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พระราชบัญญัติ 
คุ�มครองพันธุ�พืช 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เป2นป3ที่ ๕๔ ในรัชกาลป4จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�า

ฯ ให�ประกาศว8า 
 
โดยท่ีเป2นการสมควรให�มีกฎหมายว8าด�วยการคุ�มครองพันธุ�พืช 
 
พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห8งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให�กระทําได�โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห8งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว�โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต8อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว8า “พระราชบัญญัติคุ�มครองพันธุ�พืช พ.ศ. 

๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต8วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป2นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“พืช” หมายความว8า สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชและให�หมายความรวมถึงเห็ด และ

สาหร8าย แต8ไม8รวมถึงจุลชีพอ่ืน 
“พันธุ�พืช” หมายความว8า กลุ8มของพืชท่ีมีพันธุกรรมและลักษณะทางพฤกษศาสตร� 

เหมือนหรือคล�ายคลึงกัน มีคุณสมบัติเฉพาะตัวท่ีสมํ่าเสมอ คงตัว และแตกต8างจากกลุ8มอ่ืนในพืชชนิด
เดียวกัน และให�หมายความรวมถึงต�นพืชท่ีจะขยายพันธุ�ให�ได�กลุ8มของพืชท่ีมีคุณสมบัติดังกล8าวข�างต�น 

“พันธุ�พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน” หมายความว8า พันธุ�พืชท่ีมีอยู8เฉพาะในชุมชนใดชุมชน
หน่ึงภายในราชอาณาจักรและไม8เคยจดทะเบียนเป2นพันธุ�พืชใหม8 ซึ่งได�จดทะเบียนเป2นพันธุ�พืช
พ้ืนเมืองเฉพาะถ่ินตามพระราชบัญญัติน้ี 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล8ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๑๑๘ ก/หน�า ๑๕/๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 
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“พันธุ�พืชปJา” หมายความว8า พันธุ�พืชท่ีมีหรือเคยมีอยู8ในประเทศตามสภาพ
ธรรมชาติและยังมิได�นํามาใช�เพาะปลูกอย8างแพร8หลาย 

“พันธุ�พืชพ้ืนเมืองท่ัวไป” หมายความว8า พันธุ�พืชท่ีกําเนิดภายในประเทศหรือมีอยู8ใน
ประเทศซึ่งได�มีการใช�ประโยชน�อย8างแพร8หลาย และให�หมายความรวมถึงพันธุ�พืชท่ีไม8ใช8พันธุ�พืชใหม8 
พันธุ�พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน หรือพันธุ�พืชปJา 

“สารพันธุกรรม” หมายความว8า สารเคมีท่ีทําหน�าท่ีกําหนดลักษณะเฉพาะของ
สิ่งมีชีวิตโดยสามารถเป2นต�นแบบในการจําลองตนเองและถ8ายทอดไปยังรุ8นต8อไปได� 

“การตัดต8อสารพันธุกรรม” หมายความว8า กระบวนการในการนําสารพันธุกรรมท่ีมี
ต�นกําเนิดจากสิ่งท่ีมีชีวิตท้ังท่ีเป2นสารพันธุกรรมธรรมชาติ สารพันธุกรรมท่ีดัดแปลงจากธรรมชาติ 
หรือสารพันธุกรรมท่ีสังเคราะห�ข้ึน ถ8ายเข�าไปรวมหรือร8วมอย8างถาวรกับสารพันธุกรรมเดิมของพืชทํา
ให�มีลักษณะท่ีไม8เคยปรากฏมาก8อนตามธรรมชาติ 

“สภาพทางพันธุกรรม” หมายความว8า องค�ประกอบโดยรวมของข�อมูลพันธุกรรมท่ี
กําหนดการแสดงออกซึ่งลักษณะต8าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตร8วมกับสภาพแวดล�อม 

“ส8วนขยายพันธุ�” หมายความว8า พืชหรือส8วนหน่ึงส8วนใดของพืชท่ีสามารถทําให�เกิด
พืชต�นใหม8ได�โดยวิธีปกติทางเกษตรกรรม 

“นักปรับปรุงพันธุ�พืช” หมายความว8า ผู�ซึ่งทําการปรับปรุงพันธุ� หรือพัฒนาพันธุ�จน
ได�พันธุ�พืชใหม8 

“ชุมชน” หมายความว8า กลุ8มของประชาชนท่ีต้ังถ่ินฐานและสืบทอดระบบ
วัฒนธรรมร8วมกันมาโดยต8อเน่ือง และได�ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ี 

“คณะกรรมการ” หมายความว8า คณะกรรมการคุ�มครองพันธุ�พืช 
“พนักงานเจ�าหน�าท่ี” หมายความว8า ผู�ซึ่งรัฐมนตรีประกาศแต8งต้ังให�ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติน้ี 
“อธิบดี” หมายความว8า อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
“รัฐมนตรี” หมายความว8า รัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๔  ให� รัฐมนตรีว8าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ� รักษาการตาม

พระราชบัญญัติ น้ี  และให� มี อํานาจแต8งต้ังพนักงานเจ�าหน�าท่ี กับออกกฎกระทรวงกําหนด
ค8าธรรมเนียมไม8เกินอัตราท�ายพระราชบัญญัติน้ี และกําหนดกิจการอ่ืนและออกประกาศเพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงและประกาศน้ัน เม่ือได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�ใช�บังคับได� 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการคุ�มครองพันธุ�พืช 

   
 

มาตรา ๕  ให�มีคณะกรรมการคุ�มครองพันธุ�พืช ประกอบด�วยปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ�เป2นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการคุ�มครองผู�บริโภค อธิบดีกรมการค�า
ภายใน อธิบดีกรมทรัพย�สินทางป4ญญา อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปJาไม� อธิบดีกรมส8งเสริม
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การเกษตร ผู�อํานวยการศูนย�พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห8งชาติ ผู�อํานวยการสถาบัน
การแพทย�แผนไทย ผู� อํานวยการองค�การสวนพฤกษศาสตร� และกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซึ่ ง
คณะรัฐมนตรีแต8งต้ังสิบสองคน ในจํานวนน้ีจะต�องแต8งต้ังจากเกษตรกรหกคน นักวิชาการด�าน
ปรับปรุงพันธุ�พืชจากสถาบันการศึกษาหน่ึงคน นักวิชาการด�านอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติจาก
สถาบันการศึกษาหน่ึงคน ผู�แทนองค�การพัฒนาเอกชนท่ีไม8แสวงหากําไรท่ีมีกิจกรรมเก่ียวกับ
การเกษตร และการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติสองคน ผู�แทนสมาคมท่ีมีวัตถุประสงค�เก่ียวกับการ
ปรับปรุงพันธุ�และขยายพันธุ�พืช หรือเก่ียวกับเมล็ดพันธุ�พืชสองคนเป2นกรรมการและอธิบดีกรม
วิชาการเกษตรเป2นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซึ่งเป2นเกษตรกร ต�องเป2นผู�ท่ีมีประสบการณ�ด�านการอนุรักษ� 
พัฒนา หรือใช�ประโยชน�จากพันธุ�พืช โดยให�คัดเลือกจากการเสนอช่ือของกลุ8ม ชมรม สมาคม กลุ8ม
เกษตรกร หรือสหกรณ�การเกษตรของทุกภูมิภาคโดยต�องมีกรรมการจากภูมิภาคละอย8างน�อยหน่ึงคน 

กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิจากองค�การพัฒนาเอกชนท่ีไม8แสวงหากําไรท่ีมีกิจกรรม
เก่ียวกับการเกษตรและการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติตามวรรคหน่ึง ให�คัดเลือกจากรายช่ือท่ีเสนอ
โดยองค�การพัฒนาเอกชนดังกล8าว 

การคัดเลือกกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ ให�เป2นไปตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖  ให�คณะกรรมการมีอํานาจหน�าท่ีดังต8อไปน้ี 
(๑) เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๒) พิจารณา วินิจฉัยอุทธรณ�คําสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ 
(๓) ให�ความเห็นหรือคําแนะนําแก8 รัฐมนตรี เ ก่ียวกับการปฏิบั ติการตาม

พระราชบัญญัติน้ี 
(๔) วางระเบียบเก่ียวกับการศึกษา ทดลอง วิจัย และปรับปรุงหรือพัฒนาพันธุ�พืช

จากพันธุ�พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน พันธุ�พืชพ้ืนเมืองท่ัวไป และพันธุ�พืชปJาหรือส8วนหน่ึงส8วนใดของพันธุ�พืช
ดังกล8าว 

(๕) วางระเบียบเก่ียวกับการบริหารกองทุนคุ�มครองพันธุ�พืช 
(๖) กําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการในการให�บําเหน็จพิเศษแก8ลูกจ�างหรือเจ�าหน�าท่ี

ของรัฐซึ่งปรับปรุงพันธุ�พืชใหม8ให�แก8หน8วยงานต�นสังกัด 
(๗) กําหนดหน8วยงานหรือสถาบันให�มีอํานาจหน�าท่ีตรวจสอบประเมินผลกระทบ

ด�านความปลอดภัยทางชีวภาพและสิ่งแวดล�อม 
(๘) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติให�เป2นหน�าท่ีของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๗  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน8งคราวละสองป3 
กรรมการซึ่งพ�นจากตําแหน8งอาจได�รับการแต8งต้ังอีกได� แต8จะดํารงตําแหน8งเกินสอง

วาระติดต8อกันไม8ได� 
 
มาตรา ๘  นอกจากการพ�นจากตําแหน8งตามวาระตามมาตรา ๗ กรรมการ

ผู�ทรงคุณวุฒิพ�นจากตําแหน8ง เม่ือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป2นบุคคลล�มละลาย 
(๔) เป2นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 
(๕) ได�รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต8เป2นโทษสําหรับความผิด

ท่ีกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีท่ีกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิพ�นจากตําแหน8งก8อนวาระ ให�คณะรัฐมนตรีแต8งต้ัง

บุคคลซึ่งได�รับการคัดเลือกตามมาตรา ๕ เป2นกรรมการแทน เว�นแต8วาระการดํารงตําแหน8งของ
กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิเหลือไม8ถึงเก�าสิบวันจะไม8แต8งต้ังก็ได� และให�ผู�ได�รับแต8งต้ังให�ดํารงตําแหน8ง
แทนอยู8ในตําแหน8งเท8ากับวาระท่ีเหลืออยู8ของผู�ซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๙  การประชุมของคณะกรรมการต�องมีกรรมการมาประชุมไม8น�อยกว8าก่ึง

หน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป2นองค�ประชุม 
ถ�าประธานกรรมการไม8อยู8ในท่ีประชุม หรือไม8สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ให�กรรมการ

ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงข้ึนทําหน�าท่ีแทน 
การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให�ถือเสียงข�างมาก กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงใน

การลงคะแนน ถ�าคะแนนเสียงเท8ากัน ให�ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป2นเสียงช้ี
ขาด 

ในกรณีท่ีกรรมการเป2นผู�มีส8วนได�เสียไม8ว8าโดยตรงหรือโดยอ�อมในเร่ืองใดห�ามมิให�
กรรมการผู�น้ันเข�าร8วมประชุม 

 
มาตรา ๑๐  ในการปฏิบัติหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี คณะกรรมการมีอํานาจ

แต8งต้ังคณะอนุกรรมการ เพ่ือปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายได� 
คณะอนุกรรมการตามวรรคหน่ึงมีอํานาจหน�าท่ีตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
ให�นํามาตรา ๙ มาใช�บังคับแก8การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 

หมวด ๒ 
พันธุ�พืช 

   
 

มาตรา ๑๑  พันธุ�พืชตามพระราชบัญญัติน้ีต�องประกอบด�วยลักษณะดังต8อไปน้ี 
(๑) มีความสมํ่าเสมอของลักษณะประจําพันธุ�ทางด�านสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา หรือ

คุณสมบัติอ่ืนท่ีเป2นผลเน่ืองจากการแสดงออกของสภาพทางพันธุกรรมท่ีจําเพาะต8อพันธุ�พืชน้ัน 
(๒) มีความคงตัวของลักษณะประจําพันธุ�ท่ีสามารถแสดงลักษณะประจําพันธุ�ได�ใน

ทุกคร้ังของการผลิตส8วนขยายพันธุ�พืชน้ัน เม่ือขยายพันธุ�ด�วยวิธีทั่วไปสําหรับพืชน้ัน 
(๓) มีลักษณะประจําพันธุ�แตกต8างจากพันธุ�อ่ืนอย8างเด8นชัด ทางสัณฐานวิทยา 

สรีรวิทยา หรือมีคุณสมบัติอย8างหน่ึงอย8างใด ซึ่งเป2นผลเน่ืองจากการแสดงออกของสภาพทาง
พันธุกรรมท่ีแตกต8างจากพันธุ�พืชอ่ืน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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ลักษณะของพันธุ�พืชตาม (๑) ไม8ใช�บังคับกับพันธุ�พืชปJา 
 

หมวด ๓ 
การคุ�มครองพันธุ�พืชใหม8 

   
 

มาตรา ๑๒  พันธุ�พืชท่ีจะขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8ตามพระราชบัญญัติน้ี ต�องมี
องค�ประกอบดังต8อไปน้ี 

(๑) เป2นพันธุ�พืชท่ีไม8มีการนําส8วนขยายพันธุ�มาใช�ประโยชน�ไม8ว8าจะเป2นการขายหรือ
จําหน8ายด�วยประการใด ท้ังในหรือนอกราชอาณาจักรโดยนักปรับปรุงพันธุ� หรือด�วยความยินยอมของ
นักปรับปรุงพันธุ�เกินกว8าหน่ึงป3ก8อนวันย่ืนขอจดทะเบียน 

(๒) มีความแตกต8างจากพันธุ�พืชอ่ืนท่ีปรากฏอยู8ในวันย่ืนขอจดทะเบียน โดยความ
แตกต8างน้ันเก่ียวข�องกับลักษณะท่ีเป2นประโยชน�ต8อการเพาะปลูก การบริโภค เภสัชกรรม การผลิต 
หรือการแปรรูป และให�หมายความรวมถึงมีความแตกต8างจากพันธุ�พืช ดังต8อไปน้ีด�วย 

(ก) พันธุ� พืช ท่ีได� รับการจดทะเบียนคุ�มครองไว�แล�ว ไม8ว8 าในหรือนอก
ราชอาณาจักรก8อนวันย่ืนขอจดทะเบียน 

(ข) พันธุ�พืชท่ีมีการย่ืนขอจดทะเบียนในราชอาณาจักรไว�แล�ว และได�รับการจด
ทะเบียนในเวลาต8อมา 

 
มาตรา ๑๓  พันธุ�พืชใหม8ท่ีมีผลกระทบอย8างรุนแรงในทางตรงหรือทางอ�อมต8อ

สิ่งแวดล�อม สุขภาพ หรือสวัสดิภาพของประชาชน ห�ามมิให�จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ี 
พันธุ�พืชใหม8ท่ีได�จากการตัดต8อสารพันธุกรรมจะจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8ได�ต8อเม่ือ

ผ8านการประเมินผลกระทบทางด�านความปลอดภัยต8อสิ่งแวดล�อม สุขภาพ หรือสวัสดิภาพของ
ประชาชนจากกรมวิชาการเกษตรหรือหน8วยงานหรือสถาบันอ่ืนท่ีคณะกรรมการกําหนด ตาม
หลักเกณฑ�และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๔  ให�รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอํานาจประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษากําหนดพืชชนิดใดให�เป2นพันธุ�พืชใหม8ท่ีจะได�รับการคุ�มครองและพืชชนิดใดท่ีมี
ความสําคัญต8อความม่ันคงของประเทศ 

 
มาตรา ๑๕  ผู�ขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8 ต�องเป2นนักปรับปรุงพันธุ�พืชและมี

คุณสมบัติอย8างใดอย8างหน่ึงดังต8อไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย หรือเป2นนิติบุคคลท่ีมีสํานักงานใหญ8ต้ังอยู8ในประเทศไทย 
(๒) มีสัญชาติของประเทศท่ียินยอมให�บุคคลสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลท่ีมีสํานักงาน

ใหญ8ต้ังอยู8ในประเทศไทย ขอรับการคุ�มครองในประเทศน้ันได� 
(๓) มีสัญชาติของประเทศท่ีเป2นภาคีแห8งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว8างประเทศ

เก่ียวกับการคุ�มครองพันธุ�พืชท่ีประเทศไทยเป2นภาคีอยู8ด�วย 
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(๔) มีภูมิลําเนา หรือประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอย8างจริงจังในประเทศ
ไทยหรือประเทศท่ีเป2นภาคีแห8งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว8างประเทศเก่ียวกับการคุ�มครองพันธุ�
พืชท่ีประเทศไทยเป2นภาคีอยู8ด�วย 

 
มาตรา ๑๖  สิทธิขอรับความคุ�มครองพันธุ�พืชใหม8สําหรับการปรับปรุงพันธุ�พืชซึ่ง

ลูกจ�างหรือผู�รับจ�างได�กระทําข้ึนโดยการทํางานตามสัญญาจ�าง หรือโดยสัญญาจ�างท่ีมีวัตถุประสงค�ให�
ทําการปรับปรุงพันธุ�พืชใหม8 ย8อมตกเป2นของนายจ�างหรือผู�ว8าจ�าง แล�วแต8กรณี เว�นแต8สัญญาจ�างระบุ
ไว�เป2นอย8างอ่ืน  ท้ังน้ี ในการจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8นายจ�างหรือผู�ว8าจ�างต�องมีคุณสมบัติตาม (๑) (๒) 
(๓) หรือ (๔) ของมาตรา ๑๕ ด�วย 

สิทธิขอรับความคุ�มครองพันธุ�พืชใหม8สําหรับการปรับปรุงพันธุ�พืชซึ่งเจ�าหน�าท่ีของรัฐ
ได�กระทําการตามหน�าท่ีตกเป2นของหน8วยงานของรัฐต�นสังกัดของเจ�าหน�าท่ีผู�น้ัน 

ถ�านายจ�าง ผู�ว8าจ�าง หรือหน8วยงานของรัฐต�นสังกัดของเจ�าหน�าท่ีของรัฐได�รับ
ผลประโยชน�จากการปรับปรุงพันธุ�พืชใหม8 ให�ลูกจ�าง ผู�รับจ�าง หรือเจ�าหน�าท่ีของรัฐผู�น้ันได�รับ
บําเหน็จพิเศษนอกเหนือจากค8าจ�างหรือเงินเดือนตามปกติ แล�วแต8กรณี 

การได�รับบําเหน็จพิเศษตามวรรคสาม ให�เป2นไปตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ี
คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๑๗  ถ�ามีบุคคลหลายคนทําการปรับปรุงพันธุ� หรือทําการพัฒนาพันธุ�พืชใหม8

ร8วมกัน บุคคลเหล8าน้ันมีสิทธิขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8ร8วมกัน 
ในกรณีท่ีนักปรับปรุงพันธุ�พืชร8วมรายใดไม8ยอมร8วมขอจดทะเบียนหรือติดต8อไม8ได� 

หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๕ นักปรับปรุงพันธุ�พืชร8วมรายอ่ืนจะขอจดทะเบียนสําหรับพันธุ�พืช
ใหม8ที่ได�ทําร8วมกันน้ันในนามของตนเองก็ได� 

นักปรับปรุงพันธุ�พืชร8วมซึ่งไม8ได�ร8วมขอจดทะเบียน จะขอเข�าเป2นผู�ร8วมขอจด
ทะเบียนเม่ือใดก็ได�ก8อนมีการออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8 เม่ือได�รับคําขอแล�ว
ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีตรวจสอบข�อเท็จจริงว8าผู�ร8วมขอจดทะเบียนมีสิทธิขอจดทะเบียนหรือไม8 ในการ
น้ี ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีแจ�งกําหนดวันตรวจสอบและส8งสําเนาคําขอไปยังผู�ขอจดทะเบียนและผู�ร8วม
ขอจดทะเบียนด�วย 

ในการตรวจสอบตามวรรคสาม พนักงานเจ�าหน�าท่ีจะเรียกผู�ขอจดทะเบียนและผู�
ร8วมขอจดทะเบียนมาให�ถ�อยคํา ช้ีแจง หรือให�ส8งเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาก็ได� เม่ือ
พนักงานเจ�าหน�าท่ีได�ดําเนินการตรวจสอบแล�วให�เสนอความเห็นต8ออธิบดี เม่ืออธิบดีได�วินิจฉัยแล�ว 
ให�แจ�งคําวินิจฉัยไปยังผู�ขอจดทะเบียนและผู�ร8วมขอจดทะเบียน 

 
มาตรา  ๑๘ ในกรณีที่นักปรับปรุงพันธุ�พืชหลายรายต8างทําการปรับปรุงพันธุ�พืชหรือ

พัฒนาพันธุ�พืชใหม8ท่ีเป2นพันธุ�พืชเดียวกันโดยมิได�ร8วมกัน ให�ผู�ซึ่งย่ืนคําขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8ไว�
ก8อนเป2นผู�มีสิทธิดีกว8า 

ถ�าการขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8ตามวรรคหน่ึงได�กระทําในวันเดียวกัน ให�ผู�ย่ืนคํา
ขอตกลงกันว8าจะให�ผู�ใดมีสิทธิแต8ผู�เดียวหรือให�มีสิทธิร8วมกัน ถ�าตกลงกันไม8ได�ภายในเวลาท่ีอธิบดี
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กําหนด ให�คู8กรณีนําคดีไปสู8ศาลภายในกําหนดเก�าสิบวันนับแต8วันสิ้นระยะเวลาท่ีอธิบดีกําหนด ถ�าไม8
นําคดีไปสู8ศาลภายในกําหนดเวลาดังกล8าว ให�ถือว8าบุคคลเหล8าน้ันละท้ิงคําขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8 

 
มาตรา ๑๙  การขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8 ให�เป2นไปตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 
คําขอจดทะเบียนต�องมีรายการดังต8อไปน้ี 
(๑) ช่ือพันธุ�พืชใหม8 และรายละเอียดท่ีเป2นลักษณะสําคัญของพันธุ�พืชใหม8 
(๒) ช่ือนักปรับปรุงพันธุ�พืชซึ่งมีส8วนร8วมในการปรับปรุงพันธุ� หรือพัฒนาพันธุ�พืชใหม8 
(๓) รายละเอียดแสดงท่ีมาของพันธุ�พืชใหม8 หรือสารพันธุกรรมท่ีใช�ในการปรับปรุง

พันธุ�หรือพัฒนาพันธุ�พืชใหม8 ตลอดจนกรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ�พืช โดยต�องมีรายละเอียดท่ีทําให�
สามารถเข�าใจกรรมวิธีดังกล8าวได�อย8างชัดเจน 

(๔) คํารับรองว8าจะส8งมอบส8วนขยายพันธุ�ของพันธุ�พืชใหม8ท่ีขอจดทะเบียนและสาร
พันธุกรรมท่ีใช�ในการปรับปรุงพันธุ�หรือพัฒนาพันธุ�พืชใหม8ตาม (๓) ให�แก8พนักงานเจ�าหน�าท่ีเพ่ือทํา
การตรวจสอบตามเวลาท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีกําหนด 

(๕) ข�อตกลงแบ8งป4นผลประโยชน�ในกรณีท่ีการใช�พันธุ�พืชพ้ืนเมืองท่ัวไป หรือพันธุ�
พืชปJา หรือส8วนหน่ึงส8วนใดของพันธุ�พืชดังกล8าวในการปรับปรุงพันธุ�สําหรับใช�ประโยชน�ในทางการค�า 

(๖) รายการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๐  ผู�ซึ่งได�ย่ืนคําขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8ไว�นอกราชอาณาจักร ถ�าย่ืนคํา

ขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8น้ันในราชอาณาจักรภายในหน่ึงป3นับแต8วันท่ีได�ย่ืนคําขอจดทะเบียนนอก
ราชอาณาจักรเป2นคร้ังแรก ผู� น้ันจะขอให�ระบุว8าวันท่ีได�ย่ืนคําขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8นอก
ราชอาณาจักรเป2นคร้ังแรกเป2นวันท่ีได�ย่ืนคําขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8ในราชอาณาจักรก็ได� หาก
ประเทศท่ีขอจดทะเบียนเป2นคร้ังแรกและผู�ขอจดทะเบียนมีสัญชาติของประเทศท่ีให�สิทธิทํานอง
เดียวกันแก8บุคคลสัญชาติไทย 

พนักงานเจ�าหน�าท่ีอาจสั่งให�ผู�ย่ืนคําขอตามวรรคหน่ึงส8งสําเนาคําขอจดทะเบียนพันธุ�
พืชใหม8ท่ีได�ย่ืนไว�ในต8างประเทศพร�อมคําแปลเป2นภาษาไทย หรือหลักฐานอ่ืนภายในเวลาท่ีกําหนดซึ่ง
จะต�องไม8น�อยกว8าเก�าสิบวัน 

 
มาตรา ๒๑  ในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีทํา

การตรวจสอบดังน้ี 
(๑) ตรวจสอบคําขอจดทะเบียนให�ถูกต�องตามมาตรา ๑๙ 
(๒) ตรวจสอบว8ามีลักษณะเป2นพันธุ�พืชตามมาตรา ๑๑ เป2นพันธุ�พืชใหม8 ท่ีมี

คุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ ไม8ต�องห�ามมิให�จดทะเบียนตามมาตรา ๑๓ วรรคหน่ึง และผ8านการประเมิน
ตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง 

ท้ังน้ี ให�เป2นไปตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ถ�ามีค8าใช�จ8ายในการตรวจสอบพันธุ�พืชน้ัน ให�ผู�ขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8ชําระ

ค8าใช�จ8ายเท8าจํานวนท่ีจ8ายจริงต8อพนักงานเจ�าหน�าท่ีภายในหกสิบวันนับแต8วันท่ีได�รับแจ�งจากพนักงาน
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เจ�าหน�าท่ี ถ�าผู�ขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8ไม8ชําระภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว� ให�ถือว8าละท้ิงคําขอ
จดทะเบียน 

 
มาตรา ๒๒  เม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�ตรวจสอบตามมาตรา ๒๑ แล�ว ให�พนักงาน

เจ�าหน�าท่ีทํารายงานการตรวจสอบเสนอต8ออธิบดี 
เม่ืออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามวรรคหน่ึงแล�ว

เห็นว8าคําขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8ถูกต�องตามมาตรา ๑๙ ให�อธิบดีมีคําสั่งให�ประกาศโฆษณาคําขอ
จดทะเบียนดังกล8าวภายในสามสิบวันนับแต8วันท่ีได�รับรายงาน โดยให�ผู�ขอจดทะเบียนเป2นผู�ออก
ค8าใช�จ8ายในการประกาศโฆษณาตามจํานวนท่ีจ8ายจริง ตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๓  ผู�ใดเห็นว8าตนมีสิทธิในพันธุ�พืชใหม8ดีกว8าผู�ขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8

หรือเห็นว8าคําขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8ใดไม8ชอบด�วยมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา 
๑๖ หรือมาตรา ๒๐ ผู�น้ันจะย่ืนคําคัดค�านก็ได� โดยให�ย่ืนต8อพนักงานเจ�าหน�าท่ีภายในเก�าสิบวันนับแต8
วันเร่ิมประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๒ 

เม่ือพนักงานเจ�าหน�าท่ีได�รับคําคัดค�านตามวรรคหน่ึง ให�ส8งสําเนาคําคัดค�านไปยังผู�
ขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8 ให�ผู�ขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8ย่ืนคําโต�แย�งภายในเก�าสิบวันนับแต8วันท่ี
ได�รับสําเนาคําคัดค�าน ถ�าผู�ขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8ไม8ย่ืนคําโต�แย�งภายในกําหนดเวลาดังกล8าว ให�
ถือว8าละท้ิงคําขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8น้ัน 

คําคัดค�านและคําโต�แย�งให�ย่ืนพร�อมหลักฐานประกอบ 
 
มาตรา ๒๔  ในการพิจารณาคําคัดค�านและคําโต�แย�ง ผู�คัดค�านหรือผู�โต�แย�งจะนํา

พยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพ่ิมเติมก็ได�  ท้ังน้ี ตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด 
ให�อธิบดีวินิจฉัยคําคัดค�านและคําโต�แย�งตามวรรคหน่ึงให�เสร็จสิ้นภายในหกสิบวัน

นับแต8วันท่ีได�รับคําคัดค�านหรือคําโต�แย�ง 
 
มาตรา ๒๕  ในกรณีท่ีอธิบดีได�วินิจฉัยว8าผู�คัดค�านเป2นผู�มีสิทธิในพันธุ�พืชใหม8ดีกว8าผู�

ขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8 ให�อธิบดีสั่งยกคําขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8 ผู�ขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8
มีสิทธิอุทธรณ�คําสั่งของอธิบดีต8อคณะกรรมการภายในเก�าสิบวันนับแต8วันท่ีได�รับแจ�งคําสั่งของอธิบดี 

ในกรณีที่ผู�ขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8มิได�อุทธรณ�คําสั่งของอธิบดี หรือได�อุทธรณ�แต8
คณะกรรมการได�วินิจฉัยยืนตามคําสั่งของอธิบดี ถ�าผู�คัดค�านได�ย่ืนคําขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8
ภายในหน่ึงร�อยแปดสิบวันนับแต8วันท่ีได�รับแจ�งคําสั่งของอธิบดีหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ 
แล�วแต8กรณี ให�ถือว8าผู�คัดค�านได�ย่ืนคําขอจดทะเบียนในวันเดียวกับวันท่ีผู�ขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8
ย่ืนคําขอจดทะเบียน และให�ถือว8าการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8ของผู�ย่ืนคําขอ
เดิมเป2นการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8ของผู�คัดค�านด�วย 

 
มาตรา ๒๖  ในกรณีท่ีอธิบดีได�วินิจฉัยว8าผู�คัดค�านเป2นผู�ไม8มีสิทธิในพันธุ�พืชใหม8ให�

อธิบดีสั่งยกคําคัดค�านน้ัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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ผู�คัดค�านมีสิทธิอุทธรณ�คําสั่งของอธิบดีต8อคณะกรรมการภายในเก�าสิบวันนับแต8วันท่ี
ได�รับแจ�งคําสั่งของอธิบดี 

ให�คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ�ให�เสร็จสิ้นภายในเก�าสิบวันนับแต8วันท่ีได�รับคํา
อุทธรณ� 

 
มาตรา ๒๗  เม่ือคณะกรรมการได�วินิจฉัยตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ แล�ว ถ�าผู�

ขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8หรือผู�คัดค�าน แล�วแต8กรณี ไม8เห็นด�วยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ให�
มีสิทธินําคดีไปสู8ศาลได�ภายในหกสิบวันนับแต8วันท่ีได�รับแจ�งคําวินิจฉัย ถ�าไม8ดําเนินคดีภายใน
กําหนดเวลาดังกล8าว ให�ถือว8าคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเป2นท่ีสุด 

ในกรณีท่ีศาลได�มีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�ผู�คัดค�านเป2นผู�มีสิทธิในพันธุ�พืช
ใหม8 ให�นําความในมาตรา ๒๕ วรรคสอง มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๘  ถ�าปรากฏว8าคําขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8ไม8ชอบด�วยมาตรา ๑๒ 

มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐ ให�อธิบดีสั่งยกคําขอจดทะเบียนพันธุ�
พืชใหม8 และให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีแจ�งคําสั่งไปยังผู�ขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8รวมท้ังผู�คัดค�าน ในกรณี
ท่ีมีการคัดค�านตามมาตรา ๒๓ 

ถ�าการยกคําขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8ได�กระทําภายหลังจากการประกาศโฆษณา
ตามมาตรา ๒๒ ให�ประกาศโฆษณาคําสั่งยกคําขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8 โดยให�นําความในมาตรา 
๒๒ มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๙  เม่ืออธิบดีพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของพนักงานเจ�าหน�าท่ี

และกระบวนการขอจดทะเบียนโดยตลอดแล�วเห็นว8าไม8มีเหตุขัดข�องในการรับจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8 
ให�อธิบดีมีคําสั่งให�รับจดทะเบียน 

ให�ผู�ขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8ชําระค8าธรรมเนียมการออกหนังสือสําคัญแสดงการ
จดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8ภายในหกสิบวันนับแต8วันท่ีได�รับแจ�ง ถ�าผู�ขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8ไม8ชําระ
ค8าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด ให�ถือว8าละท้ิงคําขอ 

เม่ือผู�ขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8ได�ชําระค8าธรรมเนียมตามวรรคสองแล�ว ให�
พนักงานเจ�าหน�าท่ีจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8และออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8
ให�แก8ผู�ขอจดทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต8วันท่ีได�รับชําระค8าธรรมเนียม 

หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8 ให�เป2นไปตามแบบท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๐  ให�อธิบดีประกาศช่ือพันธุ� พืชใหม8 ท่ีได� รับการจดทะเบียนตาม

พระราชบัญญัติน้ีในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๓๑  หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8 ให�มีอายุดังต8อไปน้ี 
(๑) พืชท่ีให�ผลผลิตตามลักษณะประจําพันธุ�ได�หลังจากปลูกจากส8วนขยายพันธุ�

ภายในเวลาไม8เกินสองป3 ให�มีอายุสิบสองป3 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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(๒) พืชท่ีให�ผลผลิตตามลักษณะประจําพันธุ�ได�หลังจากปลูกจากส8วนขยายพันธุ�ใน
เวลาเกินกว8าสองป3 ให�มีอายุสิบเจ็ดป3 

(๓) พืชท่ีใช�ประโยชน�จากเน้ือไม�ที่ให�ผลผลิตตามลักษณะประจําพันธุ�ได�หลังจากปลูก
จากส8วนขยายพันธุ�ในเวลาเกินกว8าสองป3 ให�มีอายุย่ีสิบเจ็ดป3 

อายุหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8ตามวรรคหน่ึง ให�นับต้ังแต8วันท่ี
ออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8 

 
มาตรา ๓๒  ให�ผู�ได�รับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8เป2นผู�ทรงสิทธิ

ในพันธุ�พืชใหม8น้ัน 
ผู�ทรงสิทธิในพันธุ�พืชใหม8จะอนุญาตให�บุคคลใดใช�สิทธิในพันธุ�พืชใหม8ของตนหรือจะ

โอนสิทธิในพันธุ�พืชใหม8ให�แก8บุคคลอ่ืนก็ได� 
ในกรณีท่ีบุคคลหลายคนเป2นผู�ทรงสิทธิร8วมกัน การโอนสิทธิหรือการอนุญาตให�

บุคคลอ่ืนใช�สิทธิจะกระทําได�ก็แต8ด�วยความยินยอมของผู�ทรงสิทธิทุกคน 
การโอนสิทธิหรือการอนุญาตให�บุคคลอ่ืนใช�สิทธิตามวรรคสอง ต�องทําเป2นหนังสือ

และจดทะเบียนต8อพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๓  ผู�ทรงสิทธิในพันธุ�พืชใหม8มีสิทธิแต8เพียงผู�เดียวในการผลิต ขาย หรือ

จําหน8ายด�วยประการใด นําเข�ามาในราชอาณาจักร ส8งออกนอกราชอาณาจักร หรือมีไว�เพ่ือกระทํา
การอย8างหน่ึงอย8างใดดังกล8าวซึ่งส8วนขยายพันธุ�ของพันธุ�พืชใหม8 

ความในวรรคหน่ึงไม8ใช�บังคับแก8กรณีดังต8อไปน้ี 
(๑) การกระทําเก่ียวกับพันธุ�พืชใหม8ท่ีได�รับความคุ�มครอง โดยไม8มีวัตถุประสงค�เพ่ือ

ใช�เป2นส8วนขยายพันธุ� 
(๒) การศึกษา ค�นคว�า ทดลอง หรือวิจัยเก่ียวกับพันธุ�พืชใหม8ท่ีได�รับความคุ�มครอง

เพ่ือปรับปรุงพันธุ�หรือพัฒนาพันธุ�พืช 
(๓) การกระทําเก่ียวกับพันธุ�พืชใหม8ที่ได�รับความคุ�มครองซึ่งกระทําโดยสุจริต 
(๔) การเพาะปลูกหรือขยายพันธุ�สําหรับพันธุ�พืชใหม8ท่ีได�รับความคุ�มครองโดย

เกษตรกรด�วยการใช�ส8วนขยายพันธุ�ท่ีตนเองเป2นผู�ผลิต แต8ในกรณีท่ีรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประกาศให�พันธุ�พืชใหม8น้ันเป2นพันธุ�พืชท่ีควรส8งเสริมการปรับปรุงพันธุ�ให�เกษตรกร
สามารถเพาะปลูกหรือขยายพันธุ�ได�ไม8เกินสามเท8าของปริมาณท่ีได�มา 

(๕) การกระทําเก่ียวกับพันธุ�พืชใหม8ท่ีได�รับความคุ�มครอง โดยไม8มีวัตถุประสงค�เพ่ือ
การค�า 

(๖) การขายหรือจําหน8ายด�วยประการใด นําเข�ามาในราชอาณาจักร ส8งออกนอก
ราชอาณาจักรหรือมีไว�เพ่ือกระทําการอย8างหน่ึงอย8างใดดังกล8าว ซึ่งส8วนขยายพันธุ�ของพันธุ�พืชใหม8ท่ี
ได�รับความคุ�มครองซึ่งถูกนําออกจําหน8าย โดยผู�ทรงสิทธิหรือด�วยความยินยอมของผู�ทรงสิทธิ 

 
มาตรา ๓๔  ในการขายหรือจําหน8ายด�วยประการใด ซึ่งส8วนขยายพันธุ�ของพันธุ�พืช

ใหม8 ผู�ทรงสิทธิในพันธุ�พืชใหม8ต�องแสดงเคร่ืองหมายให�ปรากฏท่ีส8วนขยายพันธุ�ของพันธุ�พืชใหม8
ภาชนะบรรจุ หรือหีบห8อของส8วนขยายพันธุ�ของพันธุ�พืชใหม8 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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เคร่ืองหมายตามวรรคหน่ึง ให�เป2นไปตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด 
 
มาตรา ๓๕  การจดทะเบียนการรับโอนสิทธิในพันธุ�พืชใหม8โดยทางมรดกให�เป2นไป

ตามหลักเกณฑ�และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๖  เม่ือมีความจําเป2นในการปTองกันรักษาโรคและส8งเสริมสุขภาพ การ

รักษาสวัสดิภาพของประชาชน การรักษาและอนุรักษ�สิ่งแวดล�อมและความหลากหลายทางชีวภาพ 
หรือเพ่ือประโยชน�สาธารณะอย8างอ่ืน รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศ
ห�ามมิให�ผลิต ขาย หรือจําหน8ายด�วยประการใด นําเข�ามาในราชอาณาจักร หรือส8งออกนอก
ราชอาณาจักรซึ่งพันธุ�พืชใหม8เป2นระยะเวลาตามท่ีกําหนดไว�ในประกาศได� 

เพ่ือประโยชน�ต8อความม่ันคงของประเทศ ในการรักษาความม่ันคงทางอาหาร การ
ปTองกันการผูกขาดทางการค�า หรือเพ่ือประโยชน�สาธารณะอย8างอ่ืน รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการมีอํานาจออกประกาศอนุญาตให�บุคคลท่ัวไปให�กระทําการตามมาตรา ๓๓ วรรคหน่ึงได� 
โดยต�องเสียค8าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก8ผู�ทรงสิทธิในพันธุ�พืชใหม8 ประกาศดังกล8าวจะต�องกําหนด
ระยะเวลาอนุญาตให�กระทําการและกําหนดอัตราค8าตอบแทนไว�ด�วย 

หลังจากท่ีได�ดําเนินการตามความในวรรคสองแล�ว แต8ยังปรากฏว8าไม8สามารถ
ปTองกันหรือบรรเทาเหตุตามวรรคสองได�อย8างมีประสิทธิผล รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอาจมีคําสั่งเพิกถอนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8น้ันได� 

 
มาตรา ๓๗  เม่ือพ�นกําหนดสามป3นับแต8วันจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8 บุคคลอ่ืนจะย่ืน

คําขอใช�สิทธิตามมาตรา ๓๓ วรรคหน่ึง ต8ออธิบดีก็ได� ถ�าปรากฏว8าในขณะท่ีย่ืนคําขอดังกล8าว ไม8มี
การขายส8วนขยายพันธ�ของพันธุ�พืชใหม8 หรือมีการขายส8วนขยายพันธุ�ดังกล8าวในปริมาณท่ีไม8เพียงพอ
ต8อความต�องการของประชาชนภายในราชอาณาจักร หรือขายในราคาสูงเกินควร เว�นแต8ผู�ทรงสิทธิใน
พันธุ�พืชใหม8จะพิสูจน�ได�ว8า การน้ันเกิดข้ึนจากพฤติการณ�ท่ีตนไม8สามารถควบคุมได� หรือพันธุ�พืชใหม8
น้ันเป2นสายพันธุ�สําหรับใช�ประโยชน�เพ่ือการผลิตเมล็ดพันธุ�ลูกผสม ซึ่งมีการผลิตเมล็ดพันธุ�ลูกผสมใน
ปริมาณท่ีเพียงพอต8อความต�องการของประชาชนภายในราชอาณาจักรและขายในราคาท่ีไม8สูงเกิน
ควร 

อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจอนุญาตให�มีการใช�สิทธิตาม
มาตรา ๓๓ วรรคหน่ึงได� โดยให�ผู�ขอใช�สิทธิจ8ายค8าตอบแทนตามสมควรแก8ผู�ทรงสิทธิในพันธุ�พืชใหม8 

การขอใช�สิทธิในพันธุ�พืชใหม8 การกําหนดค8าตอบแทน และระยะเวลาการใช�สิทธิ ให�
เป2นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๘  อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนหนังสือ

สําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8ได�ในกรณี ดังต8อไปน้ี 
(๑) พันธุ�พืชน้ันไม8มีลักษณะตามมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ 
(๒) หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนคุ�มครองพันธุ�พืชใหม8 ออกไปโดยไม8ชอบด�วย

มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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(๓) รายละเอียดในคําขอจดทะเบียนท่ีย่ืนต8อพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามมาตรา ๑๙ เป2น
เท็จ 

ในกรณีที่มีเหตุตาม (๑) (๒) หรือ (๓) บุคคลใดจะกล8าวอ�างหรือย่ืนฟTองต8อศาลขอให�
มีคําสั่งเพิกถอนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8ก็ได� 

 
มาตรา ๓๙  ผู�ทรงสิทธิในพันธุ�พืชใหม8ต�องชําระค8าธรรมเนียมรายป3ตามอัตราและ

วิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และต�องชําระภายในเก�าสิบวันนับแต8วันท่ีได�รับหนังสือสําคัญแสดง
การจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8 และของทุก ๆ ป3ถัดไป 

 
มาตรา ๔๐  ถ�าผู�ทรงสิทธิในพันธุ�พืชใหม8ไม8ชําระค8าธรรมเนียมรายป3ตามมาตรา ๓๙ 

ต�องชําระค8าธรรมเนียมเพ่ิมร�อยละสามสิบของเงินค8าธรรมเนียมรายป3ที่ค�างชําระ 
ถ�าผู�ทรงสิทธิในพันธุ�พืชใหม8ไม8ชําระค8าธรรมเนียมรายป3และค8าธรรมเนียมเพ่ิมภายใน

เก�าสิบวันนับแต8วันสิ้นกําหนดชําระค8าธรรมเนียมรายป3ตามมาตรา ๓๙ ให�อธิบดีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8น้ัน 

 
มาตรา ๔๑  คําขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8 คําคัดค�านการขอจดทะเบียนพันธุ�พืช

ใหม8 หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8 คําขอจดทะเบียนการอนุญาตให�ใช�สิทธิตาม
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8 คําขอจดทะเบียนการโอนสิทธิตามหนังสือสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8 ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8ให�เสีย
ค8าธรรมเนียมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๒  ในกรณีท่ีหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8ชํารุดหรือสูญ

หาย ให�ผู�ทรงสิทธิในพันธุ�พืชใหม8ขอรับใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8ได�ตาม
หลักเกณฑ�และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๔ 

การคุ�มครองพันธุ�พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน 
   

 
มาตรา ๔๓  พันธุ�พืชท่ีจะขอจดทะเบียนเป2นพันธุ�พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ินตาม

พระราชบัญญัติน้ี ต�องประกอบด�วยลักษณะดังต8อไปน้ี 
(๑) เป2นพันธุ�พืชท่ีมีอยู8เฉพาะในท�องท่ีใดท�องท่ีหน่ึงภายในราชอาณาจักรเท8าน้ัน 
(๒) เป2นพันธุ�พืชท่ีไม8เคยจดทะเบียนเป2นพันธุ�พืชใหม8 
 
มาตรา ๔๔  บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล�วท่ีต้ังถ่ินฐานและสืบทอดระบบวัฒนธรรม

ร8วมกันมาโดยต8อเน่ือง ซึ่งได�ร8วมกันอนุรักษ� หรือพัฒนาพันธุ�พืชท่ีเข�าลักษณะท่ีกําหนดไว�ตามมาตรา 
๔๓ อาจขอข้ึนทะเบียนเป2นชุมชนตามพระราชบัญญัติน้ี โดยต้ังตัวแทนย่ืนคําขอเป2นหนังสือ ต8อผู�ว8า
ราชการจังหวัดแห8งท�องท่ี 
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คําขออย8างน�อยต�องมีรายการดังต8อไปน้ี 
(๑) พันธุ�พืชท่ีร8วมกันอนุรักษ� หรือพัฒนา และวิธีดําเนินการในการอนุรักษ�หรือ

พัฒนาพันธุ�พืชน้ัน 
(๒) รายช่ือของผู�เป2นสมาชิกชุมชน 
(๓) สภาพพ้ืนท่ีพร�อมท้ังแผนท่ีสังเขปแสดงเขตพ้ืนท่ีชุมชนและเขตติดต8อ 
การย่ืนคําขอและการพิจารณาอนุมัติขึ้นทะเบียนชุมชนให�เป2นไปตามหลักเกณฑ�และ

วิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๕  พันธุ�พืชท่ีมีอยู8เฉพาะในท�องท่ีใดและชุมชนเป2นผู�อนุรักษ� หรือพัฒนา

พันธุ�พืชดังกล8าวแต8ผู�เดียว ให�ชุมชนน้ันมีสิทธิย่ืนคําร�องต8อองค�กรปกครองส8วนท�องถ่ินท่ีชุมชนน้ัน
ต้ังอยู8ในเขตปกครองให�ดําเนินการย่ืนคําขอจดทะเบียนพันธุ�พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ินแทนชุมชนดังกล8าว
ได� 

เม่ือได�รับคําร�องจากชุมชนตามวรรคหน่ึง ให�องค�กรปกครองส8วนท�องถ่ินดําเนินการ
ขอจดทะเบียนพันธุ�พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ินต8อคณะกรรมการนับแต8วันท่ีได�รับเอกสารและข�อมูลท่ีจําเป2น
ในการขอจดทะเบียนครบถ�วน 

ในกรณีท่ีชุมชนตามวรรคหน่ึงรวมตัวกันจัดต้ังเป2นกลุ8มเกษตรกร หรือสหกรณ�ตาม
กฎหมายว8าด�วยสหกรณ� ให�กลุ8มเกษตรกรหรือสหกรณ�น้ันมีสิทธิขอจดทะเบียนคุ�มครองพันธุ�พืช
พ้ืนเมืองเฉพาะถ่ินแทนชุมชนได� 

 
มาตรา ๔๖  การขอจดทะเบียน การพิจารณาคําขอจดทะเบียน และการออก

หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ�พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน ให�เป2นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๗  เม่ือได�จดทะเบียนคุ�มครองพันธุ�พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ินของชุมชนใดแล�ว

ให�ชุมชนน้ันมีสิทธิแต8ผู�เดียวในการปรับปรุงพันธุ� ศึกษา ค�นคว�า ทดลอง วิจัย ผลิต ขาย ส8งออกนอก
ราชอาณาจักร หรือจําหน8ายด�วยประการใดซึ่งส8วนขยายพันธุ�ของพันธุ�พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน  ท้ังน้ี ให�
องค�กรปกครองส8วนท�องถ่ิน กลุ8มเกษตรกรหรือสหกรณ�ท่ีได�รับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน
พันธุ�พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ินเป2นผู�ทรงสิทธิในพันธุ�พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ินน้ันแทนชุมชนดังกล8าว 

ความในวรรคหน่ึงไม8ใช�บังคับแก8กรณีดังต8อไปน้ี 
(๑) การกระทําเก่ียวกับพันธุ�พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ินท่ีได�รับความคุ�มครอง โดยไม8มี

วัตถุประสงค�เพ่ือใช�เป2นส8วนขยายพันธุ� 
(๒) การกระทําเก่ียวกับพันธุ�พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ินท่ีได�รับความคุ�มครอง ซึ่งกระทํา

โดยสุจริต 
(๓) การเพาะปลูกหรือขยายพันธุ�สําหรับพันธุ�พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ินท่ีได�รับความ

