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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ
ว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช
พระราชบัญญัตินี้มีบ ทบั ญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภ าพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดย
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542”
มาตรา 21 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
“พืช” หมายความว่า สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชและให้หมายความรวมถึงเห็ด และสาหร่าย แต่ไม่
รวมถึงจุลชีพอื่น
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“พันธุ์พืช” หมายความว่า กลุ่มของพืชที่มีพันธุกรรมและลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เหมือนหรือ
คล้ า ยคลึ ง กั น มี คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะตั ว ที่ ส ม่ าเสมอ คงตั ว และแตกต่ า งจากกลุ่ ม อื่ น ในพื ช ชนิด เดีย วกั น และให้
หมายความรวมถึงต้นพืชที่จะขยายพันธุ์ให้ได้กลุ่มของพืชที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น
“พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น” หมายความว่า พันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพาะในชุมชนใดชุมชนหนึ่งภายใน
ราชอาณาจั กรและไม่เ คยจดทะเบี ย นเป็ น พั นธุ์ พืช ใหม่ ซึ่งได้ จดทะเบีย นเป็น พันธุ์ พื ช พื้นเมื อ งเฉพาะถิ่ น ตาม
พระราชบัญญัตินี้
“พันธุ์พืชป่า” หมายความว่า พันธุ์พืชที่มีหรือเคยมีอยู่ในประเทศตามสภาพธรรมชาติและยังมิได้
นามาใช้เพาะปลูกอย่างแพร่หลาย
“พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป” หมายความว่า พันธุ์พืชที่กาเนิดภายในประเทศหรือมีอยู่ ในประเทศซึ่ง
ได้มีการใช้ป ระโยชน์ อย่ างแพร่ ห ลาย และให้ ห มายความรวมถึงพันธุ์พืช ที่ไม่ใช่พันธุ์พืช ใหม่ พันธุ์พืช พื้นเมือง
เฉพาะถิ่น หรือพันธุ์พืชป่า
“สารพันธุกรรม” หมายความว่า สารเคมีที่ทาหน้าที่กาหนดลั กษณะเฉพาะของสิ่ งมีชีวิตโดย
สามารถเป็นต้นแบบในการจาลองตนเองและถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไปได้
“การตัดต่อสารพันธุกรรม” หมายความว่า กระบวนการในการนาสารพันธุกรรมที่มีต้นกาเนิด
จากสิ่งที่มีชีวิตทั้งที่เป็นสารพันธุกรรมธรรมชาติ สารพันธุกรรมที่ดัดแปลงจากธรรมชาติ หรือสารพันธุกรรมที่
สังเคราะห์ขึ้น ถ่ายเข้าไปรวมหรือร่วมอย่างถาวรกับสารพั นธุกรรมเดิมของพืชทาให้มีลักษณะที่ไม่เคยปรากฏมา
ก่อนตามธรรมชาติ
“สภาพทางพันธุกรรม” หมายความว่า องค์ประกอบโดยรวมของข้อมูลพันธุกรรมที่กาหนดการ
แสดงออกซึ่งลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตร่วมกับสภาพแวดล้อม
“ส่วนขยายพันธุ์” หมายความว่า พืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชที่สามารถทาให้เกิดพืชต้นใหม่ได้
โดยวิธีปกติทางเกษตรกรรม
“นักปรับปรุงพันธุ์พืช ” หมายความว่า ผู้ซึ่งทาการปรับปรุงพันธุ์ หรือพัฒนาพันธุ์จนได้พันธุ์พืช
ใหม่
“ชุมชน” หมายความว่า กลุ่มของประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานและสืบทอดระบบวัฒนธรรมร่วมกันมา
โดยต่อเนื่อง และได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
“พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ ง รั ฐ มนตรี ป ระกาศแต่ ง ตั้ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้
มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้
และกาหนดกิจการอื่นและออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด 1
คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
มาตรา 5 ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ประกอบด้วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้ มครองผู้บริโภค อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้อานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ผู้อานวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย ผู้อานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งสิบสองคน ในจานวนนี้จะต้องแต่งตั้งจากเกษตรกรหกคน นักวิชาการ
ด้ า นปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ พื ช จากสถาบั น การศึ ก ษาหนึ่ ง คน นั ก วิ ช าการด้ า นอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ จ าก
สถาบันการศึกษาหนึ่งคน ผู้แทนองค์การพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากาไรที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสองคน ผู้แทนสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช หรือ
เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืชสองคนเป็นกรรมการและอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นเกษตรกร ต้องเป็นผู้ ที่มีประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์ พัฒนา หรือ
ใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืช โดยให้คัดเลือกจากการเสนอชื่อของกลุ่ม ชมรม สมาคม กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์
การเกษตรของทุกภูมิภาคโดยต้องมีกรรมการจากภูมิภาคละอย่างน้อยหนึ่งคน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์การพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหากาไรที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามวรรคหนึ่ง ให้คัดเลือกจากรายชื่อที่เสนอโดยองค์การพัฒนาเอกชนดังกล่าว
การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 6 ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
(2) พิจารณา วินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งของอธิบดีตามมาตรา 25 และมาตรา 26
(3) ให้ความเห็นหรือคาแนะนาแก่รัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(4) วางระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา ทดลอง วิจัย และปรับปรุงหรือพัฒนาพันธุ์พืชจากพันธุ์พืช
พื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว

(5) วางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช
(6) กาหนดหลั กเกณฑ์และวิธีการในการให้ บาเหน็จพิเศษแก่ลู กจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง
ปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด
(7) กาหนดหน่ ว ยงานหรื อสถาบันให้ มีอานาจหน้าที่ตรวจสอบประเมินผลกระทบด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
(8) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ
มาตรา 7 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี
กรรมการซึ่ ง พ้ น จากต าแหน่ง อาจได้ รั บ การแต่ง ตั้ ง อี ก ได้ แต่ จ ะด ารงต าแหน่ง เกิ น สองวาระ
ติดต่อกันไม่ได้
มาตรา 8 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา 7 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจาก
ตาแหน่ง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่กระทาโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งบุค คลซึ่งได้รับ
การคัดเลือกตามมาตรา 5 เป็นกรรมการแทน เว้นแต่วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึง
เก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งก็ได้ และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่ง
ตนแทน
มาตรา 9 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทาหน้าที่แทน
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้า งมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่กรรมการเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องใดห้ามมิให้กรรมการผู้นั้น
เข้าร่วมประชุม
มาตรา 10 ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ คณะกรรมการมี อ านาจแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้
คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งมีอานาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ให้นามาตรา 9 มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
หมวด 2
พันธุ์พืช
มาตรา 11 พันธุ์พืชตามพระราชบัญญัตินี้ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีความสม่าเสมอของลักษณะประจาพันธุ์ทางด้านสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา หรือคุณสมบัติอื่น
ที่เป็นผลเนื่องจากการแสดงออกของสภาพทางพันธุกรรมที่จาเพาะต่อพันธุ์พืชนั้น
(2) มีความคงตัวของลักษณะประจาพันธุ์ที่สามารถแสดงลักษณะประจาพันธุ์ได้ในทุกครั้งของการ
ผลิตส่วนขยายพันธุ์พืชนั้น เมื่อขยายพันธุ์ด้วยวิธีทั่วไปสาหรับพืชนั้น
(3) มีลักษณะประจาพันธุ์แตกต่างจากพันธุ์อื่นอย่างเด่นชัด ทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา หรือมี
คุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งเป็นผลเนื่องจากการแสดงออกของสภาพทางพันธุกรรมที่แตกต่างจากพันธุ์พืชอื่น
ลักษณะของพันธุ์พืชตาม (1) ไม่ใช้บังคับกับพันธุ์พืชป่า
หมวด 3
การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
มาตรา 12 พันธุ์พืชที่จะขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องมีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้
(1) เป็นพันธุ์พืชที่ไม่มีการนาส่วนขยายพันธุ์มาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการขายหรือจาหน่ายด้วย
ประการใด ทั้งในหรือนอกราชอาณาจักรโดยนักปรับปรุงพันธุ์ หรือด้วยความยินยอมของนักปรับปรุงพันธุ์เกินกว่า
หนึ่งปีก่อนวันยื่นขอจดทะเบียน

(2) มีความแตกต่างจากพันธุ์พืชอื่นที่ปรากฏอยู่ในวันยื่นขอจดทะเบียน โดยความแตกต่างนั้น
เกี่ยวข้องกับลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูก การบริโภค เภสัชกรรม การผลิต หรือการแปรรูป และให้
หมายความรวมถึงมีความแตกต่างจากพันธุ์พืช ดังต่อไปนี้ด้วย
(ก) พันธุ์พืชที่ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองไว้แล้ว ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันยื่น
ขอจดทะเบียน
(ข) พันธุ์พืชที่มีการยื่นขอจดทะเบียนในราชอาณาจักรไว้แล้ว และได้รับการจดทะเบียนใน
เวลาต่อมา
มาตรา 13 พันธุ์พืชใหม่ที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงในทางตรงหรือทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
หรือสวัสดิภาพของประชาชน ห้ามมิให้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
พัน ธุ์พืช ใหม่ที่ได้จ ากการตัด ต่อ สารพันธุ กรรมจะจดทะเบี ยนพันธุ์ พืช ใหม่ ได้ ต่ อเมื่ อผ่ า นการ
ประเมินผลกระทบทางด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ หรือสวัสดิภาพของประชาชนจากกรมวิชาการ
เกษตรหรือหน่วยงานหรือสถาบันอื่นที่คณะกรรมการกาหนด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 14 ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษากาหนดพืชชนิดใดให้เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครองและพืชชนิดใดที่มีความสาคัญต่อความมั่นคง
ของประเทศ
มาตรา 15 ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ต้องเป็นนักปรับปรุงพันธุ์พืชและมีคุณสมบัติอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
(2) มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่มีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน
ประเทศไทย ขอรับการคุ้มครองในประเทศนั้นได้
(3) มีสัญชาติของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ
คุ้มครองพันธุ์พืชที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย
(4) มีภูมิลาเนา หรือประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอย่างจริงจังในประเทศไทยหรือ
ประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชที่ประเทศไทยเป็น
ภาคีอยู่ด้วย

มาตรา 16 สิทธิขอรับความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่สาหรับการปรับปรุงพันธุ์พืชซึ่งลูกจ้างหรือผู้
รับจ้างได้กระทาขึ้นโดยการทางานตามสัญญาจ้าง หรือ โดยสัญญาจ้างที่มีวัตถุประสงค์ให้ทาการปรับปรุงพันธุ์พืช
ใหม่ ย่อมตกเป็นของนายจ้างหรือผู้ว่าจ้าง แล้วแต่กรณี เว้นแต่สัญญาจ้างระบุไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ในการจด
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างต้องมีคุณสมบัติตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ของมาตรา 15 ด้วย
สิทธิขอรับความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่สาหรับการปรับปรุงพันธุ์พืชซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระทา
การตามหน้าที่ตกเป็นของหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น
ถ้านายจ้าง ผู้ว่าจ้าง หรือหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับผลประโยชน์จาก
การปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ ให้ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้รับบาเหน็จพิเศษนอกเหนือจากค่าจ้าง
หรือเงินเดือนตามปกติ แล้วแต่กรณี
การได้รับบ าเหน็จ พิเศษตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กาหนด
มาตรา 17 ถ้ามีบุ คคลหลายคนทาการปรับปรุ งพันธุ์ หรือทาการพัฒ นาพันธุ์พืช ใหม่ร่วมกัน
บุคคลเหล่านั้นมีสิทธิขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ร่วมกัน
ในกรณีที่นั กปรั บ ปรุ งพัน ธุ์พืช ร่วมรายใดไม่ยอมร่วมขอจดทะเบียนหรือติดต่อไม่ได้ หรือขาด
คุณสมบัติตามมาตรา 15 นักปรับปรุงพันธุ์พืชร่วมรายอื่นจะขอจดทะเบียนสาหรับพันธุ์พืชใหม่ที่ได้ทาร่วมกันนั้นใน
นามของตนเองก็ได้
นักปรับปรุงพันธุ์พืชร่วมซึ่งไม่ได้ร่วมขอจดทะเบียน จะขอเข้าเป็นผู้ร่วมขอจดทะเบียนเมื่อใดก็ได้
ก่อนมีการออกหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ เมื่อได้รับคาขอแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงว่าผู้ ร่ ว มขอจดทะเบีย นมีสิทธิขอจดทะเบียนหรือไม่ ในการนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งกาหนดวัน
ตรวจสอบและส่งสาเนาคาขอไปยังผู้ขอจดทะเบียนและผู้ร่วมขอจดทะเบียนด้วย
ในการตรวจสอบตามวรรคสาม พนักงานเจ้าหน้าที่จะเรียกผู้ขอจดทะเบียนและผู้ร่วมขอจดทะเบียน
มาให้ถ้อยคา ชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการ
ตรวจสอบแล้วให้เสนอความเห็นต่ออธิบดี เมื่ออธิบดีได้วินิจฉัยแล้ว ให้แจ้งคาวินิจฉัยไปยังผู้ขอจดทะเบียนและผู้
ร่วมขอจดทะเบียน
มาตรา 18 ในกรณีที่นักปรับปรุงพันธุ์พืชหลายรายต่างทาการปรับปรุงพันธุ์พืชหรือพัฒนาพันธุ์
พืชใหม่ที่เป็นพันธุ์พืชเดียวกันโดยมิได้ร่วมกัน ให้ผู้ซึ่งยื่นคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ไว้ก่อนเป็นผู้มีสิทธิดีกว่า
ถ้าการขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ตามวรรคหนึ่งได้กระทาในวันเดียวกัน ให้ผู้ยื่นคาขอตกลงกันว่า
จะให้ผู้ใดมีสิทธิแต่ผู้เดียวหรือให้มีสิทธิร่วมกัน ถ้าตกลงกันไม่ได้ภายในเวลาที่อธิบดีกาหนด ให้คู่กรณีนาคดีไปสู่ศาล

ภายในกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นระยะเวลาที่อธิบดีกาหนด ถ้าไม่นาคดีไปสู่ศาลภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้
ถือว่าบุคคลเหล่านั้นละทิ้งคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
มาตรา 19 การขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
คาขอจดทะเบียนต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(1) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ และรายละเอียดที่เป็นลักษณะสาคัญของพันธุ์พืชใหม่
(2) ชื่อนักปรับปรุงพันธุ์พืชซึ่งมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพันธุ์ หรือพัฒนาพันธุ์พืชใหม่
(3) รายละเอียดแสดงที่มาของพันธุ์พืช ใหม่ หรือสารพันธุกรรมที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ห รื อ
พัฒนาพันธุ์พืชใหม่ ตลอดจนกรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช โดยต้องมีรายละเอียดที่ทาให้สามารถเข้าใจกรรมวิธี
ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน
(4) คารับรองว่าจะส่งมอบส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ที่ขอจดทะเบียนและสารพันธุกรรมที่ใช้
ในการปรับปรุงพันธุ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ตาม (3) ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อทาการตรวจสอบตามเวลาที่
พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนด
(5) ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ในกรณีที่การใช้พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป หรือพันธุ์พืชป่า หรือส่วน
หนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าวในการปรับปรุงพันธุ์สาหรับใช้ประโยชน์ในทางการค้า
(6) รายการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 20 ผู้ซึ่งได้ยื่นคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ไว้นอกราชอาณาจักร ถ้ายื่นคาขอจดทะเบียน
พันธุ์พืชใหม่นั้นในราชอาณาจักรภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้ยื่นคาขอจดทะเบียนนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก ผู้
นั้นจะขอให้ระบุว่าวันที่ได้ยื่นคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่นอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรกเป็นวันที่ได้ยื่นคาขอจด
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ในราชอาณาจักรก็ได้ หากประเทศที่ขอจดทะเบียนเป็นครั้งแรกและผู้ขอจดทะเบียนมีสัญชาติ
ของประเทศที่ให้สิทธิทานองเดียวกันแก่บุคคลสัญชาติไทย
พนักงานเจ้าหน้าที่อาจสั่งให้ผู้ยื่นคาขอตามวรรคหนึ่งส่งสาเนาคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ที่ได้
ยื่นไว้ในต่างประเทศพร้อมคาแปลเป็นภาษาไทย หรือหลักฐานอื่นภายในเวลาที่กาหนดซึ่งจะต้องไม่ น้อยกว่าเก้าสิบ
วัน
มาตรา 21 ในการพิจารณาคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบ
ดังนี้
(1) ตรวจสอบคาขอจดทะเบียนให้ถูกต้องตามมาตรา 19

(2) ตรวจสอบว่ามีลักษณะเป็นพันธุ์พืชตามมาตรา 11 เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา
12 ไม่ต้องห้ามมิให้จดทะเบียนตามมาตรา 13 วรรคหนึ่ง และผ่านการประเมินตามมาตรา 13 วรรคสอง
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
ถ้ามีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบพันธุ์พืชนั้น ให้ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ชาระค่าใช้จ่ายเท่า
จานวนที่จ่ายจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ถ้าผู้ขอจด
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ไม่ชาระภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ให้ถือว่าละทิ้งคาขอจดทะเบียน
มาตรา 22 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบตามมาตรา 21 แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทา
รายงานการตรวจสอบเสนอต่ออธิบดี
เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งแล้วเห็นว่าคาขอ
จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ถูกต้องตามมาตรา 19 ให้อธิบดีมีคาสั่งให้ประกาศโฆษณาคาขอจดทะเบียนดังกล่าวภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน โดยให้ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประกาศโฆษณาตามจานวนที่
จ่ายจริง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 23 ผู้ใดเห็นว่าตนมีสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ หรือเห็นว่าคา
ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ใดไม่ชอบด้วยมาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 15 มาตรา 16 หรือมาตรา 20 ผู้นั้นจะยื่นคา
คัดค้านก็ได้ โดยให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันเริ่มประกาศโฆษณาตามมาตรา 22
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับคาคัดค้านตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งสาเนาคาคัดค้านไปยังผู้ขอจดทะเบียน
พันธุ์พืชใหม่ ให้ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ยื่ นคาโต้แย้งภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับสาเนาคาคัดค้าน ถ้าผู้
ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ไม่ยื่นคาโต้แย้งภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า ละทิ้งคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืช
ใหม่นั้น
คาคัดค้านและคาโต้แย้งให้ยื่นพร้อมหลักฐานประกอบ
มาตรา 24 ในการพิจารณาคาคัดค้านและคาโต้แย้ง ผู้คัดค้านหรือผู้โต้แย้งจะนาพยานหลักฐาน
มาแสดงหรือแถลงเพิ่มเติมก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
ให้อธิบดีวินิจฉัยคาคัดค้านและคาโต้แย้งตามวรรคหนึ่งให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้
รับคาคัดค้านหรือคาโต้แย้ง

มาตรา 25 ในกรณีที่อ ธิบ ดีไ ด้วินิจ ฉัย ว่า ผู้คัด ค้า นเป็น ผู้มีสิท ธิใ นพัน ธุ์พืช ใหม่ดีก ว่า ผู้ข อจด
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ให้อธิบดีสั่งยกคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่มีสิทธิอุทธรณ์คาสั่ง
ของอธิบดีต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งของอธิบดี
ในกรณี ที่ ผู้ ข อจดทะเบี ย นพั น ธุ์ พื ช ใหม่ มิ ไ ด้ อุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ของอธิ บ ดี หรื อ ได้ อุ ท ธรณ์ แ ต่
คณะกรรมการได้วินิจฉัยยืนตามคาสั่งของอธิบดี ถ้าผู้คัดค้านได้ยื่นคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งของอธิบดีหรือคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ แล้ว แต่กรณี ให้ถือว่าผู้คัดค้านได้
ยื่นคาขอจดทะเบียนในวันเดียวกับวันที่ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ยื่นคาขอจดทะเบียน และให้ถือว่าการประกาศ
โฆษณาคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ของผู้ยื่นคาขอเดิมเป็นการประกาศโฆษณาคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ของ
ผู้คัดค้านด้วย
มาตรา 26 ในกรณีที่อธิบดีได้วินิจฉัยว่าผู้คัดค้านเป็นผู้ไม่มีสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ให้อธิบดีสั่งยกคา
คัดค้านนั้น
ผู้คัดค้านมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งของอธิบดีต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คาสั่งของอธิบดี
ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาอุทธรณ์
มาตรา 27 เมื่อ คณะกรรมการได้วินิจ ฉัย ตามมาตรา 25 หรือ มาตรา 26 แล้ว ถ้า ผู้ข อจด
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่หรือผู้คัดค้าน แล้วแต่กรณี ไม่เห็นด้วยกับคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ ให้มีสิทธินาคดีไปสู่
ศาลได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาวินิจฉัย ถ้าไม่ดาเนินคดีภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคา
วินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นที่สุด
ในกรณีที่ศาลได้มีคาสั่งหรือคาพิพากษาถึงที่สุดให้ผู้คัดค้านเป็นผู้มีสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ ให้นาความ
ในมาตรา 25 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 28 ถ้าปรากฏว่าคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ไม่ชอบด้วยมาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา
15 มาตรา 16 มาตรา 19 หรือ มาตรา 20 ให้อ ธิบ ดีสั่ง ยกคาขอจดทะเบีย นพัน ธุ์พืช ใหม่ และให้พ นัก งาน
เจ้าหน้าที่แจ้งคาสั่งไปยังผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่รวมทั้งผู้คัดค้าน ในกรณี ที่มีการคัดค้านตามมาตรา 23
ถ้าการยกคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ได้กระทาภายหลังจากการประกาศโฆษณาตามมาตรา 22
ให้ประกาศโฆษณาคาสั่งยกคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ โดยให้นาความในมาตรา 22 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา 29 เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่และกระบวนการ
ขอจดทะเบียนโดยตลอดแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุขัดข้องในการรับจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ให้อธิบดีมีคาสั่งให้รับจด
ทะเบียน
ให้ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ชาระค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียน
พันธุ์พืชใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมภายในเวลา
ที่กาหนด ให้ถือว่าละทิ้งคาขอ
เมื่อผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ได้ชาระค่าธรรมเนียมตามวรรคสองแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่และออกหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ให้แก่ผู้ขอจดทะเบียนภายในเจ็ด
วันนับแต่วันที่ได้รับชาระค่าธรรมเนียม
หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ให้เป็นไปตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 30 ให้อธิบดีประกาศชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ในราช
กิจจานุเบกษา
มาตรา 31 หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ให้มีอายุดังต่อไปนี้
(1) พืชที่ให้ผลผลิตตามลักษณะประจาพันธุ์ได้หลังจากปลูกจากส่วนขยายพันธุ์ภายในเวลาไม่เกิน
สองปี ให้มีอายุสิบสองปี
(2) พืชที่ให้ผลผลิตตามลักษณะประจาพันธุ์ได้หลังจากปลูกจากส่วนขยายพันธุ์ในเวลาเกินกว่า
สองปี ให้มีอายุสิบเจ็ดปี
(3) พืชที่ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ที่ให้ผลผลิตตามลักษณะประจาพันธุ์ได้หลังจากปลูกจากส่วน
ขยายพันธุ์ในเวลาเกินกว่าสองปี ให้มีอายุยี่สิบเจ็ดปี
อายุหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือ
สาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
มาตรา 32 ให้ผู้ได้รับหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่เป็นผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืช
ใหม่นั้น
ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่จะอนุญาตให้บุคคลใดใช้สิทธิในพันธุ์พืชใหม่ของตนหรือจะโอนสิทธิใน
พันธุ์พืชใหม่ให้แก่บุคคลอื่นก็ได้
ในกรณีที่บุคคลหลายคนเป็นผู้ทรงสิทธิร่วมกัน การโอนสิทธิหรือการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ
จะกระทาได้ก็แต่ด้วยความยินยอมของผู้ทรงสิทธิทุกคน

การโอนสิ ท ธิ ห รื อ การอนุ ญ าตให้ บุค คลอื่ นใช้สิ ท ธิต ามวรรคสอง ต้ อ งท าเป็ น หนั ง สื อ และจด
ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 33 ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการผลิต ขาย หรือจาหน่ายด้วย
ประการใด นาเข้ามาในราชอาณาจั กร ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือมีไว้เพื่อกระทาการอย่างหนึ่งอย่ างใด
ดังกล่าวซึ่งส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่กรณีดังต่อไปนี้
(1) การกระทาเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับความคุ้มครอง โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นส่วน
ขยายพันธุ์
(2) การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับความคุ้มครองเพื่อปรับปรุง
พันธุ์หรือพัฒนาพันธุ์พืช
(3) การกระทาเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งกระทาโดยสุจริต
(4) การเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์สาหรับพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับความคุ้มครองโดยเกษตรกรด้วยการ
ใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ตนเองเป็นผู้ผลิต แต่ในกรณีที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศให้พันธุ์พืช
ใหม่นั้นเป็นพันธุ์พืชที่ควรส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์ให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์ได้ไม่เกินสามเท่า
ของปริมาณที่ได้มา
(5) การกระทาเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับความคุ้มครอง โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า
(6) การขายหรือจาหน่ายด้วยประการใด นาเข้ามาในราชอาณาจักร ส่งออกนอกราชอาณาจักร
หรือมีไว้เพื่อกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าว ซึ่งส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับความคุ้มครองซึ่งถูกนา
ออกจาหน่าย โดยผู้ทรงสิทธิหรือด้วยความยินยอมของผู้ทรงสิทธิ
มาตรา 34 ในการขายหรือจาหน่ายด้วยประการใด ซึ่งส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ ผู้ทรงสิทธิใน
พันธุ์พืชใหม่ต้องแสดงเครื่องหมายให้ปรากฏที่ส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อของส่วน
ขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่
เครื่องหมายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกาหนด
มาตรา 35 การจดทะเบียนการรับโอนสิทธิในพันธุ์พืชใหม่โดยทางมรดกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 36 เมื่อมีความจาเป็นในการป้องกันรักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพ การรักษาสวัสดิภาพ
ของประชาชน การรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ หรือเพื่ อประโยชน์สาธารณะ

อย่างอื่น รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอานาจประกาศห้ามมิให้ผลิต ขาย หรือจาหน่ายด้วย
ประการใด นาเข้ามาในราชอาณาจักร หรือส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งพันธุ์พืชใหม่เป็นระยะเวลาตามที่กาหนดไว้
ในประกาศได้
เพื่อประโยชน์ต่อความมั่นคงของประเทศ ในการรักษาความมั่นคงทางอาหาร การป้องกันการ
ผูกขาดทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอานาจ
ออกประกาศอนุญาตให้บุคคลทั่วไปให้กระทาการตามมาตรา 33 วรรคหนึ่งได้ โดยต้องเสียค่าตอบแทนที่เหมาะสม
แก่ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ ประกาศดังกล่าวจะต้องกาหนดระยะเวลาอนุญาตให้กระทาการและกาหนดอัตรา
ค่าตอบแทนไว้ด้วย
หลังจากที่ได้ดาเนินการตามความในวรรคสองแล้ว แต่ยังปรากฏว่าไม่สามารถป้องกันหรือบรรเทา
เหตุตามวรรคสองได้อย่างมีประสิทธิผล รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจมีคาสั่งเพิกถอนหนั งสือ
สาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่นั้นได้
มาตรา 37 เมื่อพ้นกาหนดสามปีนับแต่วันจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ บุคคลอื่นจะยื่นคาขอใช้สิทธิ
ตามมาตรา 33 วรรคหนึ่ง ต่ออธิบดีก็ได้ ถ้าปรากฏว่าในขณะที่ยื่นคาขอดังกล่าว ไม่มีการขายส่วนขยายพันธ์ของ
พันธุ์พืชใหม่ หรือมีการขายส่วนขยายพันธุ์ดังกล่าวในปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนภายใน
ราชอาณาจักร หรือขายในราคาสูงเกินควร เว้นแต่ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่จะพิสูจน์ได้ว่า การนั้นเกิดขึ้นจาก
พฤติการณ์ที่ตนไม่สามารถควบคุมได้ หรือพันธุ์พืชใหม่นั้นเป็นสายพันธุ์สาหรับใช้ ประโยชน์เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์
ลูกผสม ซึ่งมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนภายในราชอาณาจักรและ
ขายในราคาที่ไม่สูงเกินควร
อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอานาจอนุญาตให้มีการใช้สิทธิตามมาตรา 33 วรรค
หนึ่งได้ โดยให้ผู้ขอใช้สิทธิจ่ายค่าตอบแทนตามสมควรแก่ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่
การขอใช้สิทธิในพัน ธุ์พืช ใหม่ การกาหนดค่าตอบแทน และระยะเวลาการใช้สิทธิ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 38 อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอานาจเพิกถอนหนังสือสาคั ญแสดงการ
จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) พันธุ์พืชนั้นไม่มีลักษณะตามมาตรา 11 และมาตรา 12
(2) หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ออกไปโดยไม่ชอบด้วยมาตรา 13
มาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 19 และมาตรา 20
(3) รายละเอียดในคาขอจดทะเบียนที่ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 19 เป็นเท็จ

ในกรณีที่มีเหตุตาม (1) (2) หรือ (3) บุคคลใดจะกล่าวอ้างหรือยื่นฟ้องต่อศาลขอให้มีคาสั่งเพิก
ถอนหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ก็ได้
มาตรา 39 ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ต้องชาระค่าธรรมเนียมรายปีตามอัตราและวิธีการที่กาหนด
ในกฎกระทรวง และต้องชาระภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
และของทุก ๆ ปีถัดไป
มาตรา 40 ถ้าผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมรายปีตามมาตรา 39 ต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมเพิ่มร้อยละสามสิบของเงินค่าธรรมเนียมรายปีที่ค้างชาระ
ถ้าผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมรายปีและค่าธรรมเนียมเพิ่มภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันสิ้นกาหนดชาระค่าธรรมเนียมรายปีตามมาตรา 39 ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอานาจสั่ง
เพิกถอนหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่นั้น
มาตรา 41 คาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ คาคัดค้านการขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ หนังสือสาคัญ
แสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ คาขอจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียน
พันธุ์พืชใหม่ คาขอจดทะเบียนการโอนสิทธิตามหนังสือสาคั ญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ใบแทนหนังสือ
สาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ให้เสียค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 42 ในกรณีที่หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ชารุดหรือสูญหาย ให้ผู้ทรงสิทธิ
ในพันธุ์พืชใหม่ขอรับใบแทนหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
หมวด 4
การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
มาตรา 43 พันธุ์พืชที่จะขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ ต้อง
ประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็นพันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพาะในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งภายในราชอาณาจักรเท่านั้น
(2) เป็นพันธุ์พืชที่ไม่เคยจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่

มาตรา 44 บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วที่ตั้งถิ่นฐานและสืบทอดระบบวัฒนธรรมร่วมกันมาโดย
ต่อเนื่อง ซึ่งได้ร่วมกันอนุรักษ์ หรือพัฒนาพันธุ์พืชที่เข้าลักษณะที่กาหนดไว้ตามมาตรา 43 อาจขอขึ้นทะเบียนเป็น
ชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้ โดยตั้งตัวแทนยื่นคาขอเป็นหนังสือ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่
คาขออย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(1) พันธุ์พืชที่ร่วมกันอนุรักษ์ หรือพัฒนา และวิธีดาเนินการในการอนุรักษ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชนั้น
(2) รายชื่อของผู้เป็นสมาชิกชุมชน
(3) สภาพพื้นที่พร้อมทั้งแผนที่สังเขปแสดงเขตพื้นที่ชุมชนและเขตติดต่อ
การยื่นคาขอและการพิจารณาอนุมัติขึ้นทะเบียนชุมชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 45 พันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพาะในท้องที่ใดและชุมชนเป็นผู้อนุรักษ์ หรือพัฒนาพันธุ์พืชดังกล่าว
แต่ผู้เดียว ให้ชุมชนนั้นมีสิทธิยื่นคาร้องต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชุมชนนั้น ตั้งอยู่ในเขตปกครองให้ดาเนินการ
ยื่นคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นแทนชุมชนดังกล่าวได้
เมื่ อ ได้ รั บ ค าร้ อ งจากชุ ม ชนตามวรรคหนึ่ ง ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ด าเนิ นการขอจด
ทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นต่อคณะกรรมการนับแต่วันที่ได้รับเอกสารและข้อมูลที่จาเป็นในการขอจด
ทะเบียนครบถ้วน
ในกรณีที่ชุมชนตามวรรคหนึ่งรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์ตามกฎหมายว่า
ด้วยสหกรณ์ ให้กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์นั้นมีสิทธิขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นแทนชุมชน
ได้
มาตรา 46 การขอจดทะเบียน การพิจารณาคาขอจดทะเบียน และการออกหนังสือสาคัญแสดง
การจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 47 เมื่อได้จดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นของชุมชนใดแล้วให้ชุมชนนั้นมี
สิทธิแต่ผู้เดียวในการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย ผลิต ขาย ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือจาหน่าย
ด้ว ยประการใดซึ่ง ส่ว นขยายพัน ธุ์ ข องพัน ธุ์พืช พื้น เมือ งเฉพาะถิ่น ทั้ง นี้ ให้อ งค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม
เกษตรกรหรือสหกรณ์ที่ได้รับหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นเป็นผู้ทรงสิทธิในพันธุ์
พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นนั้นแทนชุมชนดังกล่าว
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่กรณีดงั ต่อไปนี้

(1) การกระทาเกี่ยวกับพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นที่ได้รับความคุ้มครอง โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ใช้เป็นส่วนขยายพันธุ์
(2) การกระทาเกี่ยวกับพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นที่ได้รับความคุ้มครอง ซึ่งกระทาโดยสุจริต
(3) การเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์สาหรับพันธุ์ พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นที่ได้รับความคุ้มครองโดย
เกษตรกรด้วยการใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ตนเองเป็นผู้ผลิต แต่ในกรณีที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประกาศให้พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นนั้นเป็นพันธุ์พืชที่ควรส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์ให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูก
หรือขยายพันธุ์ได้ไม่เกินสามเท่าของปริมาณที่ได้มา
(4) การกระทาเกี่ยวกับพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นที่ได้รับความคุ้มครอง โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
การค้า
มาตรา 48 ผู้ใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์
พืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้าจะต้องทาข้อตกลงแบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นนั้น
ในการอนุญาตให้ผู้ใดกระทาการตามวรรคหนึ่ง และการทาข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์ที่ได้รับหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่น เป็นผู้ทานิติกรรมแทนชุมชน ทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
มาตรา 49 ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิในพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นให้
จัดสรรแก่ผู้ซึ่งอนุรักษ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชนั้นร้อยละยี่สิบ เป็นรายได้ร่วมกันของชุมชนร้อยละหกสิบ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ที่เป็นผู้ทานิติกรรมร้อยละยี่สิบ
การแบ่ ง ผลประโยชน์ ใ นระหว่ า งผู้ ซึ่ ง อนุ รั ก ษ์ ห รื อ พั ฒ นาพั น ธุ์ พื ช ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการกาหนด
ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ งใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
มาตรา 50 ให้นาบทบัญญัติในมาตรา 31 มาใช้บังคับแก่อายุของหนังสื อสาคัญแสดงการจด
ทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นโดยอนุโลม
อายุของหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามวรรคหนึ่ง อาจขยาย
เวลาต่อได้คราวละสิบปี หากอธิบดีเห็นว่าพันธุ์พืชนั้นยังประกอบด้วยลักษณะตามมาตรา 43 และชุมชนนั้นยังคงมี
คุณสมบัติตามมาตรา 44 และมาตรา 45

การขอขยายอายุสิทธิและการอนุญาตให้ขยายอายุสิทธิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 51 ให้ น าบทบั ญ ญัติ ใ นมาตรา 36 และมาตรา 37 มาใช้ บั ง คั บ กั บ พั นธุ์พื ช พื้ นเมือง
เฉพาะถิ่นโดยอนุโลม
หมวด 5
การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า
มาตรา 52 ผู้ใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่าหรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า จะต้องได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และทาข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ โดยให้นาเงินรายได้ตามข้อตกลงแบ่งปัน
ผลประโยชน์ ส่งเข้ากองทุน คุ้มครองพัน ธุ์พืช ทั้งนี้ ให้ เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(1) วัตถุประสงค์ของการเก็บหรือรวบรวมพันธุ์พืช
(2) จานวนหรือปริมาณของตัวอย่างพันธุ์พืชที่ต้องการ
(3) ข้อผูกพันของผู้ได้รับอนุญาต
(4) การกาหนดความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานการปรับปรุงพันธุ์ศึกษา ทดลอง
หรือวิจัยที่ได้มาจากการใช้พันธุ์พืชในข้อตกลง
(5) การกาหนดจ านวน อัตรา และระยะเวลาการแบ่งปันผลประโยชน์ตามข้อตกลงแบ่งปัน
ผลประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการใช้พันธุ์พืชในข้อตกลง
(6) อายุของข้อตกลง
(7) การยกเลิกข้อตกลง
(8) การกาหนดวิธีการระงับข้อพิพาท
(9) รายการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 53 ผู้ใดทาการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าวที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กาหนด

หมวด 6
กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช
มาตรา 54 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ” ในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ การวิจัย และการ
พัฒนาพันธุ์พืช ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินดังต่อไปนี้
(1) เงินรายได้จากข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ตามมาตรา 52
(2) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืช
(3) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(4) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
(5) ดอกผลและผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากกองทุน
เงินและทรัพย์สินอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเข้ากองทุนโดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา 55 เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการดังต่อไปนี้
(1) ช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ของชุมชนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ การวิจัย และการพัฒนา
พันธุ์พืช
(2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่ออุดหนุนการอนุรักษ์ การวิจัย และการพัฒนาพันธุ์พืช
ของชุมชน
(3) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
การบริหารกองทุนและการควบคุมการใช้จ่ายเงิน กองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กาหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา 56 ให้มีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานกรรมการ และบุคคลอื่นซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งไม่เกินเจ็ดคนเป็นกรรมการ และอธิบดีกรมวิชาการ
เกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา 57 ให้คณะกรรมการกองทุนมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลาดับความสาคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุน ตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในมาตรา 55 ต่อคณะกรรมการ

(2) กาหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือหรือขอเงินอุดหนุน
จากกองทุน
(3) พิจารณาจัดสรรเงิน กองทุนเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในมาตรา 55 ทั้งนี้ ตาม
แนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลาดับความสาคัญที่คณะกรรมการกาหนด
(4) พิจารณาอนุมัติคาขอรับการส่งเสริมและช่วยเหลือตามมาตรา 55
(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มาตรา 58 ให้นาความในมาตรา 7 และมาตรา 8 มาใช้บังคับแก่วาระการดารงตาแหน่งและการ
พ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม
ให้นาความในมาตรา 9 มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม
มาตรา 59 ให้จัดสรรเงินจากกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชในส่วนที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์พันธุ์พืช
พื้นเมืองทั่วไปตามข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ตามมาตรา 52 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นแหล่งที่นา
พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปมาใช้ประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 60 ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ให้คณะกรรมการกองทุนเสนองบดุล
และรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้วต่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบรับรองและ
เสนอต่อคณะกรรมการ
งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินดังกล่าว ให้คณะกรรมการเสนอต่อรัฐ มนตรีและให้รัฐมนตรี
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและจัดให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด 7
การคุ้มครองสิทธิของผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืช
มาตรา 61 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนสิทธิของผู้ ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่หรือผู้ ทรงสิ ทธิในพันธุ์พืช
พื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามมาตรา 33 หรือมาตรา 47 แล้วแต่กรณี ศาลมีอานาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ทรง
สิทธิตามจานวนที่ศาลเห็นสมควรโดยคานึงถึงความร้ายแรงของความเสียหาย รวมทั้งการสูญเสียผลประโยชน์และ
ค่าใช้จ่ายอันจาเป็นในการบังคับตามสิทธิของผู้ทรงสิทธิด้วย

มาตรา 62 บรรดาพันธุ์พืชหรือสิ่งที่อยู่ในความครอบครองของผู้กระทาการอันเป็นการฝ่ าฝืน
สิทธิของผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืช ใหม่หรื อผู้ทรงสิ ทธิในพันธุ์พืช พื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามมาตรา 33 หรือมาตรา 47
แล้วแต่กรณี ให้ศาลสั่งริบเสียทั้งสิ้น
บรรดาสิ่งที่ศาลสั่งริบ ให้ตกเป็นของแผ่น ดิน และให้กรมวิชาการเกษตรนาไปดาเนินการตาม
ระเบียบที่อธิบดีกาหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หมวด 8
บทกาหนดโทษ
มาตรา 63 พนั กงานเจ้ าหน้าที่ผู้ ใดซึ่งมีห น้าที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนคุ้ มครองพันธุ์ พื ช ใหม่
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืชตามมาตรา 19 (3) ใช้ ยินยอมให้ผู้อื่นใช้ หรือให้แก่ผู้อื่นซึ่งส่วน
ขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ หรือสารพันธุกรรมที่ส่งมอบให้แก่ตนตามคารับรองตามมาตรา 19 (4) โดยมิชอบด้วย
กฎหมายหรือมิได้รับความยินยอมจากผู้ขอจดทะเบียน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่แสน
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 64 ผู้ใดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 33 หรือมาตรา 47 โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชนั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 65 ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 34 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 66 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 48 หรือมาตรา 52 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือ
ปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 67 ผู้ใดปลอมแปลง หรือใช้เครื่องหมายเลียนแบบ หรือกระทาการใด ๆ เพื่อให้บุคคลอื่น
หลงเข้าใจผิดว่า พันธุ์พืชนั้นเป็นพันธุ์พืชที่ได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หก
เดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงสองแสนบาท
มาตรา 68 ผู้ใดขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่หรือพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น โดยการแสดงข้อความ
อันเป็นเท็จแก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ หรือหนังสือสาคัญแสดง

การจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่แสน
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 692 ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทาความผิดของนิติบุคคลนั้น
เกิดจากการสั่งการหรือการกระทาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติ
บุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระทาการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระทาการจน
เป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระทาความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

อัตราค่าธรรมเนียม
1. คาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
2. คาคัดค้านการขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
3. หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
4. ค่าธรรมเนียมรายปีสาหรับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
5. คาขอจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิตามหนังสือ
สาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
6. คาขอจดทะเบียนการโอนสิทธิตามหนังสือ
สาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
7. ใบแทนหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียน
พันธุ์พืชใหม่
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ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ปีละ

1,000
1,000
1,000
1,000

บาท
บาท
บาท
บาท

ฉบับละ

500 บาท

ฉบับละ

500 บาท

ฉบับละ

500 บาท

มาตรา 69 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบั ญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริมให้มีการปรับปรุง
พัน ธุ์และพัฒ นาพัน ธุ์พืช เพื่อให้ มีพัน ธุ์พืช ใหม่เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม อันเป็นการส่ งเสริมการพัฒ นาทางด้าน
เกษตรกรรม โดยการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจด้วยการให้สิทธิและความคุ้มครองตามกฎหมาย ตลอดจนเพื่อเป็น
การอนุรักษ์ และพัฒนาการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า เพื่อให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล บารุงรักษา และใช้ประโยชน์พันธุ์พืชอย่างยั่งยืน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญ ญัติแ ก้ไ ขเพิ่ม เติม บทบัญญัติแ ห่ง กฎหมายที่เ กี่ยวกับความรับ ผิดในทางอาญาของผู้แ ทนนิติ
บุคคล พ.ศ. 25603
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป
หมายเหตุ เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บนี้ คื อ โดยที่ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ มี ค าวิ นิ จ ฉั ย ว่ า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 54 เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้กรรมการผู้จัดการ
ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษทางอาญาร่วมกับการกระทา
ความผิดของนิติบุคคล โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระทาหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทาความผิดของนิติ
บุคคลนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 39 วรรคสอง เป็นอันใช้
บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 6 และต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีคา
วินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวทานองเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 74 พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 78 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 28/4 และ
พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 มาตรา 72/5 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 39 วรรคสอง เป็ นอันใช้บั งคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา
6 ดังนั้น เพื่อแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให้ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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