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พ.ร.บ.พนัธ์ุพืช พ.ศ.2518  แกไ้ขเพิ่มเติมโดย 
พ.ร.บ.พนัธ์ุพืช (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2535  

(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2550 

1. คุ้มครองให้เกษตรกรได้ใช้เมลด็พนัธุ์ท่ีมีคณุภาพ 
2. สงวนพชืพนัธ์ุดไีว้เพาะปลกูภายในประเทศ 
3. สง่เสริมให้มีการคดิค้นพนัธ์ุพชืใหม่ 
4. อนุรักษ์พืชป่าท่ีใกล้หรือก าลงัจะสญูพนัธุ์ 

เจตนารมณ์ 



 พ.ร.บ.พันธ์ุพืช พ.ศ. 2518  ไม่ใช้บังคับแก่
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่จัดตัง้ขึน้ 
โดย ไม่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการค้า ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับเร่ือง 

1.  เมล็ดพันธ์ุควบคุม 
2.  พืชสงวน 
3.  พืชต้องห้าม 



ส านักควบคุมพชืและวสัดุการเกษตร 

การควบคุมคุณภาพเมลด็พนัธ์ุ 

การรับรองเมลด็พนัธ์ุรับรอง 

พชืสงวน 

ส านักคุ้มครองพนัธ์ุพชื 

การขึน้ทะเบยีนและรับรองพนัธ์ุพชื 

พชือนุรักษ์ 

งานตาม พ.ร.บ. พนัธ์ุพชื พ.ศ. 2518  



พืชสงวน 

• มาตรา 30  หา้มมใิหผู้ใ้ดสง่ออกซ่ึงพืชสงวน 

เวน้แตไ่ดร้บัอนญุาตเป็นหนงัสือจากรฐัมนตรี 

และเฉพาะเพื่อประโยชนใ์นการทดลอง หรือวิจยั

ในทางราชการเทา่นัน้ 



    “ พืชสงวน ” หมายความว่า  พชืที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดให้เป็นพชืสงวน 

พืชสงวน  

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

•  เร่ือง ก าหนดชนิดและช่ือพันธ์ุของพืชให้เป็นพชืสงวน  
      ตามพระราชบัญญัตพิันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ก าหนดชนิดและช่ือพันธ์ุของพืชให้เป็นพืชสงวน จ านวน  11 ชนิด   



พืชสงวน 11 ชนิด 

ทุเรียน 
Durio  zibethinus Murray 

ผลทุเรียนและเมลด็ 
ทีต่ิดไปกบัผลทุเรียน 

1 



ส้มโอ 
Citrus maxima (Burm.) Merr.  

ผลส้มโอและเมลด็ 
ท่ีติดไปกบัผลส้มโอ 

2 

องุ่น 

Vitis  vinifera L. 
ผลองุ่นและเมลด็ 
ท่ีติดไปกบัผลองุ่น 

3 



ล ำไย 
Dimocarpus longan Lour.  

ผลล ำไยและเมลด็ 
ท่ีติดไปกบัผลล ำไย 

ล้ินจ่ี 
Litchi  chinensis Sonn. 

ผลล้ินจ่ีและเมลด็ 
ท่ีติดไปกบัผลล้ินจ่ี 

5 

4 



มะขำม 
Tamarindus indica L.  

ฝักและเมลด็ 
ท่ีติดไปกบัฝัก 

มะพร้ำว 
Cocos  nucifera L. 

มะพร้ำวผลสด 
ท่ีน ำไปรับประทำน 

6 

7 



กวาวเครือ 
Pueraria candollei Grah. var. mirifica  

(Airy Shaw & Suvatabandhu Niyomdham)  

ท่ีผำ่นกระบวนกำรและไม่สำมำรถ 
ใชเ้ป็นส่วนขยำยพนัธุ์ได ้

ทองเครือ 
Butea  superba Roxb.  

