
พระราชบัญญัตคุ้ิมครองพนัธ์ุพชื พ.ศ. 2542 

“การขอจดทะเบียนพนัธ์ุพชืใหม่ และการนําส่วนต่างๆ

ของพชืมาใช้ประโยชน์ตามมาตรา 52 และ 53” 
 

  

1    วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมทีเคพลาเลซ  จัดโดย สวก.  

โดย นางสาวธิดากุญ แสนอุดม  ผู้อาํนวยการกลุ่มวจัิยการคุ้มครองพันธ์ุพืช 

 นายป่าน  ปานขาว            นักวชิาการเกษตรชาํนาญการพเิศษ 

 สาํนักคุ้มครองพันธ์ุพืช  กรมวชิาการเกษตร 
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• การจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ 

 Plant Variety Protection, PVP 

 Plant Breeder’s Rights, PBR 

 

• การคุ้มครองพันธ์ุพืชพืน้เมืองทั่วไปและ

พันธ์ุพืชป่า 

 การเข้าถงึและแบ่งปันผลประโยชน์ 

 Access and Benefit Sharing, ABS 

ขอบเขตการนําเสนอ 
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• องค์การการค้าโลก (World Trade Organization, WTO) 

• ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวข้องกับการค้า 

(Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, TRIPs) 

• ข้อ 27.3 บี กาํหนดให้ประเทศสมาชิกต้องจัดให้มีการคุ้มครองพันธ์ุพืช  

โดยใช้ ระบบสิทธิบัตร (Patent systems)  หรือระบบกฎหมายเฉพาะที่มี

ประสิทธิภาพ (Effective sui generis system) หรือทัง้สองระบบร่วมกัน 

การอนุวัตกิารตามพันธะกรณีข้อตกลงระหว่างประเทศที่ไทยเป็นสมาชกิ 

* อนุวัตกิาร (Implementation) หมายถึง การดําเนินการให้เป็นผลตามบทบญัญติัแห่งอนสุญัญา/ข้อตกลง 

โดยการตรากฎหมายภายในประเทศ หรือปรับแก้กฎหมายภายในประเทศ เพ่ือให้สอดคล้องและรองรับกบั

พนัธกรณีอนสุญัญา/ข้อตกลงดงักลา่ว 

ความเป็นมาของกฎหมายคุ้มครองพนัธ์ุพชืของประเทศไทย 



WTO/TRIPs 





Patents 
สทิธิบตัร 

Plant Patent 

Utility Patent 

Sui Generis System 

ระบบกฎหมายเฉพาะท่ีมีประสทิธิภาพ 

International Convention for 
the Protection of New 
Varieties of Plants (UPOV) 

Establishing national 
PVP/PBR law 

Art. 27.3(b) Providing for the protection of plant varieties  
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ราง พ.ร.บ. คุมครองพันธุพืช 

(UPOV 1978)* 
 

ทาํประชาพจิารณ์ 

เพื่ออนุวัติตามภาคี WTO ในป 2535 ประเทศไทย โดย กรมวิชาการเกษตร กษ.  

จึงไดยกรางกฎหมายคุมครองพันธุพชื 

* UPOV คือ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพนัธ์ุพชืใหม่ มีฉบับปี 1961  1978  และ 1991 

ปัจจุบัน ณ มีนาคม 2561 มีสมาชกิครอบคลุม 94 ประเทศ 
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พ.ร.บ. คุ้มครองพนัธ์ุพชื 

พ.ศ. 2542 

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

CBD (Convention on Biological Diversity) 

อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ 

UPOV (The International Convention for  

the Protection of New Varieties of Plants ) 

 

แกไขราง พรบ. คุมครองพันธุพืช 

โดยไดเพิ่มหลักการคุมครองเชิงอนุรกัษ การใชประโยชนอยางยั่งยืน และชุมชน 

• เพ่ืออนุรักษความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

• เพ่ือใชประโยชนองคประกอบ

ของความหลากหลายทาง

ชีวภาพอยางยั่งยืน 

• เพ่ือการแบงปนผลประโยชนท่ี

ไดจากการใชทรัพยากร

พันธุกรรมอยางเทาเทียมและ

ยุติธรรม 

• เพ่ือจัดใหมีและสงเสริมระบบการ
คุมครองพันธุพืชท่ีมีประสิทธิภาพ 

• ดวยจุดมุงหมายท่ีจะกระตุน
สงเสริมการพัฒนาพันธุพืชใหมๆ 
เพ่ือประโยชนของสังคม 



หน่วยงานกาํกับดูแล     สาํนักคุ้มครองพันธ์ุพืช  กรมวชิาการเกษตร 

การบังคับใช้           เร่ิมบังคับใช้เม่ือวันที่  26 พฤศจกิายน 2542 

เจตนารมณ์ของพระราชบญัญัตคุ้ิมครองพนัธ์ุพชื พ.ศ. 2542  

• เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจงูใจให้มีการพฒันาและปรับปรุงพันธ์ุพืช

เพื่อให้มีพันธ์ุพืชใหม่เพิ่มเตมิจากเดมิที่มีอยู่ ด้วยการให้สิทธิคุ้มครอง

ตามกฎหมาย 

• เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จาก               

พันธ์ุพืชพืน้เมืองเฉพาะถิ่น  พันธ์ุพืชพืน้เมืองทั่วไป และพันธ์ุพืชป่า 

• เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

พันธุกรรมพืชอย่างยั่งยนื 



พระราชบัญญัตคุ้ิมครองพนัธ์ุพชื พ.ศ. 2542 

 

หมวดที่ 1 

คณะกรรมการ

คุมครอง 

พันธุพืช 

 

หมวดที่ 2 

พันธุพืช 

 หมวดที่ 3 

การคุมครอง

พันธุพืชใหม 

 

 

หมวดที่ 4 

การคุมครองพันธุ

พันธุพืชพ้ืนเมือง

เฉพาะถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที่ 5 

การคุมครองพันธุ

พืชพ้ืนเมืองทั่วไป

และพันธุพืชปา 

 

หมวดท่ี 6 

กองทุนคุมครอง

พันธุพืช 

 

 

 

หมวดที่ 7 

การคุมครองสิทธิ

ของผูทรงสิทธิใน 

พันธุพืช 

 

 

หมวดท่ี 8 

บทกําหนดโทษ 

8 หมวด 69 มาตรา 

 

นิยาม 

 



จําแนกพนัธ์ุพชื 

เป็น 4 ประเภท 
* พนัธ์ุพชืใหม่ 

* พนัธ์ุพชืพืน้เมอืงเฉพาะถิ่น 

 
* พนัธ์ุพชืพืน้เมอืงทั่วไป 

* พนัธ์ุพชืป่า 

การคุ้มครองเชิง

ทรัพย์สินทางปัญญา : 

“ระบบจดทะเบียน” 

การคุ้มครองเชิงอนุรักษ์ : 

“ระบบควบคุมการเข้าถึง*

และแบ่งปันผลประโยชน์” 

* “การเข้าถึง”  หมายถึง  การเกบ็ จัดหา รวบรวม เพือ่ใช้ในการศึกษา ทดลอง วจิัย 

หรือปรับปรุงพนัธ์ุพชื 

ขอบเขตของพระราชบญัญัตคุ้ิมครองพนัธ์ุพชื พ.ศ. 2542  



“พืช” หมายถงึ ส่ิงมีชีวิตในอาณาจักรพืช และให้หมายความรวมถงึ      

เหด็และสาหร่าย แต่ไม่รวมจุลชีพอ่ืน 
 

“พันธ์ุพืช” หมายถงึ กลุ่มของพืชที่มีพันธุกรรมและลักษณะ 

 ทางพฤกษศาสตร์เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน 

 มีคุณสมบัตเิฉพาะตวัที่สมํ่าเสมอ คงตวั 

 และแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนในพชืชนิดเดยีวกัน 

 และให้รวมถงึต้นพืชที่จะขยายพันธ์ุให้ได้กลุ่มของพชื

ที่มีคุณสมบัตดิงักล่าวข้างต้น 

 

นิยามตามกฎหมายมาตรา 3 



"พันธ์ุพืชพืน้เมืองเฉพาะถิ่น" หมายความว่า พันธ์ุพืชที่มีอยู่เฉพาะ
ในชุมชนใดชุมชนหน่ึงภายในราชอาณาจกัรและไม่เคยจดทะเบียนเป็น

พันธ์ุพืชใหม่ ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นพันธ์ุพืชพืน้เมืองเฉพาะถิ่นตาม

พระราชบัญญัตนีิ ้

"พันธ์ุพืชป่า" หมายความว่า พันธ์ุพืชที่มีหรือเคยมีอยู่ในประเทศ
ตามสภาพธรรมชาตแิละยงัมิได้นํามาใช้เพาะปลูกอย่างแพร่หลาย 

"พันธ์ุพืชพืน้เมืองทั่วไป" หมายความว่า พันธ์ุพืชที่กาํเนิดภายใน 
ประเทศ หรือมีอยู่ในประเทศ ซึ่งได้มีการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย 

และให้หมายความรวมถงึพันธ์ุพืชที่ไม่ใช่พนัธ์ุพืชใหม่ พันธ์ุพืชพืน้เมือง

เฉพาะถิ่น หรือพันธ์ุพืชป่า 

 

