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พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพชื 
 

พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกาเลม 116 ตอนที่ 118 ก เม่ือวันที่ 25 พฤศจิกายน 2542 ซ่ึงทําให
พระราชบัญญัติฉบับน้ีมีผลบังคับใชเปนกฎหมาย ต้ังแตวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542 
         เพ่ือเปนการสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหมีการพัฒนาและมีการปรับปรุงพันธุ
พืชใหม ภายใตหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ ดวยการใหสิทธิคุมครองทางกฎหมาย 
อีกท้ังเปนการสงเสริมการอนุรักษ และพัฒนาการใชประโยชนพันธุพืชพ้ืนเมือง และ
พันธุพืชปา และเพื่อการกระตุนเรงเราใหชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษ และใช
ประโยชนในทรัพยากรทางพันธุกรรมพืชอยางยั่งยืน  
 
สาระสําคัญ 
นิยาม ความหมาย ของคําภายใตบทบัญญัติกฎหมาย   

ภายใตบทบัญญัติ ในพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ.  2542  ไดกําหนด
นิยามคําท่ีเกี่ยวของ     เพื่อกําหนดกรอบและขอบเขตของการบังคับใชกฎหมายให
ชัดเจน ตัวอยางเชน 
"พืช"   หมายถึง  ส่ิงมีชีวิตในอาณาจักรพืช และใหรวมถึง เห็ดและสาหราย แตไม
รวมถึงจุลชีพอื่น จะเห็นไดวาเจตนารมยของพระราชบัญญัติ ตองการใหครอบคลุมถึง 
เห็ดและสาหรายดวย จึงไดกําหนดลงไปในคํานิยามของพืชเพื่อใหชัดเจนยิ่งข้ึน 
ขณะเดียวกัน ไมรวมถึงจุลชีพชนิดอื่น ๆ ท้ังนี้ จุลชีพชนิดใหมท่ีไดจากการปรับปรุง
พันธุสามารถที่จะขอรับความคุมครองไดภายใตบทบัญญัติ  ในพระราชบัญญัติ
สิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2542  
"พันธุพืช" คือ กลุมของพืชท่ีมีพันธุกรรมและลักษณะทางพฤกษศาสตรเหมือนหรือ

ยอยลงมาจากชนิด (species) 

คลายคลึงกัน มีคุณสมบัติเฉพาะตัวท่ีสมํ่าเสมอคงตัว และแตกตางจากกลุมอื่นในพืช
ชนิดเดียวกัน และใหหมายความรวมถึง ตนพืชท่ีจะขยายพันธุใหไดกลุมของพืชท่ีมี
คุณสมบัติขางตน ภายใตบทบัญญัติดังกลาว พันธุพืช (cultivated variety) เปนกลุม
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วาพันธุพืชปาตองเปนพันธุพืชท่ีมิไดใชเพาะปลูก
 ถ วาพ

ืช

ติ สารพันธุกรรมท่ี ดัดแปลงจากธรรมชาติ 
รือสารพันธุกรรมท่ีสังเคราะห ข้ึน ถายเขาไปรวมหรือรวมอยางถาวรกับสาร

