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กฎกระทรวง
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการขึ้นทะเบียนชุมชน
และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนพันธุพืชพืน้ เมืองเฉพาะถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศั ยอํา นาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๖ แหงพระราชบั ญญั ติ
คุมครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
หมวด ๑
หลักเกณฑและวิธีการขึ้นทะเบียนชุมชน

ขอ
(๑)
(๒)
(๓)
สิบป และ

๑ บุคคลจะรวมกันขอขึ้นทะเบียนเปนชุมชนได ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
มีสัญชาติไทย
เปนผูบรรลุนิติภาวะ
ตั้งถิ่นฐานและสืบทอดระบบวัฒนธรรมรวมกันในพื้นที่ดังกลาวโดยตอเนื่องมาไมนอยกวา
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(๔) เปนผูรวมกันอนุรักษหรือพัฒนาพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นที่ประสงคจะจดทะเบียนตาม
มาตรา ๔๕
ขอ ๒ การขอขึ้นทะเบียนชุมชน ใหสมาชิกชุมชนตั้งตัวแทนคนหนึ่งยื่นคําขอ
การแตงตั้งตัวแทนตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนหนังสือ
ขอ ๓ การยื่นคําขอขึ้นทะเบียนชุมชน ใหยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ ณ กรมวิชาการเกษตร
หรือสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด แลวแตกรณี เพื่อสงใหผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่พิจารณา
คําขอขึ้นทะเบียนชุมชนตามวรรคหนึ่ง ใหใชแบบที่อธิบดีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๔ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําขอขึ้นทะเบียนชุมชนแลว ใหตรวจสอบคําขอเอกสาร
หลักฐาน และรายละเอียดที่เกี่ยวของใหแ ลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ ถาเห็นวา
เอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดไมถูกตองครบถวน ใหแจงผูยื่นคําขอดําเนินการสงเอกสาร หลักฐาน
และรายละเอียดเพิ่มเติมใหถูกตองครบถวนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจง
ในกรณีที่ผูยื่นคําขอไมดําเนินการยื่นเอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดภายในระยะเวลาที่
กําหนด หรือไดยื่นเอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดภายในระยะเวลาที่กําหนดแตพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบแลวเห็นวาเอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดยังไมถูกตองครบถวน ใหพนักงานเจาหนาที่
สั่งไมรับคําขอ แลวแจงคําสั่งดังกลาวและแจงสิทธิอุทธรณใหแกผูยื่นคําขอทราบภายในสิบหาวันนับแต
วัน ครบกํา หนดระยะเวลาใหยื่ น หรือนับแตวัน ที่ไดรั บเอกสาร หลักฐาน และรายละเอีย ดเพิ่มเติ ม
แลวแตกรณี
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบแลวเห็นวา เอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดที่ยื่น
พรอมคําขอตามวรรคหนึ่ง หรือเอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดที่ยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาตาม
วรรคสองถูกตองครบถวนแลว ใหสั่งรับคําขอและเสนอคําขอดังกลาวพรอมความเห็น เบื้องตน ให
ผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่พิจารณาโดยเร็ว
ขอ ๕ เมื่อผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ไดรับคําขอตามขอ ๔ แลว ถาเห็นวาไมควรรับขึ้น
ทะเบียนชุมชนตามคําขอ ใหแจงการไมรับขึ้นทะเบียนชุมชนใหผูยื่นคําขอทราบภายในสิบหาวันนับแต
วัน เสร็จสิ้น การพิจารณา ถาเห็น วาควรรับขึ้น ทะเบียนชุม ชนตามคําขอ ใหออกหนังสือสําคัญการ
ขึ้นทะเบียนชุมชนตามแบบ คพ. ๔ ทายกฎกระทรวงนี้
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หมวด ๒
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนพันธุพชื พื้นเมืองเฉพาะถิ่น

ขอ ๖ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุมเกษตรกร หรือสหกรณยื่นคําขอจดทะเบียน
พันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตอพนักงานเจาหนาที่ ณ กรมวิช าการเกษตร หรือสํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัด แลวแตกรณี เพื่อเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา
ในกรณีที่ชุมชนอยูในเขตปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหง ชุมชนดังกลาว
จะยื่นคํารองขอตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใดแหงหนึ่งเพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได
คํา ขอจดทะเบี ย นพั น ธุ พื ช พื้น เมื อ งเฉพาะถิ่ น ตามวรรคหนึ่ ง ให ใ ช แ บบที่ อ ธิ บดี กํ า หนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๗ คําขอจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตองแนบหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาหนังสือสําคัญการขึ้นทะเบียนชุมชน
(๒) หนังสือแสดงการมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุมเกษตรกรหรือสหกรณ
นั้น แลวแตกรณี ดําเนินการจดทะเบียนแทน
(๓) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการจัดตั้งกลุมเกษตรกรหรือสหกรณ
(๔) เอกสารอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ขอ ๘ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําขอจดทะเบียนพัน ธุพืช พื้น เมืองเฉพาะถิ่น แลวให
ตรวจสอบคําขอ แหลงกําเนิด คุณสมบัติของพืชที่จําเปน เอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดที่เกี่ยวของให
ถูกตองครบถวน ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ ถาเห็นวาเอกสาร หลักฐาน
และรายละเอียดไมถูกตองครบถวน ใหแจงผูย่ืนคําขอดําเนินการสงเอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดเพิ่มเติม
ใหถูกตองครบถวนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
ในกรณีที่ผูยื่นคําขอไมดําเนินการยื่นเอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดภายในระยะเวลาที่กําหนด
หรือไดยื่นเอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดภายในระยะเวลาที่กําหนดแตพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ
แลวเห็นวาเอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดยังไมถูกตองครบถวน ใหพนักงานเจาหนาที่สั่งไมรับคําขอ
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แลวแจงคําสั่งดังกลาวและแจงสิทธิอุทธรณใหผูยื่นคําขอทราบภายในสิบหาวันนับแตวันครบกําหนดระยะเวลา
ใหยื่นหรือนับแตวันที่ไดรับเอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดเพิ่มเติม แลวแตกรณี
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบแลวเห็นวาเอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดที่ยื่น
พรอมคําขอตามวรรคหนึ่ง หรือเอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดที่ยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาตาม
วรรคสองถูกตองครบถวนแลว ใหเสนอคําขอจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นพรอมความเห็นเบื้องตน
ตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็ว
ขอ ๙ เมื่อคณะกรรมการไดรับคําขอแลว ถาเห็นวาไมควรรับจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่นตามคําขอ ใหแจงการไมรับจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นใหผูยื่นคําขอทราบภายใน
สิบหาวันนับแตวันเสร็จสิ้นการพิจารณา
ในกรณี ที่ค ณะกรรมการเห็น ควรรับ จดทะเบี ยนพัน ธุ พืช พื้น เมือ งเฉพาะถิ่ น ตามคํ า ขอให
ประกาศคําขอจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ณ กรมวิชาการเกษตร และศาลากลางจังหวัดทุก
จังหวัด เพื่อเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียยื่นคําคัดคานภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ประกาศ
การยื่นคําคัดคานใหระบุเหตุผล พรอมทั้งแนบเอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดประกอบคํา
คัดคาน โดยยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ ณ กรมวิชาการเกษตร หรือสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําคัดคานตามวรรคสอง ใหสงสําเนาคําคัดคานไปยังองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กลุมเกษตรกร หรือสหกรณผูยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําคัดคาน และหากองคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุมเกษตรกร หรือ
สหกรณดังกลาวประสงคจะโตแยงคําคัดคาน ใหยื่นคําโตแยงภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับสําเนา
คําคัดคาน
เมื่อครบกําหนดเวลาที่ใ หยื่น คําโต แ ยงตามวรรคสามแล ว ใหพนักงานเจา หนาที่เ สนอคํ า
คัดคานพรอมความเห็นประกอบคําคัดคานตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็ว
ขอ ๑๐ ในกรณีที่ไมมีคําคัดคาน ใหคณะกรรมการออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน
พันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามแบบ คพ. ๖ ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๑๑ ในกรณีที่มีคําคัดคาน และคณะกรรมการเห็นดวยกับคําคัดคาน ใหมีคําสั่งไมรับจด
ทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
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ในกรณีที่ คณะกรรมการไม เห็น ดวยกับคํ าคัด คาน ใหสั่ง รับจดทะเบีย นพัน ธุพืช พื้น เมือ ง
เฉพาะถิ่น และออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืช พื้นเมืองเฉพาะถิ่น ตามแบบ คพ. ๖
ทายกฎกระทรวงนี้
ใหไว ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

เลขที่ ........

คพ. ๔
หนังสือสําคัญการขึ้นทะเบียนชุมชน

หนังสือสําคัญฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวาชุมชน ....................................................................
ตั้งอยูเลขที่ ................................... หมูที่ ................ ถนน ................................................................................
ตําบล/แขวง ........................................................อําเภอ/เขต ............................................................................
จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย ........................ ไดรับการขึ้นทะเบียนเปน
ชุมชนตามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒
ออกให ณ วันที่ .. เดือน ................................................. พ.ศ. ................

(ลงชื่อ) ............................................
(ผูวาราชการจังหวัด)
ประทับตรา

เลขที่ ........

คพ.๖
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพ ืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการ
คุมครองพันธุพืช ออกหนังสือสําคัญฉบับนี้ เพื่อแสดงวา
...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
เปนผูทรงสิทธิในพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นที่ไดรับการจดทะเบียนตามรายการดังที่
ปรากฏในหนังสือสําคัญฉบับนี้
ชนิดพืช ..........................................................................................................
ชื่อพันธุพืช ......................................................................................................
ใหผูไดรับหนังสือสําคัญนี้มีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองพันธุพืช
ทุกประการ
หนังสือสําคัญฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่ ......... เดือน ............................... พ.ศ. .............
ใหใชไดจนถึงวันที่ .. เดือน ............................ พ.ศ. .................

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

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๓ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มีนาคม ๒๕๔๙

หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๖
แหงพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหหลักเกณฑและวิธีการยื่นคําขอขึ้นทะเบียน
ชุมชน และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