นิยามตามกฎหมาย (ต่อ) 
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กําหนดให้พนัธุ์พืชท่ีจะขอจดทะเบียนพนัธุ์พืชใหม่ต้องมีองค์ประกอบ ดงัตอ่ไปนี ้
 

(1)  เป็นพนัธุ์พืชท่ีไมมี่การนําสว่นขยายพนัธุ์มาใช้ประโยชน์ไมว่า่จะเป็นการขายหรือ

จําหน่ายด้วยประการใด ทัง้ในหรือนอกราชอาณาจกัรโดยนกัปรับปรุงพนัธุ์ หรือด้วยความ

ยินยอมของนกัปรับปรุงพนัธุ์เกินกวา่ 1 ปี (หนึง่ปี) ก่อนวนัย่ืนขอจดทะเบียน 
 

(2)  มีความแตกตา่งจากพนัธุ์พืชอ่ืนท่ีปรากฏอยูใ่นวนัย่ืนขอจดทะเบียน โดยความแตกตา่ง

นัน้เก่ียวข้องกบัลกัษณะท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การเพาะปลกู การบริโภคเภสชักรรม การผลติ 

หรือการแปรรูป และให้หมายความรวมถงึมีความแตกตา่งจากพนัธุ์พืชดงัตอ่ไปนีด้้วย 

- พนัธุ์พืชท่ีได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองไว้แล้ว ไมว่า่ในหรือนอกราชอาณาจกัรก่อน

วนัย่ืนขอจดทะเบียน 

- พนัธุ์พืชท่ีมีการย่ืนขอจดทะเบียนในราชอาณาจกัรไว้แล้ว และได้รับ 

การจดทะเบียนในเวลาตอ่มา 

“พันธ์ุพืชใหม่” (มาตรา 12) 



พนัธุพ์ืชท่ีจดทะเบียนเป็นพื้ นเมืองเฉพาะถ่ิน  

พนัธุพ์ืชใหม่ท่ีจดทะเบียนคุม้ครอง 

พนัธุพ์ืชป่า 

พนัธุพื์ชดั้งเดิม 

พนัธุก์ารคา้ในตลาด/พนัธุข์องรฐั/ 

พนัธุน์าํเขา้ท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียน 

กลุ่มของพันธ์ุพืชภายใต้พระราชบัญญัตคุ้ิมครองพันธ์ุพืช พ.ศ. 2542 

พนัธุพื์ชป่า 

พนัธุพื์ชพ้ืนเมืองทัว่ไป 

พนัธุพื์ชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน  

พนัธุพื์ชใหม่ 

ส้มเขียวหวาน 
พันธ์ุเทพรส 

455  
พันธ์ุ 
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• จาํนวน 23 คน  โดยกรรมการตาํแหน่ง 11 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ12 คน 

 

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ 12 คน ต้องแต่งตัง้จาก 

• เกษตรกรมีประสบการณ์ด้านอนุรักษ์พัฒนาหรือใช้ประโยชน์พันธ์ุพืช  6 คน ทุก

ภูมภิาค 

• นักวชิาการด้านปรับปรุงพันธ์ุพืชจากสถาบันการศกึษา 1 คน 

• นักวชิาการด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตจิากสถาบันการศกึษา 1 คน  

• ผู้แทนองค์การพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากาํไรที่มีกจิกรรมเก่ียวกับการเกษตร และ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ2 คน 

• ผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เก่ียวกับการปรับปรุงพันธ์ุและขยายพันธ์ุพืช หรือ

เก่ียวกับเมลด็พันธ์ุพืช 2 คน 

คณะกรรมการคุมครองพนัธุพชื  



หมวดที ่๑  

คณะกรรมการคุ้มครองพนัธ์ุพชื 

ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์    ประธาน 

เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค   กรรมการ 

อธิบดกีรมการค้าภายใน     กรรมการ 

อธิบดกีรมทรัพย์สินทางปัญญา     กรรมการ 

อธิบดกีรมประมง     กรรมการ 

อธิบดกีรมป่าไม้     กรรมการ  

อธิบดกีรมส่งเสริมการเกษตร    กรรมการ 

ผู้อาํนวยการศูนย์พนัธุวศิวกรรม    กรรมการ 

ผู้อาํนวยการสถาบนัการแพทย์แผนไทย   กรรมการ 

ผู้อาํนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์   กรรมการ 

อธิบดกีรมวชิาการเกษตร    กรรมการ และเลขานุการ 

และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  อกี ๑๒ ท่าน 
 

 



หน้าที่ : 

• เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศตาม พ.ร.บ.นี ้

• พจิารณา วนิิจฉัยอุธรณ์คาํส่ังของ อธก.เร่ืองการคดัค้านสิทธิในพนัธ์ุพชืใหม่ 

• ให้ความคดิเห็นเกีย่วกบัการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. นี ้

• วางระเบียบเกีย่วกบั 

 - การศึกษา ทดลอง วจัิย และปรับปรุงพนัธ์ุพชื  

 - การบริหารกองทุนคุ้มครองพนัธ์ุพชื 

• กาํหนดกฎเกณฑ์และวธีิการในการให้บําเหน็จพเิศษ 

• กาํหนดหน่วยงานและสถาบันให้มีอาํนาจตรวจสอบประเมินผลกระทบความปลอดภัย
ทางชีวภาพและส่ิงแวดล้อม 

 

 

 

 

 
 

 

หมวดที ่1 

คณะกรรมการคุ้มครองพนัธ์ุพชื 



เจตนารมณของกฎหมาย 

เพื่อสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหมีการพัฒนาและปรับปรุงพันธุพืช 

เพื่อใหมีพันธุพืชใหมเพิ่มเติมจากเดิมท่ีมีอยูดวยการใหสิทธิคุมครอง

ตามกฎหมาย 

การจดทะเบยีนพนัธ์ุพชืใหม่ 
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การจดทะเบียนพนัธ์ุพชืใหม่ 
Registration of New Plant Varieties   

 
 
 

สิทธิของนักปรับปรุงพนัธ์ุพชื 
Plant Breeders’ Right (PBR) 
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 ชนิดพืชที่ให้การคุ้มครองพนัธ์ุพชืใหม่ 

 คุณสมบัตขิองพันธ์ุพืชที่จะยื่นขอจดทะเบียนพันธ์ุพชืใหม่ 

 ขัน้ตอนการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ 

 คุณสมบัตขิองผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพชืใหม่ 

 คาํขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ 

 อายุการให้ความคุ้มครองสิทธิของนักปรับปรุงพนัธ์ุพชื 

 ขอบเขตสิทธิของนักปรับปรุงพนัธ์ุพืช 

 ข้อยกเว้นสิทธิของนักปรับปรุงพนัธ์ุพชื 

 การบริหารจัดการสิทธิ 

 

การจดทะเบียนพนัธ์ุพชืใหม่ 
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พืชทุกชนิดสามารถยื่นจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ได้หรือไม่? 

- ไม่ได้ 
- พันธ์ุพืชใหม่ที่จะขอรับความคุ้มครองจะต้องเป็นชนิดพืชที่รัฐมนตรี
ประกาศกาํหนดไว้เท่านัน้ (มาตรา 14)    

ปัจจุบนัมีทัง้หมด  91  รายการ   



กลุมพืช รายการ 

กลุมพืชไร (17) ขาว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ปาลมน้ํามัน สับปะรด ฝาย งา ออย ขาวโพด มันสําปะหลัง หญาแฝก 

หญาเนเปยร  ไผ พืชสกุลหญานวลนอย พืชสกุลยาสูบ หญารูซ่ี ออยักษ  

กลุมพืชผัก (21) มะเขือเทศ พริก ถ่ัวฝกยาว มะเขือ บวบเหลี่ยม ฟกทอง ฟก/แฟง  มะระ ถ่ัวแขก ผักกาดหอม 

ผักกาดกวางตุง  ผักบุง  แตงกวา/แตงราน  ผักคะนา  แตงโม 

แตงเทศผิวเรียบ/ลายนูน กระเจ๊ียบเขียว กะหล่ําปลี ผักกาดหัว มันเทศ มันฝรั่ง  

กลุมไมดอกไมประดับ 

(23) 
โปยเซียน หยก บัว แกวกาญจนา ลั่นทม ชวนชม บอนสี กลวยไมสกุลฟาแลนนอปซีส กลวยไมสกุล

แคทลียา กลวยไมสกุลแวนดา กลวยไมสกลุหวาย  กลวยไมสกุลซิมบีเดียม กลวยไมสกุลรองเทานารี 

ไมดอกสกุลขม้ิน  พืชสกุลบานชื่น พืชสกุลหนาวัว พืชสกุลกุหลาบ พืชสกุลดาวเรือง เบญจมาศ  

พืชสกุลชายผาสีดา พืชสกุลเดป  พืชสกุลวานสี่ทิศ พืชสกุลหมอขาวหมอแกงลิง  

ไมผล/ไมยืนตน (25) ลําไย ลิ้นจ่ี มะมวง มะขาม มะนาวไทย กลุมมะปราง กลวย ขนุน ทุเรียน มะละกอ   

