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พันธุ ์พืชดีท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศ 
รวมถึงตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและอุตสาหกรรมแปรรูป 
เป็นปัจจัยสำาคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรท้ังเพื่อ 
การส่งออกและบริโภคภายในประเทศ ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้มีการคิดค้น
พัฒนาปรับปรุงพันธุ ์พืชใหม่ๆ และยกย่องให้เกียรตินักปรับปรุงพันธุ์พืช 
จึงกำาหนดให้มีการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 และการขอหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน 
และพันธุ์พืชรับรอง ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ซึ่งมีบริบทท่ีแตกต่างกัน โดยการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 
(Registration for the Protection of New Varietiey of Plants; PVP)  
เป็นกระบวนการให้ได้มาซึ่งการทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ (Plant Breedr’s 
Rignts; PBR) ส่วนการขอหนังสือรับรองพันธุ ์พืชขึ้นทะเบียนและหรือ 
พันธุ ์พืชรับรองเป็นการจดแจ้งข้อมูลพันธุ ์พืชไว้กับกรมวิชาการเกษตร 
บันทึกไว้เป็นฐานข้อมูลพันธุ์พืชของประเทศไทย

คู่มือและคำาแนะนำาเล่มน้ี รวบรวมเน้ือหาสาระสำาคัญและขั้นตอน
ในการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ การออกหนังสือรับรองพันธุ์พืช
ขึ้นทะเบียนและการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชรับรอง เพ่ือให้ผู้สนใจและ
ผู้เกี่ยวข้องได้นำาไปใช้ศึกษา ทำาความเข้าใจถึงข้ันตอนต่างๆ และสามารถ
ปฏิบัติได้อย่างถูกตามกฎหมายต่อไป

สำานักคุ้มครองพันธุ์พืช 
พ.ศ. 2563
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กุมภาพันธ์ 2518  –  พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 มีผลบังคับใช้

เมษายน 2535 –  แก้ไขเพ่ิมเตมิ โดยพระราชบญัญติัพนัธุพ์ชื (ฉบบัที ่2)  
   พ.ศ. 2535

  –  มีการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช และการรับรองพันธุ์พืช 
   (มาตรา 28)

พฤศจิกายน 2542 –  พระราชบัญญัติคุ ้มครองพันธุ ์ พืช พ.ศ. 2542  
   มีผลบังคับใช้

  –  ให้สิทธิคุ ้มครองพันธุ ์พืช โดยมีการจดทะเบียน 
   พันธุ ์พืชใหม่ การจดทะเบียนพันธุ ์พืชพื้นเมือง 
   เฉพาะถิน่ และการคุม้ครองการใช้ประโยชน์พนัธุพ์ชื 
   พ้ืนเมืองท่ัวไปและพันธุ์พืชป่าเพื่อการปรับปรุงพันธุ์  
   ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า

การจดทะเบียนคุ ้มครองพันธุ์พืชใหม่  

เพื่อการทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ ส่วนการขึ้น

ทะเบียนพันธุ์พืชเป็นการแจ้งข้อมูลลักษณะ

พันธุ ์พืชที่ปลูกให ้สาธารณะทราบ และ 

การรับรองพันธุ์พืชเป็นการรับรองลักษณะ 

ดีเด่นทางการเกษตร

ความเป็นมา
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นิยาม

พันธุ์พืชใหม่ คืออะไร

พันธุ ์พืชใหม่ คือ พันธุ ์พืชที่ได้จดทะเบียนเป็นพันธุ ์พืชใหม่ ตาม 
พระราชบัญญัติคุ ้มครองพันธุ ์พืช พ.ศ. 2542 ภายใต้องค์ประกอบที ่
พันธุ์พืชนั้นยังไม่มีการนำาส่วนขยายพันธุ์มาใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการขาย 
หรือจำาหน่ายด้วยประการใด ท้ังในและนอกราชอาณาจักร โดยนักปรับปรุง
พันธุ์พืช หรือด้วยความยินยอมของนักปรับปรุงพันธุ์พืชเกินกว่าหนึ่งปีก่อน
วันยื่นขอจดทะเบียน และมีความแตกต่างจากพันธุ์อื่นท่ีปรากฏอยู่ในวันท่ี
ขอจดทะเบียน โดยความแตกต่างนั้นเก่ียวข้องกับลักษณะที่เป็นประโยชน์
ต่อการเพาะปลูก การบริโภค เภสัชกรรม การผลิตหรือการแปรรูป และ 
ให้หมายความรวมถึงมีความแตกต่างจากพันธุ์พืชอื่นดังต่อไปนี้ด้วย

– พันธุ์พืชที่ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองไว้แล้ว ไม่ว่าในหรือนอก 
 ราชอาณาจักร ก่อนวันย่ืนขอจดทะเบียน

– พันธุ์พืชที่มีการยื่นขอจดทะเบียนในราชอาณาจักรไว้แล้ว และ 
 จะได้รับการจดทะเบียนในเวลาต่อไป

พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน คืออะไร

พนัธุพ์ชืขึน้ทะเบยีน คอื พนัธุพ์ชืท่ีอธบิดกีรมวชิาการเกษตรออกหนงัสอื 
รบัรองพนัธุพ์ชืขึน้ทะเบยีน (ร.พ. 1) ตามพระราชบญัญตัพินัธุพ์ชื พ.ศ. 2518  
และแก้ไขเพิ่มเติม

พันธุ์พืชรับรอง คืออะไร

พันธุ์พืชรับรอง คือ พันธุ์พืชที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรออกหนังสือ 
รับรองเป็นพันธุ์พืชรับรอง (ร.พ. 4) ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  
และแก้ไขเพิ่มเติม ซ่ึงต้องเป็นพันธุ์พืชข้ึนทะเบียนที่มีลักษณะดีเด่นทางด้าน 
การเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร
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การจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

โดยท่ีเป็นการสมควรส่งเสรมิให้มกีารปรบัปรุงพันธ์ุและพัฒนาพันธ์ุพืช  
เพ่ือให้มีพันธุ์พืชใหม่เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนา
ทางด้านเกษตรกรรม พระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุพ์ชื พ.ศ. 2542 จงึกำาหนด
ให้มีการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจด้วยการให้
สิทธิและความคุ้มครองตามกฎหมาย

1. ชนิดพืชที่พันธุ์พืชใหม่จดทะเบียนคุ้มครองได้  
 (มาตรา 14)

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 มาตรา 14 กำาหนดไว้ว่า  
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช มีอำานาจ
ในการประกาศกำาหนดพืชชนิดใดที่พันธุ์พืชใหม่สามารถจดทะเบียนขอรับ 
ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ปัจจุบัน  
(ณ มกราคม 2563) มีจำานวน 92 รายการ ได้แก่

กลุ่มพืช สกุล/ชนิด

กลุ่มพืชไร่ (17) ข้าว  ถัว่เหลอืง  ถัว่เขยีว  ปาล์มนำา้มนั  สบัปะรด  
งา  อ้อย  ข้าวโพด  มนัสำาปะหลงั  ไผ่  หญ้าแฝก   
หญ้าเนเปียร์  หญ้านวลน้อย  หญ้ารูซี่  อ้อยักษ์  
สกุลยาสูบ  สกุลฝ้าย
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กลุ่มพืช สกุล/ชนิด

กลุ่มพืชผัก (21) มะเขอืเทศ  พรกิ  ถัว่ฝักยาว  มะเขือ  บวบเหลีย่ม  
ฟักทอง  ฟัก/แฟง  มะระ  ถั่วแขก  ผักกาดหอม  
ผักกาดกวางตุ ้ง ผักบุ ้ง แตงกวา/แตงร้าน  
ผักคะน้า แตงโม แตงเทศผิวเรียบ/ลายนูน 
กระเจ๊ียบเขยีว  กะหลำา่ปล ี ผกักาดหวั  มนัเทศ  
มันฝรั่ง 

กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ (25) โป๊ยเซียน  หยก  บัว  แก้วกาญจนา  ลั่นทม  
ชวนชม บอนสี  กล ้ วยไม ้สกุลแคทลียา  
กล้วยไม้สกลุฟาแลนนอปซีส  กล้วยไม้สกุลแวนด้า  
กล้วยไม้สกุลหวาย กล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม  
กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี ไม้ดอกสกุลขมิ้น  
บานชืน่  หน้าววั  กหุลาบ  ดาวเรอืง  เบญจมาศ  
ชายผ ้ าสี ด า  เดป  ลิ้ นมั งกร  ว ่ านสี่ ทิ ศ  
หม้อข้าวหม้อแกงลิง  สกุลยูโฟรเบีย

ไม้ผล/ไม้ยืนต้น (24) ลำาไย ลิ้นจี่  มะม่วง มะขาม มะนาวไทย  
กลุ่มมะปราง กล้วย ขนุน ทุเรียน มะละกอ  
ส้มโอ มะเฟือง น้อยหน่า ฝรั่ง ส้มเขียวหวาน  
เงาะ ยางพารา มะพร้าว อะโวคาโด อนิทผลมั  
กาแฟ  ชมพู่  ส้มเช้ง  หม่อน

กลุ่มพืชให้เนื้อไม้ (4) ยูคาลิปตัส  สัก  กระถินณรงค์  
พืชให้เนื้อไม้ในสกุลอะเคเซีย

เห็ดและสาหร่าย (1) เห็ดถั่งเช่าสีทอง

ทั้งน้ี สามารถดูชนิดพืชท่ีมีการประกาศเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของ 
สำานักคุม้ครองพันธุพ์ชื กรมวชิาการเกษตร http://www.doa.go.th/pvp/
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2. คุณสมบัติและองค์ประกอบของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียน 
 พันธุ์พืชใหม่ (มาตรา 11 และมาตรา 12)

คุณสมบัติ รายละเอียด

มีความใหม่
(Commercial Novelty)

เป ็นพันธุ ์พืชที่ ไม ่มีการนำาส ่วนขยายพันธุ ์ 
มาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการขายหรอืจำาหน่าย
ด้วยประการใด ทั้งในหรือนอกราชอาณาจักร  
โดยนกัปรบัปรงุพนัธุ ์ หรือด้วยความยนิยอมของ 
นกัปรบัปรงุพนัธุเ์กนิกว่า 1 ปี (หนึง่ปี) ก่อนวนัยืน่ 
ขอจดทะเบยีน และมคีวามแตกต่างจากพนัธุอ์ืน่ 
ที่ปรากฏอยู ่ ในวันยื่นขอจดทะเบียน โดย 
ความแตกต่างนั้นเกี่ยวข้องกับลักษณะท่ีเป็น 
ประโยชน์ต่อการเพาะปลูก การบรโิภค เภสชักรรม  
การผลิต หรือการแปรรูป และให้หมายความ 
รวมถงึมคีวามแตกต่างจากพนัธุพ์ชืดงัต่อไปนีด้้วย
1) พันธุ์พืชที่ได้รับการจดทะเบียนคุ ้มครอง 
 ไว้แล้ว ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร  
 ก่อนวันยื่นขอจดทะเบียน
2) พันธุ ์ พื ชที่ มี การยื่ นขอจดทะเบียนใน 
 ราชอาณาจักรไว ้ แล ้ วและได ้ รับการ 
 จดทะเบียนในเวลาต่อมา

มีความแตกต่างจาก 
พันธุ์อื่นอย่างเด่นชัด

(Distinctness)

มีลักษณะประจำาพันธุ์แตกต่างจากพันธุ์พืชอื่น
อย่างเด่นชัดทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา หรือ 
มคุีณสมบติัอย่างหน่ึงอย่างใด ซ่ึงเป็นผลเนือ่งจาก 
การแสดงออกของสภาพทางพนัธกุรรมท่ีแตกต่าง 
จากพันธุ์อื่น
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คุณสมบัติ รายละเอียด

มีความสมำ่าเสมอ
(Uniformity)

มีความสมำ่าเสมอของลักษณะประจำาพันธุ ์ 
ทางด้านสณัฐานวทิยา สรรีวทิยาหรอืคณุสมบัตอิืน่ 
ที่ เป ็นผลเน่ืองจากการแสดงออกของสภาพ 
ทางพันธุกรรมที่จำาเพาะต่อพันธุ์พืชนั้น

มีความคงตัว
(Stability)

มีความคงตัวของลักษณะประจำาพันธุ์ท่ีสามารถ
แสดงลกัษณะประจำาพนัธุไ์ด้ในทุกครัง้ของการผลติ
ส่วนขยายพันธุพื์ชน้ัน เมือ่ขยายพนัธุด้์วยวธิท่ัีวไป
สำาหรบัพชืนัน้

3. การย่ืนขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่

 3.1 การตั้งชื่อพันธุ์พืชใหม่ 1

  ชื่อพันธุ ์พืชที่ขอจดทะเบียนพันธุ ์พืชใหม่ ให้ตั้งช่ือเป็น 
ภาษาไทย หากมีชื่อเป็นภาษาอื่นให้ใช้อักษรไทย และช่ือพันธุ์พืชจะต้อง 
ไม่มีลักษณะใดลักษณะหน่ึง ดังต่อไปน้ี

  1) เป็นหรือคล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย  
   พระปรมาภิไธยย ่อหรือพระนามาภิ ไธยย ่อ หรือ 
   นามพระราชวงศ์

1 (1) ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตั้งชื่อพันธุ ์พืชใหม่ ตาม 
พระราชบัญญัติคุ ้มครองพันธุ ์พืช พ.ศ. 2542 (พ.ศ. 2546)  (2) ระเบียบกรมวิชาการเกษตร  
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การตัง้ชือ่พนัธุพ์ชืใหม่ ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุพื์ช พ.ศ. 2542 (ฉบบัที ่2)  
พ.ศ. 2548 และ (3) ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตั้งชื่อพันธุ ์พืชใหม่  
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 
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  2) ไม่สุภาพ หรือขัดขวางต่อความสงบเรียบร้อย หรือ 
   ศีลธรรมอันดีของประชาชน

  3) ส่ือความหมายไปทางเกินความจริงหรือโอ้อวด

  4) เป็นหรือคล้าย ชื่อสามัญ ชื่อชนิด หรือชื่อสกุลของพืช

  5) เป็นหรือคล้าย ชื่อพันธุ ์พืชอื่นในวงศ์เดียวกันท่ีมีอยู ่ 
   แพร่หลายทั่วไป

  6) เป็นคำาสมาส หรอืคำาสนธิ ของชือ่พันธ์ุพืชในวงศ์เดียวกัน  
   ที่ไม่ใช่พ่อ–แม่พันธุ์ของพันธุ์พืชนั้น

  7) มีคำานำาหน้า เช่น ศาสตราจารย์ หม่อม พลเอก นาย

  8) อาจทำาให้สาธารณชนสับสนหลงผิด

  หมายเหต ุ ไม่ใช้บังคับแก่กรณีที่มีการต้ังชื่อเพื่อเป็นเกียรติ 
แก่บุคคล หรือเนื่องในวาระพิเศษต่างๆ ในกรณีดังกล่าว ให้ผู้ขอพิจารณา 
ตั้งชื่อได ้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู ่ ในความเห็นชอบของอธิบดี 
กรมวิชาการเกษตร

 3.2 เอกสารหลักฐานประกอบค�าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 2

  ผู ้ขอจะต ้องกรอกข ้อความในแบบคำาขอให ้ครบถ ้วน 
เป็นภาษาไทย พร้อมทั้งลงลายมือชื่อของผู ้ขอ หรือลงลายมือชื่อของ 
ผู้รับมอบอำานาจ ในการยื่นเอกสารหรือหลักฐานประกอบคำาขอ หากเป็น
ภาษาต่างประเทศจะต้องมีคำาแปลเป็นภาษาไทย โดยผู ้ขอและผู ้แปล 
ต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องทุกหน้า

2 กฎกระทรวง กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอจดทะเบียน การพิจารณาคำาขอจด
ทะเบียน การประกาศโฆษณาคำาขอจดทะเบียน และแบบหนังสือสำาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์
พืชใหม่  พ.ศ. 2546
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   กรณีบุคคลธรรมดา

  1) คำาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ (คพ.1) พร้อม

   – เอกสารแนบ 1 รายชื่อนักปรับปรุงพันธุ ์ พืชร ่วม  
     (คพ.1/1)

   – เอกสารแนบ 2 ทีม่า ประวติัและกรรมวิธีปรบัปรงุพันธ์ุ  
     (คพ.1/2)

   – เอกสารแนบ 3 ลักษณะสำาคัญของพันธุ ์พืชใหม่  
     (คพ.1/3) ตามชนิดพืช

   – ข้อมูลและภาพถ่าย

  2) หลักฐานแสดงสิทธิผู้ขอ 

   – สำา เนาหนังสือเดินทางหรือใบสำาคัญประจำา ตัว 
     คนต่างด้าว (ผู้ขอเป็นคนต่างด้าว)

   – หนัง สือรับรอง สัญชาติของ ผู ้ ขอจากสถานทูต  
     (กรณีผู้ขอเป็นคนต่างด้าว)

   – สำาเนาสญัญาจ้าง ในกรณทีีผู่ข้อเป็นลกูจ้างหรอืผู้รบัจ้าง

  3) หนังสือมอบอำานาจ และสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน 
   ผู้รับมอบอำานาจ (ถ้ามี)

  4) เอกสารประกอบ กรณียื่นคำาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 
   ไว้นอกราชอาณาจักร (ถ้ามี)

  5) หนังสือรับรองการประเมินผลกระทบความปลอดภัย 
   ทางชีวภาพ กรณีเป ็นพันธุ ์พืชที่ ได ้จากการตัดต ่อ 
   สารพันธุกรรม (ถ้ามี)

  6) ข ้อตกลงแบ ่งป ันผลประโยชน ์กรณี เป ็นพัน ธุ ์พืช 
   ได้มาจากการใช้พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า 
   ในการปรับปรุงพันธุ์ (ถ้ามี)
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   กรณีนิติบุคคล

   1) คำาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ (คพ.1) พร้อม

    – เอกสารแนบ 1 รายชื่อนักปรับปรุงพันธุ ์ พืชร ่วม  
      (คพ.1/1)

    – เอกสารแนบ 2 ทีม่า ประวตัแิละกรรมวิธีปรบัปรงุพันธ์ุ  
      (คพ.1/2)

    – เอกสารแนบ 3 ลักษณะสำาคัญของพันธุ ์พืชใหม่  
      (คพ.1/3) ตามชนิดพืช

    – ข้อมูลและภาพถ่าย

   2) หลักฐานแสดงสิทธิผู้ขอ 

    – หนังสือรับรองนิติบุคคล ท่ีนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
      ได้รับรองไว้ไม่เกินหกเดือน

    – สำาเนาใบอนญุาตประกอบธรุกจิหรอืใบทะเบยีนพาณชิย์  
      แล้วแต่กรณี และสำาเนาใบเสร็จรับเงินภาษีเงินได ้
      ย้อนหลังอย่างน้อยหน่ึงปี (กรณีผู้ขอเป็นคนต่างด้าว)

    – หนัง สือรับรอง สัญชาติของ ผู ้ ขอจากสถานทูต  
      (กรณีผู ้ขอเป็นคนต่างด้าว)

    – สำาเนาสญัญาจ้าง ในกรณทีีผู่ข้อเป็นลกูจ้างหรอืผู้รบัจ้าง

   3) หนังสือมอบอำานาจ และสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน 
    ผู้รับมอบอำานาจ (ถ้ามี)

   4) เอกสารประกอบ กรณีย่ืนคำาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 
    ไว้นอกราชอาณาจักร (ถ้ามี)

   5) หนังสือรับรองการประเมินผลกระทบความปลอดภัย 
    ทางชีวภาพ กรณีเป ็นพันธุ ์พืชที่ ได ้จากการตัดต ่อ 
    สารพันธุกรรม (ถ้ามี)
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  6) ข ้อตกลงแบ ่งป ันผลประโยชน ์กรณี เป ็นพัน ธุ ์พืช 
   ได้มาจากการใช้พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า 
   ในการปรับปรุงพันธุ์ (ถ้ามี)

 3.3 การมอบอ�านาจ

  1) กรณีท่ีการมอบอำานาจกระทำาในต่างประเทศ หนังสือ
มอบอำานาจต้องมีคำารับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าท่ีหรือผู ้ซึ่งกฎหมาย 
ของประเทศนั้นกำาหนดให้เป็นผู้มีอำานาจรับรอง หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจ 
ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยซึ่งประจำาอยู ่ในประเทศนั้นรับรองไว้ 
ไม่เกินหกเดือน

  2) กรณีที่ การมอบอำานาจได ้กระทำาในประเทศไทย  
โดยผู ้มอบอำานาจมิได ้มีถิ่นที่อยู ่ ในประเทศไทยต้องส่งสำาเนาหนังสือ 
เดินทางหรือสำาเนาหนังสือรับรองถิ่นท่ีอยู ่ชั่วคราว หรือหลักฐานอื่นที่ 
แสดงว่าในขณะมอบอำานาจ ผู้น้ันได้เข้ามาในประเทศไทยด้วย

 3.4 ขั้นตอนการจดทะเบียน

  ขั้นตอนที่ 1 การย่ืนค�าขอ

  ผู้ประสงค์จะได้รับการจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครอง 
เป็นพันธุ์พืชใหม่ให้ยื่นคำาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำานักคุ้มครองพันธุ์พืช  
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร ด้วยตนเอง ตามแบบที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรกำาหนด  
(คพ.1, คพ.1/1, คพ.1/2 และ คพ.1/3) และแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ 
พร้อมค่าธรรมเนียมคำาขอ ฉบับละ 100 บาท

  – ในกรณีที่มีการใช้พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปหรือพันธุ์พืชป่า 
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชดังกล่าวในกระบวนการปรับปรุงพันธุ ์ใหม่  
จะต้องขออนุญาตและจัดทำาข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ตามมาตรา 52

 



16 คู่มือและคำ�แนะนำ� การจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

การออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนและพันธุ์พืชรับรอง ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

  – กรณีพันธุ ์ พืชใหม่ท่ีนำามาขอจดทะเบียนเป็นพืชที่ม ี
กฎหมายอื่นกำากับดูแลอยู ่ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดที่ เกี่ยวข ้อง 
ให้เรียบร้อยก่อนนำามาย่ืนคำาขอ

  ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบค�าขอ

  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคำาขอแล้ว จะตรวจสอบคำาขอ
ในประเด็นความใหม่และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ว่า ถูกต้อง 
ตามที่กฎหมายกำาหนดหรือไม่ โดยพิจารณาคำาขอตามรายการต่างๆ  
ข้างต้น และหากปรากฏว่าการตั้งชื่อพันธุ์พืชใหม่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะให้ผู ้ขอแก้ไขให้ถูกต้องภายในสิบวันนับแต่วันที่ 
ได้รับแจ้ง

  ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช

  หลังจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคำาขอแล้ว หากเห็น 
ว่าถูกต้อง จะพิจารณาข้อมูลเพ่ือหาพันธุ ์ ท่ีมีลักษณะใกล้เคียงที่จะใช้ 
ปลูกเปรียบเทียบและกำาหนดแปลงปลูกทดสอบ เพื่อจะตรวจสอบ 
พันธุ ์พืชที่ขอจดทะเบียนว่ามีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกำาหนดหรือไม่  
โดยผู้ยื่นขอจะต้องส่งมอบส่วนขยายพันธุ์ท่ีจะปลูกตรวจสอบให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ และจะต้องปลูกทดสอบพันธุ ์พืชใหม่นั้นเปรียบเทียบกับพันธุ ์
ใกล้เคียงตามที่กำาหนด ณ แปลงทดสอบของผู้ขอจดทะเบียนหรือแปลง
ทดสอบของกรมวิชาการเกษตร หรือสถานที่อื่นท่ีอธิบดีประกาศกำาหนดก็ได้ 
เพื่อตรวจสอบว่าพันธุ์พืชน้ัน

    มีความแตกต่างจากพันธุ์อื่นอย่างเด่นชัด

    มีความสมำ่าเสมอของลักษณะประจำาพันธุ์

    มีความคงตัวของลักษณะประจำาพันธุ์
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  โดยอยู ่ภายใต ้การกำากับดูแลการเก็บบันทึกลักษณะ 
ประจำาพันธุ ์ของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรจะแต่งตั้ง
คณะทำางานตรวจสอบภาคสนามทำาหน้าที่วางแผนการปลูกและประเมิน
ผลการปลูกทดสอบดังกล่าวด้วย เม่ือการตรวจสอบลักษณะพันธุ ์พืช 
สิ้นสุดลง พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู ้ขอจดทะเบียนชำาระค่าใช้จ่าย 
เท่าจำานวนท่ีจ่ายจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ี 
ได้รับแจ้ง ถ้าไม่ชำาระภายในระยะเวลาท่ีกำาหนดให้ถือว่าละทิ้งคำาขอ 
จดทะเบียน

  ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลการตรวจสอบ

  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบลักษณะพันธุ ์พืชเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว จะรายงานผลการปลูกตรวจสอบต่ออธิบดีเพื่อให้พิจารณา 
สั่งประกาศโฆษณาต่อไป

  ขั้นตอนที่ 5 ประกาศโฆษณาเพื่อให้คัดค้าน

  เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบแล้วเห็นว ่า 
ถูกต้องครบถ้วน จะส่ังประกาศโฆษณา ภายใน 30 วัน นับแต่วันที ่
ได ้รับรายงาน ในการประกาศโฆษณาคำาขอนั้น ให ้ไว ้ ในที่ เป ิดเผย  
ณ สำานักงานเขต หรือท่ีว ่าการอำาเภอทั่วประเทศ และเว็บไซต์ของ 
กรมวิชาการเกษตรเป ็น เวลา 90 วัน  ซ่ึ งผู ้ ขอจดทะเบียนเป ็นผู ้ 
ชำาระค่าใช้จ่ายในการประกาศโฆษณา

  หากผู ้ใดเห็นว่าตนเองมีสิทธิในพันธุ ์พืชใหม่ดีกว่าผู ้ขอ 
จดทะเบียน หรือเห็นว ่าคำาขอจดทะเบียนไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช ่น  
ไม่ใช่พันธุ ์ใหม่ ผู ้ขอไม่ใช่ผู ้ปรับปรุงพันธุ ์ เหล่านี้ เป ็นต้น ผู ้นั้นมีสิทธิ 
คัดค้านได้ โดยมีข้ันตอน ดังน้ี
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  1) ย่ืนคัดค้านภายใน 90 วัน นับแต่วันเริ่มประกาศโฆษณา 

  2) ผู ้ยื่นคำาขอยื่นคำาโต ้แย ้งภายใน 90 วัน นับแต่วันท่ี 
   ได้รับสำาเนาคำาคัดค้าน

  3) อธิบดีพิจารณาภายใน 60 วัน นับแต่วันได้รับคำาคัดค้าน 
   หรือคำาโต้แย้ง

  4) หลังจากอธิบดีวินิจฉัยให้ยกคำาขอ ผู้ยื่นคำาขอสามารถ 
   อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการคุม้ครองพันธุพ์ชืภายใน 90 วนั  
   นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำาส่ังของอธิบดี

  5) หากไม่พอใจคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ สามารถ 
   ฟ้องศาลได้ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำา 
   วินิจฉัย

  หากไม่มีการคัดค้านหรือมีการคัดค้านแต่ศาลได้วินิจฉัย
เป็นที่ยุติแล้ว พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะรายงานผลการประกาศโฆษณา 
ต่ออธิบดี หากไม่มีเหตุขัดข้องในการรับจดทะเบียนเป็นพันธุ ์พืชใหม่  
อธิบดีจะพิจารณาสั่งรับจดทะเบียน

  ขั้นตอนที่ 6 ออกหนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียน 
พันธุ์พืชใหม่

  เม่ืออธิบดีส่ังรับจดทะเบียนแล้ว ผู ้ยื่นคำาขอจดทะเบียน 
ต้องมาชำาระค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำาคัญแสดงการจดทะเบียน
พันธุ ์พืชใหม่ ฉบับละ 500 บาท ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
เมื่อผู้ย่ืนคำาขอชำาระค่าธรรมเนียมแล้ว พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะจดทะเบียน
และออกหนังสือสำาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ ์พืชใหม่ ภายใน 7 วัน  
นับแต่วันที่ได้รับชำาระค่าธรรมเนียม

  เมือ่ได้จดทะเบยีนพนัธุพ์ชืใหม่แล้ว อธิบดกีรมวชิาการเกษตร 
จะประกาศชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา
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แผนผังขั้นตอนการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่

ยื่นคำาขอจดทะเบียน 
ณ สำานักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

ตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชใหม ่
โดยการปลูกทดสอบ

รายงานผลการตรวจสอบต่อ 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

อธิบดีสั่งประกาศโฆษณา 
เพื่อให้คัดค้านภายใน 90 วัน

ออกหนังสือสำาคัญ 
แสดงการจดทะเบียน

ยกคำาขอหรือผู้คัดค้าน 
ได้รับสิทธิยื่นคำาขอแทน

ตรวจสอบคำาขอและหลักฐาน

ไม่มีผู้คัดค้าน มีผู้คัดค้าน

การคัดค้าน 
ไม่เป็นผลผล

การคัดค้าน 
เป็นผล

อธิบดีมีคำาสั่งรับจดทะเบียน เข้าสู่กระบวนการคัดค้าน
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4. สิทธิและหน้าที่ของผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่

 ผู้ทรงสิทธิ หมายถึง ผู้ที่ได้รับหนังสือสำาคัญแสดงการจดทะเบียน
พันธุ์พืชใหม่ และเป็นผู้มีสิทธิหน้าที่และได้รับการคุ้มครองตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

 4.1 สทิธคิุม้ครองพนัธุพ์ชืใหม่ และข้อยกเว้นสทิธ ิ(มาตรา 33)

  เมื่อผู ้ขอได้รับการจดทะเบียนพันธุ ์พืชใหม่ตามกฎหมาย 
ถือได้ว่าเป็นผู้ทรงสิทธอินัเป็นสิทธแิต่ผูเ้ดยีว (Exclusive Rights) ท่ีจะแสวงหา 
ผลประโยชน์บางประการจากส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ในระยะเวลา 
ที่กำาหนด ซ่ึงสิทธินี้จะหมายถึง สิทธิที่ห้ามมิให้ผู ้อื่นกระทำาการดังกล่าว 
หากฝ่าฝืนต้องชดใช้ค่าเสียหาย หรือกระทำาโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวาง
โทษจำาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินส่ีแสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

  	ผู้ทรงสิทธิมีสิทธิแสวงหาประโยชน์ในเรื่องต่อไปนี้

   1)  การผลิตส่วนขยายพันธุ์ เช่น เมล็ดพันธุ์ ท่อนพันธุ์  
      หรือต้นพันธุ์ เป็นต้น

   2)  ขายหรือจำาหน่ายด้วยประการใด ซึ่งส่วนขยายพันธุ์

   3)  นำาเข้ามาในราชอาณาจกัร หรอืส่งออกราชอาณาจกัร 
      ซ่ึงส่วนขยายพันธุ์

   4)  หรือมีไว้เพ่ือกระทำาการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งส่วน 
      ขยายพันธุ์

  สิทธิท่ีได้จากการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่นี้ ตามกฎหมาย
ผู ้ทรงสิทธิสามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในพันธุ ์พืชใหม่แทนตน  
หรือจะโอนสิทธิให้กับบุคคลอื่นก็ได้
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  	ข้อยกเว้นสิทธิ

   สิทธิบางประการของผู้ทรงสิทธิที่ต้องยกเว้น โดยเฉพาะ 
เป็นข้อยกเว้นให้เกษตรกร (Farmer’s Exemption) ข้อยกเว้นสิทธิ ได้แก่ 

   (1) การกระทำาเกีย่วกบัพนัธ์ุพชืใหม่ท่ีได้รบัความคุม้ครอง  
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นส่วนขยายพันธุ์

   (2) การศึกษา ค ้นคว ้า ทดลอง หรือวิจัยเกี่ยวกับ 
พันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับความคุ้มครอง เพ่ือปรับปรุงพันธุ์หรือพัฒนาพันธุ์พืช

   (3) การกระทำาเกีย่วกบัพนัธุพ์ชืใหม่ท่ีได้รบัความคุม้ครอง  
ซึ่งกระทำาโดยสุจริต

   (4) การเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์สำาหรับพันธุ์พืชใหม ่
ที่ได้รับความคุ ้มครองโดยเกษตรกรด้วยการใช้ส่วนขยายพันธุ ์ที่ตนเอง 
เป็นผู้ผลิต

   แต่ในกรณทีีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุม้ครองพันธุพื์ช ประกาศให้พนัธ์ุพืชใหม่นัน้ 
เป็นพันธุ์พืชที่ควรส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์ ให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูก
หรือขยายพันธุ์ได้ไม่เกิน 3 เท่า (สามเท่า) ของปริมาณที่ได้มา

   (5) การกระทำาเกีย่วกบัพนัธ์ุพชืใหม่ท่ีได้รบัความคุม้ครอง 
 โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้า

   (6) การขายหรือจำาหน่ายด้วยประการใด นำาเข้ามาใน
ราชอาณาจักร ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือมีไว้เพื่อกระทำาการอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังกล่าวซึ่งส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับความคุ้มครอง  
ซึ่งถูกนำาออกมาจำาหน่ายโดยผู้ทรงสิทธิหรือด้วยความยินยอมของผู้ทรงสิทธิ
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 4.2 การโอนสิทธิ/การอนุญาตให้ใช้สิทธิ 3

  มาตรา 32 กำาหนดให้ ผู้ทรงสิทธิจะอนุญาตให้บุคคลใด 
ใช ้ สิทธิในพันธุ ์พืชใหม่ของตนหรือจะโอนสิทธิในพันธุ ์พืชใหม่ให ้แก ่
บุคคลอ่ืนก็ได้

  ในกรณีที่บุคคลหลายคนเป็นผู ้ทรงสิทธิร่วมกัน การโอน
สิทธิหรือการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ จะกระทำาได้ก็ต ่อเมื่อได้รับ 
ความยินยอมของผู้ทรงสิทธิทุกคน

  การโอนสิทธิหรือการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ ต้องทำา 
เป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม กฎกระทรวง  
การจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ การโอนสิทธิและการรับโอนสิทธิ 
โดยทางมรดกในพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. 2550

  มาตรา 37 กำาหนดให้ เม่ือพ้นกำาหนดสามปีนับแต่วัน 
จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ บุคคลอื่นสามารถย่ืนคำาขอใช้สิทธิแทนต่ออธิบดี
กรมวิชาการเกษตร ถ้าปรากฏว่าในขณะที่ย่ืนคำาขอดังกล่าว ไม่มีการขาย
ส่วนขยายพันธุ์พืชใหม่ หรือมีการขายส่วนขยายพันธุ์ดังกล่าวในปริมาณที ่
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนภายในราชอาณาจักร หรือขายใน 
ราคาสูงเกินควร เว้นแต่ผู ้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่จะพิสูจน์ได้ว่า การน้ัน 
เกิดขึ้นจากพฤติการณ์ที่ตนไม่สามารถควบคุมได้ หรือพันธุ์พืชใหม่นั้นเป็น
สายพันธุ์สำาหรับใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสม ซึ่งมีการผลิต
เมล็ดพันธุ ์ลูกผสมในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ภายในราชอาณาจักรและขายในราคาท่ีไม่สูงเกินควร

  อธบิดกีรมวชิาการเกษตรโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 
คุ้มครองพันธุ์พืช มีอำานาจอนุญาตให้มีการใช้สิทธิแทนได้ โดยให้ผู้ขอใช้สิทธิ 
แทนจ่ายค่าตอบแทนตามสมควรแก่ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่

3 กฎกระทรวง การจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ การโอนสิทธิและการรับโอนสิทธิโดย
ทางมรดกในพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. 2550



23คู่มือและคำ�แนะนำ� การจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

การออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนและพันธุ์พืชรับรอง ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 4.3 หน้าที่ของผู้ทรงสิทธิ

  	การแสดงเครื่องหมายของพันธุ์พืชใหม่ 4

   มาตรา 34 กำาหนดให้ ในการขายหรือจำาหน่ายส่วน 
ขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ ผู้ทรงสิทธิจะต้องแสดงเครื่องหมายให้ปรากฏ 
ที่ส ่วนขยายพันธุ ์ของพันธุ ์พืชใหม่ ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อของส่วน 
ขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ โดยในเครื่องหมายต้องมีข้อความแสดงรายการ 
อย่างน้อยดังต่อไปน้ี

   1)  คำาว่า “คุ้มครองพันธุ์พืชไทย”

   2)  หมายเลขหนังสือสำาคญัแสดงการจดทะเบยีนพนัธ์ุพชืใหม่

   3)  ชนิดพืช และชื่อพันธุ์พืชใหม่

ขนาดของข้อความที่แสดงไว ้ในเครื่องหมายต้องเห็นได้อย ่างชัดเจน  
และจะใช้สีใดก็ได้ 

4 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง เครื่องหมายสำาหรับแสดงกับส่วนขยายพันธุ ์ของ 
พันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. 2545

คพ
.

คุ้มครองพันธุ์พืชไทย
เลขที่ ....................

ชนิดพืช .............................  ชื่อพันธุ์ .............................

  	การชำาระค่าธรรมเนียมรายปี 

   มาตรา 39 และ 40 กำาหนดให้ ผูท้รงสทิธใินพนัธุพ์ชืใหม่ 
ต้องชำาระค่าธรรมเนียมรายปี ปีละ 1,000 บาท และต้องชำาระภายใน  
90 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือสำาคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่  
และของทกุๆ ปีถดัไป หากไม่ชำาระภายใน 90 วนั ต้องชำาระค่าธรรมเนยีมเพิม่ 
ร้อยละสามสิบของเงินค่าธรรมเนียมรายปีที่ค้างชำาระ และหากไม่ชำาระ 
ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมเพ่ิม จะถูกเพิกถอนหนังสือสำาคัญ
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 4.4 ระยะเวลาในการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (มาตรา 31)

  – 12 ปี สำาหรับพืชที่ให้ผลผลิตหลังปลูกไม่เกินสองปี  
   เช่น ข้าว อ้อย

  – 17 ป ี  สำาหรับพืชที่ ให ้ผลผลิตหลังปลูกเกินสองป ี  
   เช่น ทุเรียน มะม่วง

  – 27 ป ี  สำ าหรับพืชที่ ใช ้ประโยชน ์จากเนื้อไม ้และ 
   ให้ผลผลิตหลังปลูกเกินสองปี เช่น ยูคาลิปตัส

5. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย อัตราต่อฉบับ

1. คำาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 100 บาท

2. คำาคัดค้านการขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 100 บาท

3. หนังสือสำาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 500 บาท

4. ค่าธรรมเนียมรายปีสำาหรับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 1,000 บาท

5. คำาขอจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิและโอนสิทธิ 
 ตามหนังสือสำาคัญฯ รวมทั้งใบแทนหนังสือสำาคัญ

500 บาท

6. ค่าใช้จ่ายในการประกาศโฆษณาคำาขอจดทะเบียน 
 พันธุ์พืชใหม่

7. ค่าใช้จ่ายในการปลูกตรวจสอบพันธุ์พืชท่ีขอ 
 จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามจำานวนเท่าที่จ่ายจริง
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6. ค�าแนะน�าเบื้องต้นในการด�าเนินคดีละเมิดสิทธ ิ
 ในพันธุ์พืชใหม่

 มาตรการทางอาญา

 ผู ้ทรงสิทธิในพันธุ ์ใหม่สามารถใช้สิทธิของตนตามบทบัญญัติ 
(มาตรา 64) ในพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ซึ่งกำาหนด 
บทลงโทษแก่ผู้ละเมิดสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ไว้ โดยกำาหนดโทษจำาคุกสูงสุด 
ไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 400,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ และ/หรือ

 หากผู ้กระทำาละเมิดกระทำาความผิดตามมาตรา 67 แห ่ง 
พระราชบัญญัติคุ ้มครองพันธุ ์พืช พ.ศ. 2542 ซ่ึงวางหลักไว ้ว ่า “ผู ้ใด 
ปลอมแปลง หรือใช้เครื่องหมายเลียนแบบ หรือกระทำาการใดๆ เพื่อให้
บุคคลอื่นเข้าใจผิดว่าพันธุ ์พืชนั้นเป็นพันธุ ์พืชใหม่ของผู ้ทรงสิทธิที่ได้รับ 
การจดทะเบียนคุ้มครองตามกฎหมายนี้ ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ 6 เดือน 
ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท” ผู้ทรงสิทธิสามารถ
ใช้สิทธิตามบทบัญญัติดังกล่าวได้ 

 ทั้งน้ี ผู้ทรงสิทธิสามารถยื่นคำาร้องทุกข์ต่อหน่วยงานตำารวจให ้
บังคับใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องได้ (เช่น การสอบสวน การตรวจค้น และ 
ยึดของกลาง เป็นต้น) และดำาเนินคดีอาญากับผู้ละเมิดต่อศาลทรัพย์สิน 
ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

 มาตรการทางแพ่ง 

 นอกจากการเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการละเมิด 
ในทางอาญาแล้ว ผู ้ทรงสิทธิในพันธุ ์พืชใหม่อาจบังคับใช้สิทธิของตน 
ตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งวางหลักไว้ว่า  
“ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำาต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขา 
เสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือ 
สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู ้นั้นทำาละเมิดจำาต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนเพื่อการน้ัน” ผู ้ทรงสิทธิในพันธุ ์พืชใหม ่ที่ ได ้รับความเสียหาย 
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จากการทำาละเมดินัน้ต้องมพียานหลกัฐานท่ีน่าเชือ่ถอืในการระบขุอบเขตของ 
การทำาละเมดิเพ่ือให้ศาลทรพัย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 
สามารถประเมนิการสญูเสยีประโยชน์ และค่าใช้จ่ายท่ีผูท้รงสทิธิซ่ึงถกูละเมดิ 
ต้องเสียไปจากการถูกละเมิดและการบังคับใช้สิทธิของตนด้วย 

 ข้อสังเกต : นอกจากการใช้มาตรการทางแพ่งและอาญาในการ
บังคับคดีและเยียวยาความเสียหายจากการละเมิดสิทธิในพันธุ์พืชใหม่  
การประนีประนอมยอมความนอกศาล และการไกล่เกลี่ย ก็เป็นหนทาง 
ที่ถูกเลือกใช้โดยคู่กรณีท้ังสองฝ่ายเช่นเดียวกัน เพราะมีประโยชน์ในการ 
หลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อพิพาทระหว่างกัน
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การออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน 
และการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชรับรอง 
ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติพันธุ ์พืช พ.ศ. 2518 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม กำาหนดให้ผู้ใดประสงค์จะได้หนังสือรับรองพันธุ์พืชชนิดใดให้เป็น
พันธุ์พืชขึ้นทะเบียนหรือพันธุ์พืชรับรอง ให้ย่ืนคำาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
เจตนารมณ์เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่นักปรับปรุงพันธุ์พืช และเป็นหลักฐาน
แสดงการจดแจ้งชื่อพันธุ์และรายละเอียดของพันธุ์ เปรียบเสมือนการทำาบัตร
ประจำาตัวของพันธุ์พืช ท้ังน้ี หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนและหนังสือ
รับรองพันธุ์พืชรับรองไม่เป็นการให้สิทธิแก่เจ้าของพันธุ์พืชหรือสิทธิคุ้มครอง
พันธุ์พืชแต่อย่างใด

1. การออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน 1

 ผู ้ใดประสงค์จะขอให้กรมวิชาการเกษตรออกหนังสือรับรอง 
พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ให้ย่ืนคำาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือส่งไปรษณีย์ที่ี 
สำานกัคุม้ครองพนัธุพ์ชื กรมวิชาการเกษตร ลาดยาว จตจุกัร กรงุเทพ 10900  
โดยกรมวิชาการเกษตรจะข้ึนทะเบียนให้กับพันธุ์พืชที่มีการปรับปรุงและ 
พัฒนาพันธุ์ หรือพันธุ์ท่ีได้จากการคัดเลือกจากพันธุ์เดิมจนเป็นพันธุ์ใหม่  
หรือพันธุ์ที่นำาเข้ามาจากต่างประเทศโดยยังมีชื่อและลักษณะเช่นเดิม

1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไข การออกหนงัสอื
รับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  พ.ศ. 2547
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 1.1 เอกสารหลักฐานประกอบค�าขอข้ึนทะเบียนพันธุ์พืช

  1) คำาขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน (ร.พ. 1)

  2) แบบแจ้งแหล่งที่มาและประวัติของพันธุ์ 

  3) แบบแจ ้งลักษณะประจำาพันธุ ์ทางพฤกษศาสตร ์ที่ 
   กรมวิชาการเกษตรกำาหนด

  4) บัตรประชาชน

  5) หนังสือรับรองนิติบุคคล ที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
   ได้รับรองไว้ไม่เกินหกเดือน (กรณีนิติบุคคล) 

  6) หนังสือมอบอำานาจ และสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน 
   ผู้รับมอบอำานาจ (กรณีนิติบุคคล)

 1.2 ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน

  1) ย่ืนคำาขอตามแบบ ร.พ. 1 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ  
   สำานักคุ ้มครองพันธุ ์พืช กรมวิชาการเกษตร โดย 
   แบบคำาขอมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

   – ชนิดพืช ชื่อพันธุ์หรือสายพันธุ์

   – แหล่งท่ีมาและประวัติของพันธุ์หรือสายพันธุ์

   – ลั กษณะประจำ าพันธุ ์ ท างพฤกษศาสตร ์ ตาม ท่ี 
     กรมวิชาการเกษตรกำาหนด

  2) พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลลักษณะประจำาพันธุ์ 
   เบ้ืองต้น

  3) ประกาศที่ กรม วิชาการ เกษตรและเว็บไซต ์ของ 
   กรมวิชาการเกษตร มีกำาหนด 30 วัน
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  4) กรณีมีผู ้ทักท้วง ให้ทำาความตกลงกับผู้ทักท้วง หาก 
   ไม่มีเหตุขัดข้องอธิบดีกรมวิชาการเกษตรออกหนังสือ 
   รับรองพันธุ์พืชข้ึนทะเบียน

 กรณีที่ไม ่มีผู ้ ทักท้วงหรือมีผู ้ทักท้วงแต่ทำาความตกลงกันได้  
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน

 1.3 แผนผงัขัน้ตอนการออกหนงัสอืรบัรองพนัธ์ุพชืขึน้ทะเบยีน

มีผู้ทักท้วง

ตกลงกันได้
ไม่มีผู้ทักท้วง

ยื่นแบบคำาขอ ร.พ. 1 
ณ สำานักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

สำานักคุ้มครองพันธุ์พืชตรวจสอบ 
ข้อมูลลักษณะประจำาพันธุ์พืช

ประกาศที่กรมวิชาการเกษตรและเว็บไซด์ของ 
กรมวิชาการเกษตร มีกำาหนด 30 วัน

ทำาความตกลง 
กับผู้ทักท้วง

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน

พนักงานเจ้าหน้าที่รับคำาขอ
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 1.4 การเพิกถอนหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน

  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรมีสิทธิจะเพิกถอนหนังสือรับรอง
พันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ถ้ามีการพิสูจน์ได้ในภายหลังว่าพันธุ์พืชที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนน้ันมีลักษณะไม่ตรงกับข้อมูลท่ีนำาเสนอขอหนังสือรับรองพันธุ์พืช
ขึ้นทะเบียน หรือตรงกับพันธุ์พืชอื่นที่มีหลักฐานข้ึนทะเบียนไว้ก่อนแล้ว

2. การออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชรับรอง 2

 ผู ้ใดประสงค์จะขอให้กรมวิชาการเกษตรออกหนังสือรับรอง 
พันธุ์พืชรับรอง ให้ยื่นคำาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำานักคุ้มครองพันธุ์พืช 
กรมวิชาการเกษตร โดยกรมวิชาการเกษตรจะออกหนังสือรับรองพันธุ์พืช
รับรองให้กับพันธุ์พืชที่ผ่านการข้ึนทะเบียนแล้ว และมีลักษณะดีเด่นทางด้าน
การเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร

 2.1 เอกสารหลกัฐานประกอบค�าขอหนังสอืรบัรองพนัธุพ์ชืรบัรอง

  1) คำาขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชรับรอง (ร.พ. 3)

  2) หนังสือรับรองพันธุ์พืชข้ึนทะเบียน (ร.พ. 2)

  3) หลักฐานผ่านการตรวจสอบลักษณะประจำาพันธุ์ดีเด่น 
   ทางด้านการเกษตรโดยหน่วยงานของกรมวชิาการเกษตร

  4) หลักฐานผ่านการพิจารณาเห็นชอบรับรองพันธุ์พืชจาก 
   กรมวิชาการเกษตร

  5) บัตรประชาชน

2 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไข การออกหนงัสอื
รับรองพันธุ์พืชรับรอง ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  พ.ศ. 2547
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  6) หนังสือรับรองนิติบุคคล ที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
   ได้รับรองไว้ไม่เกินหกเดือน (กรณีนิติบุคคล) 

  7) หนังสือมอบอำานาจ และสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน 
   ผู้รับมอบอำานาจ (กรณีนิติบุคคล)

 2.2 ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชรับรอง มีดังนี้

  1) ย่ืนคำาขอตามแบบ ร.พ. 3 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ  
   สำ านักคุ ้มครองพันธุ ์ พืช กรมวิชาการเกษตรโดย 
   แบบคำาขอมีเอกสารประกอบและรายละเอียด ดังนี้

   – หนังสือรับรองพันธุ์พืชข้ึนทะเบียน 

   – ชนิดพืช ชื่อพันธุ์หรือสายพันธุ์

   – ลักษณะประจำาพันธุ์ดีเด่นทางด้านการเกษตร

  2) พนักงานเจ้าหน้าท่ีประสานเพื่อให้มีการตรวจสอบ 
   ลั กษณะประจำ า พันธุ ์ ดี เ ด ่ นทางด ้ านการ เกษตร  
   โดยหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร

  3) ผ ่ านการพิ จารณา เ ห็นชอบรับรองพัน ธุ ์ พื ชจาก 
   กรมวชิาการเกษตร โดยคณะกรรมการวิจัยปรบัปรงุพันธ์ุ 
   และขยาย พัน ธุ ์ พื ช  ซึ่ ง ผ ่ านการกลั่ นกรองจาก 
   คณะอนุกรรมการวิจัยปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช  
   กรมวิชาการเกษตรมาก่อน

  4) อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพิจารณาผลการตรวจสอบ  
   หากไม่มีเหตุขัดข้อง อธิบดีออกหนังสือรับรองพันธุ์พืช 
   รับรอง ร.พ. 4
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 2.3 แผนผังขั้นตอนการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชรับรอง

พนักงานเจ้าหน้าที่รับคำาขอ

ยื่นแบบคำาขอ ร.พ. 3

อธิบดีสั่งออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชรับรอง

ตรวจสอบลักษณะประจำาพันธุ์ดีเด่นทางด้าน
การเกษตร โดยหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร

ผ่านการพิจารณาเห็นชอบรับรองพันธุ์พืช 
จากกรมวิชาการเกษตร

 2.4 การเพิกถอนหนังสือรับรองพันธุ์พืชรับรอง

  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรมีสิทธิจะเพิกถอนหนังสือรับรอง
พันธุ์พืชรับรอง ถ้ามีการพิสูจน์ได้ในภายหลังว่าพันธุ์พืชที่ขอให้รับรองนั้น
มีลักษณะไม่ตรงกับข้อมูลที่นำาเสนอขอหนังสือรับรองพันธุ์พืชรับรอง หรือ
ตรงกับพันธุ์พืชอื่นที่มีผู้ขอหนังสือรับรองไว้ก่อนแล้ว



ภาคผนวก
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 คพ.1 
 
 
 

ค าขอ 
จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 

 
ข้าพเจ้าผูล้งลายมือช่ือในค าขอฉบับน้ี 

มีความประสงค์จะจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญตัิ
คุ้มครองพันธุ์พืช พ. ศ. 2542 ดังรายละเอยีดพร้อมหลักฐานแนบต่อไปนี ้

ส าหรับเจ้าหนา้ที ่
วันยื่นค าขอ เลขที่ค าขอ 
วันประกาศโฆษณา 

 
เลขที่ประกาศโฆษณา 

วันจดทะเบียนพนัธุ์พชืใหม่ 
 

เลขที่จดทะเบียนพันธุ์พชืใหม่ 

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ 
 

   
 

 
1.  ชื่อพืชที่ขอคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่  
2.  ชื่อพันธุ์  
3.  ชื่อวิทยาศาสตร์  
4.  ข้าพเจ้า  

   ที่อยู่  
        

ขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ในนามของ 
(ให้ท าเครื่องหมาย       ภายใน          หน้าข้อความที่ต้องการ) 
 บุคคล ……………………………………………………  

ในฐานะ       นักปรับปรุงพันธุ์พืช  (ถ้ามีมากกว่า 1 คน  ดูเอกสารแนบ 1)                        
  นายจ้าง/ผู้ว่าจ้าง 

 นิติบุคคล/หน่วยงาน ……………………………………..  
ในฐานะ         นักปรับปรุงพันธุ์พืช           นายจ้าง/ผู้ว่าจ้าง         หน่วยงานของรัฐ 
(รายชื่อนักปรับปรุงพันธุ์พืชในฐานะลูกจ้าง ผู้รับจ้าง  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีสิทธิได้รับบ าเหน็จ 
พิเศษตามมาตรา 16  ดูเอกสารแนบ 1) 

5.  นักปรับปรุงพันธุ์พืชร่วม ที่ยังไม่ยอมร่วมจดทะเบียน  หรือติดต่อไม่ได้  หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา 15 
ชื่อ – สกุล  ที่อยู่  สังกัด 

     
     
     
     
     
     
     
     
  
(ถ้ามีมากกว่า 1 คน ดูเอกสารแนบ 1) 
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6. กรณีท่ียื่นค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ไว้นอกราชอาณาจักรแล้ว
(กรุณาระบุสถานภาพค าขอ  เช่น อยู่ระหว่างการตรวจสอบ  ผ่านการจดทะเบียน  ในช่องสถานภาพค าขอ) 

วันที่ย่ืนค าขอ ประเทศ ใช้ชื่อพันธุ์ที่ยื่นค าขอ สถานภาพค าขอ 

     ผู้ขอจดทะเบียนขอสิทธิให้ถือว่าได้ยื่นค าขอนี้ในวันที่ยื่นค าขอจดทะเบียนในต่างประเทศเป็น 
ครั้งแรก โดย      
 ได้ยื่นเอกสารหลักฐานพร้อมค าขอนี้   ขอยื่นเอกสารหลักฐานหลังจากวันยื่นค าขอนี้ 

   (ในกรณีที่ไม่อาจระบุรายละเอียดได้ครบถ้วน ให้จัดท าเป็นเอกสารแนบ ) 
7. กรณีพันธุ์พืชใหม่ได้จากการตัดต่อสารพันธุกรรม  มีสถานภาพการประเมินผลกระทบด้านความปลอดภัย

ต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ หรือสวัสดิภาพของประชาชน  ดังนี้

 ยังไม่มีการประเมิน 
 อยู่ระหว่างประเมิน 
 ผ่านการประเมินแล้ว 

8. ข้อตกลงการแบ่งปันผลประโยชน์ ในกรณีที่มีการใช้พันธุ์พืชในการปรับปรุงพันธุ์ เพื่อใช้ประโยชน์ทาง
  การค้า ( ตามเอกสารประกอบ ) 

 พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป  
 พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น 
 พันธุ์พืชป่า 

9. ค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ฉบับนี้  ประกอบด้วย
 แบบพิมพ์ค าขอ  3  หน้า (คพ.1)
 เอกสารแนบ 1   (คพ. 1/1) ซึ่งประกอบด้วย รายชื่อนักปรับปรุงพันธุ์พืชที่ร่วมขอจดทะเบียน

พันธุ์พืชใหม่ในฐานะนักปรับปรุงพันธุ์ร่วม / รายชื่อนักปรับปรุงพันธุ์พืชใน 
ฐานะลูกจ้าง ผู้รับจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีสิทธิได้รับบ าเหน็จพิเศษตาม 
มาตรา 16 / รายชื่อนักปรับปรุงพันธุ์พืชร่วมที่ยังไม่ยอมร่วมจดทะเบียน  หรือ 
ติดต่อไม่ได้ หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา 15 

 เอกสารแนบ 2  (คพ.1/2) ซึ่งประกอบด้วย  ที่มา ประวัติ และกรรมวิธีปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ 
 เอกสารแนบ 3  (คพ.1/3) ซึ่งประกอบด้วย  รายละเอียดลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ 

หน่วยงานท่ีประเมินและออกหนังสือ
รับรอง 

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
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10. เอกสารประกอบค าขอ
  เอกสาร หลักฐาน แสดงสิทธิในการขอจดทะเบียน 
  หนังสือรับรองนิติบุคคล 
  หนังสือมอบอ านาจ 
  เอกสารประกอบ  กรณียื่นค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ไว้นอกราชอาณาจักรแล้วตามข้อ 6 
  ส าเนาค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 
  ค ารับรองของหน่วยงาน หรือส านักงานที่รับผิดชอบ 
  กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ของประเทศที่ขอจดทะเบียนเป็นครั้งแรก 
  รายละเอียดการปรับปรุงพันธุ์ 
  บทสรุปการปรับปรุงพันธุ์ 

  หนังสือรับรองการประเมินผลกระทบด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 
  ข้อตกลงการแบ่งปันผลประโยชน์ 
  อ่ืน ๆ …………………………………………………………… 

11. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะส่งมอบส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ที่ขอจดทะเบียน และสารพันธุกรรมที่ใช้
ในการปรับปรุง พันธุ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ ให้แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือท าการตรวจสอบ  ตามเวลาที่เจ้าหน้าที่
ก าหนด และขอรับรองว่าข้อความในค าขอ และเอกสารที่ส่งพร้อมค าขอนี้เป็นของข้าพเจ้า  และข้อความที่
ระบุในเอกสารนี้เป็นความจริง ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กรม
วิชาการเกษตรก าหนดทุกประการ  และข้าพเจ้าขอยืนยันว่า จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพ่ือการนี้ทั้งสิ้นตามที่
กรมวิชาการเกษตรก าหนด 

(ลงชื่อ)  ผู้ยื่นค าขอ 

( ) 
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รายช่ือนักปรับปรุงพันธุ์พืชที่ร่วมขอจดทะเบียนในฐานะนักปรับปรุงพันธุ์ร่วม 
ชื่อ – สกุล  ที่อยู่ สังกัด 

รายช่ือนักปรับปรุงพันธุ์พืชในฐานะลูกจ้าง ผู้รับจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีสิทธิได้รับบ าเหน็จพิเศษ  
ตามมาตรา 16 

ชื่อ – สกุล  ที่อยู่  สังกัด  ในฐานะ 

รายช่ือนักปรับปรุงพันธุ์พืชร่วมที่ยังไม่ยอมร่วมจดทะเบียน หรือติดต่อไม่ได้ หรือขาดคุณสมบัติ  
ตามมาตรา 15 

ชื่อ – สกุล  ที่อยู่ สังกัด 

คพ. 1/1 
เอกสารแนบ 1 
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ที่มา  ประวัติ  และกรรมวิธีปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ 
1. แหล่งที่มา พ.ศ. 
2. วิธีการได้มา  การผสมพันธุ์  การกลายพันธุ์ 

 อ่ืน ๆ  
3. ชื่อพันธุ์แม่ ชื่อพันธุ์พ่อ 
4. สารพันธุกรรมที่ใช้ปรับปรุงพันธุ์หรือพัฒนาพันธุ์ ( กรณีพันธุ์พืชใหม่  ได้จากการตัดต่อสาร
       พันธุกรรม ) 
5. วิธีการปรับปรุงพันธุ์ หรือพัฒนาพันธุ์และผู้ด าเนินงานในแต่ละข้ันตอนโดยละเอียด

6. ระยะเวลาและสถานที่ที่ด าเนินงาน

7. ข้อมูลอื่น ๆ

คพ. 1/2 
เอกสารแนบ 2 
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คพ.1/3 (ข้าวโพด) 
เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : ข้าวโพด 
ให้ท าเครื่องหมาย   ภายใน (  ) หน้าข้อความที่ต้องการทุกลักษณะ 
1. ตารางแสดงลักษณะประจ าพันธุ์  

ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวเลข 
(Notes) 

1.1 ช่อดอกเพศผู้ : อายุวันออกดอกเพศผู้  
(Tassel : time of anthesis)ล.111 (   )  เร็ว (early)  3 
(   )  ปานกลาง  (medium) 5 
(   )  ช้า (late)  7 

1.2 ช่อดอกเพศผู้ : การปรากฏแอนโทไซยานินบนฐานดอก (Tassel : anthocyanin 
coloration at base of glume)ล.12 (   )  ไม่ปรากฏ หรือน้อยมาก (absent or very weak) 1 
(   )  น้อย (weak) 3 
(   )  ปานกลาง (intermediate) 5 
(   )  มาก (strong) 7 
(   )  เข้มมาก (very strong) 9 

1.3 ช่อดอกเพศผู้ : การปรากฏแอนโทไซยานินของอับเรณู (Tassel : anthocyanin 
coloration of anthers)ล.14 (   )  ไม่ปรากฏ หรือน้อยมาก (absent or very weak) 1 
(   )  น้อย (weak) 3 
(   )  ปานกลาง (intermediate) 5 
(   )  มาก (strong) 7 
(   )  เข้มมาก (very strong) 9 

1.4 เฉพาะสายพันธุ์แท้: ฝัก : วันออกไหม (Ear : time of silk emergence) 
ล.18.1 (   )  เร็ว (early)  3 

(   )  ปานกลาง  (medium) 5 
(   )  ช้า (late)  7 

1.5 เฉพาะพันธุ์ลูกผสม: ฝัก : วันออกไหม (Ear : time of silk emergence) 
ล.18.2 (   )  เร็ว (early)  3 

(   )  ปานกลาง  (medium) 5 
(   )  ช้า (late)  7 

1
ล. ...  คอืลักษณะในแบบบันทึกลกัษณะประจ าพนัธุท์ี่จะตรวจสอบ
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2. พันธุ์ที่มีลักษณะใกล้เคียง (Similar varieties) และลักษณะท่ีแตกต่างจากพันธุ์ที่ขอจดทะเบียนซึ่ง
เกี่ยวข้องกับลักษณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูก การบริโภค เภสัชกรรม การผลิตและการแปรรูป

ชื่อพันธุ์ที่มีลักษณะ
ใกล้เคียง 

(Denomination of  
similar variety) 

ลักษณะที่แตกต่างจาก
พันธุ์ที่ใกล้เคียง 

(Characteristic in 
which the similar 

variety is different) 

ระบุลักษณะดังกล่าวของ
พันธุ์ที่ใกล้เคียง 

(State of expression 
of similar variety) 

ระบุลักษณะดังกล่าวของ
พันธุ์ที่ขอจดทะเบียน 

(State of expression 
of candidate variety) 
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3. ลักษณะอ่ืนๆ ที่สามารถระบุได้ (เพื่อใช้ประโยชน์ในการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์)

4. ข้อมูลเพิ่มเติมที่ช่วยจ าแนกความแตกต่างของพันธุ์อย่างเด่นชัด (Additional information which
may help to distinguish the variety)
4.1 ความต้านทานหรือทนทานต่อโรค-แมลงศัตรูพืชและอ่ืนๆ (Resistance to pests and disease)

4.2 สภาพแวดล้อมพิเศษที่ใช้ในการตรวจสอบพันธุ์พืช 
4.2.1 สถานที่และระยะเวลาปลูก 

4.2.2 สภาพการปลูก (Use) 

4.2.3 สภาพอ่ืนๆ (Other conditions) 

4.3 ข้อมูลอื่นๆ (Other information) 
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5. หากผู้ตรวจสอบต้องการข้อมูลลักษณะอื่นๆ เพิ่มเติม จะติดต่อขอจากผู้จดทะเบียนพันธุ์พืชโดยตรงได้
ที่ (ที่อยู่ติดต่อได้สะดวก)

6. ภาพถ่าย โปรดระบุลักษณะ
6.1 ภาพถ่ายพันธุ์ที่ขอจดทะเบียน  (candidate variety)

(   ) ใบ (ส่วนไหนของใบ)  
(   )  ล าต้น (ส่วนไหนของล าต้น) 
(   )  ช่อดอก (ส่วนไหนของช่อดอก) 
(   )  ฝัก (ส่วนไหนของฝัก)  
(   ) เมล็ด (ส่วนไหนของเมล็ด)  
(   ) อ่ืนๆ 

6.2 ภาพถ่ายพันธุ์ที่มีลักษณะใกล้เคียง (Similar variety) (ถ้ามี) 
(   ) ใบ (ส่วนไหนของใบ)  
(   )  ล าต้น (ส่วนไหนของล าต้น) 
(   )  ช่อดอก (ส่วนไหนของช่อดอก) 
(   )  ฝัก (ส่วนไหนของฝัก)  
(   ) เมล็ด (ส่วนไหนของเมล็ด)  
(   ) อ่ืนๆ 

----------------------------------------- 
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ค าขอให้ออกหนังสือรับรองพนัธ์ุพืชขึน้ทะเบียน 

ตามพระราชบัญญตัิพนัธ์ุพืช พ.ศ. 2518 
 
เลขท่ี          ท่ี      

  วนัท่ี    พ.ศ.    
ขา้พเจา้               อาย ุ        ปี สัญชาติ  
บตัรประจ าตวัประชาชน/ใบส าคญัประจ าตวัคนต่างดา้ว เลขท่ี    ออกให้ ณ    
อยูบ่า้นเลขท่ี    ถนน    ต าบล/แขวง       
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั     โทรศพัท ์      
ในนามของ               
โดยมี             ผูด้  าเนินกิจการ  
สถานท่ีท าการตั้งอยูเ่ลขท่ี      หมู่ท่ี     ตรอก/ซอย    
ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    
รหสัไปรษณีย ์    โทรศพัท ์    
มีความประสงคจ์ะขอหนงัสือรับรองพนัธ์ุพืชข้ึนทะเบียน ทั้งน้ีไดแ้นบรายละเอียดตามหลกัฐานต่าง ๆ ดงัน้ี  

1. ชนิดพืช            
2. ช่ือพนัธ์ุ/สายพนัธ์ุ           
3. แหล่งท่ีมาและประวติัของพนัธ์ุ          
4. ลกัษณะประจ าพนัทางพฤกษศาสตร์         
5. อ่ืน ๆ                       
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความในค าขอ และเอกสารท่ีส่งพร้อมค าขอน้ีเป็นของขา้พเจา้ และขอ้ความท่ีระบุใน

เอกสารเป็นความจริง ขา้พเจา้ขอรับรองวา่จะปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีกรมวชิาการเกษตรก าหนดทุก
ประการ  

 
     (ลงช่ือ     ผูข้อหนงัสือรับรอง) 

 

หมายเหตุ :- 1. ถา้ช่องใบค าขอไม่พอใหเ้ขียนในใบแนบ  
 
 

ร.พ. 1 
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ลักษณะประจําพันธุของพืช 

ที่ตองแจงในการข้ึนทะเบียนพันธุพืช

1. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
1.1 ชนิด …………………………………………………………………………………... 
1.2 ประเภท …………………………………………………………………………………... 
1.3 ราก/หัว …………………………………………………………………………………... 
1.4 ตน …………………………………………………………………………………... 
1.5 ใบ …………………………………………………………………………………... 
1.6 ดอก/ชอดอก …………………………………………………………………………………... 
1.7 ผล/ฝก …………………………………………………………………………………... 
1.8 เมล็ด …………………………………………………………………………………... 
 

2. ลักษณะอ่ืน ๆ …………………………………………………………………………………...
3. ลักษณะเดนพิเศษ …………………………………………………………………………………...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45คู่มือและคำ�แนะนำ� การจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

การออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนและพันธุ์พืชรับรอง ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ร.พ. 3 

คําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชรับรอง
ตามพระราชบญัญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518

เลขที่.....................                    ท่ี.............................................
         วนัที่................................................ พ.ศ. ................

ขาพเจา..................................................................................... อายุ..............ป  สัญชาติ....................................
บัตรประจาํตัวประชาชน/ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว เลขที่................................ ออกให ณ.........................
อยูบานเลขที่.......................... ถนน............................................. ตําบล/แขวง...................................................
อําเภอ/เขต................................................ จังหวัด............................................. โทรศัพท.................................
ในนามของ.......................................................................................... (ช่ือผูขอหนังสือรับรอง หรือนิติบุคคล)
โดยมี................................................................................................................................... เปนผูดําเนนิกิจการ
สถานที่ทําการตั้งอยูเลขที่.................. หมูท่ี.............. ตรอก/ซอย............................... ถนน...............................
ตําบล/แขวง.......................................... อําเภอ/เขต....................................... จงัหวดั.........................................
รหัสไปรษณยี.................................... โทรศัพท.................................................................................................
มีความประสงคจะขอหนังสือรับรองพันธุพืชข้ึนทะเบยีน ท้ังนี้ไดแนบรายละเอียดตามหลักฐานตาง ๆ ดังนี้
 1.   สําเนาหนงัสือรับรองพันธุพืชข้ึนทะเบียนเลขที่..............................................................................
 2.   ตัวอยางเมล็ดพันธุ หรือสวนของพชืท่ีตองการพิสูจนความดีเดนจาํนวน........................................
 3.   ชนิดพืช...........................................................................................................................................
 4.   ช่ือพันธุ/สายพันธุ...........................................................................................................................
 5.   ลักษณะประจําพันธุท่ีดเีดนทางดานการเกษตร...............................................................................
 6.   อ่ืน ๆ ..............................................................................................................................................
 

 ขาพเจาขอรับรองวา ตัวอยางเมล็ดพันธุหรือสวนของพืช ขอความในคําขอ และเอกสารที่สงพรอมคาํ
ขอนี้เปนของขาพเจา และขอความที่ระบุในเอกสารเปนความจริง ขาพเจารับรองวาจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กรมวิชาการเกษตรกําหนดทุกประการ และขาพเจาขอยืนยันวาจะเปนผูออกคาใชจาย
เพื่อการนี้ท้ังส้ิน ตามที่กรมวิชาการเกษตรกําหนดขึ้น

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

หมายเหตุ :-   1.   “เมล็ดพันธุ” หมายความวา เมล็ด หรือสวนหนึ่งสวนใดของพืชท่ีใชเพาะปลูกหรือใชทํา
พันธุ เชน ตน ตอ หนอ เหงา กิ่ง แขนง ตา ราก หัว ดอก หรือ ผล 

        2.   ถาชองใบคําขอไมพอใหเขียนในใบแนบ 




