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กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาต
การออกใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต
เกี่ยวกับเมล็ดพันธุควบคุม
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
พันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘
ขอ ๒ ผูใดประสงคจะขออนุญาตรวบรวม ขาย นําเขา สงออก หรือนําผาน ซึ่งเมล็ดพันธุควบคุม
เพื่อการคา ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรประกาศ
กําหนด พรอมดวยเอกสารหลักฐานที่ระบุไวในแบบดังกลาว
ขอ ๓ ใบอนุญาตรวบรวม ขาย นําเขา สงออก หรือนําผาน ซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา
ใหใชตามแบบที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรประกาศกําหนด
ขอ ๔ ใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคาอยางนอยตองมีเงื่อนไขดังตอไปนี้
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(๑) ผูรับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพัน ธุควบคุมเพื่อการคาตองยื่นแบบแจงรายละเอียดของ
เมล็ดพันธุควบคุมตามแบบที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรประกาศกําหนดตอพนักงานเจาหนาที่ เพื่อแสดง
ชนิด ชื่อพันธุ รายละเอียด และรายงานผลการตรวจสอบของเมล็ดพันธุควบคุมที่ประสงคจะรวบรวม
กอนทําการรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมชนิดและชื่อพันธุนั้นเพื่อการคา
(๒) ผูรั บ ใบอนุ ญ าตรวบรวมเมล็ ด พั น ธุ ค วบคุ ม เพื่ อ การค า ต อ งจั ดทํ า บั ญ ชี ก ารรวบรวม
เมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคาทุกคราว ตามแบบที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรประกาศกําหนด โดยอยางนอย
ตองแสดงชื่อเมล็ดพันธุควบคุม ชื่อผูปลูก แหลงปลูก วันเดือนปที่ปลูก และปริมาณ ตลอดจนหลักฐาน
วัน เดือน ปที่ทําการทดสอบ
(๓) ผูรับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคาตองจัดเก็บตัวอยางเมล็ดพันธุควบคุม
แตละชนิดและแตละพันธุที่ผูรับใบอนุญาตไดรวบรวมไวทุกคราว โดยใหมีปริมาณพอสมควรและเก็บไว
เปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป ทั้งนี้ เพื่อการทดสอบหรือการตรวจสอบ
ขอ ๕ ใบอนุญาตนําเขาซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคาอยางนอยตองมีเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ผูรับใบอนุญาตนําเขาซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคาตองยื่นแบบแจงรายละเอียดของ
เมล็ดพันธุควบคุมตามแบบที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรประกาศกําหนดตอพนักงานเจาหนาที่ เพื่อแสดงชนิด
ชื่อพันธุ รายละเอียด และรายงานผลการตรวจสอบของเมล็ดพันธุควบคุมที่ประสงคจะนําเขา กอนทําการ
นําเขาเมล็ดพันธุควบคุม ชนิดและชื่อพันธุนั้นเพื่อการคา
(๒) ผูรับใบอนุญาตนําเขาซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคาตองแจงรายการนําเขาซึ่งเมล็ดพันธุ
ควบคุมเพื่อการคาทุกคราว ตามแบบที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรประกาศกําหนด ตอพนักงานเจาหนาที่
กอนวันนําเขา
(๓) ผูรับใบอนุญาตนําเขาซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคาตองจัดเก็บตัวอยางเมล็ดพันธุควบคุม
แตละชนิดและแตละพันธุ ที่ผูรับใบอนุญาตไดนําเขาทุกคราว โดยใหมีปริมาณพอสมควรและเก็บไว
เปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป ทั้งนี้ เพื่อการทดสอบหรือการตรวจสอบ
ขอ ๖ ใบอนุญาตสงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคาอยางนอยตองมีเงื่อ นไขใหผูรับ
ใบอนุญาตสงออก ตองแจงรายการสงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคาทุกคราว ตามแบบที่อธิบดี
กรมวิชาการเกษตรประกาศกําหนด ตอพนักงานเจาหนาที่กอนวันสงออก
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ขอ ๗ ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ อยางนอยตองมีเงื่อนไขใหผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗
ตองจัดสถานที่เก็บเมล็ดพันธุควบคุมตามที่ระบุไวในใบอนุญาต โดยใหมีระบบการรักษาความสะอาด
การถายเทอากาศ และความปลอดภัยตามความจําเปน
ขอ ๘ ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ผูใ ดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่น คําขอ
ตามแบบที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรประกาศกําหนด กอนที่ใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุไมนอยกวาสิบหาวัน
การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตรวบรวม นําเขา หรือสงออกซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมตามมาตรา ๑๗
ใหออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมใหใหม สวนการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุควบคุม
ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกการตออายุดังกลาว ลงในใบอนุญาต แลวสงใบอนุญาตนั้น คืน ใหแ ก
ผูขอตออายุใบอนุญาต
ขอ ๙ ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ที่ใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ
ใหยื่น คําขอรับ ใบแทนใบอนุญาตตามแบบที่อธิบดีกรมวิช าการเกษตรประกาศกําหนด พรอมดวย
เอกสารหลักฐานที่ระบุไวในแบบดังกลาว
ใบแทนใบอนุญาตใหใชตามแบบใบอนุญาตเดิมโดยมีขอความวา “ใบแทน” ดวยหมึกสีแดง
กํากับไวที่กึ่งกลางดานบน
ขอ ๑๐ ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ ผูใดประสงคจะยายสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุควบคุม
เพื่อการคา สถานที่ขายเมล็ดพันธุควบคุม สถานที่นําเขาซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา สถานที่สงออก
ซึ่งเมล็ดพันธุควบคุมเพื่อการคา หรือสถานที่เก็บเมล็ดพันธุควบคุมจากสถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต
ใหยื่น คําขอตามแบบที่อธิบดีกรมวิช าการเกษตรประกาศกําหนด พรอมดวยใบอนุญาตตามประเภท
ของตน และแสดงแผนผังของสถานที่แหงใหมไวดวย
ขอ ๑๑ ในกรณีที่เห็นสมควรอนุญาตใหยายสถานที่ตามคําขอที่ผูรับใบอนุญาตยื่นตามขอ ๑๐
ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกแกไขการยายสถานที่ลงในใบอนุญาตนั้น
ขอ ๑๒ การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ในกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ สํานักควบคุมพืช
และวัสดุการเกษตร กรมวิช าการเกษตร ในจังหวัดอื่น ใหยื่น ณ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ ๑ - ๘ กรมวิชาการเกษตร หรือสถานที่อื่นตามที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรประกาศกําหนด
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ขอ ๑๓ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอ ๓ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับใหคงใชไดตอไป
จนกวาใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุ
ใหไว ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
การขออนุญาต การออกใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุควบคุม
รวมทั้งแบบคําขอและแบบพิมพตาง ๆ ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันไดใชมาเปนระยะเวลานาน และไมทันตอ
สภาวการณในปจจุบัน ทําใหไมสามารถตรวจสอบควบคุมกํากับดูแลการประกอบธุรกิจเมล็ดพันธุควบคุม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สมควรปรับปรุงเสียใหมเพื่อใหการควบคุมกํากับดูแลการประกอบธุรกิจเมล็ดพันธุค วบคุม
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