สมโอ มะเฟอง นอยหนา ฝรั่ง  สมเขียวหวาน เงาะ ยางพารา มะพราว อะโวคาโด อินทผลัม พืช

สกุลกาแฟ ชมพู พืชสกุลลิ้นมังกร สมเชง  หมอน 

กลุมพืชใหเนื้อไม (4) ยูคาลิปตัส  สัก กระถินณรงค พืชใหเนื้อไมในสกุลอะเคเซีย 

กลุมเห็ด (1) เห็ดถ่ังเชาสีทอง  

ชนิดพืชที่ประกาศกําหนดใหพันธุใหมยื่นจดทะเบียนคุมครองได จํานวน 91 รายการ 



** คุณสมบตัขิองพนัธ์ุพชืใหม่ที่สามารถยื่นจดทะเบยีนได้ ** 

 เป็นชนิดพืชที่รัฐมนตรีประกาศให้การคุ้มครองได้ 

 มีความใหม่ (Novelty) คือ ยังไม่มีการขาย จาํหน่าย จ่ายแจก                  
ส่วนขยายพันธ์ุเกินกว่า 1 ปี ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ                     
ก่อนวันยื่นขอจดทะเบียน 

 มีลักษณะประจาํพันธ์ุแตกต่างจากพันธ์ุอ่ืนอย่างเด่นชัด (Distinctness) 

 มีความสมํ่าเสมอในลักษณะประจาํพนัธ์ุ (Uniformity) 

 มีความคงตวัในลักษณะประจาํพันธ์ุ (Stability) 

 ช่ือที่เหมาะสม (Denomination) ถูกต้องตามกฎระเบียบ 
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กฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ 

• พ.ร.บ.คุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. 2542 มาตรา 12-29 / 30-42 / 61-69 

• กฎกระทรวงกาํหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอจดทะเบียน การ

พจิารณาคาํขอจดทะเบียน การประกาศโฆษณาคาํขอจดทะเบียน และ

แบบหนังสือสาํคัญแสดงการจดทะเบียนพนัธ์ุพชืใหม่ พ.ศ. 2546 

• ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วย การตรวจสอบลักษณะของพันธ์ุพืช

ที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธ์ุพืชใหม่ (ฉบับที่.....ตามชนิดพืช) 

• ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง แบบคาํขอและการเตรียมการเพื่อ

ตรวจสอบพันธ์ุพืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพนัธ์ุพืชใหม่ (เอกสารแนบ 3 

ฉบับที่....ตามชนิดพืช) 

 



รัฐมนตร ี

ประกาศกําหนดชนดิพืช 

จัดทํารางหลักเกณฑและวิธีการ

ตรวจสอบ DUS โดยการประชุม

หารือผูเก่ียวของ  

กรมวิชาการเกษตรออก 

ระเบียบและประกาศกรมฯ 

นักปรับปรุงพันธุพชืสามารถยื่น

ขอจดทะเบียนพันธุพชืใหมได 

พนักงานเจาหนาที่ 

พิจารณารับคําขอจดทะเบียนฯ 

คณะทํางานตรวจสอบภาคสนามฯ 

กําหนดพันธุเปรียบเทียบและแผนการปลูก 

• ปลูกตรวจสอบ DUS ภายใตการกํากับดูแลของจนท. 

• เจาหนาที่ตรวจประเมินและบันทึกลักษณะ 

• จัดทํารายงานผลการปลูกตรวจสอบ 

คณะทํางานตรวจสอบภาคสนามฯ 

พิจารณาผลการปลูกตรวจสอบและรายงานเสนออธก.  

ประกาศโฆษณา 90 วัน ที่วาการอําเภอและเว็ปไซต  

กรมวิชาการเกษตรออกหนังสําคัญฯ  

คัดคาน 



 มาตรา 15 “คุณสมบัติของผูขอจดทะเบียนพนัธุพชืใหม 

ตองเปนนักปรับปรุงพนัธุพชืและคณุสมบัติอยางใดอยางหนึง่ดังตอไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย หรือเปนนิติบุคคลทีมี่สํานักงานใหญต้ังอยูในประเทศไทย 

(2) มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมใหบุคคลสัญชาติไทยหรือนิติบุคคล         

ที่มีสํานักงานใหญต้ังอยูในประเทศไทย ขอรับการคุมครองในประเทศนั้นได 

(3)  มีสัญชาติของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสญัญาหรอืความตกลงระหวาง

ประเทศเก่ียวกับการคุมครองพนัธุพืชที่ประเทศไทยเปนภาคอียูดวย 

(4)  มีภูมิลําเนา หรือประกอบอุตสาหกรรมหรอืพาณชิยกรรมอยางจริงจังใน

ประเทศไทยหรือประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสญัญาหรือความตกลงระหวาง

ประเทศเก่ียวกับการคุมครองพนัธุพืชที่ประเทศไทยเปนภาคอียูดวย 

ผูใดมีสิทธิยื่นขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม? 



มาตรา 16  “สิทธิขอรับความคุมครองพนัธุพชืใหม” 

สิทธิขอรับความคุมครองพนัธุพชืใหมสําหรบัการปรับปรุงพนัธุพืชซึ่งลกูจาง

หรือผูรับจางไดกระทําขึน้โดยการทํางานตามสัญญาจาง หรือโดยสัญญาจางที่มี

วัตถุประสงคใหทําการปรับปรุงพนัธุพชืใหม ยอมตกเปนของนายจาง/ผูวาจาง 

เวนแตสัญญาจางระบไุวเปนอยางอ่ืน 

สิทธิขอรับความคุมครองพนัธุพชืใหมสําหรบัการปรับปรุงพนัธุพืชซึ่ง

เจาหนาที่ของรัฐไดกระทําตามหนาที ่ตกเปนของหนวยงานของรัฐตนสังกัด 

ถานายจาง ผูวาจาง หรือหนวยงานของรฐัตนสงักัดของเจาหนาที่ของรฐั 

ไดรับผลประโยชนจากการปรบัปรงุพนัธุพชืใหม ใหลูกจาง ผูรับจาง หรือ

เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไดรับบําเหน็จพเิศษนอกเหนือจากคาจางหรอืเงนิเดือน

ตามปกติ แลวแตกรณี 

กรณีเปนลูกจาง สิทธิในการยื่นขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมเปนของใคร? 
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คาํขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ ต้องมีรายการดงัต่อไปนี ้
1) ช่ือพันธ์ุพืชใหม่ และรายละเอียดที่เป็นลักษณะสาํคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 

2) ช่ือนักปรับปรุงพันธ์ุพืชซึ่งมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพันธ์ุหรือพัฒนาพันธ์ุพืชใหม่ 

3) รายละเอียดแสดงที่มาของพันธ์ุพืชใหม่หรือสารพันธุกรรมที่ใช้ในการปรับปรุง

พันธ์ุหรือพัฒนาพันธ์ุพืชใหม่ ตลอดจนกรรมวธีิในการปรับปรุงพันธ์ุพืช โดยต้อง

มีรายละเอียดที่ทาํให้สามารถเข้าใจกรรมวธีิดังกล่าวได้อย่างชัดเจน 

4) คาํรับรองว่าจะส่งมอบส่วนขยายพันธ์ุของพันธ์ุพืชใหม่ที่ขอจดทะเบียน และสาร

พันธุกรรมที่ใช้ในการปรับปรุงพันธ์ุหรือพัฒนาพันธ์ุพืชใหม่ตามข้อ 3. ให้แก่

พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือทาํการตรวจสอบตามเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาํหนด 

5) ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ ในกรณีที่มีการใช้พันธ์ุพืชพืน้เมืองทั่วไปหรือพันธ์ุ

พืชป่าหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพันธ์ุพืชดังกล่าวในการปรับปรุงพันธ์ุสาํหรับใช้

ประโยชน์ในทางการค้า (มาตรา 52) **** 

6) รายการอ่ืนตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 



คําขอจดทะเบียนฯ  (คพ.1) 
 

 บุคคลผูยื่นคาํขอฯ 

 ชื่อพืช 

 ชื่อพันธุพืช 

 เอกสารประกอบตามกรณตีางๆ 

     - การยื่นนอกราชอาณาจักร 

     - ขอตกลงแบงปนผลประโยชน 

     - หนังสือรับรองผลกระทบ 

     (กรณีพันธุพชืตัดตอสารพนัธุกรรม) 



คพ.1/1 

 

 ชื่อนักปรับปรุงพันธุพืช 



คพ.1/2 

 แหลงที่มา 

 วิธีการไดมาของพันธุ 

 ชื่อแมพันธุ ชื่อพอพันธุ 

 สารพันธุกรรมที่ใช 

 วิธีการปรับปรุงพันธุ 

 ชื่อพันธุแม ชื่อพันธุพอ  

 วิธีการ/ผูดําเนินการ 

 สถานที่ เวลาดําเนินการ 



คพ.1/3 

รายละเอียดของพนัธุพชื 

  ตน 

  ใบ 

  ดอก 

  ผล 



คพ.1/3 

ระบุชื่อพันธุพชืและลกัษณะของพนัธุพืชที่มีลกัษณะคลายหรือใกลเคียงกับ

พันธุยื่นจดทะเบียนมากที่สดุ (พันธุเปรยีบเทียบ) โดยใชลักษณะที่ปรากฏ

อยูในระเบียบกรมวิชาการเกษตร 



ขอควรระวัง 
มาตรา 68  ผูใดขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมโดยการแสดงขอความ

อันเปนเท็จแกพนักงานเจาหนาท่ีเพื่อใหไดหนังสือสําคัญแสดงการจด

ทะเบียนพันธุพืชใหม  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป (สองป) หรือ

ปรับไมเกิน 400,000 บาท (สี่แสนบาท) หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา 69  ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดซ่ึงตองรับโทษตาม พ.ร.บ.นี้

เปนนิติบุคคล ผูแทนของนิติบุคคลนั้นตองรับโทษตามท่ีกฎหมาย

กําหนดไวสําหรับความผิดนั้นๆดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํา

ของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย 
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ระยะเวลาในการคุ้มครอง / อายุหนังสือสําคญั 

• 12 ปี สําหรับพชืทีใ่ห้ผลผลติ ไม่เกนิ 2 ปี 
 

 

• 17 ปี สําหรับพชืทีใ่ห้ผลผลติ เกนิกว่า 2 ปี 
 

 

 

• 27 ปี สําหรับพชืทีใ่ช้ประโยชน์จากเนือ้ไม้ 



มาตรา 34  ผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการ 

• ผลิต ขาย หรือจําหนายดวยประการใด  

• นําเขามาในราชอาณาจักร   

• สงออกนอกราชอาณาจักร  

• หรือมีไวเพื่อกระทําการอยางหน่ึงอยางใดดังกลาว  

ซ่ึงสวนขยายพันธุของพันธุพืชใหม           

ขอบเขตสิทธิของนักปรับปรุงพันธุในพันธุพืชใหม 



ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้ (1) - (6) 

(1)  การกระทําเก่ียวกับพันธุพืชใหมท่ีไดรับความคุมครอง    

โดยไมมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนสวนขยายพันธุ  

(2) การศึกษา คนควา ทดลอง หรือวิจัยเก่ียวกับพันธุพืชใหม      

ท่ีไดรับการคุมครอง เพื่อปรับปรุงพันธุหรือพัฒนาพันธุพืช 

(3) การกระทําเก่ียวกับกับพันธุพืชใหมท่ีไดรับความคุมครอง      

ซ่ึงกระทําโดยสุจริต 

ขอยกเวนสิทธิของนักปรับปรุงพันธุพืช (มาตรา 34 วรรคสอง)  



(4) การเพาะปลูกหรือขยายพันธุสําหรับพันธุพืชใหมท่ีไดรับ 

     ความคุมครอง โดยเกษตรกรดวยการใชสวนขยายพันธุ         

     ท่ีตนเองเปนผูผลิต แตในกรณีท่ีรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ 

     ของคณะกรรมการ ประกาศใหพันธุพืชใหมนั้น เปนพันธุพืช 

     ท่ีควรสงเสริมการปรับปรุงพันธุ ใหเกษตรกรสามารถ 

     เพาะปลูกหรือขยายพันธุไดไมเกินสามเทาของปริมาณท่ีไดมา 
 

(5) การกระทําเก่ียวกับพันธุพืชใหมท่ีไดรับความคุมครอง  

     โดยไมมีวัตถุประสงคเพื่อการคา 

ขอยกเวนสิทธิ (ตอ) 



(6) การขายหรือจําหนายดวยประการใด นําเขามาในราชอาณาจักร 

สงออกนอกราชอาณาจักร หรือมีไวเพื่อกระทําการอยางหนึ่งอยางใด

ดังกลาวซ่ึงสวนขยายพันธุของพันธุพืชใหมท่ีไดรับความคุมครอง   

ซ่ึงถูกนําออกจําหนายโดยผูทรงสิทธิหรือดวยความยินยอมของผูทรง

สิทธิ 

ขอยกเวนสิทธิ (ตอ)  



• ผูทรงสิทธิในพนัธุพชืใหมตองชําระคาธรรมเนยีมรายปตามอัตราและ

วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง และตองชาํระภายใน 90 วันนับแตวันที่

ไดรับหนังสือสําคัญของทกุๆ ป และปถัดไป (มาตรา 39) 

• ในการขายหรือจําหนายดวยประการใดซึง่สวนขยายพนัธุของพนัธุพชืใหม 

ผูทรงสิทธิตองแสดงเครื่องหมายใหปรากฏที่สวนขยายพนัธุพนัธุพชืใหม 

ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอ (มาตรา 34) 

หนาที่ของผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหม  



มาตรา 32  

- ผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมจะอนุญาตใหบุคคลใดใชสิทธิในพันธุพืชใหม

ของตน หรือโอนสิทธิในพันธุพืชใหมใหแกบุคคลอื่นก็ได 

- ในกรณีที่บุคคลหลายคนเปนผูทรงสิทธิรวมกัน การโอนสิทธิหรือการ

อนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิ จะกระทําไดก็แตดวยความยินยอมของผูทรง

สิทธิทุกคน 

- การโอนสิทธิหรือการอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิ ตองทําเปนหนังสือ

และจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่  

มาตรา 35  การจดทะเบียนการรับโอนสิทธิในพันธุพืชใหมโดยทางมรดก 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การบริหารจัดการสิทธิ 



บทกาํหนดโทษ 

“พนักงานเจ้าหน้าที”่ 

เปิดเผยข้อมูล เกีย่วกบักรรมวธีิในการปรับปรุงพนัธ์ุพชืหรือยนิยอม 

ให้ผู้อืน่ใช้ส่วนขยายพนัธ์ุของพนัธ์ุพชืใหม่  ต้องระวางโทษจาํคุกไม่

เกนิสองปี หรือปรับไม่เกนิส่ีแสนบาท หรือ ทั้งจาํทั้งปรับ       

“ผู้ยืน่ขอจดทะเบียน” 

แสดงข้อความอนัเป็นเทจ็แก่พนักงานเจ้าหน้าที ่ต้องระวางโทษจาํคุก

ไม่เกนิสองปี หรือปรับไม่เกนิส่ีแสนบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 



บทกาํหนดโทษ (ต่อ) 

“ผู้ละเมิด” 

• ผู้ใดกระทาํการอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น ผลติ ขาย นําเข้า ส่งออก 

เป็นต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิในพนัธ์ุพชืน้ัน ต้อง

ระวางโทษจาํคุกไม่เกนิสองปี หรือปรับไม่เกนิส่ีแสนบาท หรือทั้ง

จาํทั้งปรับ 

• ปลอมแปลงหรือใช้เคร่ืองหมายเลยีนแบบ หรือกระทาํการใด

เพือ่ให้บุคคลอืน่หลงเข้าใจผดิว่าพนัธ์ุพชืน้ันเป็นพนัธ์ุพชืทีไ่ด้รับ

ความคุ้มครองพนัธ์ุตามพระราชบัญญตั ินี ้โทษจาํคุกหกเดอืนถงึ

ห้าปี ปรับ 20,000-200,000 บาท 



บทกาํหนดโทษ (ต่อ) 

“ผู้ทรงสิทธิ” 

ไม่แสดงเคร่ืองหมายให้ปรากฏทีส่่วนขยายพนัธ์ุพชืใหม่ ภาชนะบรรจุ 

หรือหีบห่อ ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกนิหน่ึงเดอืน หรือปรับไม่เกนิ

สองหมื่นบาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ 



อัตราคาธรรมเนียม 

 (1) คําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม ฉบับละ 100 บาท

 (2) คําคัดคานการจดทะเบียนพันธุพืชใหม ฉบับละ 100 บาท

 (3) คาใชจายในการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม คําขอละ 500 บาท

 (4) คาใชจายในการตรวจสอบพันธุพืชท่ีขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม เทาจํานวนท่ีจายจริง

 (5) หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม ฉบับละ 500 บาท

 (6) คาธรรมเนียมรายปสําหรับการคุมครองพันธุพืชใหม ปละ       1,000 บาท

 (7) คําขอจดทะเบียนการอนุญาตใหใชสิทธิตามหนังสือสําคัญ 

          แสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม ฉบับละ 500 บาท

 (8) คําขอจดทะเบียนการโอนสิทธิตามหนังสือสําคัญ 

          แสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม ฉบับละ 500 บาท

 (9) ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม ฉบับละ 500 บาท 

คาใชจายในการจดทะเบียนพันธุพืชใหม 
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จํานวนคาํขอฯ จํานวนหนังสือสําคญั 

แผนภูมแิสดงจํานวนคาํขอและหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพนัธ์ุพชืใหม่  

 (ปี 2546 – 25 มกราคม 2563) 



แผนภูมิแสดงจํานวนคําขอและหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม  

แบงตามประเภทของผูย่ืนคําขอฯ (ตั้งแต พฤศจิกายน  2546 ถึง 25 มกราคม 2563) 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

จาํนวนคาํขอฯ จาํนวนหนงัสือสาํคญั 

167 
58 

151 
97 

1,170 

 397  

102 
 63  

 1,590  

 615  

นกัปรับปรุงพนัธ์ุ/เกษตรกร สถาบนัการศึกษา เอกชน/มูลนิธิ/องกรค ์ หน่วยงานของรัฐ รวม 



แผนภูมแิสดงจํานวนคาํขอจดทะเบยีนพนัธ์ุพชืใหม่ แบ่งตามกลุ่มพชืและประเภทของผู้ยืน่คาํขอ 

(ตั้งแต่ พฤศจิกายน  2546 ถึง 25 มกราคม 2563) 
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นักปรับปรุงพันธุอิสระ/เกษตรกร สถาบันการศึกษา เอกชน/องคกรอิสระ หนวยงานของรัฐ รวม 



