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ส านักคุ้มครองพนัธุพ์ชื กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช

ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช ตึกโภชากร ชั้น 2  

กรมวิชาการเกษตร 

(ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กทม. 10900

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2940-7214

http://www.doa.go.th/pvp/

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ

.... การคุ้มครองพันธุ์พืชดังกล่าวจึงเป็นการคุ้มครอง

สมบัติของชาติ เพราะเป็นพันธุ์พืชที่มี

อยู่แล้วทั่วไปและมีการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย 

และเป็นการคุ้มครองในรูปแบบของการแบ่งปัน

ผลประโยชน์กลับคืนสู่รัฐ ไม่ได้ให้ใครคนใดคนหน่ึง 

โดยรัฐจะน าเงินส่วนน้ันเข้ากองทุน เพ่ือน ามาใช้    

ในการช่วยเหลือ และอุดหนุนกิจการของชุมชน     

ทีเ่กี่ยวกับการอนุรักษ์ การวิจัย และการพัฒนา

พันธุ์พืช เพ่ือประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป....

“พันธุ์พชืพืน้เมอืงทัว่ไปและพนัธุพ์ชืป่า

คนไทยทกุคนเปน็เจา้ของรว่มกัน”  

กองทนุคุม้ครองพนัธุพ์ชื

1) เงินรายได้จากข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ ตาม

มาตรา 52

2) เงินหรือทรัพย์สินท่ี ได้รับจากการจดทะเบียน

คุ้มครองพันธุ์พืช

3) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

4) เงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้

5) ดอกผล และผลประโยชน์อื่นใดท่ีเกิดจากกองทุน

กอ ง ทุน คุ้ม ครอ งพั น ธุ์ พื ชจั ดตั้ ง ขึ้ น  ต าม                

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 มาตรา 

54 เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการช่วยเหลือ และอุดหนุน

กิจการท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การวิจัย และการพัฒนา

พันธุ์พืช

การใช้จ่ายเงนิของกองทนุคุม้ครองพนัธุพ์ชื

1) ช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ของชุมชนท่ี

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ การวิจัย และการพัฒนา

พันธุ์พืช

2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้เพื่ออุดหนุน 

การอนุรักษ์ การวิจัย และการพัฒนาพันธุ์พืช

ของชุมชน

3) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน ตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชก าหนด โดย

ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ทรัพยส์ินของกองทนุคุม้ครองพนัธุพ์ชื

ดาวน์โหลด กฎ ระเบียบ และเอกสารการขออนุญาต

ได้ท่ี http://www.doa.go.th/pvp/

ศึกษา ทดลอง วิจัย และปรับปรุงพันธุ์

โดยใช้พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า



วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์

และพัฒนาการใช้ปร ะ โยชน์พันธุ์พื ชพื้น เมือ ง ท่ัว ไป          

และพันธุ์พืชป่าอย่างย่ังยืน

วัตถุประสงค์

พันธุ์พืชพื้นเมืองท่ัวไปและพันธุ์พืชป่าจะได้รับ  

ความคุ้มครองโดยอัตโนมัติในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรของ

ประเทศ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ท่ัวไปได้ เว้นแต่

กรณีท่ีเป็นการน าไปใช้ในการศึกษา ทดลอง วิจัย และ

ปรับปรุ งพันธุ์ เพื่อประโยชน์ ใน เชิ งการค้า จะต้อ ง        

ขออนุญาตและจัดท าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์         

โดยน ารายได้จากการแบ่งปันผลประโยชน์ เข้าสู่กองทุน

คุ้มครองพันธุ์พืช

พันธุ์พืชป่า                

หมายถึง 

พันธุ์พืชท่ีมีหรือเคยมีอยู่ในประเทศตามสภาพธรรมชาติและ

ยังมิได้น ามาใช้เพาะปลูกอย่างแพร่หลาย

พันธุ์พชืพืน้เมอืงทัว่ไป    

หมายถึง 

พันธุ์พืชท่ีก าเนิดภายในประเทศหรือมีอยู่ในประเทศ ซ่ึงได้มี

การใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย และให้หมายความรวมถึง

พันธุ์พืชท่ีไม่ใช่พันธุ์พืชใหม่ พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ิน 

หรือพันธุ์พืชป่า

พันธุ์พชืพืน้เมอืงทัว่ไป 

พันธุ์พชืปา่

จะต้องด าเนินการแจ้งรายละเอียดการเก็บ จัดหา หรือ

รวบรวมพันธุกรรมพืช เป็นหนังสือ เอกสารโครงการศึกษา 

วิจัย ต่อกรมวิชาการเกษตร และเมื่อสิ้นสุดการศึกษา วิจัย 

อาจส่งผลการวิจัยให้กรมวิชาการเกษตร เพื่อจักได้เผยแพร่

ต่อสาธารณชน อันจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

2. กรณีไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในทางการค้า 

(มาตรา 53)

บุคคล/หน่วยงานใดที่มีกิจกรรมเกี่ยวกบัการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป 

พันธุพ์ืชป่า เพื่อน ามาใช้ในการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช ให้ปฏิบัติดังน้ี
การคุ้มครองพนัธุพ์ชืพืน้เมอืงทัว่ไปและพนัธุพ์ชืป่า 

ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุพ์ชื พ.ศ. 2542

เป้าหมาย

ปกป้อง คุ้มครองทรัพยากร

พันธุกรรมพืชของประเทศให้

เกิดความมั่ นคง และ ย่ั ง ยืน      

อันเป็นรากฐานส าคัญของการ

พัฒนาประเทศ

เงินรายไดจ้าก

ข้อตกลง

ลักษณะการคุ้มครองตามกฎหมาย

2.ออกหนังสือ

ตอบรับ

1.ย่ืนแบบแจ้ง

รายละเอียด

ผู้แจง้

 หน่วยงานต่าง ๆ 

ภาครัฐ/เอกชน

 เกษตรกร/ประชาชน/ 

นักปรับปรุงพันธุ์      

ที่ท าการศึกษา ทดลอง 

วิจัย หรือรวบรวม

พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป

และพันธุ์พืชป่า โดย

มิได้มีวัตถุประสงค์ทาง

การค้า
3.ท าข้อตกลง

2.อนุญาต

ผู้อนุญาต

กรมวิชาการเกษตร

 รวบรวม จัดเก็บ

บันทึกข้อมูล

 ติดตามความก้าวหน้า 

การใช้ประโยชน์

 ก ากับ ดูแลให้เป็นไป

ตามข้อตกลงฯ

1.ย่ืนค าขอ

ผู้ขออนญุาต

 หน่วยงานต่าง ๆ 

ภาครัฐ/เอกชน

 เกษตรกร/ประชาชน/

นักปรับปรุงพันธ์ุ       

ที่ท าการศึกษา ทดลอง 

วิจัย หรือปรับปรุง     

พันธ์ุพืชพื้นเมืองทั่วไป

และพันธ์ุพืชป่า โดยมี

วัตถุประสงค์ทางการค้า

กองทุนคุ้มครองพนัธุพ์ชื

ช่วยเหลือ และอุดหนุนกิจการของชุมชนท่ีเกี่ยวกับ    

การอนุรักษ์การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช

จะต้องด าเนินการขออนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร และ

เจรจาจัดท าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ โดยรัฐจะน าเงิน

รายได้ตามข้อตกลงส่งเขา้กองทุนคุ้มครองพนัธุ์พชื เพื่อใช้จ่าย

ในการช่วยเหลือและอุดหนุนการอนุรักษ์ วิจัย และพัฒนา

พันธุ์พืชของชุมชนท่ีขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้

บทก าหนดโทษ : ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 

400,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ

1. กรณีมีวัตถุประสงค์เ พ่ือใช้ประโยชน์

ในทางการค้า (มาตรา 52)

ผู้รับแจง้

กรมวิชาการเกษตร

 รวบรวม บันทึก

ข้อมูล

 ติดตาม

ความก้าวหน้า

การใช้ประโยชน์

 จัดท าฐานข้อมูล


