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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เร่ือง  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองพันธุพืชรับรอง

ตามพระราชบญัญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518    พ.ศ. 2547
----------------------------- 

 
  โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงการออกหนังสือรับรองพันธุพืชรับรอง ใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518  มาตรา 28 และ
มาตรา  28  ทวิ แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2535  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกประกาศไว ดังตอไปนี้ 
  ขอ  1  ใหยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เรื่อง หลักเกณฑ  วิธีการ   และ
เงื่อนไขการออกหนังสือรับรองพันธุพืชรับรอง   ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 
2536 ลงวันที่  28  ธันวาคม  2536 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง  หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการออกหนังสือรับรองพันธุพืชรับรอง    ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 
2541 ลงวันที่  20  สิงหาคม  2541 
  ขอ  2   ผูใดประสงคจะใหกรมวิชาการเกษตรออกหนังสือรับรองพันธุพืชรับรอง  ใหยื่น 
คําขอตามแบบ  ร.พ.3   ทายประกาศนี้    ตอพนักงานเจาหนาที่  ณ  กองคุมครองพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
  ขอ 3    ผูยื่นคําขอตองแนบเอกสารดังตอไปนี้มาพรอมแบบคําขอ 

(1)  สําเนาหนังสือรับรองพันธุพืชข้ึนทะเบยีน 
(2)   ชนิดพืช ช่ือพันธุ  หรือสายพันธุ 
(1)  ลักษณะประจาํพันธุดีเดนทางดานการเกษตร 

ขอ  4  ขั้นตอนการออกหนงัสือรับรองพันธุพืชรับรอง 
(1)  ตรวจสอบลักษณะประจําพนัธุดีเดนทางดานการเกษตร  โดยหนวยงานของ   
        กรมวิชาการเกษตร 

 
 /(2)ผานการ
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(2)   ผานการพิจารณาเห็นชอบรับรองพันธุพืชจากกรมวิชาการเกษตร 
   (3)  เมื่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตรพิจารณาผลการตรวจสอบแลว  เห็นวาไมมี
เหตุขัดของ  ใหอธิบดีกรมวชิาการเกษตรออกหนังสือรับรองพันธุพืชรับรอง ตามแบบ ร.พ.4 
  ขอ 5.     อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจะไมออกหนังสือรับรองพันธุพืชรับรอง   ถามีขอ 
พิสูจนไดวาลักษณะตางๆ ของพันธุพืชที่เสนอไมตรงกบัขอมูลที่นําเสนอ หรือคลายหรือเหมือนกับพันธุพืช 
อ่ืนที่กรมวิชาการเกษตรรับรองไวแลว  

ขอ  6.   อธิบดีกรมวิชาการเกษตรมีสิทธิจะเพิกถอนหนังสือรับรองพันธุพืชรับรอง ถามีการ 
พิสูจนไดในภายหลังวา พนัธุพืชที่ขอใหรับรองนั้น มลัีกษณะไมตรงกับขอมูลที่นําเสนอขอหนังสือรับรอง
พันธุพืชรับรอง   หรือตรงกับพันธุพืชอ่ืนที่มีผูขอหนังสือรับรองไวกอนแลว 

ขอ   7.    ผูยื่นคําขอจะตองเปนผูเสียคาใชจายใหแกพนกังานเจาหนาที่ตามที่กําหนดไวใน 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง  คาปวยการ คาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาใชจายของพนักงาน
เจาหนาทีต่ามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518  (ฉบับที่ 1)  พ.ศ. 2536 
  ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

                                            ประกาศ     ณ      วันที่    17    ธันวาคม        พ.ศ.  2547 
 
                 (ลงนาม)  วนัมูหะมัดนอร    มะทา 
                     (นายวันมูหะมดันอร    มะทา) 
          รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ร.พ. 3 

คําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชรับรอง 
ตามพระราชบญัญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 

 
เลขที่.....................                    ที่............................................. 