ลําดับ พืชใหเนื้อไม จํานวน 

1  กระถ่ินณรงค 5 

2  ยางพารา 1 

3  ยูคาลิปตัส 611 

4  สัก 10 

รวม 627 

รวมท้ังส้ิน 1590 

ลําดับ ไมดอกไมประดับ จํานวน 

1  กลวยไมสกุลแวนดา 17 

2  กลวยไมสกุลหวาย 73 

3  กลวยไมสกุฟาแลนนอฟซิส 12 

4  แกวกาญจนา 1 

5  ชวนชม 6 

6  บัว /บัวอุบลชาติ 40 

7  ไมดอกสกุลขม้ิน 44 

รวม  193 

ลําดับ ไมผล ไมยืนตน จํานวน 

1  ฝรั่ง 5 

2  ขนุน 3 

3  มะนาวไทย 3 

4  มะขาม 1 

5  มะปราง 3 

6  มะมวง 4 

7  มะละกอ 6 

8  ลิ้นจี่ 3 

9  ทุเรียน 11 

10  สมเขียวหวาน 4 

รวม 43 

ลําดับ พืชผัก จํานวน 

1  แตงกวา/แตงราน 96 

2  แตงเทศผิวเรียบ/ลายนูน 11 

3  แตงโม 34 

4  ถ่ัวฝกยาว 6 

5  ผักกาดหอม 3 

6  ผักบุง 2 

7  บวบเหลี่ยม 2 

8  พริก 73 

9  ฟกทอง 22 

10  ฟก/แฟง 1 

11  มะเขือ 8 

12  มะเขือเทศ 51 

13  มะระ 17 

รวม 326 

ลําดับ พืชไร จํานวน 

1  ขาว 60 

2  ขาวโพด 291 

3  ถ่ัวเหลือง 4 

4  ปาลมน้ํามัน 9 

5  ฝาย 4 

6  มันสําปะหลัง 13 

7  หญาเนเปยร 1 

8  สับประรด 1 

9  ออย 18 

รวม 401 

คําขอการจดทะเบียนพันธุพืชใหมตามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542  

แบงตามประเภทกลุมพืช ณ 25 มกราคม 2563 









56 

DUS Examination 





ผูใดเห็นวาตนมีสิทธิในพันธุพืชใหมดีกวาผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม 

หรือเห็นวาคําขอฯ ไมชอบดวยมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ 

มาตรา ๑๖  หรือมาตรา ๒๐ 

 

การคัดคาน 



ผูใดเห็นวาตนมีสิทธิในพันธุพืชใหมดีกวาผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม 

หรือเห็นวาคําขอฯ ไมชอบดวยมาตรา 12 

 มีการนําสวนขยายพันธุมาใชประโยชน ขาย หรือจําหนาย ทั้งในและ

นอกราชอาณาจักร โดยนักปรับปรุงพันธุ หรือดวยความยินยอมของ

นักปรับปรุงพันธุ เกินกวาหนึ่งปกอนวันยื่นขอจดทะเบียน 

 ไมมีความแตกตางจากพันธุพืชที่จดทะเบียนไวแลว  

      ทั้งในและนอกกอนวันยื่นขอจดทะเบียน 

 ไมมีความแตกตางจากพันธุพืชที่ไดยื่นขอจดทะเบียนในราชอาณาจักร

และไดรับการจดทะเบียนในเวลาตอมา 

การคัดคานดวยมาตรา 12 (Novelty) 



ผูใดเห็นวาตนมีสิทธิในพันธุพืชใหมดีกวาผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม

หรือเห็นวาคําขอฯ ไมชอบดวย ตามมาตรา 13  

พันธุพืชใหมที่มีผลกระทบอยางรุนแรงในทางตรงหรือทางออม 

ตอสิ่งแวดลอม สุขภาพ หรือสวัสดิภาพของประชาชน 

การคัดคานดวยมาตรา 13  



ผูใดเห็นวาตนมีสิทธิในพันธุพืชใหม ดีกวาผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม 

หรือเห็นวาคําขอฯ ไมชอบดวย 

 มาตรา 15 เปนนักปรับปรุงพันธุพืชและมีคุณสมบัติ  

 มาตรา 16 สิทธิขอรับความคุมครองพันธุพืชใหม ยอมตกเปนของ

นายจาง เวนแตระบุไวเปนอยางอื่น  

 มาตรา 20 การใชวันที่ยื่นคําขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม 

                    ในราชอาณาจักรเปนวนัเดียวกนักับวนัที่ยื่นคําขอ 

                    จดทะเบียนพันธุพืชใหมในตางประเทศครั้งแรก 

                    

         

การคัดคานดวยมาตรา 15 / 16 / 20 



พระราชบญัญัติคุมครองพนัธุพชื พ.ศ. ๒๕๔๒  

การคุมครองพันธุพชืพืน้เมืองทั่วไป 
และพันธุพืชปา 



*

พนัธุพื์ช

พ้ืนเมืองทัว่ไป 
หมายถึง  พนัธุพื์ชท่ีกาํเนิดภายในประเทศ หรือ มีอยู่ใน

ประเทศ ซ่ึงไดมี้การใชป้ระโยชนอ์ย่างแพร่หลาย และ

หมายรวมถึงพนัธุพื์ชท่ีไม่ใช่พนัธุพื์ชใหม่  พนัธุพื์ชพ้ืน 

เมืองเฉพาะถ่ิน หรือพนัธุพื์ชป่า 

พนัธุพื์ชป่า หมายถึง  พนัธุพื์ชท่ีมี หรือ เคยมีอยู่ในประเทศตามสภาพ

ธรรมชาติ และยงัมิไดนํ้ามาใชเ้พาะปลูกอย่างแพร่หลาย 

ความหมาย/คําจาํกดัความ 



*
การเขา้ถึง/การใชป้ระโยชน ์

เก็บ 

จดัหา 

รวบรวม 

พนัธุพื์ช

พ้ืนเมือง

ทัว่ไป 

พนัธุพื์ชป่า 

การปรบัปรุง

พนัธุ ์

ศึกษา ทดลอง 

หรือวิจยั 

เพ่ือประโยชน์

ในทางการคา้ 

มิไดเ้พ่ือ

ประโยชน์

ในทางการคา้ 

ขออนุญาต

และแบ่งปัน

ผลประโยชน ์

(มาตรา 52) 

แจง้ และ

รายงาน

ความกา้วหนา้ 

(มาตรา 53) 

วตัถปุระสงค ์
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เช่น 

• การผลิตสินคา้เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

• การอุปโภค-บริโภค 

• พืชอนุรกัษเ์พ่ือการคา้ระหว่างประเทศ 

• เมล็ดพนัธุค์วบคมุเพ่ือการคา้ 

• สมุนไพร ผลิตภณัฑเ์ขา้ตํารบัยา 

การใชป้ระโยชนท์ัว่ไป 

ไม่ตอ้งขออนุญาต หรือแจง้ ตามมาตรา 52 หรือ 53 



*

• ผูใ้ด เก็บ จดัหา หรือรวบรวมพนัธุพื์ชพ้ืนเมืองทัว่ไป พนัธุพื์ชป่า หรือส่วน

หน่ึงส่วนใดของพนัธุพื์ชดงักล่าว 

• เพ่ือการปรบัปรุงพนัธุ ์ศึกษา ทดลอง หรือวิจยั 

• เพ่ือประโยชนใ์นทางการคา้ 

• จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากพนกังานเจา้หนา้ท่ี และทาํขอ้ตกลงแบ่งปัน

ผลประโยชน ์

• ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 52 

กฎกระทรวง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาตเก็บ จดัหา หรือรวบรวมพนัธุ ์

พืชพ้ืนเมืองทัว่ไปหรือพนัธุพื์ชป่า เพ่ือการปรบัปรงุพนัธุ ์ศึกษา ทดลอง หรือวิจยัเพ่ือประโยชน์

ในทางการคา้ และการทําขอ้ตกลงแบ่งปันผลประโยชน ์พ.ศ. 2553  (21 มกราคม 2554) 



*
กฎกระทรวงฯ (มาตรา 52) 

                      การขออนุญาต 

                       การอนุญาต 

                   การทําขอ้ตกลง 

หมวด 1 

หมวด 2 

หมวด 3 



ขัน้ตอนการขออนุญาตเขา้ถึงทรพัยากรพนัธุกรรมพืช ตามมาตรา 52 

ย่ืนดว้ยตวัเอง/มอบอํานาจ 
ผูข้ออนุญาต ย่ืนคําขออนุญาต (ค.พ.9) และ 

• แผนท่ีแสดงท่ีตัง้สถานประกอบการ 

• บญัชีแสดงรายการ (ค.พ.10) 

• รายละเอียดโครงการ 

• ขอ้เสนอเก่ียวกบัการแบ่งปันผลประโยชน ์

• เอกสาร/หลกัฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

พนกังานเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบคําขออนุญาตและเอกสาร/หลกัฐาน 

พนกังานเจา้หนา้ท่ีออกหนงัสือแจง้ให ้

ผูข้ออนุญาตดําเนินการแกไ้ข/เพ่ิมเติม ไม่ถกูตอ้ง/ไม่ครบถว้น ถกูตอ้งและครบถว้น 

ดําเนินการภายใน 30 วนั 

นบัแต่วนัท่ีไดร้บัหนงัสือแจง้ 

เกิน 30 วนั  ไม่ประสงคจ์ะ

ย่ืนคําขอ เขา้สู่ข ัน้ตอนการอนุญาต 

พิจารณาโดยคณะทํางานฯ 

ส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน 



ขัน้ตอนการอนุญาตใหเ้ขา้ถึงทรพัยากรพนัธุกรรมพืช ตามมาตรา 52 
คณะทํางานเพ่ือพิจารณาและเจรจาต่อรอง 

พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีหนงัสือแจง้ใหผู้ข้ออนุญาต

มารบัหนงัสืออนุญาต (ค.พ.11)และทํา

ขอ้ตกลงแบ่งปันผลประโยชน(์ค.พ.12) 

กรมวิชาการเกษตร 

ออกคําสัง่ไม่อนุญาต 

พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีหนงัสือแจง้คําสัง่

ไม่อนุญาตใหผู้ข้อทราบ 

ภายใน 15 วนันบัจากวนัท่ีมีคําสัง่ 

ตกลงกนัไดแ้ละอนุญาต ไม่สามารถตกลงกนัไดแ้ละไม่อนุญาต 

ผูข้ออนุญาตไม่มาดําเนินการ 

ภายใน 15 วนั 
ไม่ประสงคจ์ะขออนุญาต 

• แต่งตัง้โดยอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

• จํานวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน 

(ดา้นพืช และดา้นกฎหมาย) • พิจารณาบญัชีแสดงรายการ โครงการ และขอ้เสนอฯ 

• คํานึงถึงความเป็นไปไดข้องโครงการ ประโยชนข์องรฐั 

และความคุม้ค่าของเอกชนในการดําเนินงานประกอบกนั 

นดัหมายใหม้าดําเนินการ 

ภายใน 15 วนั 

ทํา

ขอ้ตกลง 



ขัน้ตอนการจดัทาํขอ้ตกลงแบ่งปันผลประโยชน ์

ผูข้ออนุญาตมาดําเนินการภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีไดร้บัหนงัสือแจง้  

ผูข้ออนุญาตทําขอ้ตกลงฯ (ค.พ.12) กบัพนกังานเจา้หนา้ท่ีผูมี้อํานาจอนุญาต

ดว้ยตนเองหรือมอบอํานาจใหผู้อ่ื้นกระทําแทน ณ กรมวิชาการเกษตร 



คณะทํางานเพ่ือพิจารณาขอตกลงแบงปนผลประโยชนฯ 

ผูอํานวยการสํานักคุมครองพันธุพืช      ประธานคณะทํางาน 

ผูมีความเชี่ยวชาญและประสบการณดานพืช    คณะทํางาน 

ผูอํานวยการสํานักนิติการ     คณะทํางาน 

ผูอํานวยการกลุมวิจัยการคุมครองพันธุพืช สํานักคุมครองพันธุพืช  คณะทํางาน 

       และเลขานุการ 

พิจารณาบัญชีแสดงรายการ โครงการ ขอเสนอเก่ียวกับการแบงปนผลประโยชน และการเจรจา

ตอรองกับผูขออนุญาต เก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุพืชพ้ืนเมืองทั่วไปหรือพันธุพืชปา เพ่ือการ

ปรับปรุงพันธุ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพ่ือประโยชนทางการคา ตามกฎกระทรวงมาตรา 52 แหง

พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 

องคประกอบของคณะทํางาน 

อํานาจหนาที่ 



ขอ้ตกลง

แบ่งปัน

ผลประโยชน ์

(1) วตัถปุระสงคข์องการเก็บหรือรวบรวมพนัธุพื์ช 

(2) จํานวนหรือปริมาณของตวัอย่างพนัธุท่ี์ตอ้งการ 

(3) ขอ้ผูกพนัของผูไ้ดร้บัอนุญาต (สิทธิและหนา้ท่ีของผูไ้ดร้บัอนุญาต) 

(4) การกาํหนดความเป็นเจา้ของทรพัยสิ์นทางปัญญาในผลงานการปรบัปรงุพนัธุ ์

ศึกษา ทดลอง หรือวิจยัท่ีไดม้าจากการใชพ้นัธุพื์ชในขอ้ตกลง 

(5) รายละเอียดการแบ่งปันผลประโยชน ์

(6) อายุของขอ้ตกลง 

(7) การยกเลิกขอ้ตกลง 

(8) วิธีการระงบัขอ้พิพาท 

(9) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงขอ้ตกลง 

(10) ผลและการดําเนินการเม่ือขอ้ตกลงส้ินสุด 

*



ขอ้ตกลงแบ่งปันผลประโยชนฯ์ (แบบ ค.พ. 12) 
• ขอบเขตและวตัถปุระสงคข์องการเก็บหรือรวบรวมพนัธุพื์ช : เป็นไปตามเฉพาะท่ีระบุไวใ้นหนงัสือ

อนุญาต และขอ้เสนอโครงการ 
• สิทธิและหนา้ท่ีของผูไ้ดร้บัอนุญาต : 
1) แจง้ขอ้มลูและรายละเอียดการเก็บจดัหาฯ ใหก้รมวิชาการเกษตรทราบ ภายใน 30 วนั นบัจาก

วนัท่ีไดด้ําเนินการเก็บ 

2) ตกลงจะไม่ใชป้ระโยชนจ์ากพนัธุพื์ชนอกเหนือจากท่ีไดร้บัอนุญาต 

3) ยอมรบัว่าไม่มีสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือสิทธิตามกฎหมายใดๆ ในพนัธุพื์ชท่ีไดร้บั
อนุญาตใหเ้ก็บจดัหาฯ ยกเวน้สิทธิท่ีไดจ้ากผลการศึกษาวิจยั 

4) จะไม่โอนสิทธิตามขอ้ตกลงน้ีใหแ้ก่ผูอ่ื้น 

5) จะตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครดั โดยคํานึงถึงความปลอดภยัทางชีวภาพ ไม่ทําลาย
ส่ิงแวดลอ้ม และจะรบัผิดชอบหากเกิดความเสียหาย 

6) ตอ้งป้องกนัไม่ใหค้นอ่ืนมาใชป้ระโยชนห์รือครอบครอง หากอนุญาตหรือจา้งบุคคลอ่ืน ตอ้งแจง้
ใหก้รมวิชาการเกษตรทราบ 

7) เม่ือโครงการเสร็จส้ินลง ตอ้งแจง้ผลการดําเนินงานใหก้รมวิชาการเกษตรทราบภายใน....วนั 
และส่งรายงานฉบบัเต็มภายใน 30 วนั นบัจากวนัจบโครงการ 

8) สามารถนําพนัธุพื์ชหรือส่ิงท่ีไดจ้ากโครงการไปใชป้ระโยชนท์างการคา้ได ้โดยตอ้งส่งรายงาน
ผลการใชป้ระโยชนท์ุกส้ินปีปฏิทิน 



ขอ้ตกลงแบ่งปันผลประโยชนฯ์ (แบบ ค.พ. 12) (ต่อ) 

• ความเป็นเจา้ของสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญา :  

1) มีสิทธิในการย่ืนขอรบัสิทธิทางทรพัยสิ์นทางปัญญาในผลงานท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยั และเม่ือ

ไดร้บัสิทธิแลว้ ตอ้งแจง้ใหก้รมวิชาการเกษตรทราบ ภายใน 30 วนันบัจากวนัท่ีไดร้บัสิทธิ 

2) หากไม่ประสงคจ์ะขอรบัสิทธิทางทรพัยสิ์นทางปัญญาใดๆ ใหแ้จง้ใหก้รมวิชาการเกษตรทราบ 

 - กรมวิชาการเกษตรสามารถเจรจาทาํความตกลงเป็นลําดบัแรก เพ่ือขอรบัโอนสิทธิในการ

ย่ืนขอรบัสิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญา โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได ้

 - หากกรมวิชาการเกษตรไม่ประสงคจ์ะขอรบัโอนสิทธิ สามารถโอนสิทธิใหก้บับคุคลอ่ืนได ้

• การแบ่งปันผลประโยชน์ : 

 1) เมือ่เกดิผลประโยชน์ในทางการค้า การแบ่งปันผลประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อเสนอเกีย่วกบัการ

แบ่งปันฯ ทีผ่่านการเห็นชอบจากกรมวชิาการเกษตร 

  ซ่ึงการแบ่งปันผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้อาจอยู่ในลกัษณะทีเ่ป็นทรัพย์สิน  หรือความก้าวหน้าทางเทค-

โนโยล ี หรือการถ่ายทอดเทคโนโยล ี หรือการพฒันาบุคลากร  หรือผลประโยชน์อืน่ๆ อย่างใดอย่างหน่ึง 

หรือหลายอย่างรวมกนักไ็ด้ 

 



ขอ้ตกลงแบ่งปันผลประโยชนฯ์ (แบบ ค.พ. 12) (ต่อ) 
• การแบ่งปันผลประโยชน ์(ต่อ) 

 - กรณีท่ีใหผู้อ่ื้นผลิตหรือหาประโยชนท์างการคา้ใดๆ จากสินคา้ท่ีเกิดข้ึนตามขอ้ตกลงน้ี ผูไ้ดร้บั

