
 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มกราคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  แบบคําขอชําระคาธรรมเนียมรายปสําหรับการคุมครองพันธุพืชใหม 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามขอ  ๒  แหงกฎกระทรวงกําหนดวิธีการชําระคาธรรมเนียมรายปสําหรับการ
คุมครองพันธุพืชใหม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรออกประกาศไว  ดังนี้   

แบบคําขอชําระคาธรรมเนียมรายปสําหรับการคุมครองพันธุพืชใหม  ใหใชแบบ  คพ.๗   
ทายประกาศนี้ 

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
สุขวัฒน  จันทรปรรณิก 

รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



 
 
 
 
 
 

 
คําขอชําระคาธรรมเนยีมรายปสําหรับคุมครองพันธุพืชใหม 

------------------- 
 

       เขียนท่ี .......................................................... 
วันท่ี.......... ...เดือน ..........................................พ.ศ. ......... 

  ขาพเจา ...........................................................ท่ีอยู ................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
ซ่ึงเปนผูทรงสิทธิ/ตัวแทนหรือผูรับมอบอํานาจจากผูทรงสิทธิ มีความประสงคจะชําระคาธรรมเนียมรายป 
ตามหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม เลขที ่............................................................................ 
ชนิดพืช ................................................................ช่ือพันธุ ............................................................................... 
ท่ีออกใหเม่ือ ......................................................................ซ่ึงใชไดจนถึง ....................................................... 
โดยเปนการชําระคาธรรมเนียมรายปท่ี............ 
ตามมาตรา 39  แหงพระราชบัญญตัิคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542  พรอมเอกสารแนบที่ระบุไวในกฎกระทรวง 
กําหนดวิธีการชําระคาธรรมเนียมรายปสําหรับการคุมครองพันธุพืชใหม พ.ศ. 2546 ดังตอไปนี ้
 (ใหทําเครื่องหมาย   ภายใน        หนาขอความที่ตองการ) 

 สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม 
 หนังสือแตงตั้งตัวแทนหรือหนังสือมอบอํานาจ ในกรณีท่ีผูทรงสิทธิมอบอํานาจใหยื่นคําขอแทน 
 สําเนาบัตรประจําตวัของผูมอบอํานาจ 
 สําเนาบัตรประจําตวัของตวัแทนหรือผูรับมอบอํานาจ 
 สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาหนังสือรับรองถ่ินท่ีอยูช่ัวคราวของผูมอบอํานาจ หรือ 
หลักฐานอ่ืนท่ีแสดงวาในขณะมอบอํานาจผูนั้นเขามาในประเทศไทยจริง  ในกรณีท่ีมอบอํานาจ
ในประเทศไทยแตผูนั้นไมมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย 

 คําแปลเปนภาษาไทยของหนังสือมอบอํานาจหรือหนังสือรับรอง   ในกรณจีัดทําหนังสือดังกลาว
เปนภาษาตางประเทศ 

 
(ลงช่ือ) .....................................................................ผูยื่นคาํขอ 
            (....................................................................) 

สําหรับเจาหนาที ่
เลขที่คําขอ.............................................
รับวันที่ ..................................................

ลายมือช่ือเจาหนาที่ 
(............................................................)

       คพ.7
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