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ความส าคญัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรชีวภาพต่อ
การวจิยัและพฒันา 

• ความเสี่ยง (ความรับผิดชอบตามกฎหมาย) 

• ศกัยภาพของการน าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ 

• ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 
– หน่วยงานของรัฐท่ีมีอ านาจตามกฎหมาย 

– หน่วยงานต้นสงักดัของนกัวิจยั 
• รัฐ 

• เอกชน 

– นกัวิจยั 

– องค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน ชมุชน 

 

 



กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรชีวภาพ 

• กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Laws) 
– WTO  TRIPS Agreement 
– สิทธิบตัร อนสุิทธิบตัร ลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการค้า พนัธุ์พืช 

• กฎหมายความปลอดภยัทางชีวภาพ 
– Cartagena Protocol 

• พรบ.คุ้มครองพนัธุ์พืช,ระเบียบคณะกรรมการอนรัุกษ์และใช้ประโยชน์ความ 
หลากหลายทางชีวภาพแหง่ชาตวิา่ด้วยหลกัเกณฑ์และ วิธีการในการเข้าถึง
ทรัพยากรชีวภาพและการได้รับ ประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ 
พ.ศ. 2554  
– Conventional on Biological Diversity (CBD) 
– Access and Benefit Sharing (ABS) 
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ทรัพยากรชีวภาพ 

• พืช 

• สตัว์ 

• จลุนิทรีย์ 

• ไม่รวมคน 

• อนพุนัธ์ (derivatives) ของพืช สตัว์ หรือ จลุนิทรีย์ 



Genetic Resources (GR) 

Living Organisms 

• Plants 

• Animals 

• Microorganisms 

– Bacteria 

– Fungi (Yeasts & Molds & 
Mushrooms) 

– Viruses 

“Biodiversity or Bio-resources” 

Uses of Genetic Resources  

• Agriculture 
&Aquaculture 

• Food & Feed 

• Medicine & Veterinary  

• Pharmaceutical & 
Cosmetics 

• etc. 

  “Biotechnology” 

 

IPM 

Intellectual Property Rights 



Genetic Resources = Biodiversity 

• Terrestrial 
– Tropical Rain Forest 

• Marine 
– Coral Reef 

• Antarctic 

• Arctic 

• Desert 

• Spaces (Extra-terrestrial) 
 



Mega-Diversity Countries (Hot Spots) 

• Central & Latin America (Brazil, Costa Rica, etc) 

• Asia (Indonesia, Thailand, India, China) 

• Mostly Tropical or Sub-tropical 

• Mostly developing countries 

• Mostly low IP awareness especially for 
Industrial Properties  

• Rich in Local Wisdom or Traditional Knowledge 
(TK) 

What should be the appropriate IP protections? 



พฒันาการทางด้านเทคโนโลยชีีวภาพ ระยะที่ 1  

1750 B.C. 

การหมกัเบียร์โดยชาว 
Sumerian 

การหมกัไวน์ 

1855 

การศกึษาการ
หมกัด้วยยีสต์โดย 
Louis Pasteur 

1928 

การค้นพบเพนนิซิลิน 
โดย Alexander Fleming 

1953 

การค้นพบโครงสร้าง
สามมิติของ DNA โดย 
Watson & Crick 



พฒันาการทางด้านเทคโนโลยชีีวภาพ ระยะที่ 2 

1953 1970 1982 1983 1988 1996 1998 

พฒันาการด้านวิศวกรรม
พนัธศุาสตร์  
(Genetic Engineering) 

การพสูิจน์เอกลักษณ์ของ 
Restriction Enzymes 

การผลิตอินซลูิน
โดยวิธีการทาง
พนัธวุิศวกรรม 

เทคนิค PCR 

การเร่ิมต้นโครงการถอดรหสั
พันธุกรรมมนุษย์ 

Cloning Dolly 

Embryonic Stem Cell 
Research 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Restriction_enzyme.jpg


พฒันาการทางดา้นเทคโนโลยชีีวภาพระยะท่ี 3 
(2000-ปัจจุบนั) 

• Genomics 

• Proteomics 

• Metabolomics 

• Applications of all above 





An Intellectual Property Management of 
Genetic Resources: Marine Biodiversity 



Untapped (Genetic) Resources in Marine Environments 



ตัวอย่างของผลิตภณัฑ์ทางการค้าที่พฒันามาจาก 
สารผลิตภณัฑ์ธรรมชาตจิากทะเล 

• Molecular probes 

      Products   Applications Original Source 

        Okadaic acid         Phosphatase inhibitor           Dinoflagellate 

            Manoalide              Phospholipase A2                 Marine sponge 

    inhibitor    Luffariella variabilis 

        Aequorin  Bioluminescent Ca        Bioluminescent Jellyfish 

    indicator    Aequora victoria 

         GFP  Reporter gene   Bioluminescent Jellyfish 

        (Green fluorescent      Aequora victoria 

          protein)       



ตัวอย่างของผลิตภณัฑ์ทางการค้าที่พฒันามาจาก 
สารผลิตภณัฑ์ธรรมชาตจิากทะเล 

• เคร่ืองส าอาง  
– Carribbean gorgonian 

Pseudopterogorgia elisabethae  

– Marine extract additive 

– Resilience (Estee Lauder)  

    
CDA 

MTA 

Negotiation 

Licensing 

Patent 
Trade secret 

Trademark 

IPM 

Mainly found in Australia and Caribbean 



ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ทางการค้าที่พฒันามาจาก 
สารผลิตภณัฑ์ธรรมชาตจิากทะเล 

แหลง่ท่ีมา     สาร                 หน้าท่ี        ราคา  
 
ฟองน า้  Manoalide Phospholipase A2 inhibitor            $120/mg 

   Calyculin A Protein phosphatase inhibitor       $105/25µg 

   Luffariellolide Phospholipase A2 inhibitor            $100/mg 

   12-epi-scalaridial    Phospholipase A2 inhibitor             $136/mg 

   Latrunculin B Actin polymerization inhibitor       $90/mg 

   Mycalolide B Actin polymerization inhibitor       $212/20µg 

   Swinholide A Actin microfilament disruptor        $100/20µg 

Dinoflagellate          Okadaic acid Protein phosphatase inhibitor        $75/25µg  

Bryozoan                  Bryostatin 1 Protein kinase C activator                $88/10µg 

Sea hare                  Dolastatin 15            Microtubule assembly inhibitor     $125/mg  
   



Genetic Resources Are Highly Potential for 
Industrial Commercialization 

• Who owns what? 
• Country of origin 
• What are the protections of GR? 
• Will IPR be suitable for the protection? 
• Are all the countries thinking the same? 

