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คู่มือการยื่นจดทะเบยีน

พันธุ์พชืพืน้เมอืงเฉพาะถิน่

ตามพระราชบญัญตัิ

คุ้มครองพนัธุพ์ชื พ.ศ. 2542

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการอนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิ
1) จัดสรรให้ผู้อนุรักษ์หรือพัฒนาร้อยละยี่สิบ
2) จัดสรรเป็นรายได้ร่วมกันของชุมชนร้อยละหกสิบ
3) จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ท่ีเป็นผู้ท านิติกรรมร้อยละยี่สิบ

คุณสมบัติของพันธุ์พืชที่จะขอจดทะเบียน
เป็นพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น

• เป็นพันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพาะในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง
ภายในราชอาณาจักรเท่านั้น

• เป็นพันธุ์พืชที่ไม่เคยจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่

คุณสมบัติของชุมชน
ที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นชุมชน

• เป็นกลุ่มบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะที่ตั้งถ่ินฐานและ       
สืบทอดระบบวัฒนธรรมร่วมกันมาโดยต่อเนื่อง

• ร่วมกันอนุรักษ์ หรือพัฒนาพันธุ์พืชที่มีคุณสมบัติของ
พันธุ์พืชที่สามารถน ามาจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืช
พ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นได้

สิทธิชุมชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
1) ปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย ส่วนขยายพันธุ์
2) การผลิตส่วนขยายพันธุ์
3) การขายส่วนขยายพันธุ์
4) การส่งออกนอกราชอาณาจักรส่วนขยายพันธุ์

ข้อยกเว้นสิทธิ
จากการกระท าเก่ียวกับพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น

ที่รับความคุ้มครองโดย
1) ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นส่วนขยายพันธุ์
2) ท าโดยสุจริต
3) การปลูกหรือขยายพันธุ์ส่วนขยายพันธุ์ที่ตนเองเป็นผู้ผลิต   

(ไม่เกิน 3 เท่า กรณีรัฐมนตรีประกาศเป็นพืชส่งเสริม)
4) ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้า

ระยะเวลาของการครองสิทธิ
1) 12 ปี ส าหรับพืชที่ให้ผลผลิตหลังปลูกไม่เกิน 2 ปี
2) 17 ปี ส าหรับพืชที่ให้ผลผลิตหลังปลูกเกินกว่า 2 ปี
3) 27 ปี ส าหรับพืชที่ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้และให้ผลผลิต        

หลังปลูกเกิน 2 ปี 
ระยะเวลาในการครองสิทธิอาจขยายเวลาต่อได้คราวละสิบปี

หากอธิบดีเห็นว่าพันธุ์พืชและชุมชนยังคงประกอบด้วยลักษณะ 
1) เป็นพันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพาะในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งภายใน

ราชอาณาจักรเท่านั้น
2) เป็นพันธุ์พืชที่ไม่เคยจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่
3) เป็นพันธุ์พืชที่กลุ่มบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วที่ตั้ง       

ถิ่นฐานและสืบทอดระบบวัฒนธรรมร่วมกันอนุรักษ์         
หรือพัฒนาพันธุ์พืช ตามข้อ 1 และ 2

4) เป็นพันธุ์พืชมีอยู่เฉพาะในท้องที่ใดและชุมชนเป็น        
ผู้อนุรักษ์ หรือพัฒนาพันธุ์พืชดังกล่าวแต่ผู้เดียว

ส านักคุม้ครองพนัธุพ์ชื กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ขั้นตอนการขอข้ึนทะเบียนชุมชน

ชุมชน/ผู้แทนชุมชน
• มีสัญชาติไทย
• บรรลุนิติภาวะ
• ตั้งถิ่นฐานสืบทอด

วัฒนธรรมไมน่้อย
กว่า 10 ปี

• อนุรักษ์/พัฒนา  
พันธุ์พืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่น

ชุมชน/ผู้แทนชุมชน

ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนชุมชน (คพ.3)

ณ กรมวิชาการเกษตร ณ ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด

พนักงานเจ้าหน้าท่ี  ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
• ตรวจสอบค าขอเอกสารหลักฐานและรายละเอียด ภายใน 15 วัน

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

พนักงานเจ้าหน้าที่
ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
กรมวิชาการเกษตร

• สั่งรับค าขอ
• เสนอค าขอพร้อม

ความเห็นเบื้องต้น

พนักงานเจ้าหน้าที่
ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
กรมวิชาการเกษตร

