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ตารางเปรียบเทียบ 
พรบ. คุ้มครองพันธุ์พืช (พ.ศ. ๒๕๔๒) กับร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. .... 

พ.ร.บ.คุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ.๒๕๔๒ ร่างพระราชบญัญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. ....  ข้อคิดเห็นเบื้องต้นต่อร่างกฎหมายใหม ่

.......................................... 
ภูมิพลอดลุยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๒  เป็นปีที่ 
๕๔   ในรัชกาลปจัจบุัน 

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช      
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯใหป้ระกาศว่า 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองพันธ์ุพืช 

  

    มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า 
"พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒" 

    มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า 
“พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. .... 

  

    มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บงัคับตั้งแต่วันถัด  
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

    มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บงัคับเมื่อพ้น
ก าหนดหนึง่ร้อยแปดสบิวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  

      มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช 
พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ควรแก้ไขเพียงบางมาตรา 
เหตุผล การปรับปรุงกฎหมาย ควรแก้ไขตามความ
จ าเป็นเฉพาะในส่วนที่มีข้อเท็จจริงว่าเป็นอุปสรรคใน
การบังคับใช้กฎหมาย โดยต้องคงหลักการเดิมไว้  
     การขจัดอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อจะท าให้กฎหมายที่
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ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันสามารถให้ความคุ้มครองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (การที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่พ.ศ. 
๒๕๔๒ แต่ยังไม่สามารถด าเนินการตามมาตรา ๕๒ 
เป็นอุปสรรคที่ส าคัญซึ่งท าให้นักปรับปรุงพันธ์ุพืช
จ านวนมากไม่สามารถขอรับความคุ้มครองในพันธ์ุพืช
ใหม่ได้ในปัจจุบัน) ไม่จ าเป็นต้องยกเลิกพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้วยกร่างใหม่เกือบ
ทั้งหมด ดังที่กรมวิชาการเกษตรก าลังด าเนินการอยู่ แต่
สามารถแก้ไขเพียง ๘ ประเด็น (มาตรา ๓, ๕, ๑๕, 
๒๒, ๒๓, ๔๔, ๕๒, และ ๕๓) ดังที่ระบุในข้อคิดเห็นน้ี 
     การอ้างว่าจ าเป็นต้องเปลี่ยนหลักการในการให้
ความคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับระบบ
กฎหมายในประเทศสมาชิก AEC โดยในปัจจุบันมีเพียง
สิงคโปร์และเ วียดนามเท่านั้นที่ เป็นภาคีสมาชิก
อนุสัญญา UPOV (แม้รัฐบาลญี่ปุ่นได้พยายามมาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลาราว ๕ ปี ผ่านโครงการ East Asia 
Plant Variety Protection Forum เพื่อให้ประเทศ
สมาชิก AEC อื่นๆ มีกฎหมายด้านการคุ้มครองพันธ์ุพืช
ใหม่ตามอนุสัญญา UPOV ฉบับ ๑๙๙๑ และเข้าเป็น
ภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV) แต่ร่างกฎหมายใหม่
กลับใช้หลักการในการให้ความคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่
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ตามอนุสัญญา UPOV 
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นถ้าคงข้อความตามร่าง
กฎหมายใหม่ไว้ การยกร่างกฎหมายใหม่ทั้งฉบับนี้เป็น
การเปลี่ยนแปลงหลักการเดิมในการคุ้มครองพันธ์ุพืช 
ทั้งพันธ์ุพืชใหม่และพันธ์ุพืชดั้งเดิม (พันธ์ุพืชพื้นเมือง
เฉพาะถ่ิน พันธ์ุพืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธ์ุพืชป่า) โดย
ในส่วนของพันธ์ุพืชใหม่นั้น มีเนื้อหาสอดคล้องกับ
อนุสัญญา UPOV ฉบับ ๑๙๙๑ ซึ่งจะท าให้เกษตรกร
และนักปรับปรุงพันธ์ุพืชรายใหม่ถูกรอนสิทธิจากการ
ขยายขอบเขตสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ของนักปรับปรุงพันธ์ุ
พืชรายเดิม ขณะที่ส่วนของพันธ์ุพืชดั้งเดิม (พันธ์ุพืช
พื้นเมืองเฉพาะถ่ิน พันธ์ุพืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธ์ุพืช
ป่ า )  กลับลดระดับการ คุ้มครองจากระดับพัน ธ์ุ 
(variety/cultivar) สู่ระดับชนิด (species) ซึ่งนอกจาก
ไม่เป็นไปตามหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ยังจะเป็นการเพิ่มประโยชน์แก่
ผู้ประสงค์จะเข้าถึง (เก็บ จัดหา หรือรวบรวม) พันธ์ุพืช
ดั้งเดิม และลดทอนประโยชน์ที่ประเทศ (ผ่านกองทุน
คุ้มครองพันธ์ุพืช) จะได้รับอีกด้วย 
     อนึ่ง  ร่างกฎหมายที่ ถูกจัดท า ข้ึนใหม่มี เน้ือหา
สอดคล้องกับอนุสัญญา UPOV ฉบับ ๑๙๙๑ อันมี
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ลักษณะเป็นการเอื้อต่อการรับข้อเสนอการเจรจาทวิ
ภาคีเพื่อเปิดเขตการค้าเสรี  (FTA) ระหว่างไทยกับ
สหรัฐอเมริกา และไทยกับยุโรป ท าให้การเสนอร่าง
กฎหมายฉบับนี้ มีลักษณะอาจอยู่ในข่ายพยายาม
หลีกเลี่ยงรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๙๐ อีกด้วย 

    มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ี  
    "พืช" หมายความว่า สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชและ
ให้หมายความรวมถึงเห็ด  และสาหร่าย แต่ไม่รวมถึง
จุลชีพอื่น 

    มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี  
    "พืช" หมายความว่า สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชและให้
หมายความรวมถึงเห็ด  และสาหร่าย แต่ไม่รวมถึงจลุ
ชีพอื่น 

ไม่มีการแก้ไข 

     "พันธ์ุพืช"  หมายความว่า  กลุ่มของพืชทีม่ี
พันธุกรรมและลักษณะทางพฤกษศาสตร์เหมือนหรือ
คล้ายคลึงกัน มีคุณสมบัตเิฉพาะตัวทีส่ม่ าเสมอ คงตัว
และแตกต่างจากกลุ่มอื่นในพืชชนิดเดียวกัน  และให้
หมายความรวมถึงต้นพืชทีจ่ะขยายพันธ์ุให้ได้กลุ่มของ
พืชที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น 

    "พันธ์ุพืช"  หมายความว่า  กลุ่มของพืชที่มีพันธุกรรม
และลกัษณะทางพฤกษศาสตร์เหมอืนหรือคล้ายคลึงกัน 
มีคุณสมบัตเิฉพาะตัวทีส่ม่ าเสมอ คงตัวและแตกต่างจาก
กลุ่มอื่นในพืชชนิดเดียวกัน  และใหห้มายความรวมถึง
ต้นพืชที่จะขยายพันธ์ุให้ได้กลุม่ของพืชทีม่ีคุณสมบัติ
ดังกล่าวข้างต้น 

ไม่มีการแก้ไข 

    "พันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ิน" หมายความว่า พันธ์ุ
พืชที่มีอยู่เฉพาะในชุมชนใดชุมชนหนึ่งภายใน
ราชอาณาจักรและไมเ่คยจดทะเบียนเป็นพันธ์ุพืชใหม่
ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นพันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ินตาม
พระราชบัญญัติน้ี                                           

    "พืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ิน" หมายความว่า พืชที่มีอยู่
เฉพาะในชุมชนใดชุมชนหนึ่งภายในราชอาณาจักรและ
ไม่เคยจดทะเบียนเป็นพันธ์ุพืชใหม่ซึง่ได้จดทะเบียนเป็น
พืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ินตามพระราชบัญญัติน้ี  

ต้องคงค านิยามเดิมไว้  
เหตุผล การให้ความคุ้มครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักการของอนุสัญญาว่า
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ) ต้องด าเนินการ
ระดับเล็กที่สุดคือในระดับพันธ์ุ เพื่อให้มั่นใจได้ว่านัก
ปรับปรุงพันธ์ุพืชจะมีฐานพันธุกรรมกว้างเพียงพอ
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ส าหรับใช้ในการปรับปรุงพันธ์ุพืชในอนาคต 
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นถ้าคงข้อความตามร่าง
กฎหมายใหม่ไว้ การตัดค าว่า "พันธ์ุ" ออก จะท าให้
พันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ินตามความหมายเดิมเกือบ
ทั้งหมดกลายเป็นพืชพื้นเมืองทั่วไป เนื่องจาก “พืช
พื้นเมืองเฉพาะถ่ิน" ตามความหมายใหม่ จะหมายความ
ถึงเฉพาะพืชถ่ินเดียว (endemic species) ซึ่งมีอยู่
น้อยมาก และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการให้
ความคุ้มครองพันธ์ุพืชซึ่งมีเหลือจ านวนน้อย 
     การเปลี่ยนค าศัพท์ที่ใช้ใหม่จะส่งผลให้ชุมชนได้รับ
แรงจูงใจทางเศรษฐกิจน้อยลง ในการอนุรักษ์ และ
พัฒนาพันธ์ุพืชซึ่งมีเหลือจ านวนน้อย (พบเพียงชุมชน
เดียว) อันอาจจะท าให้พันธ์ุพืชดังกล่าวสูญพันธ์ุไปได ้
หากพันธ์ุพืชสูญพันธ์ุไปก็อาจจะท าให้นักปรับปรุงพันธ์ุ
พืชขาดโอกาสที่จะได้ใช้เช้ือพันธุกรรมเหล่านี้ซึ่งอาจมี
ลักษณะที่จ าเป็น ในการปรับปรุงพันธ์ุพืชในอนาคต  ที่
ผ่านมา พนักงานเจ้าหน้าที่บางคนอาจมีความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนในศัพท์ค านี้ (ดังปรากฏตัวอย่างที่ชัดเจน
จากการแสดงความเห็นของผู้ เ ช่ียวชาญด้านการ
คุ้มครองพันธ์ุพืชของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นอดีต
พนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักคุ้มครองพันธ์ุพืช ระหว่าง
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การจัดท าประชาพิจารณ์ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
ว่าขิง ข่า ตะไคร้ ของชาวบ้าน ไม่เป็น “พันธ์ุพืช” ตาม
พ.ร.บ.คุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งที่ขิง ข่า 
ตะไคร้ แต่ละต้นของชาวบ้าน จัดเป็น “พันธ์ุพืช”อย่าง
ชัดเจน)  ท าให้ ไม่มีการ ข้ึนทะเบียนพืชพื้น เมือ ง
เฉพาะถ่ินในช่วงกว่า ๑๐ ปีที่กฎหมายประกาศใช้ 

    "พันธ์ุพืชป่า" หมายความว่า พันธ์ุพืชที่มีหรือเคยมี
อยู่ในประเทศตามสภาพธรรมชาติ และยังมิได้น ามาใช้
เพาะปลูกอย่างแพรห่ลาย 

    "พืชป่า" หมายความว่า พืชที่มีหรือเคยมีอยู่ใน
ประเทศตามสภาพธรรมชาติ และยังมิได้น ามาใช้
เพาะปลูกอย่างแพรห่ลาย 

ต้องคงค านิยามเดิมไว้   
เหตุผล การให้ความคุ้มครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพต้องกระท าในระดับพันธ์ุ เพื่อให้มั่นใจได้ว่านัก
ปรับปรุงพันธ์ุพืชจะมีฐานพันธุกรรมอย่างเพียงพอ
ส าหรับใช้ในการปรับปรุงพันธ์ุพืชในอนาคต 
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นถ้าคงข้อความตามร่าง
กฎหมายใหม่ไว้ การตัดค าว่า "พันธ์ุ" ออก จะเป็นการ
จะเป็นการลดขอบเขตการคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพ
ของประเทศ เนื่องจากค านิยามใหม่จะท าให้มีจ านวน
พืชที่จะได้รับการคุ้มครองในฐานะเป็นพืชป่าลดน้อยลง 
อันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มีเทคโนโลยีสูงกว่าใน
การเข้าถึง (เก็บ จัดหา หรือรวบรวม) ทรัพยากร
ชีวภาพของไทย โดยไม่ต้องแบ่งปันผลประโยชน์แก่
ประชาชนไทย ซึ่งอาจท าให้เกิดผลเสียหายแก่ประเทศ
อย่างร้ายแรงได้ 



~ ๗ ~ 

 

     "พันธ์ุพืชพื้นเมืองทั่วไป" หมายความว่า พันธ์ุพืชที่
ก าเนิดภายในประเทศหรือมีอยู่ในประเทศ ซึ่งได้มีการ
ใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย และให้หมายความ
รวมถึงพันธ์ุพืชที่ไม่ใช่พันธ์ุพืชใหม่ พันธ์ุพืชพื้นเมอืง
เฉพาะถ่ิน หรือพันธ์ุพืชป่า   

     "พืชพื้นเมืองทั่วไป" หมายความว่า พืชที่ก าเนิด
ภายในประเทศหรอืมีอยู่ในประเทศ ซึ่งได้มกีารใช้
ประโยชน์อย่างแพรห่ลาย ทัง้นี้ไม่รวมถงึพันธ์ุพืชใหม่ 
พืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ิน พืชป่า หรือพันธ์ุพืชที่พสิูจน์ได้ว่า
เป็นพันธ์ุทีผ่่านกระบวนการปรับปรงุพันธ์ุ   

ควรเปลี่ยนแปลงจากเดิม เพียงการเพ่ิมข้อยกเว้นใน
ค านิยามเดิม โดยเพ่ิมในส่วนของค านิยามเดิมว่า 
"แต่ไม่รวมถึงพันธุ์พืชท่ีนักปรับปรุงพันธุ์พัฒนาขึ้น
เองโดยไม่มีการใช้พันธุ์พืชเริ่มต้นซึ่งเป็นพันธุ์พืช
พ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชป่า หรือพันธุ์พืชท่ีก าเนิด
ภายในประเทศหรือมีอยู่ในประเทศซึ่งได้มีการใช้
ประโยชน์อย่างแพร่หลาย หรือเป็นพันธุ์พืชท่ีนัก
ปรับปรุงพันธุ์น าเข้าจากต่างประเทศโดยตรง และใช้
เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ในวงจ ากัด"  
เหตุผล การให้ความคุ้มครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพต้องกระท าในระดับพันธ์ุ เพื่อให้มั่นใจได้ว่านัก
ปรับปรุงพันธ์ุพืชจะมีฐานพันธุกรรมอย่างเพียงพอ
ส าหรับใช้ในการปรับปรุงพันธ์ุพืชในอนาคต และเพื่อ
ความเป็นธรรมแก่นักปรับปรุงพันธ์ุที่ได้พัฒนาพันธ์ุพืช
นั้นข้ึนมาหรือน าเข้าจากต่างประเทศแล้วแลกเปลี่ยน
ระหว่างนักปรับปรุงพันธ์ุด้วยกัน เพื่อใช้เป็นพ่อ-แม่
พันธ์ุในวงจ ากัด 
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นถ้าคงข้อความตามร่าง
กฎหมายใหม่ไว้ การตัดค าว่า "พันธ์ุ" ออก จะเป็นการ
จะเป็นการลดขอบเขตการคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพ
ของประเทศ เนื่องจากค านิยามใหม่จะท าให้มีจ านวน



~ ๘ ~ 

 

พืชที่จะได้รับการคุ้มครองน้อยลง อันเป็นการเอื้อ
ประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มีเทคโนโลยีสูงกว่าในการเข้าถึง 
(เก็บ จัดหา หรือรวบรวม) ทรัพยากรชีวภาพของไทย 
โดยไม่ต้องแบ่งปันผลประโยชน์แก่ประชาชนไทย ซึ่ง
อาจท าให้เกิดผลเสียหายแก่ประเทศอย่างร้ายแรงได้   

     "สารพันธุกรรม" หมายความว่า สารเคมีทีท่ า
หน้าที่ก าหนดลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต โดย
สามารถเป็นต้นแบบในการจ าลองตนเองและถ่ายทอด
ไปยังรุ่นต่อไปได้ 

  ต้องคงค าศัพท์ไว้   
เหตุผล ศัพท์ค านี้ยังต้องถูกใช้ในมาตรา ๑๓ ของ
กฎหมายน้ี (ดูค าอธิบายในมาตรา ๑๓) 
 

    "การตัดต่อสารพันธุกรรม" หมายความว่า 
กระบวนการในการน าสารพันธุกรรมทีม่ีต้นก าเนิดจาก
สิ่งทีม่ีชีวิตทั้งทีเ่ป็นสารพันธุกรรมธรรมชาติ สาร
พันธุกรรมที่ดัดแปลงจากธรรมชาติ หรือสาร
พันธุกรรมทีส่ังเคราะห์ข้ึน ถ่ายเข้าไปรวมหรือร่วม
อย่างถาวรกับสารพันธุกรรมเดมิของพืชท าให้มี
ลักษณะที่ไมเ่คยปรากฏมาก่อนตามธรรมชาติ 

  ต้องคงค าศัพท์ไว้   
เหตุผล ศัพท์ค านี้ยังต้องถูกใช้ในมาตรา ๑๓ ของ
กฎหมายน้ี (ดูค าอธิบายในมาตรา ๑๓) 
 

    "สภาพทางพันธุกรรม" หมายความว่า 
องค์ประกอบโดยรวมของข้อมลูพันธุกรรมที่
ก าหนดการแสดงออกซึง่ลกัษณะต่าง ๆ ของสิง่มีชีวิต
ร่วมกับสภาพแวดล้อม 

    "สภาพทางพันธุกรรม" หมายความว่า องค์ประกอบ
โดยรวมของข้อมลูพันธุกรรมที่ก าหนดการแสดงออกซึง่
ลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต 

ไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนนิยามค าศัพท์เดิม  
เหตุผล การเปลี่ยนแปลงนิยามศัพท์ยังให้ความหมาย
เช่นเดิม เนื่องจากหลักทางพันธุศาสตร์ ระบุว่าสภาพ
ปรากฏเป็นผลจากการแสดงออกของสภาพทาง
พัน ธุ ก ร ร ม  ส ภาพแวดล้ อ ม  แล ะอิ ท ธิพล ขอ ง



~ ๙ ~ 

 

สภาพแวดล้อมต่อสภาพทางพันธุกรรม ซึ่งอิทธิพลของ
สภาพแวดล้อม และอิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อ
สภาพทางพันธุกรรมอาจมากน้อยแตกต่างกันไป ข้ึนกับ
ลักษณะ แม้จะเป็นลักษณะทางคุณภาพก็ตาม 

    "ส่วนขยายพันธ์ุ" หมายความว่า พืชหรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของพืชที่สามารถท าให้เกิดพืชต้นใหม่ได้โดยวิธี
ปกติทางเกษตรกรรม 

    "ส่วนขยายพันธ์ุ" หมายความว่า พืชหรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของพืชที่สามารถท าให้เกิดพืชต้นใหม่ได้โดยวิธี
ปกติทางเกษตรกรรม 

ไม่มีการแก้ไข 

    "นักปรับปรงุพันธ์ุพืช" หมายความว่า ผู้ซึ่งท าการ
ปรับปรงุพันธ์ุ หรอืพัฒนาพันธ์ุจนได้พันธ์ุพืชใหม่  ่ 

    “นักปรบัปรุงพันธ์ุพืช” หมายความว่า    
(๑) ผู้ซึ่งไดป้รบัปรุงพันธ์ุพืช หรอืค้นพบและพฒันา

พันธ์ุพืช จนได้พันธ์ุพืชใหม่              
(๒) ผู้ซึ่งเป็นนายจ้าง หรือผู้ว่าจ้างของบุคคลตาม (๑)  
(๓) หน่วยงานของรัฐต้นสงักัดของบุคคลตาม (๑)   
(๔) ทายาทหรือผูร้ับโอนสทิธิของบุคคลตาม (๑) หรือ 

(๒)  แล้วแต่กรณี                                                                                                                                                                                                                 

ต้องคงนิยามค าศัพท์เดิมไว้  
เหตุผล การแก้ไขเป็นการนิยามถึงผู้ทรงสิทธิเหนือพันธ์ุ
พืชใหม่ ไม่ใช่นิยามของค าว่า “นักปรับปรุงพันธ์ุพืช” 
ทั้งนี้ นักปรับปรุงพันธ์ุพืชเป็นผู้มีสิทธิในการยื่นขอรับ
ความคุ้มครองในพันธ์ุพืชใหม่ ตามมาตรา ๑๕ 
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นถ้าคงข้อความตามร่าง
กฎหมายใหม่ไว้ การขยายขอบเขตการเป็นนักปรับปรุง
พันธ์ุพืช ให้รวมถึงผู้ทรงสิทธิเหนือพันธ์ุพืชใหม่  จะ
ก่อให้เกิดความสับสนได้ 

  “พันธ์ุที่ได้พันธุกรรมส าคัญมาจากพันธ์ุอื่น” หมายความ
ว่า  
    (๑) พันธ์ุที่ได้รับพันธุกรรมส าคัญมาจากพันธ์ุพืชใหม่
ที่ได้รับการคุ้มครองหรือพันธ์ุที่ได้รับพันธุกรรมส าคัญ
จากพันธ์ุที่เป็นพันธ์ุที่ได้รบัพันธุกรรมส าคัญมาจากพันธ์ุ

ต้องตัดค าศัพท์น้ีออก  
เหตุผล พ.ร.บ.คุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้
ออกแบบเพื่อป้องกันการที่นักปรับปรุงพันธ์ุพืชจะท า 
cosmetic breeding แล้วน าพันธ์ุที่ไม่มีประโยชน์ต่าง
จากพันธ์ุใหม่เดิม มายื่นขอรับความคุ้มครองเป็นพันธ์ุ



~ ๑๐ ~ 

 

พืชใหม่ที่ได้รบัการคุ้มครองโดยสามารถรกัษาลักษณะ
ส าคัญซึง่เกิดมาจากสภาพทางพันธุกรรมลักษณะหนึง่
หรือการรวมตัวกันทางสภาพพันธุกรรมของพันธ์ุพืชใหม่
ที่ได้รับการคุ้มครอง        
    (๒) มีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากพันธ์ุพืชใหม่ที่
ได้รับการคุ้มครอง และ                
    (๓) ความแตกต่างดังกล่าวต้องเป็นผลมาจากการ
กระท าในการถ่ายทอดพันธุกรรมส าคัญของพันธ์ุพืชอื่น 
อันมีลักษณะเหมือนพันธ์ุพืชใหมท่ี่ได้รับความคุ้มครอง  
โดยแสดงลักษณะส าคัญซึ่งเกิดจากสภาพทางพันธุกรรม
ลักษณะหนึง่ หรอืเกิดจากการรวมตัวกันของสภาพ
พันธุกรรม เช่น การคัดเลอืกจากต้นพืชที่เกิดจากการผ่า
เหล่าตามธรรมชาติ หรือถูกชักน าให้เกิดข้ึน หรือจาก
ความผันแปรในบางส่วนของต้นพืช หรือการคัดเลือก
จากต้นพืชที่มีความผันแปรของบางลกัษณะในพันธ์ุพืช
ใหม่ที่ได้รบัการคุ้มครอง หรือจากการผสมกลบั หรือ
จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากพันธุวิศวกรรม    

พืชใหม่ไม่ไดอ้ยู่แล้ว [มาตรา ๑๒ (๒)] 
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นถ้าคงข้อความตามร่าง
กฎหมายใหม่ไว้ การอ้างว่าการให้สิทธิเหนือ“พันธ์ุที่ได้
พันธุกรรมส าคัญมาจากพันธ์ุอื่น” เพื่อป้องกันการที่นัก
ปรับปรุงพันธ์ุพืชจะท า cosmetic breeding กลับเป็น
การสถาปนาสิทธิให้นักปรับปรุงพันธ์ุพืชผู้ทรงสิทธิใน
พันธ์ุพืชใหม่มากเกินความจ าเป็น ซึ่งเป็นการรอนสิทธิ
ในผลงานที่เกิดจากความอุตสาหะ และความพยายาม
ของนักปรับปรุงพันธ์ุพืชอื่นมากเกินไป นอกจากนี้ การ
ที่น านิยามจากอนุสัญญา UPOV ซึ่งระบุนิยามไว้ไม่
ชัดเจน และได้สร้างความสับสนในหมู่ภาคีสมาชิกอยู่ใน
ปัจจุบัน มาใช้ จะสร้างความสับสนในกระบวนการ
คุ้มครองพันธ์ุพืชของไทยได้ 
 

    "ชุมชน" หมายความว่า กลุ่มของประชาชนที่ตั้งถิ่น
ฐานและสบืทอดระบบวัฒนธรรมร่วมกันมาโดย
ต่อเนื่อง และได้ข้ึนทะเบียนตามพระราชบญัญัติน้ี 

    "ชุมชน" หมายความว่า กลุ่มของประชาชนที่ตั้งถิ่น
ฐานและสบืทอดระบบวัฒนธรรมร่วมกันมาโดยต่อเนื่อง 
และได้ข้ึนทะเบียนตามพระราชบญัญัติน้ี 

ไม่มีการแก้ไข 

    "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการ   ต้องคงค าศัพท์ไว้   



~ ๑๑ ~ 

 

คุ้มครองพันธ์ุพืช เหตุผล  คณะกรรมการตามกฎหมายนี้ควรต้อง
ปฏิบัติงานแบบ Holistic approach เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศและเกษตรกร 
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นถ้าคงข้อความตามร่าง
กฎหมายใหม่ไว้ การแยกคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์ุ
พืชเป็นสองชุด จะท าให้คณะกรรมการแต่ละชุดไม่เห็น
ภาพรวมของการคุ้มครองพันธ์ุพืชทั้งสี่ประเภทซึ่งเกี่ยว
โยงกัน ท าให้การก าหนดแนวทางต่างๆ ตามอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดไม่เป็นแบบ Holistic 
approach 

    "พนักงานเจ้าหน้าที"่ หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรี
ประกาศแต่งตัง้ใหป้ฏิบัติการตามพระราชบญัญัติน้ี 

    "พนักงานเจ้าหน้าที"่ หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรี
ประกาศแต่งตัง้ใหป้ฏิบัติการตามพระราชบญัญัติน้ี 

ไม่มีการแก้ไข 

    "อธิบด"ี หมายความว่า อธิบดีกรมวิชาการเกษตร     "อธิบด"ี หมายความว่า อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ไม่มีการแก้ไข     

