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กฎกระทรวง
การจดทะเบียนการอนุญาตใหใชสิทธิ การโอนสิทธิและการรับโอนสิทธิ
โดยทางมรดกในพันธุพืชใหม
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๕ แห งพระราชบัญญั ติ
คุมครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ อัน เปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐ ธรรมนูญ
แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ผูทรงสิทธิ” หมายความวา ผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหม
“หนังสือสําคัญ” หมายความวา หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม
“สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในพันธุพืชใหม” หมายความวา ความตกลงที่ผูทรงสิทธิตามมาตรา ๓๒
อนุ ญาตให บุ คคลอื่น ใช สิ ทธิ ต ามมาตรา ๓๓ ทั้ งหมดหรือ เพีย งบางส ว นโดยมี กํ าหนดระยะเวลา
ทั้งนี้ ไมวาจะมีคาตอบแทนหรือขอตกลงในเรื่องอื่นใดดวยหรือไมก็ตาม
“สัญญาโอนสิทธิในพันธุพืชใหม” หมายความวา ความตกลงที่ผูทรงสิทธิตามมาตรา ๓๒
โอนสิทธิตามมาตรา ๓๓ ใหบุคคลอื่น ทั้งหมดหรือเพียงบางสวน ทั้งนี้ ไมวาจะมีคาตอบแทนดวย
หรือไมก็ตาม
ขอ ๒ ในการขอจดทะเบียนการอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิในพันธุพืชใหม ใหผูทรงสิทธิ
ยื่นคําขอตามแบบพิมพที่อธิบดีกําหนด พรอมแนบหนังสือสําคัญและสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในพันธุพืชใหม
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ตอพนักงานเจาหนาที่ หรือสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงพนักงานเจาหนาที่ ณ กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ขอ ๓ ในการขอจดทะเบียนการโอนสิทธิในพันธุพืชใหม ใหผูทรงสิทธิยื่นคําขอตามแบบพิมพ
ที่อธิบดีกําหนด พรอมแนบหนังสือสําคัญและสัญญาโอนสิทธิในพันธุพืชใหมตอพนักงานเจาหนาที่
หรือสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงพนักงานเจาหนาที่ ณ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ขอ ๔ ในการขอจดทะเบียนการรับโอนสิทธิใ นพัน ธุพืช ใหมโดยทางมรดก ใหทายาท
ของผูทรงสิทธิยื่นคําขอตามแบบพิมพที่อธิบดีกําหนด พรอมแนบหนังสือสําคัญและหลักฐานเกี่ยวกับ
การรับมรดกตามประกาศกรมวิชาการเกษตรตอพนักงานเจาหนาที่ หรือสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียน
ถึงพนักงานเจาหนาที่ ณ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ขอ ๕ ในการยื่น คํา ขอตามข อ ๒ ข อ ๓ หรื อข อ ๔ ที่กระทํ าโดยผูรั บมอบอํา นาจ
ใหแนบสําเนาหนังสือมอบอํานาจ สําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจ และสําเนาบัตรประจําตัว
ของผูรับมอบอํานาจมาพรอมกันดวย
ขอ ๖ บรรดาเอกสารที่จะตองสงตามกฎกระทรวงนี้ หากเปนภาษาตางประเทศ จะตองมีคําแปล
เปนภาษาไทย โดยผูยื่นคําขอและผูแปลตองลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองทุกหนา
ขอ ๗ ในกรณีที่การมอบอํานาจไดกระทําในตางประเทศ หนังสือมอบอํานาจตองมีคํารับรอง
ของเจาหนาที่หรือผูซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นกําหนดใหเปนผูมีอํานาจรับรอง หรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจ
ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจําอยูในประเทศนั้น
ในกรณีที่การมอบอํานาจไดกระทําในประเทศไทยโดยผูมอบอํานาจมิไดมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
ตองส งสํา เนาหรือภาพถา ยหนั งสือเดิน ทางหรื อหนั งสือรั บรองถิ่น ที่ อยูชั่ วคราว หรือหลักฐานอื่ น
ที่แสดงวาในขณะมอบอํานาจ ผูนั้นไดเขามาในประเทศไทยจริง
ขอ ๘ ในการพิจารณาคําขอตามขอ ๒ หรือขอ ๓ ถาพนักงานเจาหนาที่เห็นวาคําขอรายใด
มีขอความไมถูกตองหรือมีหลักฐานไมครบถวนตามขอ ๒ หรือขอ ๓ และขอ ๖ หรือขอ ๗ ใหแจง
ให ผูยื่ น คํ าขอแกไ ขหรือ สง เอกสารหรื อสิ่ งใดเพิ่ ม เติม หรื อจะเรีย กผู ยื่น คํา ขอหรื อผู รับ มอบอํ านาจ
มาใหถอยคําเพิ่มเติมก็ได
ถาผูยื่นคําขอหรือผูรับมอบอํานาจไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง
ภายในกําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ ใหถือวาละทิ้งคําขอจดทะเบียน
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การอนุญาตใหใชสิทธิในพันธุพืชใหม หรือการโอนสิทธิในพันธุพืชใหม เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปน
อธิบดีอาจขยายกําหนดเวลาดังกลาวใหตามที่เห็นสมควร
เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาคําขอและหลักฐานตาง ๆ เห็นวาถูกตองและครบถวนแลว ใหเสนอ
รายงานการตรวจสอบคําขอตออธิบดี
ขอ ๙ ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาเห็นวาคําขอจดทะเบียนที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบแลว
ตามขอ ๘ มีขอความถูกตองและหลักฐานตาง ๆ ครบถวนตามขอ ๒ หรือขอ ๓ และขอ ๖ หรือขอ ๗
ให มี คํา สั่ ง รับ จดทะเบีย น แต ถ าอธิ บ ดีพิ จ ารณาเห็ น ว าคํ า ขอหรื อหลั ก ฐานต าง ๆ ไมถู ก ต องหรื อ
ไมครบถวน ใหมีคําสั่งไมรับจดทะเบียน
เมื่ออธิบดีมีคําสั่งรับจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งแลว ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกการจดทะเบียน
ดังกลาวลงในทะเบียนและหนังสือสําคัญ และใหแจงคําสั่งของอธิบดีที่รับจดทะเบียนใหผูยื่นคําขอทราบ
แลวสงหนังสือสําคัญพรอมทั้งหลักฐานอื่น ๆ นั้นคืนใหแกผูยื่นคําขอโดยไมชักชา
ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งไมรับจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่แจงคําสั่งของ
อธิบดีที่ไมรับจดทะเบียนใหผูยื่นคําขอทราบ แลวสงหนังสือสําคัญนั้นคืนใหแกผูยื่นคําขอโดยไมชักชา
ขอ ๑๐ ในการพิจารณาคําขอตามขอ ๔ ถาพนักงานเจาหนาที่เห็นวา คําขอรายใดมีขอความ
ไมถูกตองหรือมีหลักฐานไมครบถวน ใหแจงใหผูยื่นคําขอแกไขหรือสงเอกสารหรือสิ่งใดเพิ่มเติมหรือ
จะเรียกผูยื่นคําขอหรือผูรับมอบอํานาจมาใหถอยคําเพิ่มเติมก็ได
ถาผูยื่นคําขอหรือผูรับมอบอํานาจไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง
ภายในกําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ ใหคืนหนังสือสําคัญ
พรอมทั้งหลักฐานแกผูยื่นคําขอโดยไมชักชา
เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาคําขอและหลักฐานตาง ๆ เห็น วาถูกตองและครบถวนแลว
ใหเสนอรายงานการตรวจสอบคําขอตออธิบดี
ขอ ๑๑ ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาเห็นวาคําขอจดทะเบียนที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบแลว
ตามขอ ๑๐ มีขอความถูกตองและหลักฐานตาง ๆ ครบถวนตามขอ ๔ ขอ ๖ หรือขอ ๗ ใหมีคําสั่ง
รับจดทะเบียน แตถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาคําขอหรือหลักฐานตาง ๆ ไมถูกตองหรือไมครบถวน ใหมีคําสั่ง
เรียกใหทายาทของผูทรงสิทธิหรือผูรับมอบอํานาจแกไขหรือใหยื่นหลักฐานเพิ่มเติม
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เมื่ออธิบดีมีคําสั่งรับจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกการจดทะเบียน
ดังกลาวลงในทะเบียนและหนังสือสําคัญ และใหแจงคําสั่งของอธิบดีที่รับจดทะเบียนใหผูยื่นคําขอทราบ
แลวสงหนังสือสําคัญนั้นคืนใหแกผูยื่นคําขอโดยไมชักชา
ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งไมรับจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่แจงคําสั่งของอธิบดี
ที่ไมรับจดทะเบียนใหผูยื่นคําขอทราบ แลวสงหนังสือสําคัญพรอมทั้งหลักฐานนั้นคืนใหแกผูยื่นคําขอ
โดยไมชักชา
ใหไว ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ธีระ สูตะบุตร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช ก ฎกระทรวงฉบั บนี้ คือ โดยที่ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๕
แหงพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดบัญญัติใหการอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิในพันธุพืชใหม
การโอนสิทธิในพันธุพืชใหมตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และการจดทะเบี ยนการรั บโอนสิทธิ ในพันธุพื ชใหมโดยทางมรดก
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