ท่ีผำ่นกระบวนกำรและไม่สำมำรถ 
ใชเ้ป็นส่วนขยำยพนัธุ์ได ้

9 

8 



สละ 
Salacca zalacca (Gaertner) Voss  

ผลสละและเมลด็ 
ท่ีติดไปกบัผลสละ 

สบัปะรด 
Ananas  comosus (L.) Merr. 

ผลสบัปะรดและหวัจุก 
ท่ีติดไปกบัผลสบัปะรด 

11 

10 



บทลงโทษ : ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 30  

ตอ้งระวางโทษ จ าคกุไมเ่กินสามปี หรือ 

ปรบัไมเ่กินสี่พนับาท หรือ ทัง้จ าทัง้ปรบั 

พืชสงวน 



ค านิยาม 
เมลด็พนัธ์ุ >> เมลด็  หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพชืที่ใช้
เพาะปลูกหรือใช้ท าพนัธ์ุ  เช่น  ต้น  ตอ  หน่อ  เหง้า  กิง่  
แขนง  ตา  ราก  หัว  ดอก  หรือผล 

เมลด็พนัธ์ุควบคุม >> เมลด็พนัธ์ุทีรั่ฐมนตรีประกาศ
ก าหนดให้เป็นเมลด็พนัธ์ุควบคุม 



ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

•  เร่ือง ก าหนดชนิดและช่ือพันธ์ุของเมล็ดให้เป็นเมล็ดพันธ์ุควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

• เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน คุณภาพและวิธีเกบ็รักษาเมล็ดพันธ์ุควบคุม  
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๖ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 



กระเจี๊ยบเขยีว  
Abelmoschus esculentus  

กระเทยีมใบ   
Allium porrum 

%G = 75 
%P = 98 

%G = 70 
%P = 98 



กะหล า่ปล ี กะหล า่ดอก  คะน้า  บลอคโคล ี 
Brassica oleracea  

%G = 70 
%P = 98 



ข้าวเปลอืก    
Oryza  sativa   

%G = 80 
%P = 98 

   ข้าวพนัธ์ุอืน่ม ีหรือผสม หรือเจือปนไม่เกนิ 20 เมลด็/500 กรัม 
   ข้าววชัพชืทีเ่ป็นข้าวแดงมหีรือผสมหรือเจือปน ไม่เกนิ 10 เมลด็/500 กรัม 



ข้าวโพด    
Zea  mays   

%G = 75 
%P = 98 

ข้าวโพดหวาน    
 Zea mays var. saccharata  

%G = 60 
%P = 96 



ข้าวฟ่าง    
Sorghum  bicolor  

%G = 75 
%P = 96 

แคนตาลูป  แตงเทศ  เมล่อน 
Cucumis  melo  

%G = 75 
%P = 98 



แตงกวา แตงร้าน   
 Cucumis sativus  

%G = 75 
%P = 98 

แตงโม  
Citrullus lanatus 

%G = 70 
%P = 98 



ถั่วฝักยาว 
Vigna unguiculata 

%G = 70 
%P = 98 

ถั่วลนัเตา   
Pisum sativum 

%G = 70 
%P = 98 



ถั่วเขยีว   
Vigna radiata  

%G = 75 
%P = 98 

ถั่วเขยีวผวิด า    
Vigna mungo  

%G = 75 
%P = 98 



ทานตะวนั   
Helianthus annuus 

%G = 75 
%P = 98 

บวบเหลีย่ม  
Luffa acutangula 

%G = 75 
%P = 98 



ผกักาดกวางตุ้ง  ผกักาดขาว   
Brassica rapa 

%G = 70 
%P = 98 



ผกักาดเขียว   
Brassica  juncea 

%G = 70 
%P = 98 

ผกักาดหอม 
Lactuca sativa 

%G = 65 
%P = 95 



ผกักาดหัว 
Raphanus sativus 

%G = 75 
%P = 96 

ผกัชี 
Coriandrum sativum 

%G = 60 
%P = 98 



ผกับุ้งจนี 
Ipomoea aquatica 

%G = 50 
%P = 94 

ฝ้าย    
Gossypium   spp. 

%G = 70 
%P = 98 



พริก  
Capsicum spp. 

%G = 55 
%P = 97 

ฟักทอง  
 Cucurbita moschata ; Cucurbita maxima  

%G = 75 
%P = 98 



ฟัก  แฟง  
Benincasa hispida 

%G = 70 
%P = 98 

มะระจนี  มะระขีน้ก  
Momordica charantia 

%G = 70 
%P = 98 



มะเขอืยาว  มะเขอืม่วง  มะเขอืเปราะ  
Solanum melongena   

%G = 70 
%P = 98 



มะเขอืเทศ  
Lycopersicon esculentum 

%G = 65 
%P = 98 

หอมหัวใหญ่   
Allium cepa 

%G = 70 
%P = 98 



ควบคุมต้นกล้า 

ปาล์มน า้มัน 
Elaeis guineensis 



มะละกอ 
Carica papaya  

%G = 70 
%P = 98 



ข้อ ๕ ให้ช่ือพ้อง (synonym) และช่ือท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ตามกฎการตัง้ช่ือของ International Code of Botanical 
Nomenclature (ICBN) ของชนิดและช่ือพนัธุ์เมลด็พนัธุ์
ควบคมุเป็นช่ือภายใต้การควบคมุก ากบัดแูลตาม
ประกาศฉบบันีด้้วย 



ค านิยาม 
ฉลาก >> รูป รอยประดษิฐ์ หรือข้อความใด ๆ อนั
แสดงไว้ทีภ่าชนะบรรจุ 



ภาชนะบรรจุ >> วตัถุใด ๆ ทีใ่ช้บรรจุหรือห่อหุ้ม
เมลด็พนัธ์ุโดยเฉพาะ 



ขาย  >>   จ าหน่าย  จ่าย  แจก  หรือแลกเปลีย่น  
ทั้งนี ้ เพือ่ประโยชน์ในการค้า  และหมายความ
รวมถึงมีไว้เพือ่ขาย 



ประเภทของใบอนุญาตเมลด็พนัธ์ุควบคุม 

1. ขำย   หมดส้ินปี  100 บ. 
2. รวมรวม  หมดส้ินปี  400 บ. 
3. น ำเขำ้  อำย ุ1 ปี  400 บ. 
4. ส่งออก  อำย ุ1 ปี  400 บ. 
5. น ำผำ่น    ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด  200 บ. 

 
 



ผูป้ระกอบธุรกิจเมลด็พนัธ์ุควบคุมทุกรำยตอ้ง
ไดรั้บใบอนุญำตฯก่อนประกอบกิจกำร 

โทษฝ่าฝืน :   จ าคุกไม่เกนิ 2 ปี 

     ปรับไม่เกนิส่ีพนับาท 

    หรือทั้งจ าทั้งปรับ 



ผู้รับใบอนุญาตทุกรายต้องต่ออายุใบอนุญาตก่อนทีใ่บอนุญาตจะส้ินอายุ 
(ยกเว้นใบอนุญาตน าผ่านฯ)  

ต่ออำยหุลงัจำกท่ีใบอนุญำตส้ินอำย ุ ตอ้งถูกปรับวนัละไม่
เกนิ 100 บาท  ตลอดเวลำท่ีใบอนุญำตส้ินอำย ุ(ม.57) 



    1. บรรลุนิตภิาวะ 
    2. มถีิ่นทีอ่ยู่หรือส านักงานในประเทศไทย 
    3. ไม่เป็นบุคคลวกิลจริต คนไร้ความสามารถ 
    4. มสีถานที่ทีเ่หมาะสมในการรวบรวม/ขาย 
    5. ใช้ช่ือในการประกอบพาณชิยกจิไม่ซ ้าหรือคล้ายคลงึผู้อืน่ 

    6. ไม่เป็นผู้ถูกเพกิถอนใบอนุญาตหรือถูกส่ังพกั 
    7. มคุีณสมบัตหิรือไม่มลีกัษณะต้องห้ามอืน่ที ่รมต. ก าหนด 

คุณสมบัตขิองผู้ขอใบอนุญาต 



1. ส าเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านของผู้ประกอบกจิการ 
2. ส าเนาทะเบียนพาณชิย์หรือทะเบียนภาษมูีลค่าเพิม่ (ถ้ามี) 
3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิตบุิคคล (กรณนิีตบุิคคล) 
4. หนังสือแสดงเป็นผู้ด าเนินกจิการ (กรณนิีตบุิคคล) 
5. แผนผงัแสดงทีต่ั้งของสถานที่รวบรวม/สถานทีเ่กบ็เมลด็พนัธ์ุ 
6. หลกัฐานอืน่ ๆ  เช่น  รูปภาพอุปกรณ์  หนังสือยนิยอม ฯลฯ 

เอกสารและหลกัฐานประกอบการขออนุญาต 
(ตามแบบ พ.พ. 1) 

7. บัตรประจ าตวัผู้เพาะช าปาล์มน า้มัน (กรณขีอรวบรวมปาล์มน า้มัน) 



ตัวอย่างแบบ พ.พ.1 



มคีวามประสงค์ขอรับใบอนุญาต (เขียนเคร่ืองหมาย / ในช่อง ( ) ตามประเภทใบอนุญาตทีข่อ)  
( )รวบรวมเมลด็พนัธ์ุควบคุมเพือ่การค้า ( )น าเข้าซ่ึงเมลด็พนัธ์ุควบคุมเพือ่การค้า 
( )ส่งออกซ่ึงเมลด็พนัธ์ุควบคุมเพือ่การค้า ( )ขายเมลด็พนัธ์ุควบคุม 

กำรขอใบอนุญำตน ำผำ่น ใชแ้บบ พ.พ.2  



ผู้รับใบอนุญาตขายเมลด็พนัธ์ุควบคุม 
 ผู้รับใบอนุญาตรวบรวมเมลด็พนัธ์ุควบคุมเพือ่การค้า  

ต้องปฏิบัตดิงันี ้



1. จดัให้มีป้ายไว้ในทีเ่ปิดเผยซ่ึงเห็นได้ง่ายจากภายนอก 
    อาคารแสดงว่าเป็นสถานที่รวบรวม/ขายเมลด็พนัธ์ุควบคุม 
    ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 20 X 70  ซม. 
    ตวัอกัษรภาษาไทยสูงไม่น้อยกว่า 3 ซม. 

ฝ่าฝืน : จ าคุกไม่เกนิหน่ึงปี   ปรับไม่เกนิ 
   สองพนับาท   หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

สถานทีข่ายเมลด็พนัธ์ุควบคุม 

สถานทีร่วบรวมเมลด็พนัธ์ุควบคุมเพือ่การค้า 





2. แสดงใบอนุญาตในทีเ่ปิดเผย เห็นได้ง่ายภายในอาคาร 

ฝ่าฝืน : ปรับไม่เกนิหน่ึงพนับาท 



3. ห้ามย้ายสถานทีข่ายเมลด็พนัธ์ุ 

 ฝ่าฝืน :   ปรับไม่เกนิ สามพนับาท 

นอกจากได้รับ 
อนุญาตจากเจ้าหน้าที ่



4. กรณใีบอนุญาตหายหรือถูกท าลายในสาระส าคญั 

ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ 
และยืน่ค าขอใบแทนภายใน 15 วนั 

ฝ่าฝืน  :   ปรับไม่เกนิ 
       หน่ึงพนับาท 



5.ดูแลฉลากบนภาชนะบรรจุให้คงอยู่ครบถ้วนและชัดเจน 



 ฉลากภาษาไทยทีภ่าชนะบรรจุและต้องมีข้อความดงัต่อไปนี ้
1. ชนิดและช่ือพนัธ์ุและมีค าว่า “เมลด็พนัธ์ุควบคุม”  

2 . เคร่ืองหมายการค้า  

3 . ช่ือผู้รวบรวมและแหล่งรวบรวม 

4 . น า้หนักสุทธิตามระบบเมตริกหรือจ านวนเมลด็หรือหน่วยวดัอืน่ๆ 

     ตามที่รัฐมนตรีก าหนด  

5 . อตัราความงอกและระบุวนัเดอืนปีที่ทดสอบ 

6 . เดอืนและปีทีร่วบรวม 

7 . อายุความงอก เดอืนและปีทีส้ิ่นอายุ 



 ฉลากภาษาไทยทีภ่าชนะบรรจุและต้องมีข้อความดงัต่อไปนี ้
8. ถ้ามีวตัถุอืน่ผสมอยู่ ต้องแจ้งช่ือและอตัราส่วนของวตัถุทีผ่สม 

9. ถ้ามีสารเคมีอนัตรายผสมอยู่ ต้องแจ้งช่ือและอตัราส่วนของสารเคมี 

10. ข้อความ “เมลด็บริสุทธ์ิร้อยละ...”  

11. ข้อความ “พ.พ......../......” (พ.พ./ปีพ.ศ.)  

12. ข้อความ “หมวดหมายเลข(Lot No.)......”  

13. ข้อความเตือน “เกบ็ไว้ในทีแ่ห้ง เยน็ ไม่ถูกแดดและมีอากาศถ่ายเท” 

14. กรณข้ีาวเปลอืกเจ้า ต้องระบุข้าวพนัธ์ุอืน่ปน และข้าววชัพชืทีเ่ป็น 

      ข้าวแดง 



ฝ่าฝืน :  จ าคุกไม่เกนิ 1 ปี หรือปรับไม่เกนิสอง   
              พนับาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 



6. ห้ามรวบรวม/ขายซ่ึงเมลด็พนัธ์ุเส่ือมคุณภาพ 

ฝ่าฝืน :  จ าคุกไม่เกนิ 1 ปี หรือปรับไม่เกนิสองพนับาท  
             หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

1. ส้ินอายุการใช้เพาะปลูกหรือใช้ท าพนัธ์ุตามทีแ่สดงไว้ในฉลาก 

2. เมลด็พนัธ์ุทีคุ่ณภาพต า่กว่ามาตรฐานทีรั่ฐมนตรีประกาศ 

เมล็ดที่มีลักษณะดงัต่อไปนี ้ให้ถือเป็นเมล็ดพันธ์ุเส่ือมคุณภาพ 



7. ห้ามรวบรวม/ขายซ่ึงเมลด็พนัธ์ุปลอมปน 

เมล็ดที่มีลักษณะดงัต่อไปนี ้ถือว่าเป็นเมล็ดพันธ์ุปลอมปน 

1. เมลด็พนัธ์ุหรือวตัถุทีท่ าเทยีมเมลด็พนัธ์ุเพือ่ให้ผู้อืน่หลงเช่ือ 
    หรือส าคญัผดิว่าเป็นเมลด็พนัธ์ุแท้ 
 

2. เมลด็พนัธ์ุทีแ่สดงช่ือ ช่ือพนัธ์ุ เคร่ืองหมายการค้า แหล่งรวบรวม 
    หรือระบุวนัเดอืนปีทีร่วบรวม ไม่ตรงกบัความจริง 
 

3. เมลด็พนัธ์ุทีม่ีลกัษณะเมลด็พนัธ์ุอืน่หรือวตัถุอืน่ผสมหรือ 
    เจอืปนอยู่เกนิปริมาณทีแ่จ้งไว้ในฉลาก หรือเกนิอตัราส่วนที ่  
    รัฐมนตรีประกาศ 



ฝ่าฝืน : จ าคุกไม่เกนิ 5 ปี หรือปรับไม่เกนิ 
หน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 



8. ห้ามโฆษณาคุณภาพเมลด็พนัธ์ุ 

ฝ่าฝืน : จ าคุกไม่เกนิ 1 เดอืน หรือปรับไม่ 
             เกนิหน่ึงพนับาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