    "รัฐมนตร"ี หมายความว่า รัฐมนตรผีู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

    "รัฐมนตร"ี หมายความว่า รัฐมนตรผีู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

ไม่มีการแก้ไข     



~ ๑๒ ~ 

 

    มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์รกัษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหม้ี
อ านาจแต่งตั้งพนกังานเจ้าหน้าที ่กับออกกฎกระทรวง
ก าหนดค่าธรรมเนียมไมเ่กินอัตราท้ายพระราชบัญญัติ
นี ้และก าหนดกจิการอื่นและออกประกาศเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
    กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

    มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์รกัษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหม้ีอ านาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที ่กับออกกฎกระทรวงก าหนด
ค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติน้ี และ
ก าหนดกิจการอื่นและออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
    กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได ้

ไม่มีการแก้ไข (เหมือน มาตรา ๔ เดิมไว้) 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการคุ้มครองพันธ์ุพืช 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการพันธ์ุพืชใหม ่

  

    มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์ุพืช 
ประกอบด้วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น
ประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมทรัพยส์ิน
ทางปญัญา อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้อ านวยการศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ผู้อ านวยการ
สถาบันการแพทย์แผนไทย ผู้อ านวยการองค์การสวน
พฤกษศาสตร ์และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแตง่ตั้งสบิสองคน ในจ านวนน้ีจะต้อง
แต่งตั้งจากเกษตรกรหกคน นักวิชาการด้านปรับปรุง

    มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการพันธ์ุพืชใหม่ 
ประกอบด้วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็น
ประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมทรัพยส์ินทาง
ปัญญา อธิบดีกรมการข้าว อธิบดีกรมป่าไม ้
ผู้อ านวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ  และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งจ านวนไม่เกินเก้าคน ในจ านวนน้ีจะต้องแต่งตั้ง
จากเกษตรกรสามคน โดยเป็นผู้ที่มปีระสบการณ์ด้าน
การพัฒนาหรือใช้ประโยชน์จากพันธ์ุพืช  นักวิชาการ
ด้านปรับปรงุพันธ์ุพืชจากสถาบันการศึกษาหนึง่คน  

ต้องคงคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชตามมาตรา ๕
ไว้  โดยต้องเปลี่ยนองค์ประกอบคณะกรรมการ
คุ้มครองพันธ์ุพืชจาก “ผู้อ านวยการสถาบันการแพทย์
แผนไทย” เป็น “อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก” และอาจเพิ่ม “อธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช” และ “อธิบดี
กรมการข้าว”     
เหตุผล การที่มีคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์ุพืชดูแล
พันธ์ุพืชทั้งสี่ประเภท ท าให้คณะกรรมการเห็นภาพรวม
ของการคุ้มครองพันธ์ุพืชทั้งสี่ประเภทซึ่งคาบเกี่ยว 
เช่ือมโยงกัน ท าให้การก าหนดแนวทางต่างๆ ตาม



~ ๑๓ ~ 

 

พันธ์ุพืชจากสถาบันการศึกษาหนึง่คน นักวิชาการด้าน
อนุรักษ์ ทรพัยากรธรรมชาติจากสถาบันการศึกษา
หนึ่งคน ผู้แทนองค์การพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหา
ก าไรที่มีกจิกรรมเกี่ยวกบัการเกษตร และการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสองคน ผู้แทนสมาคมทีม่ี
วัตถุประสงค์เกี่ยวกบัการปรบัปรุงพันธ์ุและขยายพันธ์ุ
พืช หรือเกี่ยวกับเมล็ดพันธ์ุพืชสองคนเป็นกรรมการ 
และอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

ผู้แทนองค์การพฒันาเอกชน ที่ไม่แสวงหาก าไร ที่มี
กิจกรรมเกี่ยวกบัการเกษตร และการปรบัปรุงพันธ์ุพืช
และขยายพันธ์ุพืชหรือเกี่ยวกบัเมล็ดพันธ์ุพืชสองคน 
ผู้แทนสมาคมทีม่ีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปรับปรงุพันธ์ุ
และขยายพันธ์ุพืชหรือเกี่ยวกบัเมล็ดพันธ์ุพืชสามคนเป็น
กรรมการ และอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นกรรมการ
และเลขานุการ 
 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นแบบ Holistic 
approach ซึ่งท าให้กระบวนการคุ้มครองพันธ์ุพืชมี
ประสิทธิภาพสูง 
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นถ้าคงข้อความตามร่าง
กฎหมายใหม่ไว้ การแยกคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์ุ
พืชเป็นสองชุด จะท าให้คณะกรรมการแต่ละชุดไม่เห็น
ภาพรวมของการคุ้มครองพันธ์ุพืชทั้งสี่ประเภทซึ่งเกี่ยว
โยงกัน ท าให้การก าหนดแนวทางต่างๆ ตามอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดไม่เป็นแบบ Holistic 
approach คือจะเป็นการพิจารณาแบบแยกส่วน ซึ่ง
อันท าให้ประสิทธิภาพของกระบวนการคุ้มครองพันธ์ุ
พืชลดลง 
นอกจากนี้ การก าหนดให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐมนตรี ไม่ใช่โดยการสรร
หา อาจจะท าให้นักการเมืองเข้าครอบง าคณะกรรมการ
ได้โดยง่าย นอกจากนี้ ยังอาจท าให้ไม่ได้ตัวแทนที่
แท้จริงของแต่ละกลุ่ม 

    กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซึ่งเป็นเกษตรกร ต้องเป็นผู้
ที่มีประสบการณ์ด้านการอนรุักษ์พฒันาหรือใช้
ประโยชนจ์ากพันธ์ุพืช โดยให้คัดเลือกจากการเสนอ
ช่ือของกลุม่ ชมรม สมาคม กลุ่มเกษตรกร หรือ

  ต้องคงไว้ตามเดิม   
เหตุผล การอ้างว่ากระบวนการสรรหาใช้เวลานานและ
สิ้นเปลืองทรัพยากร เป็นเหตุผลที่ไม่สมควร เนื่องจาก
กระบวนการเดิมจะท าให้ได้มาซึ่งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
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สหกรณ์การเกษตรของทกุภูมิภาคโดยต้องมีกรรมการ
จากภูมิภาคละอย่างน้อยหนึง่คน      

ที่เป็นเกษตรกรซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับในหมูเ่กษตรกร
ด้วยกันว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์พัฒนา
หรือใช้ประโยชน์จากพันธ์ุพืช จากแต่ละภูมิภาคอย่าง
แท้จริง  
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นถ้าคงข้อความตามร่าง
กฎหมายใหม่ไว้ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
เป็นเกษตรกรโดยคณะรัฐมนตรีนั้น ในทางปฏิบัติ
รายช่ือน่าจะเป็นการน าเสนอของส านักคุ้มครองพันธ์ุ
พืช ซึ่งนอกจากเป็นการมอบอ านาจในการคัดเลือกให้
ส านักคุ้มครองพันธ์ุพืชแล้ว ยังท าให้มีโอกาสสูงที่จะท า
ให้ผู้ที่ถูกเสนอช่ืออาจไม่เป็นที่รู้จักและยอมรับในหมู่
เกษตรกรด้วยกันว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการ
อนุรักษ์พัฒนาหรือใช้ประโยชน์จากพันธ์ุพืชอย่าง
แท้จริง  

    กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจากองค์การพัฒนาเอกชนที่
ไม่แสวงหาก าไรที่มกีิจกรรมเกี่ยวกบัการเกษตรและ
การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติตามวรรคหนึง่ให้
คัดเลือกจากรายช่ือที่เสนอโดยองค์การพัฒนาเอกชน
ดังกล่าว 

  ต้องคงไว้ตามเดิม   
เหตุผล การอ้างว่ากระบวนการสรรหาใช้เวลานานและ
สิ้นเปลืองทรัพยากร เป็นเหตุผลที่ไม่สมควร เนื่องจาก
กระบวนการเดิมจะท าให้ได้มาซึ่งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
จากองค์การพัฒนาเอกชนที่ ไม่แสวงหาก าไรที่ มี
กิ จ ก รรม เกี่ ย วกั บกา ร เกษตร แล ะกา รอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับในระหว่าง
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องค์การพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไรที่มีกิจกรรม
เกี่ยวกับการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้วยกันว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการเกษตรและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างแท้จริง  
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นถ้าคงข้อความตามร่าง
กฎหมายใหม่ไว้ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
องค์การพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไรที่มีกิจกรรม
เกี่ยวกับการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยคณะรัฐมนตรีนั้น ในทางปฏิบัติรายช่ือน่าจะเป็น
การน าเสนอของส านักคุ้มครองพันธ์ุพืช ซึ่งนอกจาก
เป็นการมอบอ านาจในการคัดเลือกให้ส านักคุ้มครอง
พันธ์ุพืชแล้ว ยังท าให้มีโอกาสสูงที่จะท าให้ผู้ที่ถูกเสนอ
ช่ืออาจไม่เป็นที่รู้จักและยอมรับในระหว่างองค์การ
พัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาก าไรที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับ
การเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยกัน
ว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการเกษตรและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างแท้จริง 

    การคัดเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  ต้องคงไว้ตามเดิม โดยปรับปรุงกฎกระทรวงให้
เหมาะสมมากข้ึน 

    มาตรา ๖ ให้คณะกรรมการมอี านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี ้

    มาตรา ๗ ให้คณะกรรมการพันธ์ุพืชใหม่มีอ านาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี ้

ต้องคงไว้เช่นเดิม   
เหตุผล คณะกรรมการที่ดูแลด้านการคุ้มครองพันธ์ุพืช



~ ๑๖ ~ 

 

    ๑) เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและ
ประกาศตามพระราชบัญญัติน้ี  
    (๒) พิจารณา วินิจฉัยอุทธรณ์ค าสัง่ของอธิบดีตาม
มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ 
    (๓) ให้ความเห็นหรือค าแนะน าแกร่ัฐมนตรี
เกี่ยวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
    (๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา ทดลอง วิจัย 
และ 
    ปรบัปรุงหรอืพัฒนาพันธ์ุพืชจากพันธ์ุพืชพื้นเมือง
เฉพาะถ่ิน พันธ์ุพืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธ์ุพืชป่าหรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใด ของพันธ์ุพืชดังกล่าว 
    (๕)  วางระเบียบเกี่ยวกบัการบรหิารกองทุน
คุ้มครองพันธ์ุพืช 

    (๑) เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและ
ประกาศตามหมวดน้ี 
    (๒) พิจารณา วินิจฉัยอุทธรณ์ค าสัง่ของอธิบดีตาม
มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙ 
    (๓) ให้ความเห็นหรือค าแนะน าแกร่ัฐมนตรีเกี่ยวกบั
การปฏิบัตกิารตามหมวดน้ี 
                           

ยังคงมีชุดเดียวไว้เช่นเดิม จึงต้องคงอ านาจหน้าที่ไว้
เช่นเดิมเหมือนกัน 

    (๖) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้
บ าเหนจ็พเิศษแก่ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง
ปรับปรงุพันธ์ุพืชใหม่ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด 
    (๗) ก าหนดหน่วยงานหรือสถาบันให้มีอ านาจ
หน้าที่ตรวจสอบประเมินผลกระทบด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพและสิ่งแวดลอ้ม 
   (๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายบญัญัติให้เป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการ   

    (๔) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการใหบ้ าเหน็จ
พิเศษแก่ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปรบัปรุงพันธ์ุพืช
ใหม่ให้แกห่น่วยงานต้นสงักัด 
    (๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเ้ป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการพันธ์ุพืชใหม ่

ต้องคงไว้เช่นเดิม   
เหตุผล คณะกรรมการที่ดูแลด้านการคุ้มครองพันธ์ุพืช
ยังคงมีชุดเดียวไว้เช่นเดิม จึงต้องคงอ านาจหน้าที่ไว้
เช่นเดิมเหมือนกัน 



~ ๑๗ ~ 

 

  มาตรา ๗ กรรมการผูท้รงคุณวุฒมิีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสองป ี  
    กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รบัการแตง่ตั้ง
อีกได ้แต่จะด ารงต าแหนง่เกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้     

    มาตรา ๘ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละสองป ี  
    กรรมการซึง่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รบัการแตง่ตั้งอีก
ได ้แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้     

ไม่มีการแก้ไข (เหมือน มาตรา ๗ เดิมไว้) 

    มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ
ตามมาตรา ๗ กรรมการผูท้รงคุณวุฒพิ้นจากต าแหน่ง            
เมื่อ 
    (๑) ตาย 
    (๒) ลาออก 
    (๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ 
    (๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ดให้
จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

    มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ
ตามมาตรา ๘ กรรมการผูท้รงคุณวุฒพิ้นจากต าแหน่ง            
เมื่อ 
    (๑) ตาย 
    (๒) ลาออก 
    (๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
    (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ 
    (๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจ้ าคุก 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ 

ไม่มีการแก้ไข (เหมือน มาตรา ๘ เดิมไว้)                 



~ ๑๘ ~ 

 

    ในกรณีทีก่รรมการผูท้รงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง
ก่อนวาระ ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้บุคคลซึ่งได้รบัการ
คัดเลือกตามมาตรา ๕ เป็นกรรมการแทน เว้นแต่
วาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เหลือไม่ถึงเก้าสบิวันจะไม่แต่งตั้งก็ได ้และให้ผู้ได้รบั
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่งเท่ากบั
วาระที่เหลอือยู่ของผู้ซึง่ตนแทน 

    ในกรณีทีก่รรมการผูท้รงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อน
วาระ ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการ
แทน เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเหลอืไม่ถึงเก้าสบิวันจะไม่แต่งตัง้ก็ได ้และ
ให้ผู้ได้รบัแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระทีเ่หลืออยู่ของผูซ้ึ่งตนแทน 

ต้องคงไว้เช่นเดิม   
เหตุผล  กรรมการผู้ทร ง คุณวุฒิ ยั งคงได้มาจาก
กระบวนการคัดเลือกเช่นเดิม  

    มาตรา ๙ การประชุมของคณะกรรมการต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
    ถ้าประธานกรรมการไมอ่ยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สามารถมาปฏิบัตหิน้าที่ได้ ให้กรรมการซึง่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึง่ข้ึนท าหน้าที่แทน 
    การวินิจฉัยช้ีขาดของทีป่ระชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
    ในกรณีทีก่รรมการเป็นผูม้ีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อมในเรื่องใด ห้ามมิให้กรรมการผู้นั้นเข้า
ร่วมประชุม 

    มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
    ถ้าประธานกรรมการไมอ่ยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สามารถมาปฏิบัตหิน้าที่ได้ ให้กรรมการซึง่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึง่ข้ึนท าหน้าที่แทน 
    การวินิจฉัยช้ีขาดของทีป่ระชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
    ในกรณีทีก่รรมการเป็นผูม้ีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อมในเรื่องใด ห้ามมิให้กรรมการผู้นั้นเข้าร่วม
ประชุม 

ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๙ เดิมไว้) 



~ ๑๙ ~ 

 

    มาตรา ๑๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติน้ี คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายได ้
    คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึง่มีอ านาจหน้าที่
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
    ให้น ามาตรา ๙ มาใช้บังคับแก่การประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

    มาตรา ๑๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบญัญัติ
นี ้คณะกรรมการพันธ์ุพืชใหมม่ีอ านาจแตง่ตั้ง
คณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการ
พันธ์ุพืชใหม่มอบหมายได ้
    คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึง่มีอ านาจหน้าที่
ตามที่คณะกรรมการพันธ์ุพืชใหมม่อบหมาย 
    ให้น ามาตรา ๑๐ มาใช้บังคับแก่การประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

ต้องคงไว้เช่นเดิม   
เหตุผล คณะกรรมการที่ดูแลด้านการคุ้มครองพันธ์ุพืช
ยังคงมีชุดเดียวไว้เช่นเดิม 

 หมวด ๒ 
คณะกรรมการทรัพยากรพันธุกรรมพืช 

    มาตรา ๑๒ ให้มีคณะกรรมการทรพัยากรพันธุกรรม
พืช ประกอบด้วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธ์ุพืช  อธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก อธิบดีกรมการข้าว ผู้อ านวยการองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแตง่ตั้งจ านวนไมเ่กินเก้าคน ในจ านวนน้ี
จะต้องแตง่ตั้งจากเกษตรกรสามคน โดยเป็นผูท้ี่มี
ประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์พฒันาหรือใช้ประโยชน์

ตัดร่างท่ีแก้ไขออก 
เหตุผล การที่มีคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์ุพืชดูแล
พันธ์ุพืชทั้งสี่ประเภท ท าให้คณะกรรมการเห็นภาพรวม
ของการคุ้มครองพันธ์ุพืชทั้งสี่ประเภทซึ่งคาบเกี่ยว 
เช่ือมโยงกัน ท าให้การก าหนดแนวทางต่างๆ ตาม
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นแบบ Holistic 
approach ซึ่งท าให้กระบวนการคุ้มครองพันธ์ุพืชมี
ประสิทธิภาพสูง คณะกรรมการที่ดูแลด้านการคุ้มครอง
พันธ์ุพืชจึงควรมีชุดเดียวเช่นเดิม 
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นถ้าคงข้อความตามร่าง
กฎหมายใหม่ไว้ การแยกคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์ุ
พืชเป็นสองชุด จะท าให้คณะกรรมการแต่ละชุดไม่เห็น
ภาพรวมของการคุ้มครองพันธ์ุพืชทั้งสี่ประเภทซึ่งเกี่ยว



~ ๒๐ ~ 

 

จากพันธ์ุพืช นักวิชาการด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติจากสถาบันการศึกษาสองคน 
ผู้แทนองค์การพฒันาเอกชน ที่ไม่แสวงหาก าไร ที่มี
กิจกรรมเกี่ยวกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสองคน 
ผู้แทนสมาคมทีม่ีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเกษตรและ
การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติสองคนเป็นกรรมการ 
และอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
    มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการทรัพยากรพันธุกรรม
พืชมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้
    (๑) เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและ
ประกาศตามหมวดน้ี   
    (๒) ให้ความเห็นหรือค าแนะน าแกร่ัฐมนตรีเกี่ยวกบั
การปฏิบัตกิารตามหมวดน้ี 
    (๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา ทดลอง วิจัย 
และปรับปรงุหรือพฒันาพันธ์ุพืชจากพืชพื้นเมือง
เฉพาะถ่ิน พืชพื้นเมืองทั่วไป และพืชป่าหรอืส่วนหนึง่
ส่วนใด ของพืชดังกล่าว   
    (๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติใหเ้ป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการทรพัยากรพันธุกรรมพืช 
    มาตรา ๑๔ ให้น าความในมาตรา ๘ ถึงมาตรา ๑๑ 

โยงกัน ท าให้การก าหนดแนวทางต่างๆ ตามอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดไม่เป็นแบบ Holistic 
approach คือจะเป็นการพิจารณาแบบแยกส่วน ซึ่ง
อันท าให้ประสิทธิภาพของกระบวนการคุ้มครองพันธ์ุ
พืชลดลง 
นอกจากนี้ การก าหนดให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐมนตรี ไม่ใช่โดยการสรร
หา อาจจะท าให้นักการเมืองเข้าครอบง าคณะกรรมการ
ได้โดยง่าย นอกจากนี้ ยังอาจท าให้ไม่ได้ตัวแทนที่
แท้จริงของแต่ละกลุ่ม 
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มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการทรัพยากรพันธุกรรมพืช 

  หมวด ๓  
การคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม ่

  

    มาตรา ๑๑ พันธ์ุพืชตามพระราชบัญญัติน้ีต้อง
ประกอบด้วยลกัษณะดังต่อไปนี ้
    (๑) มีความสม่ าเสมอของลกัษณะประจ าพันธ์ุ 
ทางด้านสัณฐานวิทยา สรีรวิทยาหรอืคุณสมบัติอื่นที่
เป็นผลเนื่องจากการแสดงออกของสภาพทาง
พันธุกรรมที่จ าเพาะต่อพันธ์ุพืชนั้น 
 

    มาตรา ๑๕ พันธ์ุพืชที่จะขอจดทะเบียนเป็นพันธ์ุพืช
ใหม่ตามพระราชบัญญัติน้ี ต้องมีองค์ประกอบดงัต่อไปนี ้
    (๑) มีลักษณะประจ าพันธ์ุแตกต่างจากพันธ์ุพืชอื่น
อย่างเด่นชัด ทางด้านสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา หรือมี
คุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งเป็นผลเนื่องจากการ
แสดงออกของสภาพทางพันธุกรรมที่แตกต่างจากพันธ์ุ
พืชอื่น  
    ความแตกต่างตามวรรคหนึ่ง หมายถึง มีความ
แตกต่างจากพันธ์ุพืชอื่นทีป่รากฏอยู่ในวันย่ืนขอจด
ทะเบียน และใหห้มายความรวมถงึมีความแตกต่างจาก
พันธ์ุพืชที่ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองไว้แล้ว ไม่ว่าใน
หรือนอกราชอาณาจกัร ก่อนวันย่ืนขอจดทะเบียน หรือ
ที่มีการยื่นขอจดทะเบียนในราชอาณาจักรไว้แล้วและ
ได้รับการจดทะเบียนในเวลาต่อมา    

ต้องคงไว้เช่นเดิม   
เหตุผล  กฎหมายนี้ยังคงต้องคุ้มครองพันธ์ุพืชทั้งสี่
ประเภทที่ระดับพันธ์ุเหมือนเดิม  
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นถ้าคงข้อความตามร่าง
กฎหมายใหม่ไว้ ระดับความแตกต่างของลักษณะ
ประจ าพันธ์ุที่ก าหนดให้พันธ์ุพืชที่ยื่นขอรับความ
คุ้มครองพันธ์ุใหม่ที่ก าหนดให้ต้องเป็นความแตกต่างที่
เกี่ยวข้องกับ ลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูก
การบริโภค เภสัชกรรม การผลิต หรือการแปรรูป ตาม
มาตรา ๑๒ (๒) เป็นมาตรการหนึ่งในการปกป้อง
เกษตรกรส่วนหนึ่ง ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณา
ของผู้ประสงค์จะจ าหน่ายส่วนขยายพันธ์ุ การตัดระดับ
ความแตกต่างระหว่างพันธ์ุ (minimum distance) 
ออก เพื่อให้พันธ์ุที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยซึ่งความ
แตกต่างนั้นไม่ก่อให้ประโยชน์ สามารถขอรับความ
คุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ได้ จะน าไปสู่ความสับสนแก่
เกษตรกรในการเลือกใช้พันธ์ุพืชใหม่ได้ รวมทั้งอาจท า
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ให้เกษตรกรต้องเป็นเหยื่อของผู้โฆษณาจ าหน่ายส่วน
ขยายพันธ์ุ โดยอาจเสียเงินซื้อส่วนขยายพันธ์ุเพิ่มข้ึน 

    (๒) มีความคงตัวของลักษณะประจ าพันธ์ุที่
สามารถแสดงลักษณะประจ าพันธ์ุได้ในทุกครั้งของ
การผลิตส่วนขยายพันธ์ุพืชนั้น เมื่อขยายพันธ์ุด้วยวิธี
ทั่วไปส าหรับพืชนั้น 

    (๒) มีความสม่ าเสมอของลกัษณะประจ าพันธ์ุ 
ทางด้านสัณฐานวิทยา สรีรวิทยาหรอืคุณสมบัติอื่นที่เป็น
ผลเนื่องมาจากการแสดงออกของสภาพทางพันธุกรรมที่
จ าเพาะต่อพันธ์ุพืชนั้น โดยอาจมีความแปรปรวนได้
ตามปกติของลักษณะเฉพาะจากการขยายพันธ์ุที่ใช้ 

ต้องคงไว้เช่นเดิม   
เหตุผล  การก าหนดความคงตัวของลักษณะประจ า
พันธ์ุไม่จ าเป็นต้องระบุว่าเป็นลักษณะพันธ์ุทางด้าน
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยาหรือคุณสมบัติอื่น และไม่
จ า เป็นต้องระบุ ถึงกรณีการขยายพันธ์ุ เป็นวงจร 
เนื่องจากข้อความเดิมครอบคลุมอยู่แล้ว  
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นถ้าคงข้อความตามร่าง
กฎหมายใหม่ไว้ การก าหนดให้ลักษณะประจ าพันธ์ุ 
อาจมีความแปรปรวนได้ตามปกติของลักษณะเฉพาะ
จากการขยายพันธ์ุที่ใช้นั้น จะเป็นสิ่งบ่งช้ีที่ชัดเจนมาก
ถึงการขาดความรู้ความเข้าใจทางวิชาการด้านพันธ์ุพืช 
ซึ่งจะท าให้หน่วยงานของต่างประเทศดูถูก/ขาดความ
เช่ือมั่นในขีดความสามารถของหน่วยงานด้านวิชาการ
ของประเทศไทย เนื่องจากความแปรปรวนของลักษณะ
จ ะพ บ ไ ด้ ต า มป ร ะ เ ภท ขอ งพั น ธ์ุ  ไ ม่ ใ ช่ ข้ึ นกั บ
ลักษณะเฉพาะจากการขยายพันธ์ุที่ใช้ เช่น พันธ์ุเดี่ยว
ย่อมมีความแปรปรวนของลักษณะในระดับที่น้อยกว่า
พัน ธ์ุสั ง เ คร าะห์  ทั้ งที่ ต่ า งขยายพัน ธ์ุด้ วย เมล็ ด
เช่นเดียวกัน  
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   การขาดความเ ช่ือมั่นในขีดความสามารถของ
หน่วยงานด้านวิชาการของประเทศไทย อาจส่งผล
โดยตรงต่อความเช่ือมั่นในประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมายฉบับนี้ ซึ่งจะส่งผลโดยอ้อมต่อความพยายามที่
ประเทศไทยจะเป็น Seed Hub of Asian อีกด้วย 

    (๓) มีลักษณะประจ าพันธ์ุแตกต่างจากพันธ์ุอื่น
อย่างเด่นชัด ทางสัณฐานวิทยา สรรีวิทยา หรือมี
คุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งเป็นผลเนื่องจากการ
แสดงออกของสภาพทางพันธุกรรมที่แตกต่างจากพันธ์ุ
พืชอื่น  
    ลักษณะของพันธ์ุพืชตาม (๑) ไม่ใช้บังคับกบัพันธ์ุ
พืชป่า 
 

