
การแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและ
พันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว 
เพื่อการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยที่มิได้มีวัตถุประสงค์

เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ตามมาตรา 53 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
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ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช  กรมวิชาการเกษตร



หน่วยงานก ากับดูแล   ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช  กรมวิชาการเกษตร
การบังคับใช้ เริ่มบังคับใช้เมื่อวันท่ี  26 พฤศจิกายน 2542

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 

• เพื่อส่งเสริมและสรา้งแรงจูงใจใหม้ีการพฒันาและปรับปรุงพันธุ์พชื เพื่อให้
มีพันธุ์พืชใหม่เพิม่เติมจากเดิมที่มีอยู่ ด้วยการให้สิทธิคุ้มครองตามกฎหมาย

• เพื่อส่งเสรมิการอนุรกัษ์และพฒันาการใช้ประโยชน์จากพันธุพ์ืชพืน้เมือง
เฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า

• เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรม
พืชอย่างยั่งยืน
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หมวดที่ 1
คณะกรรมการ

คุ้มครอง
พันธุ์พืช

หมวดที่ 4
การคุ้มครอง
พันธุ์พันธุ์พืช

พื้นเมือง
เฉพาะถิ่น

หมวดที่ 5
การคุ้มครอง

พันธุ์พืช
พื้นเมืองท่ัวไป
และพันธุ์พืชป่า

หมวดที่ 6
กองทุน
คุ้มครอง
พันธุ์พืช

หมวดที่ 7
การคุ้มครอง
สิทธิของผู้
ทรงสิทธิใน
พันธุ์พืช

หมวดที่ 8
บทก าหนด

โทษ

8 หมวด 69 มาตรา

หมวดที่ 2
พันธุ์พืช

หมวดที่ 3
การคุ้มครอง
พันธุ์พืชใหม่

ขอบเขตของพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 



จ าแนกพันธุ์พืช
เป็น 4 กลุ่ม

* พันธุ์พืชใหม่

* พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

* พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป

* พันธุ์พืชป่า

การคุ้มครองเชิง
ทรัพย์สินทางปัญญา : 
“ระบบจดทะเบียน”

การคุ้มครองเชิงอนุรักษ์ : 
“ระบบควบคุมการเข้าถึง*
และแบ่งปันผลประโยชน์”

* “การเข้าถึง”  หมายถึง  การเก็บ จัดหา รวบรวม เพ่ือใช้ในการศึกษา ทดลอง วิจัย 
หรือปรับปรุงพันธุ์พืช

ขอบเขตของพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
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การจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
Protection of New Plant Variety หรือ PVP 

สิทธินักปรับปรุงพันธุ์
Plant Breeders’ Right หรือ PBR



คุณสมบัติของพันธุ์พืชใหม่ที่สามารถยื่นจดทะเบียนได้

มีความใหม่ (Novelty) คือ ยังไม่มีการขาย จ าหน่าย จ่ายแจก                  
ส่วนขยายพันธุ์เกินกว่า 1 ปี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ                     
ก่อนวันยื่นขอจดทะเบียน

ชื่อที่เหมาะสม (Denomination) ถูกต้องตามกฎระเบียบ

มีลักษณะประจ าพนัธุ์แตกต่างจากพันธุ์อื่นอย่างเด่นชัด 
(Distinctness)

มีความสม่ าเสมอในลักษณะประจ าพันธุ์ (Uniformity)

มีความคงตัวในลักษณะประจ าพนัธุ์ (Stability)
การตรวจสอบคุณสมบัติ DUS ใช้วิธีการปลูกตรวจสอบ (DUS Testing)

ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-10 ปี ขึ้นอยู่กับชนิดพืช
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ระยะเวลาในการคุ้มครอง / อายุหนังสือส าคัญ

• 12 ปี ส าหรับพืชที่ให้ผลผลิต ไม่เกิน 2 ปี

• 17 ปี ส าหรับพืชที่ให้ผลผลิต เกินกว่า 2 ปี

• 27 ปี ส าหรับพืชที่ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้



ผูท้รงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการ
• ผลิต ขาย หรือจ าหน่ายด้วยประการใด
• น าเข้ามาในราชอาณาจักร ส่งออกนอกราชอาณาจักร
• หรือมีไว้เพื่อกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าว

ซึ่งส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่   

สิทธิในพันธุ์พืชใหม่



เครื่องหมายแสดงว่าเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองฯ
ติดก ากับที่ส่วนขยายพันธุ์
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• ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นส่วนขยายพันธุ์
• เพื่อการศึกษา ค้นคว้าทดลอง วิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์
• กระท าโดยสุจริต หรือโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า
• เพาะปลูกหรือขยายพันธุ์โดยเกษตรกร
• ถูกน าออกจ าหน่ายด้วยความยินยอมของผู้ทรงสิทธิ

ข้อยกเว้นสิทธิ
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การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

การขึ้นทะเบียนชุมชน
+

การจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น



“พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น” หมายถึง พันธุ์พืชทีม่ีอยู่เฉพาะในชุมชนใด
ชุมชนหนึ่งภายในราชอาณาจักร และไม่เคยจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ ซึ่งได้
จดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ตามพระราชบัญญัตน้ีิ

