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เจตนารมณ์ของกฎหมาย :-  
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ 
โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริม ให้มีการปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์พืช 
เพื่อให้มีพันธุ์พืชใหม่เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนา 
ทางด้านเกษตรกรรม โดยการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจด้วยการให้สิทธิ
และความคุ้มครองตามกฎหมาย  ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุรักษ์และพัฒนา 
การใช้ประโยชนพ์ันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า  
เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์พันธุ์พืชอย่างยั่งยืน 
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรม      
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช 

พระราชบัญญัตินี้ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยค าแนะน า      
และยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  



๒ 
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช
พ.ศ. ๒๕๔๒” 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“พืช”  หมายความว่า  สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืช และให้หมายความรวมถึง 
เห็ดและสาหร่าย แต่ไม่รวมถึงจุลชีพอ่ืน 

“พันธุ์พืช”  หมายความว่า  กลุ่มของพืชที่มีพันธุกรรมและลักษณะ 
ทางพฤกษศาสตร์ เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สม่ าเสมอ 
คงตัว และแตกต่างจากกลุ่มอื่นในพืชชนิดเดียวกัน  และให้หมายความรวมถึง 
ต้นพืชที่จะขยายพันธุ์ให้ได้กลุ่มของพืชที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น 

“พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น”  หมายความว่า  พันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพาะ 
ในชุมชนใดชุมชนหนึ่งภายในราชอาณาจักร และไม่เคยจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ 
ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ 

“พันธุ์พืชป่า”  หมายความว่า  พันธุ์พืชที่มี หรือเคยมีอยู่ในประเทศ
ตามสภาพธรรมชาติ และยังมิได้น ามาใช้เพาะปลูกอย่างแพร่หลาย 

“พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป”  หมายความว่า  พันธุ์พืชที่ก าเนิดภายในประเทศ 
หรือมีอยู่ในประเทศ ซึ่งได้มีการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย และให้หมายความรวมถึง 
พันธุ์พืชที่ไม่ใช่พันธุ์พืชใหม่ พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น หรือพันธุ์พืชป่า 

“สารพันธุกรรม”  หมายความว่า  สารเคมีที่ท าหน้าที่ก าหนดลักษณะ 
เฉพาะของสิ่งมีชีวิต โดยสามารถเป็นต้นแบบในการจ าลองตนเอง และถ่ายทอด
ไปยังรุ่นต่อไปได้ 



๓ 
 

“การตัดต่อสารพันธุกรรม”  หมายความว่า  กระบวนการในการน า
สารพันธุกรรมที่มีต้นก าเนิดจากสิ่งที่มีชีวิต ทั้งที่เป็นสารพันธุกรรมธรรมชาติ 
สารพันธุกรรมที่ดัดแปลงจากธรรมชาติ หรือสารพันธุกรรมที่สังเคราะห์ข้ึน 
ถ่ายเข้าไปรวมหรือร่วมอย่างถาวร กับสารพันธุกรรมเดิมของพืช ท าให้มีลักษณะ
ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนตามธรรมชาติ 

“สภาพทางพันธุกรรม”  หมายความว่า  องค์ประกอบโดยรวม 
ของข้อมูลพันธุกรรมที่ก าหนดการแสดงออก ซึ่งลักษณะต่างๆ ของสิ่งมีชีวิต
ร่วมกับสภาพแวดล้อม 

“ส่วนขยายพันธุ์”  หมายความว่า  พืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช        
ที่สามารถท าให้เกิดพืชต้นใหม่ได้ โดยวิธีปกติทางเกษตรกรรม 

“นักปรับปรุงพันธุ์พืช”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งท าการปรับปรุงพันธุ์ 
หรือพัฒนาพันธุ์ จนได้พันธุ์พืชใหม่ 

“ชุมชน”  หมายความว่า  กลุ่มของประชาชนที่ตั้งถิ่นฐาน และสืบทอด
ระบบวัฒนธรรมร่วมกันมาโดยต่อเนื่อง และได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช 

“พนักงานเจ้าหน้าที่"  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีประกาศแต่งตั้ง          
ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  



๔ 
 

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  กับออก
กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  และ
ก าหนดกิจการอื่น และออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ให้ใช้บังคับได ้

 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช 

------------------------------ 
มาตรา ๕  ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ประกอบด้วย 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานกรรมการ   เลขาธิการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  อธิบดีกรมการค้าภายใน  อธิบดีกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา  อธิบดีกรมประมง  อธิบดีกรมป่าไม้  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  
ผู้อ านวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ   ผู้อ านวยการ
สถาบันการแพทย์แผนไทย  ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์  และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งสิบสองคน ในจ านวนนี้จะต้อง
แต่งตั้งจากเกษตรกรหกคน  นักวิชาการด้านปรับปรุงพันธุ์พืชจากสถาบัน 
การศึกษาหนึ่งคน  นักวิชาการด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากสถาบัน 
การศึกษาหนึ่งคน  ผู้แทนองค์การพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไรที่มีกิจกรรม
เกี่ยวกับการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสองคน   ผู้แทนสมาคม 
ที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช  หรือเกี่ยวกับ        
เมล็ดพันธุ์พืชสองคนเป็นกรรมการ  และอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นกรรมการ
และเลขานุการ 



๕ 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นเกษตรกร ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์
ด้านการอนุรักษ์พัฒนาหรือใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืช โดยให้คัดเลือกจากการเสนอชื่อ 
ของกลุ่ม ชมรม สมาคม กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตร ของทุกภูมิภาค  
โดยต้องมีกรรมการจากภูมิภาคละอย่างน้อยหนึ่งคน 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์การพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไร   
ที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามวรรคหนึ่ง 
ให้คัดเลือกจากรายชื่อที่เสนอโดยองค์การพัฒนาเอกชนดังกล่าว 

การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศ       

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) พิจารณา วินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๒๕ และ

มาตรา ๒๖ 
(๓) ให้ความเห็นหรือค าแนะน าแก่รัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา ทดลอง วิจัย และปรับปรุงหรือ

พัฒนาพันธุ์พืช จากพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป และ        
พันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว 

(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช 
(๖) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้บ าเหน็จพิเศษแก่ลูกจ้าง

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด 
(๗) ก าหนดหน่วยงานหรือสถาบัน ให้มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบ

ประเมินผลกระทบด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 
(๘) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ 



๖ 
 

มาตรา ๗  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี 
กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารง

ต าแหน่ง เกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ 
 
มาตรา ๘  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๗ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคล ซึ่งได้รับการคัดเลือกตามมาตรา ๕ เป็นกรรมการแทน 
เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เหลือไม่ถึงเก้าสิบวัน 
จะไม่แต่งตั้งก็ได้ และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทน อยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
 

มาตรา ๙  การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้กรรมการซึ่งมาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นท าหน้าที่แทน 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่ง 
มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด 



๗ 
 

ในกรณีที่ กรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม    
ในเรื่องใด ห้ามมิให้กรรมการผู้นั้นเข้าร่วมประชุม 

 
มาตรา ๑๐  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการ 

มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 
คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอ านาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ

มอบหมาย 
ให้น ามาตรา ๙ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม 
 
 

หมวด ๒ 
พันธุ์พืช 

------------------------------ 
มาตรา ๑๑  พันธุ์พืชตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องประกอบด้วยลักษณะ 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีความสม่ าเสมอของลักษณะประจ าพันธุ์ทางด้านสัณฐานวิทยา 

สรีรวิทยา หรือคุณสมบัติอ่ืน ที่เป็นผลเนื่องจากการแสดงออกของสภาพทาง
พันธุกรรมที่จ าเพาะต่อพันธุ์พืชนั้น 

(๒) มีความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์  ที่สามารถแสดงลักษณะ
ประจ าพันธุ์ได้ในทุกครั้งของการผลิตส่วนขยายพันธุ์พืชนั้น เมื่อขยายพันธุ์ด้วย
วิธีทั่วไปส าหรับพืชนั้น 

(๓) มีลักษณะประจ าพันธุ์แตกต่างจากพันธุ์ อ่ืนอย่างเด่นชัดทาง
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา หรือมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งเป็นผลเนื่องจาก
การแสดงออกของสภาพทางพันธุกรรมที่แตกต่างจากพันธุ์พืชอ่ืน  

ลักษณะของพันธุ์พืชตาม (๑) ไม่ใช้บังคับกับพันธุ์พืชป่า  



๘ 
 

หมวด ๓ 
การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 
------------------------------ 

มาตรา ๑๒  พันธุ์พืชที่จะขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นพันธุ์พืชที่ไม่มีการน าส่วนขยายพันธุ์มาใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น 
การขายหรือจ าหน่ายด้วยประการใด ทั้งในหรือนอกราชอาณาจักร โดยนักปรับปรุงพันธุ์ 
หรือด้วยความยินยอมของนักปรับปรุงพันธุ์  เกินกว่าหนึ่ งปี  ก่อนวันยื่นขอ                                                            
จดทะเบียน 

(๒) มีความแตกต่างจากพันธุ์พืชอ่ืนที่ปรากฏอยู่ในวันยื่นขอจดทะเบียน 
โดยความแตกต่างนั้น เกี่ยวข้องกับลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูก 
การบริโภค เภสัชกรรม การผลิต หรือการแปรรูป และให้หมายความรวมถึง    
มีความแตกต่างจากพันธุ์พืช ดังต่อไปนี้ด้วย 

(ก) พันธุ์พืชที่ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองไว้แล้ว ไม่ว่าในหรือนอก 
ราชอาณาจักร ก่อนวันยื่นขอจดทะเบียน 

(ข) พันธุ์พืชที่มีการยื่นขอจดทะเบียนในราชอาณาจักรไว้แล้ว 
และได้รับการจดทะเบียนในเวลาต่อมา 
 

มาตรา ๑๓  พันธุ์พืชใหม่ที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงในทางตรงหรือ
ทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ หรือสวัสดิภาพของประชาชน  ห้ามมิให้                                                           
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 

พันธุ์พืชใหม่ที่ได้จากการตัดต่อสารพันธุกรรม จะจดทะเบียนพันธุ์พืช
ใหม่ได้ ต่อเมื่อผ่านการประเมินผลกระทบทางด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ หรือสวัสดิภาพของประชาชน จากกรมวิชาการเกษตร หรือหน่วยงาน 



๙ 
 

หรือสถาบันอ่ืน ที่คณะกรรมการก าหนด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด  
ในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๔  ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดพืชชนิดใด ให้เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับ
การคุ้มครอง และพืชชนิดใดที่มีความส าคัญต่อความมั่นคงของประเทศ 

 
มาตรา ๑๕  ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ต้องเป็นนักปรับปรุงพันธุ์พืช 

และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน

ประเทศไทย 
(๒) มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคล 

ที่มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ขอรับการคุ้มครองในประเทศนั้นได้ 
(๓) มีสัญชาติของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลง

ระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย 
(๔) มีภูมิล าเนา หรือประกอบอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรมอย่างจริงจัง 

ในประเทศไทย หรือประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ 
เกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย 
 

มาตรา ๑๖  สิทธิขอรับความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ส าหรับการปรับปรุง 
พันธุ์พืช ซึ่งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างได้กระท าข้ึน โดยการท างานตามสัญญาจ้าง หรือ
โดยสัญญาจ้างที่มีวัตถุประสงค์ให้ท าการปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ ย่อมตกเป็นของ
นายจ้างหรือผู้ว่าจ้าง แล้วแต่กรณี เว้นแต่สัญญาจ้างระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ทั้งนี้  
ในการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างต้องมีคุณสมบัติตาม (๑) 
(๒) (๓) หรือ (๔) ของมาตรา ๑๕ ด้วย 



๑๐ 
 

สิทธิขอรับความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ส าหรับการปรับปรุงพันธุ์พืช        
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระท าการตามหน้าที่ ตกเป็นของหน่วยงานของรัฐต้นสังกัด 
ของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 

ถ้านายจ้าง ผู้ว่าจ้าง หรือหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ได้รับผลประโยชน์จากการปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ ให้ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐผู้นั้น ได้รับบ าเหน็จพิเศษนอกเหนือจากค่าจ้างหรือเงินเดือนตามปกติ  
แล้วแต่กรณี 

การได้รับบ าเหน็จพิเศษตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

 
มาตรา ๑๗  ถ้ามีบุคคลหลายคนท าการปรับปรุงพันธุ์หรือท าการพัฒนา 

พันธุ์พืชใหม่ร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นมีสิทธิขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ร่วมกัน 
ในกรณีที่นักปรับปรุงพันธุ์พืชร่วมรายใด ไม่ยอมร่วมขอจดทะเบียน

หรือติดต่อไม่ได้ หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๕ นักปรับปรุงพันธุ์พืชร่วมรายอ่ืน 
จะขอจดทะเบียนส าหรับพันธุ์พืชใหม่ที่ได้ท าร่วมกันนั้น ในนามของตนเองก็ได้ 

นักปรับปรุงพันธุ์พืชร่วม ซึ่งไม่ได้ร่วมขอจดทะเบียน จะขอเข้าเป็น 
ผู้ร่วมขอจดทะเบียนเมื่อใดก็ได้ ก่อนมีการออกหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียน 
พันธุ์พืชใหม่ เมื่อได้รับค าขอแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง                 
ว่าผู้ร่วมขอจดทะเบียนมีสิทธิขอจดทะเบียนหรือไม่ ในการนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
แจ้งก าหนดวันตรวจสอบและส่งส าเนาค าขอไปยังผู้ขอจดทะเบียนและ                                                                   
ผู้ร่วมขอจดทะเบียนด้วย 

ในการตรวจสอบตามวรรคสาม พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกผู้ขอจดทะเบียน 
และผู้ร่วมขอจดทะเบียน มาให้ถ้อยค า ชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารหลักฐาน      
เพ่ือประกอบการพิจารณาก็ได้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว 
ให้เสนอความเห็นต่ออธิบดี เมื่ออธิบดีได้วินิจฉัยแล้ว ให้แจ้งค าวินิจฉัยไปยัง
ผู้ขอจดทะเบียนและผู้ร่วมขอจดทะเบียน 



๑๑ 
 

มาตรา ๑๘  ในกรณีที ่นักปรับปรุงพันธุ ์พืชหลายราย ต่างท าการ
ปรับปรุงพันธุ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ ที่เป็นพันธุ์พืชเดียวกัน โดยมิได้ร่วมกัน 
ให้ผู้ซึ่งยื่นค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ไว้ก่อน เป็นผู้มีสิทธิดีกว่า 

ถ้าการขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ตามวรรคหนึ่ง ได้กระท าในวันเดียวกัน 
ให้ผู้ยื่นค าขอตกลงกันว่าจะให้ผู้ ใดมีสิทธิแต่ผู้ เดียว  หรือให้มีสิทธิร่วมกัน                                                                                         
ถ้าตกลงกันไม่ได้ภายในเวลาที่อธิบดีก าหนด ให้คู่กรณีน าคดีไปสู่ศาล ภายใน 
ก าหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นระยะเวลาที่อธิบดีก าหนด ถ้าไม่น าคดีไปสู่ศาล 
ภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้น ละทิ้งค าขอจดทะเบียน
พันธุ์พืชใหม่ 

 
มาตรา ๑๙  การขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ค าขอจดทะเบียนต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อพันธุ์ พืชใหม่  และรายละเอียดที่ เป็นลักษณะส าคัญของ         

พันธุ์พืชใหม่ 
(๒) ชื่อนักปรับปรุงพันธุ์พืชซึ่งมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพันธุ์หรือ

พัฒนาพันธุ์พืชใหม่ 
(๓) รายละเอียดแสดงที่มาของพันธุ์พืชใหม่ หรือสารพันธุกรรมที่ใช้

ในการปรับปรุงพันธุ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ ตลอดจนกรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช 
โดยต้องมีรายละเอียดที่ท าให้สามารถเข้าใจกรรมวิธีดังกล่าวได้อย่างชัดเจน 

(๔) ค ารับรองว่าจะส่งมอบส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ที่ขอ
จดทะเบียน และสารพันธุกรรมที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชใหม่
ตาม (๓) ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือท าการตรวจสอบตามเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ก าหนด 



๑๒ 
 

(๕) ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ ในกรณีท่ีมีการใช้พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป 
หรือพันธุ์พืชป่าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าวในการปรับปรุงพันธุ์  
ส าหรับใช้ประโยชน์ในทางการค้า 

(๖) รายการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๐  ผู้ ซึ่ ง ได้ ยื่ นค าขอจดทะเบี ยนพันธุ์ พื ช ใหม่ ไว้ นอก

ราชอาณาจักร ถ้ายื่นค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่นั้นในราชอาณาจักรภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันที่ได้ยื่นค าขอจดทะเบียนนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก                                                                                                     
ผู้นั้นจะขอให้ระบุว่าวันที่ได้ยื่นค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่นอกราชอาณาจักร
เป็นครั้งแรกเป็นวันที่ได้ยื่นค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ในราชอาณาจักรก็ได้  
หากประเทศที่ขอจดทะเบียนเป็นครั้งแรกและผู้ขอจดทะเบียนมีสัญชาติของ
ประเทศท่ีให้สิทธิท านองเดียวกันแก่บุคคลสัญชาติไทย 

พนักงานเจ้าหน้าที่อาจสั่งให้ผู้ยื่นค าขอตามวรรคหนึ่ง ส่งส าเนาค าขอ
จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ที่ได้ยื่นไว้ในต่างประเทศ พร้อมค าแปลเป็นภาษาไทย 
หรือหลักฐานอื่นภายในเวลาที่ก าหนด ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 

 
มาตรา ๒๑  ในการพิจารณาค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบ ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบค าขอจดทะเบียนให้ถูกต้องตามมาตรา ๑๙ 
(๒) ตรวจสอบว่ามีลักษณะเป็นพันธุ์พืชตามมาตรา ๑๑ เป็นพันธุ์พืชใหม่

ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ ไม่ต้องห้ามมิให้จดทะเบียนตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง 
และผ่านการประเมินตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง 

ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ถ้ามีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบพันธุ์พืชนั้น  ให้ผู้ขอจดทะเบียน                

พันธุ์พืชใหม่ ช าระค่าใช้จ่ายเท่าจ านวนที่จ่ายจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน                                          
หกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่  ถ้าผู้ขอจดทะเบียน                                            



๑๓ 
 

พันธุ์ พืชใหม่ ไม่ช าระภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  ให้ถือว่าละทิ้งค าขอ                                       
จดทะเบียน 

 
มาตรา ๒๒  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบตามมาตรา ๒๑ แล้ว 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท ารายงานการตรวจสอบเสนอต่ออธิบดี 
เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

วรรคหนึ่งแล้วเห็นว่า ค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ถูกต้อง ตามมาตรา ๑๙     
ให้อธิบดีมีค าสั่งให้ประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนดังกล่าว ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับรายงาน โดยให้ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศโฆษณาตามจ านวนที่จ่ายจริง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๓  ผู้ใดเห็นว่าตนมีสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียน

พันธุ์พืชใหม่ หรือเห็นว่าค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ใด ไม่ชอบด้วยมาตรา ๑๒ 
มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๒๐ ผู้นั้นจะยื่นค าคัดค้านก็ได้ 
โดยให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันเริ่มประกาศโฆษณา
ตามมาตรา ๒๒ 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค าคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งส าเนา                                                    
ค าคัดค้านไปยังผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ให้ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่                      
ยื่นค าโต้แย้ง ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับส าเนาค าคัดค้าน ถ้าผู้ขอ                                       
จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ไม่ยื่นค าโต้แย้งภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า                          
ละทิ้งค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่นั้น 

ค าคัดค้านและค าโต้แย้ง ให้ยื่นพร้อมหลักฐานประกอบ 
 



๑๔ 
 

มาตรา ๒๔  ในการพิจารณาค าคัดค้านและค าโต้แย้ง ผู้คัดค้านหรือ  
ผู้โต้แย้ง จะน าพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพ่ิมเติมก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบ
ที่อธิบดีก าหนด 

ให้อธิบดีวินิจฉัยค าคัดค้านและค าโต้แย้งตามวรรคหนึ่ง  ให้เสร็จสิ้น
ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับค าคัดค้านหรือค าโต้แย้ง 

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีที ่ อธิบดีได้วินิจฉัยว่าผู ้คัดค้านเป็นผู้มีสิทธิ  

ในพันธุ์ พืชใหม่ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่  ให้อธิบดีสั่งยกค าขอ
จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งของอธิบดี 
ต่อคณะกรรมการ ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งของอธิบดี 

ในกรณีที่ ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่มิได้อุทธรณ์ค าสั่งของอธิบดี
หรือได้อุทธรณ์ แต่คณะกรรมการได้วินิจฉัยยืนตามค าสั่งของอธิบดี ถ้าผู้คัดค้าน
ได้ยื่นค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ค าสั่งของอธิบดี หรือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี ให้ถือว่า          
ผู้คัดค้านได้ยื่นค าขอจดทะเบียนในวันเดียวกับวันที่ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
ยื่นค าขอจดทะเบียน และให้ถือว่าการประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน       
พันธุ์พืชใหม่ของผู้ยื่นค าขอเดิม เป็นการประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน            
พันธุ์พืชใหม่ของผู้คัดค้านด้วย 

 
มาตรา ๒๖  ในกรณีที่ อธิบดีได้วินิจฉัยว่าผู้คัดค้านเป็นผู้ไม่มีสิทธิ

ในพันธุ์พืชใหม่ ให้อธิบดีสั่งยกค าคัดค้านนั้น 
ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งของอธิบดีต่อคณะกรรมการ ภายใน           

เก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งของอธิบดี 
ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้น ภายในเก้าสิบวัน นับแต่                           

วันที่ได้รับค าอุทธรณ ์
 



๑๕ 
 

มาตรา ๒๗  เมื่อคณะกรรมการได้วินิจฉัยตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา 
๒๖ แล้ว ถ้าผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่หรือผู้คัดค้าน แล้วแต่กรณี ไม่เห็นด้วย
กับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ ให้มีสิทธิน าคดีไปสู่ศาลได้ ภายในหกสิบวัน  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย ถ้าไม่ด าเนินคดีภายในก าหนดเวลาดังกล่าว    
ให้ถือว่าค าวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สุด 

ในกรณีท่ี ศาลได้มีค าสั่งหรือค าพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้คัดค้านเป็นผู้มีสิทธิ 
ในพันธุ์พืชใหม่ ให้น าความในมาตรา ๒๕ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๘  ถ้าปรากฏว่า ค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ไม่ชอบด้วย

มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐ 
ให้อธิบดีสั่งยกค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งค าสั่ง
ไปยังผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ รวมทั้งผู้คัดค้าน ในกรณีที่มีการคัดค้านตาม
มาตรา ๒๓ 

ถ้าการยกค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ได้กระท าภายหลังจากการ
ประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๒ ให้ประกาศโฆษณาค าสั่งยกค าขอจดทะเบียน
พันธุ์พืชใหม่ โดยให้น าความในมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๙  เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของ

พนักงานเจ้าหน้าที่และกระบวนการขอจดทะเบียนโดยตลอดแล้วเห็นว่าไม่มี
เหตุขัดข้องในการรับจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ให้อธิบดีมีค าสั่งให้รับจดทะเบียน 