เป็นเท็จหรือเกนิจริง 



 9. ห้ามบรรจุนอกสถานทีท่ีไ่ด้รับอนุญาตรวบรวม / 
ขายเมลด็พนัธ์ุควบคุมไม่ตรงฉลาก 
 
 

ฝ่าฝืน : ปรับไม่เกนิสามพนับาท 



การวางจ าหน่ายเมล็ดพันธ์ุ 

1. ต้องไม่โดนแสงแดด 

2. ต้องไม่มีความชืน้สูง 

3. ต้องมีอากาศถ่ายเท  

4. ต้องไม่มีความร้อน 

5. ที่เก็บต้องสะอาดและไม่มีแมลง 

6. ไม่ควรวางรวมกับปุ๋ ยและสารเคมี 



ตวัอยำ่งร้ำนคำ้ 



ตวัอยำ่งร้ำนคำ้ 



ตวัอยำ่งร้ำนคำ้ 



ตวัอยำ่งร้ำนคำ้ 



ตวัอยำ่งร้ำนคำ้ 



เคร่ืองคดัเมลด็พนัธ์ุข้าว 

ตวัอยำ่งสถำนท่ีรวบรวม 



ตวัอยำ่งสถำนท่ีรวบรวม 

ลานตากข้าว เตาอบ 

การลดความช้ืน 



ตวัอยำ่งสถำนท่ีรวบรวม 

เคร่ืองบรรจุกระป๋อง เคร่ืองช่ัง จักรเยบ็กระสอบ 
และเคร่ืองวดัความช้ืน 



ตวัอยำ่งสถำนท่ีรวบรวม 

ทีเ่กบ็เมลด็พนัธ์ุข้าวทีด่คีวรมกีารวางบนพาเลท ซ่ึงช่วยทั้งการขนส่ง
และ ป้องกนัไม่ให้เมลด็พนัธ์ุเกดิความช้ืน 



ตวัอยำ่งสถำนท่ีรวบรวม 

ตัวอย่างการเกบ็เมลด็พนัธ์ุผกั ซ่ึงส่วนใหญ่จะเกบ็ใน
ห้องเยน็ ซ่ึงสามารถเกบ็ได้นาน 

ตัวอย่างการเกบ็เมลด็พนัธ์ุข้าวโพด 



กำรตรวจสถานทีร่วบรวมเมลด็พนัธ์ุฯ 



กำรตรวจสถำนท่ีรวบรวมเมลด็พนัธ์ุฯ 



กำรตรวจสถานทีร่วบรวมเมลด็พนัธ์ุฯ 



ใบอนุญาตรวบรวมเมลด็พนัธ์ุควบคุมเพือ่การค้า 

ผู้ประกอบการ 
 

กลุ่มควบคุมพันธ์ุพืช สคว. 

- ยืน่ค  ำขอ แบบฟอร์ม พ.พ.๑ 
- พร้อมหลกัฐำน 
- ระบุสถำนท่ีรวบรวมใหช้ดัเจน 
และแผนท่ีกำรเดินทำง 

- ตรวจสอบเอกสำร 
- ตรวจสถำนท่ีรวบรวมฯ 

ผ่าน 

สรุปขัน้ตอนการขอใบอนุญาตรวบรวมฯ 



สรุปขัน้ตอนการขอใบอนุญาตขายฯ 

ใบอนุญาตขายเมลด็พนัธ์ุควบคุม 

ผู้ประกอบการ กลุ่มควบคุมพันธ์ุพืช สคว. 
สวพ. เขตที่ ๑-๘ - ยืน่ค  ำขอ แบบฟอร์ม พ.พ.๑ 

- พร้อมหลกัฐำน 

- ตรวจสอบเอกสำร 



กลุ่มควบคุมพนัธ์ุพชื ส านักควบคุมพชืและวสัดุการเกษตร 
ส่วนใบอนุญาตและขึน้ทะเบียน   โทร/โทรสาร 02-579-3635 
 

ห้องปฏิบัตกิารฯ  โทร/โทรสาร 02-579-0229  
E-mail : seedactdoa@gmail.com   
 

สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที่ 