คุ�มครองโดยเกษตรกรด�วยการใช�ส8วนขยายพันธุ�ท่ีตนเองเป2นผู�ผลิต แต8ในกรณีท่ีรัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประกาศให�พันธุ�พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ินน้ันเป2นพันธุ�พืชท่ีควรส8งเสริมการ
ปรับปรุงพันธุ�ให�เกษตรกรสามารถเพาะปลูกหรือขยายพันธุ�ได�ไม8เกินสามเท8าของปริมาณท่ีได�มา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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(๔) การกระทําเก่ียวกับพันธุ�พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ินท่ีได�รับความคุ�มครอง โดยไม8มี
วัตถุประสงค�เพ่ือการค�า 

 
มาตรา ๔๘  ผู�ใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ�พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ินหรือส8วนหน่ึง

ส8วนใดของพันธุ�พืชดังกล8าว เพ่ือการปรับปรุงพันธุ�  ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพ่ือประโยชน�ในทาง
การค�าจะต�องทําข�อตกลงแบ8งป4นผลประโยชน�ที่ได�รับจากการใช�พันธุ�พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ินน้ัน 

ในการอนุญาตให�ผู�ใดกระทําการตามวรรคหน่ึง และการทําข�อตกลงแบ8งป4น
ผลประโยชน� ให�องค�กรปกครองส8วนท�องถ่ิน กลุ8มเกษตรกร หรือสหกรณ�ท่ีได�รับหนังสือสําคัญแสดง
การจดทะเบียนพันธุ�พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน เป2นผู�ทํานิติกรรมแทนชุมชน  ท้ังน้ี จะต�องได�รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการก8อน 

 
มาตรา ๔๙  ผลประโยชน�ท่ีได�รับจากการอนุญาตให�ผู�อ่ืนใช�สิทธิในพันธุ�พืชพ้ืนเมือง

เฉพาะถ่ินให�จัดสรรแก8ผู�ซึ่งอนุรักษ�หรือพัฒนาพันธุ�พืชน้ันร�อยละย่ีสิบ เป2นรายได�ร8วมกันของชุมชนร�อย
ละหกสิบ และองค�กรปกครองส8วนท�องถ่ิน กลุ8มเกษตรกรหรือสหกรณ�ที่เป2นผู�ทํานิติกรรมร�อยละย่ีสิบ 

การแบ8งผลประโยชน�ในระหว8างผู�ซึ่งอนุรักษ�หรือพัฒนาพันธุ�พืชให�เป2นไปตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีท่ีมีข�อโต�แย�งใด ๆ เก่ียวกับการจัดสรรผลประโยชน�ตามวรรคหน่ึง ให�
คณะกรรมการเป2นผู�วินิจฉัยช้ีขาด 

 
มาตรา ๕๐  ให�นําบทบัญญัติในมาตรา ๓๑ มาใช�บังคับแก8อายุของหนังสือสําคัญ

แสดงการจดทะเบียนพันธุ�พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ินโดยอนุโลม 
อายุของหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ�พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ินตามวรรคหน่ึง 

อาจขยายเวลาต8อได�คราวละสิบป3 หากอธิบดีเห็นว8าพันธุ�พืชน้ันยังประกอบด�วยลักษณะตามมาตรา 
๔๓ และชุมชนน้ันยังคงมีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ 

การขอขยายอายุสิทธิและการอนุญาตให�ขยายอายุสิทธิให�เป2นไปตามหลักเกณฑ� 
และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๑  ให�นําบทบัญญัติในมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ มาใช�บังคับกับพันธุ�พืช

พ้ืนเมืองเฉพาะถ่ินโดยอนุโลม 
 

หมวด ๕ 
การคุ�มครองพันธุ�พืชพ้ืนเมืองท่ัวไปและพันธุ�พืชปJา 

   
 

มาตรา ๕๒  ผู�ใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ�พืชพ้ืนเมืองท่ัวไป พันธุ�พืชปJาหรือส8วน
หน่ึงส8วนใดของพันธุ�พืชดังกล8าว เพ่ือการปรับปรุงพันธุ� ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพ่ือประโยชน�ในทาง
การค�า จะต�องได�รับอนุญาตจากพนักงานเจ�าหน�าท่ี และทําข�อตกลงแบ8งป4นผลประโยชน� โดยให�นํา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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เงินรายได�ตามข�อตกลงแบ8งป4นผลประโยชน�ส8งเข�ากองทุนคุ�มครองพันธุ�พืช  ท้ังน้ี ให�เป2นไปตาม
หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ข�อตกลงแบ8งป4นผลประโยชน�อย8างน�อยต�องมีรายการดังต8อไปน้ี 
(๑) วัตถุประสงค�ของการเก็บหรือรวบรวมพันธุ�พืช 
(๒) จํานวนหรือปริมาณของตัวอย8างพันธุ�พืชท่ีต�องการ 
(๓) ข�อผูกพันของผู�ได�รับอนุญาต 
(๔) การกําหนดความเป2นเจ�าของทรัพย�สินทางป4ญญาในผลงานการปรับปรุงพันธุ�

ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยท่ีได�มาจากการใช�พันธุ�พืชในข�อตกลง 
(๕) การกําหนดจํานวน อัตรา และระยะเวลาการแบ8งป4นผลประโยชน�ตามข�อตกลง

แบ8งป4นผลประโยชน�ในผลิตภัณฑ�ที่ได�มาจากการใช�พันธุ�พืชในข�อตกลง 
(๖) อายุของข�อตกลง 
(๗) การยกเลิกข�อตกลง 
(๘) การกําหนดวิธีการระงับข�อพิพาท 
(๙) รายการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๓  ผู�ใดทําการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุ�พืชพ้ืนเมืองท่ัวไป พันธุ�พืชปJา 

หรือส8วนหน่ึงส8วนใดของพันธุ�พืชดังกล8าวท่ีมิได�มีวัตถุประสงค�เพ่ือประโยชน�ในทางการค�า ให�ปฏิบัติ
ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
หมวด ๖ 

กองทุนคุ�มครองพันธุ�พืช 
   

 
มาตรา ๕๔  ให�จัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหน่ึงเรียกว8า “กองทุนคุ�มครองพันธุ�พืช” ใน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ� เพ่ือเป2นทุนใช�จ8ายในการช8วยเหลือและอุดหนุนกิจการท่ีเก่ียวกับการ
อนุรักษ� การวิจัย และการพัฒนาพันธุ�พืช ประกอบด�วยเงินและทรัพย�สินดังต8อไปน้ี 

(๑) เงินรายได�จากข�อตกลงแบ8งป4นผลประโยชน�ตามมาตรา ๕๒ 
(๒) เงินหรือทรัพย�สินท่ีได�รับจากการจดทะเบียนคุ�มครองพันธุ�พืช 
(๓) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๔) เงินหรือทรัพย�สินท่ีมีผู�อุทิศให� 
(๕) ดอกผลและผลประโยชน�อ่ืนใดท่ีเกิดจากกองทุน 
เงินและทรัพย�สินอ่ืนตามวรรคหน่ึง ให�ส8งเข�ากองทุนโดยไม8ต�องนําส8งคลังเป2นรายได�

แผ8นดิน 
 
มาตรา ๕๕  เงินกองทุนให�ใช�จ8ายเพ่ือกิจการดังต8อไปน้ี 
(๑) ช8วยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ของชุมชนท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ� การวิจัย 

และการพัฒนาพันธุ�พืช 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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(๒) ให�องค�กรปกครองส8วนท�องถ่ินใช�เพ่ืออุดหนุนการอนุรักษ� การวิจัย และการ
พัฒนาพันธุ�พืชของชุมชน 

(๓) เป2นค8าใช�จ8ายในการบริหารกองทุน 
การบริหารกองทุนและการควบคุมการใช�จ8ายเงินกองทุน ให�เป2นไปตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 
มาตรา ๕๖  ให�มีคณะกรรมการกองทุนคณะหน่ึง ประกอบด�วยปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ�เป2นประธานกรรมการ และบุคคลอ่ืนซึ่งคณะกรรมการแต8งต้ังไม8เกินเจ็ดคนเป2น
กรรมการ และอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป2นกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๕๗  ให�คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหน�าท่ีดังต8อไปน้ี 
(๑) เสนอแนวทาง หลักเกณฑ� เง่ือนไข และลําดับความสําคัญของการใช�จ8าย

เงินกองทุนตามวัตถุประสงค�ที่กําหนดไว�ในมาตรา ๕๕ ต8อคณะกรรมการ 
(๒) กําหนดระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑ�และวิธีการขอจัดสรร ขอเงินช8วยเหลือหรือ

ขอเงินอุดหนุนจากกองทุน 
(๓) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใช�ตามวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว�ในมาตรา ๕๕  

ท้ังน้ี ตามแนวทาง หลักเกณฑ� เง่ือนไข และลําดับความสําคัญท่ีคณะกรรมการกําหนด 
(๔) พิจารณาอนุมัติคําขอรับการส8งเสริมและช8วยเหลือตามมาตรา ๕๕ 
(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๕๘  ให�นําความในมาตรา ๗ และมาตรา ๘ มาใช�บังคับแก8วาระการดํารง

ตําแหน8งและการพ�นจากตําแหน8งของคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม 
ให�นําความในมาตรา ๙ มาใช�บังคับแก8การประชุมของคณะกรรมการกองทุนโดย

อนุโลม 
 
มาตรา ๕๙  ให�จัดสรรเงินจากกองทุนคุ�มครองพันธุ�พืชในส8วนท่ีได�รับจากการใช�

ประโยชน�พันธุ�พืชพ้ืนเมืองท่ัวไปตามข�อตกลงแบ8งป4นผลประโยชน�ตามมาตรา ๕๒ ให�แก8องค�กร
ปกครองส8วนท�องถ่ินท่ีเป2นแหล8งท่ีนําพันธุ�พืชพ้ืนเมืองท่ัวไปมาใช�ประโยชน�ตามหลักเกณฑ� วิธีการ 
และอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๐ ภายในหน่ึงร�อยย่ีสิบวันนับแต8วันสิ้นป3ปฏิทิน ให�คณะกรรมการกองทุน

เสนองบดุล และรายงานการรับจ8ายเงินกองทุนในป3ท่ีล8วงมาแล�วต8อสํานักงานการตรวจเงินแผ8นดิน
เพ่ือตรวจสอบรับรองและเสนอต8อคณะกรรมการ 

งบดุลและรายงานการรับจ8ายเงินดังกล8าว ให�คณะกรรมการเสนอต8อรัฐมนตรีและให�
รัฐมนตรีเสนอต8อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบและจัดให�มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๗ 

การคุ�มครองสทิธิของผู�ทรงสทิธิในพันธุ�พืช 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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มาตรา ๖๑  ในกรณีท่ีมีการฝJาฝWนสิทธิของผู�ทรงสิทธิในพันธุ�พืชใหม8หรือผู�ทรงสิทธิ
ในพันธุ�พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ินตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๔๗ แล�วแต8กรณี ศาลมีอํานาจสั่งให�ผู�ฝJาฝWน
ชดใช�ค8าเสียหายแก8ผู�ทรงสิทธิตามจํานวนท่ีศาลเห็นสมควรโดยคํานึงถึงความร�ายแรงของความ
เสียหาย รวมท้ังการสูญเสียผลประโยชน�และค8าใช�จ8ายอันจําเป2นในการบังคับตามสิทธิของผู�ทรงสิทธิ
ด�วย 

 
มาตรา ๖๒  บรรดาพันธุ�พืชหรือสิ่งท่ีอยู8ในความครอบครองของผู�กระทําการอันเป2น

การฝJาฝWนสิทธิของผู�ทรงสิทธิในพันธุ�พืชใหม8หรือผู�ทรงสิทธิในพันธุ�พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ินตามมาตรา 
๓๓ หรือมาตรา ๔๗ แล�วแต8กรณี ให�ศาลสั่งริบเสียท้ังสิ้น 

บรรดาสิ่งท่ีศาลสั่งริบ ให�ตกเป2นของแผ8นดิน และให�กรมวิชาการเกษตรนําไป
ดําเนินการตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 
หมวด ๘ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๖๓  พนักงานเจ�าหน�าท่ีผู�ใดซึ่งมีหน�าท่ีเก่ียวกับการจดทะเบียนคุ�มครองพันธุ�

พืชใหม8เปXดเผยข�อมูลเก่ียวกับกรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ�พืชตามมาตรา ๑๙ (๓) ใช� ยินยอมให�ผู�อ่ืน
ใช� หรือให�แก8ผู�อ่ืนซึ่งส8วนขยายพันธุ�ของพันธุ�พืชใหม8 หรือสารพันธุกรรมท่ีส8งมอบให�แก8ตนตามคํา
รับรองตามมาตรา ๑๙ (๔) โดยมิชอบด�วยกฎหมายหรือมิได�รับความยินยอมจากผู�ขอจดทะเบียน ต�อง
ระวางโทษจําคุกไม8เกินสองป3 หรือปรับไม8เกินสี่แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๔  ผู�ใดกระทําการอย8างใดอย8างหน่ึงตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๔๗ โดย

ไม8ได�รับอนุญาตจากผู�ทรงสิทธิในพันธุ�พืชน้ัน ต�องระวางโทษจําคุกไม8เกินสองป3 หรือปรับไม8เกินสี่แสน
บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๕  ผู�ทรงสิทธิในพันธุ�พืชใหม8ผู�ใดไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ ต�องระวางโทษ

จําคุกไม8เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม8เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๖๖  ผู�ใดไม8ปฏิบัติตามมาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๕๒ ต�องระวางโทษจําคุกไม8

เกินสองป3 หรือปรับไม8เกินสี่แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๖๗  ผู�ใดปลอมแปลง หรือใช�เคร่ืองหมายเลียนแบบ หรือกระทําการใด ๆ 

เพ่ือให�บุคคลอ่ืนหลงเข�าใจผิดว8า พันธุ�พืชน้ันเป2นพันธุ�พืชท่ีได�รับความคุ�มครองตามพระราชบัญญัติน้ี 
ต�องระวางโทษจําคุกต้ังแต8หกเดือนถึงห�าป3 และปรับต้ังแต8สองหม่ืนถึงสองแสนบาท 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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มาตรา ๖๘  ผู�ใดขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8หรือพันธุ�พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน โดยการ
แสดงข�อความอันเป2นเท็จแก8พนักงานเจ�าหน�าท่ีเพ่ือให�ได�หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ�พืช
ใหม8 หรือหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ�พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน แล�วแต8กรณี ต�องระวางโทษ
จําคุกไม8เกินสองป3 หรือปรับไม8เกินสี่แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๙  ในกรณีท่ีผู�กระทําความผิดซึ่งต�องรับโทษตามพระราชบัญญัติน้ี เป2นนิติ

บุคคล ผู�แทนของนิติบุคคลน้ัน ต�องรับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนดไว�สําหรับความผิดน้ัน ๆ ด�วย เว�น
แต8จะพิสูจน�ได�ว8าการกระทําของนิติบุคคลน้ันได�กระทําโดยตนมิได�รู�เห็นหรือยินยอมด�วย 

 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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อัตราค8าธรรมเนียม 
   

 
๑. คําขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8 ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
๒. คําคัดค�านการขอจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8 ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
๓. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8 ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
๔. ค8าธรรมเนียมรายป3สําหรับการคุ�มครองพันธุ�พืชใหม8 ป3ละ ๑,๐๐๐ บาท 
๕. คําขอจดทะเบียนการอนุญาตให�ใช�สิทธิตามหนังสือ 

สําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8 ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
๖. คําขอจดทะเบียนการโอนสิทธิตามหนังสือ 

สําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ�พืชใหม8 ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
๗. ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน 

พันธุ�พืชใหม8 ฉบับละ ๕๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป2นการสมควรส8งเสริมให�มีการ
ปรับปรุงพันธุ�และพัฒนาพันธุ�พืช เพ่ือให�มีพันธุ�พืชใหม8เพ่ิมเติมจากท่ีมีอยู8เดิม อันเป2นการส8งเสริมการ
พัฒนาทางด�านเกษตรกรรม โดยการส8งเสริมและสร�างแรงจูงใจด�วยการให�สิทธิและความคุ�มครองตาม
กฎหมาย ตลอดจนเพ่ือเป2นการอนุรักษ� และพัฒนาการใช�ประโยชน�พันธุ�พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน พันธุ�
พืชพ้ืนเมืองท่ัวไป และพันธุ�พืชปJา เพ่ือให�ชุมชนมีส8วนร8วมในการดูแล บํารุงรักษา และใช�ประโยชน�
พันธุ�พืชอย8างย่ังยืน  จึงจําเป2นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุฑามาศ/ปรับปรุง 
๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