    (๓) มีความคงตัวของลักษณะประจ าพันธ์ุทางด้าน
สัณฐานวิทยา สรรีวิทยาหรือคุณสมบัติอื่น ที่สามารถ
แสดงลกัษณะประจ าพันธ์ุได ้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ของลักษณะประจ าพันธ์ุหลังจากการขยายพันธ์ุซ้ าอีกทกุ
ครั้ง หรอืทุกวงจร ในกรณีที่การขยายพันธ์ุต้องกระท า
เป็นวงจร         

ต้องคงไว้เช่นเดิม   
เหตุผล  ร่างกฎหมายใหม่ยังคงระบุเรื่องความแตกต่าง
ของลักษณะประจ าพันธ์ุไว้เช่นเดิม  
    การที่พันธ์ุพืชป่าอาจมีความสม่ าเสมอของลักษณะ
ประจ าพันธ์ุต่างจากพันธ์ุพืชประเภทอื่น จึงต้องระบุ
ข้อยกเว้นในการพิจารณาความสม่ าเสมอของลักษณะ
ประจ าพันธ์ุของพันธ์ุพืชป่าไว้ด้วย 
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นถ้าคงข้อความตามร่าง
กฎหมายใหม่ไว้ การระบุถึงความคงตัวของลักษณะ
ประจ าพันธ์ุทางกรณีการขยายพันธ์ุเป็นวงจร เป็นสิ่งที่
ซ้ าซ้อน เนื่องจากข้อความเดิมครอบคลุมอยู่แล้ว 

   หมวด ๓ 
การคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม ่

    มาตรา ๑๒ พันธ์ุพืชที่จะขอจดทะเบียนพันธ์ุพืช
ใหม่ตามพระราชบัญญัติน้ี ต้องมีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี ้      

  ต้องคงหมวด ๓ และมาตรา ๑๒ วรรคหน่ึงไว้เช่นเดิม   
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    (๑) เป็นพันธ์ุพืชที่ไม่มีการน าส่วนขยายพันธ์ุมาใช้ 
ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการขายหรือจ าหน่ายด้วย
ประการใด ทั้งในหรือนอกราชอาณาจกัรโดยนกั
ปรับปรงุพันธ์ุ หรอืด้วยความยินยอมของนักปรบัปรุง
พันธ์ุภายในประเทศเกินกว่าหนึง่ปกี่อนวันย่ืนขอจด
ทะเบียน 
 

    (๔) เป็นพันธ์ุพืชที่ไม่มีการน าส่วนขยายพันธ์ุหรือ
ผลิตผลมาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการขายหรือจ าหน่าย
ด้วยประการใด ทั้งในหรือนอกราชอาณาจักรโดยนัก
ปรับปรงุพันธ์ุ หรอืด้วยความยินยอมของนักปรบัปรุง
พันธ์ุภายในประเทศเกินกว่าหนึง่ป ีหรือในต่างประเทศ
เกินกว่าสีป่ีหรือหกปสี าหรับไม้ยืนต้น ก่อนวันย่ืนขอจด
ทะเบียน 

ต้องคงไว้เช่นเดิม   
เหตุผล การน าประเด็นเรื่องระยะเวลาการใช้ประโยชน์
จากผลิตผลมาใช้พิจารณาความใหม่ นอกจากจะลด
โอกาสของนักปรับปรุงพันธ์ุพืชในการน าผลิตผลของ
พันธ์ุพืชที่ปรับปรุงพันธ์ุได้ใหม่ ไปทดสอบตลาดเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคก่อนตัดสินใจลงทุน
น าพันธ์ุพืชนั้นมาขอรับความคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่แล้ว 
(หลายพืช โดยเฉพาะพืชที่ให้ผลิตผลปีละ ๑ ครั้ง ต้อง
ใช้เวลาทดสอบตลาดราว ๕ ปี) ยังเป็นอุปสรรคที่
เกษตรกรจะมีโอกาสใช้พันธ์ุพืชสวนที่เจ้าของพันธ์ุได้
ผลิตจ าหน่ายแบบเฉพาะ (exclusive marketing) มา
ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วประสงค์จะเผยแพร่พันธ์ุต่อ
สาธารณะเพื่อการป้อนตลาดทั่วไป (mass market) 
โดยได้รับความคุ้มครองในฐานะพันธ์ุพืชใหม่อีกด้วย 
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นถ้าคงข้อความตามร่าง
กฎหมายใหม่ไว้  การยินยอมให้ใช้เกณฑ์การพิจารณา
ความใหม่ที่ต่างกันระหว่างพันธ์ุที่ปรากฏในประเทศกับ
พันธ์ุที่ปรากฏในต่างประเทศ โดยไม่มีค าอธิบายที่มา
ของระยะเวลาซึ่ งก าหนดข้ึนว่าเหมาะสมอย่างไร 
เพียงแต่ใช้เกณฑ์เดียวกับอนุสัญญา UPOV ฉบับ 
๑๙๙๑ นั้น นอกจากท าให้เกษตรกรไทยเสียโอกาสใน
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การใช้พันธ์ุพืชใหม่พร้อมกับเกษตรกรในต่างประเทศ
แล้ ว  ยั ง เป็ นกา ร ขั ดกั บหลั ก คนชาติ  ( national 
treatment) ซึ่งท าให้เกษตรกรไทยเสียเปรียบอีกด้วย 

    (๒) มีความแตกต่างจากพันธ์ุพืชอื่นทีป่รากฏอยู่ใน
วันย่ืนขอจดทะเบียนโดยความแตกต่างนั้นเกี่ยวข้อง
กับลกัษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูก การ
บริโภค เภสัชกรรม การผลิต หรือการแปรรูป และให้
หมายความรวมถึงมีความแตกต่างจากพันธ์ุพืช
ดังต่อไปนี้ด้วย 
    (ก) พันธ์ุพืชที่ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองไว้แล้ว 
ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร ก่อนวันย่ืนขอจด
ทะเบียน 
    (ข) พันธ์ุพืชที่มีการยื่นขอจดทะเบียนใน
ราชอาณาจักรไว้แล้วและได้รับการจดทะเบียนในเวลา
ต่อมา 

 ต้องคงมาตรา ๑๒ (๒) ไว้เช่นเดิม โดยอาจเพิ่มให้
ลักษณะที่แตกต่างนั้น เป็นความแตกต่างซึ่งเกี่ยวข้อง
กับลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตพันธ์ุลูกผสม 
ด้วยก็ได ้
เหตุผล  การก าหนดให้พันธ์ุพืชที่ยื่นขอรับความ
คุ้มครองพันธ์ุใหม่ที่ก าหนดให้ต้องเป็นความแตกต่างที่
เกี่ยวข้องกับ ลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูก
การบริโภค เภสัชกรรม การผลิต หรือการแปรรูป ตาม
มาตรา ๑๒ (๒) เป็นมาตรการหนึ่งในการปกป้อง
เกษตรกรส่วนหนึ่ง ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณา
ของผู้ประสงค์จะจ าหน่ายส่วนขยายพันธ์ุ  
    การเพิ่มให้ลักษณะที่แตกต่างนั้น เป็นความแตกต่าง
ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการผลติพนัธ์ุ
ลูกผสม จะท าให้เอื้อต่อการน าพันธ์ุพ่อ-แม่ในการผลิต
เมล็ดพันธ์ุมาขอรับความคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ ซึ่งจะ
เป็นการสนับสนุนความพยายามให้ประเทศไทยเป็น 
Seed Hub of Asian 



~ ๒๖ ~ 

 

    มาตรา ๑๓ พันธ์ุพืชใหม่ทีม่ีผลกระทบอย่างรุนแรง
ในทางตรงหรือทางอ้อมต่อสิ่งแวดลอ้ม สุขภาพ หรือ 
สวัสดิภาพของประชาชน ห้ามมิให้จดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี ้
    พันธ์ุพืชใหม่ที่ได้จากการตัดต่อสารพันธุกรรมจะจด
ทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ได้ ต่อเมื่อผ่านการประเมินผล
กระทบทางด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
หรือสวัสดิภาพของประชาชนจากกรมวิชาการเกษตร
หรือหน่วยงานหรือสถาบันอื่นที่คณะกรรมการก าหนด 
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  ต้องคงไว้เช่นเดิม   
เหตุผล   การตัดมาตรา ๑๓ เดิม ออก โดยอ้างว่ามี
กฎหมายฉบับอื่นควบคุมดูแลอยู่แล้วนั้น ข้อเท็จจริงคือ 
(ร่าง) พ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. .... อัน
เป็นกฎหมายเฉพาะ ได้อยู่ในช้ันการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกามาเป็นเวลานานแล้ว และไม่
น่าจะมีผลบังคับใช้ในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากยังมี
ความเห็นแย้งเป็นอย่างมากในสาระของร่างกฎหมาย
ดังกล่าวระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคม จึง
จ าเป็นต้องใช้กฎหมายฉบับนี้ควบคุมพันธ์ุพืชใหม่ที่ได้
จากการตัดต่อสารพันธุกรรมไปพรางก่อน 

    มาตรา ๑๔ ให้รฐัมนตรโีดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ มีอ านาจประกาศในราชกจิจานุเบกษา
ก าหนดพืชชนิดใดให้เป็นพันธ์ุพืชใหม่ทีจ่ะได้รบัการ
คุ้มครองและพืชชนิดใดที่มีความส าคัญต่อความมัง่คง
ของประเทศ 

    มาตรา ๑๖ ให้รฐัมนตรโีดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพันธ์ุพืชใหม ่มีอ านาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ก าหนดชนิดพืชที่จะได้รบัการคุ้มครอง  

ต้องคงไว้เช่นเดิม   
เหตุผล คณะกรรมการที่ดูแลด้านการคุ้มครองพันธ์ุพืช
ยังคงมีชุดเดียวไว้เช่นเดิม     
     มาตรา ๓๖ ก าหนดให้รัฐมนตรีอาจประกาศให้พืช
ชนิดใดที่มีความส าคัญต่อความมั่นคงของประเทศได ้
การระบุอ านาจและวิธีการแยกไว้ในมาตราน้ีจึงเป็นการ
ซ้ าซ้อน 

    มาตรา ๑๕ ผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ต้องเป็น
นักปรบัปรุงพันธ์ุพืชและมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึง่
ดังต่อไปนี ้

    มาตรา ๑๗ ผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ต้องเป็นนัก
ปรับปรงุพันธ์ุพืชและมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี ้

ควรเปลี่ยนแปลงตามร่างกฎหมายใหม่  แต่ต้อง
เปลี่ยน “เกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่” เป็น 
“เกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืช” ใน (๓) และต้อง



~ ๒๗ ~ 

 

    (๑) มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่มสี านักงาน
ใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 
    (๒) มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมใหบุ้คคล
สัญชาติไทย หรอืนิติบุคคลทีม่ีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน
ประเทศไทย ขอรับการคุ้มครองในประเทศน้ันได ้
    (๓) มีสัญชาติของประเทศทีเ่ป็นภาคีแห่งอนุสญัญา
หรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกบัการคุ้มครอง
พันธ์ุพืชที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย 
    (๔) มีภูมิล าเนา หรือประกอบอุตสาหกรรมหรือ
พาณิชยกรรมอย่างจริงจังในประเทศไทยหรือประเทศ
ที่เป็นภาคีแหง่ อนุสัญญาหรือความตกลงระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธ์ุพืชที่ประเทศไทย
เป็นภาคีอยู่ด้วย 

    (๑) มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่มสี านักงาน
ใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 
    (๒) มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมใหบุ้คคลสญัชาติ
ไทย หรือนิติบุคคลที่มสี านักงานใหญ่ตัง้อยู่ในประเทศ
ไทยขอรับการคุ้มครองในประเทศน้ันได้ 
    (๓) มีสัญชาติของประเทศหรือประเทศทีเ่ป็นสมาชิก
ขององค์กรระหว่างรฐับาล ที่เป็นภาคีแห่งอนสุัญญาหรือ
ความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธ์ุ
พืชใหม่ที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย 
    (๔) มีภูมิล าเนาหรือประกอบอุตสาหกรรมหรอื
พาณิชยกรรมอย่างจริงจังในประเทศไทยหรือประเทศที่
เป็นภาคีแห่งอนสุัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการคุ้มครองพันธ์ุพืชทีป่ระเทศไทยเป็นภาคีอยู่
ด้วย 

ปรับแก้ไข (๔) ให้อยู่ในลักษณะเดียวกับ (๓) ด้วย 
เหตุผล การที่บางประเทศได้รวมตัวเป็นองค์กรระหว่าง
ประเทศ จึงไม่ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาหรือความตกลง
ระหว่างประเทศในนามประเทศ แต่กระท าในนามของ
องค์กรระหว่างประเทศ การก าหนดสิทธิคนชาติโดยให้
สิทธิแก่ผู้ที่มีสัญชาติของประเทศที่ เป็นภาคีแห่ ง
อนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ
คุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ ในพ.ร.บ. คุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. 
๒๕๔๒ สิทธิในการยื่นขอรับความคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่
จึงไม่ครอบคลุมถึงผู้ที่มีสัญชาติของประเทศที่ เป็น
สมาชิกขององค์กรระหว่างรัฐบาล ที่เป็นภาคีแห่ง
อนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ
คุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ด้วย ทั้งที่ไม่มีเจตนาเช่นน้ัน  

    มาตรา ๑๖ สิทธิขอรับความคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่
ส าหรับการปรับปรงุพันธ์ุพืชซึ่งลูกจ้างหรือผู้รบัจ้างได้
กระท าข้ึนโดยการท างานตามสญัญาจ้าง หรือโดย
สัญญาจ้างที่มีวัตถุประสงค์ให้ท าการปรับปรงุพันธ์ุพืช
ใหม ่ ย่อมตกเป็นของนายจ้างหรือผู้ว่าจ้างแล้วแต่
กรณี เว้นแต่สัญญาจ้างระบุไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี ้ใน
การจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างตอ้งมี

     มาตรา ๑๘ สิทธิขอรับความคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่
ส าหรับการปรับปรงุพันธ์ุพืชซึ่งลูกจ้างหรือผู้รบัจ้างได้
กระท าข้ึนโดยการท างานตามสญัญาจ้าง หรือโดย
สัญญาจ้างที่มีวัตถุประสงค์ให้ท าการปรับปรงุพันธ์ุพืช
ใหม ่ ย่อมตกเป็นของนายจ้างหรือผู้ว่าจ้างแล้วแต่กรณี 
เว้นแต่สัญญาจ้างระบุไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี ้ในการจด
ทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างต้องมี

ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๑๖ เดิมไว้) 



~ ๒๘ ~ 

 

คุณสมบัติตาม (๑) (๒) (๓)หรือ (๔) ของมาตรา ๑๕ 
ด้วย 
    สิทธิขอรับความคุ้มครองพันธ์ุพืชใหมส่ าหรับการ
ปรับปรงุพันธ์ุพืชซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระท าการตาม
หน้าที่ตกเป็นของหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของ
เจ้าหน้าที่ผู้นั้น 
    ถ้านายจ้าง ผู้ว่าจ้าง หรอืหน่วยงานของรัฐต้นสังกัด
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รบัผลประโยชน์จากการ
ปรับปรงุพันธ์ุพืชใหม ่ให้ลูกจ้าง ผูร้ับจ้าง หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไดร้ับบ าเหน็จพเิศษ
นอกเหนอืจากค่าจ้างหรือเงินเดือนตามปกติแล้วแต่
กรณี 

คุณสมบัติตาม (๑) (๒) (๓)หรือ (๔) ของมาตรา ๑๗ 
ด้วย 
    สิทธิขอรับความคุ้มครองพันธ์ุพืชใหมส่ าหรับการ
ปรับปรงุพันธ์ุพืชซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระท าการตาม
หน้าที่ตกเป็นของหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของ
เจ้าหน้าที่ผู้นั้น 
    ถ้านายจ้าง ผู้ว่าจ้าง หรอืหน่วยงานของรัฐต้นสังกัด
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รบัผลประโยชน์จากการปรับปรงุ
พันธ์ุพืชใหม ่ให้ลูกจ้าง ผูร้ับจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้นได้รับบ าเหนจ็พิเศษนอกเหนอืจากค่าจ้างหรือ
เงินเดือนตามปกติแล้วแต่กรณี 
     

    การได้รบับ าเหนจ็พิเศษตามวรรคสาม ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

    การได้รบับ าเหนจ็พิเศษตามวรรคสาม ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพันธ์ุพืชใหม่
ก าหนด 

ต้องคงไว้เช่นเดิม   
เหตุผล คณะกรรมการที่ดูแลด้านการคุ้มครองพันธ์ุพืช
ยังคงมีชุดเดียวไว้เช่นเดิม     

    มาตรา ๑๗ ถ้ามีบุคคลหลายคนท าการปรบัปรุง
พันธ์ุ หรือท าการพฒันาพันธ์ุพืชใหมร่่วมกัน บุคคล
เหล่าน้ันมสีิทธิขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหมร่่วมกัน 
    ในกรณีที่นกัปรับปรุงพันธ์ุพืชร่วมรายใดไม่ยอมร่วม
ขอจดทะเบียนหรือติดต่อไม่ได้หรือขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา ๑๕ นักปรบัปรุงพันธ์ุพืชร่วมรายอื่นจะขอจด

    มาตรา ๑๙ ถ้ามีบุคคลหลายคนท าการปรบัปรุงพันธ์ุ 
หรือท าการพัฒนาพันธ์ุพืชใหมร่่วมกัน บุคคลเหล่าน้ันมี
สิทธิขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหมร่่วมกัน 
    ในกรณีที่นกัปรับปรุงพันธ์ุพืชร่วมรายใดไม่ยอมร่วม
ขอจดทะเบียนหรือติดต่อไม่ได้หรือขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา ๑๗ นักปรบัปรุงพันธ์ุพืชร่วมรายอื่นจะขอจด

ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๑๗ เดิมไว้) 



~ ๒๙ ~ 

 

ทะเบียนส าหรบัพันธ์ุพืชใหม่ที่ได้ท าร่วมกันน้ันในนาม
ของตนเองก็ได ้
     นักปรบัปรุงพันธ์ุพืชร่วมซึ่งไม่ได้ร่วมขอจด
ทะเบียน จะขอเข้าเป็นผู้ร่วมขอจดทะเบียนเมื่อใดก็ได้
ก่อนมีการออกหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียน
พันธ์ุพืชใหม ่เมื่อได้รบัค าขอแล้วให้พนกังานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบข้อเท็จจรงิว่าผูร้่วมขอจดทะเบียนมีสทิธิขอ
จดทะเบียนหรือไม ่ในการนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้ง
ก าหนดวันตรวจสอบและส่งส าเนาค าขอไปยังผู้ขอจด
ทะเบียนและผู้ร่วมขอจดทะเบียนด้วย 
    ในการตรวจสอบตามวรรคสาม  พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะเรียกผู้ขอจดทะเบียนและผู้ร่วมขอจด
ทะเบียนมาให้ถ้อยค า ช้ีแจง หรือใหส้่งเอกสาร
หลักฐานเพื่อประกอบการพจิารณาก็ได้ เมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการตรวจสอบแล้วใหเ้สนอ
ความเห็นต่ออธิบด ีเมื่ออธิบดีได้วินิจฉัยแล้ว ให้แจ้งค า
วินิจฉัยไปยังผู้ขอจดทะเบียนและผู้ร่วมขอจดทะเบียน 

ทะเบียนส าหรบัพันธ์ุพืชใหม่ที่ได้ท าร่วมกันน้ันในนาม
ของตนเองก็ได้ 
    นักปรับปรงุพันธ์ุพืชร่วมซึง่ไม่ได้ร่วมขอจดทะเบียน 
จะขอเข้าเป็นผู้ร่วมขอจดทะเบียนเมื่อใดก็ได้ก่อนมีการ
ออกหนงัสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ 
เมื่อได้รบัค าขอแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจรงิว่าผูร้่วมขอจดทะเบียนมสีิทธิขอจดทะเบียน
หรือไม ่ในการนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งก าหนดวัน
ตรวจสอบและสง่ส าเนาค าขอไปยังผู้ขอจดทะเบียนและ
ผู้ร่วมขอจดทะเบียนด้วย 
    ในการตรวจสอบตามวรรคสาม  พนักงานเจ้าหน้าที่
จะเรียกผู้ขอจดทะเบียนและผู้ร่วมขอจดทะเบียนมาให้
ถ้อยค า ช้ีแจง หรือใหส้่งเอกสารหลกัฐานเพือ่
ประกอบการพจิารณาก็ได ้เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
ด าเนินการตรวจสอบแล้วให้เสนอความเห็นต่ออธิบด ี
เมื่ออธิบดีได้วินิจฉัยแล้ว ให้แจ้งค าวินิจฉัยไปยังผู้ขอจด
ทะเบียนและผู้ร่วมขอจดทะเบียน  

    มาตรา ๑๘ ในกรณีที่นกัปรับปรุงพันธ์ุพืชหลาย
รายต่างท าการปรับปรงุพันธ์ุหรือพฒันาพันธ์ุพืชใหม่ที่
เป็นพันธ์ุพืชเดียวกันโดยมิได้ร่วมกัน ให้ผู้ซึ่งยื่นค าขอ
จดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ไว้ก่อนเป็นผู้มสีิทธิดีกว่า 

    มาตรา ๒๐ ในกรณีที่นกัปรับปรุงพันธ์ุพืชหลายราย
ต่างท าการปรบัปรุงพันธ์ุหรือพัฒนาพันธ์ุพืชใหม่ที่เป็น
พันธ์ุพืชเดียวกันโดยมิได้ร่วมกัน ให้ผู้ซึง่ยื่นค าขอจด
ทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ไว้ก่อนเป็นผูม้ีสทิธิดีกว่า 

ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๑๘ เดิมไว้) 



~ ๓๐ ~ 

 

    ถ้าการขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ตามวรรคหนึ่งได้
กระท าในวันเดียวกัน ให้ผู้ยื่นค าขอตกลงกันว่าจะให้
ผู้ใดมีสทิธิแต่ผู้เดียวหรือให้มีสทิธิร่วมกัน ถ้าตกลงกัน
ไม่ได้ภายในเวลาที่อธิบดีก าหนด ให้คู่กรณีน าคดีไปสู่
ศาลภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นระยะเวลาที่
อธิบดีก าหนด ถ้าไม่น าคดีไปสู่ศาลภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าบุคคลเหล่าน้ันละทิ้งค าขอจด
ทะเบียนพันธ์ุพืชใหม ่

    ถ้าการขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ตามวรรคหนึ่งได้
กระท าในวันเดียวกัน ให้ผู้ยื่นค าขอตกลงกันว่าจะให้ผู้ใด
มีสิทธิแต่ผูเ้ดียวหรือให้มสีิทธิร่วมกัน ถ้าตกลงกันไม่ได้
ภายในเวลาที่อธิบดีก าหนด ให้คู่กรณีน าคดีไปสู่ศาล
ภายในก าหนดเก้าสบิวันนับแต่วันสิ้นระยะเวลาที่อธิบดี
ก าหนด ถ้าไม่น าคดีไปสู่ศาลภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 
ให้ถือว่าบุคคลเหล่าน้ันละทิง้ค าขอจดทะเบียนพันธ์ุพืช
ใหม ่

    มาตรา ๑๙ การขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม ่ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
    ค าขอจดทะเบียนต้องมรีายการดงัต่อไปนี ้
    (๑) ช่ือพันธ์ุพืชใหม่ และรายละเอียดที่เป็นลักษณะ
ส าคัญของพันธ์ุพืชใหม ่
    (๒) ช่ือนักปรับปรงุพันธ์ุพืชซึ่งมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรงุพันธ์ุ หรอืพัฒนาพันธ์ุพืชใหม ่
    (๓) รายละเอียดแสดงที่มาของพันธ์ุพืชใหม ่หรือ
สารพันธุกรรมที่ใช้ในการปรบัปรุงพันธ์ุหรือพฒันา
พันธ์ุพืชใหม ่ตลอดจนกรรมวิธีในการปรับปรงุพันธ์ุพืช 
โดยต้องมรีายละเอียดทีท่ าใหส้ามารถเข้าใจกรรมวิธี
ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน 

    มาตรา ๒๑ การขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม ่ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  
    ค าขอจดทะเบียนต้องมรีายการดงัต่อไปนี ้
    (๑) ช่ือพันธ์ุพืชใหม่ และรายละเอียดที่เป็นลักษณะ
ส าคัญของพันธ์ุพืชใหม ่
    (๒) ช่ือนักปรับปรงุพันธ์ุพืชซึ่งมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรงุพันธ์ุ หรอืพัฒนาพันธ์ุพืชใหม ่
    (๓) ข้อมูลหรือเอกสารหรือวัสดุที่จ าเป็นแกก่าร
ตรวจสอบพันธ์ุพืชใหม่ตามที่พนกังานเจ้าหน้าที่ก าหนด 
    (๔) ค ารับรองว่าจะส่งมอบส่วนขยายพันธ์ุของพันธ์ุ
พืชใหม่ให้แก่พนกังานเจ้าหน้าที่เพือ่ท าการตรวจสอบ
ตามเวลาที่พนกังานเจ้าหน้าที่ก าหนด                                                            

ต้องคงมาตรา ๑๙ ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล มาตรานี้เป็นการก าหนดรายละเอียดของ
องค์ประกอบของค าขอ ไม่ได้เป็นการก าหนดคุณสมบัติ
ของพันธ์ุพืชที่สามารถขอยื่นรับความคุ้มครองพันธ์ุพืช
ใหม่ตามที่คณะผู้จัดท ากฎหมายใหม่ (และเจ้าหน้าที่
ของส านักเลขาธิการอนุสัญญา UPOV) เข้าใจ แต่อย่าง
ใด 
     การก าหนดให้ผู้ยื่นขอรับความคุ้มครองพันธ์ุพืช
ใหม่ต้องแสดงรายละเอียดแสดงที่มาของพันธ์ุพืชใหม่ 
หรือสารพันธุกรรมที่ใช้ในการปรับปรุงพันธ์ุหรือพัฒนา
พันธ์ุพืชใหม่ ตลอดจนกรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช 
โดยต้องมีรายละเอียดที่ท าให้สามารถเข้าใจกรรมวิธี
ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน ตามมาตรา ๑๙ (๓) เป็นการ



~ ๓๑ ~ 

 

    (๔) ค ารับรองว่าจะส่งมอบส่วนขยายพันธ์ุของพันธ์ุ
พืชใหม่ที่ขอจดทะเบียนและสารพันธุกรรมที่ใช้ในการ
ปรับปรงุพันธ์ุหรือพฒันาพันธ์ุพืชใหม่ตาม (๓) ให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อท าการตรวจสอบ ตามเวลาที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด 
    (๕) ข้อตกลงแบง่ปันผลประโยชน์ในกรณีทีม่ีการใช้
พันธ์ุพืชพื้นเมืองทั่วไปหรือพันธ์ุพืชป่าหรือส่วนหนึง่
ส่วนใดของพันธ์ุพืชดังกล่าวในการปรับปรงุพันธ์ุ
ส าหรับใช้ประโยชน์ในทางการค้า 
    (๖) รายการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๕) รายการอื่นตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ก าหนดเป็นกรณีทั่วไป ซึ่งจะไม่มีความจ าเพาะต่อพืช
แต่ละชนิดอย่างที่คณะผู้ ช้ีแจงร่างพ.ร.บ. กล่าวอ้าง 
ข้อมูลนี้เป็นสิ่งจ าเป็นที่สาธารณชนอาจเข้าถึงได้ เพื่อ
พัฒนาต่อยอดการปรับปรุงพันธ์ุ ซึ่งนักปรับปรุงพันธ์ุพืช
ผู้ยื่นขอรับความคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ต้องแลกที่จะ
เปิดเผยในรายละเอียดจนนักปรับปรุงพันธ์ุพืชอื่น
สามารถท าการปรับปรุงพันธ์ุซ้ าได้ กับสิทธิเด็ดขาดใน
การหวงกันไม่ให้ผู้อื่นกระท าละเมิดสิทธิที่ก าหนดใน
กฎหมายฉบับนี้  
     การก าหนดให้ผู้ยื่นขอรับความคุ้มครองพันธ์ุพืช
ใหม่ต้องยื่นค ารับรองว่าจะส่งมอบส่วนขยายพันธ์ุของ
พันธ์ุพืชใหม่ที่ขอจดทะเบียนและสารพันธุกรรมที่ใช้ใน
การปรับปรุงพันธ์ุหรือพัฒนาพันธ์ุพืชใหม่ให้แก่พนกังาน
เจ้าหน้าที่เพื่อท าการตรวจสอบ ตามเวลาที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ก าหนด ตามมาตรา ๑๙ (๔) เป็นการก าหนด
เป็นกรณีทั่วไป ซึ่งจะไม่มีความจ า เพาะต่อพืชแต่ละ
ชนิดอย่างที่คณะผู้ช้ีแจงร่างพ.ร.บ. กล่าวอ้าง 
    การก าหนดให้ผู้ยื่นขอรับความคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่
ต้องยื่นข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ ในกรณีที่มีการใช้
พันธ์ุพืชพื้นเมืองทั่วไปหรือพันธ์ุพืชป่าหรือส่วนหนึ่งส่วน
ใดของพันธ์ุพืชดังกล่าวในการปรับปรุงพันธ์ุส าหรับใช้



~ ๓๒ ~ 

 

ประโยชน์ในทางการค้านั้น เป็นการย้ าเตือนให้มีการ
ตรวจการปฏิบัติตามมาตรา ๕๒ ของพ.ร.บ. คุ้มครอง
พันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรา 
๕๒ เป็นประเด็นที่มีความส าคัญยิ่งในการให้ความ
คุ้มครองพันธ์ุพืชที่เป็นสมบัติสาธารณะ 
    อย่างไรก็ตาม การตัด (๓) (๔) และ (๕) ออก จะท า
ให้ร่างกฎหมายใหม่นี้มีเนื้อหาสอดคล้องกับอนุสัญญา 
UPOV ฉบับ ๑๙๙๑  

      มาตรา ๒๒ ช่ือพันธ์ุพืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธ์ุพืช
ใหม่ ต้องมลีักษณะดังต่อไปนี ้
    (๑) เป็นช่ือที่ใช้เรียกกันทั่วไปของพันธ์ุพืชนั้น 
    (๒) ต้องสามารถน าไปสู่การระบุพันธ์ุทีจ่ดทะเบียนได ้
อาจจะไม่ใช่เป็นตัวเลขล้วนๆ เว้นแต่การใช้ตัวเลขนั้น
เป็นสิ่งทีป่ฏิบัติกันอยู่แล้ว 
    (๓) ต้องไม่ท าใหเ้กิดการเข้าใจผิดหรือก่อให้เกิด
ความสับสนกับลักษณะคุณค่าหรอืเอกลักษณ์ของพันธ์ุ 
หรือเอกลักษณ์ของนักปรบัปรุงพนัธ์ุ  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งจะต้องแตกต่างไปจากช่ือทีม่ีการใช้อยู่แล้วกับพันธ์ุ
อื่นๆของพืชชนิดเดียวกันหรือพืชทีม่ีความใกล้ชิดกัน                                 
(๔) ลักษณะอื่นตามที่อธิบดีก าหนด 

ต้องตัดร่างท่ีแก้ไขออก 
เหตุผล  ระบบการตั้ง ช่ือพันธ์ุพืชมีระบบสากล 
(International Code of Nomenclature of 
Cultivated Plants) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม จึงไม่ควรก าหนดหลักเกณฑ์ไว้ใน
พระราชบัญญัติ เนื่องจากจะท าให้ยากต่อการ
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล่องต่อการปรับปรุงระบบสากล
ดังกล่าว         
     อนึ่ง การก าหนดหลักเกณฑ์การตั้งช่ือพันธ์ุไว้ใน
พระราชบัญญัติจะท าให้ร่างกฎหมายใหม่นี้มีเนื้อหา
สอดคล้องกับอนุสัญญา UPOV ฉบับ ๑๙๙๑ 



~ ๓๓ ~ 

 

    มาตรา ๒๐ ผู้ซึง่ได้ย่ืนค าขอจดทะเบียนพันธ์ุพืช
ใหม่ไว้นอกราชอาณาจักร ถ้าย่ืนค าขอจดทะเบียน
พันธ์ุพืชใหม่นั้นในราชอาณาจักรภายในหนึ่งปีนับแต่
วันที่ได้ย่ืนค าขอจดทะเบียนนอกราชอาณาจกัรเป็น
ครั้งแรก ผู้นั้นจะขอให้ระบุว่าวันที่ได้ย่ืนค าขอจด
ทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่นอกราชอาณาจักรเป็นครัง้แรก
เป็นวันที่ได้ย่ืนค าขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ใน
ราชอาณาจักรก็ได้ หากประเทศที่ขอจดทะเบียนเป็น
ครั้งแรก และผู้ขอจดทะเบียนมีสญัชาติของประเทศที่
ให้สิทธิท านองเดียวกันแกบุ่คคลสัญชาติไทย 
    พนักงานเจ้าหน้าที่อาจสัง่ใหผู้้ยื่นค าขอตามวรรค
หนึ่งส่งส าเนาค าขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ที่ได้ย่ืนไว้
ในต่างประเทศพร้อมค าแปลเป็นภาษาไทยหรอื
หลักฐานอื่นภายในเวลาที่ก าหนดซึง่จะตอ้งไม่น้อยกว่า
เก้าสบิวัน 

    มาตรา ๒๓ ผู้ซึง่ได้ย่ืนค าขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่
ไว้นอกราชอาณาจักร ถ้าย่ืนค าขอจดทะเบียนพันธ์ุพืช
ใหม่นั้นในราชอาณาจักรภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้ย่ืน
ค าขอจดทะเบียนนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก ผู้นั้น
จะขอใหร้ะบุว่าวันที่ได้ย่ืนค าขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่
นอกราชอาณาจักรเป็นครัง้แรกเป็นวันที่ได้ย่ืนค าขอจด
ทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ในราชอาณาจกัรก็ได้ หากประเทศ
ที่ขอจดทะเบียนเป็นครั้งแรก และผู้ขอจดทะเบียนมี
สัญชาติของประเทศที่ให้สิทธิท านองเดียวกันแก่บุคคล
สัญชาติไทย 
    พนักงานเจ้าหน้าที่อาจสัง่ใหผู้้ยื่นค าขอตามวรรค
หนึ่งส่งส าเนาค าขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ที่ได้ย่ืนไว้ใน
ต่างประเทศพร้อมค าแปลเป็นภาษาไทยหรือหลักฐาน
อื่นภายในเวลาที่ก าหนด ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
เพื่อยืนยันว่าพันธ์ุพืชใหม่ที่ยื่นขอรับความคุ้มครองทั้ง
สองแห่งเป็นพันธ์ุเดียวกัน 
    เมื่อครบก าหนดหนึง่ปีนบัแต่วันที่ได้ย่ืนค าขอจด
ทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ครัง้แรกนอกราชอาณาจกัรหรอื
เมื่อค าขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่นอกราชอาณาจกัร 
ถูกยกค าขอหรือผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ครั้งแรก
นอกราชอาณาจักรละทิ้งค าขอ ผู้ยื่นค าขอมีสิทธิส่ง

ต้องคงมาตรา ๒๐ ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล การส่งส าเนาค าขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ที่ได้
ยื่นไว้ในต่างประเทศของผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนพันธ์ุพืช
ใหม่ เป็นไปเพื่อพิจารณาว่าพันธ์ุพืชที่ยื่นค าขอนั้นเป็น
พันธ์ุเดียวกับพันธ์ุพืชที่ยื่นค าขอในต่างประเทศ และ
ยืนยั น วันที่ ซึ่ ง ไ ด้ ยื่ น ค า ขอ ในต่ า ง ป ร ะ เ ทศ  ใน
กระบวนการก าหนดวันยื่นค าขอ จึงไม่ได้เป็นไปเพียง
เพื่อยืนยันว่าพันธ์ุพืชใหม่ที่ยื่นขอรับความคุ้มครองทั้ง
สองแห่งเป็นพันธ์ุเดียวกันตามที่ระบุในร่างกฎหมาย
ใหม่ 
    การตรวจสอบค าขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ตาม
พ . ร . บ .  คุ้ ม คร อ งพั น ธ์ุ พื ช  พ . ศ .  ๒๕๔๒  ซึ่ ง มี
องค์ประกอบตามมาตรา ๑๙ นั้น ไม่มีส่วนใดที่จะ
สามารถใช้ข้อมูลที่ใช้ยื่นค าขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่
ไว้นอกราชอาณาจักรมาใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบ
ค าขอได้ (รวมทั้งไม่มีเกณฑ์ที่ให้สิทธิพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการปฏิเสธยกเลิกไม่รับค าขอ โดยอาศัยเหตุว่าค าขอ
ในต่างประเทศถูกปฏิเสธหรือถูกยกเลิก) จึงไม่ต้องระบุ
วรรคสามไว้แต่ประการใด  



~ ๓๔ ~ 

 

ข้อมูลทีจ่ าเป็น เอกสารหรอืหลักฐานแก่พนกังาน
เจ้าหน้าที่ภายในสองป ีเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ค าขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ในราชอาณาจักร 

    มาตรา ๒๑ ในการพจิารณาค าขอจดทะเบียนพันธ์ุ
พืชใหม่ให้พนกังานเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบ ดังนี ้ 
    (๑) ตรวจสอบค าขอจดทะเบียนให้ถูกต้องตาม
มาตรา ๑๙  
    (๒) ตรวจสอบว่ามีลกัษณะเป็นพันธ์ุพืชตามมาตรา 
๑๑ เป็นพันธ์ุพืชใหมท่ี่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ ไม่
ต้องห้ามมิใหจ้ดทะเบียนตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง 
และผ่านการประเมินตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง  
    ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 
    ถ้ามีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบพันธ์ุพืชนั้น ให้ผู้ขอ
จดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ช าระค่าใช้จ่ายจริงเท่าจ านวน
ที่จ่ายจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจง้จากพนกังานเจ้าหน้าที ่ถ้าผู้ขอจด
ทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ไม่ช าระภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ ให้ถือว่าละทิ้งค าขอจดทะเบียน 
                         
      

    มาตรา ๒๔ ในการพจิารณาค าขอจดทะเบียนพันธ์ุ
พืชใหม่ให้พนกังานเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบ ดังนี ้ 
    (๑) ตรวจสอบค าขอจดทะเบียนให้ถูกต้องตาม
มาตรา ๒๑               
    (๒) ตรวจสอบช่ือพันธ์ุพืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธ์ุ
พืชใหม่ให้ถูกต้องตามมาตรา ๒๒  หากพนักงาน
เจ้าหน้าที่เห็นว่าช่ือของพันธ์ุพืชนั้นไม่เป็นไปตาม
ข้อก าหนด พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องให้นักปรับปรงุ
พันธ์ุพืชเสนอช่ือใหพ้ิจารณาใหม่ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด   
    (๓) ตรวจสอบว่ามีลกัษณะเป็นพันธ์ุพืชใหม่ที่มี
คุณสมบัติตามมาตรา ๑๕ 
    ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 
    ถ้ามีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบพันธ์ุพืชนั้น ให้ผู้ขอจด
ทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ช าระค่าใช้จ่ายเท่าจ านวนทีจ่่าย
จริงตอ่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหกสบิวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากพนกังานเจ้าหน้าที ่ ถ้าผู้ขอจดทะเบียน

ต้องคงมาตรา ๒๑ ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล การค าขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่จะต้องชอบ
ด้วยมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา 
๑๙  



~ ๓๕ ~ 

 

พันธ์ุพืชใหม่ไม่ช าระภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ ให้ถือ
ว่าละทิ้งค าขอจดทะเบียน  

    มาตรา ๒๒ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ
ตามมาตรา ๒๑ แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าทีท่ ารายงาน
การตรวจสอบเสนอต่ออธิบด ี 
    เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่าค าขอจด
ทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ถูกต้องตามมาตรา ๑๙ ให้อธิบดี
มีค าสั่งใหป้ระกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนดังกล่าว
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน โดยให้ผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประกาศโฆษณา
ตามจ านวนที่จ่ายจรงิ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

    มาตรา ๒๕ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบตาม
มาตรา ๒๔ (๑) แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท ารายงาน
การตรวจสอบเสนอต่ออธิบด ี
    เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่าค าขอจด
ทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ถูกต้องตามมาตรา ๒๑ ให้อธิบดีมี
ค าสั่งประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนดงักล่าวภายใน
สามสบิวันนับแต่วันที่ได้รบัรายงานโดยใหผู้้ขอจด
ทะเบียนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประกาศโฆษณาตาม
จ านวนที่จ่ายจริงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศ
ในกฎกระทรวง 

ควรเปลี่ยนแปลงตามร่างกฎหมายใหม่ 
เหตุผล การประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน ต้องรีบ
ด าเนินการให้เร็วที่สุด จึงต้องท าให้ชัดเจนจะต้อง
ด าเนินการหลังการตรวจสอบค าขอซึ่งไม่ควรจะใช้เวลา
มากหากค าขอมีองค์ประกอบถูกต้องสมบูรณ์ 
 
 

    มาตรา ๒๓ ผู้ใดเห็นว่าตนมีสทิธิในพันธ์ุพืชใหม่
ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่หรือเห็นว่าค าขอจด
ทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ใดไม่ชอบด้วยมาตรา ๑๒ มาตรา 
๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๒๐ ผู้นั้นจะ
ยื่นค าคัดค้านก็ได้โดยให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันเริ่มประกาศโฆษณาตาม
มาตรา ๒๒ 
    เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รบัค าคัดค้านตามวรรค

    มาตรา ๒๖ ผู้ใดเห็นว่าตนมีสทิธิในพันธ์ุพืชที่ขอจด
ทะเบียนเป็นพันธ์ุพืชใหม่ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืช
ใหม่หรือเห็นว่าค าขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ใดไม่ชอบ
ด้วยมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ หรือ มาตรา 
๒๓ ผู้นั้นจะยื่นค าคัดค้านก็ได้โดยให้ยื่นต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันเริ่มประกาศโฆษณา
ตามมาตรา ๒๕ 
    เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รบัค าคัดค้านตามวรรคหนึง่ 

ต้องคงมาตรา ๒๓ ไว้เช่นเดิม  โดยเปลี่ยนแปลงตาม
ร่างกฎหมายใหม่ เฉพาะการเปลี่ยนจาก “พันธุ์พืช
ใหม่”เป็น “พันธุ์พืชท่ีขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืช
ใหม่” 
เหตุผล  ขณะที่ยื่นค าขอนั้น พันธ์ุพืชที่ขอจดทะเบียน
ยังไม่เป็นพันธ์ุพืชใหม่  
        ส่วนการตรวจสอบค าขอให้ ถูกต้อง นั้นต้อง
พิจารณาตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ 



~ ๓๖ ~ 

 

หนึ่ง ให้ส่งส าเนาค าคัดค้านไปยังผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุ
พืชใหม ่ให้ผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ยื่นค าโต้แย้ง
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รบัส าเนาค าคัดค้าน ถ้า
ผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ไม่ยื่นค าโต้แย้งภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าละทิง้ค าขอจดทะเบียน
พันธ์ุพืชใหม่นั้น 
    ค าคัดค้านและค าโต้แย้งให้ยื่นพร้อมหลกัฐาน
ประกอบ 

ให้ส่งส าเนาค าคัดค้านไปยังผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่   
ให้ผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ยืน่ค าโต้แย้งภายในเก้า
สบิวันนับแต่วันที่ได้รบัส าเนาค าคัดค้าน ถ้าผู้ขอจด
ทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ไม่ยื่นค าโต้แย้งภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าวให้ถือว่าละทิ้งค าขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่นั้น 
    ค าคัดค้านและค าโต้แย้งให้ยื่นพร้อมหลกัฐาน
ประกอบ 

มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๒๐ ซึ่งไม่มีแก้ไขเนื้อหาตาม
ร่างกฎหมายใหม่แต่อย่างใด  

    มาตรา ๒๔ ในการพจิารณาค าคัดค้านและค า
โต้แย้ง ผู้คัดค้านหรือผู้โต้แย้งจะน าพยานหลกัฐานมา
แสดงหรือแถลงเพิม่เตมิก็ได้ ทั้งนี ้ตามระเบียบที่
อธิบดีก าหนด 
    ให้อธิบดีวินิจฉัยค าคัดค้านและค าโต้แย้งตามวรรค
หนึ่งใหเ้สรจ็สิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค า
คัดค้านหรือค าโต้แย้ง 

    มาตรา ๒๗ ในการพจิารณาค าคัดค้านและค าโต้แย้ง 
ผู้คัดค้านหรือผู้โต้แย้งจะน าพยานหลกัฐานมาแสดงหรือ
แถลงเพิม่เติมก็ได้ ทั้งนี ้ตามระเบียบที่อธิบดกี าหนด 
    ให้อธิบดีวินิจฉัยค าคัดค้านและค าโต้แย้งตามวรรค
หนึ่งใหเ้สรจ็สิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค า
คัดค้านหรือค าโต้แย้ง 

ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๒๔ เดิมไว้) 

    มาตรา ๒๕ ในกรณีที่อธิบดีได้วินิจฉัยว่าผู้คัดค้าน
เป็นผู้มีสทิธิในพันธ์ุพืชใหม่ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุ
พืชใหม ่ ให้อธิบดีสัง่ยกค าขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม ่ 
ผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่มสีิทธิอทุธรณ์ค าสั่งของ
อธิบดีต่อคณะกรรมการภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งค าสั่งของอธิบด ี

    มาตรา ๒๘ ในกรณีที่อธิบดีได้วินิจฉัยว่าผู้คัดค้าน
เป็นผู้มีสทิธิในพันธ์ุพืชใหม่ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุ
พืชใหม ่ ให้อธิบดีสัง่ยกค าขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม ่ 
ผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่มสีิทธิอทุธรณ์ค าสั่งของ
อธิบดีต่อคณะกรรมการพันธ์ุพืชใหม่ภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งของอธิบด ี

ต้องคงมาตรา ๒๕ ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล คณะกรรมการจะต้องคงมีชุดเดียวตามเดิม 



~ ๓๗ ~ 

 

    ในกรณีทีผู่้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหมม่ิได้อุทธรณ์
ค าสั่งของอธิบดี หรือได้อทุธรณ์แต่คณะกรรมการได้
วินิจฉัยยืนตามค าสั่งของอธิบด ีถ้าผู้คัดค้านได้ย่ืนค า
ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ภายในหนึ่งรอ้ยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจง้ค าสัง่ของอธิบดหีรอืค าวินิจฉัย
ของอธิบดีหรือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ แล้วแต่
กรณี ให้ถือว่าผู้คัดค้านได้ย่ืนค าขอจดทะเบียนในวัน
เดียวกับวันที่ผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ยื่นค าขอจด
ทะเบียน และให้ถือว่าการประกาศโฆษณาค าขอจด
ทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ของผู้ยื่นค าขอเดมิเป็นการ
ประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ของผู้
คัดค้านด้วย 

    ในกรณีทีผู่้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหมม่ิได้อุทธรณ์
ค าสั่งของอธิบดี หรือได้อทุธรณ์แต่คณะกรรมการพันธ์ุ
พืชใหม่ได้วินิจฉัยยืนตามค าสั่งของอธิบด ีถ้าผู้คัดค้านได้
ยื่นค าขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ภายในหนึง่ร้อยแปด
สิบวันนับแต่วันที่ได้รบัแจง้ค าสั่งของอธิบดหีรือค า
วินิจฉัยของอธิบดีหรือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพันธ์ุ
พืชใหม่ แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าผู้คัดค้านได้ย่ืนค าขอจด
ทะเบียนในวันเดียวกับวันที่ผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่
ยื่นค าขอจดทะเบียน และให้ถือว่าการประกาศโฆษณา
ค าขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ของผู้ยื่นค าขอเดมิเป็น
การประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ของผู้
คัดค้านด้วย 

    มาตรา ๒๖ ในกรณีที่อธิบดีได้วินิจฉัยว่าผู้คัดค้าน
เป็นผู้ไม่มสีิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ใหอ้ธิบดีสัง่ยกค าคัดค้าน
นั้น 
    ผู้คัดค้านมีสทิธิอุทธรณ์ค าสัง่ของอธิบดีต่อ
คณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ค าสั่งของอธิบดี 
    ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอทุธรณ์ใหเ้สร็จสิ้นภายใน
เก้าสบิวันนับแต่วันที่ได้รับค าอทุธรณ์ 

    มาตรา ๒๙ ในกรณีที่อธิบดีได้วินิจฉัยว่าผู้คัดค้าน
เป็นผู้ไม่มสีิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ใหอ้ธิบดีสัง่ยกค าคัดค้าน
นั้น 
    ผู้คัดค้านมีสทิธิอุทธรณ์ค าสัง่ของอธิบดีต่อ
คณะกรรมการพันธ์ุพืชใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งค าสั่งของอธิบด ี
    ให้คณะกรรมการพันธ์ุพืชใหม่วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสรจ็
สิ้นภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่ได้รบัค าอุทธรณ์ 

ต้องคงมาตรา ๒๖ ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล คณะกรรมการจะต้องคงมีชุดเดียวตามเดิม 



~ ๓๘ ~ 

 

    มาตรา ๒๗  เมื่อคณะกรรมการได้วินิจฉัยตาม
มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ แล้ว ถ้าผู้ขอจดทะเบียน
พันธ์ุพืชใหม่หรือผู้คัดค้าน แล้วแต่กรณี ไม่เห็นด้วยกับ
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ ใหม้ีสทิธิน าคดีไปสู่ศาล
ได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รบัแจง้ค าวินิจฉัย ถ้า
ไม่ด าเนินคดีภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นทีสุ่ด 
    ในกรณีที่ศาลได้มีค าสั่งหรอืค าพิพากษาถึงทีสุ่ดใหผู้้
คัดค้านเป็นผู้มสีิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ให้น าความใน
มาตรา ๒๕ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

    มาตรา ๓๐ เมื่อคณะกรรมการพันธ์ุพืชใหม่ได้วินิจฉัย
ตามมาตรา ๒๘ หรอืมาตรา ๒๙ แล้ว ถ้าผู้ขอจด
ทะเบียนพันธ์ุพืชใหมห่รือผู้คัดค้าน แล้วแต่กรณี ไม่เห็น
ด้วยกับค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพันธ์ุพืชใหม่ ใหม้ี
สิทธิน าคดีไปสู่ศาลได้ภายในหกสบิวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งค าวินิจฉัย ถ้าไม่ด าเนินคดีภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพันธ์ุพืช
ใหม่เป็นทีสุ่ด 
    ในกรณีที่ศาลได้มีค าสั่งหรอืค าพิพากษาถึงทีสุ่ดใหผู้้
คัดค้านเป็นผู้มสีิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ให้น าความในมาตรา 
๒๘ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนโุลม 

ต้องคงมาตรา ๒๗ ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล คณะกรรมการจะต้องคงมีชุดเดียวตามเดิม 

    มาตรา ๒๘ ถ้าปรากฏว่าค าขอจดทะเบียนพันธ์ุพืช
ใหม่ไม่ชอบด้วย มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ 
มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐ ให้อธิบดสีั่ง
ยกค าขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ และให้พนกังาน
เจ้าหน้าที่แจง้ค าสั่งไปยังผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ 
รวมทั้งผู้คัดค้าน ในกรณีที่มีการคัดค้านตามมาตรา 
๒๓ 
    ถ้าการยกค าขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ได้กระท า
ภายหลังจากการประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๒  ให้
ประกาศโฆษณาค าสัง่ยกค าขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม ่

    มาตรา ๓๑ ถ้าปรากฏว่าค าขอจดทะเบียนพันธ์ุพืช
ใหม่ไม่ชอบด้วย มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ 
มาตรา ๒๑ หรือในกรณีที่นักปรบัปรุงพันธ์ุไม่ได้เสนอช่ือ
ไปให้พิจารณาใหม่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตาม
มาตรา ๒๓ ให้อธิบดีสัง่ยกค าขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม ่
และให้พนกังานเจ้าหน้าที่แจ้งค าสั่งไปยงัผู้ขอจด
ทะเบียนพันธ์ุพืชใหม ่รวมทั้งผู้คัดค้าน ในกรณีทีม่ีการ
คัดค้านตามมาตรา ๒๖ 
    ถ้าการยกค าขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ได้กระท า
ภายหลังจากการประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๕ ให้

ต้องคงมาตรา ๒๘ ไว้เช่นเดมิ   
เหตุผล ส่วนการตรวจสอบค าขอให้ถูกต้อง นั้นต้อง
พิจารณาตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ 
มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๒๐ ซึ่งไม่มีแก้ไขเนื้อหาตาม
ร่างกฎหมายใหม่แต่อย่างใด 



