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ทาํไมตอ้งมีกฎหมายคุม้ครองพนัธุ ์ทาํไมตอ้งมีกฎหมายคุม้ครองพนัธุ ์

?

ทาํไมตอ้งมีกฎหมายคุม้ครองพนัธุ ์ทาํไมตอ้งมีกฎหมายคุม้ครองพนัธุ ์
พืชพืช



องคก์รการคา้โลก (WTO) 

(World Trade Organization)

• กาํหนดเป็นพนัธกรณีใหป้ระเทศสมาชิกตอ้งปฏิบตัิตาม

1 มกราคม  2538  

• กาํหนดเป็นพนัธกรณีใหป้ระเทศสมาชิกตอ้งปฏิบตัิตาม

ขอ้ตกลงว่าดว้ยทรพัยส์ินทางปัญญาที(เกี(ยวเนื(องกบัการคา้ 



TRIPs
(Trade Related Aspects of Intellectual Property Right)

ประเทศภาคีตอ้งมีระบบคุม้ครองพนัธุพ์ืช  

โดย

• ระบบสทิธบิตัร  (Patent system)• ระบบสทิธบิตัร  (Patent system)

• ระบบเฉพาะซึ=งมปีระสทิธภิาพ  

   (effective sui generis system)

• ท ัBงสองระบบรว่มกนั



อนสุญัญา UPOV 1978                      

ระบบเฉพาะซึ=งมปีระสทิธภิาพ 

(effective sui generis system)

กฎหมายคุม้ครองพนัธุพ์ชืของประเทศไทย

อนสุญัญา UPOV 1978                      
(International Convention the Protection of New 

Varieties Plant)

อนสุญัญา CBD                               
(Convention on Biological Diversity)



หลกัการ
1. เพิ=มโอกาสและสรา้งทางเลอืก

ใหก้บัเกษตรกรในการใชพ้นัธุพ์ชื

2. อนรุกัษแ์ละพฒันาการใชป้ระโยชน ์
    พนัธุพ์ชืพืBนเมอืง    พนัธุพ์ชืพืBนเมอืง

3. คุม้ครองสทิธขิองเกษตรกร ชุมชน  ทอ้งถิ=น 
และสง่เสรมิใหเ้กษตรกรเขา้มามสีว่นรว่มใน
การคุม้ครองพนัธุพ์ชื



ของ

พระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุพ์ชื พ.ศ. 2542

ประกอบดว้ย 8 หมวด 69 มาตรา

สาระสําคญั

ประกอบดว้ย 8 หมวด 69 มาตรา
และ

กฎหมายลําดบัรอง 84 ฉบบั



พนัธุพ์ืชที(จะไดร้บัการคุม้ครอง
ตาม พ.ร.บ. คุม้ครองพนัธุพ์ืช พ.ศ. 2542

•  พนัธุพ์ืชใหม่    

•  พนัธุพ์ืชพื$ นเมืองเฉพาะถิ(น

•  พนัธุพ์ืชพื$ นเมืองทั (วไป     •  พนัธุพ์ืชพื$ นเมืองทั (วไป     

•  พนัธุพ์ืชป่า



พนัธุพ์ชืที=จะไดร้บัการคุม้ครอง
ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุพ์ชื พ.ศ. 2542 

• พนัธุพ์ชืใหม่

• พนัธุพ์ชืพืBนเมอืงเฉพาะถิ=น  

ตอ้งยื(นจดทะเบียนคุม้ครองพนัธุพ์ืช



• พนัธุพ์ชืพืBนเมอืงท ั=วไป
• พนัธุพ์ชืป่า

พนัธุพ์ชืที=จะไดร้บัการคุม้ครอง
ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุพ์ชื พ.ศ. 2542 

• ไมต่อ้งยื=นจดทะเบยีนคุม้ครองพนัธุ ์• ไมต่อ้งยื=นจดทะเบยีนคุม้ครองพนัธุ ์

• การใชป้ระโยชนใ์ดๆ จะตอ้งทํา
ขอ้ตกลงแบง่ปนัผลประโยชนใ์หร้ฐั



พนัธุพ์ืชใหม่ 
ตอ้งมีคุณสมบตัิอยา่งไร จงึจะไดร้บัความคุม้ครอง

          รฐัมนตรีประกาศใหค้วามคุม้ครอง
          ไม่มีการใชป้ระโยชนเ์กินกว่าหนึ(งปีก่อน              ไม่มีการใชป้ระโยชนเ์กินกว่าหนึ(งปีก่อน    
          วนัขอจดทะเบียน
          แตกตา่งจากพนัธุอ์ื(น มีความสมํ (าเสมอ 
          และความคงตวั         



ลกัษณะของพนัธุพ์ืชใหม่ที(ตอ้งหา้มไม่ใหจ้ด
ทะเบียน

     เป็นพนัธุพ์ืชใหม่ที(มีผลกระทบอยา่งรุนแรง
 ในทางตรงหรือทางออ้มตอ่สิ(งแวดลอ้ม ในทางตรงหรือทางออ้มตอ่สิ(งแวดลอ้ม
 สุขภาพ หรือสวสัดิภาพของประชาชน

กองคุม้ครองพนัธุพ์ืช     กรมวิชาการเกษตร



รัฐมนตรีรัฐมนตรี

ประกาศพนัธุ์พชืใหม่  62  ชนิด



13. ผกับุง้จนี

14. ผกัคะนา้

15. ผกักาดกวางตุง้

16. ถ ั�วฝักยาว

17. ขา้วโพด

1.  ขา้ว

2.  ออ้ย

3.  มะม่วง

4.  กลว้ยไมส้กุลหวาย

5.  หญา้แฝก

25. มนัสาํปะหลงั

26. ไมด้อกสกุลขมิ$น

27. สม้เขยีวหวาน

28. นอ้ยหน่า

29. มะนาว

37. บอนส ี    49 ปาลม์นํ$ามนั

38. มะเฟือง   50 ฟักแฟง

39. ชวนชม    51 ฝ้าย

40. ล ั�นทม     52  หญา้เนเปีย

41. กลุ่มมะปราง 53 บวบ

ชนิดพืชที(รฐัมนตรีประกาศชนิดพืชที(รฐัมนตรีประกาศ

17. ขา้วโพด

18. ถ ั�วเหลอืง

19. ถ ั�วเขยีว

20. สม้โอ

21. ทุเรยีน

22. ลิ$นจี�

23. ลาํไย

24. มะละกอ

5.  หญา้แฝก

6.  หยก

7.  โป๊ยเซยีน

8.  มะเขอืเทศ

9.  พรกิ

10. แตงกวา

11. แตงโม

12. มะระ

29. มะนาว

30. มะขาม

31. เงาะ

32. บวั

33. ไมด้อกสกุลแวนดา้

34. ไมด้อกสกุลหนา้ววั

35. ยูคาลปิตสั

36. ยางพารา

41. กลุ่มมะปราง 53 บวบ

42. แกว้กาญจนา 54  มะเขอื

43. ฝร ั�ง 55

44. สกั 56

45. กระถนิณรงค์ 57

46. กลว้ย 58

47. แตงเทศผวิเรยีบ และลายนูน

48. ขนุน 59



หมายความว่า 

      พนัธุพ์ืชที(มีอยูเ่ฉพาะในชุมชนใดชุมชนหนึ(ง

หมวด ๔ การคุม้ครองพนัธุพ์ืชพื$ นเมืองเฉพาะถิ(น

“พนัธุพ์ืชพื
นเมืองเฉพาะถิ�น”

      พนัธุพ์ืชที(มีอยูเ่ฉพาะในชุมชนใดชุมชนหนึ(ง
ภายในราชอาณาจกัรและไม่เคยจดทะเบียนเป็น
พนัธุพ์ืชใหม่ซึ(งไดจ้ดทะเบียนเป็นพนัธุพ์ืช
เฉพาะถิ(นตามพระราชบญัญตัินี$



