พระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช
พ.ศ. ๒๕๔๒

สานักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เจตนารมณ์ของกฎหมาย :เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริม ให้มีการปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์พืช
เพื่อให้มีพันธุ์พืชใหม่เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนา
ทางด้านเกษตรกรรม โดยการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจด้วยการให้สิทธิ
และความคุ้มครองตามกฎหมาย ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุรักษ์และพัฒนา
การใช้ประโยชน์พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า
เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล บารุงรักษา และใช้ประโยชน์พันธุ์พืชอย่างยั่งยืน
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

สารบัญ
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒

๑

หมวด ๑ คณะกรรมการคุ้ มครองพัน ธุ์ พืช

๔

หมวด ๒ พัน ธุ์ พืช

๗

หมวด ๓ การคุ้ มครองพัน ธุ์ พืชใหม่

๘

หมวด ๔ การคุ้ มครองพัน ธุ์ พืชพื้น เมื องเฉพาะถิ่น

๒๑

หมวด ๕ การคุ้ มครองพัน ธุ์ พืชพื้น เมื องทั่วไปและพัน ธุ์ พืชป่า ๒๔
หมวด ๖ กองทุน คุ้ มครองพัน ธุ์ พืช

๒๕

หมวด ๗ การคุ้ มครองสิท ธิ ของผู้ ทรงสิทธิ ใ นพัน ธุ์ พืช

๒๘

หมวด ๘ บทกาหนดโทษ

๒๙

อัตราค่าธรรมเนียม

๓๑

๑

ถ

พระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช
พ.ศ. ๒๕๔๒


ภูมิพลอดุล ยเดช ป.ร.
ให้ ไว้ ณ วัน ที่ ๑๔ พฤศจิ กายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็ น ปี ที่ ๕๔ ในรั ช กาลปั จ จุ บัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช
พระราชบัญญัตินี้ มีบทบั ญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคาแนะนา
และยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

๒

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช
พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“พืช” หมายความว่า สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืช และให้หมายความรวมถึง
เห็ดและสาหร่าย แต่ไม่รวมถึงจุลชีพอื่น
“พันธุ์พืช” หมายความว่า กลุ่มของพืชที่มีพันธุกรรมและลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร์ เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สม่าเสมอ
คงตัว และแตกต่างจากกลุ่มอื่นในพืชชนิดเดียวกัน และให้หมายความรวมถึง
ต้นพืชที่จะขยายพันธุ์ให้ได้กลุ่มของพืชที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น
“พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น” หมายความว่า พันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพาะ
ในชุมชนใดชุมชนหนึ่งภายในราชอาณาจักร และไม่เคยจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่
ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้
“พันธุ์พืชป่า” หมายความว่า พันธุ์พืชที่มี หรือเคยมีอยู่ในประเทศ
ตามสภาพธรรมชาติ และยังมิได้นามาใช้เพาะปลูกอย่างแพร่หลาย
“พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป” หมายความว่า พันธุ์พืชที่กาเนิดภายในประเทศ
หรือมีอยู่ในประเทศ ซึ่งได้มีการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย และให้หมายความรวมถึง
พันธุ์พืชที่ไม่ใช่พันธุ์พืชใหม่ พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น หรือพันธุ์พืชป่า
“สารพันธุกรรม” หมายความว่า สารเคมีที่ทาหน้าที่กาหนดลักษณะ
เฉพาะของสิ่งมีชีวิต โดยสามารถเป็นต้นแบบในการจาลองตนเอง และถ่ายทอด
ไปยังรุ่นต่อไปได้

๓

“การตัดต่อสารพันธุกรรม” หมายความว่า กระบวนการในการนา
สารพันธุกรรมที่มีต้นกาเนิดจากสิ่งที่มีชีวิต ทั้งที่เป็นสารพันธุกรรมธรรมชาติ
สารพันธุกรรมที่ดัดแปลงจากธรรมชาติ หรือสารพันธุกรรมที่สังเคราะห์ขึ้น
ถ่ายเข้าไปรวมหรือร่วมอย่างถาวร กับสารพันธุกรรมเดิมของพืช ทาให้มีลักษณะ
ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนตามธรรมชาติ
“สภาพทางพันธุกรรม” หมายความว่า องค์ประกอบโดยรวม
ของข้อมูลพันธุกรรมที่กาหนดการแสดงออก ซึ่งลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต
ร่วมกับสภาพแวดล้อม
“ส่วนขยายพันธุ์” หมายความว่า พืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช
ที่สามารถทาให้เกิดพืชต้นใหม่ได้ โดยวิธีปกติทางเกษตรกรรม
“นักปรับปรุงพันธุ์พืช” หมายความว่า ผู้ซึ่งทาการปรับปรุงพันธุ์
หรือพัฒนาพันธุ์ จนได้พันธุ์พืชใหม่
“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มของประชาชนที่ตั้งถิ่นฐาน และสืบทอด
ระบบวัฒนธรรมร่วมกันมาโดยต่อเนื่อง และได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
“พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีประกาศแต่งตั้ง
ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

๔

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และให้ มี อ านาจแต่ ง ตั้ ง พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ กั บ ออก
กฎกระทรวงก าหนดค่ า ธรรมเนี ย มไม่ เ กิน อั ต ราท้า ยพระราชบั ญ ญัติ นี้ และ
กาหนดกิจการอื่น และออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑
คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
-----------------------------มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ประกอบด้วย
ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ น ประธานกรรมการ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ผู้อานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ผู้อานวยการ
สถาบั น การแพทย์ แ ผนไทย ผู้ อ านวยการองค์ ก ารสวนพฤกษศาสตร์ และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งสิบสองคน ในจานวนนี้จะต้อง
แต่ ง ตั้ ง จากเกษตรกรหกคน นั ก วิ ช าการด้ า นปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ พื ช จากสถาบั น
การศึกษาหนึ่งคน นั กวิชาการด้านอนุ รั กษ์ทรั พยากรธรรมชาติจากสถาบัน
การศึกษาหนึ่งคน ผู้แทนองค์การพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากาไรที่มีกิจกรรม
เกี่ยวกับการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสองคน ผู้แทนสมาคม
ที่มี วัต ถุ ป ระสงค์เ กี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ และขยายพั น ธุ์พื ช หรื อเกี่ ยวกั บ
เมล็ดพันธุ์พืชสองคนเป็นกรรมการ และอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นกรรมการ
และเลขานุการ

๕

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นเกษตรกร ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์
ด้านการอนุรักษ์พัฒนาหรือใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืช โดยให้คัดเลือกจากการเสนอชื่อ
ของกลุ่ม ชมรม สมาคม กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตร ของทุกภูมิภาค
โดยต้องมีกรรมการจากภูมิภาคละอย่างน้อยหนึ่งคน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์การพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากาไร
ที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามวรรคหนึ่ง
ให้คัดเลือกจากรายชื่อที่เสนอโดยองค์การพัฒนาเอกชนดังกล่าว
การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) พิจารณา วินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๒๕ และ
มาตรา ๒๖
(๓) ให้ความเห็นหรือคาแนะนาแก่รัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา ทดลอง วิจัย และปรับปรุงหรือ
พัฒนาพันธุ์พืช จากพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และ
พันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว
(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช
(๖) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้บาเหน็จพิเศษแก่ลูกจ้าง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด
(๗) กาหนดหน่วยงานหรือสถาบัน ให้มีอานาจหน้าที่ตรวจสอบ
ประเมินผลกระทบด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ

๖

มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารง
ตาแหน่ง เกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๗
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ในกรณี ที่ กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ้ น จากต าแหน่ ง ก่ อ นวาระ ให้
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคล ซึ่งได้รับการคัดเลือกตามมาตรา ๕ เป็นกรรมการแทน
เว้นแต่วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน
จะไม่แต่งตั้งก็ได้ และให้ ผู้ ได้รับ แต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งแทน อยู่ในตาแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
มาตรา ๙ การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการซึ่งมาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทาหน้าที่แทน
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่ง
มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด

๗

ในกรณีที่ กรรมการเป็ น ผู้ มีส่ ว นได้เสี ย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในเรื่องใด ห้ามมิให้กรรมการผู้นั้นเข้าร่วมประชุม
มาตรา ๑๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการ
มีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอานาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
ให้นามาตรา ๙ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม

หมวด ๒
พันธุ์พืช
-----------------------------มาตรา ๑๑ พันธุ์พืชตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องประกอบด้วยลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) มีความสม่าเสมอของลักษณะประจาพันธุ์ทางด้านสัณฐานวิทยา
สรีรวิทยา หรือคุณสมบัติอื่น ที่เป็นผลเนื่องจากการแสดงออกของสภาพทาง
พันธุกรรมที่จาเพาะต่อพันธุ์พืชนั้น
(๒) มีความคงตัวของลักษณะประจาพันธุ์ ที่สามารถแสดงลักษณะ
ประจาพันธุ์ได้ในทุกครั้งของการผลิตส่วนขยายพันธุ์พืชนั้น เมื่อขยายพันธุ์ด้วย
วิธีทั่วไปสาหรับพืชนั้น
(๓) มี ลั ก ษณะประจ าพั น ธุ์ แ ตกต่ า งจากพั น ธุ์ อื่ น อย่ า งเด่ น ชั ด ทาง
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา หรือมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งเป็นผลเนื่องจาก
การแสดงออกของสภาพทางพันธุกรรมที่แตกต่างจากพันธุ์พืชอื่น
ลักษณะของพันธุ์พืชตาม (๑) ไม่ใช้บังคับกับพันธุ์พืชป่า

๘

หมวด ๓
การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
-----------------------------มาตรา ๑๒ พันธุ์พืชที่จะขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัตินี้
ต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นพันธุ์พืชที่ไม่มีการนาส่วนขยายพันธุ์มาใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น
การขายหรือจาหน่ายด้วยประการใด ทั้งในหรือนอกราชอาณาจักร โดยนักปรับปรุงพันธุ์
หรื อด้ ว ยความยิ น ยอมของนั กปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ เกิ น กว่ า หนึ่ งปี ก่ อ นวั น ยื่ น ขอ
จดทะเบียน
(๒) มีความแตกต่างจากพันธุ์พืชอื่นที่ปรากฏอยู่ในวันยื่นขอจดทะเบียน
โดยความแตกต่างนั้น เกี่ยวข้องกับลั กษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลู ก
การบริโภค เภสัชกรรม การผลิ ต หรือการแปรรูป และให้หมายความรวมถึง
มีความแตกต่างจากพันธุ์พืช ดังต่อไปนี้ด้วย
(ก) พันธุ์พืชที่ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองไว้แล้ว ไม่ว่าในหรือนอก
ราชอาณาจักร ก่อนวันยื่นขอจดทะเบียน
(ข) พันธุ์พืชที่มีการยื่ นขอจดทะเบียนในราชอาณาจักรไว้แล้ ว
และได้รับการจดทะเบียนในเวลาต่อมา
มาตรา ๑๓ พันธุ์พืช ใหม่ที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงในทางตรงหรือ
ทางอ้ อ มต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม สุ ข ภาพ หรื อ สวั ส ดิ ภ าพของประชาชน ห้ า มมิ ใ ห้
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
พันธุ์พืชใหม่ที่ได้จากการตัดต่อสารพันธุกรรม จะจดทะเบียนพันธุ์พืช
ใหม่ได้ ต่อเมื่อผ่านการประเมินผลกระทบทางด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
สุขภาพ หรือสวัสดิภาพของประชาชน จากกรมวิชาการเกษตร หรือหน่วยงาน

๙

หรือสถาบันอื่น ที่คณะกรรมการกาหนด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๔ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กาหนดพืชชนิดใด ให้เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับ
การคุ้มครอง และพืชชนิดใดที่มีความสาคัญต่อความมั่นคงของประเทศ
มาตรา ๑๕ ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ต้องเป็นนักปรับปรุงพันธุ์พืช
และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) มี สั ญ ชาติ ไ ทย หรื อ เป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ มี ส านั ก งานใหญ่ ตั้ ง อยู่ ใ น
ประเทศไทย
(๒) มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคล
ที่มีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ขอรับการคุ้มครองในประเทศนั้นได้
(๓) มีสัญชาติของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลง
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย
(๔) มีภูมิลาเนา หรือประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรมอย่างจริงจัง
ในประเทศไทย หรือประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย
มาตรา ๑๖ สิทธิขอรับความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ สาหรับการปรับปรุง
พันธุ์พืช ซึ่งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างได้กระทาขึ้น โดยการทางานตามสัญญาจ้าง หรือ
โดยสัญญาจ้างที่มีวัตถุประสงค์ให้ทาการปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ ย่อมตกเป็นของ
นายจ้างหรือผู้ว่าจ้าง แล้วแต่กรณี เว้นแต่สัญญาจ้างระบุไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้
ในการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างต้องมีคุณสมบัติตาม (๑)
(๒) (๓) หรือ (๔) ของมาตรา ๑๕ ด้วย

๑๐

สิทธิขอรับความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ สาหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระทาการตามหน้าที่ ตกเป็นของหน่วยงานของรัฐต้นสังกัด
ของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น
ถ้านายจ้าง ผู้ว่าจ้าง หรือหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้รับผลประโยชน์จากการปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ ให้ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้น ได้รับบาเหน็จพิเศษนอกเหนือจากค่าจ้างหรือเงินเดือนตามปกติ
แล้วแต่กรณี
การได้รับบาเหน็จพิเศษตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการกาหนด
มาตรา ๑๗ ถ้ามีบุคคลหลายคนทาการปรับปรุงพันธุ์หรือทาการพัฒนา
พันธุ์พืชใหม่ร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นมีสิทธิขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ร่วมกัน
ในกรณีที่นักปรับปรุงพันธุ์พืชร่วมรายใด ไม่ยอมร่วมขอจดทะเบียน
หรือติดต่อไม่ได้ หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๕ นักปรับปรุงพันธุ์พืชร่วมรายอื่น
จะขอจดทะเบียนสาหรับพันธุ์พืชใหม่ที่ได้ทาร่วมกันนั้น ในนามของตนเองก็ได้
นักปรับปรุงพันธุ์พืชร่วม ซึ่งไม่ได้ร่วมขอจดทะเบียน จะขอเข้าเป็น
ผู้ร่วมขอจดทะเบียนเมื่อใดก็ได้ ก่อนมีการออกหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียน
พันธุ์พืชใหม่ เมื่อได้รับคาขอแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ว่าผู้ร่วมขอจดทะเบียนมีสิทธิขอจดทะเบียนหรือไม่ ในการนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
แจ้ ง ก าหนดวั น ตรวจสอบและส่ ง ส าเนาค าขอไปยั ง ผู้ ข อจดทะเบี ย นและ
ผู้ร่วมขอจดทะเบียนด้วย
ในการตรวจสอบตามวรรคสาม พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกผู้ขอจดทะเบียน
และผู้ ร่ ว มขอจดทะเบี ย น มาให้ ถ้ อ ยค า ชี้ แ จง หรื อ ให้ ส่ ง เอกสารหลั ก ฐาน
เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการตรวจสอบแล้ว
ให้เสนอความเห็น ต่ออธิบ ดี เมื่ออธิบ ดีได้วินิจฉัยแล้ว ให้แจ้งคาวินิจฉัยไปยัง
ผู้ขอจดทะเบียนและผู้ร่วมขอจดทะเบียน

๑๑

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่น ัก ปรับ ปรุง พัน ธุ์พืช หลายราย ต่า งทาการ
ปรับปรุงพันธุ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ ที่เป็นพันธุ์พืชเดียวกัน โดยมิได้ร่วมกัน
ให้ผู้ซึ่งยื่นคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ไว้ก่อน เป็นผู้มีสิทธิดีกว่า
ถ้าการขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ตามวรรคหนึ่ง ได้กระทาในวันเดียวกัน
ให้ ผู้ ยื่ น ค าขอตกลงกั น ว่ า จะให้ ผู้ ใ ดมี สิ ท ธิ แ ต่ ผู้ เ ดี ย ว หรื อ ให้ มี สิ ท ธิ ร่ ว มกั น
ถ้าตกลงกันไม่ได้ภายในเวลาที่อธิบดีกาหนด ให้คู่กรณีนาคดีไปสู่ศาล ภายใน
กาหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นระยะเวลาที่อธิบดีกาหนด ถ้าไม่นาคดีไปสู่ศาล
ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้น ละทิ้งคาขอจดทะเบียน
พันธุ์พืชใหม่
มาตรา ๑๙ การขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
คาขอจดทะเบียนต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่ อ พั น ธุ์ พื ช ใหม่ และรายละเอี ย ดที่ เ ป็ น ลั ก ษณะส าคั ญ ของ
พันธุ์พืชใหม่
(๒) ชื่อนักปรั บ ปรุ งพันธุ์พืชซึ่งมีส่ว นร่ว มในการปรับปรุงพันธุ์ห รือ
พัฒนาพันธุ์พืชใหม่
(๓) รายละเอียดแสดงที่มาของพันธุ์พืชใหม่ หรือสารพันธุกรรมที่ใช้
ในการปรับปรุงพันธุ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ ตลอดจนกรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช
โดยต้องมีรายละเอียดที่ทาให้สามารถเข้าใจกรรมวิธีดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
(๔) คารับ รองว่า จะส่ง มอบส่ว นขยายพัน ธุ์ข องพัน ธุ์พืช ใหม่ที่ข อ
จดทะเบียน และสารพันธุกรรมที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ หรือพัฒนาพันธุ์พืชใหม่
ตาม (๓) ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อทาการตรวจสอบตามเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่
กาหนด

๑๒

(๕) ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ ในกรณีที่มีการใช้พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป
หรือพันธุ์พืชป่าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าวในการปรับปรุงพันธุ์
สาหรับใช้ประโยชน์ในทางการค้า
(๖) รายการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๐ ผู้ ซึ่ ง ได้ ยื่ น ค าขอจดทะเบี ย นพั น ธุ์ พื ช ใหม่ ไ ว้ น อก
ราชอาณาจักร ถ้ายื่นคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่นั้นในราชอาณาจักรภายใน
หนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ ยื่ น ค าขอจดทะเบี ย นนอกราชอาณาจั ก รเป็ น ครั้ ง แรก
ผู้นั้นจะขอให้ระบุว่าวันที่ได้ยื่นคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่นอกราชอาณาจักร
เป็นครั้งแรกเป็นวันที่ได้ยื่นคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ในราชอาณาจักรก็ได้
หากประเทศที่ขอจดทะเบียนเป็ นครั้งแรกและผู้ขอจดทะเบียนมีสัญชาติของ
ประเทศที่ให้สิทธิทานองเดียวกันแก่บุคคลสัญชาติไทย
พนักงานเจ้าหน้าที่อาจสั่งให้ผู้ยื่นคาขอตามวรรคหนึ่ง ส่งสาเนาคาขอ
จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ที่ได้ยื่นไว้ในต่างประเทศ พร้อมคาแปลเป็นภาษาไทย
หรือหลักฐานอื่นภายในเวลาที่กาหนด ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
มาตรา ๒๑ ในการพิจารณาคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบคาขอจดทะเบียนให้ถูกต้องตามมาตรา ๑๙
(๒) ตรวจสอบว่ามีลักษณะเป็นพันธุ์พืชตามมาตรา ๑๑ เป็นพันธุ์พืชใหม่
ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ ไม่ต้องห้ามมิให้จดทะเบียนตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง
และผ่านการประเมินตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ถ้ า มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการตรวจสอบพั น ธุ์ พื ช นั้ น ให้ ผู้ ข อจดทะเบี ย น
พันธุ์พืชใหม่ ชาระค่าใช้จ่ายเท่าจานวนที่จ่ายจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน
หกสิ บวั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง จากพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ถ้ า ผู้ ข อจดทะเบี ย น

๑๓

พั น ธุ์ พื ช ใหม่ ไม่ ช าระภายในระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ ให้ ถื อ ว่ า ละทิ้ ง ค าขอ
จดทะเบียน
มาตรา ๒๒ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบตามมาตรา ๒๑ แล้ว
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทารายงานการตรวจสอบเสนอต่ออธิบดี
เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
วรรคหนึ่งแล้ว เห็ นว่า คาขอจดทะเบี ยนพันธุ์พืชใหม่ถูกต้อง ตามมาตรา ๑๙
ให้อธิบดีมีคาสั่งให้ประกาศโฆษณาคาขอจดทะเบียนดังกล่าว ภายในสามสิบวัน
นับแต่วัน ที่ได้รั บรายงาน โดยให้ ผู้ ขอจดทะเบีย นเป็นผู้ ออกค่าใช้ จ่ายในการ
ประกาศโฆษณาตามจานวนที่จ่ายจริง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๒๓ ผู้ใดเห็นว่าตนมีสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน
พันธุ์พืชใหม่ หรือเห็นว่าคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ใด ไม่ชอบด้วยมาตรา ๑๒
มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๒๐ ผู้นั้นจะยื่นคาคัดค้านก็ได้
โดยให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันเริ่มประกาศโฆษณา
ตามมาตรา ๒๒
เมื่อพนักงานเจ้าหน้ าที่ได้รับ คาคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้ส่ งส าเนา
คาคัดค้านไปยังผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ให้ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
ยื่ น ค าโต้ แ ย้ ง ภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ ส าเนาค าคั ด ค้ า น ถ้ า ผู้ ข อ
จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ไม่ยื่นคาโต้แย้งภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
ละทิ้งคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่นั้น
คาคัดค้านและคาโต้แย้ง ให้ยื่นพร้อมหลักฐานประกอบ

๑๔

มาตรา ๒๔ ในการพิจารณาคาคัดค้านและคาโต้แย้ง ผู้คัดค้านหรือ
ผู้โต้แย้ง จะนาพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
ที่อธิบดีกาหนด
ให้อธิบดีวินิจฉัยคาคัดค้านและคาโต้แย้งตามวรรคหนึ่ง ให้เสร็จสิ้น
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคาคัดค้านหรือคาโต้แย้ง
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่ อธิบ ดีไ ด้ว ินิจ ฉัย ว่า ผู ้คัด ค้า นเป็น ผู้มีส ิท ธิ
ในพั น ธุ์ พื ช ใหม่ ดี ก ว่ า ผู้ ข อจดทะเบี ย นพั น ธุ์ พื ช ใหม่ ให้ อ ธิ บ ดี สั่ ง ยกคาขอ
จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่มีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งของอธิบดี
ต่อคณะกรรมการ ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งของอธิบดี
ในกรณีที่ ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่มิได้อุทธรณ์คาสั่งของอธิบดี
หรือได้อุทธรณ์ แต่คณะกรรมการได้วินิจฉัยยืนตามคาสั่งของอธิบดี ถ้าผู้คัดค้าน
ได้ยื่นคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ค าสั่ ง ของอธิ บ ดี หรื อ ค าวิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการ แล้ ว แต่ ก รณี ให้ ถื อ ว่ า
ผู้คัดค้านได้ยื่นคาขอจดทะเบียนในวันเดียวกับวันที่ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
ยื่ น ค าขอจดทะเบี ย น และให้ ถื อ ว่ า การประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบี ย น
พัน ธุ์ พืช ใหม่ข องผู้ ยื่ น คาขอเดิ ม เป็ น การประกาศโฆษณาคาขอจดทะเบี ย น
พันธุ์พืชใหม่ของผู้คัดค้านด้วย
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่ อธิบ ดีไ ด้วินิจ ฉัย ว่า ผู้คัดค้า นเป็น ผู้ไม่มีสิท ธิ
ในพันธุ์พืชใหม่ ให้อธิบดีสั่งยกคาคัดค้านนั้น
ผู้ คัด ค้านมีสิ ท ธิอุ ทธรณ์คาสั่ ง ของอธิบ ดีต่ อคณะกรรมการ ภายใน
เก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งของอธิบดี
ให้คณะกรรมการวินิ จฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้น ภายในเก้าสิ บวัน นับแต่
วันที่ได้รับคาอุทธรณ์

๑๕

มาตรา ๒๗ เมื่อคณะกรรมการได้วินิจฉัยตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา
๒๖ แล้ว ถ้าผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่หรือผู้คัดค้าน แล้วแต่กรณี ไม่เห็นด้วย
กับคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ ให้มีสิทธินาคดีไปสู่ศาลได้ ภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รั บ แจ้ งคาวินิจ ฉัย ถ้าไม่ดาเนิน คดีภ ายในกาหนดเวลาดังกล่ าว
ให้ถือว่าคาวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สุด
ในกรณีที่ ศาลได้มีคาสั่งหรือคาพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้คัดค้านเป็นผู้มีสิทธิ
ในพันธุ์พืชใหม่ ให้นาความในมาตรา ๒๕ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๘ ถ้าปรากฏว่า คาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ไม่ชอบด้วย
มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐
ให้อธิบดีสั่งยกคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคาสั่ง
ไปยังผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ รวมทั้งผู้คัดค้าน ในกรณีที่มีการคัดค้านตาม
มาตรา ๒๓
ถ้าการยกคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ได้กระทาภายหลังจากการ
ประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๒ ให้ประกาศโฆษณาคาสั่ งยกคาขอจดทะเบียน
พันธุ์พืชใหม่ โดยให้นาความในมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๙ เมื่ อ อธิ บ ดี พิ จ ารณารายงานผลการตรวจสอบของ
พนักงานเจ้าหน้าที่และกระบวนการขอจดทะเบียนโดยตลอดแล้วเห็นว่าไม่มี
เหตุขัดข้องในการรับจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ให้อธิบดีมีคาสั่งให้รับจดทะเบียน
ให้ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ชาระค่าธรรมเนียมการออกหนังสือ
สาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ถ้าผู้ขอจดทะเบีย นพัน ธุ์พืช ใหม่ ไม่ช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนด
ให้ถือว่าละทิ้งคาขอ
เมื่อผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ได้ชาระค่าธรรมเนียมตามวรรคสองแล้ว
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่และออกหนังสือสาคัญแสดงการ

๑๖

จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ให้แก่ผู้ขอจดทะเบียน ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับ
ชาระค่าธรรมเนียม
หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพั นธุ์พืชใหม่ ให้เป็นไปตามแบบ
ที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๐ ให้อธิบดีประกาศชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๑ หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ให้มีอายุ
ดังต่อไปนี้
(๑) พืชที่ให้ผลผลิตตามลักษณะประจาพันธุ์ได้หลังจากปลูกจาก
ส่วนขยายพันธุ์ ภายในเวลาไม่เกินสองปี ให้มีอายุสิบสองปี
(๒) พืชที่ให้ผลผลิตตามลักษณะประจาพันธุ์ได้หลังจากปลูกจาก
ส่วนขยายพันธุ์ ในเวลาเกินกว่าสองปี ให้มีอายุสิบเจ็ดปี
(๓) พืชที่ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ที่ให้ผลผลิตตามลักษณะประจาพันธุ์
ได้หลังจากปลูกจากส่วนขยายพันธุ์ ในเวลาเกินกว่าสองปี ให้มีอายุยี่สิบเจ็ดปี
อายุหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ตามวรรคหนึ่ง
ให้นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
มาตรา ๓๒ ให้ผู้ได้รับหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
เป็นผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่นั้น
ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่จะอนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิในพันธุ์พืชใหม่
ของตน หรือจะโอนสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ให้แก่บุคคลอื่นก็ได้
ในกรณีที่บุคคลหลายคนเป็นผู้ทรงสิทธิร่วมกัน การโอนสิทธิหรือการ
อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ จะกระทาได้ก็แต่ด้วยความยินยอมของผู้ทรงสิทธิ
ทุกคน

๑๗

การโอนสิทธิหรือการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามวรรคสอง ต้องทา
เป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๓ ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการผลิต
ขาย หรื อ จ าหน่ า ยด้ ว ยประการใด น าเข้ า มาในราชอาณาจัก ร ส่ ง ออกนอก
ราชอาณาจักร หรือมีไว้เพื่อกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าว ซึ่งส่วนขยายพันธุ์
ของพันธุ์พืชใหม่
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การกระทาเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับความคุ้มครอง โดยไม่มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นส่วนขยายพันธุ์
(๒) การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับ
ความคุ้มครอง เพื่อปรับปรุงพันธุ์หรือพัฒนาพันธุ์พืช
(๓) การกระทาเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งกระทา
โดยสุจริต
(๔) การเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์สาหรับพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับความ
คุ้มครองโดยเกษตรกรด้วยการใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ตนเองเป็นผู้ผลิต แต่ในกรณีที่
รัฐ มนตรี โ ดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ ประกาศให้ พั น ธุ์พื ช ใหม่ นั้ น
เป็นพันธุ์พืชที่ควรส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์ ให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกหรือ
ขยายพันธุ์ได้ไม่เกินสามเท่าของปริมาณที่ได้มา
(๕) การกระทาเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับความคุ้มครอง โดยไม่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการค้า
(๖) การขายหรือจาหน่ายด้วยประการใด นาเข้ามาในราชอาณาจักร
ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือมีไว้เพื่อกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าว
ซึ่งส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งถูกนาออกจาหน่าย
โดยผู้ทรงสิทธิหรือด้วยความยินยอมของผู้ทรงสิทธิ

๑๘

มาตรา ๓๔ ในการขายหรือจาหน่ายด้วยประการใด ซึ่งส่วนขยายพันธุ์
ของพัน ธุ์พืช ใหม่ ผู้ ทรงสิ ท ธิในพัน ธุ์พืช ใหม่ต้องแสดงเครื่องหมายให้ ปรากฏ
ที่ส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อของส่วนขยายพันธุ์
ของพันธุ์พืชใหม่
เครื่องหมายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกาหนด
มาตรา ๓๕ การจดทะเบียนการรับโอนสิทธิในพันธุ์พืชใหม่โดยทาง
มรดก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๖ เมื่อมีความจาเป็นในการป้องกันรักษาโรคและส่งเสริม
สุขภาพ การรักษาสวัสดิภาพของประชาชน การรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชี ว ภาพ หรื อ เพื่ อ ประโยชน์ ส าธารณะอย่ า งอื่ น
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอานาจประกาศห้ามมิให้ผลิต
ขาย หรือจาหน่ายด้วยประการใด นาเข้ามาในราชอาณาจักร หรือส่งออกนอก
ราชอาณาจักร ซึ่งพันธุ์พืชใหม่ เป็นระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในประกาศได้
เพื่อประโยชน์ต่อความมั่นคงของประเทศ ในการรักษาความมั่นคง
ทางอาหาร การป้ องกัน การผูกขาดทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์ส าธารณะ
อย่างอื่น รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอานาจออกประกาศ
อนุญาตให้บุคคลทั่วไป ให้กระทาการตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่งได้ โดยต้องเสีย
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ ประกาศดังกล่าวจะต้อง
กาหนดระยะเวลาอนุญาตให้กระทาการและกาหนดอัตราค่าตอบแทนไว้ด้วย
หลังจากที่ได้ดาเนินการตามความในวรรคสองแล้ว แต่ยังปรากฏว่า
ไม่สามารถป้องกันหรือบรรเทาเหตุตามวรรคสองได้อย่างมีประสิทธิผล รัฐมนตรี
โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ อาจมี ค าสั่ ง เพิ ก ถอนหนั ง สื อ ส าคั ญ
แสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่นั้นได้

๑๙

มาตรา ๓๗ เมื่อพ้นกาหนดสามปี นับแต่วันจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
บุคคลอื่นจะยื่นคาขอใช้สิทธิตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง ต่ออธิบดีก็ได้ ถ้าปรากฏว่า
ในขณะที่ยื่นคาขอดังกล่าว ไม่มีการขายส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ หรือ
มีก ารขายส่ ว นขยายพั น ธุ์ดั ง กล่ า วในปริ ม าณที่ ไ ม่ เพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการ
ของประชาชนภายในราชอาณาจักร หรือขายในราคาสูงเกินควร เว้นแต่ผู้ทรงสิทธิ
ในพัน ธุ์พื ช ใหม่จ ะพิสู จ น์ ไ ด้ว่าการนั้ น เกิด ขึ้น จากพฤติการณ์ที่ตนไม่ ส ามารถ
ควบคุมได้ หรือพันธุ์พืชใหม่นั้นเป็นสายพันธุ์สาหรับใช้ประโยชน์เพื่อการผลิต
เมล็ ด พั น ธุ์ ลู ก ผสม ซึ่ ง มี ก ารผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ ลู ก ผสมในปริ ม าณที่ เ พี ย งพอต่ อ
ความต้องการของประชาชนภายในราชอาณาจักรและขายในราคาที่ไม่สูงเกินควร
อธิบดีโ ดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ มีอานาจอนุญาตให้ มี
การใช้สิทธิตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่งได้ โดยให้ผู้ ขอใช้สิทธิจ่ายค่าตอบแทน
ตามสมควรแก่ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่
การขอใช้สิทธิในพันธุ์พืชใหม่ การกาหนดค่าตอบแทน และระยะเวลา
การใช้สิทธิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๘ อธิบดีโ ดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการ มีอานาจ
เพิกถอนหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) พันธุ์พืชนั้นไม่มีลักษณะตามมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒
(๒) หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ออกไป
โดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ และ
มาตรา ๒๐
(๓) รายละเอียดในคาขอจดทะเบียนที่ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
มาตรา ๑๙ เป็นเท็จ
ในกรณีที่มีเหตุตาม (๑) (๒) หรือ (๓) บุคคลใดจะกล่าวอ้างหรือยื่นฟ้อง
ต่อศาล ขอให้มีคาสั่งเพิกถอนหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ก็ได้

๒๐

มาตรา ๓๙ ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ต้องชาระค่าธรรมเนียมรายปี
ตามอัตราและวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง และต้องชาระภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ และของทุกๆ ปี
ถัดไป
มาตรา ๔๐ ถ้าผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมรายปี
ตามมาตรา ๓๙ ต้องชาระค่าธรรมเนียมเพิ่มร้อยละสามสิบของเงินค่าธรรมเนียม
รายปีที่ค้างชาระ
ถ้ า ผู้ ท รงสิ ท ธิ ใ นพั น ธุ์ พื ช ใหม่ ไ ม่ ช าระค่ า ธรรมเนี ย มรายปี แ ละ
ค่าธรรมเนียมเพิ่ม ภายในเก้าสิ บวัน นั บแต่วันสิ้ นกาหนดช าระค่าธรรมเนียม
รายปีตามมาตรา ๓๙ ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอานาจ
สั่งเพิกถอนหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่นั้น
มาตรา ๔๑ ค าขอจดทะเบี ย นพั น ธุ์ พื ช ใหม่ ค าคั ด ค้ า นการขอ
จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ คาขอ
จดทะเบี ย นการอนุ ญ าตให้ ใ ช้ สิ ท ธิ ต ามหนั ง สื อ ส าคั ญ แสดงการจดทะเบี ย น
พั น ธุ์ พื ช ใหม่ ค าขอจดทะเบี ย นการโอนสิ ท ธิ ต ามหนั ง สื อ ส าคั ญ แสดงการ
จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ใบแทนหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
ให้เสียค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
ชารุดหรือสูญหาย ให้ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ขอรับใบแทนหนังสือสาคัญแสดง
การจดทะเบี ย นพั น ธุ์ พื ช ใหม่ ไ ด้ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง

๒๑

หมวด ๔
การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
-----------------------------มาตรา ๔๓ พันธุ์พืชที่จะขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องประกอบด้วยลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นพันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพาะในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งภายใน
ราชอาณาจักรเท่านั้น
(๒) เป็นพันธุ์พืชที่ไม่เคยจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่
มาตรา ๔๔ บุ ค คลซึ่ งบรรลุ นิ ติภ าวะแล้ ว ที่ ตั้ ง ถิ่น ฐานและสื บ ทอด
ระบบวัฒนธรรมร่วมกันมาโดยต่อเนื่อง ซึ่งได้ร่วมกันอนุรักษ์หรือพัฒนาพันธุ์พืช
ที่เข้าลักษณะที่กาหนดไว้ตามมาตรา ๔๓ อาจขอขึ้นทะเบียนเป็นชุมชนตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยตั้งตัวแทนยื่นคาขอเป็นหนังสือ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
แห่งท้องที่
คาขออย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) พันธุ์พืชที่ร่วมกันอนุรักษ์หรือพัฒนา และวิธีดาเนินการในการ
อนุรักษ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชนั้น
(๒) รายชื่อของผู้เป็นสมาชิกชุมชน
(๓) สภาพพื้ น ที่ พร้ อ มทั้ ง แผนที่สั ง เขปแสดงเขตพื้ น ที่ ชุม ชนและ
เขตติดต่อ
การยื่นคาขอและการพิจารณาอนุมัติขึ้นทะเบียนชุมชน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง

๒๒

มาตรา ๔๕ พันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพาะในท้องที่ใดและชุมชนเป็นผู้อนุรักษ์
หรือพัฒนาพันธุ์พืชดังกล่าวแต่ผู้เดียว ให้ชุมชนนั้นมีสิทธิยื่นคาร้องต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชุมชนนั้นตั้งอยู่ในเขตปกครอง ให้ดาเนินการยื่นคาขอ
จดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น แทนชุมชนดังกล่าวได้
เมื่อได้รับคาร้องจากชุมชนตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นต่อคณะกรรมการ นับแต่วันที่
ได้รับเอกสารและข้อมูลที่จาเป็นในการขอจดทะเบียนครบถ้วน
ในกรณีที่ ชุมชนตามวรรคหนึ่ง รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกร
หรือสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้ว ยสหกรณ์ ให้ กลุ่ มเกษตรกรหรือสหกรณ์นั้น
มีสิทธิขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น แทนชุมชนได้
มาตรา ๔๖ การขอจดทะเบียน การพิจารณาคาขอจดทะเบียน และ
การออกหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๗ เมื่อได้จ ดทะเบีย นคุ้มครองพันธุ์พืช พื้นเมืองเฉพาะถิ่น
ของชุ ม ชนใดแล้ ว ให้ ชุ ม ชนนั้ น มี สิ ท ธิ แ ต่ ผู้ เ ดี ย วในการปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ ศึ ก ษา
ค้นคว้า ทดลอง วิจัย ผลิต ขาย ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือจาหน่ายด้วย
ประการใด ซึ่งส่ วนขยายพัน ธุ์ของพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ทั้งนี้ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์ ที่ได้รับหนังสือสาคัญแสดง
การจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เป็นผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่นนั้น แทนชุมชนดังกล่าว
ความในวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับแก่กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การกระทาเกี่ยวกับพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นที่ได้รับความคุ้มครอง
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นส่วนขยายพันธุ์

๒๓

(๒) การกระทาเกี่ยวกับพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นที่ได้รับความคุ้มครอง
ซึ่งกระทาโดยสุจริต
(๓) การเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์สาหรับพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
ที่ได้รับความคุ้มครอง โดยเกษตรกรด้วยการใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ตนเองเป็นผู้ผลิต
แต่ในกรณีที่ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ประกาศให้พันธุ์พืช
พื้นเมืองเฉพาะถิ่นนั้น เป็นพันธุ์พืชที่ควรส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์ ให้เกษตรกร
สามารถเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์ ได้ไม่เกินสามเท่าของปริมาณที่ได้มา
(๔) การกระทาเกี่ยวกับพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นที่ได้รับความคุ้มครอง
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า
มาตรา ๔๘ ผู้ใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง
หรือวิจัย เพื่อประโยชน์ในทางการค้า จะต้องทาข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์
ที่ได้รับจากการใช้พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นนั้น
ในการอนุญาตให้ผู้ใดกระทาการตามวรรคหนึ่ง และการทาข้อตกลง
แบ่งปันผลประโยชน์ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์
ที่ได้รับหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เป็นผู้ทา
นิติกรรมแทนชุมชน ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
มาตรา ๔๙ ผลประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากการอนุ ญ าตให้ ผู้ อื่ น ใช้ สิ ท ธิ
ในพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ให้จัดสรรแก่ผู้ซึ่งอนุรักษ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชนั้น
ร้อยละยี่ สิบ เป็ นรายได้ร่วมกันของชุมชนร้อยละหกสิ บ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์ ที่เป็นผู้ทานิติกรรมร้อยละยี่สิบ
การแบ่ ง ผลประโยชน์ ใ นระหว่ า งผู้ ซึ่ ง อนุ รั ก ษ์ ห รื อ พั ฒ นาพั น ธุ์ พื ช
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด

๒๔

ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
มาตรา ๕๐ ให้นาบทบัญญัติในมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับแก่อายุของ
หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น โดยอนุโลม
อายุของหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
ตามวรรคหนึ่ง อาจขยายเวลาต่อได้คราวละสิบปี หากอธิบดีเห็นว่าพันธุ์พืชนั้น
ยังประกอบด้วยลักษณะตามมาตรา ๔๓ และชุมชนนั้น ยังคงมีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕
การขอขยายอายุสิทธิ และการอนุญาตให้ขยายอายุสิทธิ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๑ ให้นาบทบัญญัติในมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗
มาใช้บังคับกับพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น โดยอนุโลม

หมวด ๕
การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า
-------------------------มาตรา ๕๒ ผู้ ใ ดเก็ บ จั ด หา หรื อ รวบรวม พั น ธุ์ พื ช พื้ น เมื อ งทั่ ว ไป
พันธุ์พืช ป่า หรือส่ว นหนึ่ งส่ วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพันธุ์
ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย เพื่อประโยชน์ในทางการค้า จะต้องได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ และทาข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ โดยให้นาเงินรายได้
ตามข้ อ ตกลงแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ ส่ ง เข้ า กองทุ น คุ้ ม ครองพั น ธุ์ พื ช ทั้ ง นี้
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง

๒๕

ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) วัตถุประสงค์ของการเก็บหรือรวบรวมพันธุ์พืช
(๒) จานวนหรือปริมาณของตัวอย่างพันธุ์พืชที่ต้องการ
(๓) ข้อผูกพันของผู้ได้รับอนุญาต
(๔) การกาหนดความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในผลงาน
การปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย ที่ได้มาจากการใช้พันธุ์พืชในข้อตกลง
(๕) การกาหนดจานวน อัตรา และระยะเวลาการแบ่งปันผลประโยชน์
ตามข้อตกลงแบ่ งปันผลประโยชน์ ในผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการใช้พันธุ์พืชใน
ข้อตกลง
(๖) อายุของข้อตกลง
(๗) การยกเลิกข้อตกลง
(๘) การกาหนดวิธีการระงับข้อพิพาท
(๙) รายการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๓ ผู้ใดทาการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป
พันธุ์ พืช ป่ า หรื อส่ ว นหนึ่ ง ส่ ว นใดของพั น ธุ์ พืช ดั งกล่ า ว ที่ มิไ ด้มี วัตถุ ประสงค์
เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด

หมวด ๖
กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช
-----------------------------มาตรา ๕๔ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนคุ้มครอง
พันธุ์พืช" ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการช่วยเหลือ

๒๖

และอุดหนุ น กิจ การที่เกี่ยวกับการอนุรั กษ์ การวิจัย และการพัฒ นาพันธุ์พืช
ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินรายได้จากข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ตามมาตรา ๕๒
(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืช
(๓) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(๕) ดอกผลและผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากกองทุน
เงินและทรัพย์สินอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องนาส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๕๕ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) ช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ของชุมชน ที่เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ การวิจัย และการพัฒนาพันธุ์พืช
(๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เพื่ออุดหนุนการอนุรักษ์
การวิจัย และการพัฒนาพันธุ์พืช ของชุมชน
(๓) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
การบริหารกองทุนและการควบคุมการใช้จ่ายเงินกองทุน ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๕๖ ให้ มี ค ณะกรรมการกองทุ น คณะหนึ่ ง ประกอบด้ ว ย
ปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ น ประธานกรรมการ และบุ ค คลอื่ น
ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง ไม่เกินเจ็ดคนเป็นกรรมการ และอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
เป็นกรรมการและเลขานุการ

๒๗

มาตรา ๕๗ ให้คณะกรรมการกองทุน มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลาดับความสาคัญ
ของการใช้จ่ายเงินกองทุน ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๕๕
ต่อคณะกรรมการ
(๒) กาหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรร ขอเงิน
ช่วยเหลือ หรือขอเงินอุดหนุน จากกองทุน
(๓) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุน เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ในมาตรา ๕๕ ทั้งนี้ ตามแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลาดับความสาคัญ
ที่คณะกรรมการกาหนด
(๔) พิจารณาอนุมัติคาขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามมาตรา ๕๕
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา ๕๘ ให้นาความในมาตรา ๗ และมาตรา ๘ มาใช้บังคับแก่วาระ
การด ารงต าแหน่ ง และการพ้ นจากต าแหน่ ง ของคณะกรรมการกองทุน โดย
อนุโลม
ให้นาความในมาตรา ๙ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการกองทุน
โดยอนุโลม
มาตรา ๕๙ ให้จัดสรรเงินจากกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ในส่วนที่ได้รับ
จากการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปตามข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์
ตามมาตรา ๕๒ ให้ แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่เป็นแหล่ งที่นาพันธุ์พืช
พื้ น เมื อ งทั่ ว ไปมาใช้ ป ระโยชน์ ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และอั ต ราที่ ก าหนด
ในกฎกระทรวง

๒๘

มาตรา ๖๐ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ให้คณะ
กรรมการกองทุน เสนองบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้ว
ต่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อตรวจสอบรับรอง และเสนอต่อคณะกรรมการ
งบดุล และรายงานการรับ จ่ ายเงิน ดังกล่ าว ให้ คณะกรรมการเสนอ
ต่อรัฐมนตรี และให้รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบ และจัดให้มี
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๗
การคุ้มครองสิทธิของผูท้ รงสิทธิในพันธุ์พืช
-----------------------------มาตรา ๖๑ ในกรณีที่ มีการฝ่าฝืนสิทธิของผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่
หรือผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๔๗
แล้ ว แต่ ก รณี ศาลมี อ านาจสั่ ง ให้ ผู้ ฝ่ า ฝื น ชดใช้ ค่ า เสี ย หายแก่ ผู้ ท รงสิ ท ธิ
ตามจ านวนที่ ศาลเห็ น สมควร โดยคานึ ง ถึง ความร้ ายแรงของความเสี ย หาย
รวมทั้ง การสูญเสียผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจาเป็นในการบังคับตามสิทธิ
ของผู้ทรงสิทธิด้วย
มาตรา ๖๒ บรรดาพั น ธุ์ พื ช หรื อ สิ่ ง ที่ อ ยู่ ใ นความครอบครองของ
ผู้กระทาการ อันเป็นการฝ่าฝืนสิทธิของผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ หรือผู้ทรงสิทธิ
ในพันธุ์พืช พื้น เมืองเฉพาะถิ่น ตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๔๗ แล้ว แต่กรณี
ให้ศาลสั่งริบเสียทั้งสิ้น
บรรดาสิ่งที่ศาลสั่งริบ ให้ตกเป็นของแผ่นดิน และให้กรมวิชาการเกษตร
นาไปดาเนินการ ตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

๒๙

หมวด ๘
บทกาหนดโทษ
----------------------------มาตรา ๖๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ใดซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการจดทะเบียน
คุ้มครองพันธุ์พืช ใหม่ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช
ตามมาตรา ๑๙ (๓) ใช้ ยินยอมให้ผู้อื่นใช้ หรือให้แก่ผู้อื่น ซึ่งส่วนขยายพันธุ์ของ
พันธุ์พืชใหม่ หรือสารพันธุกรรม ที่ส่งมอบให้แก่ตนตามคารับรอง ตามมาตรา
๑๙ (๔) โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือมิได้รับความยินยอมจากผู้ขอจดทะเบียน
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๔ ผู้ใดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๓๓ หรือ
มาตรา ๔๗ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชนั้น ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๕ ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๔
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
มาตรา ๖๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๗ ผู้ ใ ดปลอมแปลง หรื อ ใช้ เ ครื่ อ งหมายเลี ย นแบบ หรื อ
กระทาการใดๆ เพื่อให้บุคคลอื่นหลงเข้าใจผิดว่า พันธุ์พืชนั้นเป็นพันธุ์พืชที่ได้รับ
ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี
และปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงสองแสนบาท

๓๐

มาตรา ๖๘ ผู้ ใดขอจดทะเบี ย นพัน ธุ์พืช ใหม่ หรือพันธุ์พืช พื้นเมือ ง
เฉพาะถิ่น โดยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้
หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ หรือหนังสือสาคัญแสดงการ
จดทะเบี ย นพั น ธุ์ พื ช พื้ น เมื อ งเฉพาะถิ่ น แล้ ว แต่ ก รณี ต้ อ งระวางโทษจ าคุ ก
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๙ ในกรณี ที่ ผู้ ก ระท าความผิ ด ซึ่ ง ต้ อ งรั บ โทษตาม
พระราชบั ญญัตินี้ เป็ น นิ ติบุ คคล ผู้ แทนของนิ ติบุ คคลนั้น ต้องรั บโทษตามที่
กฎหมายกาหนดไว้สาหรับความผิดนั้นๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทา
ของนิติบุคคลนั้น ได้กระทาโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย
ผู้ รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลี กภัย
นายกรั ฐ มนตรี

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๑๘ ก
ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒)

๓๑

อัตราค่าธรรมเนียม
๑. คาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่

ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

๒. คาคัดค้านการขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่

ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

๓. หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่

ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

๔. ค่าธรรมเนียมรายปีสาหรับการคุม้ ครองพันธุ์พืชใหม่

ปีละ

๕. คาขอจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ตามหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่

ฉบับละ

๕๐๐ บาท

๖. คาขอจดทะเบียนการโอนสิทธิ
ตามหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่

ฉบับละ

๕๐๐ บาท

๗. ใบแทนหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่

ฉบับละ

๕๐๐ บาท

๑,๐๐๐ บาท

เจตนารมณ์ของกฎหมาย :เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริม ให้มีการปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์พืช
เพื่อให้มีพันธุ์พืชใหม่เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนา
ทางด้านเกษตรกรรม โดยการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจด้วยการให้สิทธิ
และความคุ้มครองตามกฎหมาย ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุรักษ์และพัฒนา
การใช้ประโยชน์พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า
เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล บารุงรักษา และใช้ประโยชน์พันธุ์พืชอย่างยั่งยืน
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