ให้ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ช าระค่าธรรมเนียมการออกหนังสือ
ส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
ถ้าผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ไม่ช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด    
ให้ถือว่าละทิ้งค าขอ 

เมื่อผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ได้ช าระค่าธรรมเนียมตามวรรคสองแล้ว 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่และออกหนังสือส าคัญแสดงการ



๑๖ 
 

จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ให้แก่ผู้ขอจดทะเบียน ภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับ
ช าระค่าธรรมเนียม 

หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ให้เป็นไปตามแบบ  
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๐  ให้อธิบดีประกาศชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียน

ตามพระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๓๑  หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ให้มีอายุ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) พืชที่ให้ผลผลิตตามลักษณะประจ าพันธุ์ได้หลังจากปลูกจาก 

ส่วนขยายพันธุ์ ภายในเวลาไม่เกินสองปี ให้มีอายุสิบสองปี 
(๒) พืชที่ให้ผลผลิตตามลักษณะประจ าพันธุ์ได้หลังจากปลูกจาก 

ส่วนขยายพันธุ์ ในเวลาเกินกว่าสองปี ให้มีอายุสิบเจ็ดปี 
(๓) พืชที่ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ที่ให้ผลผลิตตามลักษณะประจ าพันธุ์

ได้หลังจากปลูกจากส่วนขยายพันธุ์ ในเวลาเกินกว่าสองปี ให้มีอายุยี่สิบเจ็ดปี 
อายุหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ตามวรรคหนึ่ง  

ให้นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 
 
มาตรา ๓๒  ให้ผู้ได้รับหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 

เป็นผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่นั้น 
ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่จะอนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิในพันธุ์พืชใหม่

ของตน หรือจะโอนสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ให้แก่บุคคลอื่นก็ได้ 
ในกรณีที่บุคคลหลายคนเป็นผู้ทรงสิทธิร่วมกัน การโอนสิทธิหรือการ

อนุญาตให้บุคคลอ่ืนใช้สิทธิ จะกระท าได้ก็แต่ด้วยความยินยอมของผู้ทรงสิทธิ  
ทุกคน 



๑๗ 
 

การโอนสิทธิหรือการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามวรรคสอง ต้องท า 
เป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๓  ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการผลิต 

ขาย หรือจ าหน่ายด้วยประการใด น าเข้ามาในราชอาณาจักร ส่งออกนอก
ราชอาณาจักร หรือมีไว้เพ่ือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าว ซึ่งส่วนขยายพันธุ์
ของพันธุ์พืชใหม่ 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่กรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑) การกระท าเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับความคุ้มครอง โดยไม่มี

วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นส่วนขยายพันธุ์ 
(๒) การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับ

ความคุ้มครอง เพ่ือปรับปรุงพันธุ์หรือพัฒนาพันธุ์พืช 
(๓) การกระท าเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งกระท า

โดยสุจริต 
(๔) การเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์ส าหรับพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับความ

คุ้มครองโดยเกษตรกรด้วยการใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ตนเองเป็นผู้ผลิต แต่ในกรณีที่ 
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ประกาศให้พันธุ์พืชใหม่นั้น    
เป็นพันธุ์พืชที่ควรส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์ ให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกหรือ
ขยายพันธุ์ได้ไม่เกินสามเท่าของปริมาณท่ีได้มา 

(๕) การกระท าเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับความคุ้มครอง โดยไม่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการค้า 

(๖) การขายหรือจ าหน่ายด้วยประการใด น าเข้ามาในราชอาณาจักร
ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือมีไว้เพ่ือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าว 
ซึ่งส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งถูกน าออกจ าหน่าย 
โดยผู้ทรงสิทธิหรือด้วยความยินยอมของผู้ทรงสิทธิ  



๑๘ 
 

มาตรา ๓๔  ในการขายหรือจ าหน่ายด้วยประการใด ซึ่งส่วนขยายพันธุ์
ของพันธุ์พืชใหม่ ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ต้องแสดงเครื่องหมายให้ปรากฏ            
ที่ส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อของส่วนขยายพันธุ์
ของพันธุ์พืชใหม่ 

เครื่องหมายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีก าหนด 
 
มาตรา ๓๕  การจดทะเบียนการรับโอนสิทธิในพันธุ์พืชใหม่โดยทาง

มรดก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๖  เมื่อมีความจ าเป็นในการป้องกันรักษาโรคและส่งเสริม

สุขภาพ การรักษาสวัสดิภาพของประชาชน การรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพ หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน 
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอ านาจประกาศห้ามมิให้ผลิต 
ขาย หรือจ าหน่ายด้วยประการใด น าเข้ามาในราชอาณาจักร หรือส่งออกนอก
ราชอาณาจักร ซึ่งพันธุ์พืชใหม่ เป็นระยะเวลาตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศได้ 

เพ่ือประโยชน์ต่อความมั่นคงของประเทศ ในการรักษาความมั่นคง
ทางอาหาร การป้องกันการผูกขาดทางการค้า หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ
อย่างอ่ืน รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอ านาจออกประกาศ
อนุญาตให้บุคคลทั่วไป ให้กระท าการตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่งได้ โดยต้องเสีย
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ ประกาศดังกล่าวจะต้อง
ก าหนดระยะเวลาอนุญาตให้กระท าการและก าหนดอัตราค่าตอบแทนไว้ด้วย 

หลังจากที่ได้ด าเนินการตามความในวรรคสองแล้ว แต่ยังปรากฏว่า 
ไม่สามารถป้องกันหรือบรรเทาเหตุตามวรรคสองได้อย่างมีประสิทธิผล รัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ อาจมีค าสั่งเพิกถอนหนังสือส าคัญ                                                      
แสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่นั้นได้ 

 



๑๙ 
 

มาตรา ๓๗  เมื่อพ้นก าหนดสามปี นับแต่วันจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 
บุคคลอ่ืนจะยื่นค าขอใช้สิทธิตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง ต่ออธิบดีก็ได้ ถ้าปรากฏว่า 
ในขณะที่ยื่นค าขอดังกล่าว ไม่มีการขายส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ หรือ        
มีการขายส่วนขยายพันธุ์ดังกล่าวในปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ       
ของประชาชนภายในราชอาณาจักร หรือขายในราคาสูงเกินควร เว้นแต่ผู้ทรงสิทธิ 
ในพันธุ์พืชใหม่จะพิสูจน์ได้ว่าการนั้นเกิดขึ้นจากพฤติการณ์ที่ตนไม่สามารถ
ควบคุมได้ หรือพันธุ์พืชใหม่นั้นเป็นสายพันธุ์ส าหรับใช้ประโยชน์เพ่ือการผลิต
เมล็ดพันธุ์ลูกผสม ซึ่งมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมในปริมาณที่เพียงพอต่อ      
ความต้องการของประชาชนภายในราชอาณาจักรและขายในราคาที่ไม่สูงเกินควร 

อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอ านาจอนุญาตให้มี   
การใช้สิทธิตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่งได้ โดยให้ผู้ขอใช้สิทธิจ่ายค่าตอบแทน 
ตามสมควรแก่ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ 

การขอใช้สิทธิในพันธุ์พืชใหม่ การก าหนดค่าตอบแทน และระยะเวลา
การใช้สิทธิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๘  อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอ านาจ

เพิกถอนหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑) พันธุ์พืชนั้นไม่มีลักษณะตามมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ 
(๒) หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ออกไป

โดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ และ
มาตรา ๒๐ 

 (๓) รายละเอียดในค าขอจดทะเบียนที่ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
มาตรา ๑๙ เป็นเท็จ 

ในกรณีที่มีเหตุตาม (๑) (๒) หรือ (๓) บุคคลใดจะกล่าวอ้างหรือยื่นฟ้อง 
ต่อศาล ขอให้มีค าสั่งเพิกถอนหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ก็ได้ 



๒๐ 
 

มาตรา ๓๙  ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมรายปี
ตามอัตราและวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง และต้องช าระภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ และของทุกๆ ปี
ถัดไป 

 
มาตรา ๔๐  ถ้าผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมรายปี

ตามมาตรา ๓๙ ต้องช าระค่าธรรมเนียมเพ่ิมร้อยละสามสิบของเงินค่าธรรมเนียม
รายปีที่ค้างช าระ 

ถ้าผู้ ทรงสิทธิ ในพันธุ์ พืชใหม่ ไม่ช าระค่ าธรรมเนี ยมรายปีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ิม ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นก าหนดช าระค่าธรรมเนียม                         
รายปีตามมาตรา ๓๙ ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอ านาจ
สั่งเพิกถอนหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่นั้น 

 
มาตรา ๔๑  ค าขอจดทะเบียนพันธุ์ พืช ใหม่  ค าคัดค้านการขอ                            

จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ค าขอ
จดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียน                           
พันธุ์ พืชใหม่  ค าขอจดทะเบียนการโอนสิทธิตามหนังสือส าคัญแสดงการ                                                           
จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ใบแทนหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 
ให้เสียค่าธรรมเนียมตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๒  ในกรณีที่หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 

ช ารุดหรือสูญหาย ให้ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ขอรับใบแทนหนังสือส าคัญแสดง
การจดทะเบียนพันธุ์ พืชใหม่ได้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
  



๒๑ 
 

หมวด ๔ 
การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น 

------------------------------ 
มาตรา ๔๓  พันธุ์พืชที่จะขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น 

ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องประกอบด้วยลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นพันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพาะในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งภายใน

ราชอาณาจักรเท่านั้น 
(๒) เป็นพันธุ์พืชที่ไม่เคยจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ 
 
มาตรา ๔๔  บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วที่ตั้งถิ่นฐานและสืบทอด

ระบบวัฒนธรรมร่วมกันมาโดยต่อเนื่อง ซึ่งได้ร่วมกันอนุรักษ์หรือพัฒนาพันธุ์พืช
ที่เข้าลักษณะที่ก าหนดไว้ตามมาตรา ๔๓ อาจขอขึ้นทะเบียนเป็นชุมชนตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยตั้งตัวแทนยื่นค าขอเป็นหนังสือ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
แห่งท้องที ่

ค าขออย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พันธุ์พืชที่ร่วมกันอนุรักษ์หรือพัฒนา และวิธีด าเนินการในการ

อนุรักษ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชนั้น 
(๒) รายชื่อของผู้เป็นสมาชิกชุมชน 
(๓) สภาพพ้ืนที่ พร้อมทั้งแผนที่สังเขปแสดงเขตพ้ืนที่ชุมชนและ  

เขตติดต่อ 
การยื่นค าขอและการพิจารณาอนุมัติขึ้นทะเบียนชุมชน ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 
 



๒๒ 
 

มาตรา ๔๕  พันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพาะในท้องที่ใดและชุมชนเป็นผู้อนุรักษ์ 
หรือพัฒนาพันธุ์พืชดังกล่าวแต่ผู้เดียว ให้ชุมชนนั้นมีสิทธิยื่นค าร้องต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชุมชนนั้นตั้งอยู่ในเขตปกครอง ให้ด าเนินการยื่นค าขอ  
จดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น แทนชุมชนดังกล่าวได้ 

เมื่อได้รับค าร้องจากชุมชนตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นต่อคณะกรรมการ นับแต่วันที่
ได้รับเอกสารและข้อมูลที่จ าเป็นในการขอจดทะเบียนครบถ้วน 

ในกรณีที่ ชุมชนตามวรรคหนึ่ง รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกร 
หรือสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ให้กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์นั้น            
มีสิทธิขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น แทนชุมชนได้ 

 
มาตรา ๔๖  การขอจดทะเบียน การพิจารณาค าขอจดทะเบียน และ

การออกหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๗  เมื่อได้จดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น

ของชุมชนใดแล้ว ให้ชุมชนนั้นมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการปรับปรุงพันธุ์  ศึกษา 
ค้นคว้า ทดลอง วิจัย ผลิต ขาย ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือจ าหน่ายด้วย
ประการใด ซึ่งส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น ทั้งนี้ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์ ที่ได้รับหนังสือส าคัญแสดง
การจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น เป็นผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชพ้ืนเมือง
เฉพาะถิ่นนั้น แทนชุมชนดังกล่าว 

ความในวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับแก่กรณ ีดังต่อไปนี้ 
(๑)  การกระท าเกี่ยวกับพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นที่ได้รับความคุ้มครอง 

โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นส่วนขยายพันธุ์ 



๒๓ 
 

(๒) การกระท าเกี่ยวกับพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นที่ได้รับความคุ้มครอง 
ซึ่งกระท าโดยสุจริต 

(๓)  การเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์ส าหรับพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น 
ที่ได้รับความคุ้มครอง โดยเกษตรกรด้วยการใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ตนเองเป็นผู้ผลิต 
แต่ในกรณีที่ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ประกาศให้พันธุ์พืช
พ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นนั้น เป็นพันธุ์พืชที่ควรส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์ ให้เกษตรกร
สามารถเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์ ได้ไม่เกินสามเท่าของปริมาณท่ีได้มา 

(๔)  การกระท าเกี่ยวกับพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นที่ได้รับความคุ้มครอง 
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้า 

 
มาตรา ๔๘  ผู้ใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น

หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง 
หรือวิจัย เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า จะต้องท าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์  
ที่ได้รับจากการใช้พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นนั้น 

ในการอนุญาตให้ผู้ใดกระท าการตามวรรคหนึ่ง และการท าข้อตกลง
แบ่งปันผลประโยชน์ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์
ที่ได้รับหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น เป็นผู้ท า
นิติกรรมแทนชุมชน ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

 
มาตรา ๔๙  ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการอนุญาตให้ผู้ อ่ืนใช้สิทธิ      

ในพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น ให้จัดสรรแก่ผู้ซึ่งอนุรักษ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชนั้น 
ร้อยละยี่สิบ เป็นรายได้ร่วมกันของชุมชนร้อยละหกสิบ และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ ์ที่เป็นผู้ท านิติกรรมร้อยละยี่สิบ 

การแบ่งผลประโยชน์ในระหว่างผู้ซึ่งอนุรักษ์หรือพัฒนาพันธุ์พืช      
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 



๒๔ 
 

ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง 
ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

 
มาตรา ๕๐  ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับแก่อายุของ

หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น โดยอนุโลม 
อายุของหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น 

ตามวรรคหนึ่ง อาจขยายเวลาต่อได้คราวละสิบปี หากอธิบดีเห็นว่าพันธุ์พืชนั้น
ยังประกอบด้วยลักษณะตามมาตรา ๔๓ และชุมชนนั้น ยังคงมีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ 

การขอขยายอายุสิทธิ และการอนุญาตให้ขยายอายุสิทธิ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๑  ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗           

มาใช้บังคับกับพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น โดยอนุโลม 
 
 

หมวด ๕ 
การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า 

-------------------------- 
มาตรา ๕๒  ผู้ใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวม พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป  

พันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ 
ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า จะต้องได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ และท าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ โดยให้น าเงินรายได้
ตามข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์  ส่งเข้ากองทุนคุ้มครองพันธุ์ พืช  ทั้งนี้                      
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



๒๕ 
 

ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) วัตถุประสงค์ของการเก็บหรือรวบรวมพันธุ์พืช 
(๒) จ านวนหรือปริมาณของตัวอย่างพันธุ์พืชที่ต้องการ 
(๓) ข้อผูกพันของผู้ได้รับอนุญาต 
(๔) การก าหนดความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในผลงาน       

การปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย ที่ได้มาจากการใช้พันธุ์พืชในข้อตกลง 
(๕) การก าหนดจ านวน อัตรา และระยะเวลาการแบ่งปันผลประโยชน์ 

ตามข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ ในผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการใช้พันธุ์พืชใน
ข้อตกลง 

(๖) อายุของข้อตกลง 
(๗) การยกเลิกข้อตกลง 
(๘)  การก าหนดวิธีการระงับข้อพิพาท 
(๙)  รายการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๓  ผู้ใดท าการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป 

พันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว ที่มิได้มีวัตถุประสงค์    
เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

 
 

หมวด ๖ 
กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช 
------------------------------ 

มาตรา ๕๔  ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนคุ้มครอง 
พันธุ์พืช" ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายในการช่วยเหลือ 



๒๖ 
 

และอุดหนุน กิจการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ การวิจัย และการพัฒนาพันธุ์พืช 
ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินรายได้จากข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ตามมาตรา ๕๒ 
(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืช 
(๓) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
(๕) ดอกผลและผลประโยชน์อื่นใดท่ีเกิดจากกองทุน 
เงินและทรัพย์สินอ่ืนตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องน าส่งคลัง 

เป็นรายได้แผ่นดิน  
 
มาตรา ๕๕  เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ือกิจการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ของชุมชน ที่เกี่ยวกับ 

การอนุรักษ์ การวิจัย และการพัฒนาพันธุ์พืช 
(๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เพ่ืออุดหนุนการอนุรักษ์ 

การวิจัย และการพัฒนาพันธุ์พืช ของชุมชน 
(๓) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
การบริหารกองทุนและการควบคุมการใช้จ่ายเงินกองทุน  ให้เป็นไป

ตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 
มาตรา ๕๖  ให้มีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานกรรมการ และบุคคลอ่ืน                  
ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง ไม่เกินเจ็ดคนเป็นกรรมการ และอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
 
 



๒๗ 
 

มาตรา ๕๗  ให้คณะกรรมการกองทุน มีอ านาจหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และล าดับความส าคัญ                      

ของการใช้จ่ายเงินกองทุน ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๕๕             
ต่อคณะกรรมการ 

(๒) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรร ขอเงิน 
ช่วยเหลือ หรือขอเงินอุดหนุน จากกองทุน 

(๓) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุน เพ่ือใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้
ในมาตรา ๕๕ ทั้งนี้ ตามแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และล าดับความส าคัญ         
ที่คณะกรรมการก าหนด 

(๔) พิจารณาอนุมัติค าขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามมาตรา ๕๕ 
(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๕๘  ให้น าความในมาตรา ๗ และมาตรา ๘ มาใช้บังคับแก่วาระ 

การด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่ง ของคณะกรรมการกองทุน โดย
อนุโลม 

ให้น าความในมาตรา ๙ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการกองทุน 
โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๙  ให้จัดสรรเงินจากกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ในส่วนที่ได้รับ

จากการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปตามข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์
ตามมาตรา ๕๒ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นแหล่งที่น าพันธุ์พืช
พ้ืนเมืองทั่วไปมาใช้ประโยชน์  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่ก าหนด      
ในกฎกระทรวง 

 



๒๘ 
 

มาตรา ๖๐  ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ให้คณะ 
กรรมการกองทุน เสนองบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้ว 
ต่อส านักงานการตรวจเงินแผน่ดิน เพ่ือตรวจสอบรบัรอง และเสนอต่อคณะกรรมการ 

งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินดังกล่าว  ให้คณะกรรมการเสนอ   
ต่อรัฐมนตรี  และให้รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือทราบ  และจัดให้มี   
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
 

หมวด ๗ 
การคุ้มครองสิทธิของผูท้รงสิทธิในพันธุ์พืช 

------------------------------ 
มาตรา ๖๑  ในกรณีที่ มีการฝ่าฝืนสิทธิของผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ 

หรือผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น ตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๔๗ 
แล้วแต่กรณี  ศาลมีอ านาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืน  ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ทรงสิทธิ          
ตามจ านวนที่ศาลเห็นสมควร โดยค านึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย 
รวมทั้ง การสูญเสียผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นในการบังคับตามสิทธิ
ของผู้ทรงสิทธิด้วย 

 
มาตรา ๖๒  บรรดาพันธุ์พืช หรือสิ่งที่อยู่ในความครอบครองของ

ผู้กระท าการ อันเป็นการฝ่าฝืนสิทธิของผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ หรือผู้ทรงสิทธิ
ในพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น ตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๔๗ แล้วแต่กรณี     
ให้ศาลสั่งริบเสียทั้งสิ้น 

บรรดาสิ่งที่ศาลสั่งริบ ให้ตกเป็นของแผ่นดิน และให้กรมวิชาการเกษตร 
น าไปด าเนินการ ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 



๒๙ 
 

หมวด ๘ 
บทก าหนดโทษ 

----------------------------- 
มาตรา ๖๓  พนักงานเจ้าหน้าที ่ผู้ใดซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการจดทะเบียน 

คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช 
ตามมาตรา ๑๙ (๓) ใช้ ยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้ หรือให้แก่ผู้อื่น ซึ่งส่วนขยายพันธุ์ของ
พันธุ์พืชใหม่ หรือสารพันธุกรรม ที่ส่งมอบให้แก่ตนตามค ารับรอง ตามมาตรา 
๑๙ (๔) โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือมิได้รับความยินยอมจากผู้ขอจดทะเบียน    
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 

มาตรา ๖๔  ผู้ใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๓๓ หรือ
มาตรา ๔๗ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชนั้น ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๕  ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

มาตรา ๖๖  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๗  ผู้ใดปลอมแปลง หรือใช้เครื่องหมายเลียนแบบ หรือ

กระท าการใดๆ เพ่ือให้บุคคลอื่นหลงเข้าใจผิดว่า พันธุ์พืชนั้นเป็นพันธุ์พืชที่ได้รับ
ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี 
และปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงสองแสนบาท 

 



๓๐ 
 

มาตรา ๖๘  ผู้ใดขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ หรือพันธุ์พืชพ้ืนเมือง
เฉพาะถิ่น โดยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่พนักงานเจ้าหน้าที่  เพ่ือให้ได้
หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ หรือหนังสือส าคัญแสดงการ      
จดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจ าคุก       
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 

มาตรา ๖๙  ในกรณีที่ ผู้ กระท าความผิ ด  ซึ่ ง ต้ อ งรั บ โทษตาม
พระราชบัญญัตินี้ เป็นนิติบุคคล ผู้แทนของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่
กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั้นๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระท า
ของนิติบุคคลนั้น ได้กระท าโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย 
 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 ชวน  หลีกภัย 
 นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๑๘ ก             
ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒) 



๓๑ 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
 

๑. ค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม ่ ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 

๒. ค าคัดค้านการขอจดทะเบยีนพันธุ์พืชใหม่ ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 

๓. หนังสือส าคญัแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 

๔. ค่าธรรมเนียมรายปสี าหรบัการคุม้ครองพันธุ์พืชใหม่  ปีละ      ๑,๐๐๐ บาท 

๕. ค าขอจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ฉบับละ     ๕๐๐ บาท 
 ตามหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่   

๖.  ค าขอจดทะเบียนการโอนสิทธิ ฉบับละ     ๕๐๐ บาท 
  ตามหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่   

๗. ใบแทนหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ฉบับละ     ๕๐๐ บาท 
 
 
 
 
 
 
เจตนารมณ์ของกฎหมาย :-  
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ 
โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริม ให้มีการปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์พืช 
เพื่อให้มีพันธุ์พืชใหม่เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนา 
ทางด้านเกษตรกรรม โดยการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจด้วยการให้สิทธิ
และความคุ้มครองตามกฎหมาย  ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุรักษ์และพัฒนา 
การใช้ประโยชนพ์ันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า 
เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์พันธุ์พืชอย่างยั่งยืน 
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 


