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เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองพันธุพืช
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา
๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒"
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
"พืช" หมายความวา สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชและใหหมายความรวมถึงเห็ด และสาหรายแตไมรวมถึงจุลชีพอื่น
"พันธพืช" หมายความวา กลุมของพืชที่มีพันธุกรรมและลักษณะทางพฤกษศาสตร เหมือนหรือคลายคลึงกัน มีคุณสมบัติ
เฉพาะตัวที่สม่ําเสมอ คงตัว และแตกตางจากกลุมอื่นในพืชชนิดเดียวกันและใหหมายความรวมถึงตนพืชที่จะขยายพันธุใหได
กลุมของพืชที่มีคุณสมบัติดังกลาวขางตน
"พันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น" หมายความวา พันธุพืชที่มีอยูเฉพาะในชุมชนใดชุมชนหนึ่งภายในราชอาณาจักรและไมเคยจด
ทะเบียนเปนพันธุพืชใหม ซึ่งไดจดทะเบียนเปนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้
"พันธุพืชปา" หมายความวา พันธุพืชที่มีหรือเคยมีอยูในประเทศตามสภาพธรรมชาติและยังมิไดนํามาใชเพาะปลูกอยาง
แพรหลาย
"พันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป" หมายความวา พันธุพืชที่กําเนิดภายในประเทศหรือมีอยูในประเทศซึ่งไดมีการใชประโยชนอยาง
แพรหลาย และใหหมายความรวมถึงพันธุพืชที่ไมใชพันธุพืชใหม พันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น หรือพันธุพืชปา
"สารพันธุกรรม" หมายความวา สารเคมีที่ทําหนาที่กําหนดลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิตโดยสามารถเปนตนแบบในการจําลอง
ตนเองและถายทอดไปยังรุนตอไปได
"การตัดตอสารพันธุกรรม" หมายความวา กระบวนการในการนําสารพันธุกรรมที่มีตนกําเนิดจากสิ่งที่มีชีวิตทั้งที่เปนสาร
พันธุกรรมธรรมชาติ สารพันธุกรรมที่ดัดแปลงจากธรรมชาติ หรือสารพันธุกรรมที่สังเคราะหขึ้น ถายเขาไปรวมหรือรวมอยาง
ถาวรกับสารพันธุกรรมเดิมของพืชทําใหมีลักษณะที่ไมเคยปรากฎมากอนตามธรรมชาติ
"สภาพทางพันธุกรรม" หมายความวา องคประกอบโดยรวมของขอมูลพันธุกรรมที่กําหนดการแสดงออกซึ่งลักษณะตาง ๆ ของ
สิ่งมีชีวิตรวมกับสภาพแวดลอม
"สวนขยายพันธ" หมายความวา พืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของพืชที่สามารถทําใหเกิดพืชตนใหมไดโดยวิธีปกติทางเกษตรกรรม
"นักปรับปรุงพันธุพืช" หมายความวา ผูซึ่งทําการปรับปรุงพันธุ หรือพัฒนาพันธุจนไดพันธุพืชใหมโดยตอเนื่อง และไดขึ้น
ทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการคุมครองพันธุพืช
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีประกาศแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมวิชากการเกษตร
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นและออกประกาศ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
คณะกรรมการคุมครองพันธุพืช
มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการคุมครองพันธุพืช ประกอบดวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธานกรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค อธิบดีกรมการคาภายใน อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา อธิบดีกรมประมง อธิบดี
กรมปาไม อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งสิบสองคน ในจํานวนนี้จะตองแตงตั้งจากเกษตรกรหกคน นักวิชาการดานปรับปรุงพันธุพืชจากสถาบันการศึกษาหนึ่ง
คน นักวิชาการดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติจากสถาบันการศึกษาหนึ่งคน ผูแทนองคการพัฒนาเอกชนที่ไมแสวงหากําไรที่มี
กิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสองคน ผูแทนสมาคมที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการปรับปรุง
พันธุและขยายพันธุพืช หรือเกี่ยวกับเมล็ดพันธุพืชสองคนเปนกรรมการและอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปนกรรมการและ
เลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนเกษตรกร ตองเปนผูที่มีประสบการณดานการอนุรักษ พัฒนาหรือใชประโยชนจากพันธุพืช โดยให
คัดเลือกจากการเสนอชื่อของกลุม ชมรม สมาคม กลุมเกษตรกรหรือ สหกรณการเกษตรของทุกภูมิภาคโดยตองมีกรรมการจาก
ภูมิภาคละอยางนอยหนึ่งคน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากองคการพัฒนาเอกชนที่ไมแสวงหากําไรที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติตามวรรคหนึ่ง ใหคัดเลือกจากรายชื่อที่เสนอโดยองคการพัฒนาเอกชนดังกลาว
การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) พิจารณา วินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖
(๓) ใหความเห็นหรือคําแนะนําแกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา ทดลอง วิจัย และปรับปรุงหรือพัฒนาพันธุพืชจากพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธุพืช
พื้นเมืองทั่วไป และพันธุพืชปาหรือสวนหนึ่งสวนใดของพันธุพืชดังกลาว
(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุนคุมครองพันธุพืช
(๖) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใหบําเหน็จพิเศษแกลูกจางหรือเจาหนาที่ของรัฐซึ่งปรับปรุงพันธุพืชใหมใหแก
หนวยงานตนสังกัด
(๗) กําหนดหนวยงานหรือสถาบันใหมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบประเมินผลกระทบดานความปลอดภัยทางชีวภาพและ
สิ่งแวดลอม
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ
มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได
มาตรา ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุ
โทษ
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกตามมาตรา ๕
เปนกรรมการแทน เวนแตวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงตั้งก็ได และใหผู
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
มาตรา ๙ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปน
องคประชุม
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทํา
หนาที่แทน
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ให
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ในกรณีที่กรรมการเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในเรื่องใดหามมิใหกรรมการผูนั้นเขารวมประชุม
มาตรา ๑๐ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการตามที่
คณะกรรมการมอบหมายได
คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ใหนํามาตรา ๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

หมวด ๒
พันธุพืช
มาตรา ๑๑ พันธุพืชตามพระราชบัญญัตินี้ตองประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี้
(๑) มีความสม่ําเสมอ ของลักษณะประจําพันธุทางดานสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา หรือคุณสมบัติอื่นที่เปนผลเนื่องจากการ
แสดงออกของสภาพทางพันธุกรรมที่จําเพาะตอพันธุพืชนั้น
(๒) มีความคงตัวของลักษณะประจําพันธุที่สามารถแสดงลักษณะประจําพันธุไดในทุกครั้งของการผลิตสวนขยายพันธุพืชนั้น
เมื่อขยายพันธุดวยวิธีทั่วไปสําหรับพืชนั้น
(๓) มีลักษณะประจําพันธุแตกตางจากพันธุอื่นอยางเดนชัด ทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยาหรือมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ซึ่ง
เปนผลเนื่องจากการแสดงออกของสภาพทางพันธุกรรมที่แตกตางจากพันธุพืชอื่น
ลักษณะของพันธุพืชตาม (๑) ไมใชบังคับกับพันธุพืชปา
หมวด ๓
การคุมครองพันธุพืชใหม
มาตรา ๑๒ พันธุพืชที่จะขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมตามพระาชบัญญัตินี้ ตองมีองคประกอบดังตอไปนี้
(๑) เปนพันธุพืชที่ไมมีการนําสวนขยายพันธุมาใชประโยชนไมวาจะเปนการขายหรือจําหนายดวยประการใด ทั้งในหรือนอก
ราชอาณาจักรโดยนักปรับปรุงพันธุ หรือดวยความยินยอมของนักปรับปรุงพันธุเกินกวาหนึ่งปกอนวันยื่นขอจดทะเบียน

(๒) มีความแตกตางจากพันธุพืชอื่นที่ปรากฎอยูในวันยื่นขอจดทะเบียน โดยความแตกตางนั้นเกี่ยวของกับลักษณะที่เปน
ประโยชนตอการเพาะปลูก การบริโภค เภสัชกรรม การผลิต หรือการแปรรูป และใหหมายความรวมถึงมีความแตกตางจาก
พันธุพืช ดังตอไปนี้ดวย
(ก) พันธุพืชที่ไดรับการจดทะเบียนคุมครองไวแลว ไมวาในหรือนอกราชอาณาจักรกอนวันยื่นขอจดทะเบียน
(ข) พันธุพืชที่มีการยื่นขดจดทะเบียนในราชอาณาจักรไวแลว และไดรับการจดทะเบียนในเวลาตอมา
มาตรา ๑๓ พันธุพืชใหมที่มีผลกระทบอยางรุนแรงในทางตรงหรือทางออมตอสิ่งแวดลอมสุขภาพ หรือสวัสดิภาพของประชาชน
หามมิใหจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
พันธุพืชใหมที่ไดจากการตัดตอสารพันธุกรรมจะจดทะเบียนพันธุพืชใหมไดตอเมื่อผานการประเมินผลกระทบทางดานความ
ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม สุขภาพ หรือสวัสดิภาพของประชาชนจากกรมวิชาการเกษตรหรือหนวยงานหรือสถาบันอื่นที่
คณะกรรมการกําหนด ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๔ ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดพืชชนิดใดใหเปน
พันธุพืชใหมที่จะไดรับการคุมครองและพืชชนิดใดที่มีความสําคัญตอความมั่นคงของประเทศ
มาตรา ๑๕ ผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม ตองเปนนักปรับปรุงพันธุพืชและมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย หรือเปนนิติบุคคลที่มีสํานักงานใหญตั้งอยูในประเทศไทย
(๒) มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมใหบุคคลสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่มีสํานักงานใหญตั้งอยูในประเทศไทย ขอรับการ
คุมครองในประเทศนั้นได
(๓) มีสัญชาติของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองพันธุพืชที่ประเทศไทย
เปนภาคีอยูดวย
(๔) มีภูมิลําเนา หรือประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยางจริงจังในประเทศไทยหรือประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญา
หรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคุมครองพันธุพืชที่ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย
มาตรา ๑๖ สิทธิขอรับความคุมครองพันธุพืชใหมสําหรับการปรับปรุงพันธุพืชซึ่งลูกจางหรือผูรับจางไดกระทําขึ้นโดยการ
ทํางานตามสัญญาจาง หรือโดยสัญญาจางที่มีวัตถุประสงคใหทําการปรับปรุงพันธุพืชใหม ยอมตกเปนของนายจางหรือผู
วาจาง แลวแตกรณี เวนแตสัญญาจางระบุไวเปนอยางอื่น ทั้งนี้ ในการจดทะเบียนพันธุพืชใหมนายจางหรือผูวาจางตองมี
คุณสมบัติตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ของมาตรา ๑๕ ดวย
สิทธิขอรับความคุมครองพันธุพืชใหมสําหรับการปรับปรุงพันธุพืชซึ่งเจาหนาที่ของรัฐไดกระทําการตามหนาที่ตกเปนของ
หนวยงานของรัฐตนสังกัดของเจาหนาที่ผูนั้น
ถานายจาง ผูวาจาง หรือหนวยงานของรัฐตนสังกัดของเจาหนาที่ของรัฐไดรับผลประโยชนจากการปรับปรุงพันธุพืชใหม ให
ลูกจาง ผูรับจาง หรือเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไดรับบําเหน็จพิเศษนอกเหนือจากคาจางหรือเงินเดือนตามปกติ แลวแตกรณี
การไดรับบําเหน็จพิเศษตามวรรคสาม ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๗ ถามีบุคคลหลายคนทําการปรับปรุงพันธุ หรือทําการพัฒนาพันธุพืชใหมรวมกันบุคคลเหลานั้นมีสิทธิขอจด
ทะเบียนพันธุพืชใหมรวมกัน
ในกรณีที่นักปรับปรุงพันธุพืชรวมรายใดไมยอมรวมขอจดทะเบียนหรือติดตอไมได หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๕ นัก
ปรับปรุงพันธุพืชรวมรายอื่นจะขอจดทะเบียนสําหรับพันธุพืชใหมที่ไดทํารวมกันนั้นในนามของตนเองก็ได
นักปรับปรุงพันธุพืชรวมซึ่งไมไดรวมขอจดทะเบียน จะขอเขาเปนผูรวมขอจดทะเบียนเมื่อใดก็ไดกอนมีการออกหนังสือสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนพันธุพืขใหม เมื่อไดรับคําขอแลวใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงวาผูรวมขอจดทะเบียนมีสิทธิ
ขอจดทะเบียนหรือไม ในการนี้ ใหพนักงานเจาหนาที่แจงกําหนดวันตรวจสอบและสงสําเนาคําขอไปยังผูขอจดทะเบียนและผู

รวมขอจดทะเบียนดวย
ในการตรวจสอบตามวรรคสาม พนักงานเจาหนาที่จะเรียกผูขอจดทะเบียนและผูรวมขอจดทะเบียนมาใหถอยคํา ชี้แจง หรือให
สงเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการตรวจสอบแลวใหเสนอความเห็นตอ
อธิบดี เมื่ออธิบดีไดวินิจฉัยแลว ใหแจงคําวินิจฉัยไปยังผูขอจดทะเบียนและผูรวมขอจดทะเบียน
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่นักปรับปรุงพันธุพืชหลายรายตางทําการปรับปรุงพันธุหรือพัฒนาพันธุพืชใหมที่เปนพันธุพืชเดียวกันโดย
มิไดรวมกัน ใหผูซึ่งยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไวกอนเปนผูมีสิทธิดีกวา
ถาการขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมตามวรรคหนึ่งไดกระทําในวันเดียวกัน ใหผูยื่นคําขอตกลงกันวาจะใหผูใดมีสิทธิแตผูเดียวหรือ
ใหมีสิทธิรวมกัน ถาตกลงกันไมไดภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด ใหคูกรณีนําคดีไปสูศาลภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันสิ้น
ระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด ถาไมนําคดีไปสูศาลภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาบุคคลเหลานั้นละทิ้งคําขอจดทะเบียนพันธุ
พืชใหม
มาตรา ๑๙ การขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
คําขอจดทะเบียนตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ชื่อพันธุพืชใหม และรายละเอียดที่เปนลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม
(๒) ชื่อนักปรับปรุงพันธุพืชซึ่งมีสวนรวมในการปรับปรุงพันธุ หรือพัฒนาพันธุพืชใหม
(๓) รายละเอียดแสดงที่มาของพันธุพืชใหม หรือสารพันธุกรรมที่ใชในการปรับปรุงพันธุหรือพัฒนาพันธุพืชใหม ตลอดจน
กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช โดยตองมีรายละเอียดที่ทําใหสามารถเขาใจกรรมวิธีดังกลาวไดอยางชัดเจน
(๔) คํารับรองวาจะสงมอบสวนขยายพันธุของพันธุพืชใหมที่ขอจดทะเบียนและสารพันธุกรรมที่ใชในการปรับปรุงพันธุหรือ
พัฒนาพันธุพืชใหมตาม (๓) ใหแกพนักงานเจาหนาที่เพื่อทําการตรวจสอบตามเวลาที่พนักงนานเจาหนาที่กําหนด
(๕) ขอตกลงแบงปนผลประโยชนในกรณีที่มีการใชพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป หรือพันธุพืชปาหรือสวนหนึ่งสวนใดของพันธุพืช
ดังกลาวในการปรับปรุงพันธุสําหรับใชประโยชนในทางการคา
(๖) รายการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๐ ผูซึ่งไดยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไวนอกราชอาณาจักร ถายื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมนั้นใน
ราชอาณาจักรภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดยื่นคําขอจดทะเบียนนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก ผูนั้นจะขอใหระบุวาวันที่ไดยื่น
คําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก เปนวันที่ไดยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมในราชอาณาจักรก็
ได หากประเทศที่ขอจดทะเบียนเปนครั้งแรกและผูขอจดทะเบียนมีสัญชาติของประเทศที่ใหสิทธิทํานองเดียวกันแกบุคคล
สัญชาติไทย
พนักงานเจาหนาที่าจสั่งใหผูยื่นคําขอตามวรรคหนึ่งสงสําเนาคําขอจดทะเบียนพันธพืชใหมที่ไดยื่นไวนในตางประเทศพรอมคํา
แปลเปนภาษาไทย หรือหลักฐานอื่นภายในเวลาที่กําหนดซึ่งจะตองไมนอยกวาเกาสิบวัน
มาตรา ๒๑ ในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมใหพนักงานเจาหนาที่ทําการตรวจสอบดังนี้
(๑) ตรวจสอบคําขอจดทะเบียนใหถูกตองตามมาตรา ๑๙
(๒) ตรวจสอบวามีลักษณะเปนพันธุพืชตามมาตรา ๑๑ เปนพันธุพืชใหมที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ ไมตองหามมิใหจด
ทะเบียนตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง และผานการประเมินตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ถามีคาใชจายในการตรวจสอบพันธุพืชนั้น ใหผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมชําระคาใชจายเทาจํานวนที่จายจริงตอพนักงาน
เจาหนาที่ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากพนักงานเจาหนาที่ ถาผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไมชําระภายใน
ระยะเวลาที่กาํ หนดไว ใหถือวาละทิ้งคําขอจดทะเบียน

มาตรา ๒๒ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบตามมาตรา ๒๑ แลว ใหพนักงานเจาหนาที่ท่ํารายงานการตรวจสอบเสนอตอ
อธิบดี
เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งแลวเห็นวาคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมถูกตอง
ตามมาตรา ๑๙ ใหอธิบดีมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนดังกลาวภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายงาน โดย
ใหผูขอจดทะเบียนเปนผูออกคาใชจายในการประกาศโฆษณาตามจํานวนที่จายจริง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๒๓ ผูใดเห็นวาตนมีสิทธิในพันธุพืชใหมดีกวาผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมหรือเห็นวาคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมใด
ไมชอบดวยมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๒๐ ผูนั้นจะยื่นคําคัดคานก็ได โดยใหยื่นตอพนักงาน
เจาหนาที่ภายในเกาสิบวันนับแตวันเริ่มประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๒
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําคัดคานตามวรรคหนึ่ง ใหสงสําเนาคัดคานไปยังผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม ใหผูขอจดทะเบียน
พันธุพืชใหมยื่นคําโตแยงภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับสําเนาคําคัดคาน ถาผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไมยื่นคําโตแยง
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาละทิ้งคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมนั้น
คําคัดคานและคําโตแยงใหยื่นพรอมหลักฐานประกอบ
มาตรา ๒๔ ในการพิจารณาคําคัดคานและคําโตแยง ผูคัดคานหรือผูโตแยงจะนําพยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมก็
ได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
ใหอธิบดีวินิจฉัยคําคัดคานและคําโตแยงตามวรรคหนึ่งใหเสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําคัดคานหรือคําโตแยง
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่อธิบดีไดวินิจฉัยวาผูคัดคานเปนผูมีสิทธิในพันธุพืชใหมดีกวาผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม ใหอธิบดีสั่งยก
คําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม ผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับแจงคําสั่งของอธิบดี
ในกรณีที่ผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมมิไดอุทธรณคําสั่งของอธิบดี หรือไดอุทธรณแตคณะกรรมการไดวินิจฉัยยืนตามคําสั่งของ
อธิบดี ถาผูคัดคานไดยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งของอธิบดีหรือคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการ แลวแตกรณี ใหถือวาผูคัดคานไดยื่นคําขอจดทะเบียนในวันเดียวกับวันที่ผูขอจดทะเบียนพันธุพืช
ใหมยื่นคําขอจดทะเบียน และใหถือวาการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมของผูยื่นคําขอเดิมเปนการประกาศ
โฆษณาคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมของผูยื่นคําขอเดิมเปนการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมของผูคัดคาน
ดวย
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่อธิบดีไดวินิจฉัยวาผูคัดคานเปนผูไมมีสิทธิในพันธุพืชใหมใหอธิบดีสั่งยกคําคัดคานนั้น
ผูคัดคานมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งของอธิบดี
ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ
มาตรา ๒๗ เมื่อคณะกรรมการไดวินิจฉัยตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ แลว ถาผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมหรือผูคัดคาน
แลวแตกรณี ไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหมีสิทธินําคดีไปสูศาลไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคํา
วินิจฉัย ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด
ในกรณีที่ศาลไดมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงที่สุดใหผูคัดคานเปนผูมีสิทธิในพันธุพืชใหมใหนําความในมาตรา ๒๕ วรรคสอง มา
ใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๘ ถาปรากฎวาคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไมชอบดวยมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๙
หรือมาตรา ๒๐ ใหอธิบดีสั่งยกคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมและใหพนักงานเจาหนาที่แจงคําสั่งไปยังผูขอจดทะเบียนพันธุพืช
ใหมรวมทั้งผูคัดคาน ในกรณีที่มีการคัดคานตามมาตรา ๒๓

ถาการยกคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไดกระทําภายหลังจากการประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๒ ใหประกาศโฆษณาคําสั่ง
ยกคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม โดยใหนําความในมาตรา ๒๒ มาใชบังคับ
มาตรา ๒๙ เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่และกระบวนการขอจดทะเบียนโดยตลอดแลว
เห็นวาไมมีเหตุขัดของในการรับจดทะเบียนพันธุพืชใหม ใหอธิบดีมีคําสั่งใหรับจดทะเบียน
ใหผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมชําระคาธรรมเนียมการออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมภายในหกสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับแจง ถาผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไมชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ใหถือวาละทิ้งคําขอ
เมื่อผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไดขําระคาธรรมเนียมตามวรรคสองแลว ใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนพันธุพืชใหมและ
ออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมใหแกผูขอจดทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับชําระคาธรรมเนียม
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๐ ใหอธิบดีประกาศชื่อพันธุพืชใหมที่ไดรับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๑ หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม ใหมีอายุดังตอไปนี้
(๑) พืชที่ใหผลผลิตตามลักษณะประจําพันธุไดหลังจากปลูกจากสวนขยายพันธุภายในเวลาไมเกินสองป ใหมีอายุสิบสอง
(๒) พืชที่ใหผลผลิตตามลักษณะประจําพันธุไดหลังจากปลูกจากสวนขยายพันธุในเวลาเกินกวาสองป ใหมีอายุสิบเจ็ดป
(๓) พืชที่ใชประโยชนจากเนื้อไมที่ใหผลผลิตตามลักษณะประจําพันธุไดหลังจากปลูกจากสวนขยายพันธุในเวลาเกินกวาสองป
ใหมีอายุยี่สิบเจ็ดป
อายุหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมตามวรรคหนึ่ง ใหนับตั้งแตวันที่ออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน
พันธุพืชใหม
มาตรา ๓๒ ใหผูไดรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมของตนหรือจะโอนสิทธิในพันธุพืชใหมใหแกบุคคลอื่นก็
ได
ในกรณีที่บุคคลหลายคนเปนผูทรงสิทธิรวมกัน การโอนสิทธิหรือการอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิจะกระทําไดก็แตดวยความ
ยินยอมของผูทรงสิทธิทุกคน
การโอนสิทธิหรือการอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิตามวรรคสอง ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๓ ผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการผลิต ขาย หรือจําหนายดวยประการใด นําเขามาใน
ราชอาณาจักร สงออกนอกราชอาณาจักร หรือมีไวเพื่อกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังกลาวซึ่งสวนขยายพันธุของพันธุพืชใหม
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกกรณีดังตอไปนี้
(๑) การกระทําเกี่ยวกับพันธุพืชใหมที่ไดรับความคุมครอง โดยไมมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนสวนขยายพันธุ
(๒) การศึกษา คนควา ทดลอง หรือวิจัยเกี่ยวกับพันธุพืชใหมที่ไดรับความคุมครองเพื่อปรับปรุงพันธุหรือพัฒนาพันธุพืช
(๓) การกระทําเกี่ยวกับพันธุพืชใหมที่ไดรับความคุมครองซึ่งกระทําโดยสุจริต
(๔) การเพาะปลูกหรือขยายพันธุสําหรับพันธุพืชใหมที่ไดรับความคุมครองโดยเกษตรกรดวยการใชสวนขยายพันธุที่ตนเองเปน
ผูผลิต แตในกรณีที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศใหพันธุพืชใหมนั้นเปนพันธุพืชที่ควรสงเสริมการ
ปรับปรุงพันธุใหเกษตรการสามารถเพาะปลูกหรือขยายพันธุไดไมเกินสามเทาของปริมาณที่ไดมา
(๕) การกระทําเกี่ยวกับพันธุพืชใหมที่ไดรับความคุมครอง โดยไมมีวัตถุประสงคเพื่อการคา
(๖) การขายหรือจําหนายดวยประการใด นําเขามาในราชอาณาจักร สงออกนอกราชอาณาจักรหรือมีไวเพื่อกระทําการอยาง
หนึ่งอยางใดดังกลาว ซึ่งสวนขยายพันธุของพันธุพืชใหมที่ไดรับความคุมครองซึ่งอถูกนําออกจําหนาย โดยผูทรงสิทธิหรือดวย
ความยินยอมของผูทรงสิทธิ

มาตรา ๓๔ ในการขายหรือจําหนายดวยประการใด ซึ่งสวนขยายพันธุของพันธุพืชใหม ผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมตองแสดง
เครื่องหมายใหปรากฎที่สวนขยายพันธุของพันธุพืชใหม ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอของสวนขยายพันธุของพันธุพชื ใหม
เครื่องหมายตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๓๕ การจดทะเบียนการรับโอนสิทธิในพันธุพืชใหมโดยทางมรดกใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๓๖ เมื่อมีความจําเปนในการปองกันรักษาโรคและสงเสริมสุขภาพ การรักษาสวัสดิภาพของประชาชน การรักษาและ
อนุรักษสิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการมีอํานาจประกาศหามมิใหผลิต ขายหรือจําหนายดวยประการใด นําเขามาในราชอาณาจักร หรือสงออกนอก
ราชอาณาจักรซึ่งพันธุพืชใหมเปนระยะเวลาตามที่กําหนดไวในประกาศได
เพื่อประโยชนตอความมั่นคงของประเทศ ในการรักษาความมั่นคงทางอาหาร การปองกันการผูกขาดทางการคา หรือเพื่อ
ประโยชนสาธารณะอยางอื่น รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจออกประกาศอนุญาตใหบุคคลทั่วไปให
กระทําการตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่งได โดยตองเสียคาตอบแทนที่เหมาะสมแกผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหม ประกาศดังกลาว
จะตองกําหนดระยะเวลาอนุญาตใหกระทําการและกําหนดอัตราคาตอบแทนไวดวย
หลังจากที่ไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลว แตยังปรากฎวาไมสามารถปองกันหรือบรรเทาเหตุตามวรรคสองไดอยางมี
ประสิทธิผล รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจมีคําสั่งเพิกถอนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม
นั้นได
มาตรา ๓๗ เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันจดทะเบียนพันธุพืชใหม บุคคลอื่นจะยื่นคําขอใชสิทธิตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง ตอ
อธิบดีก็ได ถาปรากฎวาในขณะทีย่ ื่นคําขอดังกลาว ไมมีการขายสวนขยายพันธุของพันธุพืชใหม หรือมีการขายสวนขยายพันธุ
ดังกลาวในปริมาณที่ไมเพียงพอตอความตองการของประชาชนภายในราชอาณาจักร หรือขายในราคาสูงเกินควร เวนแตผูทรง
สิทธิในพันธุพืชใหมจะพิสูจนไดวา การนั้นเกิดขึ้นจากพฤติการณที่ตนไมสามารถควบคุมได หรือพันธุพืชใหมนั้นเปนสายพันธุ
สําหรับใชประโยชนเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุลูกผสม ซึ่งมีการผลิตเมล็ดพันธุลูกผสมในปริมาณที่เพียงพอตอความตองการของ
ประชาชนภายในราชอาณาจักรและขายในราคาที่ไมสูงเกินควร
อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจอนุญาตใหมีการใชสิทธิตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่งได โดยใหผูขอใชสิทธิ
จายคาตอบแทนตามสมควรแกผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหม
การขอใชสิทธิในพันธุพืชใหม การกําหนดคาตอบแทน และระยะเวลาการใชสิทธิ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๘ อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมได
ในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) พันธุพืชนั้นไมมีลักษณะตามมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒
(๒) หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชใหม ออกไปโดยไมชอบดวยมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖
มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒
(๓) รายละเอียดในคําขอจดทะเบียนที่ยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๙ เปนเท็จ
ในกรณีที่มีเหตุตาม (๑) (๒) หรือ (๓) บุคคลใดจะกลาวอางหรือยื่นฟองตอศาลขอใหมีคําสั่งเพิกถอนหนังสือสําคัญแสดงการ
จดทะเบียนพันธุพืชใหมก็ได
มาตรา ๓๙ ผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมตองชําระคาธรรมเนียมรายปตามอัตราและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง และตอง
ชําระภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม และของทุก ๆ ปถัดไป

มาตรา ๔๐ ถาผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมไมชําระคาธรรมเนียมรายปตามมาตรา ๓๙ ตองชําระคาธรรมเนียมเพิ่มรอยละสามสิบ
ของเงินคาธรรมเนียมรายปที่คางชําระ
ถาผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมไมชําระคาธรรมเนียมรายปและคาธรรมเนียมเพิ่มภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นกําหนดชําระ
คาธรรมเนียมรายปตามมาตรา ๓๙ ใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนหนังสือสําคัญแสดงการ
จดทะเบียนพันธุพืชใหมนั้น
มาตรา ๔๑ คําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม คําคัดคานการขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ
พืชใหม คําขอจดทะเบียนการอนุญาตใหใชสิทธิตามหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม คําขอจดทะเบียนการโอน
สิทธิตามหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมใหเสีย
คาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมชํารุดหรือสูญหายใหผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมขอรับใบ
แทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชมใหมไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๔
การคุมครองพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
มาตรา ๔๓ พันธุพืชที่จะขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ตองประกอบดวยลักษณะ
ดังตอไปนี้
(๑) เปนพันธุพืชที่มีอยูเฉพาะในทองที่ใดทองที่หนึ่งภายในราชอาณาจักรเทานั้น
(๒) เปนพันธุพืชที่ไมเคยจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม
มาตรา ๔๔ บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวที่ตั้งถิ่นฐานและสืบทอดระบบวัฒนธรรมรวมกันมาโดยตอเนื่อง ซึ่งไดรวมกันอนุรักษ
หรือพัฒนาพันธุพืชที่เขาลักษณะที่กําหนดไวตามมาตรา ๔๓ อาจขอขึ้นทะเบียนเปนชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้ โดยตั้ง
ตัวแทนยื่นคําขอเปนหนังสือ ตอผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่
คําขออยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) พันธุพืชที่รวมกันอนุรักษ หรือพัฒนา และวิธีดําเนินการในการอนุรักษหรือพัฒนาพันธุพืชนั้น
(๒) รายชื่อของผูเปนสมาชิกชุมชน
(๓) สภาพพื้นที่พรอมทั้งแผนที่สังเขปแสดงเขตพื้นที่ชุมชนและเขตติดตอ
การยื่นคําขอและการพิจารณาอนุมัติขึ้นทะเบียนชุมชนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๕ พันธุพืชที่มีอยูเฉพาะในทองที่ใดและชุมชนเปนผูอนุรักษ หรือพัฒนาพันธุพืชดังกลาวแตผูเดพียว ใหชุมชนนั้นมี
สิทธิยื่นคํารองตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ชุมชนนั้นตั้งอยูในเขตปกครองใหดําเนินการยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืช
พื้นเมืองเฉพาะถิ่นแทนชุมชนดังกลาวได
เมื่อไดรับคํารองจากชุมชนตามวรรคหนึ่ง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการขอจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตอ
คณะกรรมการนับแตวันที่ไดรับเอกสารและขอมูลที่จําเปนในการขอจดทะเบียนครบถวน
ในกรณีที่ชุมชนตามวรรคหนึ่งรวมตัวกันจัดตั้งเปนกลุมเกษตรกร หรือสหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ใหกลุมเกษตรกร
หรือสหกรณนั้นมีสิทธิขอจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชพี้นเมืองเฉพาะถิ่นแทนชุมชนได
มาตรา ๔๖ การขอจดทะเบียน การพิจารณาคําขอจดทะเบียน และการออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืช
พื้นเมืองเฉพาะถิ่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๗ เมื่อไดจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ของชุมชนใดแลวใหชุมชนนั้นมีสิทธิแตผูเดียวในการ
ปรับปรุงพันธุ ศึกษา คนควา ทดลอง วิจัย ผลิต ขาย สงออกนอกราชอาณาจักรหรือจําหนายดวยประการใดซึ่งสวนขยายพันธุ
ของพันธุพืชพื้นเมือเฉพาะถิ่น ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุมเกษตรกรหรือสหกรณที่ไดรับหนังสือสําคัญแสดงการจด

ทะเบียนพันธุพื้นเมืองเฉพาะถิ่นเปนผูทรงสิทธิในพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นนั้นแทนชุมชนดังกลาว
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกกรณีดังตอไปนี้
(๑) การกระทําเกี่ยวกับพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นที่ไดรับความคุมครอง โดยไมมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเปนสวนขยายพันธุ
(๒) การกระทําเกี่ยวกับพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นที่ไดรับความคุมครอง ซึ่งกระทําโดยสุจริต
(๓) การเพาะปลูกหรือขยายพันธุสําหรับพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นที่ไดรับความคุมครองโดยเกษตรกรดวยการใชสวน
ขยายพันธุที่ตนเองเปนผูผลิต แตในกรณีที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศใหพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
นั้นเปนพันธุพืชที่ควรสงเสริมการปรับปรุงพันธุใหเกษตรกรสามารถเพาะปลูกหรือขยายพันธุไดไมเกินสามเทาของปริมาณที่
ไดมา
(๔) การกระทําเกี่ยวกับพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นที่ไดรับความคุมครอง โดยไมมีวัตถุประสงคเพื่อการคา
มาตรา ๔๘ ผูใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นหรือสวนหนึ่งสวนใดของพันธุพืชดังกลาว เพื่อการปรับปรุง
พันธุ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชนในทางการคาจะตองทําขอตกลงแบงปนผลประโยชนที่ไดรับจากการใชพันธุพืชพืช
พื้นเมืองเฉพาะถิ่นนั้น
ในการอนุญาตใหผูใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง และการทําขอตกลงแบงปนผลประโยชน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุม
เกษตรกร หรือสหกรณที่ไดรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เปนผูทํานิติกรรมแทนชุมชน ทั้งนี้
จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน
มาตรา ๔๙ ผลประโยชนที่ไดรับจากการอนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิในพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ใหจัดสรรแกผูซึ่งอนุรักษหรือ
พัฒนาพันธุพืชนั้นรอยละยี่สิบ เปนรายไดรวมกันของชุมชนรอยละหกสิบและองคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุมเกษตรกรหรือ
สหกรณที่เปนผูทํานิติกรรมรอยละยี่สิบ
การแบงผลประโยชนในระหวางผูซึ่งอนุรักษหรือพัฒนาพันธุพืชใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีที่มีขอโตแยงใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
มาตรา ๕๐ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๓๑ มาใชบังคับแกอายุของหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่นโดยอนุโลม
อายุของหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามวรรคหนึ่ง อาจขยายเวลาตอไดคราวละสิบป หาก
อธิบดีเห็นวาพันธุพืชนั้นยังประกอบดวยลักษณะตามมาตรา ๔๓ และชุมชนนั้นยังคงมีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๔ และมาตรา
๔๕
กาขอขยายอายุสิทธิและการอนุญาตใหขยายอายุสิทธิใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๑ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ มาใชบังคับกับพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นโดยอนุโลม
หมวด ๕
การคุมครองพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุพืชปา
มาตรา ๕๒ ผูใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุพืชปาหรือสวนหนึ่งสวนใดของพันธุพืชดังกลาว เพื่อการ
ปรับปรุงพันธุ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชนในทางการคาจะตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ และทําขอตกลง
แบงปนผลประโยชน โดยใหนําเงินรายไดตามขอตกลงแบงปนผลประโยชนสงเขากองทุนคุมครองพันธุพืช ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ขอตกลงแบงปนผลประโยชนอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) วัตถุประสงคของการเก็บหรือรวบรวมพันธุพืช
(๒) จํานวนหรือปริมาณของตัวอยางพันธุพืชที่ตองการ
(๓) ขอผูกพันของผูไดรับอนุญาต

(๔) การกําหนดความเปนเจาของทรัพยสินทางปญญาในผลงานการปรับปรุงพันธุ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยที่ไดมาจากการใช
พันธุพืชในขอตกลง
(๕) การกําหนดจํานวน อัตรา และระยะเวลาการแบงปนผลประโยชนตามขอตกลงแบงปนผลประโยชนในผลิตภัณฑที่ไดมา
จากการใชพันธุพืชในขอตกลง
(๖) อายุของขอตกลง
(๗) การยกเลิกขอตกลง
(๘) การกําหนดวิธีการระงับขอพิพาท
(๙) รายการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๓ ผูใดทําการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุพืชปา หรือสวนหนึ่งสวนใดของพันธุพืชดังกลาวที่
มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนในทางการคา ใหปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
หมวด ๖
กองทุนคุมครองพันธุพืช
มาตรา ๕๔ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา "กองทุนคุมครองพันธุพืช" ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อเปนทุนใช
จายในการชวยเหลือและอุดหนุนกิจการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ การวิจัยและการพัฒนาพันธุพืช ประกอบดวยเงินและทรัพยสิน
ดังตอไปนี้
(๑) เงินรายไดจากขอตกลงแบงปนผลประโยชนตามมาตรา ๕๒
(๒) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับจากการจดทะเบียนคุมครองพันธุพืช
(๓) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๔) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
(๕) ดอกผลและผลประโยชนอ่นื ใดที่เกิดจากกองทุน
เงินและทรัพยสินอื่นตามวรรคหนึ่ง ใหสงเขากองทุนโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
มาตรา ๕๕ เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการดังตอไปนี้
(๑) ชวยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ของชุมชนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ การวิจัย และการพัฒนาพันธุพืช
(๒) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเพื่ออุดหนุนการอนุรักษ การวิจัย และการพัฒนาพันธุพืชของชุมชน
(๓) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน
การบริหารกองทุนและการควบคุมการใชจายเงินกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง
มาตรา ๕๖ใหมีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนประธานกรรมการ และ
บุคคลอื่นซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งไมเกินเจ็ดคนเปนกรรมการ และอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปนกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๕๗ ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนวทาง หลักเกณฑ เงื่อนไข และลําดับความสําคัญของการใชจายเงินกองทุนตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา
๕๕ ตอคณะกรรมการ
(๒) กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการขอจัดสรร ขอเงินชวยเหลือหรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน
(๓) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา ๕๕ ทั้งนี้ ตามแนวทาง หลักเกณฑ เงื่อนไข และ
ลําดับความสําคัญที่คณะกรรมการกําหนด
(๔) พิจารณาอนุมัติคําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา ๕๕
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

มาตรา ๕๘ ใหนําความในมาตรา ๗ และมาตรา ๘ มาใชบังคับแกวาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของ
คณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม
ใหนําความในมาตรา ๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม
มาตรา ๕๙ ใหจัดสรรเงินจากกองทุนคุมครองพันธุพืชในสวนที่ไดรับจากการใชประโยชนพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปตามขอตกลง
แบงปนผลประโยชนตามมาตรา ๕๒ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนแหลงที่นําพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปมาใชประโยชน
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๐ ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปปฎิทิน ใหคณะกรรมการกองทุนเสนองบดุลและรายงานการรับจาย
เงินกองทุนในปที่ลวงมาแลวตอสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเพื่อตรวจสอบรับรองและเสนอตอคณะกรรมการ
งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาว ใหคณะกรรมการเสนอตอรัฐมนตรีและใหรัฐมนตรีเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
และจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๗
การคุมครองสิทธิของผูทรงสิทธิในพันธุพืช
มาตรา ๖๑ ในกรณีที่มีการฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมหรือผูทรงสิทธิในพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะฉิ่นตามมาตรา ๓๓
หรือมาตรา ๔๗ แลวแตกรณี ศาลมีอํานาจสั่งใหผูฝาฝนชดใชคาเสียหายแกผูทรงสิทธิตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควรโดย
คํานึงถึงความรายแรงของความเสียหาย รวมทั้งการสูญเสียผลประโยชนและคาใชจายอันจําเปนในการบังคับตามสิทธิของผู
ทรงสิทธิดวย
มาตรา ๖๒ บรรดาพันธุพืชหรือสิ่งที่อยูในความครองครองของผูกระทําการอันเปนการฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหม
หรือผูทรงสิทธิในพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๔๗ แลวแตกรณี ใหศาลสั่งริบเสียทั้งสิ้น
บรรดาสิ่งที่ศาลสั่งริบ ใหตกเปนของแผนดิน และใหกรมวิชาการเกษตรนําไปดําเนินการตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
หมวด ๘
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๖๓ พนักงานเจาหนาที่ผูใดซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชใหมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกรรมวิธีใน
การปรับปรุงพันธุพืชตามมาตรา ๑๙ (๓) ใช ยินยอมใหผูอื่นใช หรือใหแกผูอื่นซึ่งสวนขยายพันธุของพันธุพืชใหม หรือสาร
พันธุกรรมที่สงมอบใหแกตนตามคํารับรองตามมาตรา ๑๙ (๔) โดยมิชอบดวยกฎหมายหรือมิไดรับความยินยอมจากผูขอจด
ทะเบียน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๔ ผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๔๗ โดยไมไดรับอนุญาตจากผูทรงสิทธิในพันธุพืช
นั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๕ ผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๖ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๕๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๗ ผูใดปลอมแปลง หรือใชเครื่องหมายเลียนแบบ หรือกระทําการใดๆ เพื่อใหบุคคลอื่นหลงเขาใจผิดวา พันธุพืชนั้น
เปนพันธุพืชที่ไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตสองหมื่นถึง
สองแสนบาท

มาตรา ๖๘ ผูใดขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมหรือพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น โดยการแสดงขอความอันเปนเท็จแกพนักงาน
เจาหนาที่เพื่อใหไดหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม หรือหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่น แลวแตกรณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เปนนิติบุคคลผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษ
ตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรู
เห็นหรือยินยอมดวย
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖ ตอนที่ ๑๑๘ ก หนา ๑๕ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒)

อัตราคาธรรมเนียม
๑. คําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
๒. คําคัดคานการขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
๓. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท
๔. คาธรรมเนียมรายปสําหรับการคุมครองพันธุพืชใหม ปละ ๑,๐๐๐ บาท
๕. คําขอจดทะเบียนการอนุญาตใหใชสิทธิตามหนังสือ
สําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม ฉบับละ ๕๐๐ บาท
๖. คําขอจดทะเบียนการโอนสิทธิตามหนังสือ
สําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม ฉบับละ ๕๐๐ บาท
๗. ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม ฉบับละ ๕๐๐ บาท
หมายเหตุ: เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรสงเสริมใหมีการปรับปรุงพันธุและพัฒา
พันธุพืช เพื่อใหมีพันธุพืชใหมเพิ่มเติมจากที่มีอยูเดิม อันเปนการสงเสริมการพัฒนาทางดานเกษตรกรรมโดยการสงเสริมและ
สรางแรงจูงใจดวยการใหสิทธิและความคุมครองตามกฎหมาย ตลอดจนเพื่อเปนการอนุรักษ และพัฒนาการใชประโยชนพันธุ
พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุพืชปา เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแล บํารุงรักษา และใชประโยชน
พันธุพืชอยางยั่งยืน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

