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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองพันธุพืช
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒"
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
"พืช" หมายความวา สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชและใหหมายความรวมถึงเห็ด และสาหราย แตไม
รวมถึงจุลชีพอื่น
"พันธุพืช" หมายความวา กลุมของพืชที่มีพันธุกรรมและลักษณะทางพฤกษศาสตรเหมือนหรือคลายคลึง
กัน มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สม่ําเสมอ คงตัวและแตกตางจากกลุมอื่นในพืชชนิดเดียวกัน และใหหมายความรวมถึงตน
พืชที่จะขยายพันธุใหไดกลุมของพืชที่มีคุณสมบัติดังกลาวขางตน
"พันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น" หมายความวา พันธุพืชที่มีอยูเฉพาะในชุมชนใดชุมชนหนึ่งภายใน
ราชอาณาจักรและไมเคยจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหมซึ่งไดจดทะเบียนเปนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตาม
พระราชบัญญัตินี้
"พันธุพืชปา" หมายความวา พันธุพืชที่มีหรือเคยมีอยูในประเทศตามสภาพธรรมชาติ และยังมิไดนํามาใช
เพาะปลูกอยางแพรหลาย
"พันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป" หมายความวา พันธุพืชที่กําเนิดภายในประเทศหรือมีอยูในประเทศ ซึง่ ไดมีการ
ใชประโยชนอยางแพรหลาย และใหหมายความรวมถึงพันธุพืชที่ไมใชพันธุพืชใหม พันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น หรือ
พันธุพืชปา

"สารพันธุกรรม" หมายความวา สารเคมีที่ทําหนาที่กําหนดลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต โดยสามารถเปน
ตนแบบในการจําลองตนเองและถายทอดไปยังรุนตอไปได
"การตัดตอสารพันธุกรรม" หมายความวา กระบวนการในการนําสารพันธุกรรมที่มีตนกําเนิดจากสิ่งที่มี
ชีวิตทั้งที่เปนสารพันธุกรรมธรรมชาติ สารพันธุกรรมที่ดัดแปลงจากธรรมชาติ หรือสารพันธุกรรมที่สังเคราะหขึ้น
ถายเขาไปรวมหรือรวมอยางถาวรกับสารพันธุกรรมเดิมของพืชทําใหมีลักษณะที่ไมเคยปรากฎมากอนตามธรรมชาติ
"สภาพทางพันธุกรรม" หมายความวา องคประกอบโดยรวมของขอมูลพันธุกรรมที่กําหนดการแสดงออก
ซึ่งลักษณะตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิตรวมกับสภาพแวดลอม
"สวนขยายพันธุ" หมายความวา พืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของพืชที่สามารถทําใหเกิดพืชตนใหมไดโดยวิธี
ปกติทางเกษตรกรรม
"นักปรับปรุงพันธุพืช" หมายความวา ผูซึ่งทําการปรับปรุงพันธุ หรือพัฒนาพันธุจนไดพันธุพืชใหม 
"ชุมชน" หมายความวา กลุมของประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานและสืบทอดระบบวัฒนธรรมรวมกันมาโดย
ตอเนื่อง และไดขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการคุมครองพันธุพืช
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีประกาศแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนด
กิจการอื่นและออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

หมวด ๑
คณะกรรมการคุมครองพันธุพืช
มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการคุมครองพันธุพืช ประกอบดวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปน
ประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค อธิบดีกรมการคาภายใน อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา
อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปาไม อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ผูอํานวยการศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ผูอํานวยการสถาบันการแพทยแผนไทย ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งสิบสองคน ในจํานวนนี้จะตองแตงตั้งจากเกษตรกรหกคนนักวิชาการ
ดานปรับปรุงพันธุพืชจากสถาบันการศึกษาหนึ่งคน นักวิชาการดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติจากสถาบันการศึกษา
หนึ่งคน
ผูแทนองคการพัฒนาเอกชนที่ไมแสวงหากําไรที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติสองคน ผูแทนสมาคมที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุและขยายพันธุพืช หรือเกี่ยวกับ
เมล็ดพันธุพืชสองคนเปนกรรมการ และอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปนกรรมการและเลขานุการ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนเกษตรกร ตองเปนผูที่มีประสบการณดานการอนุรักษพัฒนาหรือใชประโยชน
จากพันธุพืช โดยใหคัดเลือกจากการเสนอชื่อของกลุม ชมรม สมาคม กลุมเกษตรกร หรือสหกรณการเกษตรของทุก
ภูมิภาคโดยตองมีกรรมการจากภูมิภาคละอยางนอยหนึ่งคน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากองคการพัฒนาเอกชนที่ไมแสวงหากําไรที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติตามวรรคหนึ่งใหคัดเลือกจากรายชื่อที่เสนอโดยองคการพัฒนาเอกชนดังกลาว
การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) พิจารณา วินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖
(๓) ใหความเห็นหรือคําแนะนําแกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา ทดลอง วิจัย และปรับปรุงหรือพัฒนาพันธุพืชจากพันธุพืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่น พันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุพืชปาหรือสวนหนึ่งสวนใด ของพันธุพืชดังกลาว
(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุนคุมครองพันธุพืช
(๖) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใหบําเหน็จพิเศษแกลูกจางหรือเจาหนาที่ของรัฐซึ่งปรับปรุง
พันธุพืชใหมใหแกหนวยงานตนสังกัด
(๗) กําหนดหนวยงานหรือสถาบันใหมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบประเมินผลกระทบดานความปลอดภัย
ทางชีวภาพและสิ่งแวดลอม
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ
มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได
มาตรา ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลซึ่งไดรับการ
คัดเลือกตามมาตรา ๕ เปนกรรมการแทนเวนแตวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงเกาสิบ
วันจะไมแตงตั้งก็ได และใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
มาตรา ๙
การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม

ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฎิบัติหนาที่ไดใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่แทน
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ในกรณีที่กรรมการเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในเรื่องใดหามมิใหกรรมการผูนั้นเขารวม
ประชุม
มาตรา ๑๐ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได
คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ใหนํามาตรา 9 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

หมวด ๒
พันธุพืช
มาตรา ๑๑ พันธุพืชตามพระราชบัญญัตินี้ตองประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี้
(๑) มีความสม่ําเสมอของลักษณะประจําพันธุทางดานสัณฐานวิทยา สรีรวิทยาหรือคุณสมบัติอื่นที่เปน
ผลเนื่องจากการแสดงออกของสภาพทางพันธุกรรมที่จําเพาะตอพันธุพืชนั้น
(๒) มีความคงตัวของลักษณะประจําพันธุที่สามารถแสดงลักษณะประจําพันธุไดในทุกครั้งของการผลิต
สวนขยายพันธุพืชนั้น เมื่อขยายพันธุดวยวิธีทั่วไปสําหรับพืชนั้น
(๓) มีลักษณะประจําพันธุแตกตางจากพันธุอื่นอยางเดนชัด ทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา หรือมี
คุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งเปนผลเนื่องจากการแสดงออกของสภาพทางพันธุกรรมที่แตกตางจากพันธุพืชอื่น
ลักษณะของพันธุพืชตาม (๑) ไมใชบังคับกับพันธุพืชปา

หมวด ๓
การคุมครองพันธุพืชใหม
มาตรา ๑๒ พันธุพืชที่จะขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมตามพระราชบัญญัตินี้ ตองมีองคประกอบดังตอไปนี้
(๑)
เปนพันธุพืชที่ไมมีการนําสวนขยายพันธุมาใชประโยชนไมวาจะเปนการขายหรือจําหนายดวย
ประการใด ทั้งในหรือนอกราชอาณาจักรโดยนักปรับปรุงพันธุ หรือดวยความยินยอมของนักปรับปรุงพันธุเกินกวา
หนึ่งปกอนวันยื่นขอจดทะเบียน
(๒) มีความแตกตางจากพันธุพืชอื่นที่ปรากฏอยูในวันยื่นขอจดทะเบียนโดยความแตกตางนั้นเกี่ยวของ
กับลักษณะที่เปนประโยชนตอการเพาะปลูก การบริโภค เภสัชกรรม การผลิต หรือการแปรรูป และใหหมายความ
รวมถึงมีความแตกตางจากพันธุพืชดังตอไปนี้ดวย
(ก) พันธุพืชที่ไดรับการจดทะเบียนคุมครองไวแลว ไมวาในหรือนอกราชอาณาจักร กอนวันยื่นขอ
จดทะเบียน

(ข) พันธุพืชที่มีการยื่นขอจดทะเบียนในราชอาณาจักรไวแลวและไดรับการจดทะเบียนในเวลา
ตอมา
มาตรา ๑๓ พันธุพืชใหมที่มีผลกระทบอยางรุนแรงในทางตรงหรือทางออมตอสิ่งแวดลอม สุขภาพ หรือ
สวัสดิภาพของประชาชน หามมิใหจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
พันธุพืชใหมที่ไดจากการตัดตอสารพันธุกรรมจะจดทะเบียนพันธุพืชใหมได ตอเมื่อผานการประเมินผล
กระทบทางดานความปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม สุขภาพ หรือสวัสดิภาพของประชาชนจากกรมวิชาการเกษตรหรือ
หนวยงานหรือสถาบันอื่นที่คณะกรรมการกําหนด ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๔ ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดพืชชนิดใดใหเปนพันธุพืชใหมที่จะไดรับการคุมครองและพืชชนิดใดที่มีความสําคัญตอความมั่งคงของประเทศ
มาตรา ๑๕ ผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม ตองเปนนักปรับปรุงพันธุพืชและมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย หรือเปนนิติบุคคลที่มีสํานักงานใหญตั้งอยูในประเทศไทย
(๒) มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมใหบุคคลสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่มีสํานักงานใหญตั้งอยูใน
ประเทศไทย ขอรับการคุมครองในประเทศนั้นได
(๓) มีสัญชาติของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครอง
พันธุพืชที่ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย
(๔) มีภูมิลําเนา หรือประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยางจริงจังในประเทศไทยหรือประเทศที่
เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองพันธุพืชที่ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย
มาตรา ๑๖ สิทธิขอรับความคุมครองพันธุพืชใหมสําหรับการปรับปรุงพันธุพืชซึ่งลูกจางหรือผูรับจางได
กระทําขึ้นโดยการทํางานตามสัญญาจาง หรือโดยสัญญาจางที่มีวัตถุประสงคใหทําการปรับปรุงพันธุพืชใหม ยอมตก
เปนของนายจางหรือผูวาจางแลวแตกรณี เวนแตสัญญาจางระบุไวเปนอยางอื่น ทั้งนี้ ในการจดทะเบียนพันธุพืชใหม
นายจางหรือผูวาจางตองมีคุณสมบัติตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ของมาตรา ๑๕ ดวย
สิทธิขอรับความคุมครองพันธุพืชใหมสําหรับการปรับปรุงพันธุพืชซึ่งเจาหนาที่ของรัฐไดกระทําการตาม
หนาที่ตกเปนของหนวยงานของรัฐตนสังกัดของเจาหนาที่ผูนั้น
ถานายจาง ผูวาจาง หรือหนวยงานของรัฐตนสังกัดของเจาหนาที่ของรัฐไดรับผลประโยชนจากการ
ปรับปรุงพันธุพืชใหม ใหลูกจาง ผูรับจาง หรือเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไดรับบําเหน็จพิเศษนอกเหนือจากคาจางหรือ
เงินเดือนตามปกติแลวแตกรณี
การไดรับบําเหน็จพิเศษตามวรรคสาม ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๗ ถามีบุคคลหลายคนทําการปรับปรุงพันธุ หรือทําการพัฒนาพันธุพืชใหมรวมกัน บุคคล
เหลานั้นมีสิทธิขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมรวมกัน

ในกรณีที่นักปรับปรุงพันธุพืชรวมรายใดไมยอมรวมขอจดทะเบียนหรือติดตอไมไดหรือขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา ๑๕ นักปรับปรุงพันธุพืชรวมรายอื่นจะขอจดทะเบียนสําหรับพันธุพืชใหมที่ไดทํารวมกันนั้นในนามของตนเอง
ก็ได
นักปรับปรุงพันธุพืชรวมซึ่งไมไดรวมขอจดทะเบียน จะขอเขาเปนผูรวมขอจดทะเบียนเมื่อใดก็ไดกอนมี
การออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม เมื่อไดรับคําขอแลวใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงวาผูรวมขอจดทะเบียนมีสิทธิขอจดทะเบียนหรือไม ในการนี้ ใหพนักงานเจาหนาที่แจงกําหนดวัน
ตรวจสอบและสงสําเนาคําขอไปยังผูขอจดทะเบียนและผูรวมขอจดทะเบียนดวย
ในการตรวจสอบตามวรรคสาม พนักงานเจาหนาที่จะเรียกผูขอจดทะเบียนและผูรวมขอจดทะเบียนมาให
ถอยคํา ชี้แจง หรือใหสงเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการ
ตรวจสอบแลวใหเสนอความเห็นตออธิบดี เมื่ออธิบดีไดวินิจฉัยแลว ใหแจงคําวินิจฉัยไปยังผูขอจดทะเบียนและผูรวม
ขอจดทะเบียน
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่นักปรับปรุงพันธุพืชหลายรายตางทําการปรับปรุงพันธุหรือพัฒนาพันธุพืชใหมที่เปน
พันธุพืชเดียวกันโดยมิไดรวมกัน ใหผูซึ่งยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไวกอนเปนผูมีสิทธิดีกวา
ถาการขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมตามวรรคหนึ่งไดกระทําในวันเดียวกัน ใหผูยื่นคําขอตกลงกันวาจะให
ผูใดมีสิทธิแตผูเดียวหรือใหมีสิทธิรวมกัน ถาตกลงกันไมไดภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด ใหคูกรณีนําคดีไปสูศาล
ภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันสิ้นระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด ถาไมนําคดีไปสูศาลภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือ
วาบุคคลเหลานั้นละทิ้งคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม
มาตรา ๑๙ การขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
คําขอจดทะเบียนตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ชื่อพันธุพืชใหม และรายละเอียดที่เปนลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม
(๒) ชื่อนักปรับปรุงพันธุพืชซึ่งมีสวนรวมในการปรับปรุงพันธุ หรือพัฒนาพันธุพืชใหม
(๓) รายละเอียดแสดงที่มาของพันธุพืชใหม หรือสารพันธุกรรมที่ใชในการปรับปรุงพันธุหรือพัฒนา
พันธุพืชใหม ตลอดจนกรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช โดยตองมีรายละเอียดที่ทําใหสามารถเขาใจกรรมวิธีดังกลาว
ไดอยางชัดเจน
(๔) คํารับรองวาจะสงมอบสวนขยายพันธุของพันธุพืชใหมที่ขอจดทะเบียนและสารพันธุกรรมที่ใชใน
การปรับปรุงพันธุหรือพัฒนาพันธุพืชใหมตาม (๓) ใหแกพนักงานเจาหนาที่เพื่อทําการตรวจสอบ ตามเวลาที่
พนักงานเจาหนาที่กําหนด
(๕) ขอตกลงแบงปนผลประโยชนในกรณีที่มีการใชพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปหรือพันธุพืชปาหรือสวน
หนึ่งสวนใดของพันธุพืชดังกลาวในการปรับปรุงพันธุสําหรับใชประโยชนในทางการคา
(๖) รายการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๐ ผูซึ่งไดยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไวนอกราชอาณาจักร ถายื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืช
ใหมนั้นในราชอาณาจักรภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดยื่นคําขอจดทะเบียนนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก ผูนั้นจะ
ขอใหระบุวาวันที่ไดยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรกเปนวันที่ไดยื่นคําขอจดทะเบียน

พันธุพืชใหมในราชอาณาจักรก็ได หากประเทศที่ขอจดทะเบียนเปนครั้งแรก และผูขอจดทะเบียนมีสัญชาติของ
ประเทศที่ใหสิทธิทํานองเดียวกันแกบุคคลสัญชาติไทย
พนักงานเจาหนาที่อาจสั่งใหผูยื่นคําขอตามวรรคหนึ่งสงสําเนาคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมที่ไดยื่นไวใน
ตางประเทศพรอมคําแปลเปนภาษาไทยหรือหลักฐานอื่นภายในเวลาที่กําหนดซึ่งจะตองไมนอยกวาเกาสิบวัน
มาตรา ๒๑ ในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมใหพนักงานเจาหนาที่ทําการตรวจสอบ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบคําขอจดทะเบียนใหถูกตองตามมาตรา ๑๙
(๒) ตรวจสอบวามีลักษณะเปนพันธุพืชตามมาตรา ๑๑ เปนพันธุพืชใหมที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒
ไมตองหามมิใหจดทะเบียนตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง และผานการประเมินตามมาตร ๑๓ วรรคสอง
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ถามีคาใชจายในการตรวจสอบพันธุพืชนั้น ใหผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมชําระคาใชจายเทาจํานวนที่จาย
จริงตอพนักงานเจาหนาที่ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากพนักงานเจาหนาที่ ถาผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม
ไมชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใหถือวาละทิ้งคําขอจดทะเบียน
มาตรา ๒๒ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบตามมาตรา ๒๑ แลวใหพนักงานเจาหนาที่ทํารายงานการ
ตรวจสอบเสนอตออธิบดี
เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งแลว เห็นวาคําขอจดทะเบียน
พันธุพืชใหมถูกตองตามมาตรา ๑๙ ใหอธิบดีมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนดังกลาวภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับรายงาน โดยใหผูขอจดทะเบียนเปนผูออกคาใชจายในการประกาศโฆษณาตามจํานวนที่จายจริง ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๓ ผูใดเห็นวาตนมีสิทธิในพันธุพืชใหมดีกวาผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมหรือเห็นวาคําขอจด
ทะเบียนพันธุพืชใหมใดไมชอบดวยมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๒๐ ผูนั้นจะยื่นคํา
คัดคานก็ไดโดยใหยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเกาสิบวันนับแตวันเริ่มประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๒
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําคัดคานตามวรรคหนึ่ง ใหสงสําเนาคําคัดคานไปยังผูขอจดทะเบียนพันธุพืช
ใหม ใหผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมยื่นคําโตแยงภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับสําเนาคําคัดคาน ถาผูขอจด
ทะเบียนพันธุพืชใหมไมยื่นคําโตแยงภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาละทิ้งคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมนั้น
คําคัดคานและคําโตแยงใหยื่นพรอมหลักฐานประกอบ
มาตรา ๒๔ ในการพิจารณาคําคัดคานและคําโตแยง ผูคัดคานหรือผูโตแยงจะนําพยานหลักฐานมาแสดง
หรือแถลงเพิ่มเติมก็ได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
ใหอธิบดีวินิจฉัยคําคัดคานและคําโตแยงตามวรรคหนึ่งใหเสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํา
คัดคานหรือคําโตแยง
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่อธิบดีไดวินิจฉัยวาผูคัดคานเปนผูมีสิทธิในพันธุพืชใหมดีกวาผูขอจดทะเบียนพันธุ
พืชใหม ใหอธิบดีสั่งยกคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม ผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของอธิบดี
ตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งของอธิบดี

ในกรณีที่ผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมมิไดอุทธรณคําสั่งของอธิบดีหรือไดอุทธรณแตคณะกรรมการได
วินิจฉัยยืนตามคําสั่งของอธิบดี ถาผูคัดคานไดยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจงคําสั่งของอธิบดีหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ แลวแตกรณี ใหถือวาผูคัดคานไดยื่นคําขอจดทะเบียนใน
วันเดียวกับวันที่ผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมยื่นคําขอจดทะเบียน และใหถือวาการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียน
พันธุพืชใหมของผูยื่นคําขอเดิมเปนการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมของผูคัดคานดวย
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่อธิบดีไดวินิจฉัยวาผูคัดคานเปนผูไมมีสิทธิในพันธุพืชใหมใหอธิบดีสั่งยกคําคัดคาน
นั้น
ผูคัดคานมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งของ
อธิบดี
ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ
มาตรา ๒๗ เมื่อคณะกรรมการไดวินิจฉัยตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ แลว ถาผูขอจดทะเบียนพันธุ
พืชใหมหรือผูคัดคาน แลวแตกรณี ไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ใหมีสิทธินําคดีไปสูศาลไดภายในหก
สิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการเปนที่สุด
ในกรณีที่ศาลไดมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงที่สุดใหผูคัดคานเปนผูมีสิทธิในพันธุพืชใหมใหนําความใน
มาตรา ๒๕ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๘ ถาปรากฏวาคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไมชอบดวย มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕
มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐ ใหอธิบดีสั่งยกคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม และใหพนักงานเจาหนาที่แจง
คําสั่งไปยังผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม รวมทั้งผูคัดคาน ในกรณีที่มีการคัดคานตามมาตรา ๒๓
ถาการยกคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไดกระทําภายหลังจากการประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๒ ให
ประกาศโฆษณาคําสั่งยกคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม โดยใหนําความในมาตรา ๒๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๙ เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่และกระบวนการขอจด
ทะเบียนโดยตลอดแลวเห็นวาไมมีเหตุขัดของในการรับจดทะเบียนพันธุพืชใหม ใหอธิบดีมีคําสั่งใหรับจดทะเบียน
ใหผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมชําระคาธรรมเนียมการออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืช
ใหมภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงถาผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไมชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด
ใหถือวาละทิ้งคําขอ
เมื่อผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไดชําระคาธรรมเนียมตามวรรคสองแลวใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียน
พันธุพืชใหมและออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมใหแกผูขอจดทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
ไดรับชําระคาธรรมเนียม
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๐
นุเบกษา

ใหอธิบดีประกาศชื่อพันธุพืชใหมที่ไดรับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจา

มาตรา ๓๑ หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม ใหมีอายุดังตอไปนี้
(๑) พืชที่ใหผลผลิตตามลักษณะประจําพันธุไดหลังจากปลูกจากสวนขยายพันธุภายในเวลาไมเกินสองป
ใหมีอายุสิบสองป
(๒) พืชที่ใหผลผลิตตามลักษณะประจําพันธุไดหลังจากปลูกจากสวนขยายพันธุในเวลาเกินกวาสองป
ใหมีอายุสิบเจ็บป
(๓)
พืชที่ใชประโยชนจากเนื้อไมที่ใหผลผลิตตามลักษณะประจําพันธุไดหลังจากปลูกจากสวน
ขยายพันธุในเวลาเกินกวาสองป ใหมีอายุยี่สิบเจ็ดป
อายุหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมตามวรรคหนึ่ง ใหนับตั้งแตวันที่ออกหนังสือสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม
มาตรา ๓๒ ใหผูไดรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมเปนผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมนั้น
ผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมจะอนุญาตใหบุคคลใดใชสิทธิในพันธุพืชใหมของตนหรือจะโอนสิทธิในพันธุ
พืชใหมใหแกบุคคลอื่นก็ได
ในกรณีที่บุคคลหลายคนเปนผูทรงสิทธิรวมกัน การโอนสิทธิหรือการอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิ จะ
กระทําไดก็แตดวยความยินยอมของผูทรงสิทธิทุกคน
การโอนสิทธิหรือการอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิตามวรรคสอง ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอ
พนักงานเจาหนาที่ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๓ ผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการผลิตขายหรือจําหนายดวยประการใด
นําเขามาในราชอาณาจักร สงออกนอกราชอาณาจักร หรือมีไวเพื่อกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังกลาวซึ่งสวน
ขยายพันธุของพันธุพืชใหม
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกกรณีดังตอไปนี้
(๑)
การกระทําเกี่ยวกับพันธุพืชใหมที่ไดรับความคุมครอง โดยไมมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนสวน
ขยายพันธุ
(๒) การศึกษา คนควา ทดลอง หรือวิจัยเกี่ยวกับพันธุพืชใหมที่ไดรับความคุมครองเพื่อปรับปรุงพันธุ
หรือพัฒนาพันธุพืช
(๓) การกระทําเกี่ยวกับพันธุพืชใหมที่ไดรับความคุมครองซึ่งกระทําโดยสุจริต
(๔) การเพาะปลูกหรือขยายพันธุสําหรับพันธุพืชใหมที่ไดรับความคุมครองโดยเกษตรกรดวยการใช
สวนขยายพันธุที่ตนเองเปนผูผลิต แตในกรณีที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศใหพันธุพืชใหม
นั้นเปนพันธุพืชที่ควรสงเสริมการปรับปรุงพันธุใหเกษตรกรสามารถเพาะปลูกหรือขยายพันธุไดไมเกินสามเทาของ
ปริมาณที่ไดมา
(๕) การกระทําเกี่ยวกับพันธุพืชใหมที่ไดรับความคุมครอง โดยไมมีวัตถุประสงคเพื่อการคา
(๖) การขายหรือจําหนายดวยประการใด นําเขามาในราชอาณาจักร สงออกนอกราชอาณาจักร หรือมีไว
เพื่อกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังกลาว ซึ่งสวนขยายพันธุของพันธุพืชใหมที่ไดรับความคุมครอง ซึ่งถูกนํา
ออกจําหนายโดยผูทรงสิทธิหรือดวยความยินยอมของผูทรงสิทธิ

มาตรา ๓๔ ในการขายหรือจําหนายดวยประการใด ซึ่งสวนขยายพันธุของพันธุพืชใหม ผูทรงสิทธิใน
พันธุพืชใหมตองแสดงเครื่องหมายใหปรากฏที่สวนขยายพันธุของพันธุพืชใหม ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอของสวน
ขยายพันธุของพันธุพืชใหม
เครื่องหมายตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๓๕ การจดทะเบียนการรับโอนสิทธิในพันธุพืชใหมโดยทางมรดก ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๖ เมื่อมีความจําเปนในการปองกันรักษาโรคและสงเสริมสุขภาพ การรักษาสวัสดิภาพของ
ประชาชน การรักษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศหามมิใหผลิต ขาย หรือจําหนายดวยประการใด นําเขา
มาในราชอาณาจักรหรือสงออกนอกราชอาณาจักรซึ่งพันธุพืชใหม เปนระยะเวลาตามที่กําหนดไวในประกาศได
เพื่อประโยชนตอความมั่งคงของประเทศ ในการรักษาความมั่นคงทางอาหาร การปองกันการผูกขาดทาง
การคา หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจออกประกาศ
อนุญาตใหบุคคลทั่วไปใหกระทําการตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่งได โดยตองเสียคาตอบแทนที่เหมาะสมแกผูทรงสิทธิ
ในพันธุพืชใหม ประกาศดังกลาวจะตองกําหนดระยะเวลาอนุญาตใหกระทําการและกําหนดอัตราคาตอบแทนไวดวย
หลังจากที่ไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลว แตยังปรากฏวาไมสามารถปองกันหรือบรรเทาเหตุตาม
วรรคสองไดอยางมีประสิทธิผล รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจมีคําสั่งเพิกถอนหนังสือสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมนั้นได
มาตรา ๓๗ เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันจดทะเบียนพันธุพืชใหมบุคคลอื่นจะยื่นคําขอใชสิทธิตามมาตรา
๓๓ วรรคหนึ่ง ตออธิบดีก็ได ถาปรากฏวาในขณะที่ยื่นคําขอดังกลาว ไมมีการขายสวนขยายพันธุของพันธุพืชใหม
หรือมีการขายสวนขยายพันธุดังกลาวในปริมาณที่ไมเพียงพอตอความตองการของประชาชนภายในราชอาณาจักร หรือ
ขายในราคาสูงเกินควร เวนแตผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมจะพิสูจนไดวา การนั้นเกิดขึ้นจากพฤติการณที่ตนไมสามารถ
ควบคุมไดหรือพันธุพืชใหมนั้นเปนสายพันธุสําหรับใชประโยชนเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุลูกผสมซึ่งมีการผลิตเมล็ด
พันธุลูกผสมในปริมาณที่เพียงพอตอความตองการของประชาชนภายในราชอาณาจักรและขายในราคาที่ไมสูงเกินควร
อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจอนุญาตใหมีการใชสิทธิตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่งได
โดยใหผูขอใชสิทธิจายคาตอบแทนตามสมควรแกผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหม
การขอใชสิทธิในพันธุพืชใหม การกําหนดคาตอบแทน และระยะเวลาการใชสิทธิ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๘ อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนหนังสือสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนพันธุพืชใหมไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) พันธุพืชนั้นไมมีลักษณะตามมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒
(๒) หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชใหม ออกไปโดยไมชอบดวยมาตรา ๑๓ มาตรา
๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐
(๓) รายละเอียดในคําขอจดทะเบียนที่ยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๙ เปนเท็จ

ในกรณีที่มีเหตุตาม (๑) (๒) หรือ (๓) บุคคลใดจะกลาวอางหรือยื่นฟองตอศาลขอใหมีคําสั่งเพิกถอน
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมก็ได
มาตรา ๓๙ ผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมตองชําระคาธรรมเนียมรายปตามอัตราและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง และตองชําระภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม และ
ของทุก ๆ ปถัดไป
มาตรา ๔๐ ถาผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมไมชําระคาธรรมเนียมรายปตามมาตรา ๓๙ ตองชําระ
คาธรรมเนียมเพิ่มรอยละสามสิบของเงินคาธรรมเนียมรายปที่คางชําระ
ถาผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมไมชําระคาธรรมเนียมรายปและคาธรรมเนียมเพิ่มภายในเกาสิบวันนับแตวัน
สิ้นกําหนดชําระคาธรรมเนียมรายปตามมาตรา ๓๙ ใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอน
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมนั้น
มาตรา ๔๑ คําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม คําคัดคานการขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม หนังสือสําคัญแสดง
การจดทะเบียนพันธุพืชใหม คําขอจดทะเบียนการอนุญาตใหใชสิทธิตามหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืช
ใหม คําขอจดทะเบียนการโอนสิทธิตามหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม ใบแทนหนังสือสําคัญแสดง
การจดทะเบียนพันธุพืชใหม ใหเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมชํารุดหรือสูญหาย ใหผูทรงสิทธิใน
พันธุพืชใหมขอรับใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง

หมวด ๔
การคุมครองพันธุพืชพืน้ เมืองเฉพาะถิ่น
มาตรา ๔๓ พันธุพืชที่จะขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ ตอง
ประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี้
(๑) เปนพันธุพืชที่มีอยูเฉพาะในทองที่ใดทองที่หนึ่งภายในราชอาณาจักรเทานั้น
(๒) เปนพันธุพืชที่ไมเคยจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม
มาตรา ๔๔ บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวที่ตั้งถิ่นฐานและสืบทอดระบบวัฒนธรรมรวมกันมาโดยตอเนื่อง
ซึ่งไดรวมกันอนุรักษ หรือพัฒนาพันธุพืชที่เขาลักษณะที่กําหนดไวตามมาตรา ๔๓ อาจขอขึ้นทะเบียนเปนชุมชนตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยตั้งตัวแทนยื่นคําขอเปนหนังสือ ตอผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่
คําขออยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) พันธุพืชที่รวมกันอนุรักษ หรือพัฒนา และวิธีดําเนินการในการอนุรักษหรือพัฒนาพันธุพืชนั้น
(๒) รายชื่อของผูเปนสมาชิกชุมชน
(๓) สภาพพื้นที่พรอมทั้งแผนที่สังเขปแสดงเขตพื้นที่ชุมชนและเขตติดตอ

การยื่นคําขอและการพิจารณาอนุมัติขึ้นทะเบียนชุมชนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๔๕ พันธุพืชที่มีอยูเฉพาะในทองที่ใดและชุมชนเปนผูอนุรักษหรือพัฒนาพันธุพืชดังกลาวแตผู
เดียว ใหชุมชนนั้นมีสิทธิย่นื คํารองตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ชุมชนนั้นตั้งอยูในเขตปกครองใหดําเนินการยื่นคํา
ขอจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นแทนชุมชนดังกลาวได
เมื่อไดรับคํารองจากชุมชนตามวรรคหนึ่ง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการขอจดทะเบียนพันธุพืช
พื้นเมืองเฉพาะถิ่นตอคณะกรรมการนับแตวันที่ไดรับเอกสารและขอมูลที่จําเปนในการขอจดทะเบียนครบถวน
ในกรณีที่ชุมชนตามวรรคหนึ่งรวมตัวกันจัดตั้งเปนกลุมเกษตรกร หรือสหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ
ใหกลุมเกษตรกรหรือสหกรณนั้นมีสิทธิขอจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นแทนชุมชนได
มาตรา ๔๖ การขอจดทะเบียน การพิจารณาคําขอจดทะเบียน และการออกหนังสือสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๗ เมื่อไดจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นของชุมชนใดแลวใหชุมชนนั้นมีสิทธิแต
ผูเดียวในการปรับปรุงพันธุ ศึกษา คนควา ทดลอง วิจัย ผลิต ขาย สงออก นอกราชอาณาจักร หรือจําหนายดวย
ประการใดซึ่งสวนขยายพันธุของพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุมเกษตรกรหรือ
สหกรณที่ไดรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นเปนผูทรงสิทธิในพันธุพืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่นนั้น แทนชุมชนดังกลาว
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกกรณีดังตอไปนี้
(๑) การกระทําเกี่ยวกับพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นที่ไดรับความคุมครอง โดยไมมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปน
สวนขยายพันธุ
(๒) การกระทําเกี่ยวกับพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นที่ไดรับความคุมครองซึ่งกระทําโดยสุจริต
(๓) การเพาะปลูกหรือขยายพันธุสําหรับพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นที่ไดรับความคุมครองโดยเกษตรกร
ดวยการใชสวนขยายพันธุที่ตนเองเปนผูผลิตแตในกรณีที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศให
พั น ธุ พื ช พื้น เมื อ งเฉพาะถิ่ น นั้ น เปน พั น ธุ พืช ที่ ค วรส ง เสริ ม การปรับ ปรุ ง พัน ธุ ใ ห เ กษตรกรสามารถเพาะปลู ก หรื อ
ขยายพันธุไดไมเกินสามเทาของปริมาณที่ไดมา
(๔) การกระทําเกี่ยวกับพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นที่ไดรับความคุมครองโดยไมมีวัตถุประสงคเพื่อการคา
มาตรา ๔๘ ผูใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นหรือสวนหนึ่งสวนใดของพันธุพืช
ดังกลาว เพื่อการปรับปรุงพันธุ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชนในทางการคา จะตองทําขอตกลงแบงปน
ผลประโยชนที่ไดรับจากการใชพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นนั้น
ในการอนุญาตใหผูใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง และการทําขอตกลงแบงปนผลประโยชน ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กลุมเกษตรกร หรือสหกรณที่ไดรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่นเปนผูทํานิติกรรมแทนชุมชน ทั้งนี้ จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน

มาตรา ๔๙ ผลประโยชนที่ไดรับจากการอนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิในพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นใหจัดสรร
แกผูซึ่งอนุรักษหรือพัฒนาพันธุพืชนั้นรอยละยี่สิบเปนรายไดรวมกันของชุมชนรอยละหกสิบ และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกลุมเกษตรกรหรือสหกรณที่เปนผูทํานิติกรรมรอยละยี่สิบ
การแบงผลประโยชนในระหวางผูซึ่งอนุรักษหรือพัฒนาพันธุพืชใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด
ในกรณีที่มีขอโตแยงใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้
ขาด
มาตรา ๕๐ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๓๑ มาใชบังคับแกอายุของหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ
พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นโดยอนุโลม
อายุของหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามวรรคหนึ่ง อาจขยายเวลาตอได
คราวละสิบป หากอธิบดีเห็นวาพันธุพืชนั้นยังประกอบดวยลักษณะตามมาตรา ๔๓ และชุมชนนั้นยังคงมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕
การขอขยายอายุสิทธิและการอนุญาตใหขยายอายุสิทธิใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๕๑ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ มาใชบังคับกับพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นโดย
อนุโลม

หมวด ๕
การคุมครองพันธุพืชพืน้ เมืองทั่วไปและพันธุพืชปา
มาตรา ๕๒ ผูใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุพืชปา หรือสวนหนึ่งสวนใดของ
พันธุพืชดังกลาว เพื่อการปรับปรุงพันธุ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชนในทางการคา จะตองไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่ และทําขอตกลงแบงปนผลประโยชน โดยใหนําเงินรายไดตามขอตกลงแบงปนผลประโยชนสงเขา
กองทุนคุมครองพันธุพืช ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ขอตกลงแบงปนผลประโยชนอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) วัตถุประสงคของการเก็บหรือรวบรวมพันธุพืช
(๒) จํานวนหรือปริมาณของตัวอยางพันธุพืชที่ตองการ
(๓) ขอผูกพันของผูไดรับอนุญาต
(๔) การกําหนดความเปนเจาของทรัพยสินทางปญญาในผลงานการปรับปรุงพันธุ ศึกษา ทดลอง หรือ
วิจัยที่ไดมาจากการใชพันธุพืชในขอตกลง
(๕)
การกําหนดจํานวน อัตรา และระยะเวลาการแบงปนผลประโยชนตามขอตกลงแบงปน
ผลประโยชนในผลิตภัณฑท่ไี ดมาจากการใชพันธุพืชในขอตกลง
(๖) อายุของขอตกลง
(๗) การยกเลิกขอตกลง
(๘) การกําหนดวิธีการระงับขอพิพาท

(๙) รายการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๓ ผูใดทําการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปพันธุพืชปาหรือสวนหนึ่งสวนใด
ของพันธุพืชดังกลาวที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนในทางการคาใหปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

หมวด ๖
กองทุนคุมครองพันธุพชื
มาตรา ๕๔ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา "กองทุนคุมครองพันธุพืช" ในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เพื่อเปนทุนใชจายในการชวยเหลือและอุดหนุนกิจการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ การวิจัย และการพัฒนาพันธุพืช
ประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปนี้
(๑) เงินรายไดจากขอตกลงแบงปนผลประโยชนตามมาตรา ๕๒
(๒) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับจากการจดทะเบียนคุมครองพันธุพืช
(๓) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๔) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
(๕) ดอกผลและผลประโยชนอื่นใดที่เกิดจากกองทุน
เงินและทรัพยสินอื่นตามวรรคหนึ่งใหสงเขากองทุนโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
มาตรา ๕๕ เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการดังตอไปนี้
(๑) ชวยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ของชุมชนที่เกี่ยวกับการ อนุรักษ การวิจัยและการพัฒนาพันธุ
พืช
(๒) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเพื่ออุดหนุนการอนุรักษ การวิจัยและการพัฒนาพันธุพืชของ
ชุมชน
(๓) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน
การบริหารกองทุนและการควบคุมการใชจายเงินกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๕๖ ใหมีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปน
ประธานกรรมการ และบุคคลอื่นซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งไมเกินเจ็ดคนเปนกรรมการ และอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
เปนกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๕๗ ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑)
เสนอแนวทาง หลักเกณฑ เงื่อนไข และลําดับความสําคัญของการใชจายเงินกองทุนตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา ๕๕ ตอคณะกรรมการ
(๒) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการขอจัดสรร ขอเงินชวยเหลือหรือขอเงินอุดหนุนจาก
กองทุน
(๓) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา ๕๕ ทั้งนี้ ตามแนวทาง
หลักเกณฑ เงื่อนไข และลําดับความสําคัญที่คณะกรรมการกําหนด

(๔) พิจารณาอนุมัติคําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา ๕๕
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๕๘ ใหนําความในมาตรา ๗ และมาตรา ๘ มาใชบังคับแกวาระ การดํารงตําแหนงและการพนจาก
ตําแหนงของคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม
ใหนําความในมาตรา ๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม
มาตรา ๕๙ ใหจัดสรรเงินจากกองทุนคุมครองพันธุพืชในสวนที่ไดรับจากการใชประโยชนพันธุพืช
พื้นเมืองทั่วไปตามขอตกลงแบงปนผลประโยชนตามมาตรา ๕๒ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนแหลงที่นํา
พันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปมาใชประโยชนตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๐ ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน ใหคณะกรรมการกองทุนเสนองบดุลและรายงาน
การรั บ จ า ยเงิ น กองทุ น ในป ที่ ล ว งมาแล ว ต อ สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น เพื่ อ ตรวจสอบรั บ รองและเสนอต อ
คณะกรรมการ
งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาว ใหคณะกรรมการเสนอตอรัฐมนตรีและใหรัฐมนตรีเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๗
การคุมครองสิทธิของผูทรงสิทธิในพันธุพชื
มาตรา ๖๑ ในกรณีที่มีการฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมหรือผูทรงสิทธิในพันธุพืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่นตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๔๗ แลวแตกรณี ศาลมีอํานาจสั่งใหผูฝาฝนชดใชคาเสียหายแกผูทรงสิทธิตาม
จํานวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคํานึงถึงความรายแรงของความเสียหาย รวมทั้งการสูญเสียผลประโยชนและคาใชจายอัน
จําเปนในการบังคับตามสิทธิของผูทรงสิทธิดวย
มาตรา ๖๒ บรรดาพันธุพืชหรือสิ่งที่อยูในความครอบครองของผูกระทําการอันเปนการฝาฝนสิทธิของผู
ทรงสิทธิในพันธุพืชใหมหรือผูทรงสิทธิในพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๔๗ แลวแตกรณี
ใหศาลสั่งริบเสียทั้งสิ้น
บรรดาสิ่งที่ศาลสั่งริบ ใหตกเปนของแผนดิน และใหกรมวิชาการเกษตรนําไปดําเนินการตามระเบียบที่
อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

หมวด ๘
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๖๓ พนักงานเจาหนาที่ผูใดซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชใหมเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับกรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืชตามมาตรา ๑๙ (๓) ใช ยินยอมใหผูอื่นใช หรือใหแกผูอื่นซึ่งสวนขยายพันธุ
ของพันธุพืชใหม หรือสารพันธุกรรมที่สงมอบใหแกตนตามคํารับรองตามมาตรา ๑๙ (๔) โดยมิชอบดวยกฎหมาย
หรือมิไดรับความยินยอมจากผูขอจดทะเบียน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
มาตรา ๖๔ ผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๓๓ หรือ มาตรา ๔๗ โดยไมไดรับอนุญาตจากผู
ทรงสิทธิในพันธุพืชนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๕ ผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๖ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๕๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไม
เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๗ ผูใดปลอมแปลง หรือใชเครื่องหมายเลียนแบบ หรือกระทําการใด ๆ เพื่อใหบุคคลอื่นหลง
เขาใจผิดวา พันธุพืชนั้นเปนพันธุพืชที่ไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือน
ถึงหาปและปรับตั้งแตสองหมื่นถึงสองแสนบาท
มาตรา ๖๘ ผูใดขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมหรือพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นโดยการแสดงขอความอันเปน
เท็จแกพนักงานเจาหนาที่เพื่อใหไดหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมหรือหนังสือสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น แลวแตกรณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล ผูแทนของนิติ
บุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําของนิติ
บุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

อัตราคาธรรมเนียม
๑. คําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม
๒. คําคัดคานการขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม
๓. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม
๔. คาธรรมเนียมรายปสําหรับการคุมครองพันธุพืชใหม
๕. คําขอจดทะเบียนการอนุญาตใหใชสิทธิตามหนังสือ
สําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม
๖. คําขอจดทะเบียนการโอนสิทธิตามหนังสือสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม
๗. ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

ฉบับละ

๕๐๐ บาท

ฉบับละ
ฉบับละ

๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 116 ตอนที่ 118 ก ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2542)