         วันที่................................................ พ.ศ. ................ 
ขาพเจา..................................................................................... อายุ..............ป  สัญชาติ.................................... 
บัตรประจําตัวประชาชน/ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว เลขที่................................ ออกให ณ......................... 
อยูบานเลขที่.......................... ถนน............................................. ตําบล/แขวง................................................... 
อําเภอ/เขต................................................ จังหวัด............................................. โทรศัพท................................. 
ในนามของ.......................................................................................... (ช่ือผูขอหนังสือรับรอง หรือนิติบุคคล) 
โดยมี................................................................................................................................... เปนผูดําเนนิกิจการ 
สถานที่ทําการตั้งอยูเลขที่.................. หมูที่.............. ตรอก/ซอย............................... ถนน............................... 
ตําบล/แขวง.......................................... อําเภอ/เขต....................................... จังหวดั......................................... 
รหัสไปรษณยี.................................... โทรศัพท................................................................................................. 
มีความประสงคจะขอหนังสือรับรองพันธุพืชข้ึนทะเบยีน ทั้งนี้ไดแนบรายละเอียดตามหลักฐานตาง ๆ ดังนี ้
 1.   สําเนาหนงัสือรับรองพันธุพืชข้ึนทะเบียนเลขที่.............................................................................. 
 2.   ตัวอยางเมล็ดพันธุ หรือสวนของพืชทีต่องการพิสูจนความดีเดนจาํนวน........................................ 
 3.   ชนิดพืช........................................................................................................................................... 
 4.   ช่ือพันธุ/สายพันธุ........................................................................................................................... 
 5.   ลักษณะประจําพันธุที่ดเีดนทางดานการเกษตร............................................................................... 
 6.   อ่ืน ๆ .............................................................................................................................................. 
 

 ขาพเจาขอรับรองวา ตัวอยางเมล็ดพันธุหรือสวนของพืช ขอความในคําขอ และเอกสารที่สงพรอมคาํ
ขอนี้เปนของขาพเจา และขอความที่ระบุในเอกสารเปนความจริง ขาพเจารับรองวาจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมวิชาการเกษตรกําหนดทุกประการ และขาพเจาขอยืนยันวาจะเปนผูออกคาใชจาย
เพื่อการนี้ทั้งส้ิน ตามที่กรมวิชาการเกษตรกําหนดขึ้น 
 
 
         (ลงชื่อ).....................................................................ผูขอหนังสือรับรอง 
 
หมายเหตุ :-   1.   “เมล็ดพันธุ” หมายความวา เมล็ด หรือสวนหนึ่งสวนใดของพืชที่ใชเพาะปลูกหรือใชทํา
พันธุ เชน ตน ตอ หนอ เหงา กิ่ง แขนง ตา ราก หัว ดอก หรือ ผล 

        2.   ถาชองใบคําขอไมพอใหเขียนในใบแนบ 



 
 

 
ร.พ. 4 

หนังสือรับรองพันธุพชืรับรอง 
ตามพระราชบญัญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 

 
เลขที่.............................             กรมวิชาการเกษตร 
 
 หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวแก............................................................................................................. 
โดยมี................................................................................................................................... เปนผูดําเนนิกิจการ 
ตั้งอยูบานเลขที่................... หมูที่............ ตรอก/ซอย........................................ ถนน....................................... 
ตําบล/แขวง.......................................... อําเภอ/เขต.......................................... จังหวดั...................................... 
เพื่อรับรองวา 
 
 ชนิดพืช 
 ชื่อพันธุ 
 ลักษณะประจาํพันธุดีเดน 
 
 เปนพันธุพืชรับรอง ตามมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย 
พระราชบัญญัติพันธุพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
 
          ใหไว ณ วันที่    พ.ศ. 
 
 

     (ลงชื่อ)............................................................. 
                      (...........................................................) 

     ตําแหนง........................................................... 
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