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ระเบียบกรมวิชาการเกษตร 
ว่าด้วยการพักใช้  หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมาย 

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร   
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการกําหนดแนวทาง  การส่ังพักใช้  
หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑   
ให้มีความเหมาะสม  สอดคล้องกับสภาวการณ์  และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร   
จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการพักใช้  หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการกําหนดแนวทางการสั่งพักใช้  หรือเพิกถอน

ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ฉบับลงวันที่  
๒๑  เมษายน  ๒๕๕๑ 

ข้อ ๔ ระเบียบ  ประกาศ  ข้อบังคับ  คําสั่ง  หรือแนวปฏิบัติอื่นใด  ซึ่งมีกําหนดไว้แล้ว   
ในระเบียบนี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๕ ให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวดที่  ๑ 
คณะกรรมการเพิกถอนใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๖ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการเพิกถอนใบอนุญาต”  ประกอบด้วย  
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เป็นประธานกรรมการ  ผู้อํานวยการสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  
ผู้อํานวยการสํานักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  ผู้อํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  
เขตที่  ๑ - ๘  เลขานุการกรม  เป็นกรรมการ  และผู้อํานวยการกลุ่มนิติการและสิทธิประโยชน์  
สํานักงานเลขานุการกรม  เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการเพิกถอนใบอนุญาต  มีหน้าที่  ดังนี้   
(๑) พิจารณา  ตรวจสอบ  ข้อเท็จจริง  และข้อกฎหมาย  ตลอดจนเสนอความเห็นต่ออธิบดี

กรมวิชาการเกษตร  ในการพิจารณามีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
(๒) ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ  ตามที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรมอบหมาย 
ข้อ ๘ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า ก่ึงหนึ่ ง   

ของกรรมการทั้งหมด  จึงเป็นองค์ประชุม  ถ้าประธานกรรมการ  และผู้ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
ไม่อยู่ในที่ประชุม  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 
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หมวดที่  ๒ 
การพักใช้  หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 
 

ข้อ ๙ การส่ังพักใช้ใบอนุญาตของผู้ได้รับใบอนุญาต  ให้พิจารณาจากการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  โดยมีหลักเกณฑ์และกําหนดจํานวนระยะเวลา  ดังต่อไปนี้   

(๑) กรณีกระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
ในฐานความผิดตามมาตรา  ๔๓  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ  ดังนี้ 

 ๑.๑ ฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามคร้ังที่  ๑  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พักใช้ใบอนุญาตมีไว้ใน
ครอบครองเป็นเวลา  ๓๐  วัน   

 ๑.๒ ฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามคร้ังที่  ๒  โดยเป็นการกระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตาม  
ภายในระยะเวลา  ๕  ปี  นับแต่วันที่ได้กระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๑.๑  และเป็นการฝ่าฝืน  
หรือไม่ปฏิบัติตามภายหลังวันที่ได้รับแจ้งคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ  ๑.๑  แล้ว  ให้พักใช้ใบอนุญาต 
มีไว้ในครอบครองเป็นเวลา  ๓๖๕  วัน 

(๒) กรณีกระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
ในฐานความผิดตามมาตรา  ๔๕  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  มาตรา  ๘๒  มาตรา  ๘๓  มาตรา  ๘๔   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ  ดังนี้ 

 ๒.๑ ฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามคร้ังที่  ๑  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเตือน  ผู้รับใบอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรไม่ว่าผู้ที่กระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามนั้น  จะเป็นผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  ผู้ส่งออก
หรือผู้มีไว้ในครอบครอง 

 ๒.๒ ฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามคร้ังที่  ๒  โดยเป็นการกระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตาม  
ภายในระยะเวลา  ๓  ปี  นบัแต่วันที่ได้กระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๒.๑  และเป็นการฝ่าฝืน  
หรือไม่ปฏิบัติตามภายหลังวันที่ครบกําหนดระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือแจ้งเตือน  เป็นลายลักษณ์อักษร 
จากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว  ให้พักใช้ใบอนุญาตตามประเภทของผู้รับใบอนุญาต  ดังต่อไปนี้   

  ๒.๒.๑ ผู้รับใบอนุญาตผลิตให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๖๐  วัน   
  ๒.๒.๒ ผู้รับใบอนุญาตนําเข้าให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๓๐  วัน   
  ๒.๒.๓ ผู้รับใบอนุญาตส่งออกให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๓๐  วัน   
  ๒.๒.๔ ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๓๐  วัน 
 ๒.๓ ฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามคร้ังที่  ๓  โดยเป็นการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามภายใน

ระยะเวลา  ๓  ปี  นับแต่วันที่ได้กระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๒.๑  และเป็นการกระทําการฝ่าฝืน  
หรือไม่ปฏิบัติตามภายหลังวันที่ได้รับแจ้งคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ  ๒.๒  ให้พักใช้ใบอนุญาตตามประเภท
ของผู้รับใบอนุญาต  ดังต่อไปนี้ 

  ๒.๓.๑ ผู้รับใบอนุญาตผลิตให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๓๖๕  วัน   
  ๒.๓.๒ ผู้รับใบอนุญาตนําเข้าให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๑๘๐  วัน   
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  ๒.๓.๓ ผู้รับใบอนุญาตส่งออกให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๑๘๐  วัน   
  ๒.๓.๔ ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๑๘๐  วัน   
(๓) กรณีกระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

หรือในฐานความผิดตามมาตราอื่น ๆ  นอกจากที่ได้ระบุไว้ใน  (๑)  (๒)  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ  ดังนี้   
 ๓.๑ ฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามคร้ังที่  ๑  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเตือน  ผู้รับใบอนุญาต

เป็นลายลักษณ์อักษรไม่ว่าผู้ที่กระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามนั้น  จะเป็นผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  ผู้ส่งออก
หรือผู้มีไว้ในครอบครอง 

 ๓.๒ ฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามคร้ังที่  ๒  โดยเป็นการกระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตาม  
ภายในระยะเวลา  ๓  ปี  นับแต่วันที่ได้กระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๓.๑  และเป็นการฝ่าฝืน  
หรือไม่ปฏิบัติตามภายหลังวันที่ครบกําหนดระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือแจ้งเตือน  เป็นลายลักษณ์อักษร 
จากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว  ให้พักใช้ใบอนุญาตตามประเภทของผู้รับใบอนุญาต  ดังต่อไปนี้ 

  ๓.๒.๑ ผู้รับใบอนุญาตผลิตให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๓๐  วัน   
  ๓.๒.๒ ผู้รับใบอนุญาตนําเข้าให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๑๕  วัน   
  ๓.๓.๓ ผู้รับใบอนุญาตส่งออกให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๑๕  วัน   
  ๓.๓.๔ ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๑๕  วัน 
 ๓.๓ ฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามคร้ังที่  ๓  โดยเป็นการกระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตาม  

ภายในระยะเวลา  ๓  ปี  นับแต่วันที่ได้กระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๓.๑  และเป็นการฝ่าฝืน  
หรือไม่ปฏิบัติตามภายหลังวันที่ได้รับแจ้งคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ  ๓.๒  แล้ว  ให้พักใช้ใบอนุญาต
ตามประเภทของผู้รับใบอนุญาต  ดังต่อไปนี้   

  ๓.๓.๑ ผู้รับใบอนุญาตผลิตให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๑๘๐  วัน   
  ๓.๓.๒ ผู้รับใบอนุญาตนําเข้าให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๙๐  วัน 
  ๓.๓.๓ ผู้รับใบอนุญาตส่งออกให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๙๐  วัน   
  ๓.๓.๔ ผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๙๐  วัน 
ข้อ ๑๐ ภายใต้บังคับบทบัญญัติข้อ  ๑๕  การส่ังเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ได้รับใบอนุญาต  

ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ให้พิจารณานําเข้าคณะกรรมการเพิกถอนใบอนุญาต  
เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตรในการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือมีหลักเกณฑ์ครบถ้วน  
ดังต่อไปนี้ 

  ๑๐.๑ กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ  ๙  (๑)  เกิน  ๒  คร้ังขึ้นไป 
  ๑๐.๒ กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ  ๙  (๒)  เกิน  ๓  คร้ังขึ้นไป 
  ๑๐.๓ กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ  ๙  (๓)  เกิน  ๓  คร้ังขึ้นไป 
  ๑๐.๔ กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ  ๙  (๑)  (๒)  (๓)  รวมกัน  

เกิน  ๓  คร้ังขึ้นไป 



 หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๕ 
ถุนายน 

 
 

หมวดที่  ๓ 
การพักใช้  หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติปุ๋ย  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

 
 

ข้อ ๑๑ การสั่งพักใช้ใบอนุญาตของผู้ได้รับใบอนุญาต  ให้พิจารณาจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติปุ๋ย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  หรือประกาศซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ  โดยมีหลักเกณฑ์ 
และกําหนดจํานวนระยะเวลา  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีกระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปุ๋ย  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ในฐาน
ความผิดตามมาตรา  ๒๐  และมาตรา  ๓๐  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ดําเนินการ  ดังนี้   

 ๑.๑ ฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามคร้ังที่  ๑  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเตือน  ผู้รับใบอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรไม่ว่าผู้ที่กระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามนั้น  จะเป็นผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  หรือผู้ขาย 

 ๑.๒ ฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามคร้ังที่  ๒  โดยเป็นการกระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตาม  
ภายในระยะเวลา  ๒  ปี  นับแต่วันที่ได้กระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๑.๑  และเป็นการฝ่าฝืน  
หรือไม่ปฏิบัติตามภายหลังวันที่ครบกําหนดระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือแจ้งเตือน  เป็นลายลักษณ์อักษร 
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ  ๑.๑  แล้ว  ให้พักใช้ใบอนุญาตตามประเภทของผู้รับใบอนุญาต  ดังต่อไปนี้   

  ๑.๒.๑ ผู้รับใบอนุญาตผลิตให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๖๐  วัน   
  ๑.๒.๒ ผู้รับใบอนุญาตนําผ่านให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๓๐  วัน   
  ๑.๒.๓ ผู้รับใบอนุญาตขายให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๓๐  วัน   
 ๑.๓ ฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามคร้ังที่  ๓  โดยเป็นการกระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตาม  

ภายในระยะเวลา  ๒  ปี  นับแต่วันที่ได้กระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๑.๑  และเป็นการฝ่าฝืน  
หรือไม่ปฏิบัติตามภายหลังวันที่ได้รับแจ้งคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ  ๑.๒  แล้ว  ให้พักใช้ใบอนุญาต
ตามประเภทของผู้รับใบอนุญาต  ดังต่อไปนี้ 

  ๑.๓.๑ ผู้รับใบอนุญาตผลิตให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๑๒๐  วัน   
  ๑.๓.๒ ผู้รับใบอนุญาตนําผ่านให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๖๐  วัน   
  ๑.๓.๓ ผู้รับใบอนุญาตขายให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๖๐  วัน   
(๒) กรณีกระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ ปุ๋ย   

พ.ศ.  ๒๕๑๘  หรือในฐานความผิดตามมาตราอื่น ๆ  นอกจากที่ได้ระบุไว้ใน  (๑)  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ดําเนินการ  ดังนี้   

 ๒.๑ ฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามคร้ังที่  ๑  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนผู้รับใบอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรไม่ว่าผู้ที่กระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามนั้น  จะเป็นผู้ผลิต  ผู้นําเข้า  ผู้ส่งออก  
ผู้นําผ่าน  หรือผู้ขาย 

 ๒.๒ ฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามคร้ังที่  ๒  โดยเป็นการกระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตาม  
ภายในระยะเวลา  ๒  ปี  นับแต่วันที่ได้กระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๒.๑  และเป็นการฝ่าฝืน  
หรือไม่ปฏิบัติตามภายหลังวันที่ได้รับแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว  ให้พักใช้
ใบอนุญาตตามประเภทของผู้รับใบอนุญาต  ดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๕ 
ถุนายน 

 
 

  ๒.๒.๑ ผู้รับใบอนุญาตผลิตให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๓๐  วัน   
  ๒.๒.๒ ผู้รับใบอนุญาตนําเข้าให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๑๕  วัน   
  ๒.๒.๓ ผู้รับใบอนุญาตส่งออกให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๑๕  วัน   
  ๒.๒.๔ ผู้รับใบอนุญาตนําผ่านให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๑๕  วัน   
  ๒.๒.๕ ผู้รับใบอนุญาตขายให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๑๕  วัน 
 ๒.๓ ฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามคร้ังที่  ๓  โดยเป็นการกระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตาม  

ภายในระยะเวลา  ๒  ปี  นับแต่วันที่ได้กระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๒.๑  และเป็นการฝ่าฝืน  
หรือไม่ปฏิบัติตามภายหลังวันที่ครบกําหนดระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือแจ้งคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
ตามข้อ  ๒.๒  ให้พักใช้ใบอนุญาตตามประเภทของผู้รับใบอนุญาต  ดังต่อไปนี้   