– Mega-diversity countries 
– Well developed countries 

• What are the  agreements, international treaties 
available? 
– Benefits vs. Losts 



Genetic Resources and IPR 

• Highly complex and controversial issue 

– Mobility, transfer of GR, Trade, Country of origin 

• Involves several multilateral institutions 

• International regimes 

• Regional and national legislation 

• Involves many different interests 

• Important for negotiators to consider the 
business and industry’s point of views 



วิวัฒนาการของแนวคิดเก่ียวกับการเข้าถงึ
ทรัพยากรทางชีวภาพ 

• ยคุลา่อาณานิคม (Colonization period) 

– Free Access 

–Res Nullius (Nobody’s property) 

• ยคุการประกาศอิสรภาพ (Independent States period) 

– State’s sovereignty 

–Common Heritage of Mankind 

– Intellectual Property 



การใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ 
Bio-prospecting   

• Biodiversity law 

• การเข้าถงึและการแบง่ปัน
ผลประโยชน์: Access, 

Benefit Sharing (ABS) 

• อนสุญัญาวา่ด้วยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ: Conventional 

on Biological Diversity 
(CBD) 

Biopiracy 

• Direct Biopiracy 

• Contributory Biopiracy 

– Supplier 

– Joint-research 

– Oversea study 



International Regulatory Regimes 
CBD 

1992/1993 
TRIPS WTO 1994 FAO-IT PGRFA 

2001/2004 
UPOV 

1978/91 
WIPO IGCGRTKF 

2000 
Cartagena 
Biosafety 

Protocol 2000 

-National 
Sovereignty 
(subjected to 
national legislation) 
 
-Art 15: Prior 
Informed Consent 
(PIC)/ Material 
Transfer Agreement 
(MTA) 
 
-Art 8j (Protection of 
TK) 
 
-Access and Benefit 
Sharing (ABS)-Bonn 
Guideline 

-Mini-standard for IP 
(time limited) 
 
-Art 27.3 (b) 
 
-Sui generis 
protection 
 
-Microorganisms 
-Microbiological 
processes 
 
-Plant variety 
----------------------- 
-Patent 
-Copyright 
-Trademark 
-Trade secret 
-Industrial Designs 
-Integrated circuits 
-Databases 
----------------------- 
-Novelty 
-Innovative step 
-Industrial 
application 
-Morality/ Ordre 
public 

-Multilateral access 
to ca 35 crop genera 
-Standard MTA 
 
-Art 9.3: Farmer’s 
rights (subjected to 
national legislation) 
 
-Farming system 
knowledge 
 
-Landraces farmer 
varieties (subjected 
to national 
legislation) 
 
 
 
(Mostly applicable 
for research and 
education) 

-Plant Variety 
Protection (PVP) – 
time limited 
•New 
•Distinct 
•Uniform 
•Stable 
 
-Common 
knowledge 
 
-Public domain 
 
-Extant varieties 
 
-Farmer’s privilege 
(subjected to 
national legislation) 
 
-Breeder’s 
exemption 
(subjected to 
national legislation) 
 

-Protection of 
Traditional 
knowledge (TK) 
 
-Certificate of 
origin/Disclosure of 
origin required for IP 
application 
 
-International ABS-
regime 
 
-Standardized 
PIC/MAT regime 
 
 
(Results of lack of 
progress in CBD, 
TRIPS)  

-Transboundary 
movement of living 
modified organisms 
(LMOs) 
 
-Art 10: Right to 
delay import subject 
to further scientific 
biosafety check 
 
-Art 17: 
Unintentional 
transboundary 
movements and 
emergency 
measures 
 
-IPPC 1997 
•Art V, VI, VII 
regarding 
phytosanitary 
requirements in 
shipping of plant 
materials 
    



International Conventions/Agreements 

• Paris Convention (1883) 171 states 

• Patent Cooperation Treaty, PCT (1970) 136 
states 

• World Trade Organization, WTO/TRIPS (1994) 
150 members 

• Convention on Biological Diversity, CBD (1992) 
190 parties 



MoAC 

DOA DOF 

DONP 

MoNRE 

MoC MoE 

RFD 

MoJ 

DOL 

ONEP 

DIP 

IP Court 

IPO/TLO 

MFA 

CBD/WIPO TRIPS/TK/IT-
PGRFA/UPOV/Cartegena Protocol 

MoST 

BIOTEC NSTDA 

Universities 

Who does what? 



WIPO Patent Issues on GR 

• Standing Committee on the Law of Patents 
(SCP) 

• Substantive Patent Law Treaty (SPLT) 

• Intergovernmental Committee (IGC) on IP, GR 
TK and Folklore (GRTKF) 

• Working group on PCT Reform 

• Included in WIPO development agenda 



WTO TRIPS Council 

• Relationship  between TRIPS and CBD 

• Disclosure in patent applications of sources of 
biological material, prior informed consent, 
benefit sharing provisions 



Conventional on Biological Diversity (CBD) 

• Objectives 
– To promote biodiversity 
– To promote sustainable use 
– To share the benefits of such use equitably 

between providers and users 
• Article 15 

– States have sovereign rights 
– Access to GR to be facilitated 
– No restrictions that run counter to the CBD 
– Access on mutually agree terms 
– Subject to prior informed consent 
– Fair and equitable sharing of benefits 



อนสุญัญาวา่ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Conventional on Biological Diversity) 

• Conservation 

• Sustainable use 

• Benefit sharing 

• Art1: The objectives of this convention,…., are the 
conservation of biological diversity, the sustainable use 
of its components and the fair and equitable sharing of 
the benefit arising out of the utilization of genetic 
resources, including by appropriate access to genetic 
resources and by appropriate transfer of relevant 
technologies, taking into account all rights over those 
resources and technologies, and by appropriate funding. 