หมายความวา่ กลุ่มของประชาชนที(ตั1งถิ(นฐานและ
สืบทอดวฒันธรรมร่วมกนัมาโดยต่อเนื(อง และได้

การคุม้ครองพนัธุ์พืชพื1 นเมืองเฉพาะถิ(น

“ชมุชน”

สืบทอดวฒันธรรมร่วมกนัมาโดยต่อเนื(อง และได้
ขึ1 นทะเบียนตามพระราชบญัญตัินี1





๑ ข ั$นตอนการขอขึ$น

ทะเบยีนชมุชนทะเบยีนชมุชน

๒ ข ั$นตอนการขอจดทะเบยีน

พนัธุ์พชืพื$นเมืองเฉพาะถิ�น



พนัธุ์พชืพื$นเมืองทั�วไป พนัธุ์พชืป่า



• หมายความว่า พนัธุพ์ืชที(เกิดภายในประเทศหรือมีอยู่
ในประเทศ ซึ(งไดม้ีการใชป้ระโยชนอ์ย่างแพร่หลาย 
และใหห้มายความรวมถึงพนัธุพ์ืชที(มิใช่พนัธุใ์หม่ 

“พนัธุพ์ืชพื$ นเมืองทั (วไป”

และใหห้มายความรวมถึงพนัธุพ์ืชที(มิใช่พนัธุใ์หม่ 
พนัธุพ์ืชพื$ นเมืองเฉพาะถิ(น หรือพนัธุพ์ืชป่า



• หมายความว่า พนัธุพ์ืชที(มีหรือเคยมีอยูใ่น
ประเทศ          ตามสภาพธรรมชาติ และ

“พนัธุพ์ืชป่า”

ประเทศ          ตามสภาพธรรมชาติ และ
ยงัมิไดน้าํมาใชอ้ยา่งแพร่หลาย



การคุม้ครองพนัธุ์พชืพื$นเมืองท ั�วไปและพนัธุ์พชืป่า 

ตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองพนัธุ์พชื พ.ศ. ๒๕๔๒ 

“ พนัธุพ์ืชพื�นเมืองทั�วไปและพนัธุพ์ืชป่า          
เป็นสมบตัขิองแผน่ดิน”

... การคุม้ครองพนัธุพ์ืชดงักลา่ว จงึเป็นการคุม้ครองสมบตัขิอง
ชาต ิเพราะเป็นพนัธุพ์ืชที(มีอยูแ่ลว้ทั (วไปและมีการใชป้ระโยชน์ชาต ิเพราะเป็นพนัธุพ์ืชที(มีอยูแ่ลว้ทั (วไปและมีการใชป้ระโยชน์
อยา่งแพรห่ลาย และเป็นการคุม้ครองในแง่ของการแบ่งปัน
ผลประโยชนก์ลบัคืนสูร่ฐั ไม่ไดใ้หใ้ครคนใดคนหนึ(ง และรฐัจะ
นาํเงินสว่นนั$นเขา้กองทุนเพื(อจะนาํมาใชใ้นการช่วยเหลือ และ
อุดหนุนกิจการของชุมชนที(เกี(ยวกบัการอนุรกัษ ์                      
การวิจยั และการพฒันาพนัธุพ์ืช...