  ๒.๓.๑ ผู้รับใบอนุญาตผลิตให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๖๐  วัน   
  ๒.๓.๒ ผู้รับใบอนุญาตนําผ่านให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๓๐  วัน   
  ๒.๓.๓ ผู้รับใบอนุญาตขายให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๓๐  วัน 
ข้อ ๑๒ ภายใต้บังคับบทบัญญัติข้อ  ๑๕  การสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ได้รับใบอนุญาต  

ตามพระราชบัญญัติ ปุ๋ย   พ .ศ .   ๒๕๑๘  ให้พิจารณานําเข้าคณะกรรมการเพิกถอนใบอนุญาต   
เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตรในการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือมีหลักเกณฑ์ครบถ้วน  
ดังต่อไปนี้   

  ๑๒.๑ กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ  ๑๑  (๑)  เกิน  ๒  คร้ัง  
ขึ้นไป 

  ๑๒.๒ กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ  ๑๑  (๒)  เกิน  ๓  คร้ัง  
ขึ้นไป 

  ๑๒.๓ กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ  ๑๑  (๑)  (๒)  รวมกัน  
เกิน  ๓  คร้ังขึ้นไป 

หมวดที่  ๔ 
การพักใช้  หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 

 
 

ข้อ ๑๓ การสั่งพักใช้ใบอนุญาตของผู้ได้รับใบอนุญาต  ให้พิจารณาจากการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๑๘  หรือกฎกระทรวง  หรือประกาศซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ   
โดยมีหลักเกณฑ์และกําหนดจํานวนระยะเวลา  ดังต่อไปนี้   

(๑) กรณีกระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๑๘  หรือในฐาน
ความผิดตามมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  (๒)  มาตรา  ๒๓  (๔)  มาตรา  ๒๔  (๒)  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๗  
และมาตรา  ๓๘  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ  ดังนี้ 



 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๕ 
ถุนายน 

 
 

 ๑.๑ ฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามคร้ังที่  ๑  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเตือน  ผู้รับใบอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรไม่ว่าผู้ที่กระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามนั้น  จะเป็นผู้รวบรวม  ผู้นําเข้า   
ผู้ส่งออก  ผู้นําผ่านหรือผู้ขาย 

 ๑.๒ ฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามคร้ังที่  ๒  โดยเป็นการกระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตาม  
ภายในระยะเวลา  ๑  ปี  นับแต่วันที่ได้กระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๑.๑  และเป็นการฝ่าฝืน  
หรือไม่ปฏิบัติตามภายหลังวันที่ครบกําหนดระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
จากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว  ให้พักใช้ใบอนุญาตตามประเภทของผู้รับใบอนุญาต  ดังต่อไปนี้   

  ๑.๒.๑ ผู้รับใบอนุญาตรวบรวมให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๖๐  วัน   
  ๑.๒.๒ ผู้รับใบอนุญาตนําเข้าให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๓๐  วัน   
  ๑.๒.๓ ผู้รับใบอนุญาตส่งออกให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๓๐  วัน   
  ๑.๒.๔ ผู้รับใบอนุญาตนําผ่านให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๓๐  วัน   
  ๑.๒.๕ ผู้รับใบอนุญาตขายให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๓๐  วัน 
 ๑.๓ ฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามคร้ังที่  ๓  โดยเป็นการกระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตาม  

ภายในระยะเวลา  ๑  ปี  นับแต่วันที่ได้กระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๑.๑  และเป็นการฝ่าฝืน  
หรือไม่ปฏิบัติตามภายหลังวันที่ได้รับแจ้งคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ  ๑.๒  ให้พักใช้ใบอนุญาต 
ตามประเภทของผู้รับใบอนุญาต  ดังต่อไปนี้ 

  ๑.๓.๑ ผู้รับใบอนุญาตรวบรวมให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๑๒๐  วัน   
  ๑.๓.๒ ผู้รับใบอนุญาตนําเข้าให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๖๐  วัน   
  ๑.๓.๓ ผู้รับใบอนุญาตส่งออกให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๖๐  วัน   
  ๑.๓.๔ ผู้รับใบอนุญาตนําผ่านให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๖๐  วัน   
  ๑.๓.๕ ผู้รับใบอนุญาตขายให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๖๐  วัน 
(๒) กรณีกระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง  หรือประกาศที่ออกตาม

พระราชบัญญัติพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๑๘  หรือในฐานความผิดตามมาตราอื่น ๆ  นอกจากที่ได้ระบุไว้ใน  (๑)  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ  ดังนี้   

 ๒.๑ ฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามคร้ังที่  ๑  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนผู้รับใบอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรไม่ว่าผู้ที่กระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามนั้น  จะเป็นผู้รวบรวม  ผู้นําเข้า   
ผู้ส่งออก  ผู้นําผ่านหรือผู้ขาย 

 ๒.๒ ฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามคร้ังที่  ๒  โดยเป็นการกระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตาม  
ภายในระยะเวลา  ๒  ปี  นับแต่วันที่ได้กระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๒.๑  และเป็นการฝ่าฝืน  
หรือไม่ปฏิบัติตามภายหลังวันที่ได้รับแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์  ภายหลังวันที่ได้รับแจ้งเตือนเป็น 
ลายลักษณ์อกัษรจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว  ให้พักใช้ใบอนุญาตตามประเภทของผู้รับใบอนุญาต  ดังต่อไปนี้ 
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  ๒.๒.๑ ผู้รับใบอนุญาตรวบรวมให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๓๐  วัน   
  ๒.๒.๒ ผู้รับใบอนุญาตนําเข้าให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๑๕  วัน   
  ๒.๒.๓ ผู้รับใบอนุญาตส่งออกให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๑๕  วัน   
  ๒.๒.๔ ผู้รับใบอนุญาตนําผ่านให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๑๕  วัน   
  ๒.๒.๕ ผู้รับใบอนุญาตขายให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๑๕  วัน 
 ๒.๓ ฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามคร้ังที่  ๓  โดยเป็นการกระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตาม  

ภายในระยะเวลา  ๒  ปี  นับแต่วันที่ได้กระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๒.๑  และเป็นการฝ่าฝืน  
หรือไม่ปฏิบัติตามภายหลังวันที่ได้รับแจ้งคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ  ๒.๒  ให้พักใช้ใบอนุญาตตามประเภท
ของผู้รับใบอนุญาต  ดังต่อไปนี้   

  ๒.๓.๑ ผู้รับใบอนุญาตรวบรวมให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๖๐  วัน   
  ๒.๓.๒ ผู้รับใบอนุญาตนําเข้าให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๓๐  วัน 
  ๒.๓.๓ ผู้รับใบอนุญาตส่งออกให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๓๐  วัน   
  ๒.๓.๔ ผู้รับใบอนุญาตนําผ่านให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๓๐  วัน   
  ๒.๓.๕ ผู้รับใบอนุญาตขายให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา  ๓๐  วัน 
ข้อ ๑๔ ภายใต้บังคับบทบัญญัติข้อ  ๑๕  การส่ังเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ได้รับใบอนุญาต  

ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ให้พิจารณานําเข้าคณะกรรมการเพิกถอนใบอนุญาต   
เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตรในการสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือมีหลักเกณฑ์ครบถ้วน  
ดังต่อไปนี้   

(๑) กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ  ๑๓  (๑)  เกิน  ๒  คร้ัง  ขึ้นไป 
(๒) กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ  ๑๓  (๒)  เกิน  ๓  คร้ัง  ขึ้นไป 
(๓) กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ  ๑๓  (๑)  (๒)  รวมกัน  เกิน  ๓  คร้ัง

ขึ้นไป 
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปุ๋ย   

พ.ศ.  ๒๕๑๘  หรือพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๑๘  
และเห็นว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนั้น  เป็นกรณีสําคัญหรือเป็นกรณีร้ายแรง  เช่น  พบสิ่งของที่เป็น
ความผิดในปริมาณมาก  เป็นต้น  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นําเร่ืองเสนอคณะกรรมการเพิกถอนใบอนุญาต  
เพื่อพิจารณาเสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เพื่อมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ มี ปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติ  หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนด   
ในระเบียบนี้  หรือมีปัญหาอื่นใดที่ไม่ได้กําหนดในระเบียบนี้  ให้รายงานอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
เพื่อพิจารณาสั่งการ 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตกระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามในระหว่างวันที่คําสั่ง   
พักใช้ใบอนุญาตที่ยังมีผลอยู่  จํานวนระยะเวลาพักใช้ในคร้ังหลังให้นับแต่วันที่คําสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
คร้ังก่อน ๆ  สิ้นสุดลง 
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ข้อ ๑๘ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับการกระทําของผู้ได้รับอนุญาตที่กระทําการฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตาม  
ที่เกิดขึ้นในวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป 

ข้อ ๑๙ ระเบียบนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงการใด ๆ  อันเก่ียวกับการตักเตือน  การพักใช ้  
หรือเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ได้รับอนุญาตที่กระทําก่อนระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

จิรากร  โกศัยเสวี 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 


