ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาทั่วไป เลมที่ 120 ตอนที่ 50ก วันที่ 4 มิถุนายน 2546

กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการขอจดทะเบียน การพิจารณาคําขอจดทะเบียน
การประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียน และแบบหนังสือสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนพันธุพชื ใหม
พ.ศ. ๒๕๔๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ วรรค
สองและมาตรา ๒๙ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปน
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออก
กฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“คําขอ” หมายความวา คําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม
“หนังสือสําคัญ” หมายความวา หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม
ขอ ๒ ใหผปู ระสงคจะขอรับหนังสือสําคัญยื่นคําขอตามแบบที่อธิบดีกรมวิชาการ
เกษตรกําหนด ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ พรอม
ดวยเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้
(๑) กรณีบคุ คลธรรมดา
(ก) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงคุณสมบัตขิ องผูขอตามมาตรา ๑๕ อยางใด
อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
๑) ในกรณีที่ผูขอมีสัญชาติตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๕ (๑) (๒) หรือ
(๓) ไดแก สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอืน่ ที่หนวยงานของรัฐออกให สําหรับ
ผูขอซึ่งมีสัญชาติไทย หรือสําเนาหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว สําหรับผูขอ
ซึ่งเปนคนตางดาว
๒) ในกรณีที่ผูขอมีภูมิลําเนาตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๕ (๔) ไดแก
สําเนาทะเบียนบาน สําหรับผูขอซึ่งมีภูมลิ ําเนาในประเทศไทย หรือประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสญ
ั ญา
หรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองพันธุพืชที่ประเทศไทยเปนภาคี หรือ

๓) ในกรณีที่ผูขอประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมในประเทศ
ที่กําหนดไวในมาตรา ๑๕ (๔) ไดแก สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือใบทะเบียนพาณิชย
แลวแตกรณี และสําเนาใบเสร็จรับเงินภาษีเงินไดยอนหลังอยางนอยหนึ่งป กอนวันที่ยื่นคําขอ
หรือเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่แสดงวาผูข อไดประกอบการอยางจริงจังในประเทศไทยหรือประเทศ
ที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองพันธุพ ืชที่ประเทศไทย
เปนภาคีมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป กอนวันที่ยื่นคําขอ
(ข) หนังสือรับรองสัญชาติของผูขอจากสถานทูตของประเทศที่ยินยอมใหบุคคล
สัญชาติไทยหรือนิติบคุ คลทีม่ ีสํานักงานใหญตั้งอยูในประเทศไทย ขอรับการคุมครองในประเทศนั้นได
หรือสถานทูตของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการ
คุมครองพันธุพ ืชที่ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย ในกรณีที่ผูขอมีสัญชาติตามที่กําหนดใน
มาตรา ๑๕ (๒) หรือ (๓)
(ค) สําเนาสัญญาจาง ในกรณีที่ผูขอเปนลูกจางหรือผูรับจาง
(ง) สําเนาขอตกลงแบงปนผลประโยชน ในกรณีที่มีการใชพันธุพืชพื้นเมือง
ทั่วไปหรือพันธุพืชปา หรือสวนหนึ่งสวนใดของพันธุพชื ดังกลาวในการปรับปรุงพันธุสําหรับ
ใชประโยชนในทางการคา
(จ) หนังสือรับรองการประเมินผลกระทบดานความปลอดภัยทางชีวภาพ
ที่ออกโดยกรมวิชาการเกษตร หรือหนวยงานหรือสถาบันอื่นทีค่ ณะกรรมการคุมครองพันธุพืชประกาศ
กําหนด ในกรณีที่เปนพันธุพ ืชใหมที่ไดจากการตัดตอสารพันธุกรรม
(๒) กรณีนิติบคุ คล
(ก) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติของผูขอตามมาตรา ๑๕ อยางใด
อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
๑) ในกรณีที่ผูขอมีสํานักงานใหญอยูในประเทศไทยตามที่กาํ หนดใน
มาตรา ๑๕ (๑) หรือมีสัญชาติตามที่กาํ หนดในมาตรา ๑๕ (๒) หรือ (๓) ไดแก หนังสือ
รับรองนิติบคุ คลที่นายทะเบียนหุนสวนบริษัทหรือซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นกําหนดใหเปนผูมีอาํ นาจ
รับรองไดรับรองไวไมเกินหกเดือนกอนวันที่ยื่นคําขอ หรือ
๒) ในกรณีที่ผูขอประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมในประเทศ
ที่กําหนดไวในมาตรา ๑๕ (๔) ไดแก สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือใบทะเบียนพาณิชย
แลวแตกรณี และสําเนาบัญชีงบดุลยอนหลังอยางนอยหนึ่งป กอนวันที่ยื่นคําขอ หรือเอกสารหรือ
หลักฐานอื่นทีแ่ สดงวาผูขอไดประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยางจริงจังในประเทศไทย
หรือประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุม ครองพันธุพชื
ที่ประเทศไทยเปนภาคีมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป กอนวันที่ยื่นคําขอ
(ข) เอกสารหรือหลักฐานตาม (๑) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ) แลวแตกรณี

ขอ ๓ ภายใตบังคับขอ ๒ ในกรณีที่ผูขอไดยื่นคําขอในราชอาณาจักรภายใน
หนึ่งป นับแตวันที่ยื่นคําขอนอกราชอาณาจักรเปนครัง้ แรก หากประสงคจะใหระบุวา วันที่ตน
ไดยื่นคําขอนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรกเปนวันที่ไดยนื่ คําขอในราชอาณาจักร ใหสงสําเนาคําขอ
ที่ไดยื่นไดนอกราชอาณาจักร โดยมีคํารับรองจากเจาหนาที่หรือผูซงึ่ กฎหมายวาดวยการคุมครอง
พันธุพืชใหมของประเทศที่ขอจดทะเบียนเปนครั้งแรกกําหนดใหเปนผูม ีอํานาจรับรอง คําชี้แจง
รายละเอียดการปรับปรุงพันธุและบทสรุปการปรับปรุงพันธุที่ไดยื่นไวนอกราชอาณาจักร ภายในเกาสิบ
วันนับแตวันทีไ่ ดยื่นคําขอ ทั้งนี้ ประเทศที่ยื่นคําขอเปนครั้งแรกและผูขอตองมีสัญชาติของประเทศที่ให
สิทธิในทํานองเดียวกันนี้แกบุคคลสัญชาติไทย
ขอ ๔ ผูขอจะตองกรอกขอความในคําขอใหครบถวนเปนภาษาไทย พรอมทั้ง
ลงลายมือชื่อของผูขอ หรือลงลายมือชื่อของผูรับมอบอํานาจในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหบุคคล
อื่นเปนผูกระทําการแทน โดยแนบสําเนาหนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวของผูรับมอบ
อํานาจดวย
ขอ ๕ ในกรณีที่การมอบอํานาจไดกระทําในตางประเทศ หนังสือมอบอํานาจ
ตองมีคํารับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่หรือผูซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นกําหนดใหเปนผูมีอํานาจ
รับรอง หรือเจาหนาที่ผูมีอาํ นาจของสถาทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจําอยูในประเทศนัน้
รับรองไวไมเกินหกเดือนกอนวันยื่นคําขอ
ในกรณีที่การมอบอํานาจไดกระทําในประเทศไทย โดยผูมอบอํานาจมิไดมี
ถิ่นที่อยูในประเทศไทย ตองสงสําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาหนังสือรับรองถิ่นที่อยูชั่วคราว
หรือหลักฐานอื่นที่แสดงวาในขณะที่มอบอํานาจ ผูนั้นไดเขามาในประเทศไทยดวย
ขอ ๖ ในการยื่นเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอ หากเปนภาษาตางประเทศ
จะตองมีคาํ แปลภาษาไทย โดยผูขอและผูแปลตองลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองทุกหนา
ขอ ๗ การตัง้ ชื่อพันธุพืชใหมใหเปนไปตามระเบียบทีอ่ ธิบดีประกาศกําหนด
ในการพิจารณาคําขอ หากปรากฏวาการตั้งชื่อพันธุพืชใหมไมถูกตองตามระเบียบ
ในวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหผูขอแกไขใหถูกตองภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่ไดรบั แจง
ขอ ๘ ในการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุพืชที่ขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม
ใหพนักงานเจาหนาทีด่ าํ เนินการดังตอไปนี้
(๑) แจงใหผูขอสงมอบสวนขยายพันธุต ามจํานวนและระยะเวลาที่อธิบดีประกาศ
กําหนดเพื่อทําการตรวจสอบ
(๒) กําหนดแผนการปลูกหรือขยายพันธุ รวมทั้งสถานที่ปลูกทดสอบพันธุพ ืช
ใหม โดยจะปลูกหรือขยายพันธุ ณ แปลงทดสองของผูขอ หรือแปลงทดลองของกรมวิชาการเกษตร
หรือสถานที่อื่นที่อธิบดีประกาศกําหนดก็ได

ขอ ๙ ใหอธิบดีวางระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบลักษณะของพันธุพ ืชที่ขอจดทะเบียน
เปนพันธุพืชใหม ในเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการตรวจสอบความสม่ําเสมอและความ
คงตัวของลักษณะประจําพันธุ รวมทั้งลักษณะประจําซึ่งตองแตกตางจากพันธุพืชอื่นอยางเดนชัด
ขอ ๑๐ เมื่ออธิบดีมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาคําขอ ใหพนักงานเจาหนาที่ประกาศ
โฆษณาคําขอนั้นไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอ และเว็บไซตของกรมวิชาการ
เกษตรเปนเวลาเกาสิบวันนับแตวนั ที่อธิบดีมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาคําขอและแจงใหผูขอชําระคาใชจาย
ในการประกาศโฆษณาตามจํานวนที่จา ยจริง
การประกาศโฆษณาตามวรรคหนึ่ง ใหแสดงรายการอยางนอยดังตอไปนี้
(๑) เลขที่คาํ ขอและวันที่ยื่นคําขอ
(๒) ชื่อผูขอ
(๓) ชื่อพันธุพืชใหม
(๔) รายละเอียดที่มาของพันธุพชื และสารพันธุกรรมที่ใชในการปรับปรุงพันธุหรือ
พัฒนาพันธุพชื ใหม
(๕) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม
(๖) วันที่ประกาศโฆษณา
ใหผูขอชําระคาใชจายในการโฆษณาตามวรรคหนึ่งตอพนักงานเจาหนาที่
ณ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ภายในเกาสิบวันนับแตวันทีไ่ ดรับแจง
โดยผูขออาจผอนชําระเปนรายงวดก็ได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีประกาศกําหนด
ขอ ๑๑ หนังสือสําคัญ ใหใชแบบ คพ. ๒ ทายกฎกระทรวงนี้
ใหไว ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

(นายสรอรรถ กลิ่นประทุม)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

เลขที่..................................

คพ. ๒

หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพชื ใหม

อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัตคิ มุ ครองพันธุพชื พ.ศ. ๒๕๔๒ อธิบดี
กรมวิชาการเกษตรออกหนังสือสําคัญฉบับนี้เพื่อแสดงวา
……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
เปนผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมที่ไดรับการจดทะเบียน ตามรายการดังทีป่ รากฏในหนังสือสําคัญนี้
ชนิดพืช.............................
ชื่อพันธุพืช........................
ใหผูไดรับหนังสือสําคัญนี้มสี ิทธิและหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการคุม ครองพันธุพชื ทุกประการ
หนังสือสําคัญฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่..........เดือน............................พ.ศ. ............
ใหใชไดจนถึงวันที่..........เดือน............................พ.ศ. ............
(ลงชื่อ)...........................................
(อธิบดีกรมวิชาการเกษตร)
ประทับตรา
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Ministerial Regulation
Regarding
Rules and procedures in application, consideration of application ,
and publication of application
and the form of certificate for protection of new plant variety.
B.E 2546
By virtue of the power vested in section 19, section 21 paragraph one, section 22 paragraph two
and section 29 paragraph four of Plant Variety Protection Act B.E.2542, which involve provisions that
have the effect of restriction on individual right and liberty in which section 29 in conjunction with
section 48 and 50 of the Constitution of the Kingdom of Thailand permits to be done by virtue of the
provisions of the law, the Minister of Agriculture and Cooperatives hereby issues the Ministerial
Regulation as follows:
Clause 1. In this Regulation:
“Application” means an application for new plant variety.
“Certificate” means the certificate for new plant variety.
Clause2. In applying for a new plant variety certificate, the applicant shall file the application,
in the form prescribed by the Director-General of the Department of Agriculture, with the competent
official at the Department of Agriculture, Ministry of Agriculture and Cooperatives together with the
documents and evidences as follows:
(1) In case of a natural person
(a) One of the following documents or evidences which demonstrates the qualifications
of the applicant under section 15.
1) In case of the applicant who possesses the nationality as prescribed under section
15 (1) (2) or (3), certified copy of citizen identification card or other identification
card issued by the government unit is required for Thai nationality applicant, or

certified copy of passport or alien identification document is required for foreign
applicant.
2) In case of the applicant has the domicile as prescribed under section 15 (4),
certified copy of house registration is required for the applicant having a domicile
in Thailand or a country party to a convention or an international agreement on
plant variety protection to which Thailand is also a party or;
3) In case of the applicant who domestically engages in industrial or commercial
sector as prescribed under section 15 (4), required documents are certified copy of
business license or trade registration as the case may be and certified copy of
income tax receipt, traced back at least one year prior to the date of filing the
application or other documents or evidences which reveal that the applicant
earnestly engages in business in Thailand or a country party to a convention or an
international agreement on plant variety protection to which Thailand is also a
party at least one year prior to the date of filing the application.
(b) The applicant’s nationality certificate issued by the embassy of which the country
allows Thai nationality natural or juristic person whose head office located in
Thailand to apply for protection in that country or the embassy of a country party to a
convention or an international agreement on plant variety protection to which
Thailand is also a party, in cases where the applicant possesses the nationality as
prescribed in section 15 (2) or (3).
(c) In case of the applicant who is an employee or works as an employee, certified copy
of the employment contract is required.
(d) In case where a common traditional or wild plant variety or any part thereof is used
in breeding for commercial purposes, certified copy of benefit sharing agreement is
required.
(e) In case of new plant variety, which derived from genetic engineering, the certificate
of impact assessment on biological safety, issued by Department of Agriculture or
other units or institutions as prescribed by the plant variety protection committee is
required.
(2) In case of a juristic person.
(a) One of the following documents or evidences, which demonstrates the qualifications
of the applicant under section 15.

1) In case of the applicant having its head office in Thailand as prescribed under
section 15 (1) or possessing Thai nationality as prescribed under section 15 (2) or
(3), juristic entity certificate certified by the company and partnership registrar or
the person authorized to certify by the law of that country is required, and such
certificate shall be valid no less than 6 months prior to the date of filing the
application or;
2) In case of the applicant that domestically engages in industrial or commercial
sector as prescribed under section 15 (4), required documents are certified copy of
business license or trade registration as the case may be and certified copy of
balance sheet traced back at least 1 year prior to the date of filing the application or
other documents or evidences which reveal that the applicant earnestly engages in
business in Thailand or a country party to a convention or an international
agreement on plant variety protection to which Thailand is also a party at least one
year prior to the date of filing the application.
(b) Documents or evidences as prescribed under (1) (b) (c) (d) or (e) as the case may be.
Clause 3. Subject to clause2, in case the application has been filed in the Kingdom within one
year from the date of the first application outside the Kingdom and the applicant desires that the
application in the Kingdom be deemed as it is filed on the same date as of the application for new plant
variety filed outside the Kingdom, the applicant is required to submit the copy of the application filed
outside the Kingdom, certified by the official or the person who is authorized to certify by the New Plant
Variety Protection Act of the country to which the first application was filed including the explanation
,detailed particulars of breeding and the conclusion of breeding , which have been filed outside the
Kingdom within ninety days from the date of filing the application. For the aforementioned matter, the
country to which the first application was filed must be the nation and the applicant filing the application
must possess the nationality of the country, which grants the same manner of rights to the person with
Thai nationality.
Clause 4. The applicant is required to completely fill out the application form in Thai language
together with the signature of the applicant or of the authorized agent in case where the applicant
appoints and authorizes an agent to conduct on behalf of him/her. In such case, the attachments of the
copy of the power of attorney and the identification card of the authorized agent are required.