Paradigm Shift 

Biodiversity as a 
common heritage 

of mankind 

States have 
sovereign right 

over biodiversity 

CBD 
(1992) 

Free to use 
Concern:  
No benefit sharing  
from industrial users 

Use is subjected to any 
available domestic laws 
 
Bio-piracy,  
North-South Conflict 



CBD: วัตถุประสงค์ 

• อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

• ใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน 

• แบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพนัธุกรรมอย่าง
ยุตธิรรมและเท่าเทยีมโดยการเข้าถงึทรัพยากรพันธุกรรมและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม (Benefit 
Sharing) 



หลักการ 
• รัฐมีสิทธิอธิปไตยเหนือทรัพยากรธรรมชาตขิองตน 
• การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม
อย่างยุตธิรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่นอย่างเท่าเทยีมและ
ยุตธิรรมทัง้ผลการวิจัยและพัฒนาและผลประโยชน์ทางการ
พาณิชย์ 

• น าไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน 

• เอือ้อ านวยการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ประเทศก าลังพฒันา 
• การมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับทรัพยากร
พนัธุกรรมของภาคีผู้ให้ 



เงื่อนไขตามมาตรา 15 
• การเข้าถงึต้องมีการขออนุญาต (Prior Informed Consent: PIC) 

• การเข้าถงึที่ได้รับอนุญาตแล้วต้องมีการแบ่งปันผลประโยชน์โดยการ
จัดท าเงื่อนไขที่ได้รับการตกลงร่วมกัน (Mutually Agreed Terms, MAT) 

แนวทางบอนน์ 
(Bonn’s guideline) 

2001-2002 

ระบอบระหวา่งประเทศ 
(International Regime) 

2002-2009 

พิธีสารนาโงยา่ 
(Nagoya Protocol) 

2010 

Legal binding protocol 



CBD-ABS Concept 

     ABS 

Authorized Access 

Prior Informed Consent 
“PIC” 

Benefit Sharing 

Mutually Agreed Terms 
“MAT” 

Bonn Guidelines on Access to Genetic Resources and Fair and 
Equitable Sharing of the Benefits Arising out of their Utilization 



Concerns 

• IP Due Diligence 
– Sources of (bio)-materials 

• Material Transfer Agreement (MTA) 

• Confidential Disclosure Agreement (CDA) 

– Ownership (read contracts) 

– Inventorship 

• International collaborations 
– International students at MFU 

– Exchange of staffs and students in R&D 

 



User 

PIC 

Rejected Competent 
National Authority 

Approved 

MAT MTA 

Internationally 
Recognized 
Certificate 

International 
Registry 

Utilization 

Checkpoint 
1. IPR Registration 
2. Commercial 

registration 
3. Publication 

Biodiversity Country User Country 

User 

สผ 
กรมวิชาการเกษตร 
หน่วยงานที่ถือครองทรัพยากรชีวภาพ 

Material Transfer Agreement 



A-Access ขออนุญาตเข้าถงึ 
• เข้าถงึทรัพยากรพนัธุกรรม/ภมิูปัญญาท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับทรัพยากร

พนัธุกรรม 
• โดยความเหน็ชอบและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
• ไม่จ ากัดการใช้และการแลกเปล่ียนตามธรรมเนียมประเพณี 
• พจิารณากฎหมายจารีตประเพณี ขัน้ตอนและวธีิปฏบิัตขิองชุมชน โดย

สอดคล้องกับกฎหมายภายใน 
• ส่งเสริมการวจิัยที่ส าคัญต่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
• มาตรการการเข้าถงึที่ง่ายส าหรับการใช้ที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์  
• ให้ความส าคัญกับสถานการณ์ฉุกเฉิน (โรคระบาด) พจิารณาความจ าเป็นใน

การเข้าถงึ/แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเร่งด่วน 
• ให้ความส าคัญกับทรัพยากรพนัธุกรรมเพื่ออาหารและการเกษตร 



B-Benefit sharing  
(จัดท าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์) 

• แบง่ปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพนัธุกรรมรวมถึงการ
ประยกุต์ใช้ตอ่เน่ืองและเชิงพาณิชย์ตามเง่ือนไขท่ีเห็นชอบร่วมกนั 
(Mutually Agreed Terms-MAT) 

• กลไกการแบง่ปันผลประโยชน์พหภุาคีระดบัโลก (กรณีข้ามแดน/กรณี
ไม่มีการขออนญุาต) 

• ผลประโยชน์ท่ีมีการแบง่ปัน 
– ผลประโยชน์ท่ีเป็นตวัเงิน (คา่ธรรมเนียม เงินทนุเพ่ือการวิจยั การเป็นเจ้าของ
ร่วมในสทิธิทางทรัพย์สินทางปัญญา) 

– ผลประโยชน์ท่ีไมเ่ป็นตวัเงิน (ผลลพัธ์การวิจยัและพฒันา ความร่วมมือในการ
วิจยั การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างเสริมสมรรถนะ การฝึกอบรม) 



C-Compliance (จัดให้มีกลไกปฏบิัตติาม) 

• กลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเข้าถงึและแบ่งปัน 
(Access and Benefit Sharing Clearing house) 

• เอกสารรับรอง 

• จุดตรวจสอบ (check point) 

– วิจัยและพัฒนา:หน่วยให้ทุน การตพีมิพ์ผลงาน? 

– นวัตกรรม: การขอสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

– การค้า: การขออนุญาตเพื่อวางตลาด? 



ผู้ที่เก่ียวข้อง: ผู้ให้ทรัพยากร vs. ผู้ใช้ทรัพยากร 

• ประเทศผู้ให้ 

• ประเทศที่มีการด าเนินการวิจัยและพัฒนา/ใช้เพื่อการค้า 
“ประเทศผู้ใช้” 

• ผู้ให้ทรัพยากร “ประเทศ” “ชุมชน” “ex-situ 

collection”  

• ผู้ใช้ทรัพยากร “ประเทศ” “หน่วยวจิัย” “ex-situ 
collection” “ภาคอุตสาหกรรม” “นักวิจัย” 



การด าเนินงานของประเทศไทย 
CBD 

(ABS) 
 

 

  ระหว่างประเทศ           ประเทศไทย 
 
 
  พธีิสารนาโงย่า        กฎระเบียบ/กลไก                     
                       ภายในประเทศ 

ระเบียบคณะกรรมการอนรัุกษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพแหง่ชาติวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถงึทรัพยากรชีวภาพ 

และการได้รับประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 
(ประกาศในราชกิจจานเุบกษา 4 มี.ค. 2554 และมีผลบงัคบัใช้ 5 มี.ค. 2554) 

พรบ.คุ้มครองพนัธุ์พืช 



พธีิสารนาโงย่าว่าด้วยการเข้าถงึทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่เป็นธรรมและเท่าเทยีมที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรนัน้ 