อนุญาตก็ยงัคงมีหนา้ท่ีในการแบ่งปันผลประโยชนต์ามท่ีตกลงไว ้และตอ้งแจง้ใหก้รมวิชาการเกษตร

ทราบ 

 - กรณีพนัธุพื์ชใหม่ท่ีจดทะเบียนคุม้ครอง ระยะเวลาการแบ่งปันฯ จะไม่เกินกว่าระยะเวลาคุม้ครอง 

 2) กรณีผูไ้ดร้บัอนุญาตกระทําการในฐานะตวัแทนของผูอ่ื้น การแบ่งปันผลประโยชนเ์ป็นหนา้ท่ีของผู ้

ไดร้บัอนุญาต (เสมือนหน่ึงว่าเป็นผูไ้ดร้บัผลประโยชนเ์อง) 

 3) กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงน้ีได ้เพ่ือประโยชนส์าธารณะ 

• อายุของขอ้ตกลง :  

1) นบัจากวนัท่ีลงนาม และใหใ้ชบ้งัคบัตราบเท่าท่ียงัคงไดร้บัผลประโยชนท์างการคา้จากพนัธุพื์ช

ตามขอ้ตกลงน้ี 

2) เม่ือขอ้ตกลงน้ีส้ินสุด ตอ้งยุติการใชสิ้ทธิและหาประโยชนท์างการคา้ ตอ้งทําลายหรือส่งคืน

พนัธุพื์ช หรือทําตามคําสัง่กรมวิชาการเกษตร  และส่งรายงานผลการดําเนินการ  



ขอ้ตกลงแบ่งปันผลประโยชนฯ์ (แบบ ค.พ. 12) (ต่อ) 

• การยกเลิกขอ้ตกลง :   หากไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงไม่ว่าขอ้หน่ึงขอ้ใด กรมวิชาการเกษตรมีสิทธิ

บอกเลิกขอ้ตกลงไดท้นัที และมีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายตามกฎหมายและค่าใชจ่้ายในการระงบั

ขอ้พิพาท  

• กฎหมายท่ีใชบ้งัคบั: ขอ้ตกลงน้ีอยู่ภายใตบ้งัคบัและการตีความของกฎหมายไทย   

• การระงบัขอ้พิพาท :  กรณีมีขอ้พิพาท ใหเ้จรจาตกลงกนัภายใน 90 วนั หากตกลงกนัไม่ไดใ้หนํ้า

ขอ้พิพาทข้ึนสู่ศาลไทย  

• ภาคผนวก 

        -  สําเนาบญัชีแสดงรายการ (ค.พ. 10) 

        -  สําเนาหนงัสืออนุญาต (ค.พ. 11) 

        -  ขอ้เสนอโครงการ 

        -  ขอ้เสนอเก่ียวกบัการแบ่งปันผลประโยชนท่ี์ไดร้บัความเห็นชอบแลว้           
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-  เก็บ 
- จดัหา 
- รวบรวม 

ศึกษา ทดลอง หรือวิจยั 

- พนัธุพื์ช
พ้ืนเมืองทัว่ไป 
- พนัธุพื์ชป่า 

เพ่ือประโยชน์

ทางการคา้ 
ไม่มีวตัถปุระสงค์

เพ่ือการคา้ 

ขออนุญาต และ

แบ่งปันผลประโยชน ์

แจง้ และรายงาน 

โครงการวิจยั 

เขา้ถึง 

สรปุการเขา้ถึงและแบ่งปันผลประโยชน ์

ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธุพื์ช พ.ศ. 2542 



78 

การแบ่งปันผลประโยชน ์- เจรจาเป็นกรณีไป 

• ผลงานวิจยั/วิจยัร่วม 
• ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
• ฝึกอบรม 
• การพฒันาบุคลากร 
• ใหอุ้ปกรณ ์
• อ่ืน ๆ 

ความร่วมมือ ตวัเงิน 

• เงินกอ้น/ครัง้เดียว 

• % รายได ้

• อ่ืนๆ 

• รายไดท่ี้เป็นตวัเงินเขา้กองทุนคุม้ครอง

พนัธุพื์ช เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมปรบัปรงุ

พนัธุพื์ช และอนุรกัษพ์นัธุพื์ชของชุมชน  
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ผูแ้จง้ 

• หน่วยงานต่างๆ 

ภาครฐั/เอกชน 

• เกษตรกร/นกัปรบัปรุง

พนัธุท่ี์ทาํการศึกษา

ทดลอง วิจยั หรือรวบรวม

พนัธุพื์ชพ้ืนเมืองทัว่ไปและ

พนัธุพื์ชป่า  โดยมิไดมี้

วตัถปุระสงคท์างการคา้ 

ผูร้บัแจง้ 

กรมวิชาการเกษตร 

• รวบรวมบนัทึกขอ้มลู 

• ติดตามความกา้วหนา้

การใชป้ระโยชน ์

• จดัทาํฐานขอ้มลู 

การเขา้ถึงและใชป้ระโยชนฯ์ โดยมิไดมี้วตัถปุระสงคเ์พ่ือการคา้ 

(มาตรา 53) 

ย่ืนแบบแจง้+

รายละเอียด 

ออกหนงัสือตอบ

รบัการแจง้ 



ระเบียบคณะกรรมการคุมครองพนัธุพชืวาดวยมาตรา 53  

  ผูใดทําการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุพืชพ้ืนเมืองทั่วไป พันธุพืชปา หรือสวนหนึ่ง

สวนใดของพันธุพืชดังกลาว ที่มิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนในทางการคาใหแจง

เปนหนังสือตามแบบแนบทายระเบียบนี้ ตออธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

  เอกสารดังนี้ 

- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล  

- เอกสารรายละเอียดโครงศึกษา ทดลองหรือวิจัยพรอมชื่อผูรับผิดชอบโครงการ แจง

ที่อยูกรณีมีการเก็บรวบรวมพันธุพืช 

 ผูรับหนังสือรับทราบการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุพืชพ้ืนเมืองทั่วไปและพันธุ

พืชปา จะตองไมสงมอบพืชดังกลาวใหแกบุคคลอื่น 

 เม่ือสิ้นสุดโครงการ ผูแจงอาจสงผลการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยนั้นใหแกกรม

วิชาการเกษตร เพ่ือเผยแพรตอสารธารณชน 



การคุมครองพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุพืชปา 

ผูใด  เก็บ จัดหาหรือรวบรวม 

พันธุพืชพ้ืนเมืองทั่วไป พันธุพืชปา  

หรือสวนหนึ่งสวนใดของพืชดังกลาว  

เพ่ือการปรับปรุงพันธุ ศึกษาทดลอง  

   หรือวิจัย เพ่ือประโยชนทางการคา  

การเขาถึงพนัธุพชืพืน้เมืองทั่วไป 

และพันธุพืชปา 

ผูใด  ทําการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย  

  พันธุพืชพ้ืนเมืองทั่วไป พันธุพืชปา  

       หรือสวนหนึ่งสวนใดของพืชดังกลาว  

ที่มิไดมีวัตถุประสงค 

เพ่ือประโยชนในทางการคา  

ขออนุญาตและทําขอตกลงแบงปน

ผลประโยชน ตามมาตรา 52 
แจง ตามมาตรา 53 



แบงปนผลประโยชน 

กองทุน 

คุมครองพันธุพืช 

มาตรา 52 

ผลประโยชน 

ชุมชน 



มาตรา 66 บทกําหนดโทษ 

ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 52 ตองระวางโทษจําคุก      

ไมเกิน 2 (สองป) หรือปรับไมเกิน 400,000 บาท (สี่แสนบาท) 

หรือทั้งจําทั้งปรับ 



กลุ่ม การพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุ  ผู้อนุญาต 

พนัธุ์พืชใหม ่ (หากไดมาอยางถูกตอง) 

มีหรือไมมีวัตถุประสงคในทางการคา 

ไมต้่องขออนญุาต 

พนัธุ์พืชพืน้เมือง

เฉพาะถ่ิน 

โดยมีวตัถปุระสงค์ทางการค้า 

ต้องได้รับอนญุาตและทําข้อตกลงฯ 

อปท. กลุม่เกษตรกร 

สหกรณ์ 

พนัธุ์พืชพืน้เมืองทัว่ไป โดยมีวตัถปุระสงค์ทางการค้า 

ต้องได้รับอนญุาตและทําข้อตกลงฯ 

พนกังานเจ้าหน้าท่ี 

กรมวิชาการเกษตร 

พนัธุ์พืชป่า โดยมีวตัถปุระสงค์ทางการค้า 

ต้องได้รับอนญุาตและทําข้อตกลงฯ 

พนกังานเจ้าหน้าท่ี 

กรมวิชาการเกษตร 

พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒  



 จัดตั้ง “กองทุนคุมครองพันธุพืช”  ในกระทรวงเกษตร

และสหกรณ เพื่อเปนทุนใชจายชวยเหลือและอุดหนุนกิจการ

ที่เก่ียวกับการอนุรักษ การวิจัยและการพัฒนาพันธุพืช 

ประกอบดวยเงินและทรัพยสิน 

กองทุนคุมครองพันธุพืช (มาตรา 54-60) 



 เงินจากขอตกลงแบงปนผลประโยชนตามมาตรา 52 

 เงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการจดทะเบียนคุมครองพันธุพืช 

 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

 เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 

 ดอกผลและผลประโยชนที่เกิดจากกองทุน 

แหลงที่มาของเงินและทรัพยสินของกองทุนคุมครองพันธุพืช 



 ชวยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ของชุมชนที่เก่ียวกับ   

การอนุรักษ การวิจัยและการพัฒนาพันธุพืช 
 

 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเพื่ออุดหนุนการอนุรักษ 

การวิจัยและการพัฒนาพันธุพืชของชุมชน  
 

 เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน   

   

การใชจายเงินกองทุนใหจายในกิจการ 



ตารางแสดงจํานวนหนังสือการขออนุญาตและจัดทําขอตกลงแบงปนผลประโยชน (มาตรา 52) 

แบงตามประเภทผูแจง  ตั้งแตป 2556 - 25 มกราคม 2563 

รายการ 
สถาบัน 

การศึกษา 
สถาบันการ 

ศึกษารวมกับภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษารวมกับ

หนวยงานที่ใหทุน 
ภาคเอก

ชน 
หนวยงาน

ใหทุน 
หนวยงาน
ของรัฐ 

รวม 

จํานวนหนังสืออนุญาตฯ 
(ค.พ. 11)  

21 7 8 26 4 10 76 

 จํานวนขอตกลงแบงปน
ผลประโยชนฯ (ค.พ. 12) 

21 7 8 26 4 10 76 

คิดเปนเปอรเซ็นต (%) 28% 9% 11% 34% 5% 13% 100% 

ตารางแสดงการรับแจง การเก็บจัดหา รวบรวมพันธุพืช ฯ และแบบตอบรับการแจง (มาตรา 53) 

แบงตามประเภทของผูแจง ตั้งแต ป 2547 ถึง 25 มกราคม 2563 

รายการ สถาบันการศึกษา หนวยงานรัฐ  บุคคลทั่วไป รวม 

จํานวนการรับแจงฯ  
แบงตามประเภทของผูแจง 

117 76 28 221 

คิดเปนเปอรเซ็นต (%) 53% 34.4% 12.6% 100% 



การใชพืชในชีวิตประจําวัน 

ที่มา : https://www.thaich8.com/photo.php?src=https://www.thaich8.com/assets/objects/News/new_9439741471.jpg&w=905&h=509&zc=1 

ถาจะเก็บผักบุงจากทองนามากิน หรือขาย ตองแจงหรือขออนุญาต

กับกรมวิชาการเกษตรหรือไม?...........ไมตอง 



การใชพืชในชีวิตประจําวัน 

ถาจะรวบรวมพันธุมะมวง และทาบกิ่งมะมวงพันธุดีขาย จะตองแจงหรือขออนุญาต        

กับกรมวิชาการเกษตรหรือไม ? ...................ไมตอง 



Q & A 
กลุมวิจัยการคุมครองพันธุพืช 

สํานักคุมครองพันธุพืช  กรมวิชาการเกษตร 

www.doa.go.th/pvp/ 

email : thidakuns@hotmail.com 

โทร. 02 940 7214 และ 02 561 4665 

ขอบคุณคะ/ครับ 



กรณีศึกษาที่ 1 : ผูทําวิจัยเปนนักศึกษา 

ทุนสวนตัว เพ่ือใหจบตามหลักสูตร 

ไดทุนจาก

สถาบันการศึกษา 

ไดทุนจากแหลงทุนตางๆ 

เชน สวก. 

ม. 53 

สถาบันการศึกษา 

(อธิการบดี) 

ม. 52 

สถาบันการศึกษา 

(อธิการบดี) 

ม. 52 

สถาบันการศึกษา+แหลงทุน 

แหลงทุน 

(แลวแตระบุในสัญญาใหทุน) 

เพ่ือประโยชนทางการคา 

1 

2 

3 เพ่ือประโยชนทางการคา 



กรณีศึกษาที่ 2 : ผูทําวิจัยเปนบุคคลทั่วไป 

ทุนสวนตัว ไมมีวัตถุประสงคเพ่ือการคา 

แหลงทุน เชน สวก. 

ม. 53 

นักวิจัย 

ม. 52 

นักวิจัย+แหลงทุน 

หรือแหลงทุน 

(แลวแตระบุในสัญญาใหทุน) 

1 

3 เพ่ือประโยชนทางการคา 

เพ่ือประโยชนทางการคา 
ม. 52 

นักวิจัย 
2 ทุนสวนตัว 

ไดทุนจากแหลงทุนตางๆ 

เชน สวก. 



กรณีศึกษาที่ 3 : ผูทําวิจัยมีสังกัด 

ทุนหนวยงาน ไมมีวัตถุประสงคเพ่ือการคา 

แหลงทุน เชน สวก. 

ม. 53 

หนวยงาน 

ม. 52 

หนวยงาน+แหลงทุน 

หรือแหลงทุน 

(แลวแตระบุในสัญญาใหทุน) 

1 

3 เพ่ือประโยชนทางการคา 

2 ทุนหนวยงาน เพ่ือประโยชนทางการคา 
ม. 52 

หนวยงาน 

ไดทุนจากแหลงทุน

ตางๆ เชน สวก. 



“การปรับปรุงพนัธ์ุ” หมายถึง การปรับปรุงทีเ่ปลีย่นแปลงองค์ประกอบทาง

พนัธุกรรมของพชืเพือ่ให้ได้พนัธ์ุทีมี่ลกัษณะดีกว่าเดิม ประกอบด้วย 

1)  Plant introduction คอื การนําพชืทีมี่ลกัษณะต้องการจากแหล่งอืน่เข้า

มาปลูก โดยทีแ่หล่งน้ันไม่มีลกัษณะเช่นน้ันอยู่ 

2)  Plant hybridization คอื การผสมระหว่างพนัธ์ุต่างๆของพชื 

3)  Plant selection คอื การคดัเลอืกพนัธ์ุเพือ่ให้ได้ลกัษณะพชืตามที่

ต้องการ 

การปรับปรุงพันธุ 

ที่มา : โครงการจดัทําข้อมูลเพือ่เป็นแนวทางในการเจรจาต่อรองแบ่งปันผลประโยชน์ ตามมาตรา 52 แห่ง พระราชบัญญตัิ

คุ้มครองพนัธ์ุพชื พ.ศ. 2542 ต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรพนัธุกรรมพชื 

 



“การศึกษา ทดลอง วิจัย” หมายถึง  การค้นคว้า โดยการทดลอง 

สํารวจหรือศึกษาตามหลักวิชาการเพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อมูล ความรู้ 

รวมทั้งการพฒันาผลของการค้นคว้าเพือ่นําผลงานมาใช้ประโยชน์ 

 (ดัดแปลงมาจากคํานิยาม “วิจัยและพัฒนา” ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และนวตักรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551) 

การศึกษา ทดลอง วจัิย 

ที่มา : โครงการจดัทําข้อมูลเพือ่เป็นแนวทางในการเจรจาต่อรองแบ่งปันผลประโยชน์ ตามมาตรา 52 แห่ง พระราชบัญญตัิ

คุ้มครองพนัธ์ุพชื พ.ศ. 2542 ต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรพนัธุกรรมพชื 

 



“ประโยชน์ในทางการค้า”หมายถึง การขาย เสนอขาย ให้เช่า การอนุญาตให้

ใช้สิทธิซ่ึงผลงานหรือผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์พันธ์ุพืชหรือ

ส่วนหน่ึงส่วนใดของพันธ์ุพืชน้ัน ทั้งนีร้วมถึงการนําผลงานหรือผลติภัณฑ์

ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ไปทําการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทาง

ปัญญาด้วย (ดัดแปลงจาก Agreement on Access and Benefit Sharing for Non-commercial Research. Swiss Academy of Sciences, 

Bern, Switzerland. 2010.) 

ประโยชน์ทางการค้า 

ทีม่า โครงการจัดทาํข้อมูลเพือ่เป็นแนวทางในการเจรจาต่อรองแบ่งปันผลประโยชน์ ตามมาตรา 52 แห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองพนัธ์ุพชื 

พ.ศ. 2542 ต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรพนัธุกรรมพชื 

 



การศึกษา ทดลอง วิจัยวัตถุประสงค์ของการดําเนินการศึกษา หากว่าการ

ดําเนินการศึกษา ทดลอง วิจัย กระทําไปเพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

(เช่น การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความชํานาญ) หรือ เป็นการทดลอง

ปฏิบัติการในรายวิชาเรียน หรือในวิชาที่มีรหัสวิชาเรียน การดําเนินการเพื่อ

วัตถุประสงค์ดังกล่าวน้ันจัดว่าเป็นการยกเว้นจากการศึกษา ทดลอง วิจัย 

ภายใต้มาตรา 52 ของพระราชบัญญตัิคุ้มครองพนัธ์ุพชื พ.ศ. 2542 

ไม่ใช่ประโยชน์ทางการค้า 

ทีม่า : โครงการจัดทาํข้อมูลเพือ่เป็นแนวทางในการเจรจาต่อรองแบ่งปันผลประโยชน์ ตามมาตรา 52 แห่ง พระราชบัญญัติคุ้มครองพนัธ์ุพชื 

พ.ศ. 2542 ต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรพนัธุกรรมพชื 
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