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กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการขอจดทะเบียน การพิจารณาคําขอจดทะเบียน 

การประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียน และแบบหนังสือสําคัญ 
แสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม 

พ.ศ. ๒๕๔๖๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ วรรค

สอง และมาตรา ๒๙ วรรคส่ี แหงพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปน
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“คําขอ” หมายความวา คําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม 
“หนังสือสําคัญ” หมายความวา  หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืช

ใหม 
 
ขอ ๒  ใหผูประสงคจะขอรับหนังสือสําคัญยื่นคําขอตามแบบที่อธิบดีกรมวิชาการ

เกษตรกําหนดตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ พรอม
ดวยเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้ 

(๑)  กรณีบุคคลธรรมดา 
(ก)  เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติของผูขอตามมาตรา ๑๕ อยางใด

อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
๑)  ในกรณีที่ผูขอมีสัญชาติตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๕ (๑) (๒) หรอื (๓) 

ไดแก สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจาํตัวอื่นท่ีหนวยงานของรัฐออกให สําหรับผูขอ
ซ่ึงมีสัญชาติไทย หรือสําเนาหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว สําหรับผูขอซึ่งเปน
คนตางดาว 

๒)  ในกรณีที่ผูขอมีภูมิลําเนาตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๕ (๔) ไดแก สําเนา
ทะเบียนบาน สําหรับผูขอซึ่งมีภูมิลําเนาในประเทศไทย หรือประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือ
ความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองพันธุพืชท่ีประเทศไทยเปนภาคี หรอื 

                                      
๑ รก.๒๕๔๖/๕๐ก/๑๖/๔ มิถุนายน ๒๕๔๖ 
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๓)  ในกรณีที่ผูขอประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมในประเทศที่กําหนด
ไวในมาตรา ๑๕ (๔) ไดแก สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือใบทะเบียนพาณิชย แลวแตกรณี 
และสําเนาใบเสร็จรับเงินภาษีเงินไดยอนหลังอยางนอยหนึ่งป กอนวันที่ยื่นคําขอหรือเอกสารหรือ
หลักฐานอื่นที่แสดงวาผูขอไดประกอบการอยางจริงจังในประเทศไทยหรือประเทศที่เปนภาคีแหง
อนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองพันธุพืชที่ประเทศไทยเปนภาคี
มาแลวไมนอยกวาหนึ่งป กอนวันที่ยื่นคําขอ 

(ข)  หนังสือรับรองสัญชาติของผูขอจากสถานฑูตของประเทศที่ยินยอมใหบุคคล
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มีสํานักงานใหญตั้งอยูในประเทศไทย ขอรับการคุมครองในประเทศ
นั้นได หรือสถานฑูตของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับ
การคุมครองพันธุพืชที่ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย ในกรณีที่ผูขอมีสัญชาติตามที่กําหนดใน
มาตรา ๑๕ (๒) หรอื (๓) 

(ค)  สําเนาสัญญาจาง ในกรณีที่ผูขอเปนลูกจางหรือผูรับจาง 
(ง)  สําเนาขอตกลงแบงปนผลประโยชน ในกรณีที่มีการใชพันธุพืชพื้นเมือง

ทั่วไปหรือพันธุพืชปา หรือสวนหนึ่งสวนใดของพันธุพืชดังกลาวในการปรับปรุงพันธุสําหรับใช
ประโยชนในทางการคา 

(จ)  หนังสือรับรองการประเมินผลกระทบดานความปลอดภัยทางชีวภาพท่ีออก
โดยกรมวิชาการเกษตร หรือหนวยงานหรือสถาบันอื่นที่คณะกรรมการคุมครองพันธุพืชประกาศ
กําหนดในกรณีที่เปนพันธุพืชใหมที่ไดจากการตัดตอสารพันธุกรรม 

(๒)  กรณีนิติบุคคล 
(ก)  เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติของผูขอตามมาตรา ๑๕ อยางใด

อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
๑)  ในกรณีที่ผูขอมีสํานักงานใหญอยูในประเทศไทยตามที่กําหนดในมาตรา ๑๕ 

(๑) หรือมีสัญชาติตามที่กําหนดในมาตรา ๑๕ (๒) หรอื (๓) ไดแก หนังสือรับรองนิติบุคคลที่
นายทะเบียนหุนสวนบริษัทหรือผูซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นกําหนดใหเปนผูมีอํานาจรับรอง ได
รับรองไวไมเกินหกเดือนกอนวันที่ยื่นคําขอ หรอื 

๒)  ในกรณีที่ผูขอประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมในประเทศที่กําหนด
ไวในมาตรา ๑๕ (๔) ไดแก สําเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือใบทะเบียนพาณิชย แลวแตกรณี 
และสําเนาบัญชีงบดุลยอนหลังอยางนอยหนึ่งป กอนวันที่ยื่นคําขอ หรือเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่
แสดงวาผูขอไดประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยางจริงจังในประเทศไทยหรือประเทศท่ี
เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองพันธุพืชท่ีประเทศ
ไทยเปนภาคีมาแลวไมนอยกวาหนึ่งปกอนวันท่ีย่ืนคําขอ 