Clause 5. In case where the power of attorney is done overseas, certified signature of the
competent official or the person who is authorized by the law of that country to certify or the competent
official of Thai embassy or Thai consulate located in that country is required and such certified signature
shall be valid no less than six months prior to the date of filing the application.
In case where the power of attorney is done in Thailand, but the authorized agent has
no domicile in Thailand, the copy of passport or temporary residential certificate or other evidences
demonstrate that by the time the power of attorney was done, such authorized agent has already entered
Thailand is required to be submitted.
Clause 6. In case where the documents or relevant evidences are prepared in foreign language,
translation into Thai language with the signature of the applicant and the competent translator on every
page is required.
Clause 7. The nomination of a new plant variety shall comply with the regulation as prescribed
by the Director-General.
In the application consideration, if it is evidenced that the nomination of new plant
variety does not comply with the regulation under paragraph 1, the competent official is required to
notify the applicant to rectify within thirty days from the date of receiving the notification.
Clause 8. In the arrangement for the examination of new plant variety, which the application
has been filed , the competent official is required to conduct as follows:
(1) Notify the applicant to deliver propagated material in accordance with the
quantity and duration as prescribed by the Director-General for the purpose of the
examination.
(2) Determine the cultivation and propagation plan including the location for
cultivation testing of new plant variety, which will be cultivated or propagated at
the experimental field of the applicant or of the Department of Agriculture or
other locations as prescribed by the Director-General.
Clause 9.
The Director-General shall promulgate the regulation with respect to the
examination of new plant varietybeing applied for the protection in terms of criteria and methods to

examine the uniformity and stability of the characteristics of the variety, as well as the distinctness of
the variety, which differs from any other varieties.
Clause 10. When the Director-General orders that the application be published, the competent
official is required to publicly post the announcement of the application at the District Office and in the
Web site of the Department of Agriculture for the period of ninety days from the date which the
Director-General orders that the application be published. In addition, the competent official is required
to notify the applicant to pay the expenses of publication in the actual amount paid.
The publication of application under paragraph 1 shall at least display the details as
follows:
(1) Application number and date of filing of the application.
(2) Name of the applicant.
(3) Name of the new plant variety.
(4) Detailed particulars of the origin of plant varietyand genetic material used in
breeding or developing the new plant variety
(5) Breeding process and essential characteristics of the new plant variety.
(6) Date of publication.
The applicant shall pay the expense of publication under paragraph one to the
competent official at the Department of Agriculture, Minister of Agriculture and Cooperatives within
ninety days from the date of receiving the notification. The payment may be paid by installments as
prescribed by the Director-General.
Clause 11. The certificate shall be in the form of the attached Kor. Phor.2 annexed to this
Ministerial Regulation.
Given on this day of 27th June B.E 2546
Illegible
(Mr. Sora-at klinpratoom)
Minister of Agriculture and Cooperatives.

Official Emblem
No………………………….

Form Khor. Phor.2
New Plant Variety Protection Certificate

……………………
By virtue of the power vested in the Plant Variety Protection Act B.E.2542, the DirectorGeneral of the Department of Agriculture hereby issues this certificate to certify that
………………………………………
………………………………………
………………………………………
is the right holder of the registered new plant variety specified in this certificate.
Species of plant………………………..
Name of the plant variety………………...
The right holder of this certificate shall be fully entitled to the rights and obligations pertaining
to the Plant Variety Protection Act.
This certificate is given on this day of ……….. Month …………B.E…………
This certificate shall be valid until …………… Month …………B.E………….

(Signed)…………………………….
(Director-General of the Department of Agriculture)
Official Seal Affixed

