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กฎกระทรวง 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการข้ึนทะเบียนชุมชน 

และหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการจดทะเบียนพันธุพืชพืน้เมืองเฉพาะถิ่น 
พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๔  มาตรา  ๔๔  และมาตรา  ๔๖  แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองพันธุพืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

 

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑและวิธีการขึ้นทะเบียนชุมชน 

 

 

ขอ ๑ บุคคลจะรวมกันขอข้ึนทะเบียนเปนชุมชนได  ตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) เปนผูบรรลุนิติภาวะ 
(๓) ต้ังถิ่นฐานและสืบทอดระบบวัฒนธรรมรวมกันในพื้นที่ดังกลาวโดยตอเนื่องมาไมนอยกวา

สิบป  และ 
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(๔) เปนผูรวมกันอนุรักษหรือพัฒนาพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นที่ประสงคจะจดทะเบียนตาม
มาตรา  ๔๕ 

ขอ ๒ การขอข้ึนทะเบียนชุมชน  ใหสมาชิกชุมชนต้ังตัวแทนคนหนึ่งย่ืนคําขอ 
การแตงต้ังตัวแทนตามวรรคหนึ่ง  ใหทําเปนหนังสือ 
ขอ ๓ การย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนชุมชน  ใหย่ืนตอพนักงานเจาหนาที่  ณ  กรมวิชาการเกษตร  

หรือสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด  แลวแตกรณี  เพื่อสงใหผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่พิจารณา 
คําขอข้ึนทะเบียนชุมชนตามวรรคหนึ่ง  ใหใชแบบที่อธิบดีกําหนด  โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ขอ ๔ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําขอข้ึนทะเบียนชุมชนแลว  ใหตรวจสอบคําขอเอกสาร  

หลักฐาน  และรายละเอียดที่เกี่ยวของใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ  ถาเห็นวา
เอกสาร  หลักฐาน  และรายละเอียดไมถูกตองครบถวน  ใหแจงผูย่ืนคําขอดําเนินการสงเอกสาร  หลักฐาน  
และรายละเอียดเพิ่มเติมใหถูกตองครบถวนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

ในกรณีที่ผูย่ืนคําขอไมดําเนินการย่ืนเอกสาร  หลักฐาน  และรายละเอียดภายในระยะเวลาที่
กําหนด  หรือไดย่ืนเอกสาร  หลักฐาน  และรายละเอียดภายในระยะเวลาที่กําหนดแตพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบแลวเห็นวาเอกสาร  หลักฐาน  และรายละเอียดยังไมถูกตองครบถวน  ใหพนักงานเจาหนาที่
ส่ังไมรับคําขอ  แลวแจงคําส่ังดังกลาวและแจงสิทธิอุทธรณใหแกผูย่ืนคําขอทราบภายในสิบหาวันนับแต
วันครบกําหนดระยะเวลาใหย่ืนหรือนับแตวันที่ไดรับเอกสาร  หลักฐาน  และรายละเอียดเพิ่มเติม  
แลวแตกรณี 

ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบแลวเห็นวา  เอกสาร  หลักฐาน  และรายละเอียดที่ย่ืน
พรอมคําขอตามวรรคหนึ่ง  หรือเอกสาร  หลักฐาน  และรายละเอียดที่ย่ืนเพิ่มเติมภายในระยะเวลาตาม
วรรคสองถูกตองครบถวนแลว  ใหส่ังรับคําขอและเสนอคําขอดังกลาวพรอมความเห็นเบื้องตนให 
ผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่พิจารณาโดยเร็ว 

ขอ ๕ เมื่อผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ไดรับคําขอตามขอ  ๔  แลว  ถาเห็นวาไมควรรับข้ึน
ทะเบียนชุมชนตามคําขอ  ใหแจงการไมรับข้ึนทะเบียนชุมชนใหผูย่ืนคําขอทราบภายในสิบหาวันนับแต
วันเสร็จส้ินการพิจารณา  ถาเห็นวาควรรับข้ึนทะเบียนชุมชนตามคําขอ  ใหออกหนังสือสําคัญการ 
ข้ึนทะเบียนชุมชนตามแบบ  คพ.  ๔  ทายกฎกระทรวงนี้ 
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หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการจดทะเบียนพันธุพชืพื้นเมืองเฉพาะถิ่น 

 

 

ขอ ๖ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  กลุมเกษตรกร  หรือสหกรณย่ืนคําขอจดทะเบียน
พันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตอพนักงานเจาหนาที่  ณ  กรมวิชาการเกษตร  หรือสํานักงานเกษตรและ
สหกรณจังหวัด  แลวแตกรณี  เพื่อเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา 

ในกรณีที่ชุมชนอยูในเขตปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหลายแหง  ชุมชนดังกลาว
จะย่ืนคํารองขอตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใดแหงหนึ่งเพื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได 

คําขอจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามวรรคหนึ่ง  ใหใชแบบที่อธิบดีกําหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๗ คําขอจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตองแนบหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 
(๑) สําเนาหนังสือสําคัญการขึ้นทะเบียนชุมชน 
(๒) หนังสือแสดงการมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  กลุมเกษตรกรหรือสหกรณ

นั้น  แลวแตกรณี  ดําเนินการจดทะเบียนแทน 
(๓) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการจัดต้ังกลุมเกษตรกรหรือสหกรณ 
(๔) เอกสารอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ขอ ๘ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําขอจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นแลวให

ตรวจสอบคําขอ  แหลงกําเนิด  คุณสมบัติของพืชที่จําเปน  เอกสาร  หลักฐาน  และรายละเอียดที่เกี่ยวของให
ถูกตองครบถวน  ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ  ถาเห็นวาเอกสาร  หลักฐาน  
และรายละเอียดไมถูกตองครบถวน  ใหแจงผูย่ืนคําขอดําเนินการสงเอกสาร  หลักฐาน  และรายละเอียดเพิ่มเติม
ใหถูกตองครบถวนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

