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กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใชสิทธิในพันธุพ ืชใหม
การกําหนดคาตอบแทน และระยะเวลาการใชสิทธิในพันธุพืชใหม
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติคุม ครองพันธุพืช
พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“สิทธิ” หมายความวา สิทธิในพันธุพืชใหม
“คําขอ” หมายความวา คําขอใชสิทธิในพันธุพืชใหม
ขอ ๒ ให ผู ประสงค ขอใช สิ ทธิ ยื่ นคํ าขอต อพนั กงานเจ าหน าที่ ณ กรมวิ ชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ พรอมดวยเอกสาร หลักฐาน และรายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) หลักฐานแสดงวาขณะยื่นคําขอไมมีการขายสวนขยายพันธุของพันธุพืชใหม หรือมีการขาย
สวนขยายพันธุดังกลาว ในปริมาณที่ไมเพียงพอตอความตองการของประชาชนภายในราชอาณาจักร
หรือมีการขายในราคาสูงเกินควร
(๒) ขอเสนอเกี่ยวกับวัตถุประสงค ระยะเวลา และสถานที่ที่ประสงคจะขอใชสิทธิพรอมดวย
เหตุผล และหลักฐานหรือเอกสารประกอบขอเสนอนั้น
(๓) ขอเสนอเกี่ยวกับคาตอบแทนในการใชสิทธิใหแกผูทรงสิทธิ
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(๔) รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการผลิต ขาย จําหนาย หรือนําเขาสวนขยายพันธุของพันธุพืชใหม
ที่ขอใชสิทธิ และราคาขายสําหรับสวนขยายพันธุของพันธุพืชใหมนั้น
คําขอตามวรรคหนึ่งใหใชแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๓ เมื่อไดรับคําขอแลว ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบคําขอ เอกสาร หลักฐานและ
รายละเอียดที่เกี่ยวของใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ ถาเห็นวาเอกสาร หลักฐาน
หรือรายละเอียดไมถูกตองครบถวนใหแจงผูยื่นคําขอเพื่อสงเอกสาร หลักฐาน หรือรายละเอียดเพิ่มเติม
ใหถูกตองครบถวนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจง
ในกรณีที่ผูยื่นคําขอไมสงเอกสาร หลักฐาน หรือรายละเอียดภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือ
สงเอกสาร หลักฐาน หรือรายละเอียดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบแลว
เห็นวาเอกสาร หลักฐาน หรือรายละเอียดยังไมถูกตองครบถวน ใหพนักงานเจาหนาที่สั่งไมรับคําขอ
และแจงคําสั่งดังกลาวใหผูยื่นคําขอทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาใหสงเอกสาร
หลักฐาน หรือรายละเอียด หรือนับแตวันที่ไดรับเอกสาร หลักฐาน หรือรายละเอียดเพิ่มเติม แลวแตกรณี
ขอ ๔ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบแลวเห็นวา เอกสาร หลักฐาน หรือรายละเอียด
ที่สงพรอมคําขอตามขอ ๓ วรรคหนึ่ง หรือเอกสาร หลักฐาน หรือรายละเอียดที่สงเพิ่มเติม ภายใน
ระยะเวลาตามขอ ๓ วรรคสอง ถูกตองครบถวนแลว ใหแจงการยื่นคําขอพรอมทั้งสงสําเนาคําขอนั้น
ใหผูทรงสิทธิทราบ และใหแจงดวยวา หากผูทรงสิทธิประสงคจะโตแยงคําขอหรือประสงคจะแสดง
เอกสาร หรือหลักฐานใดเพื่อพิสูจนขอเท็จจริงตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ใหสงขอโตแยงเปนหนังสือ
พรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานประกอบขอโตแยงดังกลาวมายังพนักงานเจาหนาที่ภายในเกาสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่
ในกรณีที่ขอโตแยงตามวรรคหนึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับคาตอบแทนที่ผูขอใชสิทธิเสนอใหผูทรงสิทธิ
เสนอคาตอบแทนและวิธีการจายที่ตองการมาดวย
ขอ ๕ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําขอ เอกสาร หลักฐาน หรือรายละเอียดที่ถูกตองครบถวน
หรือไดรับขอโตแยงพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานประกอบขอโตแยงแลว หรือไมมีขอโตแยงตามขอ ๔
ใหเสนอคําขอพรอมความเห็นเบื้องตนตออธิบดีเพื่อพิจารณา
ในการจัดทําความเห็นเบื้องตนตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจาหนาที่อาจเรียกผูขอใชสิทธิ ผูทรงสิทธิ
หรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวมาใหถอยคําเพื่อประกอบการพิจารณาได
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ขอ ๖ เมื่ออธิบดีไดรับคําขอพรอมทั้งความเห็นเบื้องตนแลว ถาเห็นควรอนุญาตใหใชสิทธิ
ใหอธิบดีเสนอความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นควรใหใชสิทธิตามที่อธิบดีเสนอ ใหแจงคําสั่งอนุญาตใหผูขอใชสิทธิ
และผูทรงสิทธิทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ
ในกรณีที่อธิบดีเห็นวาไมควรอนุญาตใหใชสิทธิ หรือในกรณีที่อธิบดีเห็นควรอนุญาตใหใชสิทธิ
แตคณะกรรมการไมใหความเห็นชอบ ใหแจงคําสั่งไมอนุญาตใหผูขอใชสิทธิทราบภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่อธิบดีมีคําสั่งไมอนุญาต หรือนับแตวันที่คณะกรรมการไมใหความเห็นชอบแลวแตกรณี
ขอ ๗ คําสั่งอนุญาตใหใชสิทธิตองกําหนดคาตอบแทน วัตถุประสงค ระยะเวลาการใชสิทธิ
และเงื่อนไขอื่นตามที่เห็นสมควร
การกําหนดตามวรรคหนึ่งใหคํานึงถึง
(๑) แผนการดําเนินการในการผลิต ขาย จําหนาย หรือนําเขาสวนขยายพันธุของพันธุพืชใหม
ของผูขอใชสิทธิจะตองมุงสนองความตองการของประชาชนภายในราชอาณาจักร
(๒) วัตถุประสงคและระยะเวลาที่อนุญาตตองไมเกินกวาพฤติการณอันจําเปน
(๓) คาตอบแทนที่กําหนดตองพิจารณาถึงประโยชนไดเสียของผูทรงสิทธิและผูขอใชสิทธิ
ประกอบกัน
ขอ ๘ อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจเพิกถอนคําสั่งอนุญาตใหใชสิทธิได
ในกรณี ที่ ผู ไ ด รั บ อนุ ญ าตให ใ ช สิ ท ธิ ไ ม ป ฏิ บั ติ ต ามหรื อ ปฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ งเกี่ ย วกั บ ค า ตอบแทน
วัตถุประสงค ระยะเวลา และเงื่อนไขการใชสิทธิที่ไดรับอนุญาต
ใหไว ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
ธีระ สูตะบุตร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองพัน ธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใ หก ารกําหนดหลัก เกณฑ วิธีก าร และเงื่อนไขการขอใชสิทธิ
ในพันธุพืชใหม การกําหนดคาตอบแทนและระยะเวลาการใชสิทธิใ นพันธุพืชใหมเปน ไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