~ ๓๙ ~ 

 

โดยให้น าความในมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนโุลม ประกาศโฆษณาค าสัง่ยกค าขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ 
โดยให้น าความในมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับโดยอนโุลม 

    มาตรา ๒๙ เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานผลการ
ตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่และกระบวนการขอ
จดทะเบียนโดยตลอดแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุขัดข้องใน
การรบัจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม ่ให้อธิบดีมีค าสัง่ใหร้ับ
จดทะเบียน 
    ให้ผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ช าระค่าธรรมเนียม
การออกหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืช
ใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รบัแจง้ถ้าผู้ขอจด
ทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลา
ที่ก าหนด ให้ถือว่าละทิ้งค าขอ 
    เมื่อผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ได้ช าระ
ค่าธรรมเนียมตามวรรคสองแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
จดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่และออกหนงัสอืส าคัญแสดง
การจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ให้แก่ผู้ขอจดทะเบียน
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับช าระค่าธรรมเนียม 
    หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ ให้
เป็นไปตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

    มาตรา ๓๒ เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานผลการ
ตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่และกระบวนการขอ
จดทะเบียนโดยตลอดแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุขัดข้องในการ
รับจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม ่ให้อธิบดีมีค าสัง่ใหร้ับจด
ทะเบียน 
    ให้ผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ช าระค่าธรรมเนียม
การออกหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจง้ถ้าผู้ขอจดทะเบียน
พันธ์ุพืชใหม่ไม่ช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด 
ให้ถือว่าละทิง้ค าขอ 
    เมื่อผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ได้ช าระ
ค่าธรรมเนียมตามวรรคสองแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
จดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่และออกหนงัสอืส าคัญแสดง
การจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ให้แก่ผู้ขอจดทะเบียน
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับช าระค่าธรรมเนียม 
    หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ ให้
เป็นไปตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๒๙ เดิมไว้) 



~ ๔๐ ~ 

 

    มาตรา ๓๐ ให้อธิบดปีระกาศช่ือพันธ์ุพืชใหม่ที่
ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบญัญัติน้ีในราช
กิจจานุเบกษา 

    มาตรา ๓๓ ให้อธิบดปีระกาศช่ือพันธ์ุพืชใหม่ที่ได้รบั
การจดทะเบียนตามพระราชบญัญัติน้ีในราชกิจจา
นุเบกษา 

ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๓๐ เดิมไว้) 

    มาตรา ๓๑ หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียน
พันธ์ุพืชใหม ่ให้มีอายุดังต่อไปนี ้
    (๑) พืชที่ให้ผลผลิตตามลักษณะประจ าพันธ์ุได้
หลงัจากปลกูจากส่วนขยายพันธ์ุภายในเวลาไม่เกิน
สองป ีให้มีอายุสิบสองป ี
    (๒) พืชที่ให้ผลผลิตตามลักษณะประจ าพันธ์ุได้
หลงัจากปลกูจากส่วนขยายพันธ์ุในเวลาเกินกว่าสองปี 
ให้มีอายุสบิเจ็บป ี
    (๓) พืชที่ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ที่ให้ผลผลิตตาม
ลักษณะประจ าพันธ์ุได้หลังจากปลกูจากส่วน
ขยายพันธ์ุในเวลาเกินกว่าสองป ีให้มีอายุยีส่ิบเจ็ดป ี                             
    อายุหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืช
ใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้นับตั้งแต่วันที่ออกหนงัสอืส าคัญ
แสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม ่

    มาตรา ๓๔ หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุ
พืชใหม่ ให้มีอายุยีส่ิบห้าปสี าหรับพืชยืนต้น และยี่สิบปี
ส าหรับพืชชนิดอื่น นับตั้งแต่วันที่ออกหนงัสือส าคัญ
แสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม ่                          
   

ต้องคงมาตรา ๓๑ ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล การก าหนดอายุหนังสือส าคัญแสดงการจด
ทะเบียนพัน ธ์ุพืชใหม่ ได้ผ่ านการพิจารณาความ
เหมาะสมส าหรับระบบเกษตรกรรมในประเทศไทยซึ่งมี
การเพาะปลูกหมุนเวียนตลอดปีในพื้นที่ชลประทาน 
โดยค านึงถึงความสมดุลในการสร้างแรงจูงใจอย่าง
พอเพียงในการลงทุนปรับปรุงพันธ์ุพืช การน าพันธ์ุพืช
ใหม่ที่มีประโยชน์สูงข้ึนออกเผยแพร่ให้มีการเพาะปลูก
เชิงการค้า  
     การกล่าวอ้างโดยคณะผู้จัดท ากฎหมายใหม่ว่า การ
ให้กรอบเวลาการคุ้มครองสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่เป็น
เวลานานข้ึน ไม่จ าเป็นว่าพันธ์ุพืชใหม่ทุกพันธ์ุจะมีอายุ
ตามที่กฎหมายก าหนด เพราะถ้าเป็นพันธ์ุซึ่งไม่เป็นที่
นิยมในตลาด ผู้ทรงสิทธิก็จะไม่รักษาสิทธิผ่านการช าระ
ค่าธรรมเนียมรายปี ซึ่งคุ้มครองก็จะหมดอายุลงเองนั้น 
ขัดกับความจริงที่ว่าอัตราค่าธรรมเนียมที่ใช้อยู่นั้น เป็น
อัตราที่ต่ าแบบคงที่เพื่อสนับสนุนนักปรับปรุงพันธ์ุพืช
รายย่อย ไม่ใช่อัตราก้าวหน้าเพื่อกดดันให้ผู้ทรงสิทธิละ



~ ๔๑ ~ 

 

สิทธิ หากพันธ์ุพืชใหม่นั้นซึ่งไม่เป็นที่นิยมในตลาด 
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นถ้าคงข้อความตามร่าง
กฎหมายใหม่ไว้  การเพิ่มอายุการคุ้มครองอาจท าให้
นักปรับปรุงพันธ์ุพืชไม่น าพันธ์ุพืชที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะมากกว่าพันธ์ุใหม่ที่ได้รับการคุ้มครอง มายื่น
ขอรับความคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่และเผยแพร่ จนกว่า
พันธ์ุอื่นของคู่แข่งขันเริ่มมาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด ซึ่งจะ
ท าให้สาธารณชนเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จาก
พันธ์ุพืชดังกล่าวได ้ 
     อน่ึง การขยายอายุการคุ้มครอง จะท าให้ร่าง
กฎหมายใหม่ น้ีมี เ น้ือหาสอดคล้องกับอนุสัญญา 
UPOV ฉบับ ๑๙๙๑ 

    มาตรา ๓๒ ให้ผู้ไดร้ับหนังสือส าคัญแสดงการจด
ทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่เป็นผู้ทรงสทิธิในพันธ์ุพืชใหม่นั้น 
   ผู้ทรงสทิธิในพันธ์ุพืชใหม่จะอนุญาตใหบุ้คคลใดใช้
สิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ของตนหรอืจะโอนสทิธิในพันธ์ุพืช
ใหม่ให้แกบุ่คคลอื่นก็ได ้
    ในกรณีทีบุ่คคลหลายคนเป็นผูท้รงสทิธิร่วมกัน 
การโอนสิทธิหรือการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ จะ
กระท าได้ก็แต่ด้วยความยินยอมของผู้ทรงสิทธิทุกคน 
    การโอนสทิธิหรือการอนญุาตใหบุ้คคลอื่นใช้สิทธิ

    มาตรา ๓๕ ให้ผู้ไดร้ับหนังสือส าคัญแสดงการจด
ทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่เป็นผู้ทรงสทิธิในพันธ์ุพืชใหม่นั้น 
   ผู้ทรงสทิธิในพันธ์ุพืชใหม่จะอนุญาตใหบุ้คคลใดใช้
สิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ของตนหรอืจะโอนสทิธิในพันธ์ุพืช
ใหม่ให้แกบุ่คคลอื่นก็ได ้
    ในกรณีทีบุ่คคลหลายคนเป็นผูท้รงสทิธิร่วมกัน การ
โอนสิทธิหรือการอนญุาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ จะกระท า
ได้ก็แต่ด้วยความยินยอมของผู้ทรงสิทธิทุกคน 
    การโอนสทิธิหรือการอนญุาตใหบุ้คคลอื่นใช้สิทธิตาม

ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๓๒ เดิมไว้) 



~ ๔๒ ~ 

 

ตามวรรคสอง ต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

วรรคสอง ต้องท าเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

    มาตรา ๓๓ ผู้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชใหมม่ีสทิธิแต่
เพียงผู้เดียวในการผลิตขายหรอืจ าหน่ายด้วยประการ
ใด น าเข้ามาในราชอาณาจกัร ส่งออกนอก
ราชอาณาจักรหรอืมีไว้เพื่อกระท าการอย่างหนึง่อย่าง
ใดดังกล่าวซึ่งส่วนขยายพันธ์ุของพันธ์ุพืชใหม่ ความใน
วรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแกก่รณีดังตอ่ไปนี ้
    (๑) การกระท าเกี่ยวกับพันธ์ุพืชใหมท่ี่ได้รับความ
คุ้มครอง โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพือ่ใช้เป็นส่วน
ขยายพันธ์ุ 
    (๒) การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยเกี่ยวกับ
พันธ์ุพืชใหม่ที่ได้รบัความคุ้มครองเพื่อปรบัปรุงพันธ์ุ
หรือพฒันาพันธ์ุพืช 
    (๓) การกระท าเกี่ยวกับพันธ์ุพืชใหมท่ี่ได้รับความ
คุ้มครองซึง่กระท าโดยสุจริต 
    (๔) การเพาะปลกูหรือขยายพันธ์ุส าหรบัพันธ์ุพืช
ใหม่ที่ได้รบัความคุ้มครองโดยเกษตรกรด้วยการใช้
ส่วนขยายพันธ์ุที่ตนเองเป็นผู้ผลิต แต่ในกรณีที่
รัฐมนตรโีดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

    มาตรา ๓๖ ผู้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชใหมม่ีสทิธิแต่เพียงผู้
เดียวในการด าเนินการต่อส่วนขยายพันธ์ุ ผลิตผลหรือ
ผลิตภัณฑ์ของพันธ์ุพืชใหม่ ดังต่อไปนี ้                                                                       
(๑) ผลิต หรือการผลิตซ้ า (การขยายพันธ์ุ) 
(๒) การปรบัปรุงสภาพเพื่อวัตถุประสงค์ของการ
ขยายพันธ์ุ 
(๓) การเสนอขาย  
(๔) การขายหรือการท าการตลาดอื่น ๆ 
(๕) การส่งออก 
(๖) การน าเข้า 
(๗) การเก็บส ารองเพื่อวัตถุประสงค์ในการด าเนินการ
ตาม(๑) ถึง (๖)                                                                                    

ต้องคงมาตรา ๓๓ ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล การก าหนดให้ผู้ทรงสิทธิมีสิทธิเหนือส่วน
ขยายพันธ์ุเพียงอย่างเดียว โดยไม่ให้มีสิทธิเหนือเป็น
ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของพันธ์ุพืชใหม่นั้น เป็นการ
ก าหนดที่เหมาะสมกับสภาพสังคมเกษตรกรรมของไทย
ซึ่งประกอบด้วยเกษตรกรรายย่อยเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่
การก าหนดให้ผู้ทรงสิทธิมีสิทธิเหนือผลิตผลหรือ
ผลิตภัณฑ์นั้น เหมาะส าหรับภาคีอนุสัญญา UPOV ซึ่ง
ระบบการผลิตส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การด าเนินการของ
เกษตรกรรายใหญ่  
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นถ้าคงข้อความตามร่าง
กฎหมายใหม่ไว้  การที่ขอบเขตสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ให้
มีเหนือทั้งส่วนขยายพันธ์ุ ผลิตผล และผลิตภัณฑ์ จะท า
ให้มีโอกาสสูงที่เกษตรกรรายย่อยจะถูกรีดไถ (เพื่อให้
ยอมความโดยไม่ถูกด าเนินคดี ทั้งที่เกษตรกรอาจไม่ได้
กระท าละเมิด แต่ไม่ได้เตรียมหลักฐานไว้เพื่อการต่อสู้
ข้อกล่าวหา) จากผู้ที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้ทรงสิทธิ 
ขณะที่ขายหรือเสนอขายผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์แปรรปู
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ประกาศให้พันธ์ุพืชใหม่นั้นเป็นพันธ์ุพืชที่ควรส่งเสริม
การปรับปรงุพันธ์ุให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกหรือ
ขยายพันธ์ุได้ไม่เกินสามเท่าของปรมิาณที่ได้มา  
    (๕) การกระท าเกี่ยวกับพันธ์ุพืชใหมท่ี่ได้รับความ
คุ้มครอง โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพือ่การค้า 

อย่างง่าย (ผลิตภัณฑ์ปฐมภูมิ) ดังที่ปรากฏในกรณี
ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น เนื่องจากการการละเมิดสิทธิ
เป็นความผิดอาญาอันยอมความได้ 
     อน่ึง การขยายขอบเขตการคุ้มครอง จะท าให้ร่าง
กฎหมายใหม่ น้ีมี เ น้ือหาสอดคล้องกับอนุสัญญา 
UPOV ฉบับ ๑๙๙๑ 

    (๖) การขายหรอืการจ าหน่ายด้วยประการใด 
น าเข้ามาในราชอาณาจักร ส่งออกนอกราชอาณาจักร
หรือมีไว้เพื่อกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งส่วน
ขยายพันธ์ุของพันธ์ุพืชใหม่ที่ได้รบัความคุ้มครองซึ่งถูก
น าออกจ าหน่าย โดยผู้ทรงสิทธิหรือด้วยความยินยอม
ของผู้ทรงสิทธิ 

    มาตรา ๓๗ ข้อยกเว้นสทิธิของผู้ทรงสทิธิในพันธ์ุพืช
ใหม ่ 
    (๑) การกระท าเกี่ยวกับพันธ์ุพืชใหมท่ี่ได้รับความ
คุ้มครอง โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพือ่ใช้เป็นส่วนขยายพันธ์ุ 
    (๒) การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยเกี่ยวกับ
พันธ์ุพืชใหม่ที่ได้รบัความคุ้มครองเพื่อปรบัปรุงพันธ์ุหรือ
พัฒนาพันธ์ุพืช  
    (๓) การกระท าเกี่ยวกับพันธ์ุพืชใหมท่ี่ได้รับความ
คุ้มครองซึง่กระท าโดยสุจริต 
    (๔) การกระท าเกี่ยวกับพันธ์ุพืชใหมท่ี่ได้รับความ
คุ้มครอง โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพือ่การค้า 

ตัดร่างท่ีแก้ไขออก  
เหตุผล สาระในมาตรา ๓๓ (๖) เหมาะสมอยู่แล้ว 
 

      มาตรา ๓๘ เพื่อประโยชน์ในการเพาะปลูกหรือ
ขยายพันธ์ุส าหรบัพันธ์ุพืชใหมท่ี่ได้รับความคุ้มครอง 
เกษตรกรมสีิทธิในการใช้ส่วนขยายพันธ์ุที่ตนเองเป็น
ผู้ผลิต ในพื้นที่ของตนเอง  เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ 

ตัดร่างท่ีแก้ไขออก  
เหตุผล สาระในมาตรา ๓๓ (๔) เหมาะสมอยู่แล้ว 
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นถ้าคงข้อความตามร่าง
กฎหมายใหม่ไว้  สิทธิเกษตรกรจากที่ก าหนดไว้เดิมใน
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หรือเพื่อประโยชน์ในการสง่เสรมิการปรับปรุงพันธ์ุ  
รัฐมนตรโีดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพันธ์ุพืช
ใหม่มีอ านาจออกประกาศก าหนดพันธ์ุพืชใหม่ชนิดใด
เป็นพันธ์ุพืชทีส่ามารถจ ากัดปริมาณการเพาะปลูกหรือ
การขยายพันธ์ุทั้งหมดหรือบางส่วนของเกษตรกรได้  

มาตรา ๓๓ (๔) ซึ่งให้สิทธิในการผลิตส่วนขยายพันธ์ุไว้
ใช้ในแปลงของตนเอง โดยในกรณีที่รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประกาศให้พันธ์ุพืชใหม่นั้น
เป็นพันธ์ุพืชที่ควรส่งเสริมการปรับปรุงพันธ์ุใหเ้กษตรกร
สามารถเพาะปลูกหรือขยายพันธ์ุได้ไม่เกินสามเท่าของ
ปริมาณที่ได้ม  จะถูกรอนให้รัฐมนตรีออกประกาศ
จ ากัดปริมาณการเพาะปลูกหรือการขยายพันธ์ุทั้งหมด
หรือบางส่วนได ้   

      มาตรา ๓๙ การกระท าที่ขัดมาตรา ๓๖ ก่อนวันออก
หนังสือส าคัญจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม ่มิให้ถือว่าเป็น
การละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชใหม ่เว้นแต่จะ
เป็นการกระท าต่อพันธ์ุพืชที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นพันธ์ุ
พืชใหม่และมีการประกาศโฆษณาค าขอดังกล่าวตาม
มาตรา ๒๕ แล้วโดยบุคคลผู้กระท ารู้ว่าพันธ์ุพืชนั้นมีการ
ยื่นขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ไว้แล้ว หรือได้รบัค าบอก
กล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรว่าพันธ์ุพืชนั้นได้มีการยื่นขอ
จดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ไว้แล้ว ในกรณีเช่นน้ี ผู้ยื่นค าขอ
จดทะเบียนพันธ์ุพืชใหมม่ีสทิธิได้รับค่าเสียหายจาก
บุคคลผูฝ้่าฝืนน้ัน   การเรียกค่าเสียหายดังกล่าวให้ยื่น
ฟ้องต่อศาลหลงัจากที่ได้มีการออกหนังสือส าคัญแสดง
การจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ให้แก่ผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุ

ตัดร่างท่ีแก้ไขออก  
เหตุผล การให้ความคุ้มครองจะต้องเกิดข้ึนหลังจากมี
การตรวจสอบแล้วว่าผู้ยื่นค าขอรับความคุ้มครองพันธ์ุ
พืชใหม่มีพันธ์ุพืชที่มีลักษณะตรงตามค าขอจริง เพื่อ
ป้องกันสับสน 
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นถ้าคงข้อความตามร่าง
กฎหมายใหม่ไว้  การให้ความคุ้มครองก่อนมีการ
ตรวจสอบว่าผู้ยื่นค าขอรับความคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่มี
พันธ์ุพืชที่มีลักษณะตรงตามค าขอจริ ง  (หลังการ
ประกาศโฆษณา) มีโอกาสที่จะก่อนความสับสนแก่ผู้อื่น
ได้หากไม่มีพันธ์ุพืชที่มีลักษณะตรงตามค าขอ 
     อน่ึง การก าหนดให้สิทธิเกิดขึ้นแก่ผู้ยื่นค าขอรับ
ความคุ้มครองพันธุ์ พืชใหม่ตั้งแต่มีการประกาศ
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พืชใหม่แล้ว    โฆษณาไว้ในพระราชบัญญัติ จะท าให้ร่างกฎหมาย
ใหม่น้ีมีเน้ือหาสอดคล้องกับอนุสัญญา UPOV ฉบับ 
๑๙๙๑ 

      มาตรา ๔๐ ผู้ใดกระท าตามมาตรา ๓๖ ต่อผลิตผลที่
ได้มาจากการเกบ็เกี่ยวรวมถึงพืชและส่วนต่างๆ ของพืช
ที่ได้มาจากส่วนขยายพันธ์ุของพันธ์ุพืชที่ได้รับความ
คุ้มครองโดยมิชอบ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรง
สิทธิ  เว้นแต่ผู้ทรงสทิธิจะได้มีโอกาสอันควรในอันที่จะ
ใช้สิทธิของตนในส่วนขยายพันธ์ุดังกล่าวแล้ว 

ตัดร่างท่ีแก้ไขออก  
เหตุผล การก าหนดให้ผู้ทรงสิทธิมีสิทธิเหนือส่วน
ขยายพันธ์ุเพียงอย่างเดียว โดยไม่ให้มีสิทธิเหนือเป็น
ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของพันธ์ุพืชใหม่นั้น เป็นการ
ก าหนดที่เหมาะสมกับสภาพสังคมเกษตรกรรมของไทย
ซึ่งประกอบด้วยเกษตรกรรายย่อยเป็นส่วนใหญ่ พ.ร.บ.
คุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงได้ออกแบบโดยอิง
หลักการของอนุสัญญา UPOV ฉบับ ๑๙๗๘ เพื่อค่อยๆ 
ให้เกษตรกรได้มีโอกาสปรับตัวจากผลกระทบในการให้
สิทธิเด็ดขาดในการหวงกัน (exclusive right) แก่นัก
ปรับปรุงพันธ์ุพืชที่ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ ขณะที่การ
ก าหนดให้ผู้ทรงสิทธิมีสิทธิเหนือผลิตผลนั้น เหมาะ
ส าหรับภาคีอนุสัญญา UPOV ซึ่งระบบการผลิตส่วน
ใหญ่อยู่ภายใต้การด าเนินการของเกษตรกรรายใหญ่ 
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นถ้าคงข้อความตามร่าง
กฎหมายใหม่ไว้ การที่ขอบเขตสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ให้มี
เหนือผลิตผลด้วย จะท าให้มีโอกาสสูงที่เกษตรกรราย
ย่อยจะถูกรีดไถ (เพื่อให้ยอมความโดยไม่ถูกด าเนินคดี 
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ทั้งที่เกษตรกรอาจไม่ได้กระท าละเมิด แต่ไม่ได้เตรียม
หลักฐานไว้เพื่อการต่อสู้ข้อกล่าวหา) จากผู้ที่ได้รับมอบ
อ านาจจากผู้ทรงสิทธิ ขณะที่ขายหรือเสนอขายผลิตผล 
ดังที่ปรากฏในกรณีทรัพย์สินทางปัญญาอื่น เนื่องจาก
การการละเมิดสิทธิเป็นความผิดอาญาอันยอมความ
ได ้  
     อน่ึง การขยายขอบเขตการคุ้มครอง จะท าให้ร่าง
กฎหมายใหม่ น้ีมี เ น้ือหาสอดคล้องกับอนุสัญญา 
UPOV ฉบับ ๑๙๙๑ 

      มาตรา ๔๑ ผู้ใดกระท าตามมาตรา ๓๖ ต่อ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากผลิตผลตามมาตรา ๔๐ จะต้อง
ได้รับความยินยอมจากผูท้รงสทิธิ  เว้นแต่ผู้ทรงสิทธิจะ
ได้มีโอกาสอันควรในอันที่จะใช้สิทธิของตนในส่วน
ขยายพันธ์ุดังกล่าวแล้ว 

ตัดร่างท่ีแก้ไขออก  
เหตุผล การก าหนดให้ผู้ทรงสิทธิมีสิทธิเหนือส่วน
ขยายพันธ์ุเพียงอย่างเดียว โดยไม่ให้มีสิทธิเหนือเป็น
ผลิตผลของพันธ์ุพืชใหม่นั้น เป็นการก าหนดที่เหมาะสม
กับสภาพสังคมเกษตรกรรมของไทยซึ่งประกอบด้วย
เกษตรกรรายย่อยเป็นส่วนใหญ่ พ.ร.บ.คุ้มครองพันธ์ุพืช 
พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงได้ออกแบบโดยอิงหลักการของ
อนุสัญญา UPOV ฉบับ ๑๙๗๘ เพื่อค่อยๆ ให้เกษตรกร
ได้มีโอกาสปรับตัวจากผลกระทบในการให้สิทธิเด็ดขาด
ในการหวงกัน (exclusive right) แก่นักปรับปรุงพันธ์ุ
พืชที่ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ ขณะที่การก าหนดให้ผู้
ทรงสิทธิมีสิทธิเหนือผลิตผลนั้น เหมาะส าหรับภาคี
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อนุสัญญา UPOV ซึ่งระบบการผลิตส่วนใหญ่อยู่ภายใต้
การด าเนินการของเกษตรกรรายใหญ่ 
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นถ้าคงข้อความตามร่าง
กฎหมายใหม่ไว้ การที่ขอบเขตสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ให้มี
เหนือผลิตผลด้วย จะท าให้มีโอกาสสูงที่เกษตรกรราย
ย่อยจะถูกรีดไถ (เพื่อให้ยอมความโดยไม่ถูกด าเนินคดี 
ทั้งที่เกษตรกรอาจไม่ได้กระท าละเมิด แต่ไม่ได้เตรียม
หลักฐานไว้เพื่อการต่อสู้ข้อกล่าวหา) จากผู้ที่ได้รับมอบ
อ านาจจากผู้ทรงสิทธิ ขณะที่ขายหรือเสนอขายผลิตผล 
ดังที่ปรากฏในกรณีทรัพย์สินทางปัญญาอื่น เนื่องจาก
การการละเมิดสิทธิเป็นความผิดอาญาอันยอมความ
ได้   
     อน่ึง การขยายขอบเขตการคุ้มครอง จะท าให้ร่าง
กฎหมายใหม่ น้ีมี เ น้ือหาสอดคล้องกับอนุสัญญา 
UPOV ฉบับ ๑๙๙๑  

      มาตรา ๔๒ สิทธิของผู้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ตาม
มาตรา ๓๖ ย่อมไม่ขยายไปถึงการกระท าใดๆต่อส่วน
ขยายพันธ์ุ หรือผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์ของพันธ์ุพืชใหม่
ที่ได้รับความคุ้มครองซึง่ถูกน าออกจ าหน่าย โดยผู้ทรง
สิทธิหรือด้วยความยินยอมของผู้ทรงสิทธิ เว้นแต่การ
น าไปท าเป็นส่วนขยายพันธ์ุต่อไปของพันธ์ุพืชใหม่ที่

ตัดร่างท่ีแก้ไขออก  
เหตุผล สาระในมาตรา ๓๓ (๖) เหมาะสมอยู่แล้ว 
  



~ ๔๘ ~ 

 

