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ระเบียบกรมวิชาการเกษตร
วาดวยการคัดคาน คําขอจดทะเบียนพันธุพ ืชใหม และการโตแยงคําคัดคาน พ.ศ. 2545
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 อธิบดี
กรมวิชาการเกษตรจึงออกระเบียบไว ดังนี้
ขอ 1. ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมวิชาการเกษตร วาดวยการคัดคาน คําขอจดทะเบียน
พันธุพืชใหม และการโตแยงคําคัดคาน พ.ศ. 2545”
ขอ 2. ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้
“คําขอ”
“ผูคัดคาน”
“ผูโตแยง”
“คําคัดคาน”

หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา

คําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม
ผูคัดคานคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม
ผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม
คําคัดคานตามมาตรา 23 แหง
พระราชบัญญัติ คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542
ขอ 4. การคัดคานคําขอ ใหผคู ัดคานยื่นคําคัดคานพรอมแนบเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
สําเนาคําคัดคาน จํานวน 2 ชุดสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเอกสารหลักฐานประกอบคําคัดคาน
ขอ 5. การโตแยงคําคัดคาน ใหผูโตแยงยื่นคําโตแยงพรอมแนบเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้
สําเนาคําโตแยง จํานวน 2 ชุดสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเอกสารหลักฐานประกอบคําโตแยง
ขอ 6. ในกรณีที่ไมอาจสงเอกสารหลักฐานประกอบคําคัดคานตามขอ 4(3) หรือคําโตแยงตาม
ขอ 5(2) ได ใหผูคัดคานหรือผูโตแยงทําหนังสือขอผอนผันมาพรอมกับการยื่นคําคัดคานหรือโตแยงนั้น
ในการนีใ้ หพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจผอนผันไดไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ยื่นหนังสือขอผอนผัน
ในกรณีที่ผูคัดคานหรือผูโตแยงไมสงเอกสารหลักฐานภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
ใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณาคําขอจดทะเบียนตอไปโดยไมตองรอเอกสารหลักฐานดังกลาว

ขอ 7. ในการพิจารณาคําคัดคานและคําโตแยง พนักงานเจาหนาทีจ่ ะเรียกใหผูคัดคาน ผู
โตแยงหรือบุคคลอื่นซึ่งมีสวนไดสวนเสียมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสาร หรือสิ่งใดเพิ่มเติม ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดก็ได
ขอ 8. เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดพิจารณาคําคัดคาน และคําโตแยงพรอมทั้งเอกสารหลักฐาน
และคําชี้แจงของบุคคลที่เรียกมาใหถอยคําตามขอ 7 (ถามี) แลวใหรายงานความเห็นตออธิบดี
ขอ 9. บรรดาเอกสารที่จะตองสงตามระเบียบนี้ ถาจัดทําขึน้ เปนภาษาตางประเทศใหผคู ัดคาน
หรือผูโตแยง แลวแตกรณีสง เอกสารนั้น พรอมดวยคําแปลเปนภาษาไทย โดยมีคํารับรองของผูแปลเปนคํา
แปลที่ถูกตอง
ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2545

(นายสมศักดิ์ สิงหลกะ)
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
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Department of Agriculture Rule
Regarding the opposition against the application for new plant variety protection
And the objection against notice of opposition B.E.2545
Issued by virtue of the Plant Variety Protection Act B.E. 2542
By virtue of the power vested in section 24 of Plant Variety Protection Act B.E. 2542, the DirectorGeneral of the Department of Agriculture hereby issues the Rule as follows
Clause 1. This Rule shall be called “Department of Agriculture Rule regarding the
opposition against the application for new plant variety protection and the objection against notice of
opposition B.E.2545”
Clause 2. This Rule shall enter into force following the date of its publication in the Royal
Gazette.
Clause 3. In this Rule:
“Application” means application for new plant variety protection.
“Opposing party” means the opposing party against the application for new plant
variety protection.
“Objecting party” means the applicant for new plant variety protection.
“Notice of opposition” means the notice of opposition under section 23 of the Plant
Variety Protection Act B.E. 2542.
Clause 4. In the proceeding of opposition against the application, the opposing party shall file
the opposition notice together with the following documents and evidences:
(1) Two copies of the opposition notice.
(2) A copy of citizen identification card.
(3) Documents and evidences supporting the opposition notice.

Clause 5. In the proceeding of obejction against the opposition notice, the applicant shall file
the ojbection together with the following documents and evidences:
(1) Two copies of the counterstatement.
(2) A copy of citizen identification card.
(3) Documents and evidences supporting the objection.
Clause 6. In case where the documents and evidences supporting the opposition notice under
clause 4(3) or the supporting the objection under clause 5(3) could not be submitted, the opposing party
or the applicant shall submit the application for extension of submission period together with the the
opposition notice or objection. In such case, the competent official shall be authorized to extend the
submission period no less than thirty days from the date of submission of the application for extension
of submission period.
In case where the opposing party or the applicant could not submit the documents and
evidences within the period as prescribed under paragraph one, the competent official shall proceed the
application without awaiting for the said documents and evidences.
Clause 7. In the opposition and objection proceeding, the competent official shall summon the
opposing party and the applicant or other interested person(s) to testify or require that they submit
additional documents or evidences within the prescribed period of time.
Clause 8. When the competent official has considered the opposition notice and the objection
together with supporting documents and evidences and testimony of the person(s) under clause 7 (if
any), the competent official shall report his opinion to the Director-General.
Clause 9. In case any document(s) required to be submitted under this Rule is prepared in
foreign language, the opposing party or the applicant, as the case may be, shall submit such
document(s) together with the translation in Thai language with certified signatures of the translator.
Announced on this day of 23rd July B.E.2545
Illegible
(Mr. Somsak Singholga)
Director-General of the Department of Agriculture