• ขัน้ตอนในการท าสนธิสญัญา 
– การเจรจา (Negotiation) 
– การลงนามรับรอง (Signature)  

• 22 พ.ค. 1992 รับรองเนือ้หาอนสุญัญา ณ กรุงไนโรบี ประเทศเคนยา 
• 5-14 มิ.ย. 1992 ลงนามในอนสุญัญา โดย 157 ประเทศ ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล 
• มีผลบงัคบัใช้วนัท่ี 29 ธนัวาคม 1993  

– การให้สตัยาบนั (Ratification) การภาคยานวุตัิ (Accession) 
• (ประเทศไทย:  31 ต.ค. 2003 และมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่ 29 ม.ค. 2004) 

– การอนวุตัิการ (Implementation): Entry into force at domestic level 

• วตัถปุระสงค์ของพิธีสาร 
– ก าหนดแนวทางในการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรพนัธุกรรม 
– การก าหนดแนวทางการเข้าถงึตาม ABS  (PIC & MAT) 



พธีิสารนาโงยาว่าด้วยการเข้าถงึทรัพยากรพันธุกรรม
และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึน้จากการใช้
ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทยีมและยุตธิรรม 

• วัตถุประสงค์ 
– แบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียม

และยุตธิรรม 
– การเข้าถงึและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
– สนับสนุนการอนุรักษ์/ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง

ยั่งยืน 

• สารพันธุกรรม 
– สารใดๆของพืช สัตว์ จุลินทรีย์หรือแหล่งก าเนิดอ่ืนๆซึ่งบรรจุหน่วยที่มี

บทบาทหน้าที่ในการสืบทอดพันธุกรรม (functional units of 
heredity) 



พธีิสารนาโงยาฯ 
• ทรัพยากรชีวภาพ   

– หมายรวมทัง้ทรัพยากรพนัธุกรรม สิ่งมีชีวิต หรือส่วนใดๆของสิ่งมีชีวิต (parts 
thereof) ประชากร หรือองค์ประกอบเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตของระบบนิเวศ ซึ่งมีประโยชน์
หรือคุณค่าตามความเป็นจริงและตามศักยภาพต่อมนุษยชาติ 

– In-situ  conditions (สภาพในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาต)ิ  

– Ex-situ (การอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาต)ิ 

• การใช้ทรัพยากรพนัธุกรรม 

– การด าเนินการวิจัยและพฒันาเกี่ยวกับ 

• ลักษณะทางพนัธุกรรมและชีวเคมีของทรัพยากรพนัธุกรรม 

• โดยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใดๆ ซึ่งใช้ระบบชีววิทยา 
ใช้สิ่งมีชีวิต หรือส่วนที่แยกออกจากสิ่งมีชีวิต (derivatives thereof) เพื่อท า
ให้หรือเปล่ียนแปลงผลผลิตหรือกระบวนการส าหรับการใช้ทางวิทยาศาสตร์ 
(specific use) 



ความส าคัญของระเบียบการเข้าถงึและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ 

• สร้างความตระหนักให้แก่หน่วยงานของรัฐและประชาชนในเร่ืองการ
แบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรชีวภาพ 

• เป็นเคร่ืองมือที่สอดคล้องกับหลักการสากลจงึช่วยให้หน่วยงานของรัฐมี
กรอบในการพจิารณาต่อรองแบ่งปันผลประโยชน์ 

• ช่วยเสริมสมรรถนะให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

• เป็นหลักเกณฑ์วธีิการที่ป้องกันผู้ให้ทรัพยากรชีวภาพจากการถูกกล่าวหา 

• หน่วยงานที่ต้องด าเนินงานตามระเบียบนี ้
– หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายและหน่วยงานของรัฐที่ครอบครอง

ทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งมไิด้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการเข้าถงึทรัพยากรชีวภาพไว้
โดยเฉพาะ 



หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมาย 
• กฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองพนัธุ์พืช 

• กฎหมายวา่ด้วยพนัธุ์พืช 

• กฎหมายวา่ด้วยป่าไม้ 

• กฎหมายวา่ด้วยอทุยานแหง่ชาติ 

• กฎหมายวา่ด้วยเชือ้โรคและพิษจาก
สตัว์ 

• กฎหมายวา่ด้วยการสงวนและ
คุ้มครองสตัว์ป่า 

• หรือกฎหมายอื่นตามที่ กอช.ก าหนด 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 กรมวิชาการเกษตร 

      หน่วยเก็บรักษาสายพนัธุ์จลุินทรีย์ทางการเกษตร 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

     กรมป่าไม้ 

     กรมอทุยานแหง่ชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช 

กระทรวงสาธารณสุข 

      กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

      กรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก 

 



หน่วยงานของรัฐที่ครอบครองทรัพยากรชีวภาพ 
• หน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจ หน้าที่ ศึกษาหรือวิจัย หรือเผยแพร่

หรือครอบครอง หรือ จ าหน่ายทรัพยากรชีวภาพตามกฎหมาย 

• กรมประมง กรมปศุสัตว์ 

• สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

• ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาต ิ

• กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง องค์การสวนสัตว์ องค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ 

• สถาบันการศึกษาของรัฐ 

• ต้องยดึถือปฏิบัตหิรือออกกฎหมายล าดบัรองเพื่ออนุวัตกิารให้
เป็นไปตามระเบียบนี ้



เคร่ืองมือที่ส าหรับการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานของรัฐที่ครอบครองทรัพยากรชีวภาพ 
• กลไกการด าเนินงานเร่ืองการเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ 
– ก าหนดหน่วยงาน คณะกรรมการ หรือกลุ่มคนที่ท าหน้าที่
พจิารณาให้ความเหน็การอนุญาตให้เข้าถงึและการท า
ข้อตกลงการแบ่งปันผลประโยชน์ 

• แบบค าขอรับหนังสืออนุญาตเข้าถงึทรัพยากรชีวภาพตาม
แบบที่ กอช. ก าหนด (ข้อ 4) 

• หนังสืออนุญาตตามแบบที่ กอช.ก าหนด (ข้อ 8) 



