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กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขอใชสิทธิในพันธุพืชใหม 
การกําหนดคาตอบแทน และระยะเวลาการใชสิทธิในพนัธุพืชใหม 

พ.ศ. ๒๕๕๐๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติ

คุมครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“สิทธ”ิ หมายความวา สิทธิในพันธุพืชใหม 
“คําขอ” หมายความวา คําขอใชสิทธิในพันธุพืชใหม 
 
ขอ ๒  ใหผูประสงคขอใชสิทธิย่ืนคําขอตอพนักงานเจาหนาที่ ณ กรมวิชาการ

เกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ พรอมดวยเอกสาร หลักฐาน และรายละเอียด ดังตอไปนี ้
(๑) หลักฐานแสดงวาขณะยื่นคําขอไมมีการขายสวนขยายพันธุของพันธุพืชใหม 

หรือมีการขายสวนขยายพันธุดังกลาว ในปริมาณที่ไมเพียงพอตอความตองการของประชาชน
ภายในราชอาณาจักรหรือมีการขายในราคาสูงเกินควร 

(๒) ขอเสนอเกี่ยวกับวัตถุประสงค ระยะเวลา และสถานที่ที่ประสงคจะขอใชสิทธิ
พรอมดวยเหตุผล และหลักฐานหรือเอกสารประกอบขอเสนอนั้น 

(๓) ขอเสนอเกี่ยวกับคาตอบแทนในการใชสิทธิใหแกผูทรงสิทธ ิ
(๔) รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการผลิต ขาย จําหนาย หรือนําเขาสวนขยายพันธุ

ของพันธุพืชใหมที่ขอใชสิทธิ และราคาขายสําหรับสวนขยายพันธุของพันธุพืชใหมนั้น 
คําขอตามวรรคหนึ่งใหใชแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
ขอ ๓  เมื่อไดรับคําขอแลว ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบคําขอ เอกสาร 

หลักฐานและรายละเอียดที่เก่ียวของใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ ถาเห็นวา
เอกสาร หลักฐานหรือรายละเอียดไมถูกตองครบถวนใหแจงผูย่ืนคําขอเพื่อสงเอกสาร หลักฐาน 
หรือรายละเอียดเพิ่มเติมใหถูกตองครบถวนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

ในกรณีที่ผูย่ืนคําขอไมสงเอกสาร หลักฐาน หรือรายละเอียดภายในระยะเวลาที่
กําหนด หรือสงเอกสาร หลักฐาน หรือรายละเอียดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตพนักงาน
เจาหนาที่ตรวจสอบแลวเห็นวาเอกสาร หลักฐาน หรือรายละเอียดยังไมถูกตองครบถวน ให
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๖๖ ก/หนา ๕/๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
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พนักงานเจาหนาที่ส่ังไมรับคําขอและแจงคําส่ังดังกลาวใหผูย่ืนคําขอทราบภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ครบกําหนดระยะเวลาใหสงเอกสารหลักฐาน หรือรายละเอียด หรือนับแตวันที่ไดรับเอกสาร 
หลักฐาน หรือรายละเอียดเพิ่มเติม แลวแตกรณี 

 
ขอ ๔  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบแลวเห็นวา เอกสาร หลักฐาน หรือ

รายละเอียดที่สงพรอมคําขอตามขอ ๓ วรรคหนึ่ง หรือเอกสาร หลักฐาน หรือรายละเอียดที่สง
เพ่ิมเติมภายในระยะเวลาตามขอ ๓ วรรคสอง ถูกตองครบถวนแลว ใหแจงการยื่นคําขอพรอมทั้ง
สงสําเนาคําขอนั้นใหผูทรงสิทธิทราบ และใหแจงดวยวา หากผูทรงสิทธิประสงคจะโตแยงคําขอ
หรือประสงคจะแสดงเอกสาร หรือหลักฐานใดเพื่อพิสูจนขอเท็จจริงตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ให
สงขอโตแยงเปนหนังสือพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานประกอบขอโตแยงดังกลาวมายังพนักงาน
เจาหนาที่ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ 

ในกรณีที่ขอโตแยงตามวรรคหนึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับคาตอบแทนที่ผูขอใชสิทธิ
เสนอใหผูทรงสิทธิเสนอคาตอบแทนและวิธีการจายที่ตองการมาดวย 

 
ขอ ๕  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําขอ เอกสาร หลักฐาน หรือรายละเอียดที่

ถูกตองครบถวนหรือไดรับขอโตแยงพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานประกอบขอโตแยงแลว 
หรือไมมีขอโตแยงตามขอ ๔ ใหเสนอคําขอพรอมความเห็นเบื้องตนตออธิบดีเพ่ือพิจารณา 

ในการจัดทําความเห็นเบื้องตนตามวรรคหนึ่ง พนักงานเจาหนาที่อาจเรียกผูขอใช
สิทธิ ผูทรงสิทธิหรือตัวแทนของบุคคลดังกลาวมาใหถอยคําเพ่ือประกอบการพิจารณาได 

 
ขอ ๖  เมื่ออธิบดีไดรับคําขอพรอมทั้งความเห็นเบื้องตนแลว ถาเห็นควรอนุญาต

ใหใชสิทธิใหอธิบดีเสนอความเห็นตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นควรใหใชสิทธิตามที่อธิบดีเสนอ ใหแจงคําส่ังอนุญาต

ใหผูขอใชสิทธิและผูทรงสิทธิทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ 
ในกรณีที่อธิบดีเห็นวาไมควรอนุญาตใหใชสิทธิ หรือในกรณีที่อธิบดีเห็นควร

อนุญาตใหใชสิทธิแตคณะกรรมการไมใหความเห็นชอบ ใหแจงคําส่ังไมอนุญาตใหผูขอใชสิทธิ
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่อธิบดีมีคําส่ังไมอนุญาต หรือนับแตวันที่คณะกรรมการไมให
ความเห็นชอบแลวแตกรณี 

 
ขอ ๗  คําส่ังอนุญาตใหใชสิทธิตองกําหนดคาตอบแทน วัตถุประสงค ระยะเวลา

การใชสิทธิและเง่ือนไขอื่นตามที่เห็นสมควร 
การกําหนดตามวรรคหนึ่งใหคํานึงถึง 
(๑) แผนการดําเนินการในการผลิต ขาย จําหนาย หรือนําเขาสวนขยายพันธุของ

พันธุพืชใหมของผูขอใชสิทธิจะตองมุงสนองความตองการของประชาชนภายในราชอาณาจักร 
(๒) วัตถุประสงคและระยะเวลาที่อนุญาตตองไมเกินกวาพฤติการณอันจําเปน 



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 
 

(๓) คาตอบแทนที่กําหนดตองพิจารณาถึงประโยชนไดเสียของผูทรงสิทธิและผู
ขอใชสิทธิประกอบกัน 

 
ขอ ๘  อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจเพิกถอนคําส่ังอนุญาตให

ใชสิทธิไดในกรณีที่ผูไดรับอนุญาตใหใชสิทธิไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไมถูกตองเก่ียวกับ
คาตอบแทนวัตถุประสงค ระยะเวลา และเง่ือนไขการใชสิทธิที่ไดรับอนุญาต 

 
 

ใหไว ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ธีระ สูตะบตุร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 



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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๓๗ แหง
พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขการขอใชสิทธิในพันธุพืชใหม การกําหนดคาตอบแทนและระยะเวลาการใชสิทธิในพันธุพืช
ใหมเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 

 


