
ขอทราบรายละเอียดและขอรบัแบบเสนอชื่อได้ที่
 ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 ส านักงานเกษตรจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 – 8

 ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช  กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ

โทร 0-2940-7214, 0-2940-7421 โทรสาร 0-2940-7214

http ://www.doa.go.th/pvp

ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 24 พฤษภาคม 2562
*** ยื่นแบบเสนอชื่อได้ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 *** 

ขอเชิญเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช



ส ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช  กรมวิชำกำรเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กำรสรรหำ

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมกำรคุ้มครองพันธุ์พืช

พระรำชบัญญัติ

คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

ขอรับแบบเสนอช่ือ (แบบ ค.ส.1) และแบบประวัติ
ได้ที่

ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ส ำนักงำนเกษตรจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 1-8
ส ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชำกำรเกษตร
ระหว่ำงวันที่ 4 ก.พ. 62 ถึง วันที่ 24 พ.ค. 62

สนใจสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 
ส ำนักคุ้มครองพันธ์ุพืช กรมวิชำกำรเกษตร

จตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
โทร. 0-2940-7214, 0-2940-7421

โทรสำร 0-2940-7214
http://www.doa.go.th/pvp

 สัญชาติไทย
 อายุไม่ต ่ากว่า 35 ปีบริบูรณ์ ในวันที ได้รับเสนอชื อ
 อายไุม่เกิน 70 ปี ในวันที ได้รับเสนอชื อ (เพื อให้

สอดคล้องกับข้อสั งการของนายกรัฐมนตรี เมื อวันที  
29 มีนาคม 2559 ข้อที  4 (ที  นร 0505/ว102)

 ไม่เป็นข้าราชการการเมืองและท้องถิ น หรือกรรมการ 
ที ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที ของพรรคการเมือง

 ไม่ถูกไล่ออก ปลดออก หรือเลิกจ้างจากทางราชการ 
หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะเหตุทุจริต

 ไม่เคยรับโทษโดยมีค่าพิพากษาถึงที สุดให้จ่าคุก เว้นแต่
เป็นการกระท่าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

 มีผู้เสนอชื อตามข้ันตอนของการสรรหาและต้องมี
คุณสมบัติที ก่าหนดในแต่ละกรณี

1. เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง               
และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้

2. พิจารณา วินิจฉัยอุทธรณ์ค่าสั งอธิบดีตามมาตรา 25 
และมาตรา 26

3. ให้ความเห็นหรือค่าแนะน่าแก่รัฐมนตรีเกี ยวกับ       
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

4. วางระเบียบเกี ยวกับการศึกษา ทดลอง วิจัย 
และปรับปรุงหรือพัฒนาพันธุ์พืชจากพันธุ์พืช         
พื้นเมืองเฉพาะถิ น พันธุ์พืชพื้นเมืองทั วไป และ               
พันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว

5. วางระเบียบเกี ยวกับการบริหารกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช
6. ก่าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้บ่าเหน็จพิเศษ

แก่ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที ของรัฐซึ งปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด

7. ก่าหนดหน่วยงานหรือสถาบันให้มีอ่านาจหน้าที 
ตรวจสอบประเมินผลกระทบด้านความปลอดภัย     
ทางชีวภาพและสิ งแวดล้อม

8. ปฏิบัติการอื นตามที กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที      
ของคณะกรรมการ

หน้ำท่ีของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมกำรคุ้มครองพันธุ์พืช

คุณสมบัติกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ



กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรค้มครองพันธุ์พืช
ภำยใต้พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมาย
ที ตราขึ้นเพื อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์พืช
เพื อให้มีพันธุ์พืชใหม่เพิ มเติมจากที มีอยู่เดิมอันเป็นการส่งเสริม
การพัฒนาด้านเกษตรกรรม โดยสร้างแรงจูงใจด้วยการให้สิทธิ
และคุ้มครองตามกฎหมาย ตลอดจนเพื อเปน็การอนรุักษ์และพัฒนา 
การใช้ประโยชน์พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ น พันธุ์พืชพื้นเมืองทั วไป
และพันธุ์พืชป่า เพื อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล บ่ารุงรักษา 
และใช้ประโยชน์พันธุ์พืชอย่างยั งยืน

องค์ประกอบของคณะกรรมกำรคุ้มครองพันธุ์พืช 
คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช มีจ่านวน 23 คน 

ประกอบด้วย กรรมการโดยต่าแหน่ง 11 คน และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที ได้จากการสรรหาอีก 12 คน

กรรมการโดยต่าแหน่ง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร ผู้ อ่านวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ผู้อ่านวยการสถาบันการแพทย์แผน
ไทย ผู้อ่านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นกรรมการ 
และอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 
- ผู้แทนจากเกษตรกร 6 คน
- ผู้แทนสถาบันการศึกษา 2 คน
- องค์การพัฒนาเอกชน 2 คน
- สมาคมปรับปรุงพันธุ์และ 2 คน   

ขยายพันธุ์พืช หรือเมล็ดพันธุ์ 

กระบวนกำรสรรหำกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒใินคณะกรรมกำรคุ้มครองพันธุ์พืช
ด ำเนินกำรโดยคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ค.ส.) มีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ 
และผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
เป็นกรรมการ และผู้อ่านวยการส่านกัคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ

ขั้นตอนกำรสรรหำ

ผู้มีสิทธิเสนอชื่อกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละกลุ่ม

ขั้นตอน ช่วงเวลำ

1 ยื นแบบ ค.ส. 1 และแบบประวัติ ส่งให้ ค.ส. ณ ส่านักคุ้มครองพันธ์ุพืช กรมวิชาการเกษตร ภายใน 24 พ.ค. 62

2 ค.ส. จัดแยกบัญชีเป็น 7กลุ่ม และส่งแบบ ค.ส. 2 (บัตรเลือก) ให้ผู้มีรายชื อในบัญชีของแต่ละกลุ่ม 27 พ.ค. – 7 ม.ิย. 62

3 ผู้มีรายชื อในบัญชีแต่ละภูมิภาค/กลุ่ม เลือกรายชื อในบัญชีประจ่าภูมิภาค/กลุม่ของตน 2 ชื อ และส่งให้ ค.ส.
ณ ส่านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

10 – 21 มิ.ย. 62

4 ค.ส. ตรวจนับคะแนนของแต่ละภูมิภาค/กลุ่ม ผู้ได้คะแนนสูงสุดไดร้ับการคดัเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 9 ก.ค. 62

กลุ่มที่ จ ำนวน ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ

1. เกษตรกร (ภูมิภาคละ 1 คน) 6 คน กลุ่ม ชมรม สมาคม กลุ่มเกษตรกร และ
สหกรณ์การเกษตร

2. นักวิชาการด้านการปรับปรุงพันธ์ุพืช 1 คน สถาบันการศึกษา

3. นักวิชาการด้านการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 1 คน สถาบันการศึกษา

4. ผู้แทนองค์การพัฒนาเอกชนที ไม่แสวงหาก่าไรที มีกิจกรรมเกี ยวกับการเกษตร 1 คน องค์การพัฒนาเอกชนที ไม่แสวงหาก่าไร      
ที เกี ยวข้อง

5. ผู้แทนองค์การพัฒนาเอกชนที ไม่แสวงหาก่าไรที มีกิจกรรมเกี ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

1 คน องค์การพัฒนาเอกชนที ไม่แสวงหาก่าไร        
ที เกี ยวข้อง

6. ผู้แทนสมาคมที มีวัตถุประสงค์เกี ยวกับการปรบัปรุงพันธุ์พืชและขยายพันธุ์พืช 1 คน สมาคมที มีกิจกรรมที เกี ยวข้อง

7. ผู้แทนสมาคมที มีวัตถุประสงค์เกี ยวกับเมล็ดพันธ์ุพืช 1 คน สมาคมที มีกิจกรรมที เกี ยวข้อง

กำรขอรับแบบเสนอชื่อและแบบประวัติของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
ขอรับแบบ ค.ส.1
- ส่านักงานเกษตรและสหกรณ์จงัหวัด และส่านักงานเกษตรจังหวัด ทุกจังหวัดทั วประเทศ
- ส่านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที  1-8
- ส่านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จตุจักร  กรุงเทพฯ
ต้องใช้แบบ ค.ส.1 ที่มีลำยมือชื่อของนำยอนนัต์  อักษรศรี ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ฉบับจริงเท่ำนั้น

























หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๒๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
 

  
 
 
 

  
  
 

 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๕๕) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๕  วรรคสี่  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๕  แห่งกฎกระทรวง  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๕  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ”  
เรียกโดยย่อว่า  “ค.ส.”  ประกอบด้วย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นประธานกรรมการ  ผู้แทน  
กรมส่งเสริมการเกษตร  ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์  ผู้แทนกรมป่าไม้  และผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  
และพันธุ์พืช  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อํานวยการกองคุ้มครองพันธุ์พืช  กรมวิชาการเกษตร  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ให้  ค.ส.  มีอํานาจหน้าที่ดําเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยการคัดเลือกจากบุคคล

ดังต่อไปนี้ 
(๑) เกษตรกรจากภูมิภาค  ภูมิภาคละหนึ่งคน   
(๒) นักวิชาการด้านปรับปรุงพันธุ์พืชจากสถาบันการศึกษา  จํานวนหนึ่งคน 
(๓) นักวิชาการด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากสถาบันการศึกษา  จํานวนหนึ่งคน 
(๔) ผู้แทนองค์การพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากําไรที่มีกิจกรรมเก่ียวกับการเกษตร  จํานวนหนึ่งคน 
(๕) ผู้แทนองค์การพัฒนาเอกชนที่ ไม่แสวงหากําไรที่ มีกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ  จํานวนหนึ่งคน 
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(๖) ผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เก่ียวกับการปรับปรุงพันธุ์พืชและขยายพันธุ์พืช  จํานวนหนึ่งคน 
(๗) ผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เก่ียวกับเมล็ดพันธุ์พืช  จํานวนหนึ่งคน” 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกข้อ  ๖  แห่งกฎกระทรวง  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ

คุ้มครองพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๘  และข้อ  ๙  แห่งกฎกระทรวง  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความใน

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ  ๘  ในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   

ตามข้อ  ๔  เสนอชื่อผู้สมควรเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  พร้อมประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อตามแบบ  ค.ส.  ๑  
และแบบประวัติท้ายกฎกระทรวงนี้  ต่อเลขานุการ  ค.ส.  ทั้งนี้  ภายในวันและเวลาที่กรมวิชาการเกษตรกําหนด 

ในการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละราย  เสนอได้เพียง
ชื่อเดียวในแต่ละประเภทของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนมีสิทธิเสนอ  พร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐาน 
แสดงความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น  และเอกสารหรือหลักฐานแสดงให้เห็นว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นผู้ที่เหมาะสมกับการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๒  
และข้อ  ๓ 

ข้อ ๙ ให้  ค.ส.  จัดทําบัญชีรายชื่อผู้ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๒   
และข้อ  ๓  ซ่ึงจะได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๒  และข้อ  ๓  ซ่ึงจะได้รับ
การคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากเกษตรกร  ให้จัดทําจากรายชื่อที่ผู้มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากเกษตรกรเสนอมาตามข้อ  ๘  โดยแยกเป็นหกบัญชีตามภูมิภาค 

(๒) บัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  ๒  และข้อ  ๓  ซ่ึงจะได้รับ
การคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนนอกจากเกษตรกร  ให้จัดทําจากรายชื่อที่ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเสนอมาตามข้อ  ๘  โดยแยกบัญชีตามประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ” 

ข้อ ๔ บัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกตามข้อ  ๑๒  แห่งกฎกระทรวง  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความ  
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่ได้มาก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้คงใช้ได้
ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชที่ ได้รับแต่งตั้ งเ ม่ือวันที่   
๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓  จะพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  หรือมีเหตุตามข้อ  ๑๒  ดังกล่าว  ให้ต้องดําเนินการ
จัดทําบัญชีรายชื่อบัญชีใดใหม่ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ณัฐวุฒิ  ใสยเก้ือ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากกฎกระทรวง  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์ุพืชแต่องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิยังไม่ครอบคลุม
ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  และการกําหนดให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒริะดับจงัหวัด  
ทําให้ข้ันตอนในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากเกษตรกรใช้เวลานาน  สมควรปรับปรุงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เหมาะสมยิ่งข้ึน  และยกเลิกคณะกรรมการสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัดเพื่อลดข้ันตอนในการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากเกษตรกร  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 