ขัน้ตอนการปฏบิัต ิ

ย่ืนค าขอเข้าถึงทรัพยากร
ชีวภาพ 

รับค าขออนญุาตเข้าถึง
ทรัพยากรชีวภาพพร้อม

เอกสารหลกัฐาน ตามแบบท่ี 
กอช. ก าหนด 

ตรวจสอบความถกูต้อง
ภายใน 30 วนั 

พิจารณาค าขอภายใน 

 90 วนั 
เห็นควรอนญุาต 

ผู้ ย่ืนค าขอเข้าถึงทรัพยากร
ชีวภาพ ให้สง่แผนงาน
โครงการ ฉบบัสมบรูณ์ 

ภายใน 30 วนั 

จดัท าข้อตกลง 

MATs 

ออกหนงัสืออนญุาตตาม
แบบท่ี กอช. ก าหนด 

(PICs) 

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้ความเหน็ 

150 วนั 



การพจิารณาท าข้อตกลง 

ไม่ต้องท าข้อตกลง 

(ในกรณีที่) 
• การเข้าถึงเป็นไปเพ่ือการศกึษา 
วิจยั ค้นคว้า หรือทดลองทาง
วิชาการตามหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาในประเทศ
ไทย 

• ไม่ได้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือการ
พาณิชย์ 

• มีหนงัสือรับรองจาก
สถาบนัการศกึษา 

• ข้อ 8 

ข้อตกลงที่ไม่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการ

พาณิชย์ 
• ข้อ 12 

ข้อตกลงที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการ

พาณิชย์ 
• ข้อ 13 



หน้าที่ของหน่วยงาน 

• พิจารณาค าขอ 

• จดัท า PIC และ MAT 

• ติดตามตรวจสอบ ก ากบัดแูล การปฏิบตัิตาม PIC และ 
MAT 

• รายงานผลตอ่ กอช. ตามท่ี กอช. ก าหนด (ทกุ 6 เดือน) 

 



ประเดน็ที่ต้องพจิารณาส าหรับหน่วยงาน 

• Focal point 

• Authority 

• Regulations on ABS 

• Documentary Filing 

• Forms 

• Monitoring and Enforcement Agency 

• Financial Management 



ภาพรวมของข้อสัญญา 
• สัญญาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 

• สัญญาให้ทุนการศกึษา 

• สัญญาจ้างวจิัย (Contract Research) 

• สัญญาร่วมวจิัย (Collaborative Research) 

• สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing Agreement) 

• สัญญาการถ่ายโอนวัสดุชีวภาพ (Material Transfer 
Agreement, MTA) 



Framework ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย 

• พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 

• พรบ.อทุยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
– ระเบียบกรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช ว่าด้วยการอนญุาตให้กระท าเพ่ือประโยชน์ในการศกึษา

หรือวิจยัทางวิชาการภายในป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2546 

– ระเบียบกรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีในเขตอทุยานแหง่ชาติ 
พ.ศ. 2549 

• พรบ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 

• พรบ.คุ้มครองพนัธุ์พืช พ.ศ. 2552 (ประกาศกฎกระทรวง ธนัวาคม พ.ศ. 2553) 

• พรบ.คุ้มครองและสง่เสริมภมิูปัญญาและการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2552 

• (ร่าง)ระเบียบสภาวิจยัแห่งชาติว่าด้วยการอนญุาตให้นกัวิจยัชาวต่างประเทศเข้ามาท าการวิจยั
ในประเทศไทย พ.ศ. .... 

• ระเบียบคณะกรรมการอนรัุกษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติว่าด้วยหลกัเกณฑ์และ
วิธีการเข้าถึงและการได้รับประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ พ.ศ. 2554 



กฎหมาย ABS ในประเทศไทย 

กฎหมาย Access (A) 

• พรบ.อุทยานแห่งชาต ิ2504 

ระเบียบกรมอุทยานฯ 2546 

ระเบียบกรมอุทยาน 2549 

• พรบ.ป่าสงวน 2507 

ระเบียบกรมป่าไม้ 2548 

กฎหมาย ABS 
• พรบ.คุ้มครองพนัธ์ุพชื 

• พรบ.คุ้มครองและส่งเสริม
ภมูิปัญญาฯ 

• ระเบียบกรมป่าไม้ 2542 

• (ร่าง) ระเบียบฯ สผ. 
(กอช.) 



พระราชบญัญตัิคุ้มครองพนัธุ์พืช พ.ศ.2542 

กองคุ้มครองพนัธุ์พืช 

กรมวิชาการเกษตร 



พรบ. คุ้มครองพันธ์ุพชื พ.ศ.2542 
มาตรา 3 

"พืช" หมายความวา่  สิ่งมีชีวิตในอาณาจกัรพืชและให้หมายความรวมถึงเห็ดและสาหร่ายแต่ไม่รวมถึง 

          จลุชีพอื่น 

"พนัธุ์พืช" หมายความวา่  กลุม่ของพืชท่ีมีพนัธกุรรมและลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ เหมือนหรือคล้ายคลงึ
กนั มีคณุสมบตัิเฉพาะตวัท่ีสม ่าเสมอ คงตวั และแตกตา่งจากกลุม่อ่ืนในพืชชนิดเดียวกนั และให้
หมายความรวมถึงต้นพืชท่ีจะขยายพนัธุ์ให้ได้กลุม่ของพืชท่ีมีคณุสมบตัิดงักลา่วข้างต้น 

"พนัธุ์พืชพืน้เมืองเฉพาะถ่ิน" หมายความวา่  พนัธุ์พืชท่ีมีอยู่เฉพาะในชมุชนใดชมุชนหนึง่ภายใน
ราชอาณาจกัรและไม่เคยจดทะเบียนเป็นพนัธุ์พืชใหม่ ซึง่ได้จดทะเบียนเป็นพนัธุ์พืชพืน้เมืองเฉพาะถ่ิน
ตามพระราชบญัญตัินี ้

"พนัธุ์พืชป่า" หมายความวา่  พนัธุ์พืชท่ีมีหรือเคยมีอยู่ในประเทศตามสภาพธรรมชาตแิละยงัมิได้น ามาใช้
เพาะปลกูอย่างแพร่หลาย 

"พนัธุ์พืชพืน้เมืองทัว่ไป" หมายความวา่  พนัธุ์พืชทีก่ าเนิดภายในประเทศหรือมีอยู่ในประเทศซ่ึงไดมี้การใช้
ประโยชน์อย่างแพร่หลาย และให้หมายความรวมถึงพนัธุ์พืชท่ีไม่ใช่พนัธุ์พืชใหม่ พนัธุ์พืชพืน้เมือง
เฉพาะถ่ิน หรือพนัธุ์พืชป่า 

 
 



พรบ. คุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ.2542 

มาตรา 52  (การเข้าถงึเพื่อประโยชน์ทางการค้า) 

  ผู้ใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพนัธ์ุพชืพืน้เมืองทั่วไป พนัธ์ุพชื
ป่าหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพันธ์ุพชืดังกล่าวเพื่อการปรับปรุง
พนัธ์ุ  ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า
จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และท าข้อตกลง
แบ่งปันผลประโยชน์โดยให้น าเงนิรายได้ตามข้อตกลงแบ่งปัน
ผลประโยชน์ส่งเข้ากองทุนคุ้มครองพนัธ์ุพชื  ทัง้นี ้ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วธีิการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



มาตรา 52 การเข้าถงึเพื่อประโยชน์ทางการค้า 
• ผู้ เก็บ จดัหา หรือ รวบรวม 

• พนัธุ์พืชพืน้เมืองทัว่ไป พนัธุ์พืชป่า หรือสว่นหนึง่สว่นใดของพนัธุ์พืช
ดงักลา่ว 

"พนัธุ์พืชพืน้เมืองเฉพาะถ่ิน" หมายความวา่  พนัธุ์พืชท่ีมีอยู่เฉพาะในชมุชนใดชมุชนหนึง่ภายใน
ราชอาณาจกัรและไม่เคยจดทะเบียนเป็นพนัธุ์พืชใหม่ ซึง่ได้จดทะเบียนเป็นพนัธุ์พืชพืน้เมือง
เฉพาะถ่ินตามพระราชบญัญตัินี ้

"พนัธุ์พืชป่า" หมายความวา่  พนัธุ์พืชท่ีมีหรือเคยมีอยู่ในประเทศตามสภาพธรรมชาติและยงัมิได้
น ามาใช้เพาะปลกูอย่างแพร่หลาย 

"พนัธุ์พืชพืน้เมืองทัว่ไป" หมายความวา่  พนัธุ์พืชทีก่ าเนิดภายในประเทศหรือมีอยู่ในประเทศซ่ึงได้
มีการใชป้ระโยชน์อย่างแพร่หลาย และให้หมายความรวมถึงพนัธุ์พืชท่ีไม่ใช่พนัธุ์พืชใหม่ พนัธุ์พืช
พืน้เมืองเฉพาะถ่ิน หรือพนัธุ์พืชป่า 

• เพื่อการปรับปรุงพนัธุ์ ศกึษาทดลอง หรือวิจยั เพ่ือประโยชน์ทางการค้า 



มาตรา 52 การเข้าถงึเพื่อประโยชน์ทางการค้า 
• ต้อง 

– ได้รับอนญุาตจากพนกังานเจ้าหน้าท่ี 

– ท าข้อตกลงแบง่ปันผลประโยชน์ 

– น าเงินรายได้ตามข้อตกลงฯ สง่เข้ากองทนุคุ้มครองพนัธุ์พืช ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

• กฎกระทรวง 

– ผู้ขอย่ืนค าขอพร้อมเอกสาร 

– พนกังานเจ้าหน้าท่ี ตรวจเอกสารเบือ้งต้น 

– กรณีท่ีเอกสารครบ ด าเนินการส่งตอ่ให้คณะท างาน จ านวน 3-5 คน เพ่ือพิจารณา 
– คณะท างานแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ มีอ านาจสัง่ 

• ในกรณีท่ีไม่อนญุาต พนกังานฯจะแจ้งค าสัง่ไม่อนญุาตให้ผู้ขอฯ 

• ในกรณีท่ีอนญุาต พนกังานจะแจ้งค าสัง่ให้ผู้ขอฯ มาท าข้อตกลงและรับหนงัสือ
อนญุาต 

 

 



ท่ีมา: เอกสารประกอบการบรรยายเร่ืองการจดทะเบียนพนัธุ์พืชใหม่ตาม พรบ.คุ้มครองพนัธุ์พืช พ.ศ. 2542 โดย นายป่าน ปานขาว  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 



ท่ีมา: เอกสารประกอบการบรรยายเร่ืองการจดทะเบียนพนัธุ์พืชใหม่ตาม พรบ.คุ้มครองพนัธุ์พืช พ.ศ. 2542 โดย นายป่าน ปานขาว  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 



ท่ีมา: เอกสารประกอบการบรรยายเร่ืองการจดทะเบียนพนัธุ์พืชใหม่ตาม พรบ.คุ้มครองพนัธุ์พืช พ.ศ. 2542 โดย นายป่าน ปานขาว  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 



ท่ีมา: เอกสารประกอบการบรรยายเร่ืองการจดทะเบียนพนัธุ์พืชใหม่ตาม พรบ.คุ้มครองพนัธุ์พืช พ.ศ. 2542 โดย นายป่าน ปานขาว  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 



ท่ีมา: เอกสารประกอบการบรรยายเร่ืองการจดทะเบียนพนัธุ์พืชใหม่ตาม พรบ.คุ้มครองพนัธุ์พืช พ.ศ. 2542 โดย นายป่าน ปานขาว  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 



ท่ีมา: เอกสารประกอบการบรรยายเร่ืองการจดทะเบียนพนัธุ์พืชใหม่ตาม พรบ.คุ้มครองพนัธุ์พืช พ.ศ. 2542 โดย นายป่าน ปานขาว  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 



ท่ีมา: เอกสารประกอบการบรรยายเร่ืองการจดทะเบียนพนัธุ์พืชใหม่ตาม พรบ.คุ้มครองพนัธุ์พืช พ.ศ. 2542 โดย นายป่าน ปานขาว  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 



พรบ. คุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ.2542 
 ข้อตกลงแบง่ปันผลประโยชน์อย่างน้อยต้องมีรายการดงัตอ่ไปนี ้

                    (1) วตัถปุระสงค์ของการเก็บหรือรวบรวมพนัธุ์พืช 

                    (2) จ านวนหรือปริมาณของตวัอย่างพนัธุ์พืชท่ีต้องการ 

                    (3) ข้อผกูพนัของผู้ ได้รับอนญุาต 

                    (4) การก าหนดความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานการปรับปรุงพนัธุ์ 

   ศกึษา ทดลอง หรือวิจยัท่ี ได้มาจากการใช้พนัธุ์พืชในข้อตกลง 

                    (5) การก าหนดจ านวน อตัรา และระยะเวลาการแบ่งปันผลประโยชน์ตาม 

                  ข้อตกลงแบง่ปันผลประโยชน์ในผลิตภณัฑ์ท่ีได้มาจากการใช้พนัธุ์พืชในข้อตกลง 

                    (6) อายขุองข้อตกลง 

                    (7) การยกเลิกข้อตกลง 

                    (8) การก าหนดวิธีการระงบัข้อพิพาท 

                    (9) รายการอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 



ข้อตกลงแบง่ปันผลประโยชน์อย่างน้อยต้องมีรายการดงัตอ่ไปนี ้
    (1) วตัถปุระสงค์ของการเก็บหรือรวบรวมพนัธุ์พืช 

    (2) จ านวนหรือปริมาณของตวัอยา่งพนัธุ์พืชท่ีต้องการ 

     (3) ข้อผกูพนัของผู้ได้รับอนญุาต 

     (4) การก าหนดความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานการปรับปรุงพนัธุ์ 
ศกึษา ทดลอง หรือวิจยัท่ี ได้มาจากการใช้พนัธุ์พืชในข้อตกลง 

     (5) การก าหนดจ านวน อตัรา และระยะเวลาการแบง่ปันผลประโยชน์ตามข้อตกลง
แบง่ปันผลประโยชน์ในผลิตภณัฑ์ท่ีได้มาจากการใช้พนัธุ์พืชในข้อตกลง 

      (6) อายขุองข้อตกลง 

      (7) การยกเลกิข้อตกลง 

      (8) การก าหนดวิธีการระงบัข้อพิพาท 

      (9) รายการอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 



วัตถุประสงค์ของข้อตกลง 
• ก าหนดเงื่อนไขในการปฏิบตัิของผู้ เข้าถึง 

• ก าหนดเร่ืองการแบ่งปันผลประโยชน์และท่ีมาของเงินกองทนุคุ้มครองพนัธุ์พืช 

• ติดตามการใช้ประโยชน์พนัธุ์พืชในอนาคต 

• หน้าท่ีของผู้ ได้รับอนญุาตตามข้อตกลง 

– เก็บ จดัหา รวบรวม ชนิดพนัธุ์ตามท่ีระบ ุ และ แจ้งรายละเอียดของชนิดพนัธุ์ 

– ไม่ใช้ประโยชน์ในชนิดพนัธุ์นัน้นอกเหนือจากท่ีได้รับอนญุาต 

– ไม่น า raw materials ไปขอสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
– ไม่โอนสิทธิในข้อตกลงให้บคุคลอ่ืน 

– ปฏิบตัิตามค าสัง่ของเจ้าพนกังาน 

– รักษาความลบัเก่ียวกบัการศกึษาวิจยัและผลท่ีได้ตามข้อตกลง 

– รายงานเม่ือโครงการสิน้สดุลง 

– รายงานการใช้ประโยชน์ในทางการค้า 

– แบ่งปันผลประโยชน์ 

– แจ้งเม่ือมีการอนญุาตให้ผู้ อ่ืนใช้สิทธิ 



ท่ีมา: เอกสารประกอบการบรรยายเร่ืองการจดทะเบียนพนัธุ์พืชใหม่ตาม พรบ.คุ้มครองพนัธุ์พืช พ.ศ. 2542 โดย นายป่าน ปานขาว  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 



ท่ีมา: เอกสารประกอบการบรรยายเร่ืองการจดทะเบียนพนัธุ์พืชใหม่ตาม พรบ.คุ้มครองพนัธุ์พืช พ.ศ. 2542 โดย นายป่าน ปานขาว  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 



ท่ีมา: เอกสารประกอบการบรรยายเร่ืองการจดทะเบียนพนัธุ์พืชใหม่ตาม พรบ.คุ้มครองพนัธุ์พืช พ.ศ. 2542 โดย นายป่าน ปานขาว  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 



ท่ีมา: เอกสารประกอบการบรรยายเร่ืองการจดทะเบียนพนัธุ์พืชใหม่ตาม พรบ.คุ้มครองพนัธุ์พืช พ.ศ. 2542 โดย นายป่าน ปานขาว  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 



ท่ีมา: เอกสารประกอบการบรรยายเร่ืองการจดทะเบียนพนัธุ์พืชใหม่ตาม พรบ.คุ้มครองพนัธุ์พืช พ.ศ. 2542 โดย นายป่าน ปานขาว  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 



ท่ีมา: เอกสารประกอบการบรรยายเร่ืองการจดทะเบียนพนัธุ์พืชใหม่ตาม พรบ.คุ้มครองพนัธุ์พืช พ.ศ. 2542 โดย นายป่าน ปานขาว  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 



ทรัพย์สินทางปัญญา 

• ผู้ได้รับอนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ของผลิตผล 

• หน้าที่ต้องรายงานต่อหน่วยงานของรัฐเมื่อได้รับความ
คุ้มครองในทรัพย์สินทางปัญญา 

• ถ้าไม่ต้องการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ได้รับอนุญาต
โอนสิทธิดังกล่าวให้แก่กรมวชิาการเกษตรที่จะขอรับ
ความคุ้มครองแทน 



บทลงโทษ (ม.66) 

• ไม่ปฏิบตัิตามมาตรา 52 ต้องระวางโทษ จ าคกุไมเ่กินสองปี หรือปรับ
ไม่เกิน 400,000 บาท 



พรบ. คุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ.2542 

• มาตรา 53  ผู้ใดท าการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย
พันธ์ุพืชพืน้เมืองทั่วไป พันธ์ุพืชป่าหรือส่วน
หน่ึงส่วนใดของพันธ์ุพืชดังกล่าวที่มิได้มี
วัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ให้
ปฏบิัตติามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 



ระเบียบฯ ตามมาตรา 53 

• ผู้ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย แจ้งรายละเอียดพร้อมเอกสารต่อกรม
วิชาการเกษตร (ด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์) 

• ท าตามแบบ 
• ถ้าศึกษา ทดลองหรือวิจัยแทนหน่วยงาน ต้องมีหนังสือรับรอง

จากหน่วยงานต้นสังกัด 
• ถ้าหนังสือแจ้งและเอกสารครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้ง

การรับทราบ 
• ถ้าหนังสือแจ้งหรือเอกสารไม่ถูกต้อง ให้มีหนังสือแจ้งกลับไปยังผู้

แจ้ง (เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง) 



การคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ 

ท่ีมา: เอกสารประกอบการบรรยายเร่ืองการจดทะเบียนพนัธุ์พืชใหม่ตาม พรบ.คุ้มครองพนัธุ์พืช พ.ศ. 2542 โดย นายป่าน ปานขาว  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 



ท่ีมา: เอกสารประกอบการบรรยายเร่ืองการจดทะเบียนพนัธุ์พืชใหม่ตาม พรบ.คุ้มครองพนัธุ์พืช พ.ศ. 2542 โดย นายป่าน ปานขาว  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 



http://www.doa.go.th/pvp/ 





คณุสมบตัิของพนัธุ์พืชท่ีขอรับสิทธิ (พนัธุ์พืชใหม)่ 

• เป็นชนิดพืชที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ความคุ้มครอง (มาตรา 14) 

• เป็นพันธ์ุพืชที่ไม่มีการน าส่วนขยายพันธ์ุมาใช้ประโยชน์ทัง้ในและนอก
ราชอาณาจักรเกนิกว่า 1 ปี ก่อนวันยื่นขอจดทะเบียน (มาตรา 12 (1)) 

• เป็นพันธ์ุพืชที่แตกต่างจากพันธ์ุพืชอ่ืน มีความสม ่าเสมอ และความคงตัว 
(มาตรา 11 และ 12 (2)) 

DUS Test 
Distinctness ความแตกต่างอย่างเดน่ชดั 
Uniformity ความสม ่าเสมอ 
Stability ความคงตวั 
ภายใต้เง่ือนไขเดียวกนั 
     สิ่งแวดล้อม 
     ช่วงเวลาการพฒันา 



ท่ีมา: เอกสารประกอบการบรรยายเร่ืองการจดทะเบียนพนัธุ์พืชใหม่ตาม พรบ.คุ้มครองพนัธุ์พืช พ.ศ. 2542 โดย นายป่าน ปานขาว  เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 



พรบ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2537 

มาตรา 9  การประดษิฐ์ดังต่อไปนีไ้ม่ได้รับความคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัต ิ

 (1) จุลชีพและส่วนประกอบส่วนใดส่วนหน่ึงของจุลชีพที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาต ิสัตว์  พืช หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพชื 

 (2) กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

 (3) ระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

 (4) วิธีการวินิจฉัย บ าบัด  หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์ 

 (5) การประดษิฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย  หรือศีลธรรมอันดี  
อนามัยหรือสวัสดภิาพของประชาชน 

 



การประดษิฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ (มาตรา 9) 

1. จุลชีพ และส่วนประกอบส่วนใดส่วนหน่ึงของจุลชีพที่มีอยู่      
ตามธรรมชาต ิสัตว์ พชื หรือสารสกัดจากสัตว์หรือพืช 

2. กฎเกณฑ์และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

3. ระบบข้อมูลส าหรับการท างานของเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
4. วธีิการวินิจฉัย บ าบัด หรือรักษาโรคมนุษย์ หรือสัตว์ 

5. การประดษิฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี 
      อนามัย หรือสวัสดภิาพของประชาชน 



Patentability ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสกดัจากพืช สตัว ์
และจุลินทรีย ์

พืช 
ชนิดเดียว 

สกดั 

น ้าหรือตวัท าละลายอ่ืน 

สารสกดัหยาบ 

  ไม่รบัจด 

ท าใหบ้ริสุทธ์ิ 

โครงสรา้งสารบริสุทธ์ิ 

(เช่นกรด) 

ไม่รบัจด 

อนุพนัธส์าร 
(เช่นเกลือ) 

เปลี่ยน 

โครงสรา้ง ไม่รบัจด 

รบั

จด 

ท่ีมา: เอกสารประกอบการอบรมตวัแทนสทิธิบตัรมืออาชีพรุ่นที่ 1 กรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2551 



พืช 
หลายชนิด 

สกดัดว้ย 

น ้าหรือตวัท าละลายอ่ืน 

ส่วนผสม 

สารสกดัหยาบ 

รบั

จด 

รบั

จด 

ท่ีมา: เอกสารประกอบการอบรมตวัแทนสทิธิบตัรมืออาชีพรุ่นที่ 1 กรมทรัพย์สนิทางปัญญา พ.ศ. 2551 



ข้อเสนอแนวทางการปฏิบตัิตาม พรบ.คุ้มครองพนัธุ์พืช 
• ข้อเสนอแนวปฏิบตัิ 

• นกัวิจยัย่ืนข้อเสนอโครงการมายงั RDO (ควรมีแบบฟอร์มให้นกัวิจยัระบวุา่
โครงการดงักลา่วเก่ียวข้องกบัทรัพยากรชีวภาพหรือไม ่ถ้าเก่ียวข้องเป็นทรัพยากร
ประเภทใด พืช สตัว์ หรือ จลุินทรีย์ และถ้าเก่ียวข้องกบัพืชแล้ว มีวตัถปุระสงค์
เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือไม ่(เพ่ือพิจารณาวา่จะต้อง
ด าเนินการแจ้งตามมาตรา 52 หรือ 53) 

• RDO แจ้งไปยงักองคุ้มครองพนัธุ์พืช (กรณีแจ้งตาม ม.53) 

• RDO แจ้งไปยงักองคุ้มครองพนัธุ์พืชและส าเนาข้อเสนอโครงการสง่ IPOP 
เพ่ือเตรียมจดัท าข้อตกลงแบง่บนัผลประโยชน์กบักองคุ้มครองพนัธุ์พืช (กรณีแจ้ง
ตาม ม.52) 

• ระเบียบ กอช. ก็จะด าเนินการในลกัษณะเดียวกนั 



ข้อเสนอแนวปฏบิัตติามระเบียบ กอช. 
ในฐานะผู้ให้ (เจ้าของทรัพยากรฯ) 

• การจดัเก็บท่ีเป็นระบบและได้มาตรฐาน 

• การอนญุาตการเข้าถงึ 

– ชอ่งทาง 

– แบบฟอร์ม 

– การพิจารณาอนญุาต/ไมอ่นญุาต 
– บคุลากร 

• การท าข้อตกลงแบง่ปันผลประโยชน์ 

– การเจรจาตอ่รอง 
• Material Transfer Agreement (MTA) 

• การจดัเก็บเอกสาร/ข้อมลู (clearing house) 

• การติดตามการใช้ทรัพยากร 

 

ในฐานะผู้ขอใช้ทรัพยากรชีวภาพ 
• การขออนญุาต 

• การท าข้อตกลงแบง่ปันผลประโยชน์ 

• การรายงานความก้าวหน้า 

• การปฏิบตัิตามข้อตกลง BS และ MTA 


