4 เมษายน 2554

พระราชบัญญัตพ
ิ นั ธุ์พชื 2518
พระราชบัญญัติพนั ธุ์พืช พ.ศ.2518 ปรับ
ปรุงแก้ ไข พ.ศ. 2535 และ พ.ศ.2550
วัตถุประสงค์ ของกฎหมาย
1)คุ้มครองให้ เกษตรกรได้ ใช้ เมล็ดพันธุ์ที/
มี คุ ณ ภาพ ป้ องกั น การขายเมล็ ด พัน ธุ์ ที/ ไ ม่ มี
คุณภาพ หรื อปลอมปน
2)สงวนพื ช พัน ธุ์ ดี ไ ว้ เพาะปลู ก เฉพาะ
ภายในประเทศ
3) อนุรั ก ษ์ พื ช ป่ าใกล้ ห รื อ กํ า ลัง จะสูญ
พันธุ์
ประเภทของพันธุ์พืช
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ซึ/งเป็ นผู้ดูแลกฎหมายนี = กํ าหนดให้ มี
ประเภทของพันธุ์พืช ต่างๆ ออกเป็ น 3 ประเภท
คือ
1)พันธุ์ควบคุม เป็ นพันธุ์พืชที/ผ้ ูประกอบ
การเพื/อการค้ าจะต้ องมี ใบอนุญาตของแต่ละ
ประเภทของกิ จ กรรม เช่ น ต้ อ งมี ใ บอนุญ าต
นําเข้ า ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุม
เพื/อการค้ า หรื อใบอนุญาตขาย
นอกเหนื อจากนี = ยังมี การออกประกาศ
กระทรวงฯ กํ า หนดมาตรฐานคุ ณ ภาพด้ าน
อัต ราความงอก ความบริ สุท ธิA ข องเมล็ ด พัน ธุ์
ควบคุม และต้ อ งมี ฉ ลากเป็ นภาษาไทยด้ ว ย
เป็ นต้ น
กระทรวงเกษตรฯได้ ประกาศเมล็ดพันธุ์
ควบคุมแล้ วทัง= สิน= 37 ชนิด โดยแบ่งออกเป็ น
เมล็ดพันธุ์พืชไร่ 9 ชนิด ได้ แก่ ข้ าวเปลื อกเจ้ า
ข้ าวฟ่ าง ข้ าวโพด ถัว/ เขียว ถัว/ เขียวเมล็ดดํา ถั/ว
เหลื อ ง ฝ้ าย ข้ าวโพดหวาน และทานตะวั น
เมล็ดพันธุ์พืชผัก 28 ชนิด ได้ แก่ คะน้ า แตงกวา
ถัว/ ลันเตา ผักกาดขาว ผักกาดเขียว ผักกาดหัว
ผักบุ้งจีน พริก มะเขือเทศ ถัว/ ฝั กยาว กะหลํ/าปลี
กะหลํ/ า ดอก บรอคโคลี ผั ก กาดกวางตุ้ ง
ผักกาดหอม หอมหัวใหญ่ แตงโม กระเทียมใบ

ผักชี ปาล์ มนํ า= มัน มะระ ฟั ก/แฟง มะเขื อยาว
มะเขื อ เปราะ กระเจีI ย บเขี ย ว ฟั ก ทอง บวบ
เหลี/ยม และแคนตาลูป
2) พั น ธุ์ พื ช สงวน เป็ นพัน ธุ์ พื ช ที/ ห้ า ม
ส่งออก สงวนให้ ใช้ เพาะปลูกภายในประเทศ
เนื/ อ งจากเกรงว่ า หากพัน ธุ พื ช ที/ ดี เ หล่ า นี ถ= ู ก
นําไปปลูกในต่างประเทศแล้ ว ก็จะกลับมาเป็ น
คู่แข่งทางการค้ าได้ โดยขณะนี =มีการประกาศให้
พันธุ์พืชจํานวน 11 ชนิด เป็ นพันธุ์พืชสงวน คือ
ทุเรี ยน ส้ มโอ องุ่น ลําไย ลิ =นจี/ มะขาม มะพร้ าว
กวาวเครื อ ทองเครื อ สละ และสับปะรด
3) พืชอนุ รักษ์ เป็ นชนิดพันธุ์ที/ถูกคุกคาม
อันเนื/องมาจากการค้ าระหว่างประเทศและอยู่
ในภาวะใกล้ จะสูญพันธุ์ ประกาศชนิดของพืช
อนุรักษ์ นัน= เป็ นไปตามบัญชีของอนุสัญญาไซ
เตส1 โดยมีการแบ่งออกเป็ น3 บัญชี คือ บัญชี
แนบท้ ายที/ 1 หมายถึง ชนิดพันธุ์ที/ใกล้ จะสูญ
พันธุ์ ห้ ามทําการค้ า ยกเว้ น เพื/อการศึกษาวิจยั
หรื อ ได้ มาจากการเพาะพั น ธุ์ ตั ว อย่ า งเช่ น
กล้ วยไม้ สกุลรองเท้ านารี เป็ นต้ น บัญชีแนบ
ท้ ายที/ 2 เป็ น ชนิดพันธุ์ที/ยงั ไม่ถึงกับใกล้ จะสูญ
พั น ธุ์ แต่ มี แ นวโน้ มใกล้ จะสู ญ พั น ธุ์ จึ ง ยั ง
อนุญาตให้ ค้าขายได้ แต่จะต้ องมี การควบคุม
ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความเสี ย หาย พื ช ในวงศ์ ก ล้ ว ยไม้
แคคตัส ปรง หม้ อข้ าวหม้ อแกงลิง เฟิ ร์ น เป็ น
ต้ น และบัญชีแนบท้ ายที/ 3 หมายถึง ชนิดพันธุ์
ที/ ป ระเทศสมาชิ ก ใดประเทศหนึ/ ง ต้ องการ
คุ้มครองชนิดพันธุ์ของตนเองไม่ให้ สญ
ู พันธุ์

1

ไซเตส หรื อ CITES เป็ นคําย่อของ the Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild
Fauna and Flora ซึง/ หมายถึง อนุสญ
ั ญาที/วา่ ด้ วยการค้ า
ระหว่างประเทศในเรื/ องที/เกี/ยวกับสัตว์ป่าและพรรณพืชป่ าที/มี
อยูน่ ้ อยจนถึงขีดอันตรายว่าอาจสูญพันธุ์ได้ ปั จจุบนั มี
ประเทศ(รัฐ)ต่างๆเข้ าเป็ นสมาชิกแล้ ว 175 ประเทศ

คุณสมบัตขิ องผู้ขอใบอนุญาต
1. บรรลุนิติภาวะ
2. มีถิ/นที/อยู่หรื อสํานักงานในประเทศไทย
3. ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริต
4. มี ส ถานที/ ที/ เ หมาะสมในการรวบรวม ขาย
นําเข้ า ส่งออก
5. มี ชื/ อ ในการประกอบกิ จ การไม่ ซํ า= หรื อ
คล้ ายคลึงกับผู้อื/น
6. ไม่เป็ นผู้ถกู เพิกถอนใบอนุญาตหรื อสัง/ พักมา
ก่อน
7. มีคุณสมบัติหรื อไม่มีลักษณะต้ องห้ ามอื/น
ตามที/รัฐมนตรี กําหนด

3.หากรวบรวมขายเมล็ดพันธุ์ปลอมปน จําคุก
ไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรื อทังจํ
= า
ทังปรั
= บ
4.ห้ ามโฆษณาเป็ นเท็จหรื อเกินจริ งฝ่ าฝื นจําคุก
ไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรื อทัง=
จําทังปรั
= บ
5.หากแจ้ งหรื อให้ ข้อมูลเท็จแก่พนักงานซึ/งอาจ
ทํ าให้ ผ้ ูอื/ นหรื อประชาชนเสี ย หาย ระวางโทษ
จํ าคุกไม่ เกิ น 6 เดื อน ปรั บไม่เกิ น 1,000 บาท
หรื อทังจํ
= าทังปรั
= บ
6.การย้ ายสถานที/ รวบรวม ขาย หรื อเก็ บโดย
ไม่ได้ รับอนุญาต ปรับไม่เกิน 3,000 บาท

ค่ าธรรมเนียมสําหรั บใบอนุญาตเมล็ดพันธุ์
ควบคุม
1.ขาย หมดสิ =นปี 100 บาท
2.รวบรวม หมดสิ =นปี 100 บาท
3.นําเข้ า หมดสิ =นปี 100 บาท
4.ส่งออก หมดสิ =นปี 100 บาท
5.นําผ่าน หมดสิ =นปี 100 บาท

มาตรฐานเมล็ดพันธุ์ควบคุมบางชนิดตามที5
กฎหมายกําหนด

ห ลั ก ฐ า น ป ร ะ ก อ บ พ . พ . 1 เ พื5 อ ข อ
ใบอนุญาต
1.เป็ นผู้บรรลุนิติภาวะ
2. สํ า เนาทะเบี ย นพาณิ ช ย์ ห รื อ ทะเบี ย น
ภาษี มลู ค่าเพิม/ (ถ้ ามี)
3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คล
(ในกรณีเป็ นนิติบคุ คล)
4. หนังสือแสดงเป็ นผู้ดําเนินกิจการ (กรณีเป็ น
นิติบคุ คล)
5. บัตรประจําตัว
6. แผนผังแสดงที/ตงของสถานที
ั=
/เก็บเมล็ดพันธุ์
7. หลักฐานอื/นๆ เช่น รู ปภาพอุปกรณ์ หนังสือ
ยินยอม
บทกําหนดโทษ
1.ผู้ประกอบกิจการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมทุก
รายต้ องได้ รับอนุญาต ฝ่ าฝื นมีโทษจําคุกไม่เกิน
2 ปี ปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรื อทังจํ
= าทังปรั
= บ
2.หากขายเมล็ดพัน ธุ์เสื/ อมคุณภาพ จํ า คุกไม่
เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรื อทัง= จําทัง=
ปรับ

พันธุ์พืช
ข้ าวเปลือกเจ้ า
ข้ าวโพด
ข้ าวโพดหวาน
ถัว/ เหลือง
พริก
มะเขื =อเทศ
ฟั กทอง
บวบเหลี/ยม
ฟั ก/แฟง
ผักบุ้งจีน

ความงอก ความบริสทุ ธิA
80
98
75
98
60
96
65
97
55
97
65
98
75
98
75
98
70
98
50
94

ข้ อดีข้อเสียของกฎหมาย
1.คุ้ มครองเกษตรกรให้ ได้ เมล็ ด พั น ธุ์ ที/ ดี มี
คุณภาพ
2.ถูกใช้ เป็ นเครื/ องมือเพื/อรังแก/กีดกันเกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชนที/เพิ/งเริ/ มต้ นดําเนินกิจการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์
3. ในบางกรณี ถูกใช้ เป็ นเครื/ องมือกีดกันทาง
การค้ า จากประเทศอุ ต สาหกรรม เช่ น กรณี
กล้ วยไม้ รองเท้ านารี เป็ นต้ น
4. มีข้อยกเว้ นไม่บงั คับแก่หน่วยงานของรัฐ