ั

 สุขภาพ 

คุมครองพันธุพืชท่ี 
นเองเปนผูปรับปรุงพันธุข้ึน 

มีพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น จะไดรับ 
สิทธ

งท่ัวไปและพันธุพืชปาท่ีมีอยูในประเทศไทย    จะไดรับ 
ความค

ผลประโยชนที่เกิดข้ึนจะนําเขาสู 
กองท

จักร
จุลชีพอื่น 

อยางแพรหลาย ึงแม ันธุพืชน้ันไดถูกนําออกมาจากปาแลว แตยังไมไดนํามาใช
เพาะปลูกอยางแพรหลายก็ตาม ภายใตบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพ
พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหผูเก็บจัดหาหรือรวบรวมพันธุพืชปา เพ่ือปรับปรุงพันธุ ศึกษา 
ทดลอง หรือวิจัยเพื่อใชประโยชนทางการคา จะตองไดรับอนุญาตจากเจาหนาท่ีและ
ตองทําขอตกลงแบงปนผลประโยชนกับรัฐ  
"การตัดตอสารพันธุกรรม" คือ กระบวนการในการนําสารพันธุกรรมท่ีมีตนกําเนิด
จากส่ิงมีชีวิตทั้งท่ีเปนสารพันธุกรรมธรรมชา
ห
พันธุกรรมเดิมของพืช ทําใหมีลกษณะท่ีไมเคยปรากฏมากอนตามธรรมชาติ 
          บทบัญญัติภายใตพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 กําหนดใหพันธุ
พืชใหมท่ีไดจากการตัดตอสารพันธุกรรม (Genetically Modified Plants) จะตองผาน
การประเมินผลกระทบทางดานความปลอดภัยทางชีวภาพตอส่ิงแวดลอม
หรือสวัสดิภาพของประชาชน กอนท่ีจะจดทะเบียนพันธุพืชใหมได 
 
ประโยชนของกฎหมายที่เกษตรกรจะไดรับ 

1. เกษตรกรที่เปนนักปรับปรุงพันธุพืช   จะไดรับความ
ต

2. เกษตรกรที่รวมตัวเปนชุมชนและ
ิเปนเจาของพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นนั้น 

3. พันธุพืชพ้ืนเมือ
ุมครองในรูปแบบของการแบงปนผลประโยชน จากการใชประโยชนพันธุพืช

ดังกลาวในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อการคา 
ุนคุมครองพันธุพืช 

กําหนดความหมาย 
"พืช" หมายความวา ส่ิงมีชีวิตในอาณา พืชและใหหมายความรวมถึงเห็ด 

และสาหราย แตไมรวมถึง
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"พันธุพืช" หมายความวา กลุมของพืชท่ีมีพันธุกรรมและลักษณะทางพฤกษศาสตร
เหมือน

ึงตนพืชท่ีจะขยายพันธุใหไดกลุม
ณ

ถ ฉ

ะราชบัญญัติน้ี 

ูกอ

"พันธุพืชพ้ืนเมืองทั่วไป" หมายความวา พันธุพืชท่ีกําเนิดภายในประเทศหรือมีอยู

ือพันธุพืชปา 

"การตัดตอสารพันธุกรรม" หมายความวา กระบวนการในการนําสารพันธุกรรมท่ีมี
ีช

"สวนขยายพันธุ" หมายความวา พืชหรือสวนหน่ึงสวนใดของพืชท่ีสามารถทําใหเกิด

"นักปรับปรุงพันธุพืช" หมายความวา ผูซ่ึงทําการปรับปรุงพันธุ หรือพัฒนาพันธุจน
ไดพันธุพืชใหม 

หรือคลายคลึงกัน มีคุณสมบัติเฉพาะตัวท่ีสมํ่าเสมอ คงตัวและแตกตางจาก
กลุมอื่นในพืชชนิดเดียวกัน และใหหมายความรวมถ
ของพืชท่ีมีคุ สมบัติดังกลาวขางตน 

"พันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะ ิ่น" หมายความวา พันธุพืชท่ีมีอยูเ พาะในชุมชนใดชุมชน
หน่ึงภายในราชอาณาจักร และไมเคยจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหมซ่ึงไดจดทะเบียน
เปนพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นตามพร

"พันธุพืชปา" หมายความวา พันธุพืชท่ีมีหรือเคยมีอยูในประเทศตามสภาพธรรมชาติ 
และยังมิไดนํามาใชเพาะปล ยางแพรหลาย 

ในประเทศ ซ่ึงไดมีการใชประโยชนอยางแพรหลายและใหหมายความรวมถึงพันธุพืช
ท่ีไมใชพันธุพืชใหม พันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นหร

"สารพันธุกรรม" หมายความวา สารเคมีท่ีทําหนาท่ีกําหนดลักษณะเฉพาะของ
ส่ิงมีชีวิต โดยสามารถเปนตนแบบในการจําลองตนเองและถายทอดไปยังรุนตอไปได 

