
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอจดทะเบียน การพิจารณาคําขอจดทะเบียน 

การประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียน และแบบหนังสือสําคัญ 
แสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม ่

พ.ศ. ๒๕๔๖๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ วรรคสอง 

และมาตรา ๒๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“คําขอ” หมายความว่า คําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ 
“หนังสือสําคัญ” หมายความว่า  หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม ่
 
ข้อ ๒  ให้ผู้ประสงค์จะขอรับหนังสือสําคัญยื่นคําขอตามแบบที่อธิบดีกรมวิชาการ

เกษตรกําหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย
เอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี ้

(๑) กรณีบุคคลธรรมดา 
(ก) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติของผู้ขอตามมาตรา ๑๕ อย่างใด

อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑) ในกรณีที่ผู้ขอมีสัญชาติตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา ๑๕ (๑) (๒) หรือ (๓) 

ได้แก่ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอ่ืนที่หน่วยงานของรัฐออกให้ สําหรับผู้ขอซึ่ง
มีสัญชาติไทย หรือสําเนาหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว สําหรับผู้ขอซึ่งเป็นคนต่าง
ด้าว 

๒) ในกรณีที่ผู้ขอมีภูมิลําเนาตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๑๕ (๔) ได้แก่ สําเนา
ทะเบียนบ้าน สําหรับผู้ขอซึ่งมีภูมิลําเนาในประเทศไทย หรือประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือ
ความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธ์ุพืชที่ประเทศไทยเป็นภาคี หรือ 

๓) ในกรณีที่ผู้ขอประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมในประเทศที่
กําหนดไว้ในมาตรา ๑๕ (๔) ได้แก่ สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือใบทะเบียนพาณิชย์ แล้วแต่
กรณี และสําเนาใบเสร็จรับเงินภาษีเงินได้ย้อนหลังอย่างน้อยหนึ่งปี ก่อนวันที่ย่ืนคําขอหรือเอกสาร
หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าผู้ขอได้ประกอบการอย่างจริงจังในประเทศไทยหรือประเทศที่เป็นภาคีแห่ง
อนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธ์ุพืชที่ประเทศไทยเป็นภาคีมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ก่อนวันที่ย่ืนคําขอ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๕๐ ก/หน้า ๑๖/๔ มิถุนายน ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(ข) หนังสือรับรองสัญชาติของผู้ขอจากสถานฑูตของประเทศที่ยินยอมให้บุคคล
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มีสํานักงานใหญ่ต้ังอยู่ในประเทศไทย ขอรับการคุ้มครองในประเทศนั้นได้ 
หรือสถานฑูตของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ
คุ้มครองพันธ์ุพืชที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย ในกรณีที่ผู้ขอมีสัญชาติตามท่ีกําหนดในมาตรา ๑๕ (๒) 
หรือ (๓) 

(ค) สําเนาสัญญาจ้าง ในกรณีที่ผู้ขอเป็นลูกจ้างหรือผู้รับจ้าง 
(ง) สําเนาข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ ในกรณีที่มีการใช้พันธ์ุพืชพื้นเมืองทั่วไป

หรือพันธ์ุพืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธ์ุพืชดังกล่าวในการปรับปรุงพันธ์ุสําหรับใช้ประโยชน์
ในทางการค้า 

(จ) หนังสือรับรองการประเมินผลกระทบด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่ออก
โดยกรมวิชาการเกษตร หรือหน่วยงานหรือสถาบันอื่นที่คณะกรรมการคุ้มครองพันธ์ุพืชประกาศ
กําหนดในกรณีที่เป็นพันธ์ุพืชใหม่ที่ได้จากการตัดต่อสารพันธุกรรม 

(๒) กรณีนิติบุคคล 
(ก) เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติของผู้ขอตามมาตรา ๑๕ อย่างใด

อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๑) ในกรณีที่ผู้ขอมีสํานักงานใหญ่อยู่ในประเทศไทยตามที่กําหนดในมาตรา 

๑๕ (๑) หรือมีสัญชาติตามท่ีกําหนดในมาตรา ๑๕ (๒) หรือ (๓) ได้แก่ หนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีนาย
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือผู้ซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นกําหนดให้เป็นผู้มีอํานาจรับรอง ได้รับรองไว้
ไม่เกินหกเดือนก่อนวันที่ย่ืนคําขอ หรือ 

๒) ในกรณีที่ผู้ขอประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมในประเทศที่
กําหนดไว้ในมาตรา ๑๕ (๔) ได้แก่ สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือใบทะเบียนพาณิชย์ แล้วแต่
กรณี และสําเนาบัญชีงบดุลย้อนหลังอย่างน้อยหนึ่งปี ก่อนวันที่ย่ืนคําขอ หรือเอกสารหรือหลักฐานอื่น
ที่แสดงว่าผู้ขอได้ประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอย่างจริงจังในประเทศไทยหรือประเทศที่
เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธ์ุพืชที่ประเทศไทย
เป็นภาคีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนวันที่ย่ืนคําขอ 

(ข) เอกสารหรือหลักฐานตาม (๑) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ) แล้วแต่กรณี 
 
ข้อ ๓  ภายใต้บังคับข้อ ๒ ในกรณีที่ผู้ขอได้ย่ืนคําขอในราชอาณาจักรภายในหนึ่งปี

นับแต่วันที่ย่ืนคําขอนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก หากประสงค์จะให้ระบุว่า วันที่ตนได้ย่ืนคําขอน
อกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกเป็นวันที่ได้ย่ืนคําขอในราชอาณาจักร ให้ส่งสําเนาคําขอที่ได้ย่ืนไว้นอก
ราชอาณาจักร โดยมีคํารับรองจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ของ
ประเทศที่ขอจดทะเบียนเป็นครั้งแรกกําหนดให้เป็นผู้มีอํานาจรับรอง คําช้ีแจงรายละเอียดการ
ปรับปรุงพันธ์ุ และบทสรุปการปรับปรุงพันธ์ุที่ได้ย่ืนไว้นอกราชอาณาจักร ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้ย่ืนคําขอ  ทั้งนี้ ประเทศที่ย่ืนคําขอเป็นครั้งแรกและผู้ขอต้องมีสัญชาติของประเทศที่ให้สิทธิใน
ทํานองเดียวกันนี้แก่บุคคลสัญชาติไทย 

 
ข้อ ๔  ผู้ขอจะต้องกรอกข้อความในคําขอให้ครบถ้วนเป็นภาษาไทย พร้อมทั้งลง

ลายมือชื่อของผู้ขอ หรือลงลายมือชื่อของผู้รับมอบอํานาจในกรณีที่มีการมอบอํานาจให้บุคคลอื่นเป็น



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ผู้กระทําการแทนโดยแนบสําเนาหนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวของผู้รับมอบอํานาจ
ด้วย 

 
ข้อ ๕  ในกรณีที่การมอบอํานาจได้กระทําในต่างประเทศ หนังสือมอบอํานาจต้องมี

คํารับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นกําหนดให้เป็นผู้มีอํานาจรับรอง 
หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจําอยู่ในประเทศนั้นรับรองไว้ไม่
เกินหกเดือนก่อนวันยื่นคําขอ 

ในกรณีที่การมอบอํานาจได้กระทําในประเทศไทย โดยผู้มอบอํานาจมิได้มีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทยต้องส่งสําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ช่ัวคราว หรือหลักฐานอื่นที่
แสดงว่าในขณะที่มอบอํานาจ ผู้นั้นได้เข้ามาในประเทศไทยด้วย 

 
ข้อ ๖  ในการยื่นเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอ หากเป็นภาษาต่างประเทศ

จะต้องมีคําแปลเป็นภาษาไทย โดยผู้ขอและผู้แปลต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องทุกหน้า 
 
ข้อ ๗  การต้ังชื่อพันธ์ุพืชใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ในการพิจารณาคําขอ หากปรากฏว่าการต้ังชื่อพันธ์ุพืชใหม่ไม่ถูกต้องตามระเบียบใน

วรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอแก้ไขให้ถูกต้องภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
 
ข้อ ๘  ในการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธ์ุพืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธ์ุพืชใหม่ ให้

พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการดังต่อไปนี ้
(๑) แจ้งให้ผู้ขอส่งมอบส่วนขยายพันธ์ุตามจํานวนและระยะเวลาที่อธิบดีประกาศ

กําหนดเพื่อทําการตรวจสอบ 
(๒) กําหนดแผนการปลูกหรือขยายพันธ์ุ รวมทั้งสถานที่ปลูกทดสอบพันธ์ุพืชใหม่โดย

จะปลูกหรือขยายพันธ์ุ ณ แปลงทดลองของผู้ขอ หรือแปลงทดลองของกรมวิชาการเกษตร หรือ
สถานที่อ่ืนที่อธิบดีประกาศกําหนดก็ได้ 

 
ข้อ ๙  ให้อธิบดีวางระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบลักษณะของพันธ์ุพืชที่ขอจด

ทะเบียนเป็นพันธ์ุพืชใหม่ ในเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบความสม่ําเสมอและ
ความคงตัวของลักษณะประจําพันธ์ุ รวมทั้งลักษณะประจําพันธ์ุซึ่งต้องแตกต่างจากพันธ์ุพืชอื่นอย่าง
เด่นชัด 

 
ข้อ ๑๐  เมื่ออธิบดีมีคําสั่งให้ประกาศโฆษณาคําขอ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศ

โฆษณาคําขอนั้นไว้ในที่เปิดเผย ณ สํานักงานเขตหรือที่ว่าการอําเภอ และเว็บไซต์ของกรมวิชาการ
เกษตร เป็นเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่อธิบดีมีคําสั่งให้ประกาศโฆษณาคําขอ และแจ้งให้ผู้ขอชําระ
ค่าใช้จ่ายในการประกาศโฆษณาตามจํานวนที่จ่ายจริง 

การประกาศโฆษณาตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(๑) เลขที่คําขอและวันที่ย่ืนคําขอ 
(๒) ช่ือผู้ขอ 
(๓) ช่ือพันธ์ุพืชใหม ่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๔) รายละเอียดที่มาของพันธ์ุพืช และสารพันธุกรรมที่ใช้ในการปรับปรุงพันธ์ุหรือ
พัฒนาพันธ์ุพืชใหม่ 

(๕)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
(๖) วันที่ประกาศโฆษณา 
ให้ผู้ขอชําระค่าใช้จ่ายในการโฆษณาตามวรรคหนึ่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กรม

วิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดยผู้ขออาจผ่อน
ชําระเป็นรายงวดก็ได้  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 
ข้อ ๑๑  หนังสือสําคัญ ให้ใช้แบบ คพ. ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
สรอรรถ  กลิ่นประทุม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

[เอกสารแนบทา้ย] 
 
๑. หนังสือสําคญัแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ (คพ. ๒) 

 
[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย] 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ วรรค
หนึ่ง มาตรา ๒๒ วรรคสอง และมาตรา ๒๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ 
บัญญัติให้หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอจดทะเบียน การพิจารณาคําขอจดทะเบียน การประกาศ
โฆษณาคําขอจดทะเบียน รวมทั้งแบบหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ เป็นไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชชุตา/ผู้จัดทํา 
๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


