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พระราชบัญญตั ิ
คุมครองพันธุพืช 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองพันธุพืช 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 

๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“พืช”  หมายความวา ส่ิงมีชีวิตในอาณาจักรพืชและใหหมายความรวมถึงเห็ด 

และสาหรายแตไมรวมถึงจุลชีพอ่ืน 
“พันธุพืช”  หมายความวา กลุมของพืชที่มีพันธุกรรมและลักษณะทางพฤกษ

ศาสตร เหมือนหรือคลายคลึงกัน มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สม่ําเสมอ คงตัว และแตกตางจากกลุม
อ่ืนในพืชชนิดเดียวกัน และใหหมายความรวมถึงตนพืชที่จะขยายพันธุใหไดกลุมของพืชที่มี
คุณสมบัติดังกลาวขางตน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๑๘ ก/หนา ๑๕/๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“พันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ิน”  หมายความวา พันธุพืชที่มีอยูเฉพาะในชุมชนใด
ชุมชนหนึ่งภายในราชอาณาจักรและไมเคยจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม ซึ่งไดจดทะเบียนเปนพันธุ
พืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้ 

“พันธุพืชปา”  หมายความวา พันธุพืชที่มีหรือเคยมีอยูในประเทศตามสภาพ
ธรรมชาติและยังมิไดนํามาใชเพาะปลูกอยางแพรหลาย 

“พันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป”  หมายความวา พันธุพืชที่กําเนิดภายในประเทศหรือมี
อยูในประเทศซึ่งไดมีการใชประโยชนอยางแพรหลาย และใหหมายความรวมถึงพันธุพืชที่ไมใช
พันธุพืชใหม พันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ิน หรือพันธุพืชปา 

“สารพันธุกรรม”  หมายความวา สารเคมีที่ทําหนาที่กําหนดลักษณะเฉพาะของ
ส่ิงมีชีวิตโดยสามารถเปนตนแบบในการจําลองตนเองและถายทอดไปยังรุนตอไปได 

“การตัดตอสารพันธุกรรม”  หมายความวา กระบวนการในการนําสารพันธุกรรม
ที่มีตนกําเนิดจากสิ่งที่มีชีวิตทั้งที่เปนสารพันธุกรรมธรรมชาติ สารพันธุกรรมที่ดัดแปลงจาก
ธรรมชาติ หรือสารพันธุกรรมที่สังเคราะหข้ึน ถายเขาไปรวมหรือรวมอยางถาวรกับสารพันธุกรรม
เดิมของพืชทําใหมีลักษณะที่ไมเคยปรากฏมากอนตามธรรมชาติ 

“สภาพทางพันธุกรรม”  หมายความวา องคประกอบโดยรวมของขอมูล
พันธุกรรมที่กําหนดการแสดงออกซึ่งลักษณะตางๆ ของสิ่งมีชีวิตรวมกับสภาพแวดลอม 

“สวนขยายพันธุ”  หมายความวา พืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของพืชที่สามารถทําให
เกิดพืชตนใหมไดโดยวิธีปกติทางเกษตรกรรม 

“นักปรับปรุงพันธุพืช”  หมายความวา ผูซึ่งทําการปรับปรุงพันธุ หรือพัฒนาพนัธุ
จนไดพันธุพืชใหม 

“ชุมชน”  หมายความวา กลุมของประชาชนที่ตั้งถ่ินฐานและสืบทอดระบบ
วัฒนธรรมรวมกันมาโดยตอเนื่อง และไดข้ึนทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี ้

“คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการคุมครองพันธุพืช 
“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีประกาศแตงตั้งใหปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี”  หมายความวา อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดกิจการอื่นและออกประกาศเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได 

 
หมวด ๑ 



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 
 

คณะกรรมการคุมครองพันธุพืช 
   

 
มาตรา ๕  ใหมีคณะกรรมการคุมครองพันธุพืช ประกอบดวยปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณเปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค อธิบดี
กรมการคาภายใน อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปาไม อธิบดีกรม
สงเสริมการเกษตร ผูอํานวยการศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ผูอํานวยการ
สถาบันการแพทยแผนไทย ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งสิบสองคน ในจํานวนนี้จะตองแตงตั้งจากเกษตรกรหกคน นักวิชาการดาน
ปรับปรุงพันธุพืชจากสถาบันการศึกษาหนึ่งคน นักวิชาการดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติจาก
สถาบันการศึกษาหนึ่งคน ผูแทนองคการพัฒนาเอกชนที่ไมแสวงหากําไรที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับ
การเกษตร และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสองคน ผูแทนสมาคมที่มีวัตถุประสงคเก่ียวกับ
การปรับปรุงพันธุและขยายพันธุพืช หรือเก่ียวกับเมล็ดพันธุพืชสองคนเปนกรรมการและอธิบดี
กรมวิชาการเกษตรเปนกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนเกษตรกร ตองเปนผูที่มีประสบการณดานการ
อนุรักษ พัฒนาหรือใชประโยชนจากพันธุพืช โดยใหคัดเลือกจากการเสนอชื่อของกลุม ชมรม 
สมาคม กลุมเกษตรกรหรือสหกรณการเกษตรของทุกภูมิภาคโดยตองมีกรรมการจากภูมิภาคละ
อยางนอยหนึ่งคน 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากองคการพัฒนาเอกชนที่ไมแสวงหากําไรที่มีกิจกรรม
เก่ียวกับการเกษตรและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติตามวรรคหนึ่ง ใหคัดเลือกจากรายชื่อที่
เสนอโดยองคการพัฒนาเอกชนดังกลาว 

การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการทีกํ่าหนด
ในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑)   เสนอแนะ รัฐมนตรี ในการออกกฎกระทรวงและประกาศตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๒)  พิจารณา วินิจฉัยอุทธรณคําส่ังของอธิบดีตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ 
(๓)  ใหความเห็นหรือคําแนะนําแกรัฐมนตรีเก่ียวกับการปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๔)  วางระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา ทดลอง วิจัย และปรับปรุงหรือพัฒนาพันธุ

พืชจากพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ิน พันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุพืชปาหรือสวนหนึ่งสวนใด
ของพันธุพืชดังกลาว 

(๕)  วางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุนคุมครองพันธุพืช 
(๖)  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใหบําเหน็จพิเศษแกลูกจางหรือ

เจาหนาที่ของรัฐซึ่งปรับปรุงพันธุพืชใหมใหแกหนวยงานตนสังกัด 



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 
 

(๗)  กําหนดหนวยงานหรือสถาบันใหมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบประเมินผล
กระทบดานความปลอดภัยทางชีวภาพและสิ่งแวดลอม 

(๘)  ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๗  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป 
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกิน

สองวาระติดตอกันไมได 
 
มาตรา ๘  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๗ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  เปนบุคคลลมละลาย 
(๔)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะรัฐมนตรี

แตงตั้งบุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกตามมาตรา ๕ เปนกรรมการแทน เวนแตวาระการดํารง
ตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงตั้งก็ได และใหผูไดรับแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๙  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดให

กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งข้ึนทําหนาที่แทน 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งใน

การลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

ในกรณีที่กรรมการเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในเรื่องใดหามมิ
ใหกรรมการผูนั้นเขารวมประชุม 

 
มาตรา ๑๐  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอํานาจ

แตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 
คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ใหนํามาตรา ๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 

หมวด ๒ 



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 
 

พันธุพืช 
   

 
มาตรา ๑๑  พันธุพืชตามพระราชบัญญัตินี้ตองประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี้ 
(๑)  มีความสม่ําเสมอของลักษณะประจําพันธุทางดานสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา 

หรือคุณสมบัติอ่ืนที่เปนผลเนื่องจากการแสดงออกของสภาพทางพันธุกรรมที่จําเพาะตอพันธุพืช
นั้น 

(๒)  มีความคงตัวของลักษณะประจําพันธุที่สามารถแสดงลักษณะประจําพันธุได
ในทุกครั้งของการผลิตสวนขยายพันธุพืชนั้น เมื่อขยายพันธุดวยวิธีทั่วไปสําหรับพืชนั้น 

(๓)  มีลักษณะประจําพันธุแตกตางจากพันธุอ่ืนอยางเดนชัด ทางสัณฐานวิทยา 
สรีรวิทยา หรือมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ซึ่งเปนผลเนื่องจากการแสดงออกของสภาพทาง
พันธุกรรมที่แตกตางจากพันธุพืชอื่น 

ลักษณะของพันธุพืชตาม (๑) ไมใชบังคับกับพันธุพืชปา 
 

หมวด ๓ 
การคุมครองพันธุพืชใหม 

   
 

มาตรา ๑๒  พันธุพืชที่จะขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมตามพระราชบัญญัตินี้ ตองมี
องคประกอบดังตอไปนี ้

(๑)  เปนพันธุพืชที่ไมมีการนําสวนขยายพันธุมาใชประโยชนไมวาจะเปนการขาย
หรือจําหนายดวยประการใด ทั้งในหรือนอกราชอาณาจักรโดยนักปรับปรุงพันธุ หรือดวยความ
ยินยอมของนักปรับปรุงพันธุเกินกวาหนึ่งปกอนวันยื่นขอจดทะเบียน 

(๒)  มีความแตกตางจากพันธุพืชอื่นที่ปรากฏอยูในวันยื่นขอจดทะเบียน โดย
ความแตกตางนั้นเกี่ยวของกับลักษณะที่เปนประโยชนตอการเพาะปลูก การบริโภค เภสัชกรรม 
การผลิต หรือการแปรรูป และใหหมายความรวมถึงมีความแตกตางจากพันธุพืช ดังตอไปนี้ดวย 

(ก)  พันธุ พืชที่ ได รับการจดทะเบียนคุมครองไวแลว ไมวาในหรือนอก
ราชอาณาจักรกอนวันยื่นขอจดทะเบียน 

(ข)  พันธุพืชที่มีการยื่นขอจดทะเบียนในราชอาณาจักรไวแลว และไดรับการจด
ทะเบียนในเวลาตอมา 

 
มาตรา ๑๓  พันธุพืชใหมที่มีผลกระทบอยางรุนแรงในทางตรงหรือทางออมตอ

ส่ิงแวดลอม สุขภาพ หรือสวัสดิภาพของประชาชน หามมิใหจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
พันธุพืชใหมที่ไดจากการตัดตอสารพันธุกรรมจะจดทะเบียนพันธุพืชใหมได

ตอเมื่อผานการประเมินผลกระทบทางดานความปลอดภัยตอส่ิงแวดลอม สุขภาพ หรือสวัสดิภาพ
ของประชาชนจากกรมวิชาการเกษตรหรือหนวยงานหรือสถาบันอื่นที่คณะกรรมการกําหนด ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 



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 
 

 
มาตรา ๑๔  ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอํานาจประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษากําหนดพืชชนิดใดใหเปนพันธุพืชใหมที่จะไดรับการคุมครองและพืชชนิดใดที่
มีความสําคัญตอความมั่นคงของประเทศ 

 
มาตรา ๑๕  ผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม ตองเปนนักปรับปรุงพันธุพืชและมี

คุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้
(๑)  มีสัญชาติไทย หรือเปนนิติบุคคลที่มีสํานักงานใหญตั้งอยูในประเทศไทย 
(๒)  มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมใหบุคคลสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่มี

สํานักงานใหญตั้งอยูในประเทศไทย ขอรับการคุมครองในประเทศนั้นได 
(๓)  มีสัญชาติของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวาง

ประเทศเกี่ยวกับการคุมครองพันธุพืชที่ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย 
(๔)  มีภูมิลําเนา หรือประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยางจริงจังใน

ประเทศไทยหรือประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการ
คุมครองพันธุพืชที่ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย 

 
มาตรา ๑๖  สิทธิขอรับความคุมครองพันธุพืชใหมสําหรับการปรับปรุงพันธุพืช

ซึ่งลูกจางหรือผู รับจางไดกระทําข้ึนโดยการทํางานตามสัญญาจาง หรือโดยสัญญาจางที่มี
วัตถุประสงคใหทําการปรับปรุงพันธุพืชใหม ยอมตกเปนของนายจางหรือผูวาจาง แลวแตกรณี 
เวนแตสัญญาจางระบุไวเปนอยางอ่ืน  ทั้งนี้ ในการจดทะเบียนพันธุพืชใหมนายจางหรือผูวาจาง
ตองมีคุณสมบัติตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ของมาตรา ๑๕ ดวย 

สิทธิขอรับความคุมครองพันธุพืชใหมสําหรับการปรับปรุงพันธุพืชซึ่งเจาหนาที่
ของรัฐไดกระทําการตามหนาที่ตกเปนของหนวยงานของรัฐตนสังกัดของเจาหนาที่ผูนั้น 

ถานายจาง ผูวาจาง หรือหนวยงานของรัฐตนสังกัดของเจาหนาที่ของรัฐไดรับ
ผลประโยชนจากการปรับปรุงพันธุพืชใหม ใหลูกจาง ผูรับจาง หรือเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไดรับ
บําเหน็จพิเศษนอกเหนือจากคาจางหรือเงินเดือนตามปกติ แลวแตกรณ ี

การไดรับบําเหน็จพิเศษตามวรรคสาม ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๑๗  ถามีบุคคลหลายคนทําการปรับปรุงพันธุ หรือทําการพัฒนาพันธุพืช

ใหมรวมกันบุคคลเหลานั้นมีสิทธิขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมรวมกัน 
ในกรณีที่นักปรับปรุงพันธุพืชรวมรายใดไมยอมรวมขอจดทะเบียนหรือติดตอ

ไมได หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๕ นักปรับปรุงพันธุพืชรวมรายอื่นจะขอจดทะเบียนสําหรับ
พันธุพืชใหมที่ไดทํารวมกันนั้นในนามของตนเองก็ได 

นักปรับปรุงพันธุพืชรวมซึ่งไมไดรวมขอจดทะเบียน จะขอเขาเปนผูรวมขอจด
ทะเบียนเมื่อใดก็ไดกอนมีการออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม เมื่อไดรับคํา



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 
 

ขอแลวใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบขอเท็จจริงวาผูรวมขอจดทะเบียนมีสิทธิขอจดทะเบียน
หรือไม ในการนี้ ใหพนักงานเจาหนาที่แจงกําหนดวันตรวจสอบและสงสําเนาคําขอไปยังผูขอจด
ทะเบียนและผูรวมขอจดทะเบียนดวย 

ในการตรวจสอบตามวรรคสาม พนักงานเจาหนาที่จะเรียกผูขอจดทะเบียนและผู
รวมขอจดทะเบียนมาใหถอยคํา ช้ีแจง หรือใหสงเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได 
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการตรวจสอบแลวใหเสนอความเห็นตออธิบดี เมื่ออธิบดีได
วินิจฉัยแลว ใหแจงคําวินิจฉัยไปยังผูขอจดทะเบียนและผูรวมขอจดทะเบียน 

 
มาตรา  ๑๘ ในกรณีที่นักปรับปรุงพันธุพืชหลายรายตางทําการปรับปรุงพันธุพืช

หรือพัฒนาพันธุพืชใหมที่เปนพันธุพืชเดียวกันโดยมิไดรวมกัน ใหผูซึ่งย่ืนคําขอจดทะเบียนพันธุ
พืชใหมไวกอนเปนผูมีสิทธิดีกวา 

ถาการขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมตามวรรคหนึ่งไดกระทําในวันเดียวกัน ใหผูย่ืน
คําขอตกลงกันวาจะใหผูใดมีสิทธิแตผูเดียวหรือใหมีสิทธิรวมกัน ถาตกลงกันไมไดภายในเวลาที่
อธิบดีกําหนด ใหคูกรณีนําคดีไปสูศาลภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันสิ้นระยะเวลาที่อธิบดี
กําหนด ถาไมนําคดีไปสูศาลภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาบุคคลเหลานั้นละทิ้งคําขอจด
ทะเบียนพันธุพืชใหม 

 
มาตรา ๑๙  การขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ

ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
คําขอจดทะเบียนตองมีรายการดังตอไปนี ้
(๑)  ช่ือพันธุพืชใหม และรายละเอียดที่เปนลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 
(๒)  ช่ือนักปรับปรุงพันธุพืชซึ่งมีสวนรวมในการปรับปรุงพันธุ หรือพัฒนาพันธุ

พืชใหม 
(๓)  รายละเอียดแสดงที่มาของพันธุพืชใหม หรือสารพันธุกรรมที่ใชในการ

ปรับปรุงพันธุหรือพัฒนาพันธุพืชใหม ตลอดจนกรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช โดยตองมี
รายละเอียดที่ทําใหสามารถเขาใจกรรมวิธีดังกลาวไดอยางชัดเจน 

(๔)  คํารับรองวาจะสงมอบสวนขยายพันธุของพันธุพืชใหมที่ขอจดทะเบียนและ
สารพันธุกรรมที่ใชในการปรับปรุงพันธุหรือพัฒนาพันธุพืชใหมตาม (๓) ใหแกพนักงานเจาหนาที่
เพ่ือทําการตรวจสอบตามเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด 

(๕)  ขอตกลงแบงปนผลประโยชนในกรณีที่การใชพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป หรือ
พันธุพืชปา หรือสวนหนึ่งสวนใดของพันธุพืชดังกลาวในการปรับปรุงพันธุสําหรับใชประโยชน
ในทางการคา 

(๖)  รายการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๐  ผูซึ่งไดย่ืนคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไวนอกราชอาณาจักร ถาย่ืน

คําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมนั้นในราชอาณาจักรภายในหนึ่งปนับแตวันที่ไดย่ืนคําขอจดทะเบียน



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 
 

นอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก ผูนั้นจะขอใหระบุวาวันที่ไดย่ืนคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมนอก
ราชอาณาจักรเปนครั้งแรกเปนวันที่ไดย่ืนคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมในราชอาณาจักรก็ได หาก
ประเทศที่ขอจดทะเบียนเปนครั้งแรกและผูขอจดทะเบียนมีสัญชาติของประเทศที่ใหสิทธิทํานอง
เดียวกันแกบุคคลสัญชาติไทย 

พนักงานเจาหนาที่อาจส่ังใหผูย่ืนคําขอตามวรรคหนึ่งสงสําเนาคําขอจดทะเบียน
พันธุพืชใหมที่ไดย่ืนไวในตางประเทศพรอมคําแปลเปนภาษาไทย หรือหลักฐานอื่นภายในเวลาที่
กําหนดซึ่งจะตองไมนอยกวาเกาสิบวัน 

 
มาตรา ๒๑  ในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมใหพนักงานเจาหนาที่

ทําการตรวจสอบดังนี้ 
(๑)  ตรวจสอบคําขอจดทะเบียนใหถูกตองตามมาตรา ๑๙ 
(๒)  ตรวจสอบวามีลักษณะเปนพันธุพืชตามมาตรา ๑๑ เปนพันธุพืชใหมที่มี

คุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ ไมตองหามมิใหจดทะเบียนตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง และผานการ
ประเมินตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง 

ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ถามีคาใชจายในการตรวจสอบพันธุพืชนั้น ใหผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมชําระ

คาใชจายเทาจํานวนที่จายจริงตอพนักงานเจาหนาที่ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจาก
พนักงานเจาหนาที่ ถาผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไมชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดไว ใหถือวา
ละทิ้งคําขอจดทะเบียน 

 
มาตรา ๒๒  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบตามมาตรา ๒๑ แลว ให

พนักงานเจาหนาที่ทํารายงานการตรวจสอบเสนอตออธิบด ี
เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง

แลวเห็นวาคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมถูกตองตามมาตรา ๑๙ ใหอธิบดีมีคําส่ังใหประกาศ
โฆษณาคําขอจดทะเบียนดังกลาวภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายงาน โดยใหผูขอจด
ทะเบียนเปนผูออกคาใชจายในการประกาศโฆษณาตามจํานวนที่จายจริง ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๓  ผูใดเห็นวาตนมีสิทธิในพันธุพืชใหมดีกวาผูขอจดทะเบียนพันธุพืช

ใหมหรือเห็นวาคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมใดไมชอบดวยมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ 
มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๒๐ ผูนั้นจะยื่นคําคัดคานก็ได โดยใหย่ืนตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเกา
สิบวันนับแตวันเริ่มประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๒ 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําคัดคานตามวรรคหนึ่ง ใหสงสําเนาคําคัดคานไป
ยังผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม ใหผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมย่ืนคําโตแยงภายในเกาสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับสําเนาคําคัดคาน ถาผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไมย่ืนคําโตแยงภายในกําหนดเวลา
ดังกลาว ใหถือวาละทิ้งคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมนั้น 



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 
 

คําคัดคานและคําโตแยงใหย่ืนพรอมหลักฐานประกอบ 
 
มาตรา ๒๔  ในการพิจารณาคําคัดคานและคําโตแยง ผูคัดคานหรือผูโตแยงจะนาํ

พยานหลักฐานมาแสดงหรือแถลงเพ่ิมเติมก็ได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
ใหอธิบดีวินิจฉัยคําคัดคานและคําโตแยงตามวรรคหนึ่งใหเสร็จสิ้นภายในหกสิบ

วันนับแตวันที่ไดรับคําคัดคานหรือคําโตแยง 
 
มาตรา ๒๕  ในกรณีที่อธิบดีไดวินิจฉัยวาผูคัดคานเปนผูมีสิทธิในพันธุพืชใหม

ดีกวาผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม ใหอธิบดีส่ังยกคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม ผูขอจดทะเบียน
พันธุพืชใหมมีสิทธิอุทธรณคําส่ังของอธิบดีตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
คําส่ังของอธิบดี 

ในกรณีที่ผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมมิไดอุทธรณคําส่ังของอธิบดี หรือได
อุทธรณแตคณะกรรมการไดวินิจฉัยยืนตามคําส่ังของอธิบดี ถาผูคัดคานไดย่ืนคําขอจดทะเบียน
พันธุพืชใหมภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังของอธิบดีหรือคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการ แลวแตกรณี ใหถือวาผูคัดคานไดย่ืนคําขอจดทะเบียนในวันเดียวกับวันที่ผูขอจด
ทะเบียนพันธุพืชใหมย่ืนคําขอจดทะเบียน และใหถือวาการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนพันธุ
พืชใหมของผูย่ืนคําขอเดิมเปนการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมของผูคัดคาน
ดวย 

 
มาตรา ๒๖  ในกรณีที่อธิบดีไดวินิจฉัยวาผูคัดคานเปนผูไมมีสิทธิในพันธุพืชใหม

ใหอธิบดีส่ังยกคําคัดคานนั้น 
ผูคัดคานมีสิทธิอุทธรณคําส่ังของอธิบดีตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแต

วันที่ไดรับแจงคําส่ังของอธิบดี 
ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํา

อุทธรณ 
 

มาตรา ๒๗  เมื่อคณะกรรมการไดวินิจฉัยตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ แลว 
ถาผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมหรือผูคัดคาน แลวแตกรณี ไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการใหมีสิทธินําคดีไปสูศาลไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย ถาไม
ดําเนินคดีภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการเปนที่สุด 

ในกรณีที่ศาลไดมีคําส่ังหรือคําพิพากษาถึงที่สุดใหผูคัดคานเปนผูมีสิทธิในพันธุ
พืชใหมใหนําความในมาตรา ๒๕ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๘  ถาปรากฏวาคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไมชอบดวยมาตรา ๑๒ 

มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐ ใหอธิบดีส่ังยกคําขอจดทะเบียน
พันธุพืชใหมและใหพนักงานเจาหนาที่แจงคําส่ังไปยังผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมรวมทั้งผู
คัดคาน ในกรณีที่มีการคัดคานตามมาตรา ๒๓ 



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 
 

ถาการยกคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไดกระทําภายหลังจากการประกาศ
โฆษณาตามมาตรา ๒๒ ใหประกาศโฆษณาคําส่ังยกคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม โดยใหนําความ
ในมาตรา ๒๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๙  เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่

และกระบวนการขอจดทะเบียนโดยตลอดแลวเห็นวาไมมีเหตุขัดของในการรับจดทะเบียนพันธุพืช
ใหม ใหอธิบดีมีคําส่ังใหรับจดทะเบียน 

ใหผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมชําระคาธรรมเนียมการออกหนังสือสําคัญแสดง
การจดทะเบียนพันธุพืชใหมภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง ถาผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม
ไมชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ใหถือวาละทิ้งคําขอ 

เมื่อผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไดชําระคาธรรมเนียมตามวรรคสองแลว ให
พนักงานเจาหนาที่จดทะเบียนพันธุพืชใหมและออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืช
ใหมใหแกผูขอจดทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับชําระคาธรรมเนียม 

หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๐  ใหอธิบดีประกาศชื่อพันธุพืชใหมที่ไดรับการจดทะเบียนตาม

พระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๓๑  หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม ใหมีอายุดังตอไปนี้ 
(๑)  พืชที่ใหผลผลิตตามลักษณะประจําพันธุไดหลังจากปลูกจากสวนขยายพันธุ

ภายในเวลาไมเกินสองป ใหมีอายุสิบสองป 
(๒)  พืชที่ใหผลผลิตตามลักษณะประจําพันธุไดหลังจากปลูกจากสวนขยายพันธุ

ในเวลาเกินกวาสองป ใหมีอายุสิบเจ็ดป 
(๓)  พืชที่ใชประโยชนจากเนื้อไมที่ใหผลผลิตตามลักษณะประจําพันธุได

หลังจากปลูกจากสวนขยายพันธุในเวลาเกินกวาสองป ใหมีอายุย่ีสิบเจ็ดป 
อายุหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมตามวรรคหนึ่ง ใหนับตั้งแต

วันที่ออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม 
 
มาตรา ๓๒  ใหผูไดรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมเปนผูทรง

สิทธิในพันธุพืชใหมนั้น 
ผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมจะอนุญาตใหบุคคลใดใชสิทธิในพันธุพืชใหมของตน

หรือจะโอนสิทธิในพันธุพืชใหมใหแกบุคคลอื่นก็ได 
ในกรณีที่บุคคลหลายคนเปนผูทรงสิทธิรวมกัน การโอนสิทธิหรือการอนุญาตให

บุคคลอื่นใชสิทธิจะกระทําไดก็แตดวยความยินยอมของผูทรงสิทธิทุกคน 



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 
 

การโอนสิทธิหรือการอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิตามวรรคสอง ตองทําเปน
หนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๓  ผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการผลิต ขาย 

หรือจําหนายดวยประการใด นําเขามาในราชอาณาจักร สงออกนอกราชอาณาจักร หรือมีไวเพ่ือ
กระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังกลาวซึ่งสวนขยายพันธุของพันธุพืชใหม 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกกรณีดังตอไปนี้ 
(๑)  การกระทํา เ ก่ียวกับพันธุ พืชใหมที่ ได รับความคุมครอง  โดยไมมี

วัตถุประสงคเพ่ือใชเปนสวนขยายพันธุ 
(๒)  การศึกษา คนควา ทดลอง หรือวิจัยเกี่ยวกับพันธุพืชใหมที่ไดรับความ

คุมครองเพื่อปรับปรุงพันธุหรือพัฒนาพันธุพืช 
(๓)  การกระทําเก่ียวกับพันธุพืชใหมที่ไดรับความคุมครองซึ่งกระทําโดยสุจริต 
(๔)  การเพาะปลูกหรือขยายพันธุสําหรับพันธุพืชใหมที่ไดรับความคุมครองโดย

เกษตรกรดวยการใชสวนขยายพันธุที่ตนเองเปนผูผลิต แตในกรณีที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประกาศใหพันธุพืชใหมนั้นเปนพันธุพืชที่ควรสงเสริมการปรับปรุงพันธุให
เกษตรกรสามารถเพาะปลูกหรือขยายพันธุไดไมเกินสามเทาของปริมาณที่ไดมา 

(๕)  การกระทํา เ ก่ียวกับพันธุ พืชใหมที่ ได รับความคุมครอง  โดยไมมี
วัตถุประสงคเพ่ือการคา 

(๖)  การขายหรือจําหนายดวยประการใด นําเขามาในราชอาณาจักร สงออกนอก
ราชอาณาจักรหรือมีไวเพ่ือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังกลาว ซึ่งสวนขยายพันธุของพันธุพืช
ใหมที่ไดรับความคุมครองซึ่งถูกนําออกจําหนาย โดยผูทรงสิทธิหรือดวยความยินยอมของผูทรง
สิทธิ 

 
มาตรา ๓๔  ในการขายหรือจําหนายดวยประการใด ซึ่งสวนขยายพันธุของพันธุ

พืชใหม ผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมตองแสดงเครื่องหมายใหปรากฏที่สวนขยายพันธุของพันธุพืช
ใหมภาชนะบรรจุ หรือหีบหอของสวนขยายพันธุของพันธุพืชใหม 

เครื่องหมายตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
 
มาตรา ๓๕  การจดทะเบียนการรับโอนสิทธิในพันธุพืชใหมโดยทางมรดกให

เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๖  เมื่อมีความจําเปนในการปองกันรักษาโรคและสงเสริมสุขภาพ การ

รักษาสวัสดิภาพของประชาชน การรักษาและอนุรักษส่ิงแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ 
หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอ่ืน รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจ



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 
 

ประกาศหามมิใหผลิต ขายหรือจําหนายดวยประการใด นําเขามาในราชอาณาจักร หรือสงออก
นอกราชอาณาจักรซึ่งพันธุพืชใหมเปนระยะเวลาตามที่กําหนดไวในประกาศได 

เพ่ือประโยชนตอความมั่นคงของประเทศ ในการรักษาความมั่นคงทางอาหาร 
การปองกันการผูกขาดทางการคา หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอ่ืน รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจออกประกาศอนุญาตใหบุคคลทั่วไปใหกระทําการตามมาตรา 
๓๓ วรรคหนึ่งได โดยตองเสียคาตอบแทนที่เหมาะสมแกผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหม ประกาศ
ดังกลาวจะตองกําหนดระยะเวลาอนุญาตใหกระทําการและกําหนดอัตราคาตอบแทนไวดวย 

หลังจากที่ไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลว แตยังปรากฏวาไมสามารถ
ปองกันหรือบรรเทาเหตุตามวรรคสองไดอยางมีประสิทธิผล รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอาจมีคําส่ังเพิกถอนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมนั้นได 

 
มาตรา ๓๗  เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันจดทะเบียนพันธุพืชใหม บุคคลอื่น

จะยื่นคําขอใชสิทธิตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง ตออธิบดีก็ได ถาปรากฏวาในขณะที่ย่ืนคําขอ
ดังกลาว ไมมีการขายสวนขยายพันธของพันธุพืชใหม หรือมีการขายสวนขยายพันธุดังกลาวใน
ปริมาณที่ไมเพียงพอตอความตองการของประชาชนภายในราชอาณาจักร หรือขายในราคาสูงเกิน
ควร เวนแตผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมจะพิสูจนไดวา การนั้นเกิดขึ้นจากพฤติการณที่ตนไมสามารถ
ควบคุมได หรือพันธุพืชใหมนั้นเปนสายพันธุสําหรับใชประโยชนเพ่ือการผลิตเมล็ดพันธุลูกผสม 
ซึ่งมีการผลิตเมล็ดพันธุลูกผสมในปริมาณที่เพียงพอตอความตองการของประชาชนภายใน
ราชอาณาจักรและขายในราคาที่ไมสูงเกินควร 

อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจอนุญาตใหมีการใชสิทธิตาม
มาตรา ๓๓ วรรคหนึ่งได โดยใหผูขอใชสิทธิจายคาตอบแทนตามสมควรแกผูทรงสิทธิในพันธุพืช
ใหม 

การขอใชสิทธิในพันธุพืชใหม การกําหนดคาตอบแทน และระยะเวลาการใชสิทธิ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๘  อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอน

หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมไดในกรณี ดังตอไปนี ้
(๑)  พันธุพืชนั้นไมมีลักษณะตามมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ 
(๒)  หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชใหม ออกไปโดยไม

ชอบดวยมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ 
(๓)  รายละเอียดในคําขอจดทะเบียนที่ย่ืนตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๙ 

เปนเท็จ 
ในกรณีที่มีเหตุตาม (๑) (๒) หรือ (๓) บุคคลใดจะกลาวอางหรือย่ืนฟองตอ

ศาลขอใหมีคําส่ังเพิกถอนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมก็ได 
 



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 
 

มาตรา ๓๙  ผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมตองชําระคาธรรมเนียมรายปตามอัตรา
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง และตองชําระภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม และของทุกๆ ปถัดไป 

 
มาตรา ๔๐  ถาผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมไมชําระคาธรรมเนียมรายปตามมาตรา 

๓๙ ตองชําระคาธรรมเนียมเพิ่มรอยละสามสิบของเงินคาธรรมเนียมรายปที่คางชําระ 
ถาผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมไมชําระคาธรรมเนียมรายปและคาธรรมเนียมเพิ่ม

ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นกําหนดชําระคาธรรมเนียมรายปตามมาตรา ๓๙ ใหอธิบดีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม
นั้น 

 
มาตรา ๔๑  คําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม คําคัดคานการขอจดทะเบียนพันธุพืช

ใหม หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม คําขอจดทะเบียนการอนุญาตใหใชสิทธิตาม
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม คําขอจดทะเบียนการโอนสิทธิตามหนังสือสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมใหเสีย
คาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๒  ในกรณีที่หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมชํารุดหรือ

สูญหาย ใหผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมขอรับใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืช
ใหมไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๔ 
การคุมครองพันธุพืชพื้นเมอืงเฉพาะถ่ิน 

   
 
มาตรา ๔๓  พันธุพืชที่จะขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ินตาม

พระราชบัญญัตินี้ตองประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี ้
(๑)  เปนพันธุพืชที่มีอยูเฉพาะในทองที่ใดทองที่หนึ่งภายในราชอาณาจักรเทานั้น 
(๒)  เปนพันธุพืชที่ไมเคยจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม 
 
มาตรา ๔๔  บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวที่ตั้งถ่ินฐานและสืบทอดระบบวัฒนธรรม

รวมกันมาโดยตอเนื่อง ซึ่งไดรวมกันอนุรักษ หรือพัฒนาพันธุพืชที่เขาลักษณะที่กําหนดไวตาม
มาตรา ๔๓ อาจขอขึ้นทะเบียนเปนชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้ โดยตั้งตัวแทนยื่นคําขอเปน
หนังสือ ตอผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ 

คําขออยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี ้
(๑)  พันธุพืชที่รวมกันอนุรักษ หรือพัฒนา และวิธีดําเนินการในการอนุรักษหรือ

พัฒนาพันธุพืชนั้น 



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 
 

(๒)  รายชื่อของผูเปนสมาชิกชุมชน 
(๓)  สภาพพ้ืนที่พรอมทั้งแผนที่สังเขปแสดงเขตพื้นที่ชุมชนและเขตติดตอ 
การยื่นคําขอและการพิจารณาอนุมัติข้ึนทะเบียนชุมชนใหเปนไปตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๕  พันธุพืชที่มีอยูเฉพาะในทองที่ใดและชุมชนเปนผูอนุรักษ หรือ

พัฒนาพันธุพืชดังกลาวแตผูเดียว ใหชุมชนนั้นมีสิทธิย่ืนคํารองตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
ชุมชนนั้นตั้งอยูในเขตปกครองใหดําเนินการยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นแทน
ชุมชนดังกลาวได 

เมื่อไดรับคํารองจากชุมชนตามวรรคหนึ่ง ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดําเนินการขอจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ินตอคณะกรรมการนับแตวันที่ไดรับเอกสาร
และขอมูลที่จําเปนในการขอจดทะเบียนครบถวน 

ในกรณีที่ชุมชนตามวรรคหนึ่งรวมตัวกันจัดตั้งเปนกลุมเกษตรกร หรือสหกรณ
ตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ใหกลุมเกษตรกรหรือสหกรณนั้นมีสิทธิขอจดทะเบียนคุมครองพันธุ
พืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ินแทนชุมชนได 

 
มาตรา ๔๖  การขอจดทะเบียน การพิจารณาคําขอจดทะเบียน และการออก

หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๗  เมื่อไดจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ินของชุมชนใด

แลวใหชุมชนนั้นมีสิทธิแตผูเดียวในการปรับปรุงพันธุ ศึกษา คนควา ทดลอง วิจัย ผลิต ขาย 
สงออกนอกราชอาณาจักร หรือจําหนายดวยประการใดซึ่งสวนขยายพันธุของพันธุพืชพื้นเมือง
เฉพาะถ่ิน ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลุมเกษตรกรหรือสหกรณที่ไดรับหนังสือสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ินเปนผูทรงสิทธิในพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ินนั้น
แทนชุมชนดังกลาว 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกกรณีดังตอไปนี้ 
(๑)  การกระทําเก่ียวกับพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ินที่ไดรับความคุมครอง โดย

ไมมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนสวนขยายพันธุ 
(๒)  การกระทําเก่ียวกับพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ินที่ไดรับความคุมครอง ซึ่ง

กระทําโดยสุจริต 
(๓)  การเพาะปลูกหรือขยายพันธุสําหรับพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ินที่ไดรับ

ความคุมครองโดยเกษตรกรดวยการใชสวนขยายพันธุที่ตนเองเปนผูผลิต แตในกรณีที่รัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศใหพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ินนั้นเปนพันธุพืชที่ควร
สงเสริมการปรับปรุงพันธุใหเกษตรกรสามารถเพาะปลูกหรือขยายพันธุไดไมเกินสามเทาของ
ปริมาณที่ไดมา 



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 
 

(๔)  การกระทําเก่ียวกับพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ินที่ไดรับความคุมครอง โดยไม
มีวัตถุประสงคเพ่ือการคา 

 
มาตรา ๔๘  ผูใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นหรือสวน

หนึ่งสวนใดของพันธุพืชดังกลาว เพ่ือการปรับปรุงพันธุ  ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน
ในทางการคาจะตองทําขอตกลงแบงปนผลประโยชนที่ไดรับจากการใชพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ิน
นั้น 

ในการอนุญาตใหผูใดกระทําการตามวรรคหนึ่ง และการทําขอตกลงแบงปน
ผลประโยชน ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลุมเกษตรกร หรือสหกรณที่ไดรับหนังสือสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ิน เปนผูทํานิติกรรมแทนชุมชน  ทั้งนี้ จะตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน 

 
มาตรา ๔๙  ผลประโยชนที่ไดรับจากการอนุญาตใหผู อ่ืนใชสิทธิในพันธุพืช

พ้ืนเมืองเฉพาะถ่ินใหจัดสรรแกผูซึ่งอนุรักษหรือพัฒนาพันธุพืชนั้นรอยละยี่สิบ เปนรายไดรวมกัน
ของชุมชนรอยละหกสิบ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลุมเกษตรกรหรือสหกรณที่เปนผูทํา
นิติกรรมรอยละยี่สิบ 

การแบงผลประโยชนในระหวางผูซึ่งอนุรักษหรือพัฒนาพันธุพืชใหเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่มีขอโตแยงใดๆ เก่ียวกับการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหนึ่ง ให
คณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

 
มาตรา ๕๐  ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๓๑ มาใชบังคับแกอายุของหนังสือสําคัญ

แสดงการจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ินโดยอนุโลม 
อายุของหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามวรรค

หนึ่ง อาจขยายเวลาตอไดคราวละสิบป หากอธิบดีเห็นวาพันธุพืชนั้นยังประกอบดวยลักษณะตาม
มาตรา ๔๓ และชุมชนนั้นยังคงมีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ 

การขอขยายอายุสิทธิและการอนุญาตใหขยายอายุสิทธิใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๑  ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ มาใชบังคับกับพันธุ

พืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ินโดยอนุโลม 
 

หมวด ๕ 
การคุมครองพันธุพืชพื้นเมอืงทั่วไปและพันธุพืชปา 

   
 



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 
 

มาตรา ๕๒  ผูใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุพืชปาหรือ
สวนหนึ่งสวนใดของพันธุพืชดังกลาว เพ่ือการปรับปรุงพันธุ  ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อ
ประโยชนในทางการคา จะตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ และทําขอตกลงแบงปน
ผลประโยชน โดยใหนําเงินรายไดตามขอตกลงแบงปนผลประโยชนสงเขากองทุนคุมครองพันธุพืช 
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอตกลงแบงปนผลประโยชนอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี ้
(๑)  วัตถุประสงคของการเก็บหรือรวบรวมพันธุพืช 
(๒)  จํานวนหรือปริมาณของตัวอยางพันธุพืชที่ตองการ 
(๓)  ขอผูกพันของผูไดรับอนุญาต 
(๔)  การกําหนดความเปนเจาของทรัพยสินทางปญญาในผลงานการปรับปรุง

พันธุศึกษา ทดลอง หรือวิจัยที่ไดมาจากการใชพันธุพืชในขอตกลง 
(๕)  การกําหนดจํานวน อัตรา และระยะเวลาการแบงปนผลประโยชนตาม

ขอตกลงแบงปนผลประโยชนในผลิตภัณฑที่ไดมาจากการใชพันธุพืชในขอตกลง 
(๖)  อายุของขอตกลง 
(๗)  การยกเลิกขอตกลง 
(๘)  การกําหนดวิธีการระงับขอพิพาท 
(๙)  รายการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๓  ผูใดทําการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุพืช

ปาหรือสวนหนึ่งสวนใดของพันธุพืชดังกลาวที่มิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนในทางการคา ให
ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 
หมวด ๖ 

กองทุนคุมครองพันธุพืช 
   

 
มาตรา ๕๔  ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนคุมครองพันธุพืช” 

ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ่ือเปนทุนใชจายในการชวยเหลือและอุดหนุนกิจการที่เก่ียวกับ
การอนุรักษ การวิจัย และการพัฒนาพันธุพืช ประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปนี ้

(๑)  เงินรายไดจากขอตกลงแบงปนผลประโยชนตามมาตรา ๕๒ 
(๒)  เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับจากการจดทะเบียนคุมครองพันธุพืช 
(๓)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๔)  เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 
(๕)  ดอกผลและผลประโยชนอ่ืนใดที่เกิดจากกองทุน 
เงินและทรัพยสินอื่นตามวรรคหนึ่ง ใหสงเขากองทุนโดยไมตองนําสงคลังเปน

รายไดแผนดิน 
 



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 ๕๕  เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการดังตอไปนี้ 
(๑)  ชวยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ของชุมชนที่เก่ียวกับการอนุรักษ การวิจัย

และการพัฒนาพันธุพืช 
(๒)  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเพ่ืออุดหนุนการอนุรักษ การวิจัย และ

การพัฒนาพันธุพืชของชุมชน 
(๓)  เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน 
การบริหารกองทุนและการควบคุมการใชจายเงินกองทุน ใหเปนไปตามระเบยีบที่

คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 
มาตรา ๕๖  ใหมีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวยปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณเปนประธานกรรมการ และบุคคลอื่นซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งไมเกินเจ็ดคน
เปนกรรมการ และอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปนกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๕๗  ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑)  เสนอแนวทาง หลักเกณฑ เง่ือนไข และลําดับความสําคัญของการใชจาย

เงินกองทุนตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา ๕๕ ตอคณะกรรมการ 
(๒)  กําหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการขอจัดสรร ขอเงินชวยเหลือ

หรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุน 
(๓)  พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใชตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา 

๕๕ ทั้งนี้ ตามแนวทาง หลักเกณฑ เง่ือนไข และลําดับความสําคัญที่คณะกรรมการกําหนด 
(๔)  พิจารณาอนุมัติคําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา ๕๕ 
(๕)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 
มาตรา ๕๘  ใหนําความในมาตรา ๗ และมาตรา ๘ มาใชบังคับแกวาระการดํารง

ตําแหนงและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม 
ใหนําความในมาตรา ๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการกองทุนโดย

อนุโลม 
 
มาตรา ๕๙  ใหจัดสรรเงินจากกองทุนคุมครองพันธุพืชในสวนที่ไดรับจากการใช

ประโยชนพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปตามขอตกลงแบงปนผลประโยชนตามมาตรา ๕๒ ใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่เปนแหลงที่นําพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปมาใชประโยชนตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๐ ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน ใหคณะกรรมการ

กองทุนเสนองบดุล และรายงานการรับจายเงินกองทุนในปที่ลวงมาแลวตอสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินเพื่อตรวจสอบรับรองและเสนอตอคณะกรรมการ 



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 
 

งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาว ใหคณะกรรมการเสนอตอรัฐมนตรีและ
ใหรัฐมนตรีเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๗ 

การคุมครองสิทธิของผูทรงสิทธิในพนัธุพืช 
   

 
มาตรา ๖๑  ในกรณีที่มีการฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมหรือผูทรง

สิทธิในพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ินตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๔๗ แลวแตกรณี ศาลมีอํานาจสั่ง
ใหผูฝาฝนชดใชคาเสียหายแกผูทรงสิทธิตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควรโดยคํานึงถึงความรายแรง
ของความเสียหาย รวมทั้งการสูญเสียผลประโยชนและคาใชจายอันจําเปนในการบังคับตามสิทธิ
ของผูทรงสิทธิดวย 

 
มาตรา ๖๒  บรรดาพันธุพืชหรือส่ิงที่อยูในความครอบครองของผูกระทําการอัน

เปนการฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมหรือผูทรงสิทธิในพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ินตาม
มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๔๗ แลวแตกรณี ใหศาลสั่งริบเสียทั้งส้ิน 

บรรดาสิ่งที่ศาลสั่งริบ ใหตกเปนของแผนดิน และใหกรมวิชาการเกษตรนําไป
ดําเนินการตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 
หมวด ๘ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๖๓  พนักงานเจาหนาที่ผูใดซึ่งมีหนาที่เก่ียวกับการจดทะเบียนคุมครอง

พันธุพืชใหมเปดเผยขอมูลเก่ียวกับกรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืชตามมาตรา ๑๙ (๓) ใช 
ยินยอมใหผูอ่ืนใช หรือใหแกผูอ่ืนซึ่งสวนขยายพันธุของพันธุพืชใหม หรือสารพันธุกรรมที่สงมอบ
ใหแกตนตามคํารับรองตามมาตรา ๑๙ (๔) โดยมิชอบดวยกฎหมายหรือมิไดรับความยินยอมจาก
ผูขอจดทะเบียน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๔  ผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๔๗ 

โดยไมไดรับอนุญาตจากผูทรงสิทธิในพันธุพืชนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไม
เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๕  ผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖๖  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๕๒ ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 



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 
 

 
มาตรา ๖๗  ผูใดปลอมแปลง หรือใชเครื่องหมายเลียนแบบ หรือกระทําการใดๆ 

เ พ่ือใหบุคคลอื่นหลงเข าใจผิดวา  พันธุ พืชนั้นเปนพันธุ พืชที่ ได รับความคุมครองตาม
พระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป และปรับตั้งแตสองหมื่นถึงสองแสน
บาท 

 
มาตรา ๖๘  ผูใดขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมหรือพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ิน โดย

การแสดงขอความอันเปนเท็จแกพนักงานเจาหนาที่เพ่ือใหไดหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน
พันธุพืชใหม หรือหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ิน แลวแตกรณี 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 

มาตรา ๖๙  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เปน
นิติบุคคลผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย 
เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



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 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
๑.  คาํขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม ฉบับละ ๑,๐๐๐  บาท 
๒.  คําคัดคานการขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม ฉบับละ ๑,๐๐๐  บาท 
๓.  หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพนัธุพืชใหม ฉบับละ ๑,๐๐๐  บาท 
๔.  คาธรรมเนียมรายปสําหรับการคุมครองพันธุพืชใหม ปละ ๑,๐๐๐  บาท 
๕.  คําขอจดทะเบียนการอนญุาตใหใชสิทธิตามหนังสือ 
     สําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม ฉบับละ ๕๐๐  บาท 
๖.  คําขอจดทะเบียนการโอนสิทธิตามหนงัสือ 
     สําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม ฉบับละ ๕๐๐  บาท 
๗.  ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน 
      พันธุพืชใหม ฉบับละ ๕๐๐  บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรสงเสริมให
มีการปรับปรุงพันธุและพัฒนาพันธุพืช เพ่ือใหมีพันธุพืชใหมเพ่ิมเติมจากที่มีอยูเดิม อันเปนการ
สงเสริมการพัฒนาทางดานเกษตรกรรม โดยการสงเสริมและสรางแรงจูงใจดวยการใหสิทธิและ
ความคุมครองตามกฎหมาย ตลอดจนเพื่อเปนการอนุรักษ และพัฒนาการใชประโยชนพันธุพืช
พ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน พันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุพืชปา เพ่ือใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแล 
บํารุงรักษา และใชประโยชนพันธุพืชอยางย่ังยืน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

พรพิมล/แกไข 
๔ ตุลาคม ๒๕๔๔ 

A+B (C) 
 

อรรถชัย/สุมลรัตน/มณฑาทพิย/แกไข 
๒๒/๐๕/๔๖ 

 
วงาทินี/วนดิา/ปรับปรุง 
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 