ตนกําเนิดจากส่ิงท่ีม ีวิตท้ังเปนสารพันธุกรรมธรรมชาติ สารพันธุกรรมท่ีดัดแปลงจาก
ธรรมชาติ หรือสารพันธุกรรมท่ีสังเคราะหข้ึน ถายเขาไปรวมหรือรวมอยางถาวรกับ
สารพันธุกรรมเดิมของพืชทําใหมีลักษณะท่ีไมเคยปรากฏมากอนตามธรรมชาติ 

"สภาพทางพันธุกรรม" หมายความวา องคประกอบโดยรวมของขอมูลพันธุกรรมที่
กําหนดการแสดงออกซึ่งลักษณะตาง ๆ ของส่ิงมีชีวิตรวมกันสภาพแวดลอม 

พืชตนใหมไดโดยวิธีปกติ ทางเกษตรกรรม 
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"ชุมชน" หมายความวา กลุมของประชาชนท่ีต้ังถิ่นฐาน และสืบทอดระบบวัฒนธรรม
รวมกันมาโดยตอเน่ือง และไดข้ึนทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ี 

นาที่" หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีประกาศแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม

ิน้ี  

บดวยลักษณะดังตอไปนี้ 

า สรีรวิทยา
รมท่ีจําเพาะ

ันธุได 
ั้งของการผล

ษณะประจําพันธุแตกตางจากพันธุอื่นอยางเดนชัด ทางสัณฐานวิทยา 
 

"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการคุมครองพันธุพืช 

"พนักงานเจาห
พระราชบัญญัติน้ี 

"อธิบด"ี หมายความวา อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัต

หมวดที่ 2 พันธุพืช 

มาตรา 11 พันธุพืชตามพระราชบัญญัติน้ีตองประกอ

     (1) มีความสม่ําเสมอของลักษณะประจําพันธุ ทางดานสัณฐานวิทย
หรือคุณสมบัติอื่นที่เปนผลเนื่องจากการแสดงออกของสภาพทางพันธุกร
ตอพันธุพืชน้ัน 

     (2) มีความคงตัวของลักษณะประจําพันธุท่ีสามารถแสดงลักษณะประจําพ
ในทุกคร ิตสวนขยายพันธุพืชน้ัน เม่ือขยายพันธุดวยวิธีท่ัวไปสําหรับพืช
น้ัน 

     (3) มีลัก
สรีรวิทยา หรือมีคุณสมบัติอยางหน่ึงอยางใด ซ่ึงเปนผลเนื่องจากการแสดงออกของ
สภาพทางพันธุกรรม ท่ีแตกตางจากพันธุพืชอื่นลักษณะของพันธุพืชตาม (1) ไมใช
บังคับกับพันธุพืชปา 

การบริการตามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช 

1. รับจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชใหมและพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น 
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สวนใดของพันธุพืชดังกลาว เพ่ือการปรับปรุงพันธุ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย เพ่ือ

ัตถุประสงคทางการคา 

ในกรณีท่ีใชพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ
ชในการปรับปรุงพันธุ  

  ุพืช (กําลังดําเนินการ) 

อกพืชอนุรักษ  

ืชลูกผสมฯ 

ประโยชนทางการคา 

3. ออกใบอนุญาตในการเก็บ จัดหา รวบรวม พันธุพืชเมืองท่ัวไป พันธุพืชปา หรือ
สวนหน่ึงสวนใด ของพันธุพืชดังกลาว เพ่ือการปรับปรุงพันธุ ศึกษา ทดลอง หรือ
วิจัย ไมมีว

4. ทําสัญญาแบงปนผลประโยชน 

5. ตออายุ อนุญาตใหใชสิทธิ กํากับดูแลสิทธิและการละเมิดสิทธิ 

6. ติดตามการจัดสรรผลประโยชน 

  7. ตรวจสอบการแบงปนผลประโยชน
พชืปา และพันธุพืชพ้ืนเมืองท่ัวไปมาใ

แบงออกเปน 6 สวน ดังนี้ 

          1. การจดทะเบียนคุมครองพันธ

         2. การข้ึนทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยง 

         3. การขออนุญาตนําเขาพืชอนุรักษ  

         4. การขออนุญาตสงอ

         5. การขออนุญาตนําผานพืชอนุรักษ 

         6. การออกหนังสือรับรองการสงออกพ

การขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยง 

http://www.doa.go.th/pl_data/03_REGULATION/Protect/Protectservice.html#v2#v2
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ผูซ่ึงประสงคจะทําการขยายพันธุเทียมพืชอนุรักษเพื่อการคา ใหยื่นคําขอข้ึนทะเบียน
สถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษตามขั้นตอนตอไปน้ี 

      1. ยื่นแบบคําขอ พ.พ. 15 และ 
ระบุไวในแบบ พ.พ. 15 ตอพนักงาน

บัญชีประกอบแบบคําขอฯ พรอมหลักฐานตามที่
 เจาหนาท่ี ณ กองคุมครองพันธุพืช กรมวิชาการ

า
พืชอนุรักษบัญชี 1 จะตองเสีย

ไ

จะตองมีสําเนาหรือรูปถายบัตรประชาชน/ใบสําคัญ
วย 

 

วย

คุมสภาพแวดลอม  

เกษตร ดวยตนเอง หรือโดยทางไปรษณีย ถึงพนักงานเจาหน ท่ี ณ กองคุมครองพันธุ
พืช กรมวิชาการเกษตร ในกรณีข้ึนทะเบียน
คาธรรมเนียมใบสําคัญ การขึ้นทะเบียน ฯ จํานวน 500 บาท (ตอใบสําคัญการข้ึน
ทะเบียน 1 ฉบับ ซ่ึงมีอายุ 5 ป)  

      2. เม่ือเจาหนาท่ีไดรับแบบ พ.พ. 15   แลวจะดําเนินการตรวจสอบเอกสาร 
ดังตอ ปน้ี 
          2.1 หลักฐานประกอบแบบคําขอข้ึนทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ 

- ในกรณีบุคคลท่ัวไป 
ประจําตัวอยางอื่น ท่ีราชการออกให และตองมีลายมือช่ือรับรองสําเนาด

- ในกรณีท่ีเปนนิติบุคคล จะตองมีสําเนาหรือรูปถายหนังสือรับรองการจด
ทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขอข้ึนทะเบียน

- ในกรณีท่ีใหบุคคลใดดําเนินการแทนนิติบุคคล บุคคลนั้นตองมีหนังสือแสดง
วาเปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคล 

          2.2 แบบบัญชีประกอบแบบคําขอข้ึนทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ 

- รายช่ือพืชอนุรักษ โดยระบุเปนช่ือสามัญ และในกรณีท่ีทราบช่ือวิทยาศาสตร
ใหระบุช่ือวิทยาศาสตรดวย 

- จํานวนพอ-แมพันธุท่ีใชในการขยายพันธุเทียม ซ่ึงจะตองไดมาโดยชอบด
กฎหมาย) 

- วิธีการขยายพันธุเทียม จํานวนเพื่อการคาท่ีเปนไปไดตามวิธีการขยายพันธุ
เทียมน้ันการจัดการและควบ
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ในกรณีท่ีเอกสารไมครบ หรือเอกสารไมถูกตองเจาหนาท่ีจะติดตอไปยังผูยื่นคําขอ 
ัพท หรือ โททางโทรศ รสาร หรือทาง ไปรษณีย ตามที่ผูยื่นคําขอแจงไว และผูยื่นคําขอ

ใบส ทั้งแบบบัญชีรายช่ือพืช

ืช

ให
เจาหนา

านที่เพาะเลี้ยงจะตองแจงให
เจาหนา

ัติตามขอ 5.1 และขอ 5.3 พนักงานเจาหนาท่ีจะ

า
ตอเม 

ตองทําการแกไขใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน ต้ังแตวันท่ีรับแจง มิฉะน้ันจะถือ วาสละ
สิทธิ์ในคําขอน้ันเม่ือเจาหนาท่ีไดรับคําขอท่ีไดแกไขอยางถูกตองแลวจะทําการออก

ําคัญการข้ึนทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษพรอม
อนุรักษท่ีมีอยูในสