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พระราชบัญญัติ 
คุ้มครองพันธ์ุพืช 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที ่๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า
ฯ ให้ประกาศว่า 

 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธ์ุพืช 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. 

๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“พืช” หมายความว่า สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชและให้หมายความรวมถึงเห็ด และ

สาหร่าย แต่ไม่รวมถึงจุลชีพอื่น 
“พันธ์ุพืช” หมายความว่า กลุ่มของพืชที่มีพันธุกรรมและลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สม่ําเสมอ คงตัว และแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนในพืชชนิด
เดียวกัน และให้หมายความรวมถึงต้นพืชที่จะขยายพันธ์ุให้ได้กลุ่มของพืชที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น 

“พันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น” หมายความว่า พันธ์ุพืชที่มีอยู่เฉพาะในชุมชนใดชุมชน
หนึ่งภายในราชอาณาจักรและไม่เคยจดทะเบียนเป็นพันธ์ุพืชใหม่ ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นพันธ์ุพืช
พ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๑๘ ก/หน้า ๑๕/๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 
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“พันธ์ุพืชป่า” หมายความว่า พันธ์ุพืชที่มีหรือเคยมีอยู่ในประเทศตามสภาพ
ธรรมชาติและยังมิได้นํามาใช้เพาะปลูกอย่างแพร่หลาย 

“พันธ์ุพืชพื้นเมืองทั่วไป” หมายความว่า พันธ์ุพืชที่กําเนิดภายในประเทศหรือมีอยู่ใน
ประเทศซึ่งได้มีการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย และให้หมายความรวมถึงพันธ์ุพืชที่ไม่ใช่พันธ์ุพืชใหม่ 
พันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น หรือพันธ์ุพืชป่า 

“สารพันธุกรรม” หมายความว่า สารเคมีที่ทําหน้าที่กําหนดลักษณะเฉพาะของ
สิ่งมีชีวิตโดยสามารถเป็นต้นแบบในการจําลองตนเองและถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไปได้ 

“การตัดต่อสารพันธุกรรม” หมายความว่า กระบวนการในการนําสารพันธุกรรมที่มี
ต้นกําเนิดจากสิ่งที่มีชีวิตทั้งที่เป็นสารพันธุกรรมธรรมชาติ สารพันธุกรรมที่ดัดแปลงจากธรรมชาติ 
หรือสารพันธุกรรมที่สังเคราะห์ขึ้น ถ่ายเข้าไปรวมหรือร่วมอย่างถาวรกับสารพันธุกรรมเดิมของพืชทํา
ให้มีลักษณะที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนตามธรรมชาติ 

“สภาพทางพันธุกรรม” หมายความว่า องค์ประกอบโดยรวมของข้อมูลพันธุกรรมที่
กําหนดการแสดงออกซึ่งลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตร่วมกับสภาพแวดล้อม 

“ส่วนขยายพันธ์ุ” หมายความว่า พืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชที่สามารถทําให้เกิด
พืชต้นใหม่ได้โดยวิธีปกติทางเกษตรกรรม 

“นักปรับปรุงพันธ์ุพืช” หมายความว่า ผู้ซึ่งทําการปรับปรุงพันธ์ุ หรือพัฒนาพันธ์ุจน
ได้พันธ์ุพืชใหม่ 

“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มของประชาชนที่ ต้ังถิ่นฐานและสืบทอดระบบ
วัฒนธรรมร่วมกันมาโดยต่อเนื่อง และได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองพันธ์ุพืช 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีประกาศแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และให้มี อํานาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนด
ค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นและออกประกาศเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการคุ้มครองพันธ์ุพืช 

   
 

มาตรา ๕  ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์ุพืช ประกอบด้วยปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อธิบดีกรมการค้า
ภายใน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมส่งเสริม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

การเกษตร ผู้อํานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ผู้อํานวยการสถาบัน
การแพทย์แผนไทย ผู้ อํานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ ง
คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังสิบสองคน ในจํานวนนี้จะต้องแต่งต้ังจากเกษตรกรหกคน นักวิชาการด้าน
ปรับปรุงพันธ์ุพืชจากสถาบันการศึกษาหนึ่งคน นักวิชาการด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจาก
สถาบันการศึกษาหนึ่งคน ผู้แทนองค์การพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากําไรที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับ
การเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสองคน ผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงพันธ์ุและขยายพันธ์ุพืช หรือเกี่ยวกับเมล็ดพันธ์ุพืชสองคนเป็นกรรมการและอธิบดีกรม
วิชาการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นเกษตรกร ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์ 
พัฒนา หรือใช้ประโยชน์จากพันธ์ุพืช โดยให้คัดเลือกจากการเสนอชื่อของกลุ่ม ชมรม สมาคม กลุ่ม
เกษตรกร หรือสหกรณ์การเกษตรของทุกภูมิภาคโดยต้องมีกรรมการจากภูมิภาคละอย่างน้อยหนึ่งคน 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์การพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากําไรที่มีกิจกรรม
เกี่ยวกับการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามวรรคหนึ่ง ให้คัดเลือกจากรายชื่อที่เสนอ
โดยองค์การพัฒนาเอกชนดังกล่าว 

การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖  ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) พิจารณา วินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ 
(๓ )  ให้ความเห็นหรือคําแนะนําแก่รั ฐมนตรี เกี่ ยว กับการปฏิ บั ติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา ทดลอง วิจัย และปรับปรุงหรือพัฒนาพันธ์ุพืช

จากพันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธ์ุพืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธ์ุพืชป่าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธ์ุพืช
ดังกล่าว 

(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุนคุ้มครองพันธ์ุพืช 
(๖) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้บําเหน็จพิเศษแก่ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐซึ่งปรับปรุงพันธ์ุพืชใหม่ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด 
(๗) กําหนดหน่วยงานหรือสถาบันให้มีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบประเมินผลกระทบ

ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๗  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสองปี 
กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับการแต่งต้ังอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งเกินสอง

วาระติดต่อกันไม่ได้ 
 
มาตรา ๘  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๗ กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง เมื่อ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด

ที่กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ ให้คณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง

บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตามมาตรา ๕ เป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่งของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งต้ังก็ได้ และให้ผู้ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง
แทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๙  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ

ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหน้าที่แทน 
การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งใน

การลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้
ขาด 

ในกรณีที่กรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องใดห้ามมิให้
กรรมการผู้นั้นเข้าร่วมประชุม 

 
มาตรา ๑๐  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอํานาจ

แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ 
คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหน้าที่ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
ให้นํามาตรา ๙ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 

หมวด ๒ 
พันธ์ุพืช 

   
 

มาตรา ๑๑  พันธ์ุพืชตามพระราชบัญญัตินี้ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) มีความสม่ําเสมอของลักษณะประจําพันธ์ุทางด้านสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา หรือ

คุณสมบัติอ่ืนที่เป็นผลเนื่องจากการแสดงออกของสภาพทางพันธุกรรมที่จําเพาะต่อพันธ์ุพืชนั้น 
(๒) มีความคงตัวของลักษณะประจําพันธ์ุที่สามารถแสดงลักษณะประจําพันธ์ุได้ใน

ทุกครั้งของการผลิตส่วนขยายพันธ์ุพืชนั้น เมื่อขยายพันธ์ุด้วยวิธีทั่วไปสําหรับพืชนั้น 
(๓) มีลักษณะประจําพันธ์ุแตกต่างจากพันธ์ุอ่ืนอย่างเด่นชัด ทางสัณฐานวิทยา 

สรีรวิทยา หรือมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งเป็นผลเนื่องจากการแสดงออกของสภาพทาง
พันธุกรรมที่แตกต่างจากพันธ์ุพืชอื่น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ลักษณะของพันธ์ุพืชตาม (๑) ไม่ใช้บังคับกับพันธ์ุพืชป่า 
 

หมวด ๓ 
การคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ 

   
 

มาตรา ๑๒  พันธ์ุพืชที่จะขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องมี
องค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นพันธ์ุพืชที่ไม่มีการนําส่วนขยายพันธ์ุมาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการขายหรือ
จําหน่ายด้วยประการใด ทั้งในหรือนอกราชอาณาจักรโดยนักปรับปรุงพันธ์ุ หรือด้วยความยินยอมของ
นักปรับปรุงพันธ์ุเกินกว่าหนึ่งปีก่อนวันยื่นขอจดทะเบียน 

(๒) มีความแตกต่างจากพันธ์ุพืชอื่นที่ปรากฏอยู่ในวันยื่นขอจดทะเบียน โดยความ
แตกต่างนั้นเกี่ยวข้องกับลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูก การบริโภค เภสัชกรรม การผลิต 
หรือการแปรรูป และให้หมายความรวมถึงมีความแตกต่างจากพันธ์ุพืช ดังต่อไปนี้ด้วย 

(ก )  พัน ธ์ุ พืชที่ ไ ด้รับการจดทะเบียนคุ้มครองไว้แล้ว  ไม่ ว่าในหรือนอก
ราชอาณาจักรก่อนวันยื่นขอจดทะเบียน 

(ข) พันธ์ุพืชที่มีการยื่นขอจดทะเบียนในราชอาณาจักรไว้แล้ว และได้รับการจด
ทะเบียนในเวลาต่อมา 

 
มาตรา ๑๓  พันธ์ุพืชใหม่ที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงในทางตรงหรือทางอ้อมต่อ

สิ่งแวดล้อม สุขภาพ หรือสวัสดิภาพของประชาชน ห้ามมิให้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
พันธ์ุพืชใหม่ที่ได้จากการตัดต่อสารพันธุกรรมจะจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ได้ต่อเมื่อ

ผ่านการประเมินผลกระทบทางด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ หรือสวัสดิภาพของ
ประชาชนจากกรมวิชาการเกษตรหรือหน่วยงานหรือสถาบันอื่นที่คณะกรรมการกําหนด ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๔  ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอํานาจประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษากําหนดพืชชนิดใดให้เป็นพันธ์ุพืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครองและพืชชนิดใดที่มี
ความสําคัญต่อความมั่นคงของประเทศ 

 
มาตรา ๑๕  ผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ ต้องเป็นนักปรับปรุงพันธ์ุพืชและมี

คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีสํานักงานใหญ่ต้ังอยู่ในประเทศไทย 
(๒) มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่มีสํานักงาน

ใหญ่ต้ังอยู่ในประเทศไทย ขอรับการคุ้มครองในประเทศนั้นได้ 
(๓) มีสัญชาติของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ

เกี่ยวกับการคุ้มครองพันธ์ุพืชที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๔) มีภูมิลําเนา หรือประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอย่างจริงจังในประเทศ
ไทยหรือประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธ์ุ
พืชที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย 

 
มาตรา ๑๖  สิทธิขอรับความคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่สําหรับการปรับปรุงพันธ์ุพืชซึ่ง

ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างได้กระทําขึ้นโดยการทํางานตามสัญญาจ้าง หรือโดยสัญญาจ้างที่มีวัตถุประสงค์ให้
ทําการปรับปรุงพันธ์ุพืชใหม่ ย่อมตกเป็นของนายจ้างหรือผู้ว่าจ้าง แล้วแต่กรณี เว้นแต่สัญญาจ้างระบุ
ไว้เป็นอย่างอื่น  ทั้งนี้ ในการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างต้องมีคุณสมบัติตาม (๑) (๒) 
(๓) หรือ (๔) ของมาตรา ๑๕ ด้วย 

สิทธิขอรับความคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่สําหรับการปรับปรุงพันธ์ุพืชซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้กระทําการตามหน้าที่ตกเป็นของหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น 

ถ้านายจ้าง ผู้ว่าจ้าง หรือหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับ
ผลประโยชน์จากการปรับปรุงพันธ์ุพืชใหม่ ให้ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้รับ
บําเหน็จพิเศษนอกเหนือจากค่าจ้างหรือเงินเดือนตามปกติ แล้วแต่กรณี 

การได้รับบําเหน็จพิเศษตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๑๗  ถ้ามีบุคคลหลายคนทําการปรับปรุงพันธ์ุ หรือทําการพัฒนาพันธ์ุพืชใหม่

ร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นมีสิทธิขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ร่วมกัน 
ในกรณีที่นักปรับปรุงพันธ์ุพืชร่วมรายใดไม่ยอมร่วมขอจดทะเบียนหรือติดต่อไม่ได้ 

หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๕ นักปรับปรุงพันธ์ุพืชร่วมรายอื่นจะขอจดทะเบียนสําหรับพันธ์ุพืช
ใหม่ที่ได้ทําร่วมกันนั้นในนามของตนเองก็ได้ 

นักปรับปรุงพันธ์ุพืชร่วมซึ่งไม่ได้ร่วมขอจดทะเบียน จะขอเข้าเป็นผู้ร่วมขอจด
ทะเบียนเมื่อใดก็ได้ก่อนมีการออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ เมื่อได้รับคําขอแล้ว
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าผู้ร่วมขอจดทะเบียนมีสิทธิขอจดทะเบียนหรือไม่ ในการ
นี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งกําหนดวันตรวจสอบและส่งสําเนาคําขอไปยังผู้ขอจดทะเบียนและผู้ร่วม
ขอจดทะเบียนด้วย 

ในการตรวจสอบตามวรรคสาม พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกผู้ขอจดทะเบียนและผู้
ร่วมขอจดทะเบียนมาให้ถ้อยคํา ช้ีแจง หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ เมื่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการตรวจสอบแล้วให้เสนอความเห็นต่ออธิบดี เมื่ออธิบดีได้วินิจฉัยแล้ว 
ให้แจ้งคําวินิจฉัยไปยังผู้ขอจดทะเบียนและผู้ร่วมขอจดทะเบียน 

 
มาตรา  ๑๘ ในกรณีที่นักปรับปรุงพันธ์ุพืชหลายรายต่างทําการปรับปรุงพันธ์ุพืชหรือ

พัฒนาพันธ์ุพืชใหม่ที่เป็นพันธ์ุพืชเดียวกันโดยมิได้ร่วมกัน ให้ผู้ซึ่งยื่นคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ไว้
ก่อนเป็นผู้มีสิทธิดีกว่า 

ถ้าการขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ตามวรรคหนึ่งได้กระทําในวันเดียวกัน ให้ผู้ย่ืนคํา
ขอตกลงกันว่าจะให้ผู้ใดมีสิทธิแต่ผู้เดียวหรือให้มีสิทธิร่วมกัน ถ้าตกลงกันไม่ได้ภายในเวลาที่อธิบดี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กําหนด ให้คู่กรณีนําคดีไปสู่ศาลภายในกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด ถ้าไม่
นําคดีไปสู่ศาลภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นละทิ้งคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ 

 
มาตรา ๑๙  การขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
คําขอจดทะเบียนต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) ช่ือพันธ์ุพืชใหม่ และรายละเอียดที่เป็นลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
(๒) ช่ือนักปรับปรุงพันธ์ุพืชซึ่งมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพันธ์ุ หรือพัฒนาพันธ์ุพืชใหม่ 
(๓) รายละเอียดแสดงที่มาของพันธ์ุพืชใหม่ หรือสารพันธุกรรมที่ใช้ในการปรับปรุง

พันธ์ุหรือพัฒนาพันธ์ุพืชใหม่ ตลอดจนกรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช โดยต้องมีรายละเอียดที่ทําให้
สามารถเข้าใจกรรมวิธีดังกล่าวได้อย่างชัดเจน 

(๔) คํารับรองว่าจะส่งมอบส่วนขยายพันธ์ุของพันธ์ุพืชใหม่ที่ขอจดทะเบียนและสาร
พันธุกรรมที่ใช้ในการปรับปรุงพันธ์ุหรือพัฒนาพันธ์ุพืชใหม่ตาม (๓) ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อทํา
การตรวจสอบตามเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด 

(๕) ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ในกรณีที่การใช้พันธ์ุพืชพื้นเมืองทั่วไป หรือพันธ์ุ
พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธ์ุพืชดังกล่าวในการปรับปรุงพันธ์ุสําหรับใช้ประโยชน์ในทางการค้า 

(๖) รายการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๐  ผู้ซึ่งได้ย่ืนคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ไว้นอกราชอาณาจักร ถ้าย่ืนคํา

ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่นั้นในราชอาณาจักรภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้ย่ืนคําขอจดทะเบียนนอก
ราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก ผู้นั้นจะขอให้ระบุว่าวันที่ได้ย่ืนคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่นอก
ราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกเป็นวันที่ได้ย่ืนคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ในราชอาณาจักรก็ได้ หาก
ประเทศที่ขอจดทะเบียนเป็นครั้งแรกและผู้ขอจดทะเบียนมีสัญชาติของประเทศที่ให้สิทธิทํานอง
เดียวกันแก่บุคคลสัญชาติไทย 

พนักงานเจ้าหน้าที่อาจสั่งให้ผู้ย่ืนคําขอตามวรรคหนึ่งส่งสําเนาคําขอจดทะเบียนพันธ์ุ
พืชใหม่ที่ได้ย่ืนไว้ในต่างประเทศพร้อมคําแปลเป็นภาษาไทย หรือหลักฐานอื่นภายในเวลาที่กําหนดซึ่ง
จะต้องไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 

 
มาตรา ๒๑  ในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทํา

การตรวจสอบดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบคําขอจดทะเบียนให้ถูกต้องตามมาตรา ๑๙ 
(๒) ตรวจสอบว่ามีลักษณะเป็นพันธ์ุพืชตามมาตรา ๑๑ เป็นพันธ์ุพืชใหม่ที่มี

คุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ ไม่ต้องห้ามมิให้จดทะเบียนตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง และผ่านการประเมิน
ตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง 

ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ถ้ามีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบพันธ์ุพืชนั้น ให้ผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ชําระ

ค่าใช้จ่ายเท่าจํานวนที่จ่ายจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงาน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เจ้าหน้าที่ ถ้าผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ไม่ชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ ให้ถือว่าละทิ้งคําขอ
จดทะเบียน 

 
มาตรา ๒๒  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบตามมาตรา ๒๑ แล้ว ให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่ทํารายงานการตรวจสอบเสนอต่ออธิบดี 
เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งแล้ว

เห็นว่าคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ถูกต้องตามมาตรา ๑๙ ให้อธิบดีมีคําสั่งให้ประกาศโฆษณาคําขอ
จดทะเบียนดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน โดยให้ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายในการประกาศโฆษณาตามจํานวนที่จ่ายจริง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๓  ผู้ใดเห็นว่าตนมีสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่

หรือเห็นว่าคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ใดไม่ชอบด้วยมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา 
๑๖ หรือมาตรา ๒๐ ผู้นั้นจะยื่นคําคัดค้านก็ได้ โดยให้ย่ืนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันเริ่มประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๒ 

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคําคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งสําเนาคําคัดค้านไปยังผู้
ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ ให้ผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ย่ืนคําโต้แย้งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับสําเนาคําคัดค้าน ถ้าผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ไม่ย่ืนคําโต้แย้งภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้
ถือว่าละทิ้งคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่นั้น 

คําคัดค้านและคําโต้แย้งให้ย่ืนพร้อมหลักฐานประกอบ 
 
มาตรา ๒๔  ในการพิจารณาคําคัดค้านและคําโต้แย้ง ผู้คัดค้านหรือผู้โต้แย้งจะนํา

พยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมก็ได้  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
ให้อธิบดีวินิจฉัยคําคัดค้านและคําโต้แย้งตามวรรคหนึ่งให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวัน

นับแต่วันที่ได้รับคําคัดค้านหรือคําโต้แย้ง 
 
มาตรา ๒๕  ในกรณีที่อธิบดีได้วินิจฉัยว่าผู้คัดค้านเป็นผู้มีสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ดีกว่าผู้

ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ ให้อธิบดีสั่งยกคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ ผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่
มีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งของอธิบดีต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งของอธิบดี 

ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่มิได้อุทธรณ์คําสั่งของอธิบดี หรือได้อุทธรณ์แต่
คณะกรรมการได้วินิจฉัยยืนตามคําสั่งของอธิบดี ถ้าผู้คัดค้านได้ย่ืนคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่
ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งของอธิบดีหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ 
แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าผู้คัดค้านได้ย่ืนคําขอจดทะเบียนในวันเดียวกับวันที่ผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่
ย่ืนคําขอจดทะเบียน และให้ถือว่าการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ของผู้ย่ืนคําขอ
เดิมเป็นการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ของผู้คัดค้านด้วย 

 
มาตรา ๒๖  ในกรณีที่อธิบดีได้วินิจฉัยว่าผู้คัดค้านเป็นผู้ไม่มีสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ให้

อธิบดีสั่งยกคําคัดค้านนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งของอธิบดีต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคําสั่งของอธิบดี 

ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคํา
อุทธรณ์ 

 
มาตรา ๒๗  เมื่อคณะกรรมการได้วินิจฉัยตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ แล้ว ถ้าผู้

ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่หรือผู้คัดค้าน แล้วแต่กรณี ไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ให้
มีสิทธินําคดีไปสู่ศาลได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําวินิจฉัย ถ้าไม่ดําเนินคดีภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สุด 

ในกรณีที่ศาลได้มีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้คัดค้านเป็นผู้มีสิทธิในพันธ์ุพืช
ใหม่ ให้นําความในมาตรา ๒๕ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๘  ถ้าปรากฏว่าคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ไม่ชอบด้วยมาตรา ๑๒ 

มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐ ให้อธิบดีสั่งยกคําขอจดทะเบียนพันธ์ุ
พืชใหม่ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคําสั่งไปยังผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่รวมทั้งผู้คัดค้าน ในกรณี
ที่มีการคัดค้านตามมาตรา ๒๓ 

ถ้าการยกคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ได้กระทําภายหลังจากการประกาศโฆษณา
ตามมาตรา ๒๒ ให้ประกาศโฆษณาคําสั่งยกคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ โดยให้นําความในมาตรา 
๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๙  เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่

และกระบวนการขอจดทะเบียนโดยตลอดแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุขัดข้องในการรับจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ 
ให้อธิบดีมีคําสั่งให้รับจดทะเบียน 

ให้ผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ชําระค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสําคัญแสดงการ
จดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ไม่ชําระ
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ให้ถือว่าละทิ้งคําขอ 

เมื่อผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ได้ชําระค่าธรรมเนียมตามวรรคสองแล้ว ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่และออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่
ให้แก่ผู้ขอจดทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับชําระค่าธรรมเนียม 

หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ ให้เป็นไปตามแบบท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๐  ให้อธิบดีประกาศชื่อพันธ์ุพืชใหม่ที่ ไ ด้รับการจดทะเบียนตาม

พระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๓๑  หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ ให้มีอายุดังต่อไปนี้ 
(๑) พืชที่ให้ผลผลิตตามลักษณะประจําพันธ์ุได้หลังจากปลูกจากส่วนขยายพันธ์ุ

ภายในเวลาไม่เกินสองปี ให้มีอายุสิบสองปี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) พืชที่ให้ผลผลิตตามลักษณะประจําพันธ์ุได้หลังจากปลูกจากส่วนขยายพันธ์ุใน
เวลาเกินกว่าสองปี ให้มีอายุสิบเจ็ดปี 

(๓) พืชที่ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ที่ให้ผลผลิตตามลักษณะประจําพันธ์ุได้หลังจากปลูก
จากส่วนขยายพันธ์ุในเวลาเกินกว่าสองปี ให้มีอายุย่ีสิบเจ็ดปี 

อายุหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้นับต้ังแต่วันที่
ออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ 

 
มาตรา ๓๒  ให้ผู้ได้รับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่เป็นผู้ทรงสิทธิ

ในพันธ์ุพืชใหม่นั้น 
ผู้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่จะอนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ของตนหรือจะ

โอนสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ให้แก่บุคคลอ่ืนก็ได้ 
ในกรณีที่บุคคลหลายคนเป็นผู้ทรงสิทธิร่วมกัน การโอนสิทธิหรือการอนุญาตให้

บุคคลอ่ืนใช้สิทธิจะกระทําได้ก็แต่ด้วยความยินยอมของผู้ทรงสิทธิทุกคน 
การโอนสิทธิหรือการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตามวรรคสอง ต้องทําเป็นหนังสือ

และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๓  ผู้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการผลิต ขาย หรือ

จําหน่ายด้วยประการใด นําเข้ามาในราชอาณาจักร ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือมีไว้เพื่อกระทํา
การอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวซึ่งส่วนขยายพันธ์ุของพันธ์ุพืชใหม่ 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่กรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) การกระทําเกี่ยวกับพันธ์ุพืชใหม่ที่ได้รับความคุ้มครอง โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ใช้เป็นส่วนขยายพันธ์ุ 
(๒) การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยเกี่ยวกับพันธ์ุพืชใหม่ที่ได้รับความคุ้มครอง

เพื่อปรับปรุงพันธ์ุหรือพัฒนาพันธ์ุพืช 
(๓) การกระทําเกี่ยวกับพันธ์ุพืชใหม่ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งกระทําโดยสุจริต 
(๔) การเพาะปลูกหรือขยายพันธ์ุสําหรับพันธ์ุพืชใหม่ที่ได้รับความคุ้มครองโดย

เกษตรกรด้วยการใช้ส่วนขยายพันธ์ุที่ตนเองเป็นผู้ผลิต แต่ในกรณีที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประกาศให้พันธ์ุพืชใหม่นั้นเป็นพันธ์ุพืชที่ควรส่งเสริมการปรับปรุงพันธ์ุให้เกษตรกร
สามารถเพาะปลูกหรือขยายพันธ์ุได้ไม่เกินสามเท่าของปริมาณที่ได้มา 

(๕) การกระทําเกี่ยวกับพันธ์ุพืชใหม่ที่ได้รับความคุ้มครอง โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
การค้า 

(๖) การขายหรือจําหน่ายด้วยประการใด นําเข้ามาในราชอาณาจักร ส่งออกนอก
ราชอาณาจักรหรือมีไว้เพื่อกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าว ซึ่งส่วนขยายพันธ์ุของพันธ์ุพืชใหม่ที่
ได้รับความคุ้มครองซึ่งถูกนําออกจําหน่าย โดยผู้ทรงสิทธิหรือด้วยความยินยอมของผู้ทรงสิทธิ 

 
มาตรา ๓๔  ในการขายหรือจําหน่ายด้วยประการใด ซึ่งส่วนขยายพันธ์ุของพันธ์ุพืช

ใหม่ ผู้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ต้องแสดงเครื่องหมายให้ปรากฏที่ส่วนขยายพันธ์ุของพันธ์ุพืชใหม่
ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อของส่วนขยายพันธ์ุของพันธ์ุพืชใหม่ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เครื่องหมายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
 
มาตรา ๓๕  การจดทะเบียนการรับโอนสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่โดยทางมรดกให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๖  เมื่อมีความจําเป็นในการป้องกันรักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพ การ

รักษาสวัสดิภาพของประชาชน การรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ 
หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศ
ห้ามมิให้ผลิต ขาย หรือจําหน่ายด้วยประการใด นําเข้ามาในราชอาณาจักร หรือส่งออกนอก
ราชอาณาจักรซึ่งพันธ์ุพืชใหม่เป็นระยะเวลาตามที่กําหนดไว้ในประกาศได้ 

เพื่อประโยชน์ต่อความม่ันคงของประเทศ ในการรักษาความมั่นคงทางอาหาร การ
ป้องกันการผูกขาดทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการมีอํานาจออกประกาศอนุญาตให้บุคคลทั่วไปให้กระทําการตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่งได้ 
โดยต้องเสียค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผู้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ ประกาศดังกล่าวจะต้องกําหนด
ระยะเวลาอนุญาตให้กระทําการและกําหนดอัตราค่าตอบแทนไว้ด้วย 

หลังจากที่ได้ดําเนินการตามความในวรรคสองแล้ว แต่ยังปรากฏว่าไม่สามารถ
ป้องกันหรือบรรเทาเหตุตามวรรคสองได้อย่างมีประสิทธิผล รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอาจมีคําสั่งเพิกถอนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่นั้นได้ 

 
มาตรา ๓๗  เมื่อพ้นกําหนดสามปีนับแต่วันจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ บุคคลอ่ืนจะยื่น

คําขอใช้สิทธิตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง ต่ออธิบดีก็ได้ ถ้าปรากฏว่าในขณะที่ย่ืนคําขอดังกล่าว ไม่มี
การขายส่วนขยายพันธ์ของพันธ์ุพืชใหม่ หรือมีการขายส่วนขยายพันธ์ุดังกล่าวในปริมาณที่ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชนภายในราชอาณาจักร หรือขายในราคาสูงเกินควร เว้นแต่ผู้ทรงสิทธิใน
พันธ์ุพืชใหม่จะพิสูจน์ได้ว่า การนั้นเกิดขึ้นจากพฤติการณ์ที่ตนไม่สามารถควบคุมได้ หรือพันธ์ุพืชใหม่
นั้นเป็นสายพันธ์ุสําหรับใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตเมล็ดพันธ์ุลูกผสม ซึ่งมีการผลิตเมล็ดพันธ์ุลูกผสมใน
ปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนภายในราชอาณาจักรและขายในราคาที่ไม่สูงเกิน
ควร 

อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจอนุญาตให้มีการใช้สิทธิตาม
มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่งได้ โดยให้ผู้ขอใช้สิทธิจ่ายค่าตอบแทนตามสมควรแก่ผู้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ 

การขอใช้สิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ การกําหนดค่าตอบแทน และระยะเวลาการใช้สิทธิ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๘  อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนหนังสือ

สําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑) พันธ์ุพืชนั้นไม่มีลักษณะตามมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ 
(๒) หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ ออกไปโดยไม่ชอบด้วย

มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๓) รายละเอียดในคําขอจดทะเบียนที่ย่ืนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ เป็น
เท็จ 

ในกรณีที่มีเหตุตาม (๑) (๒) หรือ (๓) บุคคลใดจะกล่าวอ้างหรือยื่นฟ้องต่อศาลขอให้
มีคําสั่งเพิกถอนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ก็ได้ 

 
มาตรา ๓๙  ผู้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมรายปีตามอัตราและ

วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง และต้องชําระภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือสําคัญแสดง
การจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ และของทุก ๆ ปีถัดไป 

 
มาตรา ๔๐  ถ้าผู้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมรายปีตามมาตรา ๓๙ 

ต้องชําระค่าธรรมเนียมเพิ่มร้อยละสามสิบของเงินค่าธรรมเนียมรายปีที่ค้างชําระ 
ถ้าผู้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมเพิ่มภายใน

เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นกําหนดชําระค่าธรรมเนียมรายปีตามมาตรา ๓๙ ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่นั้น 

 
มาตรา ๔๑  คําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ คําคัดค้านการขอจดทะเบียนพันธ์ุพืช

ใหม่ หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ คําขอจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิตาม
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ คําขอจดทะเบียนการโอนสิทธิตามหนังสือสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ให้เสีย
ค่าธรรมเนียมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๒  ในกรณีที่หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ชํารุดหรือสูญ

หาย ให้ผู้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ขอรับใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
หมวด ๔ 

การคุ้มครองพันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น 
   

 
มาตรา ๔๓  พันธ์ุพืชที่จะขอจดทะเบียนเป็นพันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตาม

พระราชบัญญัตินี้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นพันธ์ุพืชที่มีอยู่เฉพาะในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งภายในราชอาณาจักรเท่านั้น 
(๒) เป็นพันธ์ุพืชที่ไม่เคยจดทะเบียนเป็นพันธ์ุพืชใหม่ 
 
มาตรา ๔๔  บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วที่ต้ังถิ่นฐานและสืบทอดระบบวัฒนธรรม

ร่วมกันมาโดยต่อเนื่อง ซึ่งได้ร่วมกันอนุรักษ์ หรือพัฒนาพันธ์ุพืชที่เข้าลักษณะที่กําหนดไว้ตามมาตรา 
๔๓ อาจขอขึ้นทะเบียนเป็นชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้ โดยต้ังตัวแทนยื่นคําขอเป็นหนังสือ ต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดแห่งท้องที่ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

คําขออย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) พันธ์ุพืชที่ร่วมกันอนุรักษ์ หรือพัฒนา และวิธีดําเนินการในการอนุรักษ์หรือ

พัฒนาพันธ์ุพืชนั้น 
(๒) รายชื่อของผู้เป็นสมาชิกชุมชน 
(๓) สภาพพื้นที่พร้อมทั้งแผนที่สังเขปแสดงเขตพื้นที่ชุมชนและเขตติดต่อ 
การยื่นคําขอและการพิจารณาอนุมัติขึ้นทะเบียนชุมชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๕  พันธ์ุพืชที่มีอยู่เฉพาะในท้องที่ใดและชุมชนเป็นผู้อนุรักษ์ หรือพัฒนา

พันธ์ุพืชดังกล่าวแต่ผู้เดียว ให้ชุมชนนั้นมีสิทธิย่ืนคําร้องต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชุมชนนั้น
ต้ังอยู่ในเขตปกครองให้ดําเนินการยื่นคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นแทนชุมชนดังกล่าว
ได้ 

เมื่อได้รับคําร้องจากชุมชนตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นต่อคณะกรรมการนับแต่วันที่ได้รับเอกสารและข้อมูลที่จําเป็น
ในการขอจดทะเบียนครบถ้วน 

ในกรณีที่ชุมชนตามวรรคหนึ่งรวมตัวกันจัดต้ังเป็นกลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์ตาม
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ให้กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์นั้นมีสิทธิขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืช
พ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นแทนชุมชนได้ 

 
มาตรา ๔๖  การขอจดทะเบียน การพิจารณาคําขอจดทะเบียน และการออก

หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๗  เมื่อได้จดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นของชุมชนใดแล้ว

ให้ชุมชนนั้นมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการปรับปรุงพันธ์ุ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย ผลิต ขาย ส่งออกนอก
ราชอาณาจักร หรือจําหน่ายด้วยประการใดซึ่งส่วนขยายพันธ์ุของพันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น  ทั้งนี้ ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ที่ได้รับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน
พันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นเป็นผู้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นนั้นแทนชุมชนดังกล่าว 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่กรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) การกระทําเกี่ยวกับพันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นที่ได้รับความคุ้มครอง โดยไม่มี

วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นส่วนขยายพันธ์ุ 
(๒) การกระทําเกี่ยวกับพันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นที่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งกระทํา

โดยสุจริต 
(๓) การเพาะปลูกหรือขยายพันธ์ุสําหรับพันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นที่ได้รับความ

คุ้มครองโดยเกษตรกรด้วยการใช้ส่วนขยายพันธ์ุที่ตนเองเป็นผู้ผลิต แต่ในกรณีที่รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประกาศให้พันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นนั้นเป็นพันธ์ุพืชที่ควรส่งเสริมการ
ปรับปรุงพันธ์ุให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกหรือขยายพันธ์ุได้ไม่เกินสามเท่าของปริมาณที่ได้มา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๔) การกระทําเกี่ยวกับพันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นที่ได้รับความคุ้มครอง โดยไม่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการค้า 

 
มาตรา ๔๘  ผู้ใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นหรือส่วนหนึ่ง

ส่วนใดของพันธ์ุพืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพันธ์ุ  ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทาง
การค้าจะต้องทําข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้พันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นนั้น 

ในการอนุญาตให้ผู้ใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง และการทําข้อตกลงแบ่งปัน
ผลประโยชน์ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์ที่ได้รับหนังสือสําคัญแสดง
การจดทะเบียนพันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เป็นผู้ทํานิติกรรมแทนชุมชน  ทั้งนี้ จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน 

 
มาตรา ๔๙  ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการอนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิในพันธ์ุพืชพื้นเมือง

เฉพาะถิ่นให้จัดสรรแก่ผู้ซึ่งอนุรักษ์หรือพัฒนาพันธ์ุพืชนั้นร้อยละยี่สิบ เป็นรายได้ร่วมกันของชุมชนร้อย
ละหกสิบ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ที่เป็นผู้ทํานิติกรรมร้อยละยี่สิบ 

การแบ่งผลประโยชน์ในระหว่างผู้ซึ่งอนุรักษ์หรือพัฒนาพันธ์ุพืชให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ให้
คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 

 
มาตรา ๕๐  ให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับแก่อายุของหนังสือสําคัญ

แสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นโดยอนุโลม 
อายุของหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามวรรคหนึ่ง 

อาจขยายเวลาต่อได้คราวละสิบปี หากอธิบดีเห็นว่าพันธ์ุพืชนั้นยังประกอบด้วยลักษณะตามมาตรา 
๔๓ และชุมชนนั้นยังคงมีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ 

การขอขยายอายุสิทธิและการอนุญาตให้ขยายอายุสิทธิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๑  ให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ มาใช้บังคับกับพันธ์ุพืช

พ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นโดยอนุโลม 
 

หมวด ๕ 
การคุ้มครองพันธ์ุพืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธ์ุพืชป่า 

   
 

มาตรา ๕๒  ผู้ใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธ์ุพืชพื้นเมืองทั่วไป พันธ์ุพืชป่าหรือส่วน
หนึ่งส่วนใดของพันธ์ุพืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพันธ์ุ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทาง
การค้า จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และทําข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ โดยให้นํา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เงินรายได้ตามข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ส่งเข้ากองทุนคุ้มครองพันธ์ุพืช  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
(๑) วัตถุประสงค์ของการเก็บหรือรวบรวมพันธ์ุพืช 
(๒) จํานวนหรือปริมาณของตัวอย่างพันธ์ุพืชที่ต้องการ 
(๓) ข้อผูกพันของผู้ได้รับอนุญาต 
(๔) การกําหนดความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานการปรับปรุงพันธ์ุ

ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยที่ได้มาจากการใช้พันธ์ุพืชในข้อตกลง 
(๕) การกําหนดจํานวน อัตรา และระยะเวลาการแบ่งปันผลประโยชน์ตามข้อตกลง

แบ่งปันผลประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการใช้พันธ์ุพืชในข้อตกลง 
(๖) อายุของข้อตกลง 
(๗) การยกเลิกข้อตกลง 
(๘) การกําหนดวิธีการระงับข้อพิพาท 
(๙) รายการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๓  ผู้ใดทําการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธ์ุพืชพื้นเมืองทั่วไป พันธ์ุพืชป่า 

หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธ์ุพืชดังกล่าวที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 
หมวด ๖ 

กองทุนคุ้มครองพันธ์ุพืช 
   

 
มาตรา ๕๔  ให้จัดต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนคุ้มครองพันธ์ุพืช” ใน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการที่เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ การวิจัย และการพัฒนาพันธ์ุพืช ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินรายได้จากข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ตามมาตรา ๕๒ 
(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืช 
(๓) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
(๕) ดอกผลและผลประโยชน์อ่ืนใดที่เกิดจากกองทุน 
เงินและทรัพย์สินอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้

แผ่นดิน 
 
มาตรา ๕๕  เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการดังต่อไปนี้ 
(๑) ช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ของชุมชนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ การวิจัย 

และการพัฒนาพันธ์ุพืช 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่ออุดหนุนการอนุรักษ์ การวิจัย และการ
พัฒนาพันธ์ุพืชของชุมชน 

(๓) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
การบริหารกองทุนและการควบคุมการใช้จ่ายเงินกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่

คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 
มาตรา ๕๖  ให้มีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วยปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ และบุคคลอ่ืนซึ่งคณะกรรมการแต่งต้ังไม่เกินเจ็ดคนเป็น
กรรมการ และอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๕๗  ให้คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลําดับความสําคัญของการใช้จ่าย

เงินกองทุนตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในมาตรา ๕๕ ต่อคณะกรรมการ 
(๒) กําหนดระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือหรือ

ขอเงินอุดหนุนจากกองทุน 
(๓) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในมาตรา ๕๕  

ทั้งนี้ ตามแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลําดับความสําคัญที่คณะกรรมการกําหนด 
(๔) พิจารณาอนุมัติคําขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามมาตรา ๕๕ 
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๕๘  ให้นําความในมาตรา ๗ และมาตรา ๘ มาใช้บังคับแก่วาระการดํารง

ตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม 
ให้นําความในมาตรา ๙ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการกองทุนโดย

อนุโลม 
 
มาตรา ๕๙  ให้จัดสรรเงินจากกองทุนคุ้มครองพันธ์ุพืชในส่วนที่ได้รับจากการใช้

ประโยชน์พันธ์ุพืชพื้นเมืองทั่วไปตามข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ตามมาตรา ๕๒ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นแหล่งที่นําพันธ์ุพืชพื้นเมืองทั่วไปมาใช้ประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๐ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ให้คณะกรรมการกองทุน

เสนองบดุล และรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้วต่อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เพื่อตรวจสอบรับรองและเสนอต่อคณะกรรมการ 

งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินดังกล่าว ให้คณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรีและให้
รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๗ 

การคุ้มครองสทิธิของผู้ทรงสทิธิในพันธ์ุพืช 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

   
 

มาตรา ๖๑  ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนสิทธิของผู้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่หรือผู้ทรงสิทธิ
ในพันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๔๗ แล้วแต่กรณี ศาลมีอํานาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืน
ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ทรงสิทธิตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควรโดยคํานึงถึงความร้ายแรงของความ
เสียหาย รวมท้ังการสูญเสียผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจําเป็นในการบังคับตามสิทธิของผู้ทรงสิทธิ
ด้วย 

 
มาตรา ๖๒  บรรดาพันธ์ุพืชหรือสิ่งที่อยู่ในความครอบครองของผู้กระทําการอันเป็น

การฝ่าฝืนสิทธิของผู้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่หรือผู้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามมาตรา 
๓๓ หรือมาตรา ๔๗ แล้วแต่กรณี ให้ศาลสั่งริบเสียทั้งสิ้น 

บรรดาสิ่งที่ศาลสั่งริบ ให้ตกเป็นของแผ่นดิน และให้กรมวิชาการเกษตรนําไป
ดําเนินการตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 
หมวด ๘ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๖๓  พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุ

พืชใหม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืชตามมาตรา ๑๙ (๓) ใช้ ยินยอมให้ผู้อ่ืน
ใช้ หรือให้แก่ผู้อ่ืนซึ่งส่วนขยายพันธ์ุของพันธ์ุพืชใหม่ หรือสารพันธุกรรมที่ส่งมอบให้แก่ตนตามคํา
รับรองตามมาตรา ๑๙ (๔) โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือมิได้รับความยินยอมจากผู้ขอจดทะเบียน ต้อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๔  ผู้ใดกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๔๗ โดย

ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชนั้น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่แสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๕  ผู้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษ

จําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖๖  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษจําคุกไม่

เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖๗  ผู้ใดปลอมแปลง หรือใช้เครื่องหมายเลียนแบบ หรือกระทําการใด ๆ 

เพื่อให้บุคคลอ่ืนหลงเข้าใจผิดว่า พันธ์ุพืชนั้นเป็นพันธ์ุพืชที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ 
ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับต้ังแต่สองหมื่นถึงสองแสนบาท 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๖๘  ผู้ใดขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่หรือพันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น โดยการ
แสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืช
ใหม่ หรือหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๙  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นนิติ

บุคคล ผู้แทนของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้น
แต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทําของนิติบุคคลนั้นได้กระทําโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
   

 
๑. คําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่    ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 
๒. คําคัดค้านการขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่  ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 
๓. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่  ฉบับละ  ๑,๐๐๐ บาท 
๔. ค่าธรรมเนียมรายปีสําหรับการคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ ปีละ  ๑,๐๐๐ บาท 
๕. คําขอจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามหนังสือ 

สําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่   ฉบับละ  ๕๐๐ บาท 
๖. คําขอจดทะเบียนการโอนสิทธิตามหนังสือ 

สําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่   ฉบับละ  ๕๐๐ บาท 
๗. ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน 

พันธ์ุพืชใหม่      ฉบับละ  ๕๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริมให้มีการ
ปรับปรุงพันธ์ุและพัฒนาพันธ์ุพืช เพื่อให้มีพันธ์ุพืชใหม่เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม อันเป็นการส่งเสริมการ
พัฒนาทางด้านเกษตรกรรม โดยการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจด้วยการให้สิทธิและความคุ้มครองตาม
กฎหมาย ตลอดจนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ และพัฒนาการใช้ประโยชน์พันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธ์ุ
พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธ์ุพืชป่า เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล บํารุงรักษา และใช้ประโยชน์
พันธ์ุพืชอย่างยั่งยืน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


