
 
 
 

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพนัธ์ุพชืว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวจัิย พนัธ์ุพชืพืน้เมืองทัว่ไป 
และพนัธ์ุพชืป่า ทีม่ิได้มีวตัถุประสงค์เพือ่ประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๗  

 
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คณะกรรมการคุม้ครองพนัธ์ุพืชออกระเบียบไว ้ดงัน้ี  

ขอ้ ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา่ "ระเบียบคณะกรรมการคุม้ครองพนัธ์ุพืช วา่ดว้ยการศึกษา ทดลอง 
หรือวิจยั พนัธ์ุพืชพื้นเมืองทัว่ไปและพนัธ์ุพืชป่า ท่ีมิได้มีวตัถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการคา้         
พ.ศ. ๒๕๔๗"  

ขอ้ ๒ ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
ขอ้ ๓  ผูใ้ดท าการศึกษา ทดลอง หรือวิจยัพนัธ์ุพืชพื้นเมืองทัว่ไปและพนัธ์ุพืชป่า หรือส่วน

หน่ึงส่วนใดของพนัธ์ุพืชดงักล่าว ท่ีมิไดมี้วตัถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการคา้ให้แจง้เป็นหนงัสือ
ตามแบบแนบทา้ยระเบียบน้ี ต่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตร ณ กรมวิชาการเกษตร หรือส่งหนงัสือแจง้ตาม
แบบดงักล่าวโดยทางไปรษณียถึ์งอธิบดีกรมวชิาการเกษตร ณ กรมวชิาการเกษตร  

ขอ้ ๔  ผูแ้จง้ จะตอ้งส่งเอกสารท่ีใชศึ้กษา ทดลอง หรือวจิยั ดงัต่อไปน้ี  
๔.๑  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ บตัรประจ าตวัอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการออกให้ 

พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง จ านวน ๑ ฉบบั หรือส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ท่ีนาย
ทะเบียนรับรอง จ านวน ๑ ฉบบั  

 ส าหรับกรณีท่ีเป็นการกระท าแทนหน่วยงาน จะตอ้งมีหนังสือรับรองจาก
หน่วยงานตน้สังกดัดว้ย  

๔.๒  เอกสารรายละเอียดโครงการศึกษา ทดลอง หรือวิจยัพร้อมช่ือผูรั้บผิดชอบ
โครงการและสถานท่ี โดยใหแ้จง้ท่ีอยูส่ถานท่ีในกรณีท่ีมีการเก็บรวบรวมพนัธ์ุพืช  

ขอ้ ๕  เม่ือไดรั้บหนงัสือแจง้และเอกสารครบถว้นแลว้ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ  หาก
ถูกตอ้งใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีหนงัสือแจง้การรับทราบ  

ในการด าเนินการตามวรรคแรกนั้น หากพบว่าไม่ถูกตอ้งให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมี
หนงัสือแจง้ไปยงัผูแ้จง้  

ขอ้ ๖  ผูรั้บหนงัสือรับทราบการศึกษา ทดลอง หรือวิจยั พนัธ์ุพืชพื้นเมืองทัว่ไปและพนัธ์ุพืช
ป่า จะตอ้งไม่ส่งมอบพนัธ์ุพืชดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลอ่ืน  

 
 

ราชกิจจาฉบบัทัว่ไป เล่ม 121  ตอนพิเศษ 16 ง  ลงวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2547 
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ขอ้ ๗  เม่ือส้ินสุดการศึกษา ทดลอง หรือวิจยั พนัธ์ุพืชพื้นเมืองทัว่ไปและพนัธ์ุพืชป่า ผูแ้จง้

อาจส่งผลการศึกษา ทดลอง หรือวจิยันั้นใหแ้ก่กรมวชิาการเกษตรเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไปก็ได ้ 
 

 ประกาศ ณ วนัท่ี  ๔  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๗  
 
 
 
 (นายบรรพต หงษท์อง)  
 ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โดยมี... 

