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บทคัดย่อ 
 กำรศึกษำทดลองวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำ วิเครำะห์ กำรด ำเนินงำนบังคับใช้กฎหมำยในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ที่มีผลกระทบต่อนักปรับปรุงพันธุ์พืช เกษตรกร และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ กำร
ศึกษำวิจัยนี้เป็นกำรศึกษำกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ และข้อเสนอที่จำกแบบสอบถำม 
ตลอดจนกำรประชุมระดมควำมคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง และน ำมำวิเครำะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งหำแนว
ทำงแก้ไขเพ่ือเสนอแนะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน ำไปใช้ในกำรด ำเนินกำร 
 ผลกำรศึกษำพบว่ำกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช สำมำรถสร้ำงแรงจูงใจให้แก่นักปรับปรุงพันธุ์พืชท ำให้มีกำร
ปรับปรุงพันธุ์พืชเพ่ิมขึ้น แต่ยังมีข้อก ำหนดของกฎหมำยในหลำยเรื่องท ำให้กำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ยังไม่มี
ประสิทธิภำพเท่ำที่ควร ซึ่งสมควรจะต้องมีกำรแก้ไขปรับปรุ ง ทั้งนี้อำจท ำได้โดยกำรบริหำรจัดกำรภำยใน
หน่วยงำน เช่น กำรเพ่ิมประสิทธิภำพของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ กำรจัดท ำเป็นคู่มือในกำรด ำเนินงำนรวมทั้ง
ฐำนข้อมูลพันธุ์พืช ซึ่งเป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงมำก นอกจำกนี้กำรแก้ไขกฎหมำยก็ยังถือเป็นเงื่อนไขที่ส ำคัญ ซึ่งจะต้องมี
กำรแก้ไขปรบัปรุงในหลำยประเด็น กำรก ำหนดควำมหมำยของพันธุ์พืช 

พ้ืนเมืองทั่วไป ซึ่งก ำหนดให้ครอบคลุมถึงพันธุ์พืชทุกพันธุ์ที่มีอยู่ในรำชอำณำจักร และหำกใช้ประโยชน์
จำกพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปในกำรปรับปรุงพันธุ์จะต้องได้รับอนุญำตก่อน มิฉะนั้นได้รับโทษทำงอำญำ เรื่องกำร
คุ้มครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์ในกรณีถูกละเมิดสิทธิควำมชอบธรรมของนักปรับปรุงพันธุ์ที่จะได้รับกำร
คุ้มครองสิทธิพันธุ์พืชใหม่ทุกชนิดพืช กำรแก้ไขกฎหมำยจ ำเป็นที่จะต้องด ำเนินกำรโดยเร่งด่วน แต่กำรด ำเนินกำร
ดังกล่ำวจะส ำเร็จได้ต่อเมื่ออยู่บนพื้นฐำนของควำมเข้ำใจร่วมกับประสำนประโยชน์ที่แตกต่ำงให้ได้สมดุลมำกที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าน า 
กำรพัฒนำพันธุ์พืชใหม่ จ ำเป็นต้องมีกำรลงทุนอย่ำงมำกทั้งด้ำนสมอง แรงงำน ทรัพย์สิน และเวลำ แต่

เมื่อนักปรับปรุงพันธุ์พืชได้น ำพืชใหม่ ออกเผยแพร่แล้ว พันธุ์พืชเหล่ำนั้นจะถูกน ำไปใช้ประโยชน์จำกบุคคลอ่ืนๆ 
ต่อไป โดยไม่ค ำนึงถึงสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์ที่ได้ปรับปรุงพันธุ์พืชเหล่ำนั้นขึ้น ท ำให้นักปรับปรุงพันธุ์ขำด
แรงจูงใจในกำรสร้ำงพันธุ์ใหม่ ส่งผลให้ไม่สำมำรถพัฒนำกำรเกษตรได้อย่ำงเต็มที่ 
 นักปรับปรุงพันธุ์พืชได้พยำยำมปกป้องสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ที่ตนพัฒนำขึ้นมำโดยตลอด เช่น กำรป้องกัน
ทำงชีวภำพเพ่ือป้องกันมิให้สำมำรถขำยพันธุ์ต่อได้ กำรท ำสัญญำทำงแพ่ง โดยห้ำมกำรขยำยพันธุ์ และสุดท้ำย
พยำยำมผลักดันให้ได้รับกำรคุ้มครองภำยใต้กฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำ 
 ประเทศที่พัฒนำแล้วทั่วโลกได้มีกำรออกกฎหมำยเพ่ือคุ้มครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์ แต่ปัญหำระบบ
กำรค้ำเสรีท ำให้กำรคุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ์ ภำยในประเทศไม่เพียงพอ  ภำยหลังจำกมีกำรจัดตั้ง องค์กำร
ค้ำโลก (The World Trade Organization) หรือ WTO เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2538 ประเทศที่พัฒนำแล้วได้
พยำยำมผลักดันประเด็นกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำเข้ำสู่กำรเจรจำ โดยอ้ำงว่ำ กำรปรับปรุงระบบกำร
คุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำระหว่ำงประเทศจะก่อให้เกิดผลดีต่อกำรค่ำเสรี เพรำะจะช่วยลดปริมำณของสินค้ำ
ปลอมแปลงในตลำด อันเป็นกำรป้องกันและรักษำกำรค้ำอันชอบธรรม ในควำมเห็นของประเทศที่พัฒนำแล้ว 
สินค้ำปลอมแปลงเหล่ำนี้เป็นอุปสรรคทำงกำรค้ำ (Trade barriers)  และเป็นตัวกำรที่ก่อให้เกิดกำรบิดเบือน 
(Distortion) ระบบกำรค้ำเสรี หำกมีกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำที่มีประสิทธิภำพและเข้มงวดแล้ว ก็จะ
ก่อให้เกิดกำรขยำยตัวของกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ส่งเสริมกำรแบ่งปัน และเสนอทำงเลือกที่หลำกหลำยต่อ
ประชำชนผู้บริโภค ทั้งนี้เพรำะผู้ประกอบกำรจะมีควำมเชื่อมั่นที่จะส่งสินค้ำของตนออกจ ำหน่ำย โดยเฉพำะสินค้ำ
ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทำงปัญญำ เพรำะไม่ต้องเสี่ยงกับกำรถูกปลอมแปลงและลอกเลียนแบบ บรรดำประเทศที่
พัฒนำแล้วเชื่อว่ำกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำอย่ำงเพียงพอจะเอ้ือถึงผลประโยชน์ก่อให้เกิดกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีใหม่ๆ และส่งเสริมกิจกรรมกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีไปสู่ประเทศที่ก ำลังพัฒนำ อันเป็นกำรช่วยยกระดับ
กำรพัฒนำอุดสำหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศเหล่ำนั้น   ประเด็นกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำนี้ ถือว่ำ
เป็นหัวข้อกำรเจรจำที่มีควำมส ำคัญและยุ่งยำกมำกที่สุดหัวข้อหนึ่งของกำรเจรจำ ควำมยุ่งยำกดังกล่ำวเป็นผล
เนื่องมำจำก ควำมแตกต่ำงทำงควำมคิดระหว่ำงรัฐภำคท่ีเป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว กับประเทศที่ก ำลังพัฒนำ ซึ่งใน
ที่สุดได้ควำมตกลงเกี่ยวกับกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ เรียกว่ำ ควำมตกลงว่ำด้วยสิทธิในทรัพย์สินทำง
ปัญญำที่เกี่ยวกับกำรค้ำ (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) หรือ 
ควำมตกลงทริปส์ (TRIPs Agreement)    
 พันธกรณีที่ประเทศไทยเป็นภำคีองค์กำรค้ำโลก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข้อผูกพันควำมตกลงว่ำด้วยสิทธิใน
ทรัพย์สินทำงปัญญำที่เกี่ยวกับกำรค้ำตำมมำตรำ 27.3(b) ซึ่งได้ก ำหนดให้ประเทศสมำชิก ต้องให้กำรคุ้มครองแก่
พันธุ์พืช ไม่ว่ำโดยระบบสิทธิบัตรหรือระบบกฎหมำยเฉพำะหรือโดยกำรใช้สองระบบรวมกัน ท ำให้ประเทศไทยได้
ออกกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2542 
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 มีวัตถุประสงค์หลักประกำรหนึ่ง คือ เพ่ือคุ้มครองสิทธิ หน้ำ
ของนักปรับปรุงพันธุ์พืชเพ่ือสร้ำงแรงจูงใจจะได้คิดค้นพันธุ์ใหม่ๆ ให้เป็นทำงเลือกของเกษตรกร เพ่ือพัฒนำ



 
 

เศรษฐกิจของประเทศ กำรคุ้มครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืช ตำมที่กฎหมำยก ำหนดนี้ถือได้ว่ำเป็นเรื่องใหม่
ของประเทศไทย ส่งผลกระทบโดยตรงต่อนักปรับปรุงพันธุ์พืช เกษตรกร และระบบกำรผลิตของประเทศไทย 
จ ำเป็นต้องมีกำรศึกษำถึงผลกระทบดังกล่ำวรวมทั้งแนวทำงกำรแก้ไขพัฒนำเพ่ือให้กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช เป็น
เครื่องมือส ำคัญในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

วิธีด าเนินการ 
1. ศึกษำ วิเครำะห์  และรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ข้อตกลงทำงกำรค้ำเกี่ยวกับ
 ทรัพย์สินทำงปัญญำ (TRIPs Agreement) อนุสัญญำว่ำด้วยกำรคุ้มครองพันธุ์ พืชใหม่  (UPOV) 
 พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 กฎหมำยคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำประเทศไทย 
2.   ยกร่ำงแบบสอบถำม 
3.   จัดประชุมสัมมนำทำงวิชำกำร เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
4.   ศึกษำ วิเครำะห์  เพ่ือประเมินข้อมู ลผลกระทบทำงกฎหมำยด้ำนกำรคุ้มครองพันธุ์ พืชใหม่จำก
 แบบสอบถำมและควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
5.   สรุปผลและรำยงำนผลกำรศึกษำ 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
  ศึกษำ วิเครำะห์ และรวบรวมข้อมูล จำกเอกสำรที่เกี่ยวข้องได้แก่ ข้อตกลงกำรค้ำเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทำงปัญญำ (TRIPs Agreement) อนุสัญญำว่ำด้วยกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (UPOV) พระรำชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 กฎหมำยคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำของประเทศไทย 

1.  ควำมตกลงว่ำด้วยสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำที่เก่ียวกับกำรค้ำ (Agreement on Trade-Related  
Aspects of Intellectual property Rights Including Trade in Counterfeit Goods-TRIPs) 
ควำมตกลงแกตต์ (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ท ำให้เกิดกระแส
โลกำภิวัฒน์ มีบทบำทส ำคัญต่อกำรส่งเสริมกำรขยำยตัวของกำรค้ำระหว่ำงรัฐ หลักกำรพ้ืนฐำนของแกตต์ที่ว่ำ ทุก
ประเทศจะต้องให้สิทธิประโยชน์แก่กันโดยไม่มีกำรเลือกปฏิบัติ (non-discrimination) นับว่ำเป็นเครื่องจูงใจ
ส ำคัญที่ท ำให้ประเทศต่ำงๆ ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรเข้ำร่วมในควำมตกลงระหว่ำงประเทศนี้ประเด็นกำร
คุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำนั้นถือว่ำเป็นหัวข้อใหม่ของกำรเจรจำกำรค้ำของแกตต์ บทบัญญัติในข้อ 20 (ดี) ของ
ควำมตกลงแกตต์ได้กล่ำวไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ กำรคุ้มครองสิทธิบัตร เครื่องหมำยกำรค้ำ และลิขสิทธิ์ ต้องไม่ท ำให้
เกิดเป็นอุปสรรคส ำหรับกำรค้ำเสรีระหว่ำงประเทศ 
  ปัจจัยที่น ำไปสู่กำรผลักดันให้มีกำรท ำควำมตกลงทริปส์ ก็คือ ปัญหำเศรษฐกิจมหภำค (macro-
economic problems) ที่บรรดำประเทศท่ีพัฒนำแล้วหลำยประเทศประสบอยู่ในขณะนั้น ประเทศท่ีก ำลังพัฒนำ
แล้วได้สูญเสียตลำดกำรค้ำในสินค้ำบำงอย่ำงให้กับสินค้ำของประเทศก ำลังพัฒนำ ซึ่งสำมำรถพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถในกำรผลิตสินค้ำอุตสำหกรรมบำงอย่ำงขึ้นมำได้อย่ำงมีคุณภำพ 
  ควำมตกลงทริปส์เป็นควำมตกลงระหว่ำงประเทศที่สมำชิกขององค์กำรค้ำโลก (World Trade 
Organization-WTO) ต้องผูกพันอย่ำงไม่มีเงื่อนไขวัตถุประสงค์ส ำคัญของควำมตกลงทริปส์คือ เพ่ือส่งเสริมให้มี



 
 

กำรคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำอย่ำงเพียงพอและมีประสิทธิภำพ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ให้มำตรกำร
ในกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำเป็นอุปสรรคต่อกำรค้ำเสรีระหว่ำงประเทศ 
  ควำมตกลงทริปส์ไม่เพียงแต่ได้น ำเอำหลักกำรส ำคัญที่ปรำกฏอยู่ในอนุสัญญำทรัพย์สินทำง
ปัญญำฉบับต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นอนุสัญญำกรุงปำรีส อนุสัญญำกรุงบอนน์ ฯลฯ มำบัญญัติเรียบเรียงไว้อย่ำงเป็น
ระบบ แต่ได้รับเอำหลักกำรพ้ืนฐำนของควำมตกลงแกตต์ ไม่ว่ำจะเป็นหลักปฏิบัติเยี่ยงชำติที่ได้รับกำรอนุเครำะห์
ยิ่ง(most-favored-nation-treatment principle) หลักปฏิบัติเยี่ยงคนชำติ (national treatment พ้ืนฐำนของ
ควำมตกลงทริปส์ที่ประเทศสมำชิกต้องถือปฏิบัติด้วย 
  ควำมตกลงทริปส์ได้ก ำหนดเงื่อนไขให้ประเทศสมำชิกต้องให้ควำมคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ
หลำยประเภท โดยครอบคลุมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์และสิทธิข้ำงเคียง เครื่องหมำยกำรค้ำ สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ กำร
ออกแบบผังภูมิของวงจรรวม และกำรควบคุมกำรปฏิบัติที่เป็นปรปักษ์ต่อกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ โดยได้วำงบรรทัด
ฐำนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในกำรคุ้มครอง สิ่งที่ได้รับ 

ในระหว่ำงกำรเจรจำร่ำงควำมตกลงทริปส์ ประเด็นกำรคุ้มครองพันธุ์พืชถือเป็นหัวข้อ 
ที่ส ำคัญเรื่องหนึ่งที่มีกำรโต้เถียงกันอย่ำงกว้ำงขวำง ในขณะที่ประเทศที่พัฒนำแล้วต้องกำรที่จะให้มีกำรคุ้มครอง
พันธุ์พืชใหม่อย่ำงเข้มงวด ด้วยเหตุผลที่ว่ำกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือให้ได้มำซึ่งพันธุ์พืชใหม่ในปัจจุบันนั้นต้องอำศัย
เงินลงทุนจ ำนวนมหำศำล กำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภำยใต้ระบบทรัพย์สินทำงปัญญำจะเป็นกำรส่งเสริมให้
มีกำรประดิษฐ์คิดค้นพันธุ์พืชที่มีประโยชน์ต่อภำคกำรเกษตรและอุตสำหกรรม แต่ประเทศก ำลังพัฒนำส่วนใหญ่
กลับมีควำมกังวลว่ำกำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชเป็นอุปสรรคต่อระบบเกษตรกรรมและกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ
ของตน เพรำะว่ำภำคกำรเกษตรนั้นถือว่ำมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำส ำหรับประเทศก ำลังพัฒนำ ประเทศเหล่ำนี้
ล้วนแต่ต้องพ่ึงพำผลิตผลทำงกำรเกษตรเพ่ือสร้ำงรำยได้ให้แก่ประเทศ  แต่กลับมีระดับกำรพัฒนำเทคโนโลยีทำง
กำรเกษตรที่ต่ ำเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนำแล้วกำรให้สิทธิผูกขำดในพันธุ์พืชจึงดูเหมือนเป็นกำรเอ้ือ
ประโยชน์แก่บริษัทเอกชนในประเทศที่พัฒนำแล้ว ที่มีควำมพร้อมทั้งในแง่ของทุนและเทคโนโลยีมำกกว่ำจะเป็น
กำรส่งเสริมให้เกษตรกรในประเทศก ำลังพัฒนำอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ จนในที่สุดผลของกำรเจรจำไม่อำจหำ
ข้อสรุปที่ชัดเจนได้ ควำมตกลงทริปส์จึงได้ก ำหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นไปในลักษณะประนีประนอม โดยก ำหนดให้
ประเทศสมำชิกมีหน้ำที่ต้องให้ควำมคุ้มครองสิทธิบัตรแก่กำรประดิษฐ์ในทุกสำขำเทคโนโลยีแต่มีข้อยกเว้นว่ำ
ประเทศสมำชิกอำจไม่คุ้มครองพืชและสัตว์ (plant or animal) ภำยใต้ระบบสิทธิบัตรได้ อย่ำงไรก็ตำม ประเทศ
สมำชิกยังคงมีหน้ำที่ต้องให้ควำมคุ้มครองแก่พันธุ์พืช (plant varieties) ไม่ว่ำโดยกฎหมำยสิทธิบัตร หรือระบบ
กฎหมำยเฉพำะ หรือทั้งสองระบบร่วมกัน แต่มีเงื่อนไขว่ำ หำกประเทศสมำชิกเลือกที่จะให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืช
ภำยใต้ระบบกฎหมำยเฉพำะ กฎหมำยเช่นนี้จะต้องเป็นระบบกฎหมำยที่มีประสิทธิภำพ (an effective sui 
generic system) 
 2.  กำรคุ้มครองพันธุ์ พืชภำยใต้อนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (The 
International Convention for the Protection of New Varieties of Plants-UPOV) UPOV Convention 
ได้รับกำรลงนำม ณ กรุงปำรีสในปี ค.ศ. 1961 และมีผลบังคับในปี ค.ศ. 1968 และได้รับกำรแก้ไข 3 ครั้ง ในปี 



 
 

ค.ศ. 1972 ปี ค.ศ. 1978 และปี 1991  ปัจจุบันนี้ มีสมำชิก 63 ประเทศ แยกเป็นสมำชิกที่ปฏิบัติตำม UPOV 
1978 จ ำนวน 26 ประเทศก และปฏิบัติตำม UPOV 1991 จ ำนวน 37 ประเทศ 

1.  สำระส ำคัญของอนุสัญญำ 
อนุสัญญำ UPOV ค.ศ. 1978 และ ค.ศ. 1991 ได้ก ำหนดให้รัฐภำคีสมำชิก (member  

states) ให้ควำมคุ้มครองขั้นต่ ำส ำหรับพันธุ์พืชใหม่ โดยให้ตรำบทบัญญัติไว้ในกฎหมำยภำยในแต่ละรัฐ 
           ส ำหรับอนุสัญญำ UPOV ค.ศ.  1978 ได้ก ำหนดขอบเขตขั้นต่ ำของสิทธินักปรับปรุงพันธุ์
พืชว่ำ มีสิทธิในกำรผลิตเพ่ือกำรขำย กำรเสนอขำยหรือกำรผลิตส่วนขยำยพันธุ์เพ่ือกำรค้ำ ซึ่งพันธุ์พืชคุ้มครอง 
และอนุสัญญำ UPOV ค.ศ. 1991 ก ำหนดเพ่ิมเติมว่ำกำรกระท ำใดๆ ที่เกี่ยวกับส่วนขยำยพันธุ์พืช (propagating 
material) ต้องได้รับอนุญำตจำกผู้ทรงสิทธิ 
       สิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชมีลักษณะเหมือนสิทธิทรัพย์สินทำงปัญญำประเภทอ่ืนคือ เป็นสิทธิ
เด็ดขำดท่ีได้รับกำรคุ้มครองโดยกฎหมำย มีก ำหนดเวลำสิ้นสุดและเม่ือพ้นก ำหนดดังกล่ำว สิทธินี้ตกแก่สำธำรณชน 
(public domain) นอกจำกนี้สิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของรัฐ มิให้ผู้ทรงสิทธิกระท ำกำรใดๆ 
ให้เกิดควำมเสียหำยต่อสำธำรณชน สิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชไม่ใช่บังคับแก่กำรใช้พันธุ์พืชคุ้มครองเพ่ืองำนวิจัยและ
กำรใช้เพ่ือปรับปรุงพันธุ์พืชไม่ใช้บังคับแก่กำรใช้พันธุ์พืชคุ้มครองเพ่ืองำนวิจัยและกำรใช้เพ่ือปรับปรุงพันธุ์พื ชขึ้น
ใหม ่
     ภำรกิจหลักของ UPOV คือกำรส่งเสริมให้เกิดควำมร่วมมือและควำมสอดคล้องต้องกัน
ระหว่ำงรัฐสมำชิก ในกำรบัญญัติกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชโดยมีลักษณะมำตรฐำนขั้นต่ ำตำมที่ UPOV ก ำหนดไว้ 
โดยรัฐสมำชิกให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ในรูปกฎหมำยภำยใน 

2.   หลักเกณฑ์ท่ีส ำคัญของอนุสัญญำ 
1) วัตถุประสงค์และขอบเขตของกฎหมำยกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ได้ก ำหนด

วัตถุประสงค์ เพ่ือรับรองและประกันว่ำนักปรับปรุงพันธุ์พืชผู้ผลิตพันธุ์พืชใหม่ หรือผู้สืบสิทธิให้ได้รับสิทธิในพันธุ์
พืชใหม่ที่เรียกว่ำ สิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชโดยก ำหนดควำมหมำยของค ำว่ำ พันธุ์พืช (variety) หมำยถึง กลุ่มของ
พืชซึ่งถูกจ ำแนกอยู่ในต ำแหน่งต่ ำสุดของระบบกำรจ ำแนกทำงพฤกษศำสตร์ ซึ่งไม่สำมำรถจ ำแนกให้ต่ ำกว่ำนี้ กลุ่ม
นี้ไม่จ ำเป็นต้องมีลักษณะตำมเงื่อนไขกำรได้รับสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชกลุ่มพืชที่เป็นพันธุ์พืชมีลักษณะ ดังนี้ 

(1) แสดงให้ปรำกฏคุณลักษณะเฉพำะหลำยประกำรซึ่งเกิดจำกลักษณะของยีน (Gene) 
(2) สำมำรถจ ำแนกจำกกลุ่มพืชอื่นโดยลักษณะที่ปรำกฏอย่ำงน้อยหนึ่งประกำรจำก 

คุณลักษณะเฉพำะที่แสดงออกมำ  
(3) ลักษณะประจ ำกลุ่มพืชไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อขยำยพันธุ์ขอบเขตของกฎหมำย ให้ควำ

คุ้มครองพืชทุกสกุลและชนิด (All of Plant Genera and Species) รัฐสมำชิกที่ผูกพันตำมอนุสัญญำปี ค.ศ. 
1961, ปี ค.ศ. 1972 หรือปี ค.ศ. 1978 ต้องขยำยควำมคุ้มครองพืชทุกสกุลและชนิดภำยในระยะ 5 ปี นับแต่วันที่
อนุสัญญำปี ค.ศ. 1991 มีผลผูกพันต่อสมำชิกนั้น ส ำหรับสมำชิกใหม่ตำมอนุสัญญำปี ค.ศ. 1991 ต้องคุ้มครอง
อย่ำงน้อย 15 สกุล และชนิดพันธุ์พืช และภำยใน 10 ปี ต้องคุ้มครองพืชทุกสกุลและชนิดถึงแม้ขอบเขตของ



 
 

กฎหมำยครอบคลุมพืชทั้งอำณำจักรพืช (The Plant Kingdom) ก็ตำมแต่ทำงปฏิบัติพืชที่น ำมำยื่นค ำขอเป็นเพียง
พันธุ์พืชชนิดที่ใช้เพำะปลูกซ่ึงเก่ียวข้องกับงำนปรับปรุงพันธุ์พืชเท่ำนั้น 
   2)  เงื่อนไขกำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืช 
      (1) มีควำมแตกต่ำงของลักษณะประจ ำพันธุ์จำกพันธุ์อ่ืนอย่ำงเด่นชัด (distinct)พันธุ์พืชที่จะ
ได้รับควำมคุ้มครองต้องมีลักษณะประจ ำพันธุ์แตกต่ำงจำกพันธุ์อ่ืนอย่ำงเด่นชัด ในเวลำที่ยื่นค ำขอจดทะเบียน 
วัตถุประสงค์ของเกณฑ์ข้อนี้เพ่ือให้เกิดควำมแน่นอนว่ำ พันธุ์พืชที่ขอรับควำมคุ้มครองสำมำรถจ ำแนกอย่ำงเด่นชัด
จำกบรรดำพันธุ์พืชอื่นไม่ว่ำเป็นพันธุ์พืชที่ได้รับควำมคุ้มครองหรือไม่ก็ตำม 
             กำรพิจำรณำควำมแตกต่ำงนั้น พิจำรณำว่ำมีควำมแตกต่ำงจำก Matter of Common 
Knowledge หรือไม่ กำรพิจำรณำว่ำพันธุ์พืชใดเป็นที่รู้จักแพร่หลำยแสดงว่ำไม่มีควำมแตกต่ำง โดยให้เกณฑ์ 2 
ประกำร ประกอบกำรตัดสินถึง 
              ประกำรที่ 1 กำรยื่นค ำขอจดทะเบียนหรือกำรขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช โดยนำยทะเบียนใน
ประเทศใดก็ตำม ถือว่ำพันธุ์พืชนั้นเป็น Matter of Common Knowledge  
              ประกำรที่ 2 ควำมพิเศษเหนือกว่ำ (superiority) หรือประโยชน์ (Usefulness) ใน
กำรใช้พันธุ์พืชแต่ละพันธุ์พืช ไม่ใช่เกณฑ์ส ำหรับให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืช เนื่องจำกลักษณะดังกล่ำวเกิดจำก
อิทธิพลของปัจจัยหลำยตัวและมีกำรผันแปรตลอดเวลำ ตัวอย่ำงเช่น ไม้ดอกไม้ประดับมีลักษณะรูปทรงและสี สิ่ง
เหล่ำนี้เป็นลักษณะที่ผู้ใช้พันธุ์พืชต้องพิจำรณำ มิใช่สิ่งที่ส ำนักงำนคุ้มครองพันธุ์พืชใช้พิจำรณำให้ควำมคุ้มครอง 
               (2) มีควำมสม่ ำเสมอของลักษณะประจ ำพันธุ์ (uniform) พันธุ์พืชมีควำมสม่ ำเสมอ
ของลักษณะประจ ำพันธุ์ วัตถุประสงค์ของเกณฑ์เพ่ือเป็นหลักประกันว่ำพันธุ์พืชแต่ละต้นซึ่งเป็นตัวแทนของพันธุ์
พืชที่ยื่นขอควำมคุ้มครอง มีควำมสม่ ำเสมอของลักษณะประจ ำพันธุ์ตำมท่ีได้บรรยำยได้ 
                    ควำมแตกต่ำง (variation) ระหว่ำงต้นพืชแต่ละต้นภำยในพันธุ์เดียว ต้องมีน้อย
กว่ำควำมแตกต่ำงที่สังเกตได้ภำยในชนิดพืชเดียวกัน 
      ระดับควำมสม่ ำเสมอของลักษณะประจ ำพันธุ์ในพันธุ์พืชถูกก ำหนดโดยลักษณะกำร
ขยำยพันธุ์ของแต่ละชนิดพืช (species) และโครงสร้ำงทำงพันธุกรรมของพันธุ์พืช ระดับควำมสม่ ำเสมอของ
ลักษณะประจ ำพันธุ์ในพืชที่ผสมตัวเอง (self-pollinating species) และพืชที่ขยำยพันธุ์โดยไม่ใช้เพศมีสูงกว่ำพืชที่
ผสมข้ำม (cross-pollinating species) ในท ำนองเดียวกัน พืชลูกผสมเชิงเดียว (single cross hybrid) ใน
ระหว่ำงสำยพันธุ์แท้มีระดับควำมสม่ ำเสมอสูงกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับลูกผสมเชิงคู่ (double cross hybrid) หรือ
พันธุ์สังเครำะห์ (synthetic variety)  
   ระดับควำมสม่ ำเสมอของลักษณะประจ ำพันธุ์ มิใช่มีควำมส ำคัญเฉพำะใช้อธิบำย
ลักษณะพันธุ์พืชที่ขอรับควำมคุ้มครองเท่ำนั้น ยังใช้พิจำรณำคุณภำพผลผลิตกำรเกษตร หำกผลผลิตขำดควำม
สม่ ำเสมอคุณภำพจะลดลง 
   (3) มีควำมคงตัวของลักษณะประจ ำพันธุ์เมื่อขยำยพันธุ์สู่ชั่วต่อไป (stable) 



 
 

         วัตถุประสงค์ของเกณฑ์ข้อมูลเพ่ือเป็นหลักประกันว่ำพันธุ์พืชยังคงมีลักษณะประจ ำ
พันธุ์ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อขยำยพันธุ์สู่ชั่วต่อไป พันธุ์พืชที่เกิดจำกกำรขยำยพันธุ์มีลักษณะประจ ำพันธุ์ตำมที่บรรยำย
ไว้ในตอนที่ได้รับจดทะเบียน 
         งำนปรับปรุงพันธุ์พืชส ำหรับที่ผสมตัวเอง เช่น ข้ำวเจ้ำ ข้ำวบำร์เลย์ ส ำเร็จเมื่อ
ลักษณะประจ ำพันธุ์พืชทำงพันธุกรรมมีควำมคงตัว (genetically fixed) และปรำศจำกลักษณะผันแปร ไม่ว่ำจะ
ขยำยพันธุ์กี่ชั่ว (several generation) 
          พันธุ์พืชที่ขำดควำมคงตัวของลักษณะประจ ำพันธุ์หรือขำดเสถียรภำพในเวลำที่ยื่น
ค ำขอจะถูกปฏิเสธกำรให้ควำมคุ้มครอง 
           หำกพันธุ์พืชขำดควำมคงตัว และควำมสม่ ำเสมอของลักษณะประจ ำพันธุ์ 
หลังจำกได้รับควำมคุ้มครองสิทธิ เนื่องจำกผู้ทรงสิทธิ (right’s holder) ไม่รักษำลักษณะดังกล่ำวตำมที่บรรยำยไว้
ตอนยื่นค ำขอ อนุสัญญำให้อ ำนำจในกำรยกเลิกสิทธิดังกล่ำว  
   เงื่อนไขตำมข้อ (1) ข้อ (2) และข้อ (3) ได้แก่ distinct uniform และ stable ก ำหนด
ขึ้นเพ่ือใช้คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ยื่นค ำขอต้องน ำพันธุ์พืชมำตรวจทำงเทคนิคที่เรียกว่ำ DUS Testing ก่อนว่ำมี
ลักษณะ 3 ประกำรหรือไม่ 

(4) มีลักษณะใหม่ (commercial novelty) 
พันธุ์พืชที่ขอรับควำมคุ้มครองต้องเป็นพันธุ์พืชใหม่ ถ้ำอนุญำตให้พันธุ์พืชที่ 

เกษตรกรใช้อย่ำงแพร่หลำยมำขอรับควำมคุ้มครองได้ ผลประโยชน์ของเกษตรกรในกำรเข้ำถึง (access) และใช้
พันธุ์พืชอย่ำงอิสระจะได้รับผลกระทบกระเทือนจำกกำรผูกขำดทันที 
   ลักษณะควำมใหม่นั้นต้องมีลักษณะเป็นควำมใหม่ในทำงกำรค้ำก่อนวันยื่นค ำขอจด
ทะเบียน แต่มีข้อยกเว้นในบำงกรณีจ ำเป็นที่ต้องตรวจสอบผลตอบสนองของตลำดต่อพันธุ์พืชใหม่ ก่อนที่ตัดสินใจ
ว่ำจะยื่นค ำขอจดทะเบียนหรือไม่ จึงต้องมีบทบัญญัติ “Grace Periods” ให้ระยะเวลำ 1 ปี ก่อนวันยื่นค ำขอจด
ทะเบียนในประเทศที่ได้มีกำรยื่นค ำขอ ส ำหรับประเทศอ่ืนๆ นอกจำกประเทศที่มีกำรยื่นค ำขอเป็นเวลำ 5 ปี 
ส ำหรับกรณีไม้ยืนต้นและต้นองุ่น และระยะเวลำ 4 ปี ส ำหรับพืชชนิดอื่นๆ  

3) ขอบเขตของสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช (scope of the breeder’s right) 
    สิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช เป็นเรื่องส ำคัญของอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำร 

คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ค.ศ. 1991 เนื่องจำกผู้วิจัย ได้ศึกษำขอบเขตของสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช พบว่ำ ผู้ทรงสิทธิ
นอกจำมีสิทธิเด็ดขำดในพันธุ์พืชคุ้มครองแล้ว ยังมีสิทธิในส่วนขยำยพันธุ์พืช (propagating material) ส่วนที่เก็บ
เกี่ยว (harvested material) และผลผลิต (product) ที่เก็บเกี่ยวได้ ดังนี้ 

(1) สิทธิในส่วนขยำยพันธุ์ (propagating material) ของพันธุ์พืชคุ้มครองตำมข้อ 
14 (1) เป็นสิทธิพ้ืนฐำนที่เกิดจำกสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช ภำยใต้เงื่อนไขข้อ 15 ซึ่งเป็นบทบัญญัติว่ำด้วย
ข้อยกเว้นกำรบังคับใช้สิทธิและข้อ 16 เป็นบทบัญญัติว่ำด้วยกำรสิ้นสุดสิทธิ 
   ลักษณะสิทธินี้คล้ำยกับสิทธิที่เกิดจำกสิทธิบัตร เป็นกำรขยำยอ ำนำจของผู้ทรงสิทธิเพ่ือ
กระท ำกำรต่ำงๆ เพ่ือใช้ประโยชน์จำกสิทธิเป็นสิทธิที่ห้ำมบุคคลต่ำงๆ กระท ำตำมที่ก ำหนดไว้ (right to prohibit) 



 
 

   ผู้ทรงสิทธิ (holder) สำมำรถใช้สิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชได้ 2 วิธี วิธีแรก คือ กำรใช้สิทธิ
เด็ดขำดต่อพันธุ์พืชคุ้มครองเพ่ือใช้ประโยชน์โดยตรงและอีกวิธี คือ กำรอนุญำตให้ผู้ อ่ืนๆ ใช้สิทธิดังกล่ำว 
(granting licenses) 
   กำรที่ข้อ 14 (1) ขยำยขอบเขตสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชครอบคลุมส่วนขยำยพันธุ์พืช
คุ้มครอง เนื่องจำก อนุสัญญำปี ค.ศ. 1978 อนุญำตให้เกษตรกรขยำยพันธุ์พืชคุ้มครองและน ำไปปลูกในไร่นำของ
ตนเองในฤดูต่อไปได้ สิทธิดังกล่ำวเรียกว่ำ “สิทธิเกษตรกร” (farmer’s exemption) กำรใช้สิทธินี้มีควำม
ยำกล ำบำกท่ีติดตำมว่ำมีกำรใช้พันธุ์พืชเฉพำะในไร่นำของตนเองหรือไม่เนื่องจำกพืชต้นหนึ่งสำมำรถผลิตเมล็ดพันธุ์
ได้มำกมำยโดย กำรใช้วิธีขยำยพันธุ์ตำมปกติ และในกรณีกำรขยำยพันธุ์โดยวิธีเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะได้พันธุ์พืช
ปริมำณมำกมำยจึงมีกำรแก้ไขเพ่ือให้ขยำยควำมคุ้มครองสิทธิให้ครอบคลุม ส่วนขยำยพันธุ์พืชตำมอนุสัญญำปี 
ค.ศ. 1991 หำกมีกำรกระท ำตำมข้อ (i) ถึงข้อ (vi) ต่อส่วนขยำยพันธุ์พืชต้องขออนุญำตผู้ทรงสิทธิมิฉะนั้นถือว่ำ
เป็นกำรกระท ำละเมิด 

(2)  กำรกระท ำต่อส่วนเก็บเกี่ยว (harvested material) กำรกระท ำต่อส่วนเก็บ
เกี่ยว ได้แก่ กำรผลิต กำรขำยหรือมีไว้เพ่ือขำย และกำรรวบรวมจำกส่วนเก็บเกี่ยวซึ่งเกิดจำกกำรใช้ส่วนขยำยพันธุ์
พืชคุ้มครองโดยมิได้รับอนุญำตจำกผู้ทรงสิทธิถือเป็นกำรกระท ำละเมิดต่อผู้ทรงสิทธิ ตัวอย่ำง พันธุ์พืช ก. เป็นพันธุ์
พืชคุ้มครอง มีผู้น ำเมล็ดพันธุ์ (ส่วนขยำยพันธุ์) ของพันธุ์พืช ก. น ำไปปลูกโดยมิได้รับอนุญำตจำกผู้ทรงสิทธิ เมื่อ
เก็บเกี่ยวผลผลิตจำกต้นพืชซึ่งเกิดจำกเมล็ดพันธุ์ของพันธุ์พืช ก. ถือเป็นกำรละเมิดสิทธิ เนื่องจำกขอบเขตสิทธินัก
ปรับปรุงพันธุ์พืชครอบคลุมไปถึงผลผลิตที่เกิดจำกกำรน ำส่วนขยำยพันธุ์ไปปลูกโดยไม่ได้รับอนุญำตด้วย 

(3) กำรกระท ำต่อผลผลิต (products)กำรกระท ำต่อผลผลิต (products) ได้ถูก
บัญญัติไว้ในข้อ 14 (3) ดังนี้ภำคีสมำชิกทุกประเทศต้องจัดให้มีกำรคุ้มครอง ต่อผลผลิตที่เกิดจำกกำรใช้ส่วนเก็บ
เกี่ยวของพันธุ์พืชคุ้มครองโดยมิได้รับอนุญำตจำกผู้ทรงสิทธิ กำรกระท ำดังกล่ำวต้องขออนุญำตผู้ทรงสิทธิ 

(4)  กำรคุ้มครองพันธุ์พืชที่เป็น essentially derived varieties  
ขอบเขตสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชยังคุ้มครองพันธุ์พืชที่เป็น essentially derived varieties 

(5) ข้อยกเว้นสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชส ำหรับข้อยกเว้นสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช
ตำมข้อ (iii) เป็นกำรกระท ำเพ่ือจุดมุ่งหมำยปรับปรุงพันธุ์พืช ซึ่งเรียกโดยทั่วไปว่ำ “Breeder’s Exemption” 
นับเป็นบทบัญญัติที่ส ำคัญของอนุสัญญำเพ่ือประกันว่ำ นักปรับปรุงพันธุ์พืชมีอิสระที่จะใช้พันธุ์พืชต่ำงๆ เพ่ือเป็น
แหล่งพันธุกรรมส ำหรับผลิตพันธุ์พืชใหม่ โดยไม่ต้องขออนุญำตเจ้ำของพันธุ์พืชคุ้มครองที่ตนเองใช้เป็นฐำนในกำร
ประดิษฐ์หรือคิดค้นและในท ำนองเดียวกัน เจ้ำของพันธุ์พืชใหม่ที่ผลิตขึ้นมำต้องยินยอม ให้นักปรับปรุงพันธุ์พืชคน
อ่ืน ใช้พันธุ์พืชที่ตนได้รับควำมคุ้มครองเป็นแหล่งพันธุกรรมเพ่ือประดิษฐ์หรือคิดค้นพันธุ์พืชใหม่ต่อไป 
         บทบัญญัติข้อยกเว้นส ำหรับนักปรับปรุงพันธุ์พืช ให้มีสิทธิใช้พันธุ์พืชคุ้มครองของ
ผู้อ่ืนเพ่ือกำรประดิษฐ์พันธุ์พืชใหม่ นอกจำกพันธุ์พืชที่มีลักษณะ essentially derived varieties บทบัญญัตินี้มี
ลักษณะเป็นข้อยกเว้นของข้อยกเว้นข้อยกเว้นสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชนอกจำก “Breeder’s Exemption” ยังมี
ข้อยเว้นส ำหรับเกษตรกรให้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวจำกพันธุ์พืชคุ้มครอง ส ำหรับใช้ปลูกในไร่นำของตนเองในฤดู



 
 

ต่อไป ตำมที่บัญญัติในข้อ 15 (2) อนุญำตให้รัฐภำคีสมำชิกก ำหนดข้อยกเว้นส ำหรับเกษตรกร แต่ทั้งนี้กำรจ ำกัด
สิทธิของเป็นไปอย่ำงมีเหตุผล และผลประโยชน์ตำมกฎหมำยของนักปรับปรุงพันธุ์พืชต้องได้รับกำรปกป้อง 

(6) กำรสิ้นสุดสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช (exhaustion of the breeder’s right) 
หมำยถึง กำรที่ผู้ทรงสิทธิได้ขำยหรือยินยอมให้วำงตลำดส่วนต่ำงๆ ของพันธุ์พืชคุ้มครอง สิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช
จะไม่ครอบคลุมส่วนต่ำงๆ ดังกล่ำว 
           หลักกำรเบื้องต้นของกำรสิ้นสุดสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช (exhaustion of the 
breeder’s right) เป็นหลักกำรที่ปรำกฏทั่วไปในกฎหมำยทรัพย์สินทำงอุตสำหกรรม มีจุดประสงค์เพ่ือเป็น
หลักประกันผู้ทรงสิทธินักปรับปรุงพันธุ์ พืชให้ได้ ใช้หรือบริหำรสิทธิของตนเอง และได้รับผลตอบแทน 
(remuneration) ในทุกวงจรกำรผลิตพืช (every production cycle) ขอยกตัวอย่ำงกรณี ผู้ทรงสิทธิได้ส่งเมล็ด
พันธุ์พืชคุ้มครองจ ำหน่ำยในตลำด เขำไม่สำมำรถควบคุมดูแลมิให้ผู้อ่ืนน ำเอำเมล็ดพันธุ์ไปเพำะปลูกเพ่ือผลิตเป็น
เมล็ดพันธุ์ หรือน ำเอำเมล็ดพืชที่จ ำหน่ำยเพ่ือวัตถุประสงค์เพ่ือกำรบริโภคน ำไปใช้เพำะปลูก หรือน ำส่วนเก็บเกี่ยว
ของพืชคุ้มครองไปจ ำหน่ำย กำรกระท ำดังกล่ำวย่อมกระทบกระเทือนต่อประโยชน์ของผู้ทรงสิทธิได้รับ
ผลตอบแทนจำกกำรอนุญำตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิของตน เช่น กำรอนุญำตให้ขำยส่วนเก็บเกี่ยวได้ ในกรณีผู้ปลูกไม้ตัด
ดอกได้รับอนุญำตให้น ำไปตัดดอกไปขำยในตลำดได้ 
            ข้อยกเว้นหลัก exhaustion of the breeder’s right มี 2 ประกำร ดังนี้ 
            ประกำรที่ 1 กำรกระท ำเกี่ยวกับกำรขยำยพันธุ์พืชคุ้มครองเป็นที่น่ำสงสัย เช่น 
กรณีขำยเมล็ดพันธุ์แก่เกษตรกรเพ่ือเพำะปลูกโดยมีวัตถุประสงค์ให้ได้ผลผลิตเพ่ือกำรบริโภค ไม่ได้ผลิตเพ่ือผลิต
เมล็ดพันธุ์จ ำหน่ำย แต่เกษตรกรกลับน ำผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไปใช้เพ่ือท ำพันธุ์และขำย (กำรที่เกษตรกรเก็บเมล็ด
พันธุ์ไว้ใช้ท ำพันธุ์ในไร่นำของตนเองในฤดูกำลต่อไป สำมำรถปฏิบัติได้ตำม farmer’s privileged)  
             ประกำรที่ 2 กำรส่งออก ส่วนของพันธุ์พืชคุ้มครอง (ส่วนขยำยพันธุ์ ส่วนเก็บ
เกี่ยวรวมทั้งส่วนต่ำงๆ ของพืชทั้งต้น และผลผลิตได้จำกส่วนเก็บเกี่ยว) ซึ่งสำมำรถใช้ขยำยพันธุ์ได้ไปยังประเทศอ่ืน
ซึ่งมิได้ให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชสกุลและชนิดพืชนั้น ยกเว้นแต่กำรส่งออกเพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรบริโภค 

(7) อำยุสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชอำยุสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช หมำยถึง ระยะเวลำ
กำรคุ้มครองพันธุ์พืชจดทะเบียนตำมข้อ 19 อนุสัญญำปี ค.ศ. 1991 ได้ก ำหนดระยะเวลำขั้นต่ ำนับแต่วันได้รับสิทธิ 
(date of grant) ส ำหรับพืชทั่วไปไม่น้อยกว่ำ 20 ปี แต่ส ำหรับไม้ยืนต้นและต้นองุ่นไม่น้อยกว่ำ 25 ปี รัฐภำคี
สมำชิกสำมำรถก ำหนดระยะเวลำคุ้มครองมำกกว่ำก็ได้ 
  3.  พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542  
       พันธะกรณีท่ีมีต่อองค์กำรค้ำโลกประเทศไทยจึงได้มีกำรประกำศใช้กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช
โดยมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมำยเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2542  
  1. หลักกำรและเหตุผลของกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช มี 3 ประกำร คือ 
            1) เพ่ือส่งเสริมหรือสร้ำงแรงจูงใจให้นักปรับปรุงพันธุ์พืช วิจัย และพัฒนำพันธุ์พืชใหม่ 
โดยอยู่ภำยใต้หลักควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ และควำมหมั่นคงทำงอำหำร 
             2)  เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์พืชพ้ืนเมือง 



 
 

             3)  เพ่ือให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืช 
     มีกรอบกำรด ำเนินกำรอยู่ 3 ประกำร ได้แก่ ต้องเป็นกฎหมำยที่เอ้ือประโยชน์ต่อนัก
ปรับปรุงพันธุ์พืช กฎหมำยมีลักษณะสอดคล้องกับสภำพกำรเกษตรของประเทศไทย และประกำรสุดท้ำยเป็นไป
ตำมควำมต้องกำรของประเทศไทยในกำรอนุรักษ์และปกป้องทรัพยำกรชีวภำพ 
  2.  สำระส ำคัญของกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช 
             1)  ควำมหมำยของพันธุ์พืช ควำมหมำยของ “พืช” นี้ พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช 
ได้ก ำหนดไว้ให้ หมำยควำมว่ำ สิ่งมีชีวิตในอำณำจักรพืช และให้หมำยควำมรวมถึงเห็ดและสำหร่ำย แต่ไม่รวมถึง
จุลชีพอ่ืน ส่วนหำกว่ำเป็นพืชที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนั้น ย่อมเรียกว่ำ “พันธุ์พืช” โดยในพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์
พืช ได้ให้ค ำนิยำมของค ำว่ำ “พันธุ์พืช” ไว้ หมำยควำมว้ำกลุ่มของพืชที่มีพันธุกรรม และลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ 
เหมือนหรือคล้ำยกัน มีคุณสมบัติเฉพำะตัวที่สม่ ำเสมอ คงตัว และแตกต่ำงจำกกลุ่มอ่ืนในพืชชนิดเดียวกัน และให้
หมำยควำมรวมถึงต้นพืชที่จะขยำยพันธุ์ให้ได้กลุ่มของพืชที่มีคุณสมบัติ ดังกล่ำวข้ำงต้น ดังนี้ ควำมหมำยของ
คุณสมบัติเฉพำะตัวที่สม่ ำเสมอ (uniform) คือลักษณะของพืชในกลุ่มนั้น เช่น ใบ ล ำต้น และดอก เป็นต้น เป็น
อย่ำงเดียวกัน ไม่เปลี่ยนแปลง ส่วนคุณสมบัติเฉพำะตัวที่คงตัว (stable) คือ ลักษณะของพืชนั้นมีลักษณะอย่ำง
เดียวกัน อันคงที่ ไม่มีลักษณะเปลี่ยนแปลง ไม่ว่ำจะมีกำรขยำยพันธุ์ไปกี่ครั้ง และใช้ระยะเวลำนำนเท่ำใดก็ตำม
และคุณสมบัติเฉพำะตัวที่แตกต่ำง (distinct) จำกพืชกลุ่มอ่ืนในชนิดเดียวกัน คือ พืชที่มีลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ที่มีควำมแตกต่ำง อันสำมำรถเห็นได้โดยชัดเจน เช่น สี รูปร่ำง ควำมยำวของใบ และควำมต้ำนทำนโรครำพืช 
(mildew-resistance) เป็นต้น 

2)  ลักษณะของพันธุ์พืช 
พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช มำตรำ 11 บัญญัติว่ำ “พันธุ์พืชตำม 

พระรำชบัญญัตินี้ต้องประกอบด้วยลักษณะ ดังต่อไปนี้  
(1) มีควำมสม่ ำเสมอของลักษณะประจ ำพันธุ์ ทำงด้ำนสัณฐำนวิทยำ สรีรวิทยำ  

หรือคุณสมบัติอื่นที่เป็นผลเนื่องมำจำกกำรแสดงออกของสภำพทำงพันธุกรรม ที่จ ำเพำะต่อพันธุ์พืชนั้น 
(2)  มีควำมคงตัวของลักษณะประจ ำพันธุ์ที่สำมำรถแสดงลักษณะประจ ำพันธุ์ได้  

ในทุกครั้งของกำรผลิตส่วนขยำยพันธุ์นั้น เมื่อขยำยพันธุ์ด้วยวิธีทั่วไปส ำหรับพืชนั้น 
(3) มีลักษณะประจ ำพันธุ์แตกต่ำงจำกพันธุ์อ่ืนอย่ำงเด่นชัด ทำงสัณฐำนวิทยำ  

สรีรวิทยำ หรือมีคุณสมบัติอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ซึ่งเป็นผลเนื่องจำกกำรแสดงออกทำงสภำพทำงพันธุกรรมที่แตกต่ำง
จำกพันธุ์พืชอ่ืน 
   ลักษณะของพันธุ์พืชตำม (1) ไม่ใช้บังคับกับพันธุ์พืชป่ำ” 
   มำตรำ 11 ได้ ก ำหนดลั กษณ ะของพันธุ์ พื ช  ซึ่ งจะได้ รับควำมคุ้ มครองตำม
พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชนี้ไว้ ซึ่งต้องประกอบด้วยดังนี้ 

(1) ควำมสม่ ำเสมอ พันธุ์พืชต้องมีควำมสม่ ำเสมอ (uniformity) ของลักษณะ 
ประจ ำพันธุ์ คือต้องมีลักษณะเป็นอย่ำงเดียวกัน อันคำดเดำได้ ทำงด้ำนรูปร่ำง ลักษณะ หรือคุณสมบัติ เช่น 
ลักษณะของกิ่ง ล ำต้น สีของใบ ลักษณะของดอกและผลผลิต เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตำมลักษณะของรูปแบบประจ ำ



 
 

ของพันธุ์พืชนั้น อย่ำงไรก็ตำมลักษณะควำมสม่ ำเสมอของพันธุ์พืชนี้ ไม่ถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งในลักษณะของพันธุ์พืช
ป่ำ ซึ่งอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงลักษณะได้ด้วยวิถีทำงตำมธรรมชำติ 

(2) ควำมคงที่ พันธุ์พืชต้องมีควำมคงที่ (stability) ของลักษณะประจ ำพันธุ์ที่ 
สำมำรถแสดงลักษณะดังกล่ำวของส่วนขยำยพันธุ์ได้ในทุกครั้งที่มีกำรน ำพันธุ์นั้นมำขยำยด้วยวิธีทั่วไปส ำหรับพืช
พันธุ์นั้น กล่ำวคือ ลักษณะอันแตกต่ำงของพันธุ์พืชนั้น ต้องสำมำรถผลิตได้อีกจำกเมล็ดพันธุ์ โดยไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงในลักษณะส ำคัญของพันธุ์ดังกล่ำว โดยกำรเปรียบเทียบกับพันธุ์พืชในลักษณะเดียวกัน เมื่อใช้กรรมวิธี
ผสมพันธุ์เช่นเดียวกัน 

(3) ควำมแตกต่ำง พันธุ์พืชต้องมีควำมแตกต่ำง (distinctiveness) ของลักษณะ 
ประจ ำพันธุ์จำกพันธุ์อ่ืนอย่ำงเด่นชัด ไม่ว่ำด้วยลักษณะทำงกำยภำพ หรือเกี่ยวข้องกับกรรมวิธี หรือลักษณะของ
ผลผลิตของพืชพันธุ์พืชนั้นเปรียบเทียบกับพืชพันธุ์อ่ืน 

3)  ลักษณะของพันธุ์พืชที่สำมำรถของรับควำมคุ้มครอง 
(1) ลักษณะของพันธุ์พืชใหม่ 

พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช มำตรำ 12 ได้ก ำหนดลักษณะของพันธุ์พืช ที่ 
จะขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ตำมพระรำชบัญญัตินี้ต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
          ก.  เป็นพันธุ์พืชที่ไม่มีกำรน ำส่วนขยำยพันธุ์มำใช้ประโยชน์ ไม่ว่ำจะเป็นกำรขำย
หรือจ ำหน่ำยด้วยประกำรใด ทั้งในหรือนอกประเทศไทยโดยนักปรับปรุงพันธุ์ หรือด้วยควำมยินยอมของนัก
ปรับปรุงพันธุ์เกินกว่ำหนึ่งปี ก่อนวันยื่นขอจดทะเบียน 
        ข.  มีควำมแตกต่ำงจำกพันธุ์พืชอ่ืนที่ปรำกฏอยู่ในวันยื่นขอจดทะเบียน โดยควำม
แตกต่ำงนั้นเกี่ยวข้องกับลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรเพำะปลูกกำรบริโภค เภสัชกรรมกำรผลิต หรือกำรแปรรูป 
และให้หมำยควำมรวมถึงมีควำมแตกต่ำงจำกพันธุ์พืช ได้รับกำรจดทะเบียนคุ้มครองไว้แล้ว ไม่ว่ำในหรือนอก
ประเทศไทย ก่อนวันยื่นขอจดทะเบียน หรือพันธุ์พืชที่มีกำรยื่นขอจดทะเบียนในประเทศไทยไว้แล้ว และได้รับกำร
จดทะเบียนในเวลำต่อมำ 
         อย่ำงไรก็ตำม มำตรำ 13 ได้ก ำหนดลักษณะของพันธุ์พืชใหม่ซึ่งห้ำมมิให้จด
ทะเบียนเพ่ือกำรคุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชนี้ อันได้แก่พันธุ์พืชใหม่ที่มีผลกระทบอย่ำงรุนแรง 
ในทำงตรงหรือทำงอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม สุขภำพหรือสวัสดิภำพของประชำชน 
          นอกจำกนี้ พันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรตัดต่อพันธุกรรม จะจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
ได้ต่อเมื่อผ่ำนกำรประเมินผลกระทบทำงด้ำนควำมปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม สุขภำพหรือสวัสดิภำพของประชำชน
จำกกรมวิชำกำรเกษตร หรือหน่วยงำนหรือสถำบันอ่ืนที่คณะกรรมกำรคุ้มครองพันธุ์พืชก ำหนด ตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

(2) ลักษณะของพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่ำ 
พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช มำตรำ 3 ได้ก ำหนดลักษณะของพันธุ์พืช 

พ้ืนเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่ำ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพ่ือท ำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์
ทำงกำรค้ำโดยพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป ได้แก่ พันธุ์พืชที่ก ำเนิดภำยในประเทศ หรือมีอยู่ในประเทศ ซึ่งได้มีกำรใช้



 
 

ประโยชน์อย่ำงแพร่หลำยและให้รวมถึงพันธุ์พืชที่ไม่ใช่พันธุ์พืชใหม่ พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพำะถิ่น หรือพันธุ์พืชป่ำ 
ส่วนพันธุ์พืชป่ำได้แก่ พันธุ์พืชที่มีหรือเคยมีอยู่ในประเทศ ตำมสภำพธรรมชำติ และยังมิได้น ำมำใช้เพำะปลูกอย่ำง
แพร่หลำย 

(3) กำรได้มำซึ่งควำมคุ้มครอง 
กำรคุ้มครองพันธุ์พืชตำมพระรำชบัญญัตินี้ เกิดข้ึนได้ 2 วิธี คือ 
(1) มีผู้ร้องขอ ซึ่งได้แก่ กรณีพันธุ์ใหม่ และพันธุ์พ้ืนเมืองเฉพำะถิ่น เนื่องจำก 

มีผู้พิทักษ์ดูแลพันธุ์พืชดังกล่ำวทั้ง 2 ประเภท อย่ำงชัดเจน 
(2) เป็นไปตำมกฎหมำย ซึ่งได้แก่กรณีพันธุ์พ้ืนเมืองทั่วไปและพันธุ์ป่ำ  

เนื่องจำกมีผู้ พิทักษ์ดูแลพันธุ์พืชทั้ง 2 ประเภท อยู่ เป็นจ ำนวนมำก กฎหมำยจึงให้สิทธิตกแก่รัฐ เพ่ือน ำ
ผลประโยชน์ที่อำจจะเกิดขึ้นไปใช้ในกำรอนุรักษ์และพัฒนำพันธุ์พืช 

(4)  กำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 
พันธุ์พืชใหม่ซึ่งนักปรับปรุงพันธุ์อำจขอรับสิทธิจ ำเพำะ หรือสิทธิเด็ดขำด  

(exclusive right) จำกรัฐได้นั้น อย่ำงน้อยต้องไม่เคยมีกำรจ ำหน่ำยส่วนขยำยพันธุ์เกิน 1 ปีก่อนยื่นขอรับควำม
คุ้มครอง นอกจำนี้พันธุ์ใหม่ยังต้องมีประโยชน์ต่อกำรเพำะปลูก บริโภค เภสัชกรรม ผลิตหรือแปรรูป ต่ำงจำกพันธุ์
อ่ืนที่มีอยู่ทั่วไปหรือพันธุ์ที่ได้รับควำมคุ้มครองก่อนที่พันธุ์ใหม่นี้จะได้รับควำมคุ้มครอง ดังปรำกฏรำยละเอียดใน
มำตรำ 12 ทั้งนี้พันธุ์ใหม่ที่จะขอรับสิทธิจ ำเพำะได้นั้นจะต้องเป็นพืชชนิดที่รัฐมนตรีประกำศตำมมำตรำ 13 
อย่ำงไรก็ตำม มำตรำ 14 ได้ห้ำมให้ควำมคุ้มครองแก่พันธุ์พืชใหม่ที่มีผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม สุขภำพ
หรือสวัสดิภำพของประชำชน โดยหำเป็นพืชแปลงพันธุ์ซึ่งได้จำกกำรตัดต่อสำรพันธุกรรมจะได้รับควำมคุ้มครอง
หลังจำกกำรประเมินด้ำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพและด้ำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเท่ำนั้น 
  มำตรำ 15  ได้ระบุถึงคุณสมบัติของนักปรับปรุงพันธุ์พืชซึ่งมีสิทธิยื่นขอรับสิทธิจ ำเพำะ โดยอำจ
เป็นปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล นิติบุคคล ซึ่งอำจเป็นนำยจ้ำงหรือผู้ว่ำจ้ำงของผู้ปฏิบัติในกำรปรับปรุงพันธุ์ที่มี
สัญชำติ ส ำนักงำนใหญ่ ภูมิล ำเนำ หรือประกอบธุรกิจอย่ำงจริงจังในประเทศไทย หรือประเทศภำคีสมำชิกองค์กำร
กำรค้ำโลกซึ่งมีกำรใช้หลักปฏิบัติเยี่ยงคนชำติ (national treatment) ในกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชของประเทศ
นั้น ซึ่งเป็นกำรปฏิบัติตำมหลักคนชำติตำมพันธกรณีของกำรเป็นประเทศภำคีสมำชิกขององค์กำรกำรค้ำโลก ทั้งนี้
มำตรำ 19 ได้ระบุรำยละเอียดขององค์ประกอบของค ำขอจดทะเบียนไว้ เพ่ือให้สำธำรณชนมีโอกำสเข้ำถึงวิธีกำร
ให้ได้มำซึ่งพืชพันธุ์ใหม่ และเป็นหลักประกันให้เจ้ำของสิทธิในพันธุ์ต้นก ำเนิดหรือพันธุ์พ่อ-แม่ ในกำรได้รับส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์ 
  หำกพันธุ์ใหม่ที่ยื่นขอรับควำมคุ้มครอง ผ่ำนกำรตรวจสอบและโต้แย้งตำมขั้นตอนต่ำงๆ ของ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยนี้แล้ว เจ้ำของพันธุ์จะได้รับควำมคุ้มครอง 12,17 หรือ 27 ปี ในกรณีที่เป็นพืชอำยุ
ไม่เกิน 2 ปี พืชที่มีอำยุเกิน 2 ปี หรือพืชที่ใช้ประโยชน์จำกเนื้อไม้ตำมล ำดับ ทั้งนี้นับแต่วันที่ออกหนังสือส ำคัญ 
(มำตรำ 31) โดยมำตรำ 33 ได้ระบุถึงสิทธิจ ำเพำะของเจ้ำหน้ำที่พันธุ์ใหม่ว่ำมีสิทธิแต่ผู้เดียวในกำรขำย จ ำหน่ำย 
น ำเข้ำ ส่งออก หรือมีไว้เพ่ือกำรดังกล่ำว ซึ่งส่วนขยำยพันธุ์ของพันธุ์ใหม่ อันหมำยถึงส่วนของพืชที่ท ำให้เกิดพืชต้น



 
 

ใหม่ที่มีลักษณะเหมือนพันธุ์นั้นได้ โดยเจ้ำของสิทธิจะต้องติดเครื่องหมำยให้ผู้ อ่ืนทรำบว่ำส่วนขยำยพันธุ์ที่มี
จ ำหน่ำยนั้นได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยโดยเครื่องหมำยต้องเป็นไปตำมแบบที่อธิบดีก ำหนด (มำตรำ 34) 
  อย่ำงไรก็ตำม สิทธิจ ำเพำะในพันธุ์ใหม่ ไม่ครอบคลุมถึงกำรกระท ำที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำร
ขยำยพันธุ์กำรน ำไปใช้ปรับปรุงหรือพัฒนำพันธุ์ซึ่งกระท ำโดยสุจริต กำรกระท ำเพ่ือใช้เพำะปลูกในแปลงของตำม
ขอบเขตที่ก ำหนด กำรกระท ำที่มิใช่เพ่ือกำรค้ำ แลเกำรกระท ำกับส่วนขยำยพันธุ์ที่ได้มำอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย 
(มำตรำ 32) อนึ่งสิทธิจ ำเพำะนี้เจ้ำของสิทธิอำจโอนสิทธิให้แก่บุคคลอ่ืนหรืออนุญำตให้บุคคลอ่ืนใช้ก็ได้ (มำตรำ 
32) 
  4.  พระรำชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2535 
  สิทธิบัตร (patents) เป็นสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ (intellectual property right) ประเภท
หนึ่ง ซึ่งทรัพย์สินทำงปัญญำนี้หมำยควำมรวมถึงสิทธิทำงกฎหมำยที่มีอยู่เหนือสิ่งที่เป็นผลิตผลจำกมันสมองของ
มนุษย์ทุกประเภท รวมทั้งกำรประดิษฐ์ (inventions) กำรออกแบบ (designs) เครื่องหมำยที่ใช้กับสินค้ำและ
บริกำร (trade and service marks) กำรแสดงออกซึ่งควำมคิด (expression of ideas) เป็นต้น กล่ำวโดยทั่วไป
ทรัพย์สินทำงปัญญำนั้นอำจจ ำแนกออกได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ สิทธิในทรัพย์สินทำง อุตสำหกรรม 
(industrial property rights) และลิขสิทธิ์ (copyrights) โดยสิทธิบัตรได้ถูกจัดอยู่ในประเภทสิทธิในทรัพย์สินทำง
อุตสำหกรรม เช่นเดียวกันกับเครื่องหมำยกำรค้ำ และกำรออกแบบทำงอุตสำหกรรม 
  สิทธิบัตรนั้นมีควำมหมำยเป็นสองนัย ในควำมหมำยอย่ำงแคบ สิทธิบัตรหมำยถึง หนังสือส ำคัญ
ที่รัฐออกให้แก่ปัจเจกชน เพ่ือคุ้มครองกำรประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งตำมควำมหมำยนี้ สิทธิบัตรจะมีลักษณะเป็นสิทธิ
ประเภทหนึ่ง ในอีกแง่หนึ่งสิทธิบัตรในควำมหมำยอย่ำงกว้ำง หมำยถึง สิทธิเด็ดขำดตำมกฎหมำยที่รัฐออกให้แก่
บุคคลที่ได้ยื่นค ำขอรับสิทธิบัตร และได้ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่กฎหมำยก ำหนด โดยสิทธิเด็ดขำดดังกล่ำวจะให้อ ำนำจ
ผู้ทรงสิทธิ ที่จะกีดกันและหวงห้ำมบุคคลอ่ืนมิให้กระท ำกำรแสวงหำประโยชน์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดจำกกำรประดิษฐ์ 
ไม่ว่ำจะเป็นกำรผลิต ขำย จ ำหน่ำย  น ำเข้ำ หรือใช้ประโยชน์ทำงพำณิชย์ในลักษณะอ่ืน โดยปรำศจำกคว ำม
ยินยอมของผู้ทรงสิทธิบัตร 
  กำรประดิษฐ์ดังต่อไปนี้ไม่ได้รับควำมคุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติ 

(1)  จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งของจุลชีพที่มีอยู่ตำมธรรมชำติ สัตว์ พืช  
หรือสำรสกัดจำกสัตว์หรือพืช 

(2)  กฎเกณฑ์และทฤษฎีทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
(3) ระบบข้อมูลส ำหรับกำรท ำงำนของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
(4) วิธีกำรวินิจฉัย บ ำบัด หรือรักษำโรคมนุษย์ หรือสัตว์ 
(5) กำรประดิษฐ์ที่ขัดต่อควำมสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี อนำมัยหรือสวัสดิภำพของ 

ประชำชน 
  5.  พระรำชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ พ.ศ. 2546 



 
 

         สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ (geographical indications) เป็นส่วนหนึ่งของกำรให้กำรคุ้มครอง
สิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ (intellectual property right) ภำยใต้ควำมตกลงว่ำด้วยสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ
ที่เกี่ยวกับกำรค้ำ (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right) หรือควำมตก
ลงทริปส์  (TRIPs) ของควำมตกลงมำรำเกซ (Marrakesh) ซึ่ งได้จัดตั้ งองค์กำรกำรค้ำโลก (World Trade 
Organization- WTO) ประเทศไทยในฐำนะที่เป็นสมำชิกขององค์กำรกำรค้ำโลกจึงมีพันธกรณี (obligations) ที่
จะต้องให้กำรคุ้มครองสิทธิลักษณะนี้ด้วย 
  ส ำหรับประเทศไทยแล้ว สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ เป็นกำรคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำ
ประเภทใหม่ซึ่งได้มีพระรำชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ พ.ศ. 2546 โดยได้ผ่ำนกำรพิจำรณำของสภำ
ผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำ โดยมีวุฒิสภำได้แก้ไขร่ำงพระรำชบัญญัติบำงส่วน และได้ส่งกลับไปสู่กำรพิจำรณำของ
สภำผู้แทนรำษฎร และในปัจจุบันประเทศไทยมีพระรำชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ พ.ศ. 2546 เป็น
กฎหมำยคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำอีกฉบับหนึ่งของประเทศไทย 

1) ควำมหมำยของสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ ควำมตกลงทริปส์ ข้อ 22 บัญญัติควำมหมำยของ 
สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ “สิ่งบ่งชี้แสดงแหล่งที่มำของสินค้ำ ซึ่งมีแหล่งก ำเนิดในประเทศสมำชิก ภูมิภำคหรือใน
ท้องถิ่นนั้น อันแสดงถึงที่มำเป็นเงื่อนไขท่ีส ำคัญต่อคุณภำพชื่อเสียงหรือลักษณะของสินค้ำ”   
  สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ ตำมควำมตกลงทริปส์ ดังกล่ำว ถือได้ว่ำเป็นกำรก ำหนดค ำและควำมหมำย
ขึ้นมำใหม่ภำยใต้กำรเจรจำรอบอุรุกวัย ของแกตต์ ซึ่งมีที่มำจำกกำรผสมผสำนแนวคิดในกำรคุ้มครองเครื่องหมำย
แหล่งก ำเนิด (appellation of  origin) และสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มำ (indications of source) ซึ่งทั้งเครื่องหมำย
แหล่งก ำเนิดและสิ่งบ่งชี้แหล่งที่มำ เป็นกำรคุ้มครองสิทธิในสินค้ำที่มีควำมเชื่อมโยงกับชื่อแหล่งที่มำของสินค้ำตำม
กฎหมำยระหว่ำงประเทศก่อนที่จะมีกำรก ำหนดให้มีกำรคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ตำมควำมตกลงทริปส์ ซึ่ง
กำรคุ้มครองสิทธิทั้งสองลักษณะดังกล่ำวมีควำมเก่ียวเนื่องกับกำรคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์เป็นอย่ำงมำก โดย
จะศึกษำรำยละเอียดในหัวข้อต่อไป 
  ในควำมหมำยมของสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ เป็นกำรให้ควำมคุ้มครองสินค้ำที่มีเอกลักษณะ
เฉพำะตัว ซึ่งสินค้ำที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ จะต้องมีกำรผลิตหรือมีแหล่งก ำเนิดจำกพ้ืนที่ทำงภูมิศำสตร์ใดๆ ไม่
ว่ำจะเป็นชุมชนเล็กๆ ในกลุ่มครัวเรือน หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด จนถึงประเทศที่เป็นพ้ืนฐำนทำงภูมิศำสตร์ 
เช่น สินค้ำ ประเภทน้ ำปลำ ที่ท ำมำจำกปลำสร้อย และมีกำรผลิตที่บ้ำนปำกคลอง ต ำบลห้วยดง อ ำเภอเมือง 
จังหวัดพิจิตร หรือปลำส้มที่มีกำรผลิตที่กว๊ำนพะเยำ จังหวัดพะเยำ หรือแม้แต่ข้ำวหอมมะลิจำกประเทศไทย เป็น
ต้น แต่มีข้อพึงสังเกตว่ำพ้ืนที่ทำงภูมิศำสตร์ที่เป็นหน่วยย่อยๆ เช่น หำกในซอยข้ำงโรงพยำบำลกลำงที่ตั้งอยู่ในเขต
พระนครมีผู้ผลิตลูกชิ้นปลำ และมีผู้นิยมลูกชิ้นดังกล่ำวจนมีชื่อเรียกว่ำลูกชิ้นปลำซอยโรงพยำบำลกลำง เช่นนี้จะ
ถือได้ว่ำเป็นชื่อของพ้ืนที่ทำงภูมิศำสตร์ได้หรือไม่ซึ่งหำกพิจำรณำจำกบริเวณที่ตั้งของผู้ขำยลูกชิ้นปลำ ซอย
โรงพยำบำลกลำงในเขตพระนครดังกล่ำวถือได้ว่ำเป็นพ้ืนที่ทำงภูมิศำสตร์แห่งหนึ่ง และกำรใช้ชื่อลูกชิ้นปลำซอย
โรงพยำบำลกลำงน่ำจะเป็นสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ที่แสดงถึงแหล่งก ำเนิดของสินค้ำได้ แต่กำรใช้สิ่งบ่งชี้ทำง
ภูมิศำสตร์ กับพ้ืนที่ทำงภูมิศำสตร์หน่วยย่อยๆ อย่ำงเช่น ซอยโรงพยำบำลกลำงเช่นนี้ไม่น่ำจะน ำมำใช้ได้  
เนื่องจำกพ้ืนที่ทำงภูมิศำสตร์หน่วยย่อยๆ ดังกล่ำวมีเป็นจ ำนวนมำกกำรที่จะคุ้มครองสินค้ำท่ีมำจำกเขตพ้ืนที่ย่อยๆ 



 
 

จึงเป็นเรื่องยำกในกำรควบคุมหำกมีกำรจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนสินค้ำดังกล่ำว และอำจเป็นกำรท ำให้คุณค่ำ
ของสินค้ำที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ประเภทอ่ืนๆ เสื่อมลงไปด้วย 
  เมื่อพิจำรณำจำกพ้ืนที่ทำงภูมิศำสตร์ตำมควำมหมำยของสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ ข้อ 22 ดังกล่ำว 
ที่ใช้ค ำว่ำ ภูมิภำคหรือในท้องถิ่น เป็นกำรใช้ค ำที่มีควำมหมำยกว้ำงไม่ว่ำจะเป็นพ้ืนที่ทำงภูมิศำสตร์ที่เป็นประเทศ 
จนถึงเขตภูมิภำคหรือท้องถิ่นย่อยๆ เช่น ต ำบล หรือหมู่บ้ำน จึงจ ำเป็นที่อำจต้องก ำหนดเขตุพ้ืนที่ทำงภูมิศำสตร์ใน
ส่วนย่อยที่สุด คือ หมู่บ้ำน เพ่ือมิให้มีกำรก ำหนดพ้ืนที่ทำงภูมิศำสตร์ที่ย่อยลงไปอีก เช่น ในตรอก ซอย เป็นต้น แต่
อย่ำงไรก็ตำมหน่วยพื้นที่ภูมิศำสตร์ย่อยๆ เหล่ำนี้ อำจมีกำรรวมกลุ่มกันขึ้นและมีกำรพัฒนำคุณภำพของสินค้ำให้ดี
ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปได้ว่ำกำรรวมกลุ่มทำงพ้ืนที่ของหน่วยงำนภูมิศำสตร์ย่อยๆ นี้ สำมำรถผลิตสินค้ำโดยใช้สิ่งบ่งชี้ทำง
ภูมิศำสตร์ ได้ เช่น บริเวณตรอกหรือซอยแห่งหนึ่งมีกำรผลิตขำหมูต้มพะโล้ด้วยสูตรพิเศษเฉพำะตัวของผู้ผลิตใน
ตรอกนั้น ต่อมำผู้ผลิตขำหมูต้มพะโล้บริเวณตรอกหรือซอยดังกล่ำวและเขตพ้ืนที่ใกล้เคียงที่มีกำรผลิตขำหมู่ต้ม
พะโล้โดยใช้สูตรคล้ำยๆ กัน มีกำรรวมกลุ่ม และเรียกเขตพ้ืนที่โดยรวมว่ำ ขำหมูตรอก/ซอย … เป็นต้น แต่อย่ำงไร
ก็ตำม กรณีหน่วย ภูมิศำสตร์ย่อยๆ ดังกล่ำว อำจเป็นปัญหำที่มีกำรพิจำรณำตีควำมต่อไปได้ว่ำสำมำรถน ำมำให้
เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ได้หรือไม่ 
  สำระส ำคัญที่อยู่ภำยใต้ควำมหมำยของสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ นอกจำกสินค้ำที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทำง
ภูมิศำสตร์มีกำรผลิตหรือมีแหล่งก ำเนิดจำกพ้ืนที่ทำงภูมิศำสตร์แล้ว สินค้ำดังกล่ำวจะต้องมีคุณภำพ (quality) มี
ชื่อเสียง (reputation) หรือมีลักษณะอ่ืนใด (other characteristics) ซึ่งมีที่มำจำกพ้ืนที่ทำงภูมิศำสตร์ดั้งเดิม 
(geographical origin)  
  กล่ำวโดยสรุป  สินค้ำที่ใช้สิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ จะต้องมีควำมเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ทำงภูมิศำสตร์ 
ตลอดจนสินค้ำที่ผลิตจำกแหล่งภูมิศำสตร์นั้นๆ จะต้องมีคุณภำพชื่อเสียง และลักษณะอ่ืนใดเป็นที่รู้จักและยอมรับ
ในหมู่ผู้บริโภค ลักษณะเด่นของสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ มีมำจำกองค์ประกอบสองด้ำน คือ องค์ประกอบด้ำน
ธรรมชำติ (natural factor) และองค์ประกอบด้ำนมนุษย์ (human factor) ซึ่งแยกพิจำรณำ ได้ดังนี้ 

2) องค์ประกอบด้ำนธรรมชำติของสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ เป็นสิ่งที่แสดงควำมเชื่อมโยง 
ระหว่ำงสินค้ำกับพ้ืนที่ทำงภูมิศำสตร์อย่ำงแท้จริง เช่น ภูมิประเทศ ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงสินค้ำกับพ้ืนที่ทำง
ภูมิศำสตร์อย่ำงแท้จริง เช่น ภูมิประเทศ ภูมิอำกำศกด ทรัพยำกรธรรมชำติ หรือดิน ฯลฯ เป็นองค์ประกอบส ำคัญ
ที่ท ำให้สินค้ำที่ผลิตในแต่ละเขตพ้ืนที่ทำงภูมิศำสตร์มีเอกลักษณ์เฉพำะตัว ส่งผลให้สินค้ำดังกล่ำวมีคุณภำพและ
ชื่อเสียงในหมู่ผู้บริโภค เช่น ในกรณีของไข่เค็มไชยำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี มีควำมเหมำะสม และเอ้ือต่อกำร
เพำะปลูกและเลี้ยงสัตว์ มีอำหำรบำงประเภทส ำหรับเป็ดที่ท ำให้เป็ดออกไข่มำมีสีแดงมำกและมีเนื้อแน่น ตลอดจน
ดินในพื้นท่ีมีควำมเหมำะสมยิ่งต่อกำรน ำมำใช้ห่อไข่เป็ดเพ่ือท ำไข่เค็ม เป็นต้น 

3) องค์ประกอบด้ำนมนุษย์ของสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับควำมรู้ควำม 
ช ำนำญพิเศษเฉพำะของผู้ผลิตสินค้ำในชุมชน ที่อำจมีกำรสืบทอดกรรมวิธีหรือสูตรที่ใช้ในกำรผลิตสินค้ำที่มี
คุณภำพ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยผู้บริโภคว่ำสินค้ำประเภทนั้นจะต้องมีที่มำจำกพ้ืนที่เฉพำะ เช่น ช่ำงท ำ
นำฬิกำในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จะมีลักษณะในกำรผลิตนำฬิกำจักรกลที่เดินได้เที่ยงตรง จนเป็นที่ยอมรับว่ำถ้ำ
เป็นนำฬิกำที่เดินได้อย่ำงเที่ยงตรงต้องผลิตจำกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Swiss made) หรือในกรณีของผ้ำทอ



 
 

เกำะยอ ที่รำษฎรในเกำะยอ จังหวัดสงขลำ มีฝีมือและใช้กรรมวิธีในกำรทอผ้ำที่มีควำมสวยงำมและมีเอกลักษณ์
เฉพำะตัว เป็นที่ยอมรับว่ำเป็นผ้ำทอที่มีคุณภำพและชื่อเสียง เป็นต้น 

2.  กำรออกแบบสอบถำม  แบบสอบถำมนี้ใช้ประกอบกำรประชุมระดมควำมคิดเห็น โดยแบ่งเป็น 4 หัวข้อ
หลัก ดังนี้ 
1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถำม เพ่ือให้ทรำบถึงข้อมูล  สถำนภำพ เป็น นักปรับปรุงพันธุ์ 

เกษตรกร นักกำรศึกษำ หรืออ่ืนๆ และเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินกำรพืชชนิดใด 
2. ควำมรู้เกี่ยวข้องกับกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ เพ่ือทรำบข้อมูลพ้ืนฐำน ควำมรู้ควำมเข้ำใจ

เกี่ยวกับกฎหมำยก่อนและหลังกำรประชุม 
3. ผลกระทบที่เกิดจำกกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เพ่ือทรำบถึงแนวควำมคิด ประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ 

ว่ำกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่จะส่งผลกระทบอย่ำงไรต่อกำรด ำเนินอำชีพ 
4. ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ทรำบถึงแนวควำมคิดที่จะให้มีกำรพัฒนำกฎหมำยตลอดจนวิธีกำรในกำร

คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 
3.  จัดประชุม/สัมมนำ  เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มีกำรจัดทั้งสิ้น 4 ครั้ง ตำมภูมิภำคคือ 

1. เชียงใหม่ วันที่ 16 ธันวำคม 2553 
2. ขอนแก่น  วันที่ 23 กุมภำพันธ์  2554 
3. สงขลำ   วันที่  12  กรกฎำคม  2554 
4. ปทุมธำนี  วันที่  6  กันยำยน  2554 

กำรจัดประชุมสัมมนำเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะแบ่งออกเป็น 2 ภำค ภำคแรกจะเป็น
กำรบรรยำยถึงสำระส ำคัญของกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช และภำคที่สอง จะเป็นกำรรับฟังควำม
คิดเห็นขอ้เสนอแนะ พร้อมแจกแบบสอบถำมโดยสุ่มผู้เข้ำร่วมประชุม ผลกำรด ำเนินกำรสรุปได้ คือ 
1.  ข้อมูลทั่วไป 

อาชีพ หน่วยงาน พืช จ านวน 
เกษตรกร - พืชไร่/ข้ำว 10 

นักปรับปรุงพันธุ์พืช เอกชน พืชไร่ 30 
นักปรับปรุงพันธุ์พืช รำชกำร พืชไร่/พืชสวน 10 
ผู้จัดจ ำหน่ำยพันธุ์พืช เอกชน พืชไร่ 20 

นักกำรศึกษำ รำชกำร พืชไร่/พืชสวน 12 
อ่ืนๆ   6 

 
2.  ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 

ส่วนใหญ่ผู้เข้ำร่วมประชุมจะมีควำมรู้ พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 มำก่อน แต่
ยังขำดควำมเข้ำใจในเนื้อหำสำระของกฎหมำย 

3.  ผลกระทบเกิดจำกกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 



 
 

(1) ผลกระทบทำงด้ำนบวก 
ก.  ผลกระทบต่อพันธุ์พืชใหม่ ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นว่ำ กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช จะเป็น

เครื่องมือส ำคัญที่จะสร้ำงแรงจูงใจให้แก่นักปรับปรุงพันธุ์พืช ท ำให้เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ 
เพ่ิมขึ้น นอกจำกนี้พันธุ์พืชใหม่ของต่ำงประเทศก็จะมีกำรน ำเข้ำมำเผยแพร่ในประเทศ
ไทยเพ่ิมมำกข้ึน 

ข. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นว่ำกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช น่ำจะเป็น
เครื่องมือในกำรพัฒนำกำรเกษตร ซึ่งจะส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำทำงด้ำนเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ 

     (2)  ผลกระทบทำงด้ำนลบ 
1) ด้ำนรำคำของพันธุ์พืช ผู้เข้ำร่วมประชุมที่เป็นเกษตรกรและผู้ผลิตจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์เกรง
ว่ำกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่จะท ำให้รำคำเมล็ดพันธุ์พืชเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ผู้เข้ำร่วมประชุมที่
เป็นนักปรับปรุงพันธุ์ เห็นว่ำ กำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่จะไม่ท ำให้รำคำเมล็ดพันธุ์สูงขึ้น 
เนื่องจำกยังมีกำรแบ่งปันจำกคู่แข่งอ่ืน  แต่ทั้งนี้รำคำเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับกำรคุ้มครอง อำจมี
รำคำเพ่ิมขึ้น เนื่องจำกต้องมีกำรแบ่งปันผลประโยชน์จำกำกรใช้พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป ตำม
มำตรำ 52 แห่งพระรำชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 

2) ผลกระทบจำกข้อก ำหนดตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542       
 

ประเด็นที่ 1     
ควำมหมำยของพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป พันธุ์พืชที่ก ำเนิดภำยในประเทศหรือมีอยู่ในประเทศ ซึ่งได้มีกำรใช้ประโยชน์
อย่ำงแพร่หลำย และให้หมำยรวมถึงพันธุ์พืชที่ไม่ใช่พันธุ์พืชใหม่ พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพำะถิ่นหรือพันธุ์พืชป่ำ ซึ่งที่
ประชุมที่เป็นนักปรับปรุงพันธุ์พืชส่วนใหญ่ เห็นว่ำ ควำมหมำยดังกล่ำวที่หมำยถึงพันธุ์พืชทุกพันธุ์ที่มีอยู่ในประเทศ
ไทยยกเว้น เป็นพันธุ์พืชใหม่  พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพำะถิ่น และพันธุ์พืชป่ำ จะสร้ำง ปัญหำอุปสรรค ในกำรพัฒนำ
พันธุ์พืชใหม่ เนื่องจำกพันธุ์พืชที่ใช้ในกำรปรับปรุงพันธุ์ของผู้ประกอบกำรเอกชนส่วนใหญ่เป็นพันธุ์พืชที่นัก
ปรับปรุงพันธุ์เหล่ำนั้นคัดพันธุ์ขึ้นมำเองหรือน ำเข้ำมำจำกบริษัทแม่จะต่ำงประเทศ ซึ่งหำกจะต้องถูกบังคับว่ำ
จะต้องเป็นพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปแล้ว นอกจำจะไม่ชอบธรรมแล้ว ในทำงปฏิบัติยังยำกท่ีจะพิสูจน์พันธุ์ด้วย 
 

ประเด็นที่ 2  
นักปรับปรุงพันธุ์จำกภำคเอกชนและภำคกำรศึกษำที่ท ำกำรปรับปรุงพันธุ์พืชที่ไม่ใช่พืชเศรษฐกิจ และได้พันธุ์ใหม่ 
ไม่สำมำรถ ขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ได้ เพรำะรัฐมนตรีไม่ได้ประกำศก ำหนดให้พืชชนิดดังกล่ำวให้เป็น
พันธุ์ใหม่ ที่จะได้รับกำรคุ้มครองตำมมำตรำ 14 พืชชนิดที่รัฐมนตรีประกำศให้เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับกำร
คุ้มครอง  ( ตำรำงภำคผนวกท่ี2 ) 
 
 
 
 
 



 
 

ประเด็นที่ 3  
ปัญหำเรื่องป้องกันกำรละเมิดสิทธิ์ในพันธุ์พืชใหม่ นักปรับปรุงพันธุ์ส่วนใหญ่เห็นว่ำกำรที่กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช
ให้กำรคุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชได้ก็ต่อเมื่อได้รับหนังสือส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ซึ่งถ้ำเป็น
พืชที่มีควำมต้องกำรของตลำด เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและขยำยพันธุ์เช่น  ไม้ดอกไม้ประดับ จะท ำ ให้สิทธิของนัก
ปรับปรุงพันธุ์พืชที่ได้รับกำรคุ้มครองเสียหำยได้จนบำงครั้งอำจไม่มีประโยชน์ที่จะได้รับกำรคุ้มครอง 
 

ประเด็นที่ 4   
ปัญหำเรื่องกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำยแก่ผู้ละเมิดสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืชที่ได้รับกำรคุ้มครอง นักปรับปรุง
พันธุ์พืชส่วนใหญ่เห็นว่ำ ถึงแม้กฎหมำยจะก ำหนดโทษทำงอำญำไว้ คือ ต้องระหว่ำงโทษจ ำคุก ไม่เกินสองปีหรือ
ปรับไม่เกินสี่แสนบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ รวมทั้งมีข้อก ำหนดให้ศำลมีอ ำนำจสั่งกำรชดใช้ค่ำเสียหำย กำรสูญเสีย
ผลประโยชน์และค่ำใช้จ่ำยอันจ ำเป็นในกำรบังคับตำมสิทธิของผู้ทรงสิทธิก็ตำม แต่ตำมข้อเท็จจริง ในกรณีที่เป็นผู้
ทรงสิทธิรำยย่อย กำรด ำเนินคดี ตลอดจนกำรพิสูจน์ข้อเท็จจริง ถือได้ว่ำเป็นเรื่องยำกมำก ซึ่งอำจถือได้ว่ำเป็น
ช่องว่ำงที่ส ำคัญของกฎหมำยประกำรหนึ่ง 
 

ประเด็นที่ 5   
ปัญหำเรื่อง กำรต้องขออนุญำตก่อนกำรปรับปรุงพันธุ์พืชเพ่ือกำรค้ำโดยใช้พันธุกรรมจำกพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป 
หรือพันธุ์พืชใหม่ นักปรับปรุงพันธุ์พืชส่วนใหญ่ทั้งภำครัฐและเอกชน มีควำมเห็นสอดคล้องกันในเรื่องนี้ว่ำจะเป็น
อุปสรรคที่ส ำคัญ มำกกว่ำประเด็นกำรแบ่งปันผลประโยชน์ เนื่องจำกในกำรปรับปรุงพันธุ์พืชนั้น โอกำสที่จะ
ประสบผลส ำเร็จ ได้พันธุ์พืชใหม่ที่ตลำดต้องกำรนั้นยำกมำก ดังนั้น ส่วนใหญ่ จะเป็นกำรทดสอบก่อนและขำด
คัดเลือกแล้วมีโอกำสเป็นไปได้ จึงจะเริมโครงกำรปรับปรุงพันธุ์พืชจริงๆ ซึ่งข้อก ำหนดในกฎหมำยเรื่องนี้เขียนไว้
กว้ำงมำกท ำให้กำรบังคับใช้ส ำเร็จได้ยำก เว้นแต่เมื่องำนปรับปรุงส ำเร็จแล้วมำขอรับควำมคุ้มครองจะชัดเจน
มำกกว่ำ 
 

ประเด็นที่ 6  
ประเด็นอ่ืนๆ ที่ประชุมที่เป็นเกษตรกรให้ควำมเห็นว่ำไม่เคยรู้จักตัวแทนเกษตรกรที่เป็นกรรมกำรคุ้มครองพันธุ์พืช
เลยนักปรับปรุงพันธุ์พืชหลำยคนแสดงควำมกังวลถึงควำมรู้ควำมเข้ำใจกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชของพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ บำงครั้งเรื่องเดียว แต่ให้ควำมเห็นแตกต่ำงกัน  
 

3 ศึกษำวิเครำะห์ผลกระทบทำงกฎหมำยต่อแนวทำงในกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 
จำกขั้นตอนกำรศึกษำกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่และควำมคิดเห็นจำกผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำร
คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ สำมำรถวิเครำะห์ผลกระทบทำงกฎหมำยต่อแนวทำงในกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ได้ดังนี ้
 

(1)  ผลกระทบทำงด้ำนบวก  
  กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชพิจำรณำจำกควำมเห็นของผู้เข้ำร่วมประชุม ประกอบกับกฎหมำยคุ้มครอง
พันธุ์ พืชรวมทั้ง ตำรำงที่ 1 ในภำคผนวก สรุปได้คือโดยภำพรวมกฎหมำยคุ้มครองของประเทศไทยสำมำรถ



 
 

ตอบสนองต่อพันธกรณีที่ประเทศไทยมีต่อองค์กำรค้ำโลก  และสำมำรถสร้ำงแรงจูใจให้แก่นักปรับปรุงพันธุ์พืชได้
ระดับหนึ่ง  โดยมีนักปรับปรุงพันธุ์พืช นักปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่มำขอรับควำมคุ้มครอง 618 พันธุ์ ซึ่งพันธุ์พืชใหม่
เหล่ำนี้จะเป็นทำงเลือกท่ีส ำคัญให้แก่เกษตรกรในกำรเพำะปลูกพืชเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่เพ่ิมข้ึน 
(2)  ผลกระทบทำงด้ำนลบ  
 ผลกระทบด้ำนรำคำของพันธุ์พืช   ตำมข้อกังวลของผู้เข้ำร่วมประชุมที่เป็นเกษตร และผู้จ ำหน่ำยพันธุ์พืช  
ซึ่งเกรงว่ำกำรมีกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชแล้วจะท ำให้รำคำของพันธุ์พืชสูงขึ้นนั้น เรื่องนี้สำมำรถวิเครำะห์ได้เป็น 2 
ส่วนคือ 
 

 ก.  ชนิดของพันธุ์พืชที่รัฐมนตรีจะประกำศรับจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับกำรคุ้มครองได้นั้น มี
หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำจำกคณะอนุกรรมกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่  และคณะกรรมกำรคุ้มครองพันธุ์คือ ชนิด
พันธุ์พืชนั้นจะต้องมีคุณค่ำทำงเศรษฐกิจ  มีนักปรับปรุงพันธุ์พืชที่เป็นคนไทยก ำลังปรับปรุงอยู่ กรมวิชำกำรเกษตร
สำมำรถตรวจสอบได้และประกำรสุดท้ำยคือ จะต้องมีพันธุ์พืชที่มีคุณสมบัติที่ดีอยู่ในท้องตลำดด้วย 
 

 จำกเหตุผลของกำรประกำศชนิดพันธุ์พืชที่จะได้รับกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ จะเห็นว่ำ  ถึงแม้นว่ำพันธุ์พืช
ใหม่ ที่ได้รับกำรคุ้มครองจะมีคุณสมบัติที่แตกต่ำงจำกพันธุ์พืชที่มีอยู่แล้วก็ตำม  เกษตรกรก็ยังมีทำงเลือกที่จะใช้
พันธุ์พืชพ้ืนเมืองที่มีอยู่เดิม  ท ำให้กำรก ำหนดรำคำของพันธุ์พืชให้สูงจนเกินกว่ำปกติไม่น่ำจะเกิดข้ึนได้ 
 

 ข.  พิจำรณำประกอบกับข้อกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชมำตรำ  37  ซึ่งก ำหนดว่ำ ถ้ ำมีกำรขำยส่วน
ขยำยพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับกำรคุ้มครองในปริมำณที่ไม่เพียงพอหรือในรำคำเกินควร   อธิบดีโดยควำม
เห็นชอบของ  คณะกรรมกำรอำจอนุญำตให้บุคคลอ่ืนผลิต ขำย หรือจ ำหน่ำยด้วยประกำรได้  ในส่วนขยำยพันธุ์
ของพันธุ์พืชใหม่ซึ่งเป็นข้อก ำหนดยกเว้นสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืชที่ได้รับกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 
       จำกหลักเกณฑ์กำรประกำศชนิดพืชที่จะไม่รับกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่  และข้อก ำหนดที่มีอยู่ใน
กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช  มีควำมเพียงพอที่จะท ำให้มั่นใจว่ำรำคำของพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับควำมคุ้มครองจะไม่สูง
มำกจนเกินไป 
 

2)  ผลกระทบจำกข้อก ำหนดตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 
ประเด็นที่ 1.    
ควำมหมำยของพันธุ์พ้ืนเมืองและพันธุ์พืชป่ำ  ซึ่งมีกำรก ำหนดไว้กว้ำงมำกครอบคลุมพันธุ์ทุกพันธุ์ที่มีอยู่ในประเทศ
โดยยกเว้นเฉพำะพันธุ์พืชใหม่และพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพำะถิ่น   ซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นส ำคัญประกำรหนึ่ง   
เนื่องจำกกำรปรับปรุงพันธุ์พืชนั้นสิ่งที่ส ำคัญที่สุดคือ  เชื้อพันธุ์พืชที่จะใช้ในกำรปรับปรุงพันธุ์พืชพืชที่ส ำคัญต่อ
เศรษฐกิจของประเทศไทย  ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกำรน ำเข้ำเชื้อพันธุ์พืชเข้ำมำปรับปรุง   โดยอำจน ำเข้ำมำเป็ น   
พันธุ์พ่อ  หรือพันธุ์แม่  หรือแม้กระท่ังน ำพันธุ์พืชเข้ำมำทดสอบกำรปรับตัวในประเทศไทย  ซึ่งถ้ำหำกประเทศไทย
ยังใช้กฎหมำยโดยอ้ำงอ ำนำจอธิปไตย ไม่ค ำนึงถึงแนวทำงกำรปฏิบัติระหว่ำงประเทศ    ผลเสียหำยจะย้อนกลับมำ
สู่ประเทศไทยเอง  เนื่องจำกในปัจจุบันเชื้อพันธุ์พืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจหรือเพ่ืออำหำรที่ส ำคัญจะถูกน ำมำเก็บ
รวบรวมไว้ในธนำคำรเชื้อพันธุ์พืช  โดยธนำคำรเชื้อพันธุ์เหล่ำนี้นอกจำกจะเก็บรวบรวมเชื้อพันธุ์พืชแล้ว ยังมีกำร



 
 

จัดท ำฐำนข้อมูลระบุรำยละเอียดที่ส ำคัญของพันธุ์พืชไว้ด้วย   ข้อมูลเหล่ำนี้ถือได้ว่ำเป็นส่วนส ำคัญไม่ ยิ่งหย่อนไป
กว่ำเชื้อพันธุ์พืช   เพรำะจะเพ่ิมโอกำสในกำรปรับปรุงพันธุ์พืชให้ส ำเร็จ  และลดเวลำในกำรด ำเนินกำรอีกด้วย   
ดังนั้นหำกไม่มีกำรแก้ไขข้อกฎหมำยดังกล่ำว   ธนำคำรเชื้อพันธุ์อำจปฎิเสธกำรส่งเชื้อพันธุ์พืชเข้ำมำเพ่ือใช้ในกำร
ปรับปรุงพันธุ์พืชในประเทศใหม่ 
ประเด็นที่ 2.   
กำรปรับปรุงพันธุ์พืชชนิดที่รัฐมนตรีไม่ได้ประกำศเป็นชนิดพืชที่พันธุ์ พืชใหม่จะได้รับกำรคุ้มครองซึ่งท ำให้ไม่
สำมำรถขอรับควำมคุ้มครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืชได้   ซึ่งในประเด็นนี้เป็นประเด็นของ 
ควำมชอบธรรมที่นักปรับปรุงควรได้รับ  ทั้งนี้โดยหลักกำรของกำรคุ้มครองโดยเสมอภำคและในอนุสัญญำ  UPOV  
ที่ได้รับกำรแก้ไขในปี ค.ศ.1991 ก็ได้ระบุไว้ชัดเจน  ก ำหนดให้ประเทศภำคีสมำชิกต้องให้กำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
ของพืชทุกชนิด  แต่ส ำหรับประเทศไทย  ในกำรยกร่ำงกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชได้น ำแนวทำงของอนุสัญญำ 
UPOV ค.ศ.1978  มำเป็นแนวทำงยกร่ำงกฎหมำยในเรื่องนี้  โดยอนุสัญญำ UPOV ค.ศ. 1978 ก ำหนดให้ประเทศ
สมำชิกจะต้องประกำศคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ในปีแรกไม่น้อยกว่ำ  5  ชนิด   และจะต้องประกำศกำรคุ้มครอง
เพ่ิมขึ้นจนคุ้มครองพืชทุกชนิด  ซึ่งในแนวทำงนี้กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชของประเทศไทยไม่ได้ก ำหนดไว้  
พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์ พ.ศ.2542   ได้ก ำหนดเรื่องนี้ไว้ในมำตรำ  14  โดยก ำหนดให้อ ำนำจรัฐมนตรีโดย
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรพันธุ์พืช   มีอ ำนำจก ำหนดพืชชนิดใดให้เป็นพันธุ์พืชใหม่   ซึ่งกำรก ำหนด
กฎหมำยในลักษณะนี้จะท ำให้ไม่สำมำรถประกำศพืชทุกชนิดเป็นพืชที่พันธุ์พืชใหม่จะได้รับกำรคุ้มครองได้   จึง
ควรต้องมีกำรแก้ไขปรับปรุง 
ประเด็นที่ 3.    
ปัญหำเรื่องป้องกันกำรละเมิดสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ในช่วงระยะเวลำหลังจำกกำรประกำศโฆษณำค ำขอ จนกระทั่ง
วันที่กรมวิชำกำรเกษตรรับจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์ พืชใหม่  ซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นส ำคัญส ำหรับพืชซึ่งมี
ระยะเวลำควำมนิยมสั้นๆ เช่น พืชไม้ดอกไม้ประดับ  รวมทั้งพืชชนิดที่ต้องใช้เวลำกำรตรวจสอบกำรเป็นไม้ผล  
เนื่องจำกในกำรประกำศโฆษณำค ำขอคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่   จะต้องมีกำรประกำศรำยละเอียดต่ำง ๆ ของพันธุ์พืช
ให้สำธำรณชนทรำบ   นอกจำกรำยละเอียดดังกล่ำวแล้วยังมีข้อมูลที่ส ำคัญแฝงอยู่คือแนวคิดเรื่องกำรตลำดอยู่ด้วย  
นักปรับปรุงพันธุ์พืชอ่ืนซึ่งปรับปรุงพันธุ์พืชแบบเดียวกันก็จะใช้ประโยชน์จำกข้อมูลเหล่ำนี้ในกำรปรับปรุงพันธุ์พืช  
ซึ่งรวมถึงกำรลอกเลียนแบบท ำให้นักปรับปรุงพันธุ์พืชที่ยื่นค ำขอไว้เสียหำย  เนื่องจำกกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช
มำตรำ 32  ก ำหนดให้กำรคุ้มครองสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ จะเริ่มจำกวันที่ได้รับหนังสือส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียน 
พันธุ์พืช ใหม่  ซื่งในกรณีนี้พระรำชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติสิทธิบัตร ( ฉบับ
ที่ 3)    พ.ศ.2542 ได้ระบุวิธีกำรป้องกันกำรละเมิดไว้ในมำตรำ 35 ทวิ  โดยระบุไว้ว่ำกำรละเมิดสิทธิบัตรก่อนวัน
ออกสิทธิบัตร  มิให้ถือว่ำเป็นกำรละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิ  เว้นแต่จะเป็นกำรกระท ำต่อกำรประดิษฐ์  ที่ขอรับ
สิทธิบัตรและได้มีกำรประกำศโฆษณำ ค ำขอ  โดยบุคคลผู้กระท ำรู้ว่ำกำรประดิษฐ์นั้นได้มีกำรยื่นขอรับสิทธิบัตรไว้
แล้ว หรือได้รับค ำบอกกล่ำวเป็นลำยลักษณ์อักษรว่ำกำรประดิษฐ์นั้นได้มีกำรยื่นขอรับสิทธิบัตรไว้แล้ว 
 



 
 

ในกรณีเช่นนี้  ผู้ขอรับสิทธิบัตรมีสิทธิได้รับค่ำเสียหำยจำกบุคคลผู้ฝ่ำฝืนสิทธินั้น  กำรเรียกค่ำเสียหำยดังกล่ำวให้
ยื่นฟ้องต่อศำลหลังจำกท่ีได้มีกำรออกสิทธิบัตรให้แก่ผู้รับสิทธิบัตรแล้ว 
 ดังนั้นเพ่ือให้มีกำรคุ้มครองสิทธิบัตรของนักปรับปรุงพันธุ์พืช จึงควรมีกำรแก้ไขกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช
ให้สำมำรถคุ้มครองสิทธิในช่วงระยะเวลำดังกล่ำวได้ 
 

ประเด็นที่ 4.    
ปัญหำเรื่องกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำยแก่ผู้ที่ละเมิดสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืชที่ได้รับกำรคุ้มครอง   กรณีนี้
ถึงแม้กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืชจะมีมำตรกำรลงโทษรุนแรง  ซึ่งเป็นมำตรกำรป้องปรำมที่ได้ผลระดับหนึ่ง  แต่
กรณีเช่นเดียวกับกฎหมำยคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำอย่ำงอ่ืน เช่น กฎหมำยสิทธิบัตร  กฎหมำยลิขสิทธิ์  ยังมี
กำรบัญญัติไว้ในลักษณะเดียวกัน ก็ยังปรำกฏว่ำมีกำรท ำละเมิดอยู่เป็นจ ำนวนมำก  แต่กฎหมำยทั้งสองฉบับที่
กล่ำวส่วนใหญ่แล้วผู้ทรงสิทธิในทรัพย์สินทำงปัญญำเหล่ำนี้มีก ำลังควำมสำมำรถที่จะด ำเนินกำรได้เอง  ส่วน
กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช หำกเป็นผู้ทรงสิทธิที่เป็นธุรกิจรำยใหม่ก็คงจะไม่มีปัญหำในเรื่อง  แต่ปัญหำจะเกิดกับนัก
ปรับปรุงพันธุ์พืชรำยย่อยซึ่งไม่มีควำมสำมำรถจะไปด ำเนินคดีแก่ผู้ที่ละเมิด  และกำรพิสูจน์ควำมแตกต่ำงของพันธุ์
พืชก็จะต้องใช้เวลำและค่ำใช้จ่ำยสูง  ส ำหรับประเด็นดังกล่ ำวที่ได้อ้ำงถึงขอก ำหนดโทษทำงอำญำที่รุนแรงก็
สำมำรถบรรเทำได้ในระดับหนึ่ง  และอำจมีวิธีกำรจัดกำรในทำงวิชำกำรเข้ำมำช่วยเหลือผู้ทรงสิทธิ  เช่น กำรจัด
ท ำลำยพิมพ์ DNA ซึ่งจะช่วยเหลือในกำรพิสูจน์พันธุ์ได้โดยค่ำใช้จ่ำยและเวลำพอสมควรนอกจำกนี้กำรจัดท ำคู่มือ
ในกำรด ำเนินคดีเป็นอีกแนวทำงหนึ่งซึ่งจะช่วยเหลือผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่รำยย่อยได้ 
 

ประเด็นที่ 5.    
ปัญหำเรื่องกำรต้องขออนุญำตท ำกำรปรับปรุงพันธุ์พืชก่อนหำกใช้พันธุ์พ้ืนเมืองทั่วไปและกำรปรับปรุงพันธุ์พืช
ดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรค้ำ  ซึ่งในประเด็นนี้เป็นประเด็นที่นักปรับปรุงพันธุ์พืชทรำบกันดีว่ำกำรปรับปรุง
พันธุ์พืชให้ได้พันธุ์ใหม่ตำมที่ต้องกำรนั้นมีโอกำสที่จะส ำเร็จน้อย   จึงจะต้องมีกำรผสมพันธุ์หลำยสำยคู่ผสม 
ลูกผสมที่ได้จะต้องน ำมำปลูกคัดเลือกเป็นจ ำนวนมำก  กว่ำจะได้พันธุ์ใหม่ที่ตรงตำมควำมต้องกำร  บำงครั้งพันธุ์
ใหม่ที่ได้จะได้มำจำกควำมบังเอิญ   ซึ่งต่ำงจำกกำรน ำพันธุ์พืชไปท ำกำรศึกษำวิจัยด้ำนอ่ืน ซึ่งมีสมมติฐำนและ
โอกำสที่จะเป็นไปได้มำกกว่ำ  ดังนั้นกำรที่กฎหมำยก ำหนดให้ก่อนกำรปรับปรุงพันธุ์พืชจะต้องมำขออนุญำตก่อน  
จึงเป็นกำรสร้ำงภำระท้ังแก่นักปรับปรุงพันธุ์พืชรวมทั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เอง นอกจำกนั้นกำรที่กฎหมำยก ำหนดให้
กำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมจะต้องได้รับโทษทำงอำญำถึงจ ำคุก  ซึ่งถือได้ว่ำเป็นโทษท่ีร้ำยแรงน่ำจะเป็นแนวทำงที่
ไม่เป็นธรรมเป็นอย่ำงมำก  เพรำะโดยหลักทั่วไปแล้วบุคคลที่จะได้รับโททำงอำญำจะต้องเป็นผู้มีเจตนำร้ำย  ซึ่งใน
กรณีจะเห็นได้อย่ำงชัดเจนว่ำ กำรก ำหนดให้ต้องขออนุญำตก่อนกำรปรับปรุงพันธุ์  เป็นสิ่งที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง  
และยำกที่จะปฏิบัติจึงสมควรมีกำรแก้ไขกฎหมำยในเรื่องนี้ 
 

ประเด็นที่ 6.     
เป็นประเด็นอ่ืนๆ เช่น เรื่องคณะกรรมกำรคุ้มครองพันธุ์พืชซึ่งได้มีกำรก ำหนดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องมำ
จำกกลุ่มอำชีพที่เกี่ยวข้องไม่ว่ำจะเป็นเกษตรกร นักวิชำกำรกำรศึกษำ หรือองค์กำรเอกชนที่ไม่แสวงหำก ำไร  ซึ่ง



 
 

เป็นกำรยำกที่ผู้ทรงคุณวุฒิเหล่ำนี้จะเป็นตัวแทนได้จริงๆ  กรณีนี้นักกฎหมำยได้ก ำหนดให้มีกฎกระทรวงก ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งหำกมองในภำพรวมแล้วยังเห็นว่ำกฎกระทรวงดังกล่ำวยังมี
ประสิทธิภำพเพียงพอ  ส่วนประเด็นควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกฎหมำยของพนักงำน  เจ้ำหน้ำที่นั้นสำมำรถแก้ไข
ปรับปรุงได้ไม่ว่ำจะเป็นกำรฝึกอบรมหรือกำรจัดท ำคู่มือกำรตีควำมกฎหมำย  จึงไม่น่ำจะส่งผลกระทบต่อแนว
ทำงกำรปฏิบัติในกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 

 
สรุปผลผลการทดลองและค าแนะน า 

 ประเทศได้ตรำพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2518 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2542
เพ่ือปฏิบัติตำมพันธกรณีที่ประเทศไทยมีต่อองค์กำรค้ำโลก  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองสิทธิของนักปรับปรุง
พันธุ์  เพ่ือสร้ำงแรงจูงใจให้มีกำรคิดค้นหรือพัฒนำพันธุ์พืชใหม่ๆ ขึ้นเพ่ือให้เกษตรกรได้เลือกใช้พันธุ์พืชที่เหมำะสม
ตรงตำมควำมต้องกำร  ซึ่งกฎหมำยฉบับนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ซึ่งผลกระทบดังกล่ำวมี
ทั้งทำงบวกคือสำมำรถสร้ำงแรงจูงใจให้แก่นักปรับปรุงพันธุ์พืช  มีกำรน ำพันธุ์พืชใหม่ๆมำจดทะเบียนคุ้มครองเป็น
จ ำนวนมำกสมกับเจตนำรมณ์ของกฎหมำย  ส่วนผลกระทบทำงด้ำนลบนั้น จะเป็นผลกระทบที่เกิดจำกข้อก ำหนด
ของกฎหมำย  ซึ่ งสำมำรถแก้ไขหรือบรรเทำผลกระทบดังกล่ำวได้โดยกำรบริหำรจัดกำรและกำรแก้ไข
พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  กำรบริหำรจัดกำร 
 ก. กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ควรจะต้องมีกำรจัดฝึกอบรมพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทั้ง
ทำงด้ำนวิชำกำรเกษตร คือกำรตรวจพันธุ์พืชใหม่ และทำงด้ำนกฎหมำย นอกจำกนี้กรมวิชำกำรเกษตรควรจะจัด
ให้มีคู่มือกำรตีควำมกฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และนักปรับปรุงพันธุ์ที่
เกี่ยวข้องด้วย รวมทั้งคู่มือกำรด ำเนินคดีแก่ผู้ที่ละเมิด 
 ข. กำรจัดท ำฐำนข้อมูลพันธุ์พืช เป็นควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับกำรคุ้มครอง 
นอกจำกนี้จะต้องมีข้อมูลของพันธุ์พืชที่มีอยู่ในประเทศไทย เพ่ือใช้ในกำรตรวจสอบ ซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้ เป็นเรื่องที่
จะต้องใช้เวลำ และงบประมำณในกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง และระบบฐำนข้อมูลจะต้องสำมำรถเชื่อมต่อกับ
ระบบของต่ำงประเทศได้ ข้อมูลพันธุ์พืชจะต้องประกอบด้วยลำยพิมพ์ DNA  
 ค. กำรจัดตั้งสถำนีตรวจสอบพันธุ์พืช กรมวิชำกำรเกษตรควรจะจัดตั้งสถำนีที่ใช้ในกำรตรวจสอบพันธุ์พืช
ใหม่ โดยกำรประกำศให้ศูนย์วิจัยที่ท ำกำรวิจัยพันธุ์พืชเป็นสถำนีตรวจสอบพันธุ์พืช โดยพิจำรณำจำกควำม
เหมำะสมของศูนย์วิจัย เช่น ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ เป็นสถำนีตรวจสอบพันธุ์พืชไร่ หรือศูนย์วิจัยพืชสวน
จันทบุรี เป็นสถำนีตรวจสอบพืชสวน เป็นต้น 
 

2. กำรแก้ไขปรับปรุงพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 



 
 

 ก. กำรก ำหนดควำมหมำยของพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปให้เหมำะสมโดยสมควรก ำหนดดังนี้ “พันธุ์พืช
พ้ืนเมืองทั่วไป” หมำยควำมว่ำ พันธุ์พืชที่ก ำเนิดภำยในประเทศ หรือมีอยู่ในประเทศ ซึ่งได้มีกำรใช้ประโยชน์อย่ำง
แพร่หลำย 
 ข. กำรก ำหนดให้พืชทุกชนิดสำมำรถคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ได้โดยสมควรก ำหนดดังนี้  
มำตรำ..ให้ พืชทุกชนิดสำมำรถขอรับควำมคุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่ได้ หรือ แก้ไขตำมมำตรำ 14 แห่ง
พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เป็นให้รัฐมนตรีโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรที่มีอ ำนำจ
ประกำศให้รำชกิจจำนุเบกษำก ำหนดพืชชนิดใดให้เป็นพืชที่มีควำมส ำคัญต่อควำมมั่นคงของประเทศ 
 ค. กำรป้องกันกำรละเมิดสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืชที่ได้ยื่นขอรับควำมคุ้มครอง แต่ยังมิได้รับหนังสือ
ส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ สมควรก ำหนดดังนี้  
มำตรำ..กำรกระท ำที่ขัดต่อมำตรำ 33 ก่อนวันออกหนังสือส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่มิให้ถื อว่ำเป็น
กำรละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่เว้นแต่จะเป็นกำรกระท ำต่อพันธุ์พืชใหม่ที่ได้ขอรับกำรจดทะเบียน
พันธุ์พืชใหม่ และได้มีกำรประกำศโฆษณำค ำขอดังกล่ำว ตำมมำตรำ 22 แล้ว โดยบุคคลผู้กระท ำรู้ว่ำพันธุ์พืชใหม่
นั้นได้มีกำรยื่นขอรับกำรจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ไว้แล้วหำรือได้รับค ำบอกกล่ำวเป็นลำยลักษณ์อักษรว่ำพันธุ์พืช
ใหม่นั้นได้มีกำรยื่นขอรับกำรจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ไว้แล้ว ในกรณีเช่นนี้ผู้ขอรับควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ มีสิทธิ
ได้รับค่ำเสียหำยจำกบุคคลผู้ฝ่ำฝืนสิทธิ กำรเรียกค่ำเสียหำยดังกล่ำวให้ยื่นฟ้องต่อศำล หลังจำกที่ได้มีกำรออก
หนังสือส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ให้แก่ผู้ยื่นค ำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 
 ง. กำรแก้ไขข้อกฎหมำยที่ก ำหนดให้ต้องมีกำรขออนุญำตกับจัดหำรวบรวมพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป เพื่อกำร

ปรับปรุงพันธุ์พืช โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ทำงกำรค้ำ กำรแก้ไขประเด็นที่น่ำจะท ำเป็น 2 ขั้นตอน คือ กำร

เก็บจัดกำรรวบรวมพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่ำเพ่ือกำรปรับปรุงพันธุ์ ไม่ว่ำจะมีวัตถุประสงค์ใดจะต้องมำแจ้ง

ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก่อน และภำยหลังเมื่อได้พันธุ์ใหม่ที่ต้องกำรแล้ว และมีควำมประสงค์จะใช้ประโยชน์ ในทำง

กำรค้ำจึงจะมำขออนุญำตและท ำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ โดยมีกำรแก้ไขดังนี้ 

มำตรำ.. ผู้ใดเก็บจัดหำรวบรวมพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป หรือ พันธุ์พืชป่ำ หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่ำว

เพ่ือกำรปรับปรุงพันธุ์ให้ปฏิบัติตำมระเบียบที่คณะกรรมกำรก ำหนด พันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรปรับปรุงพันธุ์ ตำม

วรรคแรก หำกประสงค์จะท ำกำรค้ำ จะต้องได้รับอนุญำตจำกพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และท ำข้อตกลงแบ่งปัน

ผลประโยชน์ 

การน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
หน่วยงำนที่น ำผลงำนไปใช้ ได้แก่ 
1. กรมวิชำกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐำนะเป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน ให้
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
2. หน่วยงำนภำครัฐและองค์กรเอกชน นักปรับปรุงพันธุ์พืช เกษตรกร 



 
 

กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือผลงำนวิจัยสู่กลุ่มเป้ำหมำยกำรตีพิมพ์เอกสำรและกำรบรรยำยให้ควำมรู้ในกำรประชุม 
สัมมนำเรื่องกำรคุ้มครองพันธุ์พืช และกำรขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมคือ เกษตรกร ผู้แทนจำก
สถำบันกำรศึกษำ นักวิชำกำร และเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐและเอกชน 4 ครั้ง ดังนี้ 
1. วันที่ 24 มีนำคม 2554 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส อ ำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้ำร่วมประชุม 80 คน 
2. วันที่ 19 พฤษภำคม 2554 ณ โรงแรมเจริญธำนี อ ำเภอเมือง จ.ขอนแก่น มีผู้เข้ำร่วมประชุม 90 คน 
3. วันที่ 31 พฤษภำคม 2554 ณ ผึ้งหวำนรีสอร์ท แอนด์ สปำ อ ำเภอเมือง จ.กำญจนบุรี มีผู้เข้ำร่วมประชุม 80 
คน 
4. วันที่ 27 มิถุนำยน 2554 ณ โรงแรมไดมอนด์ อ ำเภอเมือง จ.สุรำษฎร์ธำนี มีผู้เข้ำร่วมประชุม 80 คน 

 

ค าขอบคุณ 
คณะผู้ด ำเนินกำรวิจัย ผลกระทบต่อกำรบังคับใช้กฎระเบียบด้ำนกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ โครงกำรวิจัย แผน
งำนวิจัย และพัฒนำผลกระทบจำกกำรใช้กฎหมำย ชุดโครงกำรวิจัยผลกระทบจำกกำรใช้กฎหมำย ของกรม
วิชำกำรเกษตร ขอขอบคุณ อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตร และคณะผู้เชี่ยวชำญของกรมวิชำกำรเกษตรที่มีส่วนในกำร
สนับสนุนและอนุมัติกำรทดลองวิจัยนี้ ตลอดจนหน่วยงำน นักปรับปรุงพันธุ์พืชทั้งภำครัฐและเอกชน เกษตรกร ที่
มิได้เอ่ยนำมไว้ ณ ที่นี้ ในฐำนะผู้สนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆที่จ ำเป็นเพ่ือให้งำนวิจัยครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ 

เอกสารอ้างอิง 
กรมวิชำกำรเกษตร.  ๒๕๔๓.  พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๔๒.  ๓๐ หน้ำ. 
เกรียงศักดิ์   สุวรรณธรำดล   และคณะ   ๒๕๕๓.   รำยงำนฉบับสมบูรณ์   โครงกำรกำรศึกษำสถำนภำพ
 อุตสำหกรรมเมล็ดพันธุ์และส่วนขยำยพันธุ์ พืชของประเทศไทย  เสนอต่อ  ส ำนักงำนพัฒนำ
 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ. 
จักรกฤษณ์   ควรพจน์  และคณะ  ๒๕๔๕.  รำยงำนผลกำรวิจัยกฎหมำยด้ำนทรัพยำกรชีวภำพของประเทศ
 ไทย สนับสนุนทุนโดย   สถำบันทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ   และศูนย์ ค ว ำ ม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ. 
ธนิต    ชังถำวร  และคณะ  ๒๕๕๐.  กำรศึกษำผลกระทบกำรที่ประเทศไทยจะเข้ำร่วมเป็นสมำชิกอนุสัญญำ
 ระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่  (อนุสัญญำยูพอฟ  ๑๙๙๑)  เสนอ ต่อกรม วิชำกำร
เกษตร. 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ.  ๒๕๕๐.  ยุทธศำสตร์ด้ำนเมล็ดพันธุ์ปี  พ.ศ.๒๕๕๐- ๒ ๕ ๕ ๔  
ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ  กระทรวงวิทยำศำสตร์และ เทคโนโลยี ๔๕ หน้ำ. 
สงกรำนต์    จิตรำกร  และคณะ.  ๒๕๕๑.  โครงกำรศึกษำผลกระทบต่อสิทธิเกษตรกรจำกอนุสัญญำ UPOV 
 และสนธิสัญญำ ITPGRFA  ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อตกลงกำรค้ำทวิภำคีระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศ
 คู่ค้ำ กรมวิชำกำรเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



 
 

สุรวิชวรรณไกรโรจน์และคณะ.  ๒๕๕๑.  โครงกำรศึกษำผลกระทบและมำตรกำรรองรับจำกกำรท่ี ประเทศ
 ไทยจะให้เป็นภำคีอนุสัญญำยูพอฟ  ๑๙๙๑  กรมวิชำกำรเกษตร  กระทรวงเกษตรและ สหกรณ ์
กฤษฎำ   สัมพันธำรักษ์.ปรับปรุงพันธุ์พืช : ควำมหลำกหลำยของแนวคิด.กรุงเทพมหำนคร : ส ำนักพิมพ์
 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์,๒๕๕๔. 
จักรกฤษณ์    ควรพจน์ .กฎหมำยระหว่ำงประเทศว่ำด้วยลิขสิทธิ์   สิทธิบัตร และเครื่องหมำยกำรค้ำ.
 กรุงเทพมหำนคร : ส ำนักพิมพ์นิติธรรม, ๒๕๔๘. 
ไชยยศ   เหมะรัชตะ. ลักษณะของกฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำ.กรุงเทพ: ส ำนักพิมพ์นิติธรรม,๒๕๔๘. 
กิตติ   ไทยสมบูรณ์  “ วิเครำะห์และเปรียบเทียบวิวัฒนำกำรของระบบกำรคุ้มครองพืช.” วิทยำนิพนธ์นิติ ศำสตร์
มหำบัณฑิต,มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิต, ๒๕๔๗. 
เกียรติศักดิ์   อ่ ำบุญธรรม. “กฎหมำยคุ้มครองพันธุ์พืช.”;วิทยำนิพนธ์นิติศำสตรมหำบัณฑิต ,มหำวิทยำลัย
 รำมค ำแหง,๒๕๔๑ 
UPOV,  ๒๐๐๔ .  General  Introduction  to  the Examination  of  Distinctness,  Uniformity  and 
Stability   and the  Development  of  Harmonized  Description  of  New Varieties  of  
Plants.UPOV   Publication N.TG/๑/๓  Geneva, Switzerland. ๒๖ pp. 
UPOV, ๒๐๐๓.  International  Convention  for  the Protection  of  New Varieties  of  Plants.UPOV  
 Publication N.๒๒๐ (E). Geneva, Switzerland. ๒๑ pp. 
 
ภำคผนวก 1. ตำรำงแสดงกำรขึ้นทะเบียนพันธุ์ใหม่/ชนิดพันธุ์พืชที่ได้รับกำรคุ้มครอง 

การจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตามพระราบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ.2542 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 

ถึง พ.ศ. 2553 มีผู้ยื่นขอรับความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 70 ราย รวม 634  ค าขอ ได้รับการจดทะเบียนพันธุ์

พืชใหม่แล้ว 151  ค าขอ  

ตารางท่ี 1. แสดงการขอรับความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตั้งแต่ ปี 2547-2553 

ที ่ ชื่อผู้ยื่น ชนิดพืช พันธุ์ วันที่ย่ืน  สถานะภาพค าขอ 
1 นำงวำสนำ อนุทธโต กล้วยไม้สกุลหวำย(1) แดงวำสนำ 4 ก.ย.46 จดทะเบียนแล้ว 

5 ก.ย.49-4 ก.ย.61 
2 นำยบุญลือ สุขเกษม มะม่วง(1) หอมทอง 4 ก.ย.46 ยกเลิกค ำขอ 
3 
 

 มะละกอ(1) กลำงดง 16ก.ย.47 จดทะเบียนแล้ว 
24 ต.ค.51-23 ต.ค.63 

4 นำยมำนะ คูเจริญชัยมำนที กล้วยไม้สกุลหวำย(6) สุรีพีช 8 ต.ค.46 จดทะเบียนแล้ว 
6 ก.ย.49-5 ก.ย.61 



 
 

5   สิรินบลูบัตเตอร์ไฟล์ 8 ต.ค.46 จดทะเบียนแล้ว 
6 ก.ย.49-5 ก.ย.61 

6   แดงสิรินทร์ 8 ต.ค.46 จดทะเบียนแล้ว 
6 ก.ย.49-5 ก.ย.61 

7   สุรีย์ไวท์ 26 ก.ค.48 ปลูกตรวจสอบ 
8   สิรินทร์ พิซซี่ 26 ก.ค.48 ปลูกตรวจสอบ 
9   สุรีย์ ดีไลท์ 26 ก.ค.48 ปลูกตรวจสอบ 

26 พ.ย.55-25 พ.ย.67 
10 
 

บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ 
จ ำกัด 

ข้ำวโพด (22) ไฮบริกซ์สำม 29 ต.ค. 46 จดทะเบียนแล้ว 
26 พ.ย.55-25 พ.ย.67 

11   เอฟเอชสำม 29 ต.ค. 46 จดทะเบียนแล้ว 
23 เม.ย.50-22 เม.ย.62 

12   เอ็มหกศูนย์หนึ่งศูนย์ 29 ต.ค. 46 จดทะเบียนแล้ว 
23 เม.ย.50-22 เม.ย.62 

13   เอ็มเอช9 20 มิ.ย. 50 ยกเลิกค ำขอ 
14   เอฟ3184 20 มิ.ย. 50 ปลูกตรวจสอบ 
15   เอ็ม5116 20 มิ.ย. 50 ปลูกตรวจสอบ 
16   50043 20 มิ.ย. 50 จดทะเบียนแล้ว 

1 เม.ย. 53-31 มี.ค. 65 
17   50046 20 มิ.ย. 50 จดทะเบียนแล้ว 

1 เม.ย. 53-31 มี.ค. 65 
18   50045 20 มิ.ย. 50 จดทะเบียนแล้ว 

1 เม.ย. 53-31 มี.ค. 65 
19   แฟนซีสวีท 20 มิ.ย. 50 ปลูกตรวจสอบ 
ที ่ ชื่อผู้ยื่น ชนิดพืช พันธุ์ วันที่ย่ืน  สถานะภาพค าขอ 
20 บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ 

จ ำกัด (ต่อ) 
 เอ็มเอช49 20 มิ.ย. 50 ปลูกตรวจสอบ 

21   เอ็ม 4026 20 มิ.ย. 50 ปลูกตรวจสอบ 
22   แปซิฟิค 224 20 มิ.ย. 50 ปลูกตรวจสอบ 
23   แปซิฟิค 999 20 มิ.ย. 50 ปลูกตรวจสอบ 
24   ไฮบริกซ์ 49 20 มิ.ย. 50 ยกเลิกค ำขอ 
25   ไฮบริกซ์ 9 20 มิ.ย. 50 ยกเลิกค ำขอ 



 
 

26   แปซิฟิค 271 20 มิ.ย. 50 ปลูกตรวจสอบ 
27   แปซิฟิค 313 15 ธ.ค. 52 จดทะเบียนแล้ว 

2 ต.ค.55- 1 ต.ค.67 
28   แปซิฟิค 339 15 ธ.ค. 52 จดทะเบียนแล้ว 

2 ต.ค.55- 1 ต.ค.67 
29   แปซิฟิค 999 ซุปเปอร์ 15 ธ.ค. 52 จดทะเบียนแล้ว 

2 ต.ค.55- 1 ต.ค.67 
30   ไฮบริกซ์ 51 15 ธ.ค. 52 ปลูกตรวจสอบ 
31   แม็กซ์ วัน 15 ธ.ค. 52 ปลูกตรวจสอบ 
32   50053 15 ธ.ค. 52 จดทะเบียนแล้ว 

1 เม.ย. 53-31 มี.ค. 65 
33   50055 15 ธ.ค. 52 จดทะเบียนแล้ว 

2 ต.ค.55- 1 ต.ค.67 
34   50056 15 ธ.ค. 52 จดทะเบียนแล้ว 

2 ต.ค.55- 1 ต.ค.67 
35   309 15 ธ.ค. 52 ปลูกตรวจสอบ 
36   401 15 ธ.ค. 52 ปลูกตรวจสอบ 
37   403 15 ธ.ค. 52 ปลูกตรวจสอบ 
38 บริษัท เอ็กซ์เซลออร์คิด 

จ ำกัด 
กล้วยไม้สกุลหวำย(9) ลอรำ  จดทะเบียนแล้ว 

5 ก.ย.49-4 ก.ย.61 
39   เอลลำ  จดทะเบียนแล้ว 

5 ก.ย.49-4 ก.ย.61 
40   ลินดำ  จดทะเบียนแล้ว 

5 ก.ย.49-4 ก.ย.61 
41   เบลลำ  จดทะเบียนแล้ว 

5 ก.ย.49-4 ก.ย.61 
42 นำยหยอง  แซ่ตัน มะม่วง(1) ทองค ำ  จดทะเบียนแล้ว 

1 ธ.ค. 53-30 พ.ย. 70 
43 กรมวิชำกำรเกษตร อ้อย(5) มุกดำหำร 11 ต.ค.47 จดทะเบียนแล้ว 

19 พ.ย.50-18 พ.ย.62 
ที ่ ชื่อผู้ยื่น ชนิดพืช พันธุ์ วันที่ย่ืน  สถานะภาพค าขอ 
44 กรมวิชำกำรเกษตร (ต่อ)  สุพรรณบุรี 72 4 มิ.ย..48 จดทะเบียนแล้ว 



 
 

7 ธ.ค.50-6 ธ.ค.62 
45   ขอนแก่น 80 11 ม.ค.49 จดทะเบียนแล้ว 

3 มิ.ย.52-2 มิ.ย.64 
46   ขอนแก่น 3 11 ม.ค.49 จดทะเบียนแล้ว 

18 พ.ค.52-17 พ.ค.64 
47   94-20-99 11 ม.ค.49 จดทะเบียนแล้ว 

18 พ.ค.52-17 พ.ค.64 
48  ถั่วเหลือง (3) เชียงใหม่ 5 19 ส.ค.48 จดทะเบียนแล้ว 

9 ก.ย.52-8 ก.ย.64 
49   เชียงใหม่ 6 29 ต.ค.52 จดทะเบียนแล้ว 

13 ก.ย.55-12 ก.ย.67 
50   เอ็มเจ 9520-21 20 ต.ค.52 จดทะเบียนแล้ว 

13 ก.ย.55-12 ก.ย.67 
51  ทุเรียน (3) จันทบุรี 1 5 ต.ค.50 จดทะเบียนแล้ว 

21 ส.ค.55-20 ส.ค.72 
52   จันทบุรี 2 5 ต.ค.50 จดทะเบียนแล้ว 

21 ส.ค.55-20 ส.ค.72 
53   จันทบุรี 3 5 ต.ค.50 จดทะเบียนแล้ว 

21 ส.ค.55-20 ส.ค.72 
54 กรมกำรข้ำว ข้ำว(18) พัทลุง 8 ธ.ค. 46 จดทะเบียนแล้ว 

6 ธ.ค.50-5 ธ.ค.62 
55   ชัยนำท2 9 ก.พ. 48 จดทะเบียนแล้ว 

15 พ.ค.51-14 พ.ค.63 
56   บำงแตน 1 ก.ค. 48 จดทะเบียนแล้ว 

27 เม.ย.53-26 เม.ย.65 
57   สุพรรณบุรี 3 8 ก.ค. 48 จดทะเบียนแล้ว 

28 ม.ค.54-27 ม.ค.66 
58   อยุธยำ 1 20 มิ.ย. 49 จดทะเบียนแล้ว 

27 เม.ย.53-26 เม.ย.65 
59   กข 12(หนองคำย 80) 3 มี.ค. 51 จดทะเบียนแล้ว 

28 ม.ค.54-27 ม.ค.66 
60   กข 29 (ชัยนำท 80) 3 มี.ค. 51 จดทะเบียนแล้ว 



 
 

1 พ.ย. 53-31 ต.ค. 65 
61   กข 31(ปทุมธำนี 80) 3 มี.ค. 51 จดทะเบียนแล้ว 

1 พ.ย. 53-31 ต.ค. 65 
 

ที ่ ชื่อผู้ยื่น ชนิดพืช พันธุ์ วันที่ย่ืน  สถานะภาพค าขอ 
62 กรมกำรข้ำว (ต่อ)  กข 33 (หอมอุบล 80) 3 มี.ค. 51 จดทะเบียนแล้ว 

1 พ.ย. 53-31 ต.ค. 65 
63   กข 35 (รังสิต 80) 3 มี.ค. 51 จดทะเบียนแล้ว 

28 ม.ค.54-27 ม.ค.66 
64   พิษณุโลก 80 3 มี.ค. 51 จดทะเบียนแล้ว 

28 ม.ค.54-27 ม.ค.66 
65   กข 14 25 ก.ย. 52 ปลูกตรวจสอบ 
66   กข 37 25 ก.ย. 52 ปลูกตรวจสอบ 
67   กข 39 25 ก.ย. 52 ปลูกตรวจสอบ 
68   กข 41 5 ต.ค.53 ปลูกตรวจสอบ 
69   กข 43 5 ต.ค.53 ปลูกตรวจสอบ 
70 นำยสุชำติ จันทร์ชิดฟ้ำ กล้วยไม้สกุลหวำย(1) ลิเบอร์ตี้ไวท์ 6 ต.ค.47 ยกเลิกค ำขอ 
71 นำยภำสิต กลั่นประเสริฐ กล้วยไม้สกุลหวำย(1) แดงพิมล 12 ม.ค.47 จดทะเบียนแล้ว 

6 ก.ย.49-5 ก.ย.61 
72 นำยวัชระ ลิ้มสงวน กล้วยไม้สกุลหวำย(1) ขำววัชระ 27 ม.ค.47 จดทะเบียนแล้ว 

6 ก.ย.49-5 ก.ย.61 
73 บริษัท ธำดำออร์คิด จ ำกัด กล้วยไม้สกุลหวำย(1) พีเอ็ม นลินทิพย์ 6 ก.พ.47 จดทะเบียนแล้ว 
74 นำยเอกพล จิตธรำพงษ์ กล้วยไม้สกุลหวำย(4) พีเอ็ม อินทุภำ 12 ก.พ.47 ปลูกตรวจสอบ 
75   พีเอ็ม ดลยำบรัช 12 ก.พ.47 ยกเลิกค ำขอ 
76   พีเอ็ม พรทิพย์ 12 ก.พ.47 ยกเลิกค ำขอ 
77   พีเอ็ม พิมพ์พิศำ 12 ก.พ.47 ยกเลิกค ำขอ 
78 บริษัท บำงกอกกรีน จ ำกัด กล้วยไม้สกุลหวำย(1) แอนนำไบรด์ 25 มี.ค.47 จดทะเบียนแล้ว 

17 ส.ค.50-16 ส.ค.62 
79 นำยศิระ  อุดมปรีช กล้วยไม้สกุลหวำย(12) เอเวอร์กรีนพิงค์ 25 มี.ค.47 จดทะเบียนแล้ว 

6 ก.ย.49-5 ก.ย.61 
80   เอเวอร์กรีนเลดี้ 17 พ.ย.47 ปลูกตรวจสอบ 
81   เอเวอร์กรีนบิวตี้ 17 พ.ย.47 ปลูกตรวจสอบ 



 
 

82   เอเวอร์กรีนสวีท 17 พ.ย.47 ปลูกตรวจสอบ 
83   เอเวอร์กรีน บลู 17 พ.ย.47 ปลูกตรวจสอบ 
84      
85   เอเวอร์กรีน ปรินซ์เซส 15 ก.ย.49 ปลูกตรวจสอบ 
86   เอเวอร์กรีน แพดดี้ 15 ก.ย.49 ปลูกตรวจสอบ 
87   เอเวอร์กรีน แพสชั่น 15 ก.ย.49 ปลูกตรวจสอบ 
88   เอเวอร์กรีน เพิสล 15 ก.ย.49 ปลูกตรวจสอบ 
89   เอเวอร์กรีน วำชิ 15 ก.ย.49 ปลูกตรวจสอบ 
90   เอเวอร์กรีน พอลล่ำ 15 ก.ย.49 ปลูกตรวจสอบ 
ที ่ ชื่อผู้ยื่น ชนิดพืช พันธุ์ วันที่ย่ืน  สถานะภาพค าขอ 
91   เอเวอร์กรีน ฟิล่ำ 15 ก.ย.49 ปลูกตรวจสอบ 
92 บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีดส์ 

จ ำกัด 
ข้ำวโพด(7) เจ๊หลีห้ำสี่ 18 ต.ค.47 จดทะเบียนแล้ว 

23 เม.ย.50-22 เม.ย.62 
93   ทรอปปิคอลแปดแถว 18 ต.ค.47 จดทะเบียนแล้ว 

23 เม.ย.50-22 เม.ย.62 
94   สวีทไวท์ยี่สิบห้ำ 18 ต.ค.47 จดทะเบียนแล้ว 

26 พ.ย.55-25 พ.ย.67 
95   ไวโอเล็ทไวท์ 926 21 ส.ค.51 สรุปผลกำรปลูก 
96   16926 เอฟ 3 มิ.ย.53 จดทะเบียนแล้ว 

26 พ.ย.55-25 พ.ย.67 
97   ดับเบ้ิลยูพี 474 3 มิ.ย.53 ประกำศโฆษณำ 
98  ข้ำวโพด ดับเบ้ิลยู เอ็กซ์ ซีเอส 

08 
3 มิ.ย.53 จดทะเบียนแล้ว 

16 ก.พ.55-15 ก.พ.67 
99  มะระ(1) เขียวหยก16 4 ส.ค.48 จดทะเบียนแล้ว 

12 ก.ย.50-11 ก.ย.62 
100 

 
 มะเขือเทศ(2) เพชรชมพู 4 ส.ค.48 จดทะเบียนแล้ว 

16 มี.ค.55-15 มี.ค.67 
101   เอ็กซ์ตร้ำสำมเก้ำศูนย์ 4 ส.ค.48 จดทะเบียนแล้ว 

16 มี.ค.55-15 มี.ค.67 
102  ถั่วฝักยำว(1) ล ำน้ ำโขง 7 มี.ค.49 จดทะเบียนแล้ว 

17 ก.ย.55-16ก.ย.67 
103  แตงกวำ(4) ไมโครซี 225 13 ก.พ.50 จดทะเบียนแล้ว 



 
 

24 เม.ย.56-23 เม.ย.68 
104   ไมโครซี 306 25 มี.ค.51 จดทะเบียนแล้ว 

24 เม.ย.56-23 เม.ย.68 
105   เขียวมำเล 13 ก.พ.50 จดทะเบียนแล้ว 

24 เม.ย.56-23 เม.ย.68 
106   เชลซี 25 มี.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
107  ผักบุ้ง(1) เคเค 393 21 ส.ค.51 ประกำศโฆษณำ 
108  พริกเผ็ด(4) เพชรด ำ 3 มิ.ย.53 ปลูกตรวจสอบ 
109   พีอี 00774 6ก.ค.53 ปลูกตรวจสอบ 
110   พีอี 14948 6ก.ค.53 ปลูกตรวจสอบ 
111   พีอี 14946 6ก.ค.53 ปลูกตรวจสอบ 
112 สนง.ปรมำณูเพ่ือสันติ แตงโม(1) ทรำยทอง 30 พ.ย.47 ปลูกตรวจสอบ 
113  บัว อุบลชำติ(1) จงกลนีทินท์ 3 ธ.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
ที ่ ชื่อผู้ยื่น ชนิดพืช พันธุ์ วันที่ย่ืน  สถานะภาพค าขอ 

114 นำยเกรียงศักดิ์  ตรีทิพย
รักษ์ 

แตงโม(1) จูปิเตอร์ 7 T.8.47 ยกเลิกค ำขอ 

115 นำยปรำโมทย์ อุณหบัณฑิต กล้วยไม้สกุลหวำย(1) ปรำโมทย์พิงค์ 18 เม.ย.48 ปลูกตรวจสอบ 
116 นำยไตรเทพ  แต่งตั้ง มะม่วง(1) เขียวอินทนนท์ 27 เม.ย.48 ปลูกตรวจสอบ 
117 บริษัทแอ๊ดว้ำนซ์ซีด จ ำกัด แตงกวำ(3) มำดี 10 พ.ค.48 ปลูกตรวจสอบ 
118   มีโชค 10 พ.ค.48 ยกเลิกค ำขอ 
119   มีทรัพย์ 10 พ.ค.48 ยกเลิกค ำขอ 
120 มหำวิทยำลัยขอนแก่น ข้ำวโพด(21) 216 วำย 5 ก.ย.48 สรุปผลกำรปลูก 
121   209 ดับเบ้ิลยู 5 ก.ย.48 สรุปผลกำรปลูก 
122   241 ดับเบ้ิลยู 5 ก.ย.48 สรุปผลกำรปลูก 
123   216 แอล 24 ต.ค.49 สรุปผลกำรปลูก 
124   ไข่มุกอีสำน 49 24 ต.ค.49 สรุปผลกำรปลูก 
125   สลับสี 49 24 ต.ค.49 สรุปผลกำรปลูก 
126   ดอกคูณ 49 24 ต.ค.49 สรุปผลกำรปลูก 
127   ขอนแก่น-2 ดับเบ้ิลยู 12 ต.ค.50 สรุปผลกำรปลูก 
128   ขอนแก่น-5 วำย 12 ต.ค.50 สรุปผลกำรปลูก 
129   ขอนแก่น-8 ดับเบ้ิลยู 12 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
130   ขอนแก่น-8 วำย 12 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 



 
 

131   นวลทอง 11 พ.ค.53 ปลูกตรวจสอบ 
132   แก่นทอง 11 พ.ค.53 ปลูกตรวจสอบ 
133   ขำวทอง  ปลูกตรวจสอบ 
134  พริก(12) มหำวิทยำลัยขอนแก่น 26 ม.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
135   มข. 26 ม.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
136   พริกหนุ่มพันธุ์

มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
18 เม.ย.51 ปลูกตรวจสอบ 

137   จินดำช่อ 18 เม.ย.51 ปลูกตรวจสอบ 
138   ยอดสนหมำวิทยำลัย

ขอนแก่น 
18 เม.ย.51 ปลูกตรวจสอบ 

139   พริกห้วยสีทน 18 เม.ย.51 ปลูกตรวจสอบ 
140   จินดำด ำ 18 เม.ย.51 ปลูกตรวจสอบ 
141   ยู่ยี่มอดินแดง 22 ก.ค.52 ปลูกตรวจสอบ 
142   ห้วยสีทนกำลพฤกษ์ 22 ก.ค.52 ปลูกตรวจสอบ 
143   ยอดสนมอดินแดง 22 ก.ค.52 ปลูกตรวจสอบ 
144   ยู่ยี่ 80 22 ก.ค.52 ปลูกตรวจสอบ 
145  ถั่วฝักยำว(1) หยกขำว 26 ม.ค.50 จดทะเบียนแล้ว 

15 ต.ค.55-14 ต.ค.67 
ที ่ ชื่อผู้ยื่น ชนิดพืช พันธุ์ วันที่ย่ืน  สถานะภาพค าขอ 

146 มหำวิทยำลัยขอนแก่น (ต่อ) มะเขือเทศ(3) มณีสยำม 80 18 เม.ย.51 สรุปผลกำรปลูก 
147   มรกตแดง 80 18 เม.ย.51 สรุปผลกำรปลูก 
148   พวงทอง 80 18 เม.ย.51 สรุปผลกำรปลูก 
149 นำยไพรัตน์ทรงพำนิช บัว อุบลชำติ(6) แทนพงศ์ 18 พ.ย.48 จดทะเบียนแล้ว 

17 ก.ย.55-16 ก.ย.67 
150   แทนขวัญ 18 พ.ย.48 จดทะเบียนแล้ว 

17 ก.ย.55-16 ก.ย.67 
151   สุปรำณีพิงค์ 18 พ.ย.48 จดทะเบียนแล้ว 

17 ก.ย.55-16 ก.ย.67 
152   รัตนอุบล 28 ธ.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
153   มิสสยำม 28 ธ.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
154   พิงค์ริบบอน 28 ธ.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
155 บริษัท เจียไต๋ จ ำกัด มะระ(7) บีจี 390 22 ธ.ค.48 จดทะเบียนแล้ว 



 
 

27 มี.ค.55-26 มี.ค.67 
156   ซีที 110482-1 22 ธ.ค.48 จดทะเบียนแล้ว 

30 ต.ค.50-29 ต.ค.62 
157   ซีที 110481-1 22 ธ.ค.48 จดทะเบียนแล้ว 

30 ต.ค.50-29 ต.ค.62 
158   บีจี 369 22 ธ.ค.48 จดทะเบียนแล้ว 

27 มี.ค.55-26 มี.ค.67 
159   ซีที 11880092 22 ธ.ค.48 จดทะเบียนแล้ว 

30 ต.ค.50-29 ต.ค.62 
160   ซีที 110482-2 28 ธ.ค.52 จดทะเบียนแล้ว 

4 ม.ค.56-3 ม.ค.68 
161   ซีที 110550 28 ธ.ค.52 ประกำศโฆษณำ 
162   บีจี 780 28 ธ.ค.52 สรุปผลกำรปลูก 
163  แตงกวำและแตงร้ำน

(23) 
เบอร์ 00335 10 เม.ย.49 สรุปผลกำรปลูก 

164   เบอร์ 04097 10 เม.ย.49 สรุปผลกำรปลูก 
165   เบอร์ ซียูอำร์ เบอร์ 

1344 
10 เม.ย.49 สรุปผลกำรปลูก 

 
166   เบอร์ 99294 10 เม.ย.49 จดทะเบียนแล้ว 

28 เม.ย.52-27 เม.ย.64 
 

167   ซูม (ซียูอำร์ เบอร์ 
1233) 

10 เม.ย.49 สรุปผลกำรปลูก
ตรวจสอบ 

ที ่ ชื่อผู้ยื่น ชนิดพืช พันธุ์ วันที่ย่ืน  สถานะภาพค าขอ 
168 

 
บริษัท เจียไต๋ จ ำกัด (ต่อ)  เบอร์ 02024 10 เม.ย.49 จดทะเบียนแล้ว 

28 เม.ย.52-27 เม.ย.64 
169   เบอร์ 02395 10 เม.ย.49 จดทะเบียนแล้ว 

28 เม.ย.52-27 เม.ย.64 
170   พอร์เตอร์ (ซียูไอ 

เบอร์ 1095) 
10 เม.ย.49 สรุปผลกำรปลูก

ตรวจสอบ 
171   ซียูไอ เบอร์ 89 10 เม.ย.49 จดทะเบียนแล้ว 
172   ไฉไล (ซียูอำร์ เบอร์ 10 เม.ย.49 สรุปผลกำรปลูก



 
 

1041) ตรวจสอบ 
173   ซียูไอ เบอร์ 62 10 เม.ย.49 จดทะเบียนแล้ว 

28 เม.ย.52-27 เม.ย.64 
174   ซียูอำร์ เบอร์ 994 10 เม.ย.49 สรุปผลกำรปลูก

ตรวจสอบ 
175   ซียูไอ เบอร์ 83 10 เม.ย.49 จดทะเบียนแล้ว 

28 เม.ย.52-27 เม.ย.64 
176   อัมรินทร์ 959 10 เม.ย.49 สรุปผลกำรปลูก

ตรวจสอบ 
177   ซียูไอ เบอร์ 84 10 เม.ย.49 จดทะเบียนแล้ว 

28 เม.ย.52-27 เม.ย.64 
178   อมตะ 3 10 เม.ย.49 สรุปผลกำรปลูก

ตรวจสอบ 
179   เบอร์ 467 บี 10 เม.ย.49 จดทะเบียนแล้ว 

28เม.ย.52-27เม.ย.64 
180   ซียูอำร์ เบอร์ 999 10 เม.ย.49 สรุปผลกำรปลูก

ตรวจสอบ 
181   ซียูไอ เบอร์ 63 10 เม.ย.49 จดทะเบียนแล้ว 

28 เม.ย.52-27 เม.ย.64 
182   ซียูไอ เบอร์ 81 10 เม.ย.49 จดทะเบียนแล้ว 

28 เม.ย.52-27 เม.ย.64 
183   อมตะ 2 10 เม.ย.49 สรุปผลกำรปลูก

ตรวจสอบ 
184  แตงโม(8) 228 18 พ.ค.49 สรุปผลกำรปลูก

ตรวจสอบ 
 

185   ดับบลิวเอ็มไอ 66 18 พ.ค.49 จดทะเบียนแล้ว 
14 ต.ค.51-13 ต.ค.63 

 
ที ่ ชื่อผู้ยื่น ชนิดพืช พันธุ์ วันที่ย่ืน  สถานะภาพค าขอ 

186 บริษัท เจียไต๋ จ ำกัด (ต่อ)  ดับบลิวเอ็มไอ 103 18 พ.ค.49 จดทะเบียนแล้ว 
14 ต.ค.51-13 ต.ค.63 



 
 

187   ซีทีเอ็กซ์ 1300019 18 พ.ค.49 สรุปผลกำรปลูก
ตรวจสอบ 

188   แบล็คบอล 093 18 พ.ค.49 จดทะเบียนแล้ว 
14 ต.ค.51-13 ต.ค.63 

189   ดับบลิวเอ็มไอ 23 18 พ.ค.49 จดทะเบียนแล้ว 
14 ต.ค.51-13 ต.ค 63 

190   ดับบลิวเอ็มไอ 56 18 พ.ค.49 จดทะเบียนแล้ว 
14 ต.ค.51-13 ต.ค. 63 

191   ดับบลิวเอ็มไอ 11 18 พ.ค.49 จดทะเบียนแล้ว 
14 ต.ค.51-13 ต.ค 63 

192  มะเขือเทศ(12) กัลยำณี 532 3 พ.ย.49 จดทะเบียนแล้ว 
29 ม.ค.53-28 ม.ค. 65 

193   ซีที 01427 3 พ.ย.49 จดทะเบียนแล้ว 
29 ม.ค.53-28 ม.ค.65 

194   ซีที 01301-18 3 พ.ย.49 จดทะเบียนแล้ว 
29 ม.ค.53-28 ม.ค.65 

195   ซีที 01299-25 3 พ.ย.49 จดทะเบียนแล้ว 
29 ม.ค.53-28 ม.ค.65 

196   เพชรลำนนำ 713 3 พ.ย.49 จดทะเบียนแล้ว 
29 ม.ค.53-28 ม.ค.65 

197   ซีที 02020 3 พ.ย.49 จดทะเบียนแล้ว 
29 ม.ค.53-28 ม.ค.65 

198   ซีที 02027 3 พ.ย.49 จดทะเบียนแล้ว 
29 ม.ค.53-28 ม.ค.65 

199   ทีเอ็ม 552 3 พ.ย.49 จดทะเบียนแล้ว 
29 ม.ค.53-28 ม.ค.65 

200   เลดี้พิงค์ 816 26 มี.ค.53 ประกำศโฆษณำ 
201   ซีที 08614 26 มี.ค.53 ประกำศโฆษณำ 
202   ซีที 08613 26 มี.ค.53 ประกำศโฆษณำ 
203   เพชรรุ่ง 852 26 มี.ค.53 ประกำศโฆษณำ 
204 บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนำ

อ้อยและน้ ำตำล จ ำกัด 
อ้อย(3) มิตรผล1  จดทะเบียนแล้ว 

22 พ.ค.51-21 พ.ค.63 



 
 

205   มิตรผล2  จดทะเบียนแล้ว 
22 พ.ค.51-21 พ.ค.63 

ที ่ ชื่อผู้ยื่น ชนิดพืช พันธุ์ วันที่ย่ืน  สถานะภาพค าขอ 
206 บริษัท มิตรผลวิจัยพัฒนำ

อ้อยและน้ ำตำล จ ำกัด (ต่อ) 
 มิตรผล3  ปลูกตรวจสอบ 

207 บริษัท เมล็ดพันธุ์เอเชีย 
จ ำกัด 

ข้ำวโพด(6) ทีเอฟ 222  ประกำศโฆษณำ 

208   เอวำยเอ 20351  ยกเลิกค ำขอ 
209   เอ วำย บี 20217  ปลูกตรวจสอบ 
210   พีเอส 101  ปลูกตรวจสอบ 
211   พีเอส 103  ปลูกตรวจสอบ 
212   เอสเอ 501  ปลูกตรวจสอบ 
213 นำยพงศ์ธร บูรณะเจตน์ กล้วยไม้สกุลหวำย(3) ลักกี้ไวท์ 10 พ.ค.49 จดทะเบียนแล้ว 

6 มิ.ย.51-5 มิ.ย.63 
214   บูรณะบลู 10 พ.ค.49 จดทะเบียนแล้ว 

6 มิ.ย.51-5 มิ.ย.63 
215   บูรณสวีท 1 ก.ย.51 ยกเลิกค ำขอ 
216 นำยสมศักดิ์ ธีรภำพสกุล

วงศ ์
ม่วง(1) เต็กกอ 21 ส.ค.49 ยกเลิกค ำขอ 

217 นำยชุมพล พรหมประทำน
พร 

กล้วยไม้สกุลหวำย(2) มำดำมพิงค์ 16 ม.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 

218   ชูกำร์พิงค์ 16 ม.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
219 บริษัท สยำมไทโยฟำร์ม   กล้วยไม้สกุลหวำย(2) ซอนีน่ำไทโย 19 มี.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
220   นำตำลีไทโย 19 มี.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
221 นำยผดุง  เล็กจินดำ กล้วยไม้สกุลหวำย(1) จินดำสวิท 19 มี.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
222 นำยนิพนธ์  ชัยวงศ์รุ่งเรือง กล้วยไม้สกุลหวำย(2) เฉลิมกรุง 10 เม.ย.50 จดทะเบียนแล้ว 

27 ต.ค.52-26 ต.ค.64 
223   เฉลิมชัย 10 เม.ย.50 ยกเลิกค ำขอ 
224 นำยธวัชชัย เจนวณิชย์ กล้วยไม้สกุลหวำย(1) ไลท์พิงค์ 10 เม.ย.50 จดทะเบียนแล้ว 
225 นำยสุวิทชัย แสงทียน กล้วยไม้สกุลหวำย(1) วอลเตอร์คัลเลอร์ 29 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
226 บริษัท ยูคำลิปตัสเทคโนโลยี 

จ ำกัด 
ยูคำลิปตัส(229) เอช 288 22 มิ.ย.50 จดทะเบียนแล้ว 

29 ส.ค.54-28 ส.ค.81 



 
 

227   เค 52 22 มิ.ย.50 ปลูกตรวจสอบ 
228   เค 7 22 มิ.ย.50 จดทะเบียนแล้ว 

29 ส.ค.54-28 ส.ค.81 
229   เค 57 22 มิ.ย.50 ปลูกตรวจสอบ 
230   เค 83 22 มิ.ย.50 จดทะเบียนแล้ว 

5 ก.ย.55-4 ก.ย.82 
 

ที ่ ชื่อผู้ยื่น ชนิดพืช พันธุ์ วันที่ย่ืน  สถานะภาพค าขอ 
231 บริษัท ยูคำลิปตัสเทคโนโลยี 

จ ำกัด (ต่อ) 
 เค 59 22 มิ.ย.50 ปลูกตรวจสอบ 

232   เค 73 22 มิ.ย.50 ปลูกตรวจสอบ 
233   เค 51 22 มิ.ย.50 ปลูกตรวจสอบ 
234   เค 62 22 มิ.ย.50 จดทะเบียนแล้ว 

29 ส.ค.54-28 ส.ค.81 
235   เค 63 22 มิ.ย.50 จดทะเบียนแล้ว 

29 ส.ค.54-28 ส.ค.81 
236   เค 70 22 มิ.ย.50 จดทะเบียนแล้ว 

1 มี.ค..55-28 ก.พ.82 
237   เค 67 22 มิ.ย.50 จดทะเบียนแล้ว 

1 มี.ค.55-28 ก.พ.82 
238   เค 81 22 มิ.ย.50 ปลูกตรวจสอบ 
239   จี 2 22 มิ.ย.50 จดทะเบียนแล้ว 

29 ส.ค.54-28 ส.ค.81 
240   เค 58 22 มิ.ย.50 จดทะเบียนแล้ว 

29 ส.ค.54-28 ส.ค.81 
241   เอช 294 22 มิ.ย.50 จดทะเบียนแล้ว 

5 ก.ย.55-4 ก.ย.82 
242   เอช 296 22 มิ.ย.50 จดทะเบียนแล้ว 

5 ก.ย.55-4 ก.ย.82 
 

243   เอช 275 22 มิ.ย.50 จดทะเบียนแล้ว 
5 ก.ย.55-4 ก.ย.82 



 
 

244   เค 61 22 มิ.ย.50 จดทะเบียนแล้ว 
1 มี.ค55-28 ก.พ.82 

245   เอช 291 22 มิ.ย.50 ปลูกตรวจสอบ 
246   เค 84 22 มิ.ย.50 ปลูกตรวจสอบ 
247   เค 65 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
248   เค 88 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
249   เค 77 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
250   เค 85 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
251   เค 69 31 ส.ค.50 จดทะเบียนแล้ว 

29 ส.ค.54-28 ส.ค.81 
252   เค 79 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
253   เค 82 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 

 ชื่อผู้ยื่น ชนิดพืช พันธุ์ วันที่ย่ืน  สถานะภาพค าขอ 
254 บริษัท ยูคำลิปตัสเทคโนโลยี 

จ ำกัด (ต่อ) 
 เค 86 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 

255   เค 64 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
256   เค 78 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
257   เค 80 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
258   เค 89 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
259   เค 66 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
260   เค 68 31 ส.ค.50 จดทะเบียนแล้ว 

1 มี.ค.55-28 ก.พ.82 
261   เค 75 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
262   เค 91 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
263   เค 133 31 ส.ค.50 จดทะเบียนแล้ว 

1 มี.ค.55-28 ก.พ.82 
264   เอช 241 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
265   เอช 273 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
266   เอช 289 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
267   เอช 290 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
268   เอช 368 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
269   เอชซี 72 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 



 
 

270   เอชซี 167 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
271   เอสซี 46-31-43 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
272   เอสซี 46-52-07 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
273   เอสซี 46-57-06 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
274   เค 74 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
275   เค 76 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
276   เค 87 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
277   เค 92 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
278   เอช 91 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
279   เอช 112 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
280   เอช 116 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
281   เอชซี 151 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
282   เอชซี 175 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
283   ยู 45 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
284   เค 93 31 ส.ค.50 จดทะเบียนแล้ว 

5 ก.ย.55-4 ก.ย.82 
285   เอช 171 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 

 ชื่อผู้ยื่น ชนิดพืช พันธุ์ วันที่ย่ืน  สถานะภาพค าขอ 
286 บริษัท ยูคำลิปตัสเทคโนโลยี 

จ ำกัด (ต่อ) 
 เอช 196 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 

287   เอช 201 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
288   เอช 229 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
289   เค 145 31 ส.ค.50 จดทะเบียนแล้ว 

5 ก.ย.55-4 ก.ย.82 
290   เอสซี 46-31-09 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
291   เอสซี 46-31-18 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
292   เอสซี 46-57-30 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
293   เอสซี 46-57-37 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
294   เอสซี 46-57-36 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
295   เอช 274 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
296   เอช 295 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
297   เค 94 31 ส.ค.50 จดทะเบียนแล้ว 



 
 

5 ก.ย.55-4 ก.ย.82 
298   เอชซี 78 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
299   เอชซี 148 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
300   เอชซี 116 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
301   เค 72 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
302   เอชซี 93 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
303   เอชซี 92 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
304   เอชซี 91 31 ส.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
305   เอช 522 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
306   เอช 501 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
307   เอช 466 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
308   เอช 460 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
309   เค 139 18 ต.ค.50 จดทะเบียนแล้ว 

5 ก.ย.55-4 ก.ย.82 
310   เค 112 18 ต.ค.50 จดทะเบียนแล้ว 

5 ก.ย.55-4 ก.ย.82 
311   เค 111 18 ต.ค.50 จดทะเบียนแล้ว 

5 ก.ย.55-4 ก.ย.82 
312   เอช 408 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
313   เอช 388 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
314   เอช 361 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 

 
 ชื่อผู้ยื่น ชนิดพืช พันธุ์ วันที่ย่ืน  สถานะภาพค าขอ 

315 บริษัท ยูคำลิปตัสเทคโนโลยี 
จ ำกัด (ต่อ) 

 เค 134 18 ต.ค.50 จดทะเบียนแล้ว 
1 มี.ค.55-28 ก.พ.82 

316   เอช 310 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
317   เอช 307 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
318   เอช 293 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
319   เอช 287 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
320 

 
  เค 146 18 ต.ค.50 จดทะเบียนแล้ว 

5 ก.ย.55-4 ก.ย.82 
 



 
 

321   เค 138 18 ต.ค.50 จดทะเบียนแล้ว 
5 ก.ย.55-4 ก.ย.82 

322   เอช 215 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
323   เอช 213 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
324   เอช 164 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
325   เอช 102 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
326    18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
327   เอช 82 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
328   เอช 60 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
329   เอช 59 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
330   พี 100 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
331   เค 90 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
332   เค 71 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
333   เค 54 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
334   เอชซี 170 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
335   เอชซี 165 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
336   เอชซี 150 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
337   เอชซี 146 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
338   เอชซี 135 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
339   เอชซี 124 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
340   เอชซี 82 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
341   เอชซี 77 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
342   เอชซี 56 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
343   เอชซี 31 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
344   เอชซี 2 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
345   เอชซี 1 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 

 
 ชื่อผู้ยื่น ชนิดพืช พันธุ์ วันที่ย่ืน  สถานะภาพค าขอ 

346 บริษัท ยูคำลิปตัสเทคโนโลยี 
จ ำกัด (ต่อ) 

 เอสซี 46-57-43 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 

347   เอสซี 46-31-03 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
348   เอสซี 46-30-36 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 



 
 

349   เอสซี 46-27-04 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
350   เอสซี 46-18-11 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
351   เอสซี 46-1-10 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
352   เอสซี 46-49-01 30 พ.ย.50 ปลูกตรวจสอบ 
353   เอสซี 46-37-06 30 พ.ย.50 ปลูกตรวจสอบ 
354   เอสซี 46-49-05 30 พ.ย.50 ปลูกตรวจสอบ 
355   เอสซี 46-37-03 30 พ.ย.50 ปลูกตรวจสอบ 
356   เอสซี 46-33-27 30 พ.ย.50 ปลูกตรวจสอบ 
357   เอสซี 46-31-07 30 พ.ย.50 ปลูกตรวจสอบ 
358   เอสซี 46-01-35 30 พ.ย.50 ปลูกตรวจสอบ 
359   เอช 374 30 พ.ย.50 ปลูกตรวจสอบ 
360   เอช 359 30 พ.ย.50 ปลูกตรวจสอบ 
361   เอช 228 30 พ.ย.50 ปลูกตรวจสอบ 
362   เอช 34 30 พ.ย.50 ปลูกตรวจสอบ 
363   เอชซี 46-59-09 30 พ.ย.50 ปลูกตรวจสอบ 
364   เอชซี 46-58-13 30 พ.ย.50 ปลูกตรวจสอบ 
365   เอชซี 46-57-42 30 พ.ย.50 ปลูกตรวจสอบ 
366   เอช 473 30 พ.ย.50 ปลูกตรวจสอบ 
367   เอช 470 30 พ.ย.50 ปลูกตรวจสอบ 
368   เอช 467 30 พ.ย.50 ปลูกตรวจสอบ 
369   เอช 463 30 พ.ย.50 ปลูกตรวจสอบ 
370   เอช 443 30 พ.ย.50 ปลูกตรวจสอบ 
371   เอช 419 30 พ.ย.50 ปลูกตรวจสอบ 
372   เอชซี 84 30 พ.ย.50 ปลูกตรวจสอบ 
373   เอชซี 24 30 พ.ย.50 ปลูกตรวจสอบ 
374   เค 140 30 พ.ย.50 จดทะเบียนแล้ว 

5 ก.ย.55-4 ก.ย.82 
375   เอช 492 30 พ.ย.50 ปลูกตรวจสอบ 
376   เอช 485 30 พ.ย.50 ปลูกตรวจสอบ 
377   เอช 477 30 พ.ย.50 ปลูกตรวจสอบ 
378   เอช 474 30 พ.ย.50 ปลูกตรวจสอบ 
379   เอชซี 127 30 พ.ย.50 ปลูกตรวจสอบ 



 
 

 ชื่อผู้ยื่น ชนิดพืช พันธุ์ วันที่ย่ืน  สถานะภาพค าขอ 
380 บริษัท ยูคำลิปตัสเทคโนโลยี 

จ ำกัด (ต่อ) 
 เอชซี 103 30 พ.ย.50 ปลูกตรวจสอบ 

381   เอชซี 96 30 พ.ย.50 ปลูกตรวจสอบ 
382   เอช 462 21 ม.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
383   เอสซี 46-14-19 21 ม.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
384   เอสซี 46-59-18 21 ม.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
385   เอสซี 46-07-15 21 ม.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
386   เอสซี 46-52-26 21 ม.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
387   เอสซี 46-57-52 21 ม.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
388   เอช 101 21 ม.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
389   เอสซี 46-42-2 21 ม.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
390   เอช 500 21 ม.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
391   เอสซี 46-48-07 21 ม.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
392   เอช 148 21 ม.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
393   เอชซี 132 21 ม.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
394   เค 109 21 ม.ค.51 จดทะเบียนแล้ว 

5 ก.ย.55-4 ก.ย.82 
395   เอสซี 46-31-34 21 ม.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
396   เอสซี 46-37-1 21 ม.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
397   เอสซี 46-31-41 21 ม.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
398   เอช 404 21 ม.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
399   เอสซี 46-52-35 21 ม.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
400   เอชซี 59 21 ม.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
401   เอสซี 46-13-17 21 ม.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
402   เอสซี 46-09-27 21 ม.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
403   เอสซี 46-05-05 21 ม.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
404   เอสซี 46-18-09 21 ม.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
405   เอสซี 46-31-32 21 ม.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
406   เอสซี 46-27-06 21 ม.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
407   เอสซี 46-46-08 21 ม.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
408   เอสซี 4658-01 21 ม.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 



 
 

409   เอสซี 46-61-25 21 ม.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
410   เอสซี 46-58-05 21 ม.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
411   เอสซี 46-57-15 21 ม.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
412   เอช 378 21 ม.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 

 
 ชื่อผู้ยื่น ชนิดพืช พันธุ์ วันที่ย่ืน  สถานะภาพค าขอ 

413 บริษัท ยูคำลิปตัสเทคโนโลยี 
จ ำกัด (ต่อ) 

 เค 137 21 ม.ค.51 จดทะเบียนแล้ว 
5 ก.ย.55-4 ก.ย.82 

414   เอสซี 46-57-29 21 ม.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
415   เอสซี 46-46-03 21 ม.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
416   เอสซี 46-31-01 21 ม.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
417   เอชซี 52 12 ก.พ.51 ปลูกตรวจสอบ 
418   เอชซี 66 12 ก.พ.51 ปลูกตรวจสอบ 
419   เอชซี 40 12 ก.พ.51 ปลูกตรวจสอบ 
420   เอช 132 12 ก.พ.51 ปลูกตรวจสอบ 
421   เอสซี 46-58-08 12 ก.พ.51 ปลูกตรวจสอบ 
422   เอช 162 12 ก.พ.51 ปลูกตรวจสอบ 
423   เอชซี 32 12 ก.พ.51 ปลูกตรวจสอบ 
424   เอชซี 157 12 ก.พ.51 ปลูกตรวจสอบ 
425   เอสซี 46-52-14 12 ก.พ.51 ปลูกตรวจสอบ 
426   เอช 57 3 มี.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
427   เอช 244 3 มี.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
428   เอช 251 3 มี.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
429   เอช 454 3 มี.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
430   เอสซี 46-42-07 3 มี.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
431   เอสซี 46-52-11 3 มี.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
432   เอสซี 46-30-21 3 มี.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
433   เอสซี 46-62-13 3 มี.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
434   เอสซี 46-05-38 3 มี.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
435   เอสซี49-67-07 1 ก.พ.53 ปลูกตรวจสอบ 
436   เอสซี49-74-48 1 ก.พ.53 ปลูกตรวจสอบ 
437   เอสซี49-86-30 1 ก.พ.53 ปลูกตรวจสอบ 



 
 

438   เอสซี49-91-03 1 ก.พ.53 ปลูกตรวจสอบ 
439   เอสซี49-91-09 1 ก.พ.53 ปลูกตรวจสอบ 
440   เอสซี49-101-09 1 ก.พ.53 ปลูกตรวจสอบ 
441   เอ็นเค1 1 ก.พ.53 ปลูกตรวจสอบ 
442   เอ็นเค36 1 ก.พ.53 ปลูกตรวจสอบ 
443   ดีเอช-32-29 1 ก.พ.53 ปลูกตรวจสอบ 
444   เอสซี49-94-37 2 มี.ค.53 ปลูกตรวจสอบ 
445   เอสซี49-93-26 2 มี.ค.53 ปลูกตรวจสอบ 
446   เอสซี49-91-11 2 มี.ค.53 ปลูกตรวจสอบ 
447   เอสซี49-71-12 2 มี.ค.53 ปลูกตรวจสอบ 

 ชื่อผู้ยื่น ชนิดพืช พันธุ์ วันที่ย่ืน  สถานะภาพค าขอ 
448 บริษัท ยูคำลิปตัสเทคโนโลยี 

จ ำกัด (ต่อ) 
 เอสซี49-65-40 2 มี.ค.53 ปลูกตรวจสอบ 

449   เอสซี46-25-14 2 มี.ค.53 ปลูกตรวจสอบ 
450   เอช508 2 มี.ค.53 ปลูกตรวจสอบ 
451   เอ็มเค52 2 มี.ค.53 ปลูกตรวจสอบ 
452   เอ็มเค23 2 มี.ค.53 ปลูกตรวจสอบ 
453 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

และมูลนิธิสถำบันพัฒนำมัน
ส ำปะหลังแห่งประเทศไทย 

มันส ำปะหลัง(1) ห้วยบง 80 27 ส.ค.50 จดทะเบียนแล้ว 
4ธ.ค.53-3 ธ.ค.65 

454 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ก ำแพงแสน 

ข้ำว(2) ไรซ์เบอรรี่ 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 

455   สินเหล็ก 18 ต.ค.50 ปลูกตรวจสอบ 
456 บริษัทเอสซีจี เปเปอร์จ ำกัด ยูคำลิปตัส(1) เอช 4 28 ธ.ค.50 จดทะเบียนแล้ว 

17 ก.ย.55-16 ก.ย.82 
457 นำยสุชำติ  ม่วงสกุล พริก(1) พิโรจ 18 มี.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
458 นำยสวง  คุ้มวิเชียร กล้วยไม้สกุลหวำย(4) โสมสวล ี 8 ธ.ค.51 จดทะเบียนแล้ว 

20 ก.ย.55-19 ก.ย.67 
459   แอรร์รี่บูล 8 ธ.ค.51 จดทะเบียนแล้ว 

20 ก.ย.55-19 ก.ย.67 
460   วีซ่ำพีช 8 ธ.ค.51 จดทะเบียนแล้ว 

20 ก.ย.55-19 ก.ย.67 



 
 

 
461   แอร์รี่พีช 8 ธ.ค.51 จดทะเบียนแล้ว 

20 ก.ย.55-19 ก.ย.67 
462 นำยวิวัฒน์ ฮวบดีบอน กล้วยไม้สกุลหวำย(2) ขำวดีบอน 11 ส.ค. 51 ปลูกตรวจสอบ 
463   ขำววิวัฒน ์ 11 ส.ค. 51 ปลูกตรวจสอบ 
464 บริษัท เพื่อนเกษตรกร 

จ ำกัด 
แตงกวำ(3) ชินจัง 09 9 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 

465   ซี-จี3-เอส 8 9 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
466   ซี-ดับเบ้ิลยู-เอ็ม 13 9 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
467  แตงร้ำน(3) ซี-จ2ี-แอล 9 9 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
468   ร้ำนทอง 09 9 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
469   ซี-จ4ี-เอล 3 9 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
470  พริก(25) เอ็มเอส 41 9 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
471   เอชจี 1-1 9 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
472   เอชจี 1-3 9 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 

 ชื่อผู้ยื่น ชนิดพืช พันธุ์ วันที่ย่ืน  สถานะภาพค าขอ 
473 บริษัท เพื่อนเกษตรกร 

จ ำกัด (ต่อ) 
 ออเร้นจ์ 09 9 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 

474   เอ็มเอส 37 9 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
475   เอสจี 1+1 9 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
476   นำงนวล 09 9 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
477   สันทรำย 09 9 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
478   เอชจี 1 ดับเบ้ิลยู-3 9 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
479   เอชจี 1-12 9 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
480   จักรพรรดิ 09 9 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
481   ภูพำน 9 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
482   แม่ปิง 09 9 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
483   เอชแอลจี -42 9 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
484   เอชจี 2-9 9 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
485   ภูพิงค์ 9 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
486   นำงพญำ 09 9 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
487   เอ็มเอส 119 9 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 



 
 

488   เอชจี -38 9 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
489   เอ็มเอส 6 9 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
490   ชัญญำ 09 9 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
491   เอ็มเอส 27 9 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
492   เอชเอส 52-8-8 9 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
493   กระดังงำ 09 9 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
494   เอชจี 4-4 9 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
495 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และ

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
พริก(9) ซีเอ 1451 24 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 

496   ซีเอ 1450-7 24 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
497   ซีเอ 1449-5 24 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
498   ซีเอ 683-1 24 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
499   ซีเอ 1286-1 24 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
500   ซีเอ 1441-1 24 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
501   ซีเอ 1445 24 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
502   ซีเอ 1447-1 24 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
503   ซีเอ 1448 24 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
504 นำยกฤษฏำ เกียรติสมำน ส้มเขียวหวำน(2) พวงทอง 24 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 
505   เหรียญทอง 24 ต.ค.51 ปลูกตรวจสอบ 

 
 ชื่อผู้ยื่น ชนิดพืช พันธุ์ วันที่ย่ืน  สถานะภาพค าขอ 

506 ส ำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชำติ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
กรมกำรข้ำว 

ข้ำว(1) หอมมะลิ 80 21 พ.ย.51 ปลูกตรวจสอบ 

507 นำยปรเมศ บุญยำนุเครำะห์ ชวนชม (1) มงกุฎนำงฟ้ำ 21 พ.ย.51 สรุปผลกำรปลูก
ตรวจสอบ 

508 นำยกฤตย์ กันเหตุ ชวนชม(2) ซิลเวอร์แทป
(Silvertab) 

21 พ.ย.51 สรุปผลกำรปลูก
ตรวจสอบ 

509   พลำตินัม (Platinum) 21 พ.ย.51 สรุปผลกำรปลูก
ตรวจสอบ 



 
 

510 นำยสุเทพ นพพันธ์ ทุเรียน(1) นวลทองจันทร์ 11 ธ.ค.51 จดทะเบียนแล้ว 
23 มิ.ย.54-22 มิ.ย.71 

511 นำยด ำรงศักดิ์ วิรยศิริ ฝรั่ง(1) วังชมพู 12 ธ.ค.51 จดทะเบียนแล้ว 
28 ม.ค.54-27 ม.ค.71 

 
 

512  ขนุน(1) เพชรด ำรง 12 ธ.ค.51 จดทะเบียนแล้ว 
28 ม.ค.54-27 ม.ค.71 

513 บริษัทไดนำมิคพันธุ์พืช 
จ ำกัด 

ไม้ดอกสกุลขม้ิน(3) บำงกอก รูบี้ 5 ม.ค.52 ปลูกตรวจสอบ 

514   บำงกอก พิงค์ 5 ม.ค.52 ปลูกตรวจสอบ 
515   บำงกอก ซูพรีม 5 ม.ค.52 ปลูกตรวจสอบ 
516 นำยนิรุตติ ชินกวิน กล้วยไม้สกุลหวำย(1) ชินกวินไวท์ 6 ม.ค.52 ปลูกตรวจสอบ 
517 นำยประสำทพร ช้ำงน้อย ฝรั่ง(1) ใส้แดงจินดำ 22 ม.ค.52 จดทะเบียนแล้ว 

28 ส.ค.55-27 ส.ค.72 
518 นำยภูวนำรถ พรหมมณี ขนุน(1) เพชรพรหมมณี 10 ก.พ..52 ยกเลิกค ำขอ 
519 บริษัท โนวำร์ติส ครอป โปร

เทคชั่น (ประเทศไทย) 
จ ำกัด 

ข้ำวโพด(7) เอ็นเค 6346 5 ต.ค..53 ปลูกตรวจสอบ 

520   เอ็นเค 6326 5 ต.ค..53 ปลูกตรวจสอบ 
521   เอ็นเค 58 5 ต.ค..53 ปลูกตรวจสอบ 
522   เอ็นที6248 5 ต.ค..53 ปลูกตรวจสอบ 
523   เอ็นที6318 5 ต.ค..53 ปลูกตรวจสอบ 
524   เอ็นที7208 5 ต.ค..53 ปลูกตรวจสอบ 
525   เอส7328 5 ต.ค..53 ปลูกตรวจสอบ 

 ชื่อผู้ยื่น ชนิดพืช พันธุ์ วันที่ย่ืน  สถานะภาพค าขอ 
526 บริษัท โนวำร์ติส ครอป โปร

เทคชั่น (ประเทศไทย) 
จ ำกัด (ต่อ) 

แตงโม(1) แฮปปี้ แฟมิลี่ 16 ก.ค..53 ประกำศโฆษณำ 

527 นำยเฉลิมชัย ชัยรัตน์ ยำงพำรำ(1) เฉลิมชัย 80 9 ก.ค. 52 ยกเลิกค ำขอ 
528 บริษัท กรุงเทพ

อุตสำหกรรมเมล็ดพันธุ์
ข้ำวโพด(1) ซี.พี.สวีท 8 ก.ย.52 ปลูกตรวจสอบ 



 
 

จ ำกัด 
529 กรมป่ำไม้ ยูคำลิปตัส(6) ปม 2-1 22 ต.ค. 52 ปลูกตรวจสอบ 
530   ปม 2-2 22 ต.ค. 52 ปลูกตรวจสอบ 
531   ปม 2-3 22 ต.ค. 52 ปลูกตรวจสอบ 
532   ปม 2-4 22 ต.ค. 52 ปลูกตรวจสอบ 
533   ปม 2-5 22 ต.ค. 52 ปลูกตรวจสอบ 
534   ปม 2-6 22 ต.ค. 52 ปลูกตรวจสอบ 
535 บริษัท กรีนซีดส์ จ ำกัด แตงโม(5) ซี 101 11 พ.ย. 52 จดทะเบียนแล้ว 

28 ก.ค.54-27 ก.ค.66 
536   ซี 102 11 พ.ย. 52 จดทะเบียนแล้ว 

28ก.ค.54-27ก.ค.66 
537   ซี 153 11 พ.ย. 52 จดทะเบียนแล้ว 

10 มิ.ย.56-9 มิ.ย.68 
538   ทีโออำร์ 02 11 พ.ย. 52 จดทะเบียนแล้ว 

10 มิ.ย.56-9 มิ.ย.68 
539   ทีโออำร์ 04 11 พ.ย. 52 จดทะเบียนแล้ว 

10 มิ.ย.56-9 มิ.ย.68 
540  แตงกวำ(4) ซี 185 11 พ.ย. 52 จดทะเบียนแล้ว 

10 มิ.ย.56-9 มิ.ย.68 
541   ซี 385 11 พ.ย. 52 จดทะเบียนแล้ว 

10 มิ.ย.56-9 มิ.ย.68 
542   ซี 401 11 พ.ย. 52 จดทะเบียนแล้ว 

10 มิ.ย.56-9 มิ.ย.68 
543   ซี 558 11 พ.ย. 52 จดทะเบียนแล้ว 

10 มิ.ย.56-9 มิ.ย.68 
544 ฮอนด้ำ มอเตอร์ โค แอลที

ดี 
ข้ำว(2) โคชิฮิคำริ 1063 27 พ.ย. 52 พิจำรณำค ำขอ 

545   โคชิฮิคำริ กำซูซำโก 27 พ.ย. 52 พิจำรณำค ำขอ 
546 บริษัท เรืองลดำ จ ำกัด ไม้ดอกสกุลขม้ิน(1) เรืองลดำ 1 1ธ.ค.52 ปลูกตรวจสอบ 

 
 ชื่อผู้ยื่น ชนิดพืช พันธุ์ วันที่ย่ืน  สถานะภาพค าขอ 

547 นำยธ ำรง ศุภชำติวงศ์ กล้วยไม้สกุลแวนด้ำ(5) บีพี 001 18 ก.พ. 53 จดทะเบียนแล้ว 



 
 

15 ส.ค.55-14 ส.ค.67 
548   บีพี 002 18 ก.พ. 53 จดทะเบียนแล้ว 

15 ส.ค.55-14 ส.ค.67 
549   บีพี 003 18 ก.พ. 53 จดทะเบียนแล้ว 

15 ส.ค.55-14 ส.ค.67 
550   บีพี 004 18 ก.พ. 53 จดทะเบียนแล้ว 

15 ส.ค.55-14 ส.ค.67 
551   บีพี 005 18 ก.พ. 53 จดทะเบียนแล้ว 

15 ส.ค.55-14 ส.ค.67 
552 นำยผดุงศักดิ์ เพชรสังหำร ข้ำว(1) หอมนพวรรณ 26 เม.ย.53 ปลูกตรวจสอบ 
553 บริษัท ทรีเทค จ ำกัด ยูคำลิปตัส(40) พีที 42 24 พ.ค.53 ปลูกตรวจสอบ 
554   พีที 45 24 พ.ค.53 ปลูกตรวจสอบ 
555   พีที 63 24 พ.ค.53 ปลูกตรวจสอบ 
556   พีที 64 24 พ.ค.53 ปลูกตรวจสอบ 
557   พีที 65 24 พ.ค.53 ปลูกตรวจสอบ 
558   พีที 39 5 ก.ค. 53 ปลูกตรวจสอบ 
559   พีที 41 5 ก.ค. 53 ปลูกตรวจสอบ 
560   พีที 43 5 ก.ค. 53 ปลูกตรวจสอบ 
561   พีที 44 5 ก.ค. 53 ปลูกตรวจสอบ 
562   พีที 46 5 ก.ค. 53 ปลูกตรวจสอบ 
563   พีที 64 5 ก.ค. 53 ปลูกตรวจสอบ 
564   พีที 47 5 ก.ค. 53 ปลูกตรวจสอบ 
565   พีที 48 5 ก.ค. 53 ปลูกตรวจสอบ 
566   พีที 49 5 ก.ค. 53 ปลูกตรวจสอบ 
567   พีที 50 5 ก.ค. 53 ปลูกตรวจสอบ 
568   พีที 51 5 ก.ค. 53 ปลูกตรวจสอบ 
569   พีที 68 5 ก.ค. 53 ปลูกตรวจสอบ 
570   พีที 69 5 ก.ค. 53 ปลูกตรวจสอบ 
571   พีที 80 5 ก.ค. 53 ปลูกตรวจสอบ 
572   พีที 82 5 ก.ค. 53 ปลูกตรวจสอบ 
573   พีที 83 9 ส.ค. 53 ปลูกตรวจสอบ 
574   พีที 84 9 ส.ค. 53 ปลูกตรวจสอบ 



 
 

575   พีที 85 9 ส.ค. 53 ปลูกตรวจสอบ 
576   พีที 86 9 ส.ค. 53 ปลูกตรวจสอบ 
577   พีที 87 9 ส.ค. 53 ปลูกตรวจสอบ 

 ชื่อผู้ยื่น ชนิดพืช พันธุ์ วันที่ย่ืน  สถานะภาพค าขอ 
578 บริษัท ทรีเทค จ ำกัด (ต่อ)  พีที 88 9 ส.ค. 53 ปลูกตรวจสอบ 
579   พีที 89 9 ส.ค. 53 ปลูกตรวจสอบ 
580   พีที 90 9 ส.ค. 53 ปลูกตรวจสอบ 
581   พีที 91 9 ส.ค. 53 ปลูกตรวจสอบ 
582   พีที 92 9 ส.ค. 53 ปลูกตรวจสอบ 
583   พีที 93 9 ส.ค. 53 ปลูกตรวจสอบ 
584   พีที 94 9 ส.ค. 53 ปลูกตรวจสอบ 
585   พีที 95 9 ส.ค. 53 ปลูกตรวจสอบ 
586   พีที 96 9 ส.ค. 53 ปลูกตรวจสอบ 
587   พีที 97 9 ส.ค. 53 ปลูกตรวจสอบ 
588   พีที 98 9 ส.ค. 53 ปลูกตรวจสอบ 
589   พีที 99 9 ส.ค. 53 ปลูกตรวจสอบ 
590   พีที 100 9 ส.ค. 53 ปลูกตรวจสอบ 
591   พีที 101 9 ส.ค. 53 ปลูกตรวจสอบ 
592   พีที 102 9 ส.ค. 53 ปลูกตรวจสอบ 
593 มริสสำ อนันตกูล กล้วยไม้สกุลหวำย(1) เดลี่ 28 ก.ค.53 ปลูกตรวจสอบ 
594 นำงสำวนภำพร สุวรรณฑำ ชวนชม(1) ประกำยทอง 9 ส.ค.53 ปลูกตรวจสอบ 
595 ร.ต.อ.คงฤทธิ์ บุญฤทธิ์

พูลศิริ 
มะละกอ(1) เทพสถิต 24 ส.ค. 53 ปลูกตรวจสอบ 

596 นำยบัณฑูร จิววัฒนำกุล ส้มเขียวหวำน(1) มีลำภ 27 ก.ย.53 จดทะเบียนแล้ว 
20 ก.ย.55-19 ก.ย.72 

597 นำยบุญชอบ เอมอ่ิม มะปรำง(2) เจ้ำเนื้อทอง1 27 ก.ย.53 จดทะเบียนแล้ว 
27 พ.ย.55-26 พ.ย.72 

598   เจ้ำเนื้อทอง2 27 ก.ย.53 จดทะเบียนแล้ว 
27 พ.ย.55-26 พ.ย.72 

599 บริษัท สวีทซีดส์ จ ำกัด ข้ำวโพด(1) ซูกำร์สตำร์ 21 ต.ค.53 ปลูกตรวจสอบ 
600 บริษัท มอนซำนโต้ 

เทคโนโลยี แอลแอลซี โดย
ข้ำวโพด(19) จี5383แซด 25 พ.ย. 53 ประกำศโฆษณำ 



 
 

บริษัท มอนซำนโต้ ไทย
แลนด์ จ ำกัด 

601   ดี6010แซด  ประกำศโฆษณำ 
602   เอช5228แซด  ประกำศโฆษณำ 
603   จี3534แซด  ประกำศโฆษณำ 
604   ดี5681แซด  ประกำศโฆษณำ 
605   บี4070แซด  ประกำศโฆษณำ 
606   ดี2138แซด  ประกำศโฆษณำ 

 ชื่อผู้ยื่น ชนิดพืช พันธุ์ วันที่ย่ืน  สถานะภาพค าขอ 
607 บริษัท มอนซำนโต้ 

เทคโนโลยี แอลแอลซี โดย
บริษัท มอนซำนโต้ ไทย
แลนด์ จ ำกัด (ต่อ) 

 ดี0561แซด  ประกำศโฆษณำ 

608   ดี2822แซด  ประกำศโฆษณำ 
609   บี5165แซด  ประกำศโฆษณำ 
610   เอช4423แซด  ประกำศโฆษณำ 
611   ดี9603แซด  ประกำศโฆษณำ 
612   เอช1620แซด  ประกำศโฆษณำ 
613   ดี4121แซด  ประกำศโฆษณำ 
614   เอช2104แซด  ประกำศโฆษณำ 
615   ดี7984แซด  ประกำศโฆษณำ 
616   ดี8118แซด  ประกำศโฆษณำ 
617   จี7090แซด  ยกเลิกค ำขอ 
618   เอช0429แซด  ประกำศโฆษณำ 

ที่มำ ส ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชำกำรเกษตร 

 

 

 

 



 
 

 

ตารางท่ี 2. แสดงชนิดพืชท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศให้พันธุ์พืชใหม่ได้รับการ

คุ้มครองตามพระราบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 

ที ่ ชนิดพืช 
ประกาศกระทรวง

ฉบับท่ี 
รมว.ลงนาม 

ว.ด.ป.ที่
ประกาศ 

ลงราชกิจจา
นุเบกษา 

1 ข้ำว (1) 4 ชนิด นำยประพัฒน์  
ปัญญำชำติรักษ์ 

2 เม.ย. 45 หน้ำ 7 เล่ม 119 
ตอนพิเศษ 34 ง 
วันที่ 12 เมษำยน 
2545 

2 อ้อย     
3 มะม่วง     
4 กล้วยไม้สกุลหวำย     
5 หญ้ำแฝก 2 (15 ชนิด) นำยสรอรรถ  กลิ่น

ประทุม 
9 ก.ค. 46 หน้ำ 5 เล่ม 120 

ตอนพิเศษ 78 ง 
วันที่ 18 กรกฎำคม 
2546 

6 โป๊ยเซียน     
7 หยก     
8 มะเขือเทศ     
9 พริกเผ็ด และพริกยักษ์ หรือ

พริกหวำน 
    

10 แตงกวำและแตงร้ำน     
11 แตงโม     
12 มะระ     
13 ผักบุ้งจีน     
14 ผักคะน้ำ     
15 ผักกำดกวำงตุ้ง     
16 ถั่วฝักยำว     
17 ข้ำวโพด     
18 ถั่วเหลือง     
19 ถั่วเขียว     



 
 

20 ส้มโอ 3 (7 ชนิด) นำยสมศักดิ์  เทพสุ
ทิน 

13 เม.ย. 47 หน้ำ 1 เล่ม 121 
ตอนพิเศษ 71 ง 
วันที่ 28 มิถุนำยน 
2547 

21 ทุเรียน     
22 ลิ้นจี่     
23 ล ำไย     

ที ่ ชนิดพืช 
ประกาศกระทรวง

ฉบับท่ี 
รมว.ลงนาม 

ว.ด.ป. ที่
ประกาศ 

ลงราชกิจจา
นุเบกษา 

24 มะละกอ     
25 สับปะรด     
26 ไม้ดอกสกุลขม้ิน (Curcuma 

spp.) 
 

    

27 มะนำวไทย (Citrus 
aurantifolia (Christm) 
Swingle และลูกผสม)   

4 (7 ชนิด) คุณหญิงสุดำรัตน์ 
เกยุรำพันธุ์ 

28 ก.ค. 48 หน้ำ 10 เล่ม 122 
ตอนพิเศษ 71 ง 
วันที่ 26 สิงหำคม 
2548 

28 ส้มเขียวหวำน (Citrus  
reticulate Blanco และ
ลูกผสม) 

    

29 น้อยหน่ำ (Annona 
squamosa L. และลูกผสม) 

    

30 มะขำม     
31 เงำะ     
32 กล้วยไม้สกุลแวนด้ำ 

(Vanda spp. และลูกผสม) 
    

33 บัว     
34 ไม้ดอกสกุลหน้ำวัว 

(Anthurium spp.) 
5 (2 ชนิด) คุณหญิงสุดำรัตน์ 

เกยุรำพันธุ์ 
26 ก.พ. 49 หน้ำ 1 เล่ม 123 

ตอนที่ 33 ง วันที่ 28 
มีนำคม 2549 

35 ยูคำลิปตัส     



 
 

 
 
 

36 ยำงพำรำ (Hevea 
brasiliensis(Willd. Ex 
A.Juss.)Mull.Arg.) 

6 (4 ชนิด) ศำสต์ตรำจำรย ธีระ 
สูตะบุตร 

12 ธ.ค. 50 หน้ำ 24 เล่ม 125 
ตอนพิเศษ 19 ง 
วันที่ 28 มกรำคม 
2551 

37 บอนสี (Caladium bicolor 
Vent.) 

    

38 มะเฟือง (Averrhoa 
carambola L.) 

    

39 ชวนชม (Adenium spp.)     

ที ่ ชนิดพืช 
ประกาศกระทรวง

ฉบับท่ี 
รมว.ลงนาม 

ว.ด.ป.ที่
ประกาศ 

ลงราชกิจจา
นุเบกษา 

40 ลั่นทม (Plumeria spp.) 7 (8 ชนิด) ศำสต์ตรำจำรย ธีระ 
สูตะบุตร 

2 ก.พ.51 หน้ำ 19 เล่ม 125  
ตอนพิเศษ 49 ง  
วันที่ 6 มีนำคม 
2551 

41 
 

กลุ่มมะปรำง (Bouea spp.) 
 

    

42 แก้วกำญจนำ (Aglaonema 
spp.) 

    

43 ฝรั่ง (Psidium spp.)     
44 สัก (Tectona grandis 

L.f.) 
    

45 กระถินณรงค์ (Acacia 
auriculaeformis A. 
Cunn. Ex Benth.) 

    

46 กล้วย (Musa spp.)     
47 แตงเทศผิวเรียบและแตง

เทศลำยนูน (Cucumis 
melo L. cv. 

    



 
 

Cantalopensis and 
Cucumis  melo L. cv 
Reticulatus) และลูกผสม 

48 ขนุน 8 (1 ชนิด) นำยสมศักดิ์ ปริศนำ
นันทกุล 

1 ก.ค. 51 หน้ำ 13 เล่ม 125 
ตอนพิเศษ 143 ง 
วันที่ 27 สิงหำคม 
2551 

49 ปำล์มน้ ำมัน 9 (2 ชนิด)    
50 ฟัก/แฟง     

 

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ถึงปัจจุบันมีประกาศก าหนดชนิดพืชเพิ่มขึ้นอีก 2 ฉบับ จ านวน 12 ชนิดพืชรวมทั้งสิ้น 62 

ชนิดพืช 

 

 

 

ฉบับท่ี 10 จ านวน 8 ชนิด (21 เม.ย. 2554) นายศุภชัย โพธิ์สุ ราชกิจจานุเบกษา  หน้า 41 เล่ม 128 ตอน

พิเศษ 20 ง วันที่ 30 พ.ค.2554 

51 พืชให้เนื้อไม้ในสกุลอะเคเซีย (Acacia auriculiformis  A. Cunn. ex Benth.,      
A. mangium Willd.,  A. aulacocarpa A.Cunn. ex Benth.  And 
 A. crassicarpa A. Cunn. ex Benth.) และลูกผสม 
52. กล้วยไม้สกุลฟำแลนนอปซีส (Phalaenopsis Blume.) และลูกผสม 
53. หญ้ำเนเปียร์ (Pennisetum purpureum Schumach.) และลูกผสม 
54. กล้วยไม้สกุลแคทลียำ (Cattleya Lindl.) และลูกผสม 
55. มะเขือ (Solanum melongena L.) 
56. ผักกำดหอม (Lactuca sativa L.) 
57. ถั่วแขก (Phaseolus vulgaris L.) 
58. ฟักทอง (Cucurbita moschata  Duchesne) และลูกผสม 
 
ฉบับท่ี 11 จ านวน 4 ชนิด (18 พ.ค. 2554) นายศุภชัย โพธิ์สุ  



 
 

ราชกิจจานุเบกษา  หน้า 36 เล่ม 128 ตอนพิเศษ 64 ง วันที่ 8 มิ.ย.2554 
59. บวบเหลี่ยม (Luffa acutangula (L.) Roxb.) 
60. ฝ้ำย (Gossypium hirsutum L.) 
61. งำ (Sesamum indicum L.) 
62. สับปะรด (Ananas comosus (L.) Merr.) 
 
ที่มำ ส ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชำกำรเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก 2. แบบสอบถำม 

โครงกำรศึกษำผลกระทบต่อกำรบังคับใช้กฎระเบียบด้ำนคุ้มครองพันธ์พืชใหม่ 

ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. อำชีพของท่ำน 

   เกษตรกร 

   นักปรับปรุงพันธุ์พืชภำครัฐ 



 
 

   นักปรับปรุงพันธุ์พืชภำคเอกชน 

   นักกำรศึกษำ 

   ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ 

   ผู้น ำเข้ำเมล็ดพันธุ์เพ่ือจ ำหน่ำย 

2.  พันธุ์พืชของท่ำนเกี่ยวข้องกับพืชชนิดใดบ้ำง 

   ข้ำว/ธัญพืช 

   พืชไร่อื่นๆ 

   พืชผัก 

   ไม้ดอก/ไม้ประดับ 

   ไม้ผล 

   ไม้ยืนต้น 

   พืชพลังงำน 

   อ่ืนๆ 

3. ในกำรปรับปรุงพันธุ์พืช ท่ำนเคยได้รับพันธุกรรมพืช หรือ Breeding line มำจำกแหล่งใดบ้ำง (ตอบ

ได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ) 

   สถำบัน หรือ องค์กรวิจัยและพัฒนำของรัฐ เช่น มหำวิทยำลัยของรัฐ สถำบัน

      ปรับปรุงพันธุ์พืชของรัฐ เป็นต้น 

   สถำบัน หรือ องค์กรกำรวิจัยและพัฒนำของเอกชนในประเทศ เช่น  

      มหำวิทยำลัยเอกชน  

   บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ในประเทศ เจ้ำของสวน เกษตรกร เป็นต้น 

   ป่ำไม้ แหล่งชุมชน หรือตำมแหล่งธรรมชำติ เช่น จำกอุทยำนแห่งชำติ หมู่บ้ำน 

      เป็นต้น  

   สถำบันทำงกำรศึกษำ หรือ สถำบันวิจัยและพัฒนำในต่ำงประเทศ เช่น  

      มหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ เป็นต้น 

   สถำบันวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรระหว่ำงประเทศ เช่น CIMMYT หรือ AVRDC 

      เป็นต้น 

   สถำบันเอกชนในต่ำงประเทศ เช่น บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ เป็นต้น 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ.....................................................) 

4. ท่ำนได้รับพันธุกรรมพืชมำด้วยวิธีกำรใดบ้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ค ำตอบ) 



 
 

   ซ้ือ 

   แลกเปลี่ยน 

   ได้รับจำกบริษัทในเครือ 

   ได้รับจำกกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิ (License) 

   ได้รับจำกหน่วยงำน หรือ สถำบันต่ำงๆของรัฐ 

   ได้รับจำกหน่วยงำน หรือ สถำบันต่ำงๆของเอกชน 

   แสวงหำด้วยตนเอง 

ส่วนที่ 2. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช 

5. ท่ำนรู้จักพระรำชบัญญัติคุมครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 หรือไม่ 

   เคยได้ยิน และ เข้ำใจ 

   เคยได้ยิน แต่ยังไม่เข้ำใจ 

   เคยได้ยิน แต่ไม่สนใจ 

   ไม่เคยได้ยิน 

6. ท่ำนคิดว่ำกิจกรรมใดที่เก่ียวข้องกับกำรคุมครองพันธุ์พืชใหม่ ภำยใต้ พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช 

พ.ศ.  2542 ( ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

   เก็บรวบรวมจัดท ำพันธุ์พืชเพ่ือใช้ในกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 

   ชนิดพืชที่ได้มีประกำศคุ้มตรองพันธุ์พืชใหม่ 

   พืชอนุรักษ์ 

   ขำยส่วนขยำยพันธุ์พืชที่มีป้ำยแสดงกำรจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 

   เมล็ดพันธุ์ควบคุม 

   กำรโฆษณำค ำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 

ส่วนที่ 3. ผลกระทบของกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช เฉพาะส่วนของการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 

7. ท่ำนคิดว่ำพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 มีผลกระทบต่อกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 

   มี (หำกมีผลกระทบ โปรดตอบค ำถำมข้อ 8) 

   ไม่มี 

 

 

8. โปรดระบุผลกระทบ 



 
 

ผลกระทบด้ำนบวก ผลกระทบด้ำนลบ 
  
  
  
  
  
  
 

ส่วนที่ 4. ข้อเสนอแนะ 

9. หำกท่ำนได้รับผลกระทบทำงด้ำนลบจำกพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 หน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องควรมีแนวทำงแก้ไข/บรรเทำ ผลกระทบอย่ำงไร 

 1.............................................................................................................  

 2...............................................................................................................  

 3................................................................................................................  

 4................................................................................................................  

 5.................................................................................................................  

 6................................................................................................................  

10. ข้อแนะน ำอ่ืนๆ ถ้ำมี 

 1.................................................................................................................  

 2..................................................................................................................  

 3....................................................................................................................  

 4................................................................................................................... 

 5....................................................................................................................  

 6.................................................................... ................................................... 

 

 

        ขอขอบพระคุณทุกท่ำน 

         คณะผู้วิจัย 

 



 
 

 
     


