
 
 
4 เมษายน 2554 
 

พระราชบญัญัตพินัธ์ุพชื 2518 

 
           พระราชบญัญัติพนัธุ์พืช พ.ศ.2518 ปรับ 
ปรุงแก้ไข พ.ศ. 2535 และ พ.ศ.2550  
 
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย  
          1)คุ้มครองให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพนัธุ์ที/
มีคุณภาพ ป้องกันการขายเมล็ดพันธุ์ ที/ไม่มี
คณุภาพ หรือปลอมปน  
          2)สงวนพืชพันธุ์ ดีไว้เพาะปลูกเฉพาะ
ภายในประเทศ 
          3) อนุรักษ์พืชป่าใกล้หรือกําลังจะสูญ
พนัธุ์ 
 
ประเภทของพันธ์ุพืช 
       กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ซึ/งเป็นผู้ดูแลกฎหมายนี = กําหนดให้มี
ประเภทของพนัธุ์พืช ต่างๆ ออกเป็น 3 ประเภท
คือ 
        1)พันธ์ุควบคุม เป็นพนัธุ์พืชที/ผู้ประกอบ 
การเพื/อการค้าจะต้องมีใบอนุญาตของแต่ละ
ประเภทของกิจกรรม เช่น ต้องมีใบอนุญาต
นําเข้า  ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพนัธุ์ควบคุม
เพื/อการค้า หรือใบอนญุาตขาย 
          นอกเหนือจากนี = ยังมีการออกประกาศ
กระทรวงฯ กําหนดมาตรฐานคุณภาพด้าน
อัตราความงอก ความบริสุทธิAของเมล็ดพันธุ์
ควบคุม และต้องมีฉลากเป็นภาษาไทยด้วย 
เป็นต้น 
           กระทรวงเกษตรฯได้ประกาศเมล็ดพนัธุ์
ควบคุมแล้วทั =งสิ =น 37 ชนิด โดยแบ่งออกเป็น
เมล็ดพันธุ์ พืชไร่ 9 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า 
ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั/วเขียว ถั/วเขียวเมล็ดดํา ถั/ว
เหลือง ฝ้าย ข้าวโพดหวาน และทานตะวัน 
เมล็ดพนัธุ์พืชผกั 28 ชนิด ได้แก่ คะน้า แตงกวา 
ถั/วลนัเตา ผกักาดขาว ผกักาดเขียว ผกักาดหวั 
ผกับุ้งจีน พริก มะเขือเทศ ถั/วฝักยาว กะหลํ/าปลี 
กะหลํ/ าดอก  บรอคโค ลี  ผักกาดกวางตุ้ ง 
ผกักาดหอม หอมหวัใหญ่ แตงโม กระเทียมใบ  
 

 
ผักชี ปาล์มนํ =ามัน มะระ ฟัก/แฟง มะเขือยาว 
มะเขือเปราะ กระเจีIยบเขียว ฟักทอง บวบ
เหลี/ยม และแคนตาลปู 
 
    2) พันธ์ุพืชสงวน เป็นพันธุ์ พืชที/ห้าม
ส่งออก สงวนให้ใช้เพาะปลูกภายในประเทศ 
เนื/องจากเกรงว่าหากพันธุพืชที/ ดีเหล่านี =ถูก
นําไปปลกูในต่างประเทศแล้ว ก็จะกลบัมาเป็น
คู่แข่งทางการค้าได้ โดยขณะนี =มีการประกาศให้
พนัธุ์พืชจํานวน 11 ชนิด เป็นพนัธุ์พืชสงวน คือ 
ทเุรียน ส้มโอ องุ่น ลําไย ลิ =นจี/ มะขาม มะพร้าว 
กวาวเครือ ทองเครือ สละ และสบัปะรด  
 
    3)  พืชอนุรักษ์ เป็นชนิดพนัธุ์ ที/ถูกคุกคาม
อนัเนื/องมาจากการค้าระหว่างประเทศและอยู่
ในภาวะใกล้จะสูญพนัธุ์   ประกาศชนิดของพืช
อนุรักษ์นั =น เป็นไปตามบัญชีของอนุสัญญาไซ
เตส1  โดยมีการแบ่งออกเป็น3 บญัชี คือ บญัชี
แนบท้ายที/ 1 หมายถึง ชนิดพนัธุ์ ที/ใกล้จะสูญ
พนัธุ์  ห้ามทําการค้า ยกเว้น เพื/อการศึกษาวิจยั 
หรือได้มาจากการเพาะพันธุ์  ตัวอย่างเช่น
กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี  เป็นต้น บญัชีแนบ
ท้ายที/ 2 เป็น ชนิดพนัธุ์ที/ยงัไม่ถึงกบัใกล้จะสูญ
พันธุ์ แต่ มี แนวโ น้มใกล้จะสูญพันธุ์  จึ งยัง
อนุญาตให้ค้าขายได้ แต่จะต้องมีการควบคุม
ไม่ให้เกิดความเสียหาย  พืชในวงศ์กล้วยไม้ 
แคคตัส ปรง หม้อข้าวหม้อแกงลิง  เฟิร์น เป็น
ต้น และบญัชีแนบท้ายที/ 3 หมายถึง ชนิดพนัธุ์
ที/ประเทศสมาชิกใดประเทศหนึ/ง ต้องการ
คุ้มครองชนิดพนัธุ์ของตนเองไม่ให้สญูพนัธุ์  
 
 

                                                 
1 ไซเตส หรือ CITES เป็นคํายอ่ของ the Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora ซึ/งหมายถงึ อนสุญัญาที/วา่ด้วยการค้า
ระหวา่งประเทศในเรื/องที/เกี/ยวกบัสตัว์ป่าและพรรณพืชป่าที/มี
อยูน้่อยจนถงึขีดอนัตรายวา่อาจสญูพนัธุ์ได้ ปัจจบุนัมี
ประเทศ(รัฐ)ตา่งๆเข้าเป็นสมาชิกแล้ว 175 ประเทศ 



 
 
 
คุณสมบัตขิองผู้ขอใบอนุญาต 
1. บรรลนิุติภาวะ 
2. มีถิ/นที/อยู่หรือสํานกังานในประเทศไทย 
3. ไม่เป็นบคุคลวิกลจริต 
4. มีสถานที/ที/เหมาะสมในการรวบรวม ขาย 
นําเข้า ส่งออก 
5. มีชื/อในการประกอบกิจการไม่ซํ =าหรือ
คล้ายคลงึกบัผู้ อื/น 
6. ไม่เป็นผู้ถกูเพิกถอนใบอนญุาตหรือสั/งพกัมา
ก่อน 
7. มีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามอื/น
ตามที/รัฐมนตรีกําหนด 
 
ค่าธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตเมล็ดพันธ์ุ
ควบคุม 
1.ขาย หมดสิ =นปี 100 บาท 
2.รวบรวม หมดสิ =นปี 100 บาท 
3.นําเข้า หมดสิ =นปี 100 บาท 
4.ส่งออก หมดสิ =นปี 100 บาท 
5.นําผ่าน หมดสิ =นปี 100 บาท 
 
ห ลั ก ฐ า น ป ร ะ ก อ บ  พ . พ . 1 เ พื5 อ ข อ
ใบอนุญาต 
1.เป็นผู้บรรลนิุติภาวะ 
2. สําเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียน
ภาษีมลูค่าเพิ/ม(ถ้ามี) 
3. หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคล
(ในกรณีเป็นนิติบคุคล) 
4. หนงัสือแสดงเป็นผู้ ดําเนินกิจการ (กรณีเป็น
นิติบคุคล) 
5. บตัรประจําตวั 
6. แผนผงัแสดงที/ตั =งของสถานที/เก็บเมล็ดพนัธุ์ 
7. หลกัฐานอื/นๆ เช่น รูปภาพอุปกรณ์ หนงัสือ
ยินยอม 
 
บทกาํหนดโทษ 
1.ผู้ประกอบกิจการธุรกิจเมล็ดพนัธุ์ควบคุมทุก
รายต้องได้รับอนญุาต ฝ่าฝืนมีโทษจําคกุไม่เกิน 
2 ปี ปรับไม่เกิน 4,000 บาท หรือทั =งจําทั =งปรับ 
2.หากขายเมล็ดพันธุ์ เสื/อมคุณภาพ จําคุกไม่
เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั =งจําทั =ง
ปรับ 

 
3.หากรวบรวมขายเมล็ดพนัธุ์ปลอมปน จําคุก
ไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั =งจํา
ทั =งปรับ 
4.ห้ามโฆษณาเป็นเท็จหรือเกินจริงฝ่าฝืนจําคุก
ไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั =ง
จําทั =งปรับ 
5.หากแจ้งหรือให้ข้อมลูเท็จแก่พนกังานซึ/งอาจ
ทําให้ผู้ อื/นหรือประชาชนเสียหาย ระวางโทษ
จําคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
หรือทั =งจําทั =งปรับ 
6.การย้ายสถานที/รวบรวม ขาย หรือเก็บโดย
ไม่ได้รับอนญุาต ปรับไม่เกิน 3,000 บาท 
 
มาตรฐานเมล็ดพันธ์ุควบคุมบางชนิดตามที5
กฎหมายกาํหนด 
 

พนัธุ์พืช ความงอก ความบริสทุธิA 
ข้าวเปลือกเจ้า 80 98 
ข้าวโพด 75 98 
ข้าวโพดหวาน 60 96 
ถั/วเหลือง 65 97 
พริก 55 97 
มะเขื =อเทศ 65 98 
ฟักทอง 75 98 
บวบเหลี/ยม 75 98 
ฟัก/แฟง 70 98 
ผกับุ้งจีน 50 94 
 
ข้อดีข้อเสียของกฎหมาย 
1.คุ้ มครองเกษตรกรให้ได้ เมล็ดพันธุ์ ที/ ดี มี
คณุภาพ  
2.ถกูใช้เป็นเครื/องมือเพื/อรังแก/กีดกนัเกษตรกร
และวิสาหกิจชุมชนที/เพิ/งเริ/มต้นดําเนินกิจการ
ผลิตเมล็ดพนัธุ์ 
3. ในบางกรณีถูกใช้เป็นเครื/องมือกีดกันทาง
การค้าจากประเทศอุตสาหกรรม เช่น กรณี
กล้วยไม้รองเท้านารี เป็นต้น 
4. มีข้อยกเว้นไม่บงัคบัแก่หน่วยงานของรัฐ           
 
 
 