ได้รับการคุ้มครอง 

      มาตรา ๔๓ ให้น าความในมาตรา ๓๖ ,
๓๗,๓๘,๓๙,๔๐,๔๑ และมาตรา ๔๒ มาใช้บังคับกบัโดย
อนุโลมกับ                      
    (๑) พันธ์ุที่ได้พันธุกรรมส าคัญมาจากพันธ์ุอื่น ซึ่งได้
จากพันธ์ุพืชที่ได้รบัการคุ้มครอง หากพันธ์ุพืชที่ได้รับ
การคุ้มครองนั้น ไม่ได้เป็นพันธ์ุที่ได้พันธุกรรมส าคัญมา
จากพันธ์ุอื่น 
    (๒) พันธ์ุซึ่งไม่แตกต่างอย่างเด่นชัดจากพันธ์ุพืชใหม่
ที่ได้รับการคุ้มครองและ 
    (๓) พันธ์ุที่ต้องอาศัยพันธ์ุพืชใหม่ที่ไดร้ับการคุ้มครอง
ในการขยายพันธ์ุทุกครัง้หรือทุกวงจร                            

ตัดร่างท่ีแก้ไขออก  
เหตุผล การให้สิทธิแก่ผู้ทรงสิทธิเหนือ Essentially 
Derived Variety (EDV) (มาตรา ๔๓) จะท าให้สิทธิ
ของนักปรับปรุงพันธ์ุที่ได้สิทธิก่อน กว้างขวางมาก  
ท าให้นักปรับปรุงพันธ์ุพืชหน้าใหม่ต้องตกเป็นทาสสิทธิ
ต่อนักปรับปรุงพันธ์ุพืชที่เริ่มต้นก่อน (ส่วนใหญ่จะเป็นผู้
มีสัญชาติของประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV) 
ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยต้องพึงพาวิสาหกิจต่างชาติ 
(เป็นทาสสิทธิเหนือพันธ์ุพืช) เนื่องจากวิสาหกิจต่างชาติ
ได้เริ่มงานปรับปรุงพันธ์ุพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญหลายชนิด
มาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเอื้อประโยชน์แก่
ประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV โดยตรง  
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นถ้าคงข้อความตามร่าง
กฎหมายใหม่ไว้ ร่างกฎหมายใหม่ฉบับนี้ มีลักษณะที่
ชัดเจนในการยกประโยชน์ด้านพันธุ์พืชส่วนใหญ่ของ
ประเทศไทยให้แก่นักปรับปรุงพันธุ์พืชจากประเทศ
ภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV 



~ ๔๙ ~ 

 

    มาตรา ๓๔ ในการขายหรือจ าหน่ายด้วยประการ
ใด ซึ่งส่วนขยายพันธ์ุของพันธ์ุพืชใหม ่ผู้ทรงสิทธิใน
พันธ์ุพืชใหม่ต้องแสดงเครื่องหมายให้ปรากฏที่ส่วน
ขยายพันธ์ุของพันธ์ุพืชใหม ่ภาชนะบรรจุ หรอืหบีห่อ
ของส่วนขยายพันธ์ุของพันธ์ุพืชใหมเ่ครื่องหมายตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดกี าหนด 

    มาตรา ๔๔ ในการขายหรือจ าหน่ายด้วยประการใด 
ซึ่งส่วนขยายพันธ์ุของพันธ์ุพืชใหม ่ผู้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืช
ใหม่ต้องปฏิบัติดังนี ้
    (๑) ต้องใช้ช่ือพันธ์ุที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วของ
พันธ์ุนั้น ตลอดไป  
    (๒) ต้องแสดงเครื่องหมายให้ปรากฏทีส่่วนขยายพันธ์ุ
ของพันธ์ุพืชใหม่ ภาชนะบรรจ ุหรือหีบห่อของส่วน
ขยายพันธ์ุของพันธ์ุพืชใหม ่ 
    เครื่องหมายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่
อธิบดีก าหนด  
   

ต้องคงมาตรา ๓๔ ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล การตั้งช่ือโดยนักปรับปรุงพันธ์ุขณะยื่นค าขอรับ
ความคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ อาจไม่มีความเหมาะสมเชิง
การตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของพืชสวน ซึ่งช่ือ
พันธ์ุมีอิทธิพลอย่างสูงต่อการเลือกซื้อผลิตผลโดย
ผู้บริ โภค จึ งต้อง ไม่จ ากัดสิท ธิ ในการใช้ ช่ือพัน ธ์ุ                                                                                                                                             
     ส าหรับการกล่าวอ้างโดยคณะผู้จัดท ากฎหมายใหม่
ว่า การให้ใช้ช่ือพันธ์ุที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วของ
พันธ์ุนั้นตลอดไป เป็นการป้องกันการลักลอบในกรณีที่
น าพันธ์ุพืชใหม่ที่จดทะเบียนแล้วไปจดซ้ าในช่ืออื่นทั้งใน
และต่างประเทศ เป็นความเข้าใจผิดถึงกระบวนการ
ตรวจสอบการยื่นขอรับความคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ ซึ่ง
ต้องตรวจความเหมือนคล้ายของลักษณะประจ าพันธ์ุ 
ไม่ใช่ตรวจเพียงความเหมือนคล้ายของช่ือพันธ์ุ 

     (๓) เมื่อมีการเสนอขายหรือท าการตลาดจะต้อง
แสดงช่ือพันธ์ุพืชใหม่ให้เห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้จะใช้
เครื่องหมายการค้า ช่ือทางการค้า หรือเครื่องหมายอื่น
ใดไว้ด้วยก็ได้  

ตัดร่างท่ีแก้ไขออก  
เหตุผล การบังคับผู้ทรงสิทธิในการแสดงช่ือพันธ์ุ 
อาจจะก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ทรงสิทธิมากเกินไปโดยไม่
จ าเป็น 



~ ๕๐ ~ 

 

    มาตรา ๓๕ การจดทะเบียนการรบัโอนสิทธิในพันธ์ุ
พืชใหม่ โดยทางมรดก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

    มาตรา ๔๕ การจดทะเบียนการรบัโอนสิทธิในพันธ์ุ
พืชใหม่ โดยทางมรดก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๓๕ เดิมไว้) 

    มาตรา ๓๖ เมื่อมีความจ าเป็นในการป้องกันรกัษา
โรคและส่งเสริมสุขภาพ การรกัษาสวัสดิภาพของ
ประชาชน การรกัษาและอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะอย่างอื่น รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการมีอ านาจประกาศห้ามมิใหผ้ลิต ขาย 
หรือจ าหน่ายด้วยประกาศใด น าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรหรอืสง่ออกนอกราชอาณาจกัรซึ่งพันธ์ุ
พืชใหม ่เป็นระยะเวลาตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศได้                                                            
เพื่อประโยชน์ต่อความมัง่คงของประเทศ ในการรักษา
ความมั่นคงทางอาหาร การป้องกันการผูกขาดทาง
การค้า หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น รัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจออก
ประกาศอนญุาตใหบุ้คคลทั่วไปใหก้ระท าการตาม
มาตรา ๓๓ วรรคหนึง่ได้ โดยต้องเสียค่าตอบแทนที่
เหมาะสมแก่ผูท้รงสิทธิในพันธ์ุพืชใหม ่ประกาศ
ดังกล่าวจะตอ้งก าหนดระยะเวลาอนุญาตใหก้ระท า

    มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ในการรักษา
ความมั่นคงทางอาหาร การป้องกันการผูกขาดทาง
การค้า หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น รัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพันธ์ุพืชใหมม่ี
อ านาจออกประกาศอนุญาตใหบุ้คคลทั่วไปให้กระท า
การตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่งได้ โดยต้องเสีย
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแกผู่้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชใหม ่
ประกาศดงักล่าวจะต้องก าหนดระยะเวลาอนุญาตให้
กระท าการและก าหนดอัตราค่าตอบแทนไว้ด้วย 
    

ต้องคงมาตรา ๓๖ ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล มาตรา ๓๖ ถูกก าหนดข้ึนเพื่อเป็นมาตรการ
เฉพาะในการรักษาความมั่นคงทางอาหาร การป้องกัน
การผูกขาดทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่น 
โดยรัฐจะต้องเสียค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ทรงสิทธิ
ในพันธ์ุพืชใหม่ซึ่ งรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการมีอ านาจออกประกาศอนุญาตให้บุคคล
ทั่วไปท าการผลิตขายหรือจ าหน่ายด้วยประการใด 
น าเข้ามาในราชอาณาจักร ส่งออกนอกราชอาณาจักร
หรือมีไว้เพื่อกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวซึ่ง
ส่วนขยายพันธ์ุของพันธ์ุพืชใหม่นั้น 
      



~ ๕๑ ~ 

 

การและก าหนดอัตราค่าตอบแทนไว้ด้วย                                      
    หลังจากที่ได้ด าเนินการตามความในวรรคสองแล้ว 
แต่ยังปรากฏว่าไม่สามารถปอ้งกันหรอืบรรเทาเหตุ
ตามวรรคสองได้อย่างมีประสทิธิผล รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอาจมีค าสัง่เพกิถอน
หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่นั้นได้ 

  ต้องคงมาตรา ๓๖ วรรคสอง ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล มาตรา ๓๖ ถูกก าหนดข้ึนเพื่อเป็นมาตรการ
เฉพาะในการรักษาความมั่นคงทางอาหาร การป้องกัน
การผูกขาดทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่น   

    มาตรา ๓๗ เมื่อพ้นก าหนดสามปีนับแต่วันจด
ทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่บุคคลอื่นจะยื่นค าขอใช้สิทธิตาม
มาตรา ๓๓ วรรคหนึง่ ต่ออธิบดีก็ได้ ถ้าปรากฏว่าใน
ขณะที่ยื่นค าขอดังกล่าว ไม่มีการขายส่วนขยายพันธ์ุ
ของพันธ์ุพืชใหม่หรือมีการขายส่วนขยายพันธ์ุดังกล่าว
ในปริมาณที่ไมเ่พียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนภายในราชอาณาจักร หรือขายในราคาสูง
เกินควร เว้นแต่ผู้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชใหมจ่ะพสิูจน์ได้
ว่า การนั้นเกิดข้ึนจากพฤติการณ์ที่ตนไมส่ามารถ
ควบคุมได้หรือพันธ์ุพืชใหม่นั้นเปน็สายพันธ์ุส าหรับใช้
ประโยชนเ์พื่อการผลิตเมล็ดพันธ์ุลูกผสมซึ่งมีการผลิต
เมล็ดพันธ์ุลูกผสมในปริมาณที่เพียงพอตอ่ความ
ต้องการของประชาชนภายในราชอาณาจักร 
    อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมี
อ านาจอนุญาตให้มีการใช้สิทธิตามมาตรา ๓๓ วรรค

    มาตรา ๔๗ เมื่อพ้นก าหนดสามปีนับแต่วันจด
ทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่บุคคลอื่นจะยื่นค าขอใช้สิทธิตาม
มาตรา ๓๖ วรรคหนึง่ ต่ออธิบดีก็ได้ ถ้าปรากฏว่าใน
ขณะที่ยื่นค าขอดังกล่าว ไม่มีการขายส่วนขยายพันธ์ุของ
พันธ์ุพืชใหม่หรือมีการขายส่วนขยายพันธ์ุดังกล่าวใน
ปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ภายในราชอาณาจักร  เว้นแต ่ผู้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่
จะพสิูจน์ได้ว่าการนั้นเกิดข้ึนจากพฤติการณ์ที่ตนไม่
สามารถควบคุมได้หรือพันธ์ุพืชใหม่นั้นเป็นสายพันธ์ุ
ส าหรับใช้ประโยชน์เพือ่การผลิตเมล็ดพันธ์ุลกูผสมซึ่งมี
การผลิตเมล็ดพันธ์ุลูกผสมในปรมิาณที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนภายในราชอาณาจักร 
    อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพันธ์ุพืช
ใหม่มีอ านาจอนุญาตให้มีการใช้สิทธิตามมาตรา ๓๖ 
วรรคหนึ่งได้ โดยให้ผู้ขอใช้สิทธิจ่ายค่าตอบแทนตาม

ต้องคงมาตรา ๓๗ ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล มาตรา ๓๗ ถูกก าหนดข้ึนเป็นมาตรการเฉพาะ
เพื่อให้มีการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของการคุ้มครอง
พันธ์ุพืชใหม่ คือการน าส่วนขยายพันธ์ุของพันธ์ุพืชใหม่
เผยแพร่ให้เกษตรกรทั่วไปใช้ในระบบการผลิต ไม่ใช่
หวงกันผู้อื่นใช้พันธ์ุพืชใหม่ในการผลิตมาแข่งขันกับผู้
ทรงสิทธิ 
 
 



~ ๕๒ ~ 

 

หนึ่งได้ โดยให้ผู้ขอใช้สิทธิจ่ายค่าตอบแทนตามสมควร
แก่ผู้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชใหม ่
    การขอใช้สทิธิในพันธ์ุพืชใหม ่การก าหนด
ค่าตอบแทน และระยะเวลาการใช้สทิธิ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

สมควรแกผู่้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชใหม ่
    การขอใช้สทิธิในพันธ์ุพืชใหม ่การก าหนด
ค่าตอบแทน และระยะเวลาการใช้สทิธิ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

    มาตรา ๓๘ อธิบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการมีอ านาจเพิกถอนหนังสือส าคัญแสดง
การจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ได้ในกรณีดังต่อไปนี ้
    (๑) พันธ์ุพืชนั้นไม่มีลักษณะตามมาตรา ๑๑ และ
มาตรา๑๒ 
    (๒) หนังสอืส าคัญแสดงการจดทะเบียนคุ้มครอง
พันธ์ุพืชใหม่ ออกไปโดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๑๓ 
มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ และ
มาตรา ๒๐ 
    (๓)  รายละเอียดในค าขอจดทะเบียนที่ยื่นต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ เป็นเท็จ 
    ในกรณีทีม่ีเหตุตาม (๑) (๒) หรือ (๓) บุคคลใดจะ
กล่าวอ้างหรือยื่นฟ้องต่อศาลขอให้มีค าสั่งเพิกถอน
หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ก็ได้ 

    มาตรา ๔๘ อธิบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพันธ์ุพืชใหม่มีอ านาจเพกิถอนหนงัสือ
ส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ได้ในกรณี
ดังต่อไปนี ้
    (๑)  พันธ์ุพืชนั้นไม่มีลักษณะตามมาตรา ๑๕ 
    (๒) หนังสอืส าคัญแสดงการจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุ
พืชใหม่ ออกไปโดยไม่ชอบด้วย มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ 
มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓ 
    (๓) รายละเอียดในค าขอจดทะเบียนที่ยื่นต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๑ เป็นเท็จ 
    ในกรณีทีม่ีเหตุตาม (๑) (๒) หรือ (๓) บุคคลใดจะ
กล่าวอ้างหรือยื่นฟ้องต่อศาลขอให้มีค าสั่งเพิกถอน
หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ก็ได้ 

ต้องคงมาตรา ๓๘ ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล คณะกรรมการจะยังคงต้องมีชุดเดียวตามเดิม
และการออกหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียน
คุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่จะต้องชอบด้วยมาตรา ๑๓ 
มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ และ
ม า ต ร า  ๒ ๐  ( ๖  ม า ต ร า )  
 



~ ๕๓ ~ 

 

    มาตรา ๓๙ ผู้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมรายปีตามอัตราและวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง และต้องช าระภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับหนงัสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืช
ใหม่และของทุก ๆ ปีถัดไป 

    มาตรา ๔๙ ผู้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมรายปีตามอัตราและวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง และต้องช าระภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับหนงัสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่
และของทกุ ๆ ปีถัดไป 

ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๓๙ เดิมไว้) 

    มาตรา ๔๐ ถ้าผู้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมรายปีตามมาตรา ๓๙ ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมเพิม่ร้อยละสามสิบของเงินค่าธรรมเนียม
รายปีที่ค้างช าระ 
    ถ้าผู้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ไม่ช าระค่าธรรมเนียม
รายปีและค่าธรรมเนียมเพิ่มภายในเก้าสบิวัน นับแต่
วันสิ้นก าหนดช าระค่าธรรมเนียมรายปีตามมาตรา ๓๙ 
ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมี
อ านาจสัง่เพกิถอนหนงัสือส าคัญแสดงการจดทะเบียน
พันธ์ุพืชใหม่นั้น 

    มาตรา ๕๐ ถ้าผู้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ไม่ช าระ
ค่าธรรมเนียมรายปีตามมาตรา ๔๙ ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมเพิม่ร้อยละสามสิบของเงินค่าธรรมเนียม
รายปีที่ค้างช าระ 
    ถ้าผู้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ไม่ช าระค่าธรรมเนียม
รายปีและค่าธรรมเนียมเพิ่มภายในเก้าสบิวัน นับแต่วัน
สิ้นก าหนดช าระค่าธรรมเนียมรายปีตามมาตรา ๔๙ ให้
อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพันธ์ุพืชใหม่
มีอ านาจสั่งเพิกถอนหนงัสอืส าคัญแสดงการจดทะเบียน
พันธ์ุพืชใหม่นั้น    

ต้องคงมาตรา ๔๐ ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล คณะกรรมการจะยังคงต้องมีชุดเดียวตามเดิม 



~ ๕๔ ~ 

 

    มาตรา ๔๑ ค าขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม ่ค า
คัดค้านการขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม ่หนังสือส าคัญ
แสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม ่ค าขอจดทะเบียน
การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามหนังสือส าคัญแสดงการจด
ทะเบียนพันธ์ุพืชใหม ่ ค าขอจดทะเบียนการโอนสิทธิ
ตามหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ 
ใบแทนหนงัสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืช
ใหม่ ให้เสียค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

    มาตรา ๕๑ ค าขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม ่ค า
คัดค้านการขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม ่หนังสือส าคัญ
แสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม ่ค าขอจดทะเบียนการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิตามหนังสือส าคัญแสดงการจด
ทะเบียนพันธ์ุพืชใหม ่ ค าขอจดทะเบียนการโอนสิทธิ
ตามหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ ใบ
แทนหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ ให้
เสียค่าธรรมเนียมตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๔๑ เดิมไว้) 

    มาตรา ๔๒ ในกรณีที่หนังสือส าคัญแสดงการจด
ทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ช ารุดหรือสูญหาย ให้ผูท้รงสทิธิ
ในพันธ์ุพืชใหม่ขอรับใบแทนหนงัสือส าคัญแสดงการ
จดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

    มาตรา ๕๒ ในกรณีทีห่นังสือส าคัญแสดงการจด
ทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ช ารุดหรือสูญหาย หรือผูท้รงสทิธิ
ในพันธ์ุพืชใหม่ประสงค์ขอยกเลิกหนังสือส าคัญแสดง
การจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม ่ให้ผู้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืช
ใหม่ขอรบัใบแทนหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียน
พันธ์ุพืชใหม่หรือขอยกเลิกหนังสือส าคัญแสดงการจด
ทะเบียนพันธ์ุพืชใหม ่ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
อธิบดีก าหนด 

ต้องคงมาตรา ๔๒ ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล การเพิ่มกรณีที่ผู้ทรงสิทธิขอยกเลิกหนังสือ
ส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่นั้น ไม่มีความ
จ าเป็น เนื่องจากคณะกรรมการมีอ านาจสั่งเพิกถอน
หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ที่ผู้ทรง
สิทธิไม่ได้ช าระค่าธรรมเนียมรายปีอยู่แล้ว (มาตรา ๔๐) 

 หมวดที ่๔ 
การคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรมพืช 

ส่วนที ่๑ 

ตัดร่างท่ีแก้ไขออก  
 

การคุ้มครองพันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ิน 
    มาตรา ๔๓ พันธ์ุพืชที่จะขอจดทะเบียนเป็นพันธ์ุ

การคุ้มครองพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ิน 
    มาตรา ๕๓ พืชที่จะขอจดทะเบียนเป็นพืชพื้นเมือง

ต้องคงมาตรา ๔๓ ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล การให้ความคุ้มครองความหลากหลายทาง



~ ๕๕ ~ 

 

พืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ินตามพระราชบัญญัติน้ี ต้อง
ประกอบด้วยลกัษณะ ดังต่อไปนี ้
    (๑) เป็นพันธ์ุพืชที่มีอยูเ่ฉพาะในท้องที่ใดทอ้งทีห่นึ่ง
ภายในราชอาณาจักรเท่านั้น                                          
    (๒) เป็นพันธ์ุพืชที่ไม่เคยจดทะเบียนเป็นพันธ์ุพืช
ใหม ่   

เฉพาะถ่ินตามพระราชบญัญัติน้ี ต้องประกอบด้วย
ลักษณะ ดังต่อไปนี ้
    (๑) เป็นพืชที่มีอยูเ่ฉพาะในทอ้งที่ใดทอ้งทีห่นึ่ง
ภายในราชอาณาจักรเท่านั้น                                                    
    (๒) เป็นพืชที่ไม่เคยจดทะเบียนเป็นพันธ์ุพืชใหม ่ 

ชีวภาพต้องกระท าในระดับพันธ์ุ เพื่อให้มั่นใจได้ว่านัก
ปรับปรุงพันธ์ุพืชจะมีฐานพันธุกรรมอย่างเพียงพอ
ส าหรับใช้ในการปรับปรุงพันธ์ุพืชในอนาคต 
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นถ้าคงข้อความตามร่าง
กฎหมายใหม่ไว้ การตัดค าว่า "พันธ์ุ" ออก จะเป็นการ
จะเป็นการลดขอบเขตการคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพ
ของประเทศ 

    มาตรา ๔๔ บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วที่ตั้งถ่ิน
ฐานและสบืทอดระบบวัฒนธรรมร่วมกันมาโดย
ต่อเนื่อง ซึ่งได้ร่วมกันอนุรักษ์ หรือพฒันาพันธ์ุพืชที่
เข้าลักษณะทีก่ าหนดไว้ตามมาตรา ๔๓ อาจขอข้ึน
ทะเบียนเป็นชุมชนตามพระราชบัญญัติน้ี โดยตั้ง
ตัวแทนยื่นค าขอเป็นหนังสือ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
แห่งท้องที ่
    ค าขออย่างน้อยต้องมีรายการดังตอ่ไปนี ้
    (๑) พันธ์ุพืชที่ร่วมกันอนุรกัษ์ หรือพัฒนา และ
วิธีด าเนินการในการอนรุักษ์หรือพฒันาพันธ์ุพืชนั้น                     
    (๒) รายช่ือของผูเ้ป็นสมาชิกชุมชน                                
    (๓) สภาพพื้นที่พรอ้มทัง้แผนที่สงัเขปแสดงเขต
พื้นที่ชุมชนและเขตติดต่อ 
    การยื่นค าขอและการพิจารณาอนุมัติข้ึนทะเบียน

  ควรเปลี่ยนแปลงมาตรา ๔๔ เป็น 
    “บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วท่ีตั้งถิ่นฐานและสืบ
ทอดระบบวัฒนธรรมร่วมกันมาโดยต่อเน่ือง ซึ่งได้
ร่วมกันอนุรักษ์ หรือพัฒนาพันธุ์พืช อาจขอขึ้น
ทะเบียนเป็นชุมชนตามพระราชบัญญัติน้ี โดยตั้ง
ตัวแทนยื่นค าขอเป็นหนังสือ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
แห่งท้องท่ี 
   ค า ข ออย่ า ง น้ อย ต้ อ ง มี ร า ยก า รดั ง ต่ อ ไป น้ี 
     (๑) พันธุ์พืชท่ีร่วมกันอนุรักษ์ หรือพัฒนา และ
วิธีด าเนินการในการอนุรักษ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชน้ัน                     
     (๒) รายชื่อของผู้เป็นสมาชิกชุมชน                                
     (๓)  สภาพพ้ืนท่ีพร้อมท้ังแผนท่ีสังเขปแสดงเขต
พ้ืนท่ีชุมชนและเขตติดต่อ 
     การยื่นค าขอและการพิจารณาอนุมัติขึ้นทะเบียน



~ ๕๖ ~ 

 

ชุมชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ชุมชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง”        
เหตุผล ภายใต้เงื่อนไขใหม่ ชุมชนที่ร่วมกันอนุรักษ์ 
หรือพัฒนาพันธ์ุพืช โดยยังไม่มีพันธ์ุพืชที่เข้าลักษณะที่
ก าหนดไว้ตามมาตรา ๔๓ จะสามารถขอข้ึนทะเบียน
เป็นชุมชนตามพระราชบัญญัติน้ีได้ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้
ชุมชนต่างๆ มีสิทธิได้รับการสนับสนุนจากกองทุน
คุ้มครองพันธ์ุพืชในการด าเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ 
หรือพัฒนาพันธ์ุพืช 

    มาตรา ๔๕ พันธ์ุพืชที่มีอยูเ่ฉพาะในท้องที่ใดและ
ชุมชนเป็นผู้อนรุักษ์หรือพัฒนาพันธ์ุพืชดังกล่าวแต่ผู้
เดียว ให้ชุมชนน้ันมีสิทธิยื่นค าร้องต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินที่ชุมชนน้ันต้ังอยู่ในเขตปกครองให้
ด าเนินการยื่นค าขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชพื้นเมือง
เฉพาะถ่ินแทนชุมชนดังกล่าวได้ 

    มาตรา ๕๔ พืชที่มีอยูเ่ฉพาะในท้องที่ใดและชุมชน
เป็นผู้อนุรกัษ์หรอืพัฒนาพืชดังกล่าวแต่ผูเ้ดียว ให้ชุมชน
นั้นมีสิทธิยื่นค าร้องต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่
ชุมชนน้ันต้ังอยู่ในเขตปกครองให้ด าเนินการยื่นค าขอจด
ทะเบียนพืชพื้นเมอืงเฉพาะถ่ินแทนชุมชนดังกล่าวได้   

ต้องคงมาตรา ๔๕ ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล การให้ความคุ้มครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพต้องกระท าในระดับพันธ์ุ เพื่อให้มั่นใจได้ว่านัก
ปรับปรุงพันธ์ุพืชจะมีฐานพันธุกรรมอย่างเพียงพอ
ส าหรับใช้ในการปรับปรุงพันธ์ุพืชในอนาคต 
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นถ้าคงข้อความตามร่าง
กฎหมายใหม่ไว้ การตัดค าว่า "พันธ์ุ" ออก จะเป็นการ
จะเป็นการลดขอบเขตการคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพ
ของประเทศ นอกจากนี้ การอนุรักษ์หรือพัฒนาพันธ์ุ
พืชยังมีความหมายต่างจากการอนุรักษ์หรือพัฒนาพืช
อย่างสิ้นเชิง 



~ ๕๗ ~ 

 