 
 

แบบแจ้งการเกบ็ จัดหา หรือรวบรวมพนัธ์ุพชืพืน้เมืองทัว่ไปและพนัธ์ุพชืป่า 
หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพันธ์ุพชืดังกล่าว เพือ่การศึกษา ทดลอง หรือวจัิยทีม่ิได้มีวตัถุประสงค์ 

เพือ่ประโยชน์ในทางการค้า ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญตัิคุ้มครองพนัธ์ุพชื พ.ศ. 2542 
 

เขียนท่ี         
        
วนัท่ี    เดือน           พ.ศ.            

 

1. ขา้พเจา้            
 1.1   เป็นบุคคลธรรมดา อายุ              ปี สัญชาติ       บตัรประจ าตวัประชาชน

หรือบตัรอ่ืน (ระบุ)        เลขท่ี       ออกให ้ณ อ าเภอ/เขต                                     
จงัหวดั    อยูบ่า้นเลขท่ี     จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์                
เลขหมายโทรศพัท ์       โทรสาร      

 1.2 เป็นนิติบุคคลประเภท                           จดทะเบียนไว ้  
ณ วนัท่ี     เดือน                       พ.ศ.    เลขทะเบียนท่ี                       มีส านกังานใหญ่ 
ตั้งอยูท่ี่    หมู่ท่ี     ตรอก/ซอย      ถนน        
ต าบล/แขวง     อ าเภอ/เขต          จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    
เลขหมายโทรศพัท ์      โทรสาร      

2. ขา้พเจา้ขอแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัพนัธ์ุพืชพื้นเมืองทัว่ไป หรือพนัธ์ุพืชป่า หรือส่วนหน่ึง
ส่วนใดของพนัธ์ุพืชดงักล่าว ท่ีท าการศึกษา ทดลอง หรือวจิยัโดยมิไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์ในทาง
การคา้ ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. 2542 มีรายการดงัต่อไปน้ี 
1.  ชนิดพืช     แหล่งท่ีมา        
     ส่วนของพนัธ์ุพืชท่ีเก็บ    จ านวน หรือ ปริมาณ      
2.  ชนิดพืช     แหล่งท่ีมา        
     ส่วนของพนัธ์ุพืชท่ีเก็บ    จ านวน หรือ ปริมาณ      
3.  ชนิดพืช     แหล่งท่ีมา        
     ส่วนของพนัธ์ุพืชท่ีเก็บ    จ านวน หรือ ปริมาณ      
4.  ชนิดพืช     แหล่งท่ีมา        
     ส่วนของพนัธ์ุพืชท่ีเก็บ    จ านวน หรือ ปริมาณ      
5.  ชนิดพืช     แหล่งท่ีมา        
     ส่วนของพนัธ์ุพืชท่ีเก็บ    จ านวน หรือ ปริมาณ      

                                           รวมทั้งส้ิน   รายการ 



โดยมีสถานท่ีท าการศึกษา ทดลอง หรือวจิยั ตั้งอยูท่ี่                  หมู่ท่ี        ตรอก/ซอย    
ถนน     ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต     
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   เลขหมายโทรศพัท ์           โทรสาร                   
และมีส านกังานสาขา    แห่ง (กรณีมากกวา่ 1 แห่ง) 
และมีสถานท่ีเก็บรักษาชนิดของพนัธ์ุพืชท่ีท าการศึกษา ทดลอง หรือวจิยั ตั้งอยูท่ี่   หมู่ท่ี    
ตรอก/ซอย    ถนน      ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต      จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    

เลขหมายโทรศพัท ์    โทรสาร     
3. พร้อมกบัค าขอน้ี ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ยแลว้ คือ 
 3.1 ส าเนาหรือรูปถ่ายบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรอ่ืน ๆ ท่ีทางราชการออกให้

ผูแ้จง้ ผูม้อบอ านาจ และผูรั้บมอบอ านาจ 
 3.2 เอกสารรายละเอียดโครงการศึกษา ทดลอง หรือวจิยั พร้อมช่ือผูรั้บผิดชอบ

โครงการ 
 3.3 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน วตัถุประสงค์ และผูมี้อ านาจลงช่ือแทนนิติ

บุคคล ผูข้ออนุญาตไม่เกินหกเดือน 
 3.4 หนงัสือแสดงวา่เป็นผูด้  าเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผูข้ออนุญาต)  
 3.5 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานท่ีท าการศึกษา ทดลอง หรือวิจยั 
 3.6 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานท่ีเก็บรวบรวมพนัธ์ุพืชแลแผนท่ีแสดงท่ีตั้งท่ีเก็บรักษา

ชนิดของพนัธ์ุพืช 
 3.7 หนงัสือมอบอ านาจ ในกรณีท่ีผูย้ืน่ค  าขอไดรั้บมอบอ านาจใหย้ืน่ค าขอแทน 
 3.8 หนงัสือรับรองจากหน่วยงานตน้สังกดั (กรณีกระท าแทนหน่วยงาน) 
 3.9 เอกสารหลกัฐานอ่ืน ๆ ไดแ้ก่        

4. ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขา้พเจา้จะปฏิบติัตามระเบียบคณะกรรมการคุม้ครองพนัธ์ุพืชวา่ดว้ย
การศึกษา ทดลอง หรือวิจยัพนัธ์ุพืชพื้นเมืองทัว่ไปและพนัธ์ุพืชป่า หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพนัธ์ุพืช
ดังกล่าวท่ีมิได้มีว ัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ซ่ึงออกตามความในมาตรา 53 แห่ง
พระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. 2542 ท่ีประกาศใช้บงัคบัอยู่แลว้ในขณะน้ีหรือท่ีจะมีข้ึนในภาย
หนา้ทุกประการ 

 
(ลงช่ือ)       ผูแ้จง้ 

                 (                                                        ) 
 
หมายเหตุ  ใหส่้งเคร่ืองหมาย    ในช่อง      หนา้ขอ้ความท่ีตอ้งการ 
 



 

 

แบบตอบรับการแจ้งการเกบ็ จัดหา หรือรวบรวม 
ว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวจัิยพนัธ์ุพชืพืน้เมืองทัว่ไปและพนัธ์ุพชืป่า 

หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพันธ์ุพชืดังกล่าวทีม่ิได้มีวตัถุประสงค์เพือ่ประโยชน์ในทางการค้า 
ตามพระราชบัญญตัิคุ้มครองพนัธ์ุพชื พ.ศ. 2542 

เลขที ่   /                                                            กรมวชิาการเกษตร 
 

  หนงัสือรับแจง้ฉบบัน้ีออกไวใ้หแ้ก่           
โดยมี                                  เป็นผูด้  าเนินกิจการ 
ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี    หมู่ท่ี     ตรอก/ซอย     ถนน     
ต าบล/แขวง               อ าเภอ/เขต     จงัหวดั      
เพื่อรับรองว่าได้แจง้การเก็บ จดัหา หรือรวบรวม ว่าดว้ยการศึกษา ทดลอง  หรือวิจยัพนัธ์ุพืชพื้นเมือง
ทัว่ไป และพนัธ์ุพืชป่า หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพนัธ์ุพืชดงักล่าวท่ีมิได้มีวตัถุประสงค์เพื่อประโยชน์
ในทางการคา้ ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธ์ุพืช  พ.ศ. 2542  ดงัน้ี 
1.  ชนิดพืช     แหล่งท่ีมา        
     ส่วนของพนัธ์ุพืชท่ีเก็บ    จ านวน หรือ ปริมาณ      
2.  ชนิดพืช     แหล่งท่ีมา        
     ส่วนของพนัธ์ุพืชท่ีเก็บ    จ านวน หรือ ปริมาณ      
3.  ชนิดพืช     แหล่งท่ีมา        
     ส่วนของพนัธ์ุพืชท่ีเก็บ    จ านวน หรือ ปริมาณ      
4.  ชนิดพืช     แหล่งท่ีมา        
     ส่วนของพนัธ์ุพืชท่ีเก็บ    จ านวน หรือ ปริมาณ      
5.  ชนิดพืช     แหล่งท่ีมา        
     ส่วนของพนัธ์ุพืชท่ีเก็บ    จ านวน หรือ ปริมาณ      
                                                                                           

                                           รวมทั้งส้ิน   รายการ 
   
                     ใหไ้ว ้ ณ  วนัท่ี            เดือน              พ.ศ.   

       (ลงช่ือ)       
             (                                                             ) 
             ต าแหน่ง       
 


