
สรุปสาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑. หลักการและเหตุผล 
โดยท่ีเปนการสมควรสงเสริม ใหมีการปรับปรุงพันธุและพัฒนาพันธุพืชเพ่ือใหมีพันธุพืชใหม

เพ่ิมเติมจากท่ีมีอยูเดิม อันเปนการสงเสริมการพัฒนาทางดานเกษตรกรรม พระราชบัญญัติคุมครองพันธุ
พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงกําหนดใหมีการจดทะเบียนพันธุพืชใหมเพ่ือสงเสริมและสรางแรงจูงใจดวยการให
สิทธิและความคุมครองตามกฎหมาย ตลอดจนเพ่ือเปนการอนุรักษและพัฒนาการใชประโยชนพันธุพืช
พ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน พันธุพืชพ้ืนเมืองท่ัวไป และพันธุพืชปา เพ่ือใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแล บํารุงรักษา 
และใชประโยชนพันธุพืชอยางยั่งยืนจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
๒. สาระสําคัญ 

พระราชบัญญัตินี้ “พืช” หมายความวา สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชและใหหมายความรวมถึง
เห็ด และสาหราย แตไมรวมถึงจุลชีพอ่ืน 

“พันธุพืช” หมายความวา กลุมของพืชท่ีมีพันธุกรรมและลักษณะทางพฤกษศาสตรเหมือน
หรือคลายคลึงกัน  มีคุณสมบัติเฉพาะตัวท่ีสมํ่าเสมอ  คงตัว และแตกตางจากกลุมอ่ืนในพืชชนิดเดียวกัน 
และใหหมายความรวมถึงตนพืชท่ีจะขยายพันธุใหไดกลุมของพืชท่ีมีคุณสมบัติดังกลาวขางตน โดย
พระราชบัญญัตินี้ไดแบงพันธุพืชออกเปน ๔ ประเภท ดังนี้ 

๑. พันธุพืชใหม หมายความวา พันธุพืชท่ีมีลักษณะ และคุณสมบัติท่ีไมเคยปรากฏมากอนใน
พันธุนั้น๑. พันธุพืชใหม หมายความวา พันธุพืชท่ีมีลักษณะ และคุณสมบัติท่ีไมเคยปรากฏมากอนในพันธุ
นั้น  

๒. พันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน หมายความวา พันธุพืชท่ีมีอยูเฉพาะในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง
ภายในราชอาณาจักรและไมเคยจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม ซ่ึงไดจดทะเบียนเปนพันธุพืชพ้ืนเมือง
เฉพาะถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้ 

๓. พันธุพืชพ้ืนเมืองท่ัวไป หมายความวา พันธุพืชท่ีกําเนิดภายในประเทศหรือมีอยูใน
ประเทศ ซ่ึงไดมีการใชประโยชนอยางแพรหลาย และใหหมายความรวมถึงพันธุพืชท่ีไมใชพันธุพืชใหม 
พันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน หรือพันธุพืชปา  

๔. พันธุพืชปา หมายความวา พันธุพืชท่ีมีหรือเคยมีอยูในประเทศตามสภาพธรรมชาติ และ
ยังมิไดนํามาใชเพาะปลูกอยางแพรหลาย  

 ๒.๑ การคุมครองพันธุพืชใหม 
พันธุพืชท่ีจะนํามาจดทะเบียนพันธุพืชใหมจะตองมีคุณสมบัติและองคประกอบดังนี ้

๑) ตองไมมีการนําสวนขยายพันธุมาใชประโยชนเกินกวา ๑ ป กอนวันยื่นจดทะเบียน ๒) ตองแตกตาง
จากพันธุอ่ืนอยางเดนชัด ตองมีความสมํ่าเสมอ และตองมีความคงตัว (มาตรา ๑๒) โดยชนิดพืชท่ี
สามารถนํามาจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชไดนั้น  รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุมครอง
พันธุพืชจะเปนผูประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๑๔) 

บุคคลท่ีสามารถขอจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชได (มาตรา ๑๕) 
๑) บุคคลมีสัญชาติไทย หรือเปนนิติบุคคลท่ีมีสํานักงานใหญตั้งอยูใน ประเทศไทย 
๒) มีสัญชาติของประเทศท่ียินยอมใหบุคคลสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลท่ีมีสํานักงานใหญ

ต้ังอยูในประเทศไทย ขอรับการคุมครองในประเทศนั้นได 
๓) มีสัญชาติของประเทศท่ีเปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับ

การคุมครองพันธุพืชท่ีประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย 



๒ 
 

๔) มีภูมิลําเนา หรือประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยางจริงจัง ในประเทศไทย
หรือประเทศท่ีเปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการคุมครองพันธุพืชท่ี
ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย 

เม่ือพันธุพืชใหมไดรับการจดทะเบียน ผูเปนเจาของสิทธิหรือเรียกวาผูทรงสิทธิ มีสิทธิแต
เพียงผูเดียวในการผลิต ขาย จําหนาย นําเขา และสงออกนอกราชอาณาจักร หรือมีไวกระทําอยางหนึ่ง
อยางใด ซ่ึงสวนขยายพันธุของพันธุพืชใหม (มาตรา ๓๓) หากผูใดกระทําการดังกลาวขางตนโดยไมไดรับ
อนุญาตจากผูทรงสิทธิจะมีโทษจําคุกสูงสุดไมเกิน ๒ ป หรือปรับไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ัง
ปรับ (มาตรา ๖๔) 

สิทธิบางประการของผูทรงสิทธิท่ีตองยกเวน  โดยเฉพาะเปนขอยกเวนใหเกษตรกร 
(Farmer’s Exemption) ขอยกเวนสิทธิ ไดแก  

- การกระทําโดยไมมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนสวนขยายพันธุ เชน ขายเปนผลผลิต 
 - การศึกษา คนควา ทดลอง หรือวิจัยเพ่ือปรับปรุงพันธุหรือพัฒนาพันธุพืช 
- การกระทําโดยสุจริตหรือไมมีวัตถุประสงคเพ่ือการคา 
- เกษตรกรสามารถเพาะปลูกจากสวนขยายพันธุท่ีตนเองผลิต (แตอาจไมเกินสามเทาของ

ปริมาณท่ีไดมา ในกรณีท่ีรัฐมนตรีประกาศใหเปนพันธุพืชท่ีควรสงเสริมการปรับปรุงพันธุใหเกษตรกร) 
- การขายหรือจําหนายดวยประการใด นําเขามาในราชอาณาจักร สงออกนอก

ราชอาณาจักร หรือมีไว เ พ่ือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังกลาวซ่ึงสวนขยายพันธุ  ซ่ึงถูกนํา
ออกจําหนายโดยผูทรงสิทธิ หรือดวยความยินยอมของผูทรงสิทธิ 

ในการขายสวนขยายพันธุของพันธุพืชใหมจะตองแสดงเครื่องหมายใหปรากฏท่ีสวน
ขยายพันธุ  ภาชนะบรรจุหรือหีบหอ (มาตรา ๓๔) หากไมปฏิบัติตามจะมีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน 
หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา ๖๕) และหากผูใดปลอมแปลง หรือใช
เครื่องหมายเลียนแบบ หรือกระทําการใด ๆ เพ่ือใหบุคคลอ่ืนเขาใจผิดวาพันธุพืชนั้นเปนพันธุพืชใหมของผู
ทรงสิทธิท่ีไดรับการจดทะเบียนคุมครองตามกฎหมายนี้ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๖ เดือนถึง ๕ ป และ
ปรับตั้งแต ๒๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท (มาตรา ๖๗) 

ผูทรงสิทธิจะตองชําระคาธรรมเนียมรายปตามอัตราท่ีกําหนด และตองชําระภายในเกาสิบวัน
นับแตวันท่ีไดรับการจดทะเบียน และของทุกๆปถัดไป (มาตรา ๓๙) หากไมชําระจะตองชําระคาธรรมเนียม
เพ่ิมรอยละสามสิบภายในเกาสิบวัน หากไมชําระคาธรรมเนียมรายปและคาธรรมเนียมเพ่ิมจะถูกเพิกถอน
หนังสือสําคัญฯ (มาตรา ๔๐) 

ระยะเวลาท่ีไดรับความคุมครอง (มาตรา ๓๑) 
๑๒ ป สําหรับพืชท่ีใหผลผลิต ไมเกิน ๒ ป เชน มะเขือเทศ แตงกวา ดาวเรือง เปนตน 
๑๗ ป สําหรับพืชท่ีใหผลผลิต เกินกวา ๒ ป เชน มะมวง ทุเรียน เปนตน 
๒๗ สําหรับพืชท่ีใชประโยชนจากเนื้อไมท่ีใหผลผลิต เกินกวา ๒ ป เชน สัก กระถินณรงค 

เปนตน 

 ๒.๒  การคุมครองพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น 
พันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ินจะตองเปนพันธุพืชท่ีมีอยูเฉพาะในทองท่ีใดทองท่ีหนึ่งภายใน

ราชอาณาจักร  และตองมีลักษณะของพันธุพืชตามท่ีกําหนด คือ มีความสมํ่าเสมอ ความคงตัว แตกตาง
จากพันธุอ่ืน และไมเคยจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม (มาตรา ๔๓) 

ผูยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ินจะตองเปนกลุมบุคคลซ่ึงบรรลุนิติภาวะ 
แลวตั้งถ่ินฐานและสืบทอดระบบวัฒนธรรมรวมกันโดยตอเนื่อง และไดรับการข้ึนทะเบียนเปนชุมชนตาม



๓ 
 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยตั้งตัวแทนยื่นคําขอเปนหนังสือตอผูวาราชการจังหวัดในพ้ืนท่ีของตน (มาตรา 
๔๔) เม่ือไดรับการข้ึนทะเบียนชุมชนแลว และมีพันธุพืชตามคุณสมบัติท่ีเปนพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน ก็
สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ินตอไปได (มาตรา ๔๕) 

ชุมชนท่ีไดรับการจดทะเบียนพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ินมีสิทธิท่ีจะปรับปรุงพันธุ ศึกษา 
คนควา ทดลอง วิจัย ผลิต ขาย สงออกนอกราชอาณาจักรหรือจําหนายดวยประการใดๆ ของสวน
ขยายพันธุ  (มาตรา ๔๗) ผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการอนุญาตใหผูอ่ืนใชสิทธิในพันธุพืชใหจัดสรร
ผลประโยชนในอัตราสวนดังนี้ ผูอนุรักษ ๒๐% ชุมชน ๖๐% องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลุมเกษตรกร
หรือสหกรณท่ีเปนผูทํานิติกรรม ๒๐% (มาตรา ๔๘) 

 ๒.๓  การคุมครองพันธุพืชพ้ืนเมืองท่ัวไปและพันธุพืชปา 
พันธุพืชพ้ืนเมืองท่ัวไปและพันธุพืชปา ไดรับความคุมครองโดยในฐานะทรัพยากร

พันธุกรรมพืชของประเทศ กลาวคือ ผูเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุพืชพ้ืนเมืองท่ัวไป พันธุพืชปา หรือ
สวนหนึ่งสวนใดเพ่ือนํามาปรับปรุงพันธุ ศึกษาทดลอง หรือวิจัย เพ่ือประโยชนในทางการคา จะตอง
ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ีและทําขอตกลงแบงปนผลประโยชน โดยใหนําเงินรายไดตาม
ขอตกลงแบงปนผลประโยชนสงเขากองทุนคุมครองพันธุพืชเพ่ือการอนุรักษหรือพัฒนาพันธุพืช (มาตรา 
๕๒) หากไมปฏิบัติตามจะมีโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาปและปรับตั้งแตสองหม่ืนถึงสองแสนบาท 
(มาตรา ๖๖) 

หากกระทําโดยไมมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนในทางการคาใหแจงตอกรมวิชาการ
เกษตร เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีไดรับหนังสือแจงแลวหากถูกตองครบถวนพนักงานเจาหนาท่ีจะมีหนังแจง
รับทราบ (มาตรา ๕๓) 

๒.๔ กองทุนคุมครองพันธุพืช 
พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช ใหจัดตั้ง กองทุนคุมครองพันธุพืช ในกระทรวงเกษตร

และสหกรณ เงินและทรัพยสินจะไดมาจากเงินรายไดจากขอตกลงแบงปนผลประโยชนตามาตรา ๕๒ 
เงินจากการจดทะเบียนคุมครองพันธุพืช เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินจากท่ีมีผูทุทิศให และดอกผลท่ีเกิด
จากกองทุน (มาตรา ๕๔) เงินและทรัพยสินดังกลาว ใชในการชวยเหลือเก่ียวกับกิจการใดๆ ของชุมชน 
ท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ การวิจัย และการพัฒนาพันธุพืช (มาตรา ๕๕) 

เงินและทรัพยสินท่ีไดรับตามขอตกลงแบงปนผลประโยชนตามมาตรา ๕๒ ใหจัดสรร
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีเปนแหลงท่ีนําพันธุพืชพ้ืนเมืองท่ัวไปมาใชประโยชน (มาตรา ๕๙) 