    เมื่อไดร้ับค ารอ้งจากชุมชนตามวรรคหนึ่ง ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการขอจดทะเบียน
พันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ินต่อคณะกรรมการนบัแต่
วันที่ได้รับเอกสารและข้อมูลที่จ าเป็นในการขอจด
ทะเบียนครบถ้วน 

    เมื่อไดร้ับค ารอ้งจากชุมชนตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการขอจดทะเบียนพืช
พื้นเมืองเฉพาะถ่ินต่อคณะกรรมการทรพัยากร
พันธุกรรมพืชนับแต่วันที่ได้รับเอกสารและข้อมลูที่
จ าเป็นในการขอจดทะเบียนครบถ้วน 

ต้องคงมาตรา ๔๕ วรรคสอง ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล การให้ความคุ้มครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพต้องกระท าในระดับพันธ์ุ และคณะกรรมการจะ
ยังคงต้องมีชุดเดียวตามเดิม 

    ในกรณีที่ชุมชนตามวรรคหนึง่รวมตัวกันจัดต้ังเป็น
กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์ ให้กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์นั้นมสีิทธิขอจด
ทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืชพื้นเมอืงเฉพาะถ่ินแทน
ชุมชนได้  

    ในกรณีที่ชุมชนตามวรรคหนึง่รวมตัวกันจัดต้ังเป็น
กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
ให้กลุม่เกษตรกรหรือสหกรณ์นั้นมีสทิธิขอจดทะเบียน
คุ้มครองพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ินแทนชุมชนได ้ 

ต้องคงมาตรา ๔๕ วรรคสาม ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล การให้ความคุ้มครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพต้องกระท าในระดับพันธ์ุ 

    มาตรา ๔๖ การขอจดทะเบียน การพิจารณาค าขอ
จดทะเบียน และการออกหนงัสือส าคัญแสดงการจด
ทะเบียนพันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ิน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง  

    มาตรา ๕๕ การขอจดทะเบียน การพิจารณาค าขอ
จดทะเบียน และการออกหนงัสือส าคัญแสดงการจด
ทะเบียนพืชพื้นเมอืงเฉพาะถ่ิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  

ต้องคงมาตรา ๔๖ ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล การให้ความคุ้มครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพต้องกระท าในระดับพันธ์ุ 

    มาตรา ๔๗ เมื่อไดจ้ดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืช
พื้นเมืองเฉพาะถ่ินของชุมชนใดแล้วให้ชุมชนน้ันมีสทิธิ
แต่ผู้เดียวในการปรบัปรุงพันธ์ุ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
วิจัย ผลิต ขาย ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือ
จ าหน่ายด้วยประการใดซึ่งส่วนขยายพันธ์ุของพันธ์ุพืช
พื้นเมืองเฉพาะถ่ิน ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วน

    มาตรา ๕๖ เมื่อไดจ้ดทะเบียนคุ้มครองพืชพื้นเมือง
เฉพาะถ่ินของชุมชนใดแล้วให้ชุมชนน้ันมสีิทธิแต่ผู้เดียว
ในการปรับปรงุพันธ์ุ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย ผลิต 
ขาย ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือจ าหน่ายด้วย
ประการใดซึง่พืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของส่วนขยายพันธ์ุ
ของพืชพื้นเมอืงเฉพาะถ่ิน ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วน

ต้องคงมาตรา ๔๗ ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล การให้ความคุ้มครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพต้องกระท าในระดับพันธ์ุ 



~ ๕๘ ~ 

 

ท้องถ่ิน  กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ที่ได้รับหนังสือ
ส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ิน
เป็นผู้ทรงสทิธิในพันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ินน้ันแทน
ชุมชนดังกล่าว 

ท้องถ่ิน  กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ที่ได้รับหนังสือ
ส าคัญแสดงการจดทะเบียนพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ินเป็นผู้
ทรงสิทธิในพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ินนั้นแทนชุมชนดังกล่าว 

    ความในวรรคหนึง่ไม่ใช้บังคับแกก่รณีดังตอ่ไปนี ้
    (๑) การกระท าเกี่ยวกับพันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ิน
ที่ได้รับความคุ้มครอง โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
ส่วนขยายพันธ์ุ 
    (๒) การกระท าเกี่ยวกับพันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ิน
ที่ได้รับความคุ้มครองซึง่กระท าโดยสุจริต 

    ความในวรรคหนึง่ไม่ใช้บังคับแกก่รณีดังตอ่ไปนี ้
    (๑) การกระท าเกี่ยวกับพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ินที่ไดร้ับ
ความคุ้มครอง โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นส่วน
ขยายพันธ์ุ 
    (๒) การกระท าเกี่ยวกับพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ินที่ได้รับ
ความคุ้มครองซึง่กระท าโดยสุจริต 

ต้องคงมาตรา ๔๗ วรรคสอง ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล การให้ความคุ้มครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพต้องกระท าในระดับพันธ์ุ 

    (๓) การเพาะปลกูหรือขยายพันธ์ุส าหรบัพันธ์ุพืช 
พื้นเมืองเฉพาะถ่ินที่ไดร้ับความคุ้มครองโดยเกษตรกร
ด้วยการใช้ส่วนขยายพันธ์ุที่ตนเองเป็นผู้ผลิตแต่ใน
กรณีที่รฐัมนตรโีดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประกาศให้พันธ์ุพืชพื้นเมอืงเฉพาะถ่ินน้ันเป็นพันธ์ุพืช
ที่ควรส่งเสริมการปรบัปรุงพันธ์ุใหเ้กษตรกรสามารถ
เพาะปลูกหรือขยายพันธ์ุได้ไม่เกินสามเท่าของปริมาณ
ที่ได้มา 

    (๓) การเพาะปลกูหรือขยายพันธ์ุส าหรบัพืช พื้นเมือง
เฉพาะถ่ินที่ได้รบัความคุ้มครองโดยเกษตรกรด้วยการใช้
ส่วนขยายพันธ์ุที่ตนเองเป็นผู้ผลิตแต่ในกรณีที่รัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากร
พันธุกรรมพืชประกาศให้พืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ินนั้นเป็น
พืชที่ควรส่งเสริมการปรับปรงุพันธ์ุใหเ้กษตรกรสามารถ
เพาะปลูกหรือขยายพันธ์ุได้ไม่เกินสามเท่าของปริมาณที่
ได้มา 

ต้องคงมาตรา ๔๗ (๓) ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล การให้ความคุ้มครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพต้องกระท าในระดับพันธ์ุ และคณะกรรมการจะ
ยังคงต้องมีชุดเดียวตามเดิม 

    (๔)  การกระท าเกี่ยวกบัพันธ์ุพืชพื้นเมอืงเฉพาะถ่ิน
ที่ได้รับความคุ้มครองโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า 

    (๔)  การกระท าเกี่ยวกบัพืชพื้นเมอืงเฉพาะถ่ินที่
ได้รับความคุ้มครองโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า 

ต้องคงมาตรา ๔๗ (๔) ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล การให้ความคุ้มครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพต้องกระท าในระดับพันธ์ุ 



~ ๕๙ ~ 

 

    มาตรา ๔๘ ผู้ใดเก็บ จัดหา หรอืรวบรวมพันธ์ุพืช
พื้นเมืองเฉพาะถ่ินหรือส่วนหนึง่ส่วนใดของพันธ์ุพืช
ดังกล่าว เพื่อการปรบัปรุงพันธ์ุ ศึกษา ทดลอง หรือ
วิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า จะต้องท าข้อตกลง
แบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รบัจากการใช้พันธ์ุพืช
พื้นเมืองเฉพาะถ่ินน้ัน 

  ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๔๘ เดิมไว้) 

    ในการอนญุาตใหผู้้ใดกระท าการตามวรรคหนึ่ง 
และการท าข้อตกลงแบง่ปันผลประโยชน์ ให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กลุม่เกษตรกร หรือสหกรณ์ที่
ได้รับหนงัสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืช
พื้นเมืองเฉพาะถ่ินเป็นผู้ท านิติกรรมแทนชุมชน ทั้งนี้ 
จะต้องไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอ่น  

    

    มาตรา ๔๙ ผลประโยชน์ที่ได้รบัจากการอนญุาตให้
ผู้อื่นใช้สิทธิในพันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ินใหจ้ัดสรรแก่
ผู้ซึ่งอนุรักษ์หรอืพัฒนาพันธ์ุพืชนั้นร้อยละยี่สบิเป็น
รายได้ร่วมกันของชุมชนร้อยละหกสบิ และองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กลุม่เกษตรกร หรือสหกรณ์ ที่
เป็นผู้ท านิติกรรมร้อยละยีส่ิบ 

    มาตรา ๕๗ ผลประโยชน์ที่ได้รบัจากการอนญุาตให้
ผู้อื่นใช้สิทธิในพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ินใหจ้ัดสรรแก่ผูซ้ึ่ง
อนุรักษ์หรือพฒันาพืชนั้นร้อยละยีส่ิบเป็นรายได้ร่วมกัน
ของชุมชนร้อยละหกสบิ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน กลุม่เกษตรกร หรือสหกรณ์ ที่เป็นผู้ท านิติกรรม
ร้อยละยี่สบิ 

ต้องคงมาตรา ๔๙ ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล การให้ความคุ้มครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพต้องกระท าในระดับพันธ์ุ 

    การแบ่งผลประโยชน์ในระหว่างผู้ซึง่อนรุักษ์หรือ
พัฒนาพันธ์ุพืชให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนด 

    การแบ่งผลประโยชน์ในระหว่างผู้ซึง่อนรุักษ์ วิจัย
หรือพฒันาพืชใหเ้ป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ทรัพยากรพันธุกรรมพืชก าหนด 

ต้องคงมาตรา ๔๙ วรรคสอง ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล การให้ความคุ้มครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพต้องกระท าในระดับพันธ์ุ และคณะกรรมการจะ
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ยังคงต้องมีชุดเดียวตามเดิม 

    ในกรณีทีม่ีข้อโต้แย้งใด ๆ เกี่ยวกบัการจัดสรร
ผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการเป็นผู้
วินิจฉัยช้ีขาด  

    ในกรณีทีม่ีข้อโต้แย้งใด ๆ เกี่ยวกบัการจัดสรร
ผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการทรัพยากร
พันธุกรรมพืชเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด  

ต้องคงมาตรา ๔๙ วรรคสาม ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล คณะกรรมการจะยังคงต้องมีชุดเดียวตามเดิม 

    มาตรา ๕๐ ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๓๑ มาใช้
บังคับแก่อายุของหนงัสอืส าคัญแสดงการจดทะเบียน
พันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ินโดยอนุโลม 
    อายุของหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุ
พืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ินตามวรรคหนึง่ อาจขยายเวลา
ต่อได้คราวละสบิป ีหากอธิบดีเห็นว่าพันธ์ุพืชนั้นยัง
ประกอบด้วยลกัษณะตามมาตรา ๔๓ และชุมชนน้ัน
ยังคงมีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ 

    มาตรา ๕๘ ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๓๕ มาใช้
บังคับแก่อายุของหนงัสอืส าคัญแสดงการจดทะเบียนพืช
พื้นเมืองเฉพาะถ่ินโดยอนโุลม 
    อายุของหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพืช
พื้นเมืองเฉพาะถ่ินตามวรรคหนึง่ อาจขยายเวลาต่อได้
คราวละสบิป ีหากอธิบดีเห็นว่าพืชนั้นยังประกอบด้วย
ลักษณะตามมาตรา ๕๓ และชุมชนน้ันยังคงมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๕ 

ต้องคงมาตรา ๕๐ ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล การให้ความคุ้มครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพต้องกระท าในระดับพันธ์ุ 

         การขอขยายอายสุิทธิและการอนญุาตให้ขยาย
อายุสิทธิใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ ์และวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง  

    การขอขยายอายสุิทธิและการอนญุาตให้ขยายอายุ
สิทธิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์และวิธีการทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง  

ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๕๐ วรรคสอง เดิมไว้) 

    มาตรา ๕๑ ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๓๖ และ
มาตรา ๓๗ มาใช้บังคับกบัพันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ิน
โดยอนุโลม 

    มาตรา ๕๙ ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๔๒ และ
มาตรา ๔๓  มาใช้บังคับกับพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ินโดย
อนุโลม 

ต้องคงมาตรา ๕๑ ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล การให้ความคุ้มครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพต้องกระท าในระดับพันธ์ุ 

หมวด ๕ 
การคุ้มครองพันธ์ุพืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธ์ุพืชป่า 

ส่วนที ่๒ 
การคุ้มครองพืชพื้นเมืองทั่วไปและพืชป่า 

ต้องคงหมวด ๕ ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล การให้ความคุ้มครองความหลากหลายทาง
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ชีวภาพต้องกระท าในระดับพันธ์ุ 

    มาตรา ๕๒ ผู้ใดเก็บ จัดหา หรอืรวบรวมพันธ์ุพืช
พื้นเมืองทั่วไป พันธ์ุพืชป่า หรือส่วนหนึง่ส่วนใดของ
พันธ์ุพืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรงุพันธ์ุ ศึกษา ทดลอง 
หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า จะต้องไดร้ับ
อนุญาตจากพนกังานเจ้าหน้าที ่และท าข้อตกลง
แบ่งปันผลประโยชน ์โดยให้น าเงนิรายได้ตามข้อตกลง
แบ่งปันผลประโยชน์สง่เข้ากองทุนคุ้มครองพันธ์ุพืช 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 
    ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์อย่างน้อยต้องมี
รายการดงัต่อไปนี ้
    (๑) วัตถุประสงค์ของการเกบ็หรือรวบรวมพันธ์ุพืช
วัตถุประสงค์ของการเกบ็หรือรวบรวมพันธ์ุพืช 
    (๒) จ านวนหรือปรมิาณของตัวอย่างพันธ์ุพืชที่
ต้องการ 
    (๓) ข้อผกูพันของผู้ได้รบัอนุญาต 
    (๔) การก าหนดความเป็นเจ้าของทรัพยส์ินทาง
ปัญญาในผลงานการปรบัปรุงพันธ์ุ ศึกษา ทดลอง 
หรือวิจัยที่ได้มาจากการใช้พันธ์ุพืชในข้อตกลง 
    (๕) การก าหนดจ านวน อัตรา และระยะเวลาการ

    มาตรา ๖๐ ผู้ใดเก็บ จัดหา หรอืรวบรวมพืชพื้นเมือง
ทั่วไป พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชดังกล่าว เพื่อ
การปรับปรงุพันธ์ุ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยต้องแจ้งให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการทรัพยากรพันธุกรรมพืชก าหนด                           
    ในกรณีผู้กระท าตามวรรคหนึง่   ถ้าประสงค์จะ
กระท า เพื่อประโยชน์ในทางการค้าต้องปฏิบัติตาม
มาตรา ๖๑ 
 

ควรเปลี่ยนแปลงวรรคหน่ึงของมาตรา ๕๒ เป็น 
     “ผู้ใดประสงค์จะเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์
พืชพ้ืนเมืองท่ัวไป พันธุ์พืชป่า หรือส่วนหน่ึงส่วนใด
ของพันธุ์พืชดังกล่าว เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา 
ทดลอง หรือวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจะขอรับ
สิทธิหวงกันในทรัพย์สินทางปัญญาจากผลการ
ปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย ท่ีจะเกิดขึ้น 
จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี และท า
ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ โดยให้น าเงินรายได้
ตามข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ส่งเข้ากองทุน
คุ้มครองพันธุ์พืช ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
     กรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องเก็บ จัดหา หรือ
รวบรวมพันธุ์พืช หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพันธุ์พืช
ตามวรรคหน่ึง เป็นการเฉพาะหน้าเพ่ือประโยชน์ใน
การปรับปรุงพันธุ์ การขอรับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี และท าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ตาม
วรรคหน่ึง อาจกระท าได้หลังจากการเก็บ จัดหา หรือ
รวบรวมน้ันได้ แต่ต้องด าเนินการขอรับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าท่ีภายใน ๑๐ วันท าการนับจากการ
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แบ่งปันผลประโยชน์ตามข้อตกลงแบง่ปันผลประโยชน์
ในผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการใช้พันธ์ุพืชในข้อตกลง 
    (๖) อายุของข้อตกลง 
    (๗) การยกเลิกข้อตกลง 
    (๘) การก าหนดวิธีการระงบัข้อพิพาท 
    (๙) รายการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 
 

เก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชดังกล่าว และต้องไม่
ส่งออกก่อนท่ีจะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
และท าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์” 
เหตุผล สาระของวรรคหนึ่งมาตรา ๕๒ (เดิมไว้) สร้าง
ความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ที่เข้าถึง (การเปลี่ยนกรรมสิทธ์ิ) 
พันธ์ุพืชพื้นเมืองทั่วไป พันธ์ุพืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของพันธ์ุพืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพันธ์ุ ศึกษา 
ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า หากผู้
เข้าถึงนั้นไม่ประสงค์จะขอรับสิทธิหวงกันในทรัพย์สิน
ทางปัญญาจากผลการปรับปรุงพันธ์ุ ศึกษา ทดลอง 
หรื อ วิ จั ย  ที่ จ ะ เ กิ ด ข้ึ น  เ นื่ อ ง จ ากก า ร แบ่ ง ปั น
ผลประโยชน์เป็นการเพิ่มต้นทุนในการท าการค้าจากผล
การปรับปรุงพันธ์ุ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย ที่เกิดข้ึน
จากการลงทุนปรับปรุงพันธ์ุ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย
เพื่อสาธารณประโยชน์ ขณะที่ผู้อื่นก็สามารถท าการค้า
จากผลการปรับปรุงพันธ์ุ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย ที่
เกิดข้ึนได้เช่นกัน แต่ไม่ผูกพันที่จะต้องมีต้นทุนจากการ
แบ่งปันผลประโยชน์เข้ากองทุนคุ้มครองพันธ์ุพืช ท าให้
ผู้ลงทุนเพื่อสาธารณประโยชน์อยู่ในฐานะเสียเปรยีบเชิง
การค้า และต้องยุติกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ 
     ส่วนวรรคสองที่ เพิ่มข้ึนนั้น เนื่องจากสาระของ
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วรรคหนึ่งมาตรา ๕๒ (เดิมไว้) ไม่สามารถน ามาปฏิบัติ
ได้ในทุกกรณี โดยในบางกรณีที่จ าเป็นต้องเข้าถึง (การ
เปลี่ยนกรรมสิทธ์ิ) พันธ์ุพืชพื้นเมืองทั่วไป พันธ์ุพืชป่า 
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธ์ุพืชดังกล่าว ที่พบเฉพาะ
หน้า ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ โดยไม่มี
เจตนาในการละเมิดกฎหมาย จึงจ าเป็นต้องก าหนด
ข้อยกเว้นในการขออนุญาตและท าข้อตกลงแบ่งปัน
ผลประโยชน์ล่วงหน้าก่อนการเข้าถึง 
ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นถ้าคงข้อความตามร่าง
กฎหมายใหม่ไว้ ร่างมาตรา ๖๐ ไม่บังคับให้การเข้าถึง
เพื่อวัตถุประสงค์นี้ต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นการ
ล่วงหน้า ก่อนการเข้าถึง จะท าให้การส่งเสริมให้ชุมชน
เป็นกลไกในการสอดส่องการลักลอบเข้าถึง ไม่สามารถ
กระท าได้ ส่งผลให้จ ากัดประสิทธิภาพการบังคับใช้
กฎหมายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญาว่า
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
     ร่างมาตรา ๖๐ ซึ่งควบคุมการเข้าถึงระดับชนิด 
ไม่ใช่ระดับพันธ์ุ จะท าให้การเข้าถึงพันธ์ุพืชจ านวนหนึ่ง
อาจไม่ถูกควบคุม 

    มาตรา ๕๓ ผู้ใดท าการศึกษา ทดลอง หรอืวิจัย
พันธ์ุพืชพื้นเมืองทั่วไป พันธ์ุพืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วน

    มาตรา ๖๑ ผู้ใดเก็บ จัดหา หรอืรวบรวมพืชพื้นเมือง
ทั่วไป พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชดังกล่าว เพื่อ

ควรเปลี่ยนแปลงวรรคหน่ึงของมาตรา ๕๓ เป็น 
       “ผู้ใดประสงค์จะเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์



~ ๖๔ ~ 

 

ใดของพันธ์ุพืชดังกล่าวที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์ในทางการค้าให้ปฏิบัติตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด             

การปรับปรงุพันธ์ุ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์
ในทางการค้า จะต้องได้รบัอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที ่และท าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์ตามข้อตกลงดังกล่าวอาจเป็นเงิน 
ทรัพยส์ิน การถ่ายทอดเทคโนโลย ีหรืออื่นๆ  กรณี
ผลประโยชน์เป็นเงินให้น าส่งเข้ากองทุน ทั้งนี้ ใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง   
      ข้อตกลงแบง่ปันผลประโยชน์อย่างน้อยต้องมี
รายการดงัต่อไปนี ้
    (๑) วัตถุประสงค์ของการเกบ็หรือรวบรวมพืช 
    (๒) จ านวนหรือปรมิาณของตัวอย่างพืชที่ต้องการ 
    (๓) ข้อผูกพันของผู้ได้รบัอนุญาต 
    (๔) การก าหนดความเป็นเจ้าของทรัพยส์ินทาง
ปัญญาในผลงานการปรบัปรุงพันธ์ุ ศึกษา ทดลอง หรอื
วิจัยที่ได้มาจากการใช้พืชในข้อตกลง 
    (๕) การก าหนดจ านวน อัตรา และระยะเวลาการ
แบ่งปันผลประโยชน์ตามข้อตกลงแบง่ปันผลประโยชน์
ในผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการใช้พืชในข้อตกลง 
    (๖) อายุของข้อตกลง 
    (๗) การยกเลิกข้อตกลง 

พืชพ้ืนเมืองท่ัวไป พันธุ์พืชป่า หรือส่วนหน่ึงส่วนใด
ของพันธุ์พืชดังกล่าว เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา 
ทดลอง หรือวิจัย โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งขอรับ
สิทธิหวงกันในทรัพย์สินทางปัญญาจากผลการ
ปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย ท่ีจะเกิดขึ้น 
ให้ปฏิบัติตามระเบียบท่ีคณะกรรมการก าหนด   
         ในกรณีผู้กระท าตามวรรคหน่ึง ถ้าประสงค์จะ
กระท าเพ่ือประโยชน์ในการขอรับสิทธิหวงกันใน
ทรัพย์สินทางปัญญาจากผลการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา 
ทดลอง หรือวิจัย ท่ีจะเกิดขึ้นต้องปฏิบัติตามมาตรา 
๕๒”  
เหตุผล สาระของวรรคหนึ่งมาตรา ๕๓ (เดิมไว้) ท าให้
การเข้าถึงพันธ์ุพืชพื้นเมืองทั่วไป พันธ์ุพืชป่า หรือส่วน
หนึ่งส่วนใดของพันธ์ุพืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพันธ์ุ 
ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย โดยมิได้มีวัตถุประสงค์ทาง
การค้า ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า จึงจ าเป็นต้องให้สาระของ
มาตรา ๕๓ ล้อกับสาระของมาตรา ๕๒ 
     นอกจากนี้ สาระของวรรคหนึ่งมาตรา ๕๓ (เดิมไว้) 
ยังระบุถึงสิ่งที่ต้องกระท าในกรณีที่ผู้เข้าถึงต้องการ
เปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการเข้าถึง จึงต้องเพิ่มวรรคสอง
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและขจัดช่องว่างของกฎหมาย



~ ๖๕ ~ 

 

     (๘) การก าหนดวิธีการระงบัข้อพิพาท 
    (๙) รายการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นถ้าคงข้อความตามร่าง
กฎหมายใหม่ไว้ ปัญหาในความจ าเป็นต้องเข้าถึง (การ
เปลี่ยนกรรมสิทธ์ิ) พันธ์ุพืชพื้นเมืองทั่วไป พันธ์ุพืชป่า 
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธ์ุพืชดังกล่าว ที่พบเฉพาะ
หน้า ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ โดยไม่มี
เจตนาในการละเมิดกฎหมาย จะยังเป็นการละเมิด
กฎหมายอยู่  
     ร่างมาตรา ๖๑ ซึ่งควบคุมการเข้าถึงระดับชนิด 
ไม่ใช่ระดับพันธ์ุ จะท าให้การเข้าถึงพันธ์ุพืชจ านวนหนึ่ง
อาจไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้าและท าข้อตกลงแบ่งปัน
ผลประโยชน์  
     การเจราจาแบ่งปันผลประโยชน์เป็นทรัพย์สิน การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี หรืออื่นๆ ที่ไม่เป็นตัวเงิน มีโอกาส
สูงที่จะท าให้การจัดท าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์
เกิดความไม่เป็นธรรม หรือขาดความเท่าเทียมตาม
หลักการของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

  ส่วนที ่๓   

 การข้ึนทะเบียนชุมชน   
     มาตรา ๖๒ บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วที่ตั้งถ่ินฐาน

และสบืทอดระบบวัฒนธรรมร่วมกันมาโดยต่อเนื่องเป็น
ตัดร่างท่ีแก้ไขออก  
เหตุผล มาตรา ๔๔ ถูกแก้ไขแล้ว 



~ ๖๖ ~ 

 

เวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ป ี ซึ่งได้ร่วมกันอนุรักษ์ วิจัยหรือ
พัฒนาพืช อาจขอข้ึนทะเบียนเป็นชุมชนตาม
พระราชบัญญัติน้ี โดยตั้งตัวแทนยื่นค าขอเป็นหนงัสอื 
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งทอ้งที ่             
    ค าขออย่างน้อยต้องมีรายการดังตอ่ไปนี ้
    (๑) พืชที่ร่วมกันอนุรักษ์ วิจัยหรือพัฒนา และ
วิธีด าเนินการในการอนรุักษ์ วิจัยหรือพฒันาพืชนั้น   
    (๒) รายช่ือของผูเ้ป็นสมาชิกชุมชน 
    (๓)  สภาพพื้นทีพ่ร้อมทั้งแผนทีส่ังเขปแสดงเขตพื้นที่
ชุมชนและเขตติดต่อ 
    การยื่นค าขอและการพิจารณาอนุมัติข้ึนทะเบียน
ชุมชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 
 

      มาตรา ๖๓ ชุมชน ย่อมมีสทิธิอนุรักษ์ วิจัยหรือ
พัฒนาพืชและมีส่วนร่วมในการจัดการ บ ารุงรักษา ใช้
ประโยชนจ์ากพืชนั้นรวมทั้ง มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ
และอุดหนุนจากเงินกองทุนในกจิการที่เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ การวิจัยและการพฒันาพืช 

ตัดร่างท่ีแก้ไขออก  
เหตุผล การเพิ่มเติมนี้ไม่มีความจ าเป็น 
 

      มาตรา ๖๔ ให้น าความในมาตรา ๖๐ และมาตรา 
๖๑ มาบังคับกบัชุมชนโดยอนุโลม 

ตัดร่างท่ีแก้ไขออก  
เหตุผล การเพิ่มเติมนี้ไม่มีความจ าเป็น 



~ ๖๗ ~ 

 

      มาตรา ๖๕ ชุมชนย่อมเลิกด้วยเหตุหนึง่เหตุใด 
ดังต่อไปนี ้                                                            
(๑) ไม่ได้มีการอนรุักษ์ วิจัย หรอืพัฒนาพืชนั้นแล้ว                
(๒) ชุมชนขอยกเลกิโดยแจง้การยกเลิกต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดแหง่ท้องทีท่ี่ชุมชนน้ันย่ืนขอข้ึนทะเบียน 

ตัดร่างท่ีแก้ไขออก  
เหตุผล การเพิ่มเติมนี้ไม่มีความจ าเป็น 
 

หมวด ๖ หมวด ๕   

กองทุนคุ้มครองพันธ์ุพืช 
    มาตรา ๕๔ ให้จัดตัง้กองทุนข้ึนกองทุนหนึง่เรียกว่า 
"กองทุนคุ้มครองพันธ์ุพืช" ในกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์ เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการช่วยเหลือและ
อุดหนุนกิจการที่เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์ การวิจัย และ
การพัฒนาพันธ์ุพืชประกอบด้วยเงินและทรพัย์สิน
ดังต่อไปนี ้

กองทุนคุ้มครองพันธ์ุพืช 
    มาตรา ๖๖ ให้จัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึง่เรียกว่า 
"กองทุนคุ้มครองพันธ์ุพืช" ในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการช่วยเหลือและอุดหนุน
กิจการที่เกี่ยวกับการอนรุักษ์ การวิจัย และการพฒันา
พืช ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สนิดังต่อไปนี ้

ต้องคงมาตรา ๖๖ ไว้เช่นเดมิ   
เหตุผล การเจราจาแบ่งปันผลประโยชน์เป็นทรัพย์สิน 
มี โอกาสสูงที่จะท าให้การจัดท า ข้อตกลงแบ่งปัน
ผลประโยชน์เกิดความไม่เป็นธรรม หรือขาดความเท่า
เที ยมตามหลักการของอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ  นอกจากนี้ยังจะท าให้การ
บริหารจัดการกองทุนมีความซับซ้อนข้ึนโดยไม่จ าเป็น 

     (๑) เงินรายได้จากข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์
มาตรา ๕๒ 

    (๑) เงินรายไดห้รือทรัพยส์ินจากข้อตกลงแบ่งปัน
ผลประโยชน์มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔ 

ต้องคงมาตรา ๕๔ (๑) ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล การเจราจาแบ่งปันผลประโยชน์เป็นทรัพย์สิน 
มี โอกาสสูงที่จะท าให้การจัดท า ข้อตกลงแบ่งปัน
ผลประโยชน์เกิดความไม่เป็นธรรม หรือขาดความเท่า
เทียม 

    (๒) เงินหรือทรัพยส์ินที่ได้รบัจากการจดทะเบียน
คุ้มครองพันธ์ุพืช 
    (๓) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

    (๒) เงินหรือทรัพยส์ินที่ได้รบัจากการจดทะเบียน
คุ้มครองพันธ์ุพืช 
    (๓) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๕๔ (๒) ถึงมาตรา ๕๔ (๕) 
เดิมไว้) 



~ ๖๘ ~ 

 

    (๔) เงินหรือทรัพยส์ินที่มผีู้อุทิศให ้
    (๕) ดอกผลและผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจาก
กองทุน 
    เงินและทรัพยส์ินอื่นตามวรรคหนึง่ใหส้่งเข้า
กองทุนโดยไม่ตอ้งน าส่งคลงัเป็นรายได้แผ่นดิน 

    (๔) เงินหรือทรัพยส์ินที่มผีู้อุทิศให ้
    (๕) ดอกผลและผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากกองทุน 
    เงินและทรัพยส์ินอื่นตามวรรคหนึง่ใหส้่งเข้ากองทุน
โดยไม่ต้องน าสง่คลงัเป็นรายได้แผ่นดิน 

    มาตรา ๕๕ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกจิการ
ดังต่อไปนี ้
    (๑) ช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ของชุมชน
ที่เกี่ยวกับการ อนรุักษ์ การวิจัยและการพัฒนาพันธ์ุ
พืช 
    (๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้เพือ่อุดหนุน
การอนุรกัษ์ การวิจัยและการพัฒนาพันธ์ุพืชของชุมชน 
    (๓) เป็นค่าใช้จ่ายในการบรหิารกองทุน 

    มาตรา ๖๗ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกจิการ
ดังต่อไปนี ้
    (๑) ช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ของชุมชนที่
เกี่ยวกับการ อนุรกัษ์ การวิจัยและการพัฒนาพืช 
    (๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้เพือ่อุดหนุน
การอนุรกัษ์ การวิจัยหรือการพฒันาพืชของชุมชน 
    (๓) เป็นค่าใช้จ่ายในการบรหิารกองทุน 

ต้องคงมาตรา ๕๕ ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล การให้ความคุ้มครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพต้องกระท าในระดับพันธ์ุ  

    การบรหิารกองทุนและการควบคุมการใช้จ่าย
เงินกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั 

    การบรหิารกองทุนและการควบคุมการใช้จ่าย
เงินกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กองทุนก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

ควรเปลี่ยนแปลงตามร่างท่ีแก้ไข  
เหตุผล คณะกรรมการกองทุนควรเป็นผู้ก าหนด
ระเบียบการบริหารกองทุนและการควบคุมการใช้จ่าย
เงินกองทุน 

    มาตรา ๕๖ ให้มีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่ง 
ประกอบด้วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น
ประธานกรรมการ และบุคคลอื่นซึ่งคณะกรรมการ
แต่งตั้งไม่เกินเจ็ดคนเป็นกรรมการ และอธิบดีกรม

    มาตรา ๖๘ ให้มีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่ง 
ประกอบด้วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น
ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
รัฐมนตรีแตง่ตั้งไมเ่กินเจ็ดคนเป็นกรรมการ ในจ านวนน้ี

ต้องคงมาตรา ๕๖ ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล องค์ประกอบเดิมของคณะกรรมการกองทุน
ตามมาตรา ๕๖ เหมาะสมอยู่แล้ว 



~ ๖๙ ~ 

 

วิชาการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ  จะต้องแตง่ตั้งจากผู้แทนกรมบัญชีกลางหนึ่งคน ผู้แทน
ส านักงบประมาณหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการพันธ์ุพืช
ใหม่สองคน ผู้แทนคณะกรรมการทรพัยากรพันธุกรรม
พืชสองคนและอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นกรรมการ
และเลขานุการ  

    มาตรา ๕๗ ให้คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี ้
    (๑) เสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และล าดับ
ความส าคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๕๕ ต่อ
คณะกรรมการ 
    (๒) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกบัหลักเกณฑ์และวิธีการ
ขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือหรือขอเงินอุดหนุนจาก
กองทุน 
    (๓) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๕๕ ทั้งนี ้ตาม
แนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และล าดับความส าคัญที่
คณะกรรมการก าหนด 
    (๔) พิจารณาอนุมัติค าขอรบัการสง่เสรมิและ
ช่วยเหลือตามมาตรา ๕๕ 
     (๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ

    มาตรา ๖๙ ให้คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่
ดังต่อไปนี ้
    (๑) วางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุน  
    (๒) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกบัหลักเกณฑ์และวิธีการ
ขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือหรือขอเงินอุดหนุนจาก
กองทุน   
    (๓) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๖๒ ทั้งนี ้ตาม
แนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และล าดับความส าคัญ    
    (๔) พิจารณาอนุมัติค าขอรบัการสง่เสรมิและ
ช่วยเหลือตามมาตรา ๖๒    

ต้องคงมาตรา ๕๗ ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนตาม
มาตรา ๕๗ เหมาะสมอยู่แล้ว 



~ ๗๐ ~ 

 

มอบหมาย 

    มาตรา ๕๘ ให้น าความในมาตรา ๗ และมาตรา ๘ 
มาใช้บังคับแก่วาระ การด ารงต าแหน่งและการพ้นจาก
ต าแหน่งของคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลมให้น า
ความในมาตรา ๙ มาใช้บังคับแก่การประชุมของ
คณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม 

  ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๕๘ เดิมไว้) 

    มาตรา ๕๙ ให้จัดสรรเงินจากกองทุนคุ้มครองพันธ์ุ
พืชในส่วนที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์พันธ์ุพืช
พื้นเมืองทั่วไปตามข้อตกลงแบ่งปนัผลประโยชน์ตาม
มาตรา ๕๒ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็น
แหล่งที่น าพันธ์ุพืชพื้นเมอืงทั่วไปมาใช้ประโยชน์ตาม
หลักเกณฑ ์วิธีการ และอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

    มาตรา ๗๐ ให้จัดสรรเงินจากกองทุนในส่วนที่ไดร้ับ
จากการใช้ประโยชน์พืชพื้นเมืองทั่วไปตามข้อตกลง
แบ่งปันผลประโยชน์ตามมาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔  
ให้แก่ชุมชนหรอืองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เป็นแหล่ง
ที่น าพืชพื้นเมืองทั่วไปมาใช้ประโยชน ์แล้วแต่กรณีตาม
หลักเกณฑ ์วิธีการ และอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ต้องคงมาตรา ๕๙ ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล การจัดสรรเงินจากกองทุนตามมาตรา ๕๙ 
เหมาะสมอยู่แล้ว 

    มาตรา ๖๐ ภายในหนึ่งรอ้ยยี่สบิวันนับแต่วันสิ้นปี
ปฏิทิน ให้คณะกรรมการกองทุนเสนองบดลุและ
รายงานการรบัจ่ายเงินกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้วต่อ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบรบัรอง
และเสนอต่อคณะกรรมการ 
    งบดลุและรายงานการรับจ่ายเงินดังกล่าว ให้
คณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรีและใหร้ัฐมนตรีเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรเีพื่อทราบและจัดใหม้ีการประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

    มาตรา ๗๑ ภายในหนึ่งรอ้ยยี่สบิวันนับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณให้คณะกรรมการกองทุนเสนองบดุลและ
รายงานการรบัจ่ายเงินกองทุนในปีงบประมาณทีล่่วง
มาแล้วต่อส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ
รับรอง 
    งบดลุและรายงานการรับจ่ายเงินดังกล่าว ให้
คณะกรรมการกองทุนเสนอต่อรฐัมนตรีและใหร้ัฐมนตรี
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ทราบและจัดใหม้ีการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ต้องคงมาตรา ๖๐ ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล การจัดท างบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินจาก
กองทุนตามมาตรา ๖๐ เหมาะสมอยู่แล้ว 



~ ๗๑ ~ 

 

  หมวด ๖                            
พนักงานเจ้าหน้าที ่

    มาตรา ๗๒ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติน้ี ให้พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ านาจดังต่อไปนี ้
    (๑) เข้าไปในอาคาร สถานที่ท าการ สถานทีผ่ลิต 
หรือสถานที่เก็บสินค้าของบุคคลใดในระหว่างพระ
อาทิตย์ข้ึนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของ
สถานที่นั้น หรอืเข้าไปในยานพาหนะ เพื่อตรวจค้น
สินค้า หรือตรวจสอบ เมื่อมเีหตุอันควรสงสัยว่ามีการ
กระท าความผิดตามพระราชบญัญัติน้ี 
    (๒) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งของทีเ่กี่ยวข้องกบั
การกระท าความผิด เพื่อประโยชน์ในการด าเนินคด ีใน
กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
    (๓) สั่งใหบุ้คคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือใหส้่งบัญชี
เอกสาร หรือหลักฐานอื่นในกรณีมเีหตอุันควรเช่ือว่า
ถ้อยค า สมุดบัญชี เอกสาร หรือหลกัฐานดังกล่าวมี
ประโยชน์แกก่ารค้นพบหรือใช้เป็นพยานหลักฐานในกา
รพิสจูน์การกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

ตัดร่างท่ีแก้ไขออก  
เหตุผล การก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา ไม่เป็นการ
เหมาะสม เนื่องจากลักษณะการกระท าละเมิดตาม
กฎหมายนี้ไม่เป็นความผิดอาญาที่มีผลร้ายแรงต่อ
สาธารณชน 



~ ๗๒ ~ 

 

    ในการปฏิบัติปฏิบัตหิน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที ่ให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 
    มาตรา ๗๓ ในการปฏิบัติหน้าที ่พนักงานเจ้าหน้าที่
ต้องแสดงบัตรประจ าตัวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง                          
บตัรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ใหเ้ป็นไปตามแบบที่
รัฐมนตรกี าหนด 

 หมวด ๗ 
การคุ้มครองสทิธิของผูท้รงสทิธิในพันธ์ุพืช 

 หมวด ๗ 
การคุ้มครองสทิธิ 

  

      มาตรา ๗๔ ในกรณีทีม่ีหลักฐานโดยชัดแจง้ว่ามี
ผู้กระท าการหรือก าลังจะกระท าการอย่างใดอย่างหนึง่ 
อันเป็นการฝ่าฝืนสิทธิของ ผู้ทรงสทิธิในพันธ์ุพืชใหม ่
ตามมาตรา ๓๖ ผู้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่อาจขอให้ศาล
มีค าสั่งใหบุ้คคลดงักล่าวระงบัหรือละเว้นการกระท าน้ัน
ได ้การที่ศาลมีค าสัง่ดังกล่าวไม่ตัดสทิธิผู้ทรงสิทธิในพันธ์ุ
พืชใหม่ที่จะเรียกค่าเสียหายตามมาตรา ๗๕ 

ตัดร่างท่ีแก้ไขออก  
เหตุผล การก าหนดให้ผู้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่อาจ
ขอให้ศาลมีค าสั่งให้บุคคลดังกล่าวระงับหรือละเว้นการ
กระท าละเมิด เป็นการขยายสิทธิให้ผู้ทรงสิทธิโดยไม่
จ าเป็น เนื่องจากลักษณะการกระท าละเมิดนี้ไม่เป็น
ความผิดอาญาที่มีผลร้ายแรง  

    มาตรา ๖๑ ในกรณีทีม่ีการฝ่าฝืนสิทธิของผู้ทรง
สิทธิในพันธ์ุพืชใหมห่รือผู้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชพื้นเมอืง
เฉพาะถ่ินตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๔๗ แล้วแต่

    มาตรา ๗๕ ในกรณีทีม่ีการฝ่าฝืนสิทธิของผู้ทรงสิทธิ
ในพันธ์ุพืชใหม่หรอืผูท้รงสิทธิในพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ิน
ตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๕๖ แล้วแต่กรณี  ศาลมี

ต้องคงมาตรา ๖๑ ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล การคุ้มครองสิทธิต้องกระท าในระดับพันธ์ุ 
ไม่ใช่ระดับชนิดตามที่เสนอในร่างแก้ไข 



~ ๗๓ ~ 

 

กรณี  ศาลมีอ านาจสั่งให้ผูฝ้่าฝืนชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้
ทรงสิทธิตามจ านวนที่ศาลเห็นสมควร โดยค านึงถึง
ความร้ายแรงของความเสียหาย รวมทัง้การสูญเสีย
ผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นในการบงัคับตาม
สิทธิของผู้ทรงสิทธิด้วย  

อ านาจสัง่ใหผู้้ฝ่าฝืนชดใช้ค่าเสียหายแกผู่้ทรงสิทธิตาม
จ านวนที่ศาลเห็นสมควร โดยค านึงถึงความร้ายแรงของ
ความเสียหาย รวมทั้งการสูญเสียผลประโยชน์และ
ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นในการบงัคับตามสิทธิของผู้ทรงสิทธิ
ด้วย  

    มาตรา ๖๒ บรรดาพันธ์ุพืชหรือสิ่งที่อยู่ในความ
ครอบครองของผู้กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนสิทธิของ
ผู้ทรงสทิธิในพันธ์ุพืชใหม่หรือผู้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืช
พื้นเมืองเฉพาะถ่ินตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๔๗ 
แล้วแต่กรณี ให้ศาลสั่งรบิเสียทัง้สิ้น  

    มาตรา ๗๖ บรรดาพันธ์ุพืชหรือสิ่งที่อยู่ในความ
ครอบครองของผู้กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนสิทธิของผู้
ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชใหมห่รอืผู้ทรงสิทธิในพืชพื้นเมือง
เฉพาะถ่ินตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๕๖ แล้วแต่กรณี 
ให้ศาลสัง่รบิเสียทัง้สิ้น  

ต้องคงมาตรา ๖๒ ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล การคุ้มครองสิทธิต้องกระท าในระดับพันธ์ุ 
ไม่ใช่ระดับชนิดตามที่เสนอในร่างแก้ไข 

    บรรดาสิง่ที่ศาลสัง่รบิ ให้ตกเป็นของแผ่นดิน และ
ให้กรมวิชาการเกษตรน าไปด าเนินการตามระเบียบที่
อธิบดีก าหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  

    บรรดาสิง่ที่ศาลสัง่รบิ ให้ตกเป็นของแผ่นดิน และให้
กรมวิชาการเกษตรน าไปด าเนินการตามระเบียบที่อธิบดี
ก าหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพันธ์ุพืช
ใหม ่หรอืคณะกรรมการทรัพยากรพันธ์ุพืช แล้วแต่กรณี  

ต้องคงมาตรา ๖๒ วรรคสอง ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล คณะกรรมการจะยังคงต้องมีชุดเดียวตามเดิม 

หมวด ๘ 
บทก าหนดโทษ 

    มาตรา ๖๓ พนักงานเจ้าหน้าทีผู่้ใดซึ่งมีหน้าที่
เกี่ยวกับการจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืชใหมเ่ปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมวิธีในการปรับปรงุพันธ์ุพืชตาม
มาตรา ๑๙ (๓) ใช้ ยินยอมให้ผู้อื่นใช้ หรือให้แกผู่้อื่น
ซึ่งส่วนขยายพันธ์ุของพันธ์ุพืชใหม ่หรอืสารพันธุกรรม

หมวด ๘ 
บทก าหนดโทษ 

    มาตรา ๗๗ พนักงานเจ้าหน้าทีผู่้ใดซึ่งมีหน้าที่
เกี่ยวกับการจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืชใหมเ่ปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมวิธีในการปรับปรงุพันธ์ุพืชตาม
มาตรา ๒๑ (๓) ใช้ ยินยอมให้ผู้อื่นใช้ หรือให้แกผู่้อื่นซึง่
ส่วนขยายพันธ์ุของพันธ์ุพืชใหม ่ที่สง่มอบให้แก่ตนตาม

  



~ ๗๔ ~ 

 

ที่ส่งมอบให้แก่ตนตามค ารบัรองตามมาตรา ๑๙ (๔) 
โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือมิได้รบัความยินยอมจากผู้
ขอจดทะเบียน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือ
ปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทัง้จ าทั้งปรับ 

ค ารับรองตามมาตรา ๒๑ (๔) โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
หรือมิได้รับความยินยอมจากผู้ขอจดทะเบียน ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรบัไม่เกินสี่แสนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรบั 

    มาตรา ๖๔ ผู้ใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึง่ตาม
มาตรา ๓๓ หรือ มาตรา ๔๗ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
ผู้ทรงสทิธิในพันธ์ุพืชนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สองปีหรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทัง้จ าทั้งปรับ 

    มาตรา ๗๘ ผู้ใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึง่ตาม
มาตรา ๓๖ หรือ มาตรา ๕๖ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้
ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กินสอง
ปีหรือปรับไมเ่กินสี่แสนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

ต้องคงมาตรา ๖๐ ไว้เช่นเดิม   
เหตุผล การจัดท างบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินจาก
กองทุนตามมาตรา ๖๐ เหมาะสมอยู่แล้วคงมาตรา ๘๕ 
พ.ร.บ.สิทธิบัตร ฯ 

    มาตรา ๖๕ ผู้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชใหมผู่้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน 
หรือปรบัไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรบั  

    มาตรา ๗๙ ผู้ทรงสิทธิในพันธ์ุพืชใหมผู่้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน 
หรือปรบัไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรบั  

ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๖๕ เดิมไว้) 

    มาตรา ๖๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๘ หรือ
มาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กินสองปี หรอื
ปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทัง้จ าทั้งปรับ  

    มาตรา ๘๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๖ หรือ
มาตรา ๖๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กินสองปี หรอืปรับ
ไม่เกินสี่แสนบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ  

ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๖๖ เดิมไว้) 

    มาตรา ๖๗ ผู้ใดปลอมแปลง หรือใช้เครื่องหมาย
เลียนแบบ หรือกระท าการใด ๆ เพื่อให้บุคคลอื่นหลง
เข้าใจผิดว่า พันธ์ุพืชนั้นเป็นพันธ์ุพืชที่ได้รบัความ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติน้ี ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หกเดอืนถึงห้าปีและปรบัตั้งแต่สองหมื่นถึงสอง
แสนบาท  

    มาตรา ๘๑ ผู้ใดปลอมแปลง หรือใช้เครื่องหมาย
เลียนแบบ หรือกระท าการใด ๆ เพื่อให้บุคคลอื่นหลง
เข้าใจผิดว่า พันธ์ุพืชนั้นเป็นพันธ์ุพืชที่ได้รบัความ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติน้ี ต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หกเดอืนถึงห้าปีและปรบัตั้งแต่สองหมื่นถึงสอง
แสนบาท  

ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๖๗ เดิมไว้) 



~ ๗๕ ~ 

 

    มาตรา ๖๘ ผู้ใดขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหมห่รอื
พันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ินโดยการแสดงข้อความอัน
เป็นเท็จแกพ่นักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ไดห้นังสือส าคัญ
แสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหมห่รือหนังสือส าคัญ
แสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชพื้นเมอืงเฉพาะถ่ิน 
แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจ าคุกไมเ่กินสองปี หรือ
ปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทัง้จ าทั้งปรับ  

    มาตรา ๘๒ ผู้ใดขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหมห่รอืพืช
พื้นเมืองเฉพาะถ่ินโดยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้หนังสือส าคัญแสดงการจด
ทะเบียนพันธ์ุพืชใหมห่รือหนังสือส าคัญแสดงการจด
ทะเบียนพืชพื้นเมอืงเฉพาะถ่ิน แล้วแต่กรณี ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรบัไม่เกินสี่แสนบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ  

ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๖๘ เดิมไว้) 

      มาตรา ๘๓ ผู้ใดขัดขวางหรอืไม่อ านวยความสะดวก
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๒ หรือฝ่าฝืนหรอืไม่
ปฏิบัติตามค าสัง่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งสั่งตาม
มาตรา ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรบั
ไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

ตัดร่างท่ีแก้ไขออก  
เหตุผล ร่างมาตรา ๗๒ ถูกตัดออกแล้ว  

    มาตรา ๖๙ ในกรณีทีผู่้กระท าความผิดซึ่งต้องรบั
โทษตามพระราชบญัญัติน้ีเป็นนิติบุคคล ผู้แทนของนิติ
บุคคลนั้น ต้องรบัโทษตามที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรบั
ความผิดน้ัน ๆ ด้วย เว้นแต่จะพสิูจน์ได้ว่าการกระท า
ของนิติบุคคลนั้นได้กระท าโดยตนมิไดรู้้เห็นหรือ
ยินยอมด้วย 

    มาตรา ๘๔ ในกรณีทีผู่้กระท าความผิดซึ่งต้องรบัโทษ
ตามพระราชบัญญัติน้ีเป็นนิตบิุคคล ผู้แทนของนิติบุคคล
นั้น ต้องรับโทษตามที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับ
ความผิดน้ัน ๆ ด้วย เว้นแต่จะพสิูจน์ได้ว่าการกระท า
ของนิติบุคคลนั้นได้กระท าโดยตนมิไดรู้้เห็นหรือยินยอม
ด้วย 

ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๖๙ เดิมไว้) 

 บทเฉพาะกาล  
      มาตรา ๘๕ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งด ารง
ตัดร่างท่ีแก้ไขออก  
เหตุผล ที่มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิยังคงเดิมไม่



~ ๗๖ ~ 

 

ต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บงัคับ
ปฏิบัติหน้าที่ตอ่ไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบญัญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. 
.... นี้ แต่ต้องไม่เกิน .... วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ี
ใช้บังคับ 

เปลี่ยนแปลง  

      มาตรา ๘๖ ค าขอใดๆ ที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบญัญัติ
คุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ถือเป็นค าขอตาม
พระราชบัญญัติน้ีโดยอนุโลม ในกรณืที่ค าขอดังกล่าวมี
ข้อแตกต่างไปจากค าขอตามพระราชบัญญัติน้ี ให้ผูม้ี
อ านาจสัง่ให้แก้ไขเพิม่เติมได้ตามความจ าเป็นเพื่อให้การ
เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

ตัดรา่งท่ีแก้ไขออก  
เหตุผล องค์ประกอบของค าขอยังคงเดิม 

      มาตรา ๘๗ หนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุ
พืชใหม ่ที่ออกให้ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ คง
ใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุที่ก าหนดไว้ 

ตัดร่างท่ีแก้ไขออก  
เหตุผล อายุหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุ
พืชใหม่ ยังคงเดิม 

      มาตรา ๘๘ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือค าสั่ง
ที่ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. 
๒๕๔๒ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบท
แห่งพระราชบญัญัติน้ี ทั้งนี ้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง 
ประกาศ หรือค าสัง่ที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ีใช้บงัคับ 

ตัดร่างท่ีแก้ไขออก  
เหตุผล ร่างมาตรา ๘๘ เป็นสิ่งไม่จ าเป็น เพราะเป็นการ
แก้ไขกฎหมายเพียงบางมาตรา ไม่ใช่การยกร่างใหม่ 



~ ๗๗ ~ 

 

ผู้รบัสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน หลีกภัย 

ผู้รบัสนองพระบรมราชโองการ 
  

  

 