การคุม้ครองพนัธุพ์ชืพืBนเมอืงท ั=วไป         
และพนัธุพ์ชืป่า

1. ผูใ้ดเก็บจดัหา  หรอืรวบรวมพนัธุพ์ชืเมอืงท ั=วไป หรอืพนัธุ ์
พชืป่า  เพื=อการปรบัปรงุพนัธุ ์ศกึษา  ทดลอง หรอืวจิยัเพื=อ
ประโยชนท์างการคา้ จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากพนกังาน
เจา้หนา้ที= และทาํขอ้ตกลงแบง่ปนัผลประโยชน์

2. ผูใ้ดทําการศกึษา  ทดลอง พนัธุพ์ชืพืBนเมอืงท ั=วไป หรอื
พนัธุพ์ชืป่า ที=มไิดม้วีตัถุประสงคเ์พื=อประโยชนใ์นทาง
การคา้ ใหป้ฏบิตัติามคณะกรรมการกาํหนด



๑) กรณีมวีตัถปุระสงคเ์พื=อใชป้ระโยชนใ์นทางการคา้ (มาตรา ๕๒)

ผู ้ใดเก็บจดัหา  หรือรวบรวมพนัธุ ์พืชเมือง
ท ั=วไป หรอื พ ัน ธุ ์พืช ป่ า   เ พื=อ ก า ร
ปรบัปรงุพนัธุ ์ศกึษา ทดลอง หรอืวจิยัเพื=อ
ประโยชน์ทางการค้า  จะต้องได้ร ับประโยชน์ทางการค้า  จะต้องได้ร ับ
อนญุาตจากพนกังานเจา้หนา้ที= แ ล ะ
ทาํขอ้ตกลงแบง่ปนัผลประโยชน์



ผูใ้ดทําการศกึษ ทดลองพนัธุพ์ชืพืBนเมอืงท ั=วไป 
หรือพนัธุ ์พืชป่า ที=มไิด้ม ีวตัถุประสงคเ์พื=อ
ประโยชน์ในทางการค้า  ให้ปฏิบตั ิตาม

๒) กรณีไมม่วีตัถปุระสงคเ์พื=อใชป้ระโยชนใ์นทางการคา้ (มาตรา ๕๓)

ประโยชน์ในทางการค้า  ให้ปฏิบตั ิตาม
คณะกรรมการกาํหนด



หมวด ๖  กองทุนคุม้ครองพนัธุพ์ืช

มาตรา ๕๔ ใหจ้ดัต ัBงกองทนุขึBนกองทนุหนึ=ง เรยีกวา่ “กองทนุคุม้ครองพนัธุพ์ชื”

ประกอบดว้ยทรพัยส์ินดงัตอ่ไปนี$
๑ เงินรายไดจ้ากขอ้ตกลงแบ่งปันผลประโยชน ์ตามมาตรา ๕๒
๒ เงินหรือทรพัสินที(ไดจ้ากการจดทะเบียนคุม้ครองพนัธุพ์ืช
๓ เงินอหุนุนจากรฐับาล

การดาํเนนิงานตามกฎหมายพ.ร.บ. คุม้ครองพนัธุ์พชื พ.ศ.๒๕๔๒

๓ เงินอหุนุนจากรฐับาล
๔ เงินหรือทรพัญส์ินที(มีผูอ้ทุิศให้
๕ดอกและผลประโยชนอ์ื(นใดที(เกิดจากกองทุน



มาตรา ๕๕ กองทนุใชจ้า่ยเพื=อกจิการดงัตอ่ไปนีB

๑ ชว่ยเหลอืและอดุหนนุกจิการใดๆของชุมชนที=
เกี=ยวขอ้งกบัการอนรุกัษ ์การวจิยัและพฒันาพนัธุพ์ชื

๒ ใหอ้งคก์รสว่นทอ้งถิ=นใชเ้พื=ออดุหนุนการอนุรกัษ ์การ

หมวด ๖  กองทุนคุม้ครองพนัธุพ์ืช

การดาํเนนิงานตามกฎหมายพ.ร.บ. คุม้ครองพนัธุ์พชื พ.ศ.๒๕๔๒

๒ ใหอ้งคก์รสว่นทอ้งถิ=นใชเ้พื=ออดุหนุนการอนุรกัษ ์การ
วจิยัและพฒันาพนัธุพ์ชืของชุมชน

๓ เป็นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารกองทนุ




