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กฎกระทรวง 
การจดทะเบียนการอนุญาตใหใชสิทธิ  การโอนสิทธิและการรับโอนสิทธิ 

โดยทางมรดกในพันธุพืชใหม 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  มาตรา  ๓๒  และมาตรา  ๓๕  แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองพันธุพืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ  
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ  
แหงราชอาณาจักรไทย   บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญั ติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้   
“ผูทรงสิทธิ”  หมายความวา  ผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหม 
“หนังสือสําคัญ”  หมายความวา  หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม 
“สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในพันธุพืชใหม”  หมายความวา  ความตกลงที่ผูทรงสิทธิตามมาตรา  ๓๒  

อนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิตามมาตรา  ๓๓  ทั้งหมดหรือเพียงบางสวนโดยมีกําหนดระยะเวลา   
ทั้งนี้  ไมวาจะมีคาตอบแทนหรือขอตกลงในเรื่องอื่นใดดวยหรือไมก็ตาม 

“สัญญาโอนสิทธิในพันธุพืชใหม”  หมายความวา  ความตกลงที่ผูทรงสิทธิตามมาตรา  ๓๒  
โอนสิทธิตามมาตรา  ๓๓  ใหบุคคลอื่นทั้งหมดหรือเพียงบางสวน  ทั้งนี้  ไมวาจะมีคาตอบแทนดวย  
หรือไมก็ตาม 

ขอ ๒ ในการขอจดทะเบียนการอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิในพันธุพืชใหม  ใหผูทรงสิทธ ิ 
ย่ืนคําขอตามแบบพิมพที่อธิบดีกําหนด  พรอมแนบหนังสือสําคัญและสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในพันธุพืชใหม
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ตอพนักงานเจาหนาที่  หรือสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงพนักงานเจาหนาที่  ณ  กรมวิชาการเกษตร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ขอ ๓ ในการขอจดทะเบียนการโอนสิทธิในพันธุพืชใหม  ใหผูทรงสิทธิย่ืนคําขอตามแบบพิมพ
ที่อธิบดีกําหนด  พรอมแนบหนังสือสําคัญและสัญญาโอนสิทธิในพันธุพืชใหมตอพนักงานเจาหนาที่  
หรือสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียนถึงพนักงานเจาหนาที่  ณ  กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ขอ ๔ ในการขอจดทะเบียนการรับโอนสิทธิในพันธุพืชใหมโดยทางมรดก  ใหทายาท 
ของผูทรงสิทธิย่ืนคําขอตามแบบพิมพที่อธิบดีกําหนด  พรอมแนบหนังสือสําคัญและหลักฐานเกี่ยวกับ
การรับมรดกตามประกาศกรมวิชาการเกษตรตอพนักงานเจาหนาที่  หรือสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียน
ถึงพนักงานเจาหนาที่  ณ  กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ   

ขอ ๕ ในการย่ืนคําขอตามขอ  ๒  ขอ  ๓  หรือขอ  ๔  ที่กระทําโดยผูรับมอบอํานาจ   
ใหแนบสําเนาหนังสือมอบอํานาจ  สําเนาบัตรประจําตัวของผูมอบอํานาจ  และสําเนาบัตรประจําตัว  
ของผูรับมอบอํานาจมาพรอมกันดวย 

ขอ ๖ บรรดาเอกสารที่จะตองสงตามกฎกระทรวงนี้  หากเปนภาษาตางประเทศ  จะตองมีคําแปล
เปนภาษาไทย  โดยผูย่ืนคําขอและผูแปลตองลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองทุกหนา   

ขอ ๗ ในกรณีที่การมอบอํานาจไดกระทําในตางประเทศ  หนังสือมอบอํานาจตองมีคํารับรอง
ของเจาหนาที่หรือผูซ่ึงกฎหมายของประเทศนั้นกําหนดใหเปนผูมีอํานาจรับรอง  หรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจ  
ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยซ่ึงประจําอยูในประเทศนั้น   

ในกรณีที่การมอบอํานาจไดกระทําในประเทศไทยโดยผูมอบอํานาจมิไดมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย  
ตองสงสําเนาหรือภาพถายหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองถิ่นที่อยูชั่วคราว  หรือหลักฐานอื่น 
ที่แสดงวาในขณะมอบอํานาจ  ผูนั้นไดเขามาในประเทศไทยจริง 

ขอ ๘ ในการพิจารณาคําขอตามขอ  ๒  หรือขอ  ๓  ถาพนักงานเจาหนาที่เห็นวาคําขอรายใด  
มีขอความไมถูกตองหรือมีหลักฐานไมครบถวนตามขอ  ๒  หรือขอ  ๓  และขอ  ๖  หรือขอ  ๗  ใหแจง
ใหผู ย่ืนคําขอแกไขหรือสงเอกสารหรือส่ิงใดเพิ่มเติมหรือจะเรียกผู ย่ืนคําขอหรือผู รับมอบอํานาจ   
มาใหถอยคําเพิ่มเติมก็ได 