ในกรณีที่ผูย่ืนคําขอไมดําเนินการย่ืนเอกสาร  หลักฐาน  และรายละเอียดภายในระยะเวลาที่กําหนด
หรือไดย่ืนเอกสาร  หลักฐาน  และรายละเอียดภายในระยะเวลาที่กําหนดแตพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ
แลวเห็นวาเอกสาร  หลักฐาน  และรายละเอียดยังไมถูกตองครบถวน  ใหพนักงานเจาหนาที่ส่ังไมรับคําขอ  
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แลวแจงคําส่ังดังกลาวและแจงสิทธิอุทธรณใหผูย่ืนคําขอทราบภายในสิบหาวันนับแตวันครบกําหนดระยะเวลา
ใหย่ืนหรือนับแตวันที่ไดรับเอกสาร  หลักฐาน  และรายละเอียดเพิ่มเติม  แลวแตกรณี 

ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบแลวเห็นวาเอกสาร  หลักฐาน  และรายละเอียดที่ย่ืน
พรอมคําขอตามวรรคหนึ่ง  หรือเอกสาร  หลักฐาน  และรายละเอียดที่ย่ืนเพิ่มเติมภายในระยะเวลาตาม
วรรคสองถูกตองครบถวนแลว  ใหเสนอคําขอจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นพรอมความเห็นเบื้องตน
ตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็ว 

ขอ ๙ เมื่อคณะกรรมการไดรับคําขอแลว  ถาเห็นวาไมควรรับจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่นตามคําขอ  ใหแจงการไมรับจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน
สิบหาวันนับแตวันเสร็จส้ินการพิจารณา 

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นควรรับจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามคําขอให
ประกาศคําขอจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น  ณ  กรมวิชาการเกษตร  และศาลากลางจังหวัดทุก
จังหวัด  เพื่อเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียย่ืนคําคัดคานภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ประกาศ 

การย่ืนคําคัดคานใหระบุเหตุผล  พรอมทั้งแนบเอกสาร  หลักฐาน  และรายละเอียดประกอบคํา
คัดคาน  โดยย่ืนตอพนักงานเจาหนาที่  ณ  กรมวิชาการเกษตร  หรือสํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัด   

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําคัดคานตามวรรคสอง  ใหสงสําเนาคําคัดคานไปยังองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  กลุมเกษตรกร  หรือสหกรณผูย่ืนคําขอจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น  
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําคัดคาน  และหากองคกรปกครองสวนทองถิ่น  กลุมเกษตรกร  หรือ
สหกรณดังกลาวประสงคจะโตแยงคําคัดคาน  ใหย่ืนคําโตแยงภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับสําเนา
คําคัดคาน 

เมื่อครบกําหนดเวลาที่ใหย่ืนคําโตแยงตามวรรคสามแลว  ใหพนักงานเจาหนาที่เสนอคํา
คัดคานพรอมความเห็นประกอบคําคัดคานตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็ว 

ขอ ๑๐ ในกรณีที่ไมมีคําคัดคาน  ใหคณะกรรมการออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน
พันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามแบบ  คพ.  ๖  ทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๑๑ ในกรณีที่มีคําคัดคาน  และคณะกรรมการเห็นดวยกับคําคัดคาน  ใหมีคําส่ังไมรับจด
ทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น 
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ในกรณีที่คณะกรรมการไมเห็นดวยกับคําคัดคาน  ใหส่ังรับจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่น  และออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามแบบ  คพ.  ๖  
ทายกฎกระทรวงนี้ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

สุดารัตน  เกยุราพันธุ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 



 
 
 
 

เลขที่ ........ คพ. ๔ 
 

หนังสือสําคัญการขึ้นทะเบียนชุมชน 
   

 
หนังสือสําคัญฉบับนี้ใหไวเพ่ือรับรองวาชุมชน .................................................................... 

ตั้งอยูเลขที่ ................................... หมูท่ี ................ ถนน ................................................................................ 
ตําบล/แขวง ........................................................อําเภอ/เขต ............................................................................ 
จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย ........................ ไดรับการขึ้นทะเบียนเปน 
ชุมชนตามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

ออกให ณ วนัท่ี .. เดือน ................................................. พ.ศ. ................ 
 
 
 

(ลงช่ือ) ............................................ 
(ผูวาราชการจังหวดั) 

ประทับตรา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
เลขที่ ........ คพ.๖ 
 

หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญตัิคุมครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการ 

คุมครองพันธุพืช ออกหนังสือสําคัญฉบับนี้ เพ่ือแสดงวา 
........................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 
เปนผูทรงสิทธิในพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ินท่ีไดรับการจดทะเบียนตามรายการดังท่ี

ปรากฏในหนังสือสําคัญฉบับนี ้
ชนิดพืช .......................................................................................................... 
ช่ือพันธุพืช ...................................................................................................... 
ใหผูไดรับหนังสือสําคัญนี้มีสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการคุมครองพันธุพืช 

ทุกประการ 
หนังสือสําคัญฉบับนี้ออกใหเม่ือวนัท่ี ......... เดือน ............................... พ.ศ. ............. 
ใหใชไดจนถึงวนัท่ี .. เดือน ............................ พ.ศ. ................. 
 
 

(ลงช่ือ) .............................................................. 
ประธานกรรมการคุมครองพันธุพืช 

 
 
 
 
 



หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   มนีาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๔๔  และมาตรา  ๔๖   
แหงพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒  บัญญัติใหหลักเกณฑและวิธีการยื่นคําขอขึ้นทะเบียน
ชุมชน  และหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการจดทะเบียนพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน  เปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