• แจ้งผู้ยื่นค าขอเพิ่มเติม
ข้อมูล ให้ครบถ้วน 
ภายใน 15 วัน

แก้ไข ไม่แก้ไข 

พนักงานเจ้าหน้าที่
ส านักคุ้มครองพันธุพ์ืช 

กรมวิชาการเกษตร
• สั่งไม่รับค าขอ        

แล้วแจ้งค าสั่ง
• แจ้งสิทธิอุทธรณ์

ภายใน 15 วัน

ด าเนินการ         
ให้ถูกต้อง

ภายใน 15 วัน

ผู้ว่าราชการจังหวัด
• เพื่อพิจารณา        

ลงนามใน         
หนังสือ คพ.4

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

พนักงานเจ้าหน้าที่
ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 

กรมวิชาการเกษตร
• แจ้งการไม่รับ       

ขึ้นทะเบียน          
ภายใน 15 วัน ชุมชน/

ผู้แทนชุมชน

ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 
ส่งหนังสือ คพ. 4 ให้กับชุมชน

ชุมชน/ผู้แทนชุมชน

ผู้ว่าราชการจังหวัด
• พิจารณา

ค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น  
พร้อมหลักฐาน
1) ส าเนาหนังสือส าคัญ การขึ้นทะเบียนชุมชน

2) หนังสือมอบหมายให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร
หรือสหกรณ์ด าเนินการแทน

3) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการจัดตั้ง         
กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์

ชุมชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
• ยื่นค าร้อง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์
• ยื่นค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

พนักงานเจ้าหน้าที่ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 
• ตรวจสอบค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นและ

คุณสมบัติของพันธุ์พืช

ณ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดณ กรมวิชาการเกษตร

ถูกต้อง ไม่ถูกต้องครบถ้วน

แก้ไขถูกต้อง ไม่แก้ไข / ไม่ถูกต้อง

ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียน
พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

พนักงานเจ้าหน้าที่
• เสนอค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมือง

เฉพาะถิ่นพร้อมความเห็นเบื้องต้น

คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
• พิจารณา

คณะท างานพิจารณา
พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

ผู้ยื่นค าขอ        
จดทะเบียน

พันธุ์พืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่น

• ไมแ่ก้ไขภายใน  
30 วัน
• หลักฐานไม่ถูกต้อง

พนักงานเจ้าหน้าที่
• สั่งไม่รับค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืช

พื้นเมืองเฉพาะถิ่นแล้วแจ้งค าสั่ง
• แจ้งสิทธิอุทธรณ์ภายใน 15 วัน

ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

ผู้ยื่นค าขอ
จดทะเบียน

พันธุ์พืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่น

• แก้ไขภายใน  
30 วัน

• หลักฐานถูกต้อง

เห็นควรรับ เห็นควรไม่รับ

เห็นควรไม่รับเห็นควรรับ

พนักงานเจ้าหน้าที่
• ณ กรมวิชาการเกษตร หรือส านักงานเกษตร

และสหกรณ์จังหวัด
• รับค าคัดค้าน ส่งส าเนาค าคัดค้านให้        

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร 
หรือสหกรณ์ ภายใน 15 วัน

ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
• ยื่นค าโต้แย้งภายใน 90 วัน

พนักงานเจ้าหน้าที่
• เสนอค าคัดค้านพร้อมความเห็นประกอบ

คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
• พิจารณา

คณะกรรมการ
คุ้มครองพันธุ์พืช

• สั่งให้รับจดทะเบียนพันธุ์พืช
พื้นเมืองเฉพาะถิ่น
• ออกหนังสือแสดงการจด

ทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่น (คพ.6)

คณะกรรมการ
คุ้มครองพันธุ์พืช
• สั่งไม่รับ       

จดทะเบียน 
พันธุ์พืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่น

ไม่มีผู้คัดค้าน มีผู้คัดค้าน

คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
• ออกหนังสือแสดงการ      

จดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่น (คพ.6)

ผู้คัดค้าน
• ยื่นค าคัดค้าน
• ระบุเหตุผล  

พร้อมหลักฐาน

คณะกรรมการ
คุ้มครองพันธุ์พืช

• ประกาศค าขอ        
จดทะเบียนพันธุ์พืช 
พื้นเมืองเฉพาะถิ่น

• ณ กรมวิชาการเกษตร
และศาลากลาง
จังหวัดทุกจังหวัด

• ให้คัดค้านภายใน  
90 วัน

พนักงาน
เจ้าหน้าที่

• แจ้งการไม่รับ     
จดทะเบียน
พันธุ์พืช
พื้นเมือง
เฉพาะถิ่น
ภายใน 15 วัน

พนักงานเจ้าหน้าที่
• แจ้งผู้ยื่นค าขอจดทะเบียน

พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
เพิ่มเติม ถูกต้อง ครบถ้วน 
ภายใน 30 วัน

ขั้นตอนการขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น