ถาผูย่ืนคําขอหรือผูรับมอบอํานาจไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง
ภายในกําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่  ใหถือวาละทิ้งคําขอจดทะเบียน
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การอนุญาตใหใชสิทธิในพันธุพืชใหม  หรือการโอนสิทธิในพันธุพืชใหม  เวนแตในกรณีที่มีเหตุจําเปน  
อธิบดีอาจขยายกําหนดเวลาดังกลาวใหตามที่เห็นสมควร 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาคําขอและหลักฐานตาง  ๆ เห็นวาถูกตองและครบถวนแลว  ใหเสนอ
รายงานการตรวจสอบคําขอตออธิบดี 

ขอ ๙ ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาเห็นวาคําขอจดทะเบียนที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบแลว
ตามขอ  ๘  มีขอความถูกตองและหลักฐานตาง ๆ  ครบถวนตามขอ  ๒  หรือขอ  ๓  และขอ  ๖  หรือขอ  ๗  
ใหมีคําส่ังรับจดทะเบียน  แตถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาคําขอหรือหลักฐานตาง ๆ  ไมถูกตองหรือ 
ไมครบถวน  ใหมีคําส่ังไมรับจดทะเบียน   

เมื่ออธิบดีมีคําส่ังรับจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งแลว  ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกการจดทะเบียน
ดังกลาวลงในทะเบียนและหนังสือสําคัญ  และใหแจงคําส่ังของอธิบดีที่รับจดทะเบียนใหผูย่ืนคําขอทราบ  
แลวสงหนังสือสําคัญพรอมทั้งหลักฐานอื่น ๆ  นั้นคืนใหแกผูย่ืนคําขอโดยไมชักชา 

ในกรณีที่อธิบดีมีคําส่ังไมรับจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ใหพนักงานเจาหนาที่แจงคําส่ังของ
อธิบดีที่ไมรับจดทะเบียนใหผูย่ืนคําขอทราบ  แลวสงหนังสือสําคัญนั้นคืนใหแกผูย่ืนคําขอโดยไมชักชา 

ขอ ๑๐ ในการพิจารณาคําขอตามขอ  ๔  ถาพนักงานเจาหนาที่เห็นวา  คําขอรายใดมีขอความ
ไมถูกตองหรือมีหลักฐานไมครบถวน  ใหแจงใหผูย่ืนคําขอแกไขหรือสงเอกสารหรือส่ิงใดเพิ่มเติมหรือ  
จะเรียกผูย่ืนคําขอหรือผูรับมอบอํานาจมาใหถอยคําเพิ่มเติมก็ได 

ถาผูย่ืนคําขอหรือผูรับมอบอํานาจไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง
ภายในกําหนดเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่  ใหคืนหนังสือสําคัญ
พรอมทั้งหลักฐานแกผูย่ืนคําขอโดยไมชักชา   

เมื่อพนักงานเจาหนาที่พิจารณาคําขอและหลักฐานตาง ๆ  เห็นวาถูกตองและครบถวนแลว   
ใหเสนอรายงานการตรวจสอบคําขอตออธิบดี 

ขอ ๑๑ ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาเห็นวาคําขอจดทะเบียนที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบแลว
ตามขอ  ๑๐  มีขอความถูกตองและหลักฐานตาง ๆ  ครบถวนตามขอ  ๔  ขอ  ๖  หรือขอ  ๗  ใหมีคําส่ัง 
รับจดทะเบียน  แตถาอธิบดีพิจารณาเห็นวาคําขอหรือหลักฐานตาง ๆ  ไมถูกตองหรือไมครบถวน  ใหมีคําส่ัง
เรียกใหทายาทของผูทรงสิทธิหรือผูรับมอบอํานาจแกไขหรือใหย่ืนหลักฐานเพิ่มเติม   
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เมื่ออธิบดีมีคําส่ังรับจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ใหพนักงานเจาหนาที่บันทึกการจดทะเบียน  
ดังกลาวลงในทะเบียนและหนังสือสําคัญ  และใหแจงคําส่ังของอธิบดีที่รับจดทะเบียนใหผูย่ืนคําขอทราบ  
แลวสงหนังสือสําคัญนั้นคืนใหแกผูย่ืนคําขอโดยไมชักชา 

ในกรณีที่อธิบดีมีคําส่ังไมรับจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ใหพนักงานเจาหนาที่แจงคําส่ังของอธบิดี
ที่ไมรับจดทะเบียนใหผูย่ืนคําขอทราบ  แลวสงหนังสือสําคัญพรอมทั้งหลักฐานนั้นคืนใหแกผูย่ืนคําขอ
โดยไมชักชา 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ธีระ  สูตะบุตร 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๓๒  และมาตรา  ๓๕   
แหงพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ไดบัญญัติใหการอนุญาตใหบุคคลอ่ืนใชสิทธิในพันธุพืชใหม  
การโอนสิทธิในพันธุพืชใหมตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีตามหลักเกณฑ  วิธีการ  
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  และการจดทะเบียนการรับโอนสิทธิในพันธุพืชใหมโดยทางมรดก 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