(ข)  เอกสารหรือหลักฐานตาม (๑) (ข) (ค) (ง) หรอื (จ) แลวแตกรณี 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๓  ภายใตบังคับขอ ๒ ในกรณีที่ผูขอไดยื่นคําขอในราชอาณาจักรภายในหนึ่ง
ป นับแตวันที่ยื่นคําขอนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก หากประสงคจะใหระบุวา วันท่ีตนไดย่ืนคํา
ขอนอกราชอาณาจักรเปนครัง้แรกเปนวันที่ไดยื่นคําขอในราชอาณาจักร ใหสงสําเนาคําขอท่ีไดย่ืน
ไวนอกราชอาณาจักร โดยมีคํารับรองจากเจาหนาที่หรือผูซึ่งกฎหมายวาดวยการคุมครองพันธุพืช
ใหมของประเทศท่ีขอจดทะเบียนเปนครั้งแรกกําหนดใหเปนผูมีอํานาจรับรอง คําชี้แจง
รายละเอียดการปรับปรุงพันธุ และบทสรุปการปรับปรุงพันธุที่ไดยื่นไวนอกราชอาณาจกัร ภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่ไดยื่นคําขอ ท้ังน้ี ประเทศที่ยื่นคําขอเปนครั้งแรกและผูขอตองมีสัญชาติของ
ประเทศท่ีใหสิทธิในทํานองเดียวกันนี้แกบุคคลสัญชาติไทย 

 
ขอ ๔  ผูขอจะตองกรอกขอความในคําขอใหครบถวนเปนภาษาไทย พรอมท้ังลง

ลายมือช่ือของผูขอ หรือลงลายมือชื่อของผูรับมอบอํานาจในกรณีที่มีการมอบอํานาจใหบุคคลอื่น
เปนผูกระทําการแทนโดยแนบสําเนาหนังสือมอบอํานาจและสําเนาบัตรประจําตัวของผูรับมอบ
อํานาจดวย 

 
ขอ ๕  ในกรณีที่การมอบอํานาจไดกระทําในตางประเทศ หนังสือมอบอํานาจตอง

มีคํารับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่หรือผูซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นกําหนดใหเปนผูมีอํานาจ
รับรอง หรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจของสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจําอยูในประเทศนั้น
รับรองไวไมเกินหกเดือนกอนวันยื่นคําขอ 

ในกรณีท่ีการมอบอํานาจไดกระทําในประเทศไทย โดยผูมอบอํานาจมิไดมีถิ่นท่ี
อยูในประเทศไทยตองสงสําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาหนังสือรับรองถิ่นที่อยูชั่วคราว หรอื
หลักฐานอื่นท่ีแสดงวาในขณะท่ีมอบอํานาจ ผูนั้นไดเขามาในประเทศไทยดวย 

 
ขอ ๖  ในการยื่นเอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขอ หากเปนภาษาตางประเทศ

จะตองมีคําแปลเปนภาษาไทย โดยผูขอและผูแปลตองลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองทุกหนา 
 
ขอ ๗  การตั้งชื่อพันธุพืชใหมใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ในการพิจารณาคําขอ หากปรากฏวาการตั้งชื่อพันธุพืชใหมไมถูกตองตามระเบียบ

ในวรรคหนึ่งใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหผูขอแกไขใหถูกตองภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับ
แจง 

 
ขอ ๘  ในการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุพืชที่ขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม 

ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑)  แจงใหผูขอสงมอบสวนขยายพันธุตามจํานวนและระยะเวลาท่ีอธิบดี

ประกาศกําหนดเพื่อทําการตรวจสอบ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  กําหนดแผนการปลูกหรือขยายพันธุ รวมทั้งสถานที่ปลูกทดสอบพันธุพืช
ใหมโดยจะปลูกหรือขยายพันธุ ณ แปลงทดลองของผูขอ หรอืแปลงทดลองของกรมวิชาการ
เกษตร หรือสถานที่อื่นที่อธิบดีประกาศกําหนดก็ได 

 
ขอ ๙  ใหอธิบดีวางระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชที่ขอจด

ทะเบียนเปนพันธุพืชใหม ในเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการในการตรวจสอบความสม่ําเเสมอ
และความคงตัวของลักษณะประจําพันธุ รวมทั้งลักษณะประจําพันธุซึ่งตองแตกตางจากพันธุพืชอื่น
อยางเดนชัด 

 
ขอ ๑๐  เม่ืออธิบดีมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาคําขอ ใหพนักงานเจาหนาท่ีประกาศ

โฆษณาคําขอนั้นไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานเขตหรือที่วาการอําเภอ และเว็บไซตของกรมวิชาการ
เกษตร เปนเวลาเกาสิบวันนับแตวันที่อธิบดีมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาคําขอ และแจงใหผูขอชําระ
คาใชจายในการประกาศโฆษณาตามจํานวนท่ีจายจริง 

การประกาศโฆษณาตามวรรคหนึ่ง ใหแสดงรายการอยางนอยดังตอไปนี้ 
(๑)  เลขท่ีคําขอและวันท่ีย่ืนคําขอ 
(๒)  ช่ือผูขอ 
(๓)  ชื่อพันธุพืชใหม 
(๔)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืช และสารพันธุกรรมที่ใชในการปรับปรุงพันธุ

หรือพัฒนาพันธุพืชใหม 
(๕)  กรรมวิธีในการปรับปรงุพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 
(๖)  วันที่ประกาศโฆษณา 
ใหผูขอชําระคาใชจายในการโฆษณาตามวรรคหนึ่งตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ กรม

วิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง โดยผูขออาจ
ผอนชําระเปนรายงวดก็ได ท้ังนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 
ขอ ๑๑  หนังสือสําคัญ ใหใชแบบ คพ.๒ ทายกฎกระทรวงนี้ 
 

ใหไว ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
สรอรรถ  กลิ่นประทุม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ 
วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๒ วรรคสอง และมาตรา ๒๙ วรรคส่ี แหงพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช 
พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหหลักเกณฑและวิธีการในการขอจดทะเบียน การพิจารณาคําขอจด
ทะเบียน การประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียน รวมทั้งแบบหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน
พันธุพืชใหม เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มณฑาทิพย/พิมพ 
๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ 

พรพิมล/แกไข 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖ 

A+B 
 

 