“ชุมชน” หมายถึง กลุ่มของประชาชนที่ต้ังถิ่นฐานและสืบทอดระบบ
วัฒนธรรมร่วมกันมาโดยต่อเนื่อง และได้ข้ึนทะเบียนตามพระราชบัญญัตนิี้ 
**ชุมชนที่จะขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ได้ ต้องเป็นชุมชนท่ีมีการอนุรักษ์
พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น**



สิทธิของชุมชนในพันธุพ์ืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

ตามมาตรา 47

ชุมชนนั้นมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง

วิจัย ผลิต ขาย ส่งออก นอกราชอาณาจักร หรือจ าหน่ายด้วยประการใด

ซึ่งส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ทั้งนี้ ให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์ ที่ได้รับหนังสือส าคัญ

แสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นเป็นผู้ทรงสิทธิ

ในพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นนั้น แทนชุมชนดังกล่าว



14

การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พชืป่า

ด าเนินการตามหลักการของอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Convention on Biological Diversity, CBD) การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนซึ่งทรัพยากรพันธุกรรม  การเข้าถึงและแบ่งปนัผลประโยชน์
จากการใช้ทรัพยากรพนัธุกรรมพชืในการศีกษาทดลองวิจัย
เพื่อประโยชน์ทางการค้า (Access and Benefit Sharing, ABS)
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พันธุ์พืชพืน้เมืองทั่วไป

นิยาม     
พันธุ์พืชที่ก าเนิดภายในประเทศ 

หรือมีอยู่ในประเทศซึ่งได้มีการใช้
ประโยชน์อย่างแพร่หลาย และให้
หมายความรวมถึงพันธุ์พืชที่ไม่ใช่
พั น ธุ์ พื ช ใหม่  พั น ธุ์ พื ชพื้ น เ มื อ ง
เฉพาะถิ่นหรือพันธุ์พืชป่า

พันธุ์พืชป่า

นิยาม   
พันธุ์พืชที่มีหรือเคยมีอยู่ใน

ประเทศตามสภาพธรรมชาติและ
ยังมิได้น ามาใช้เพาะปลูกอย่าง
แพร่หลาย

การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า



พันธุ์พืชใหม่ที่จดทะเบียนคุ้มครอง

พืชป่า

พันธุ์ดั้งเดิม
พันธุ์พื้นเมือง
พันธุ์ท้องถิ่น

พันธ์ุการค้าในตลาด
พันธุข์องรัฐ พันธุ์น าเข้า

16

การคุ้มครองเชิงทรัพย์สินทางปัญญา
“สิทธินักปรับปรุงพันธุ์”

การคุ้มครองเชิงอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

“การเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์”

(ระบบ ABS/CBD)
• Access and 

Benefit Sharing
• Convention on 

Biological 
Diversity
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ผู้ใด  เก็บ จัดหาหรือรวบรวม
พันธ์ุพืชพื้นเมืองทั่วไป พันธ์ุพืชป่า 
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชดังกล่าว 
เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง 

หรือวิจัย เพ่ือประโยชน์ทางการค้า 

การเข้าถึงพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป
และพันธุ์พืชป่า

ผู้ใด ท าการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย 
พันธุพ์ืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่า 
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชดังกล่าว

ที่มิได้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือประโยชน์ในทางการค้า

ขออนุญาตและท าข้อตกลงแบง่ปัน
ผลประโยชน์ ตามมาตรา 52

แจ้ง ตามมาตรา 53

การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า



กองทุน
คุ้มครองพันธุ์พืช

มาตรา 52

รายได้ที่ได้รับจาก
ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์
ที่เกิดจากการใช้พันธุ์พืช
พื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พชืป่า
ของประเทศไทย

ชุมชน

ช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ 
ของชุมชนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
การวิจัยและการพัฒนาพนัธุ์พืช
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ผู้แจ้งยื่นแบบแจ้งการเก็บจัดหาฯ 
(ลงนามตัวจริง) พร้อมเอกสาร/หลักฐาน

ถูกต้อง/ครบถ้วน

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบแจ้งการเก็บจัดหาฯ และเอกสาร/หลักฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าแบบตอบรับ
การแจ้งการเก็บจัดหาฯ เสนออธิบดี

กรมวิชาการเกษตร ลงนาม

ส่งแบบตอบรับฯ ที่ลงนามแล้วให้ผู้แจ้งฯ 

เอกสาร
ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน  

พนักงานเจ้าหน้าแจ้งให้
ผู้แจ้งฯ ด าเนินการแก้ไข

ผู้แจ้งฯ แก้ไขถูกต้อง/
ครบถ้วน

1. บุคคลธรรมดา
2. นิติบุคคล

ผู้แจ้งฯ

ยื่นด้วยตัวเอง/ ส่งไปรษณีย์
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Q & A
กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช

ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
www.doa.go.th/pvp/

email : pvpthai2542@gmail.com
โทร./โทรสาร 02 940 7214

ขอบคุณค่ะ


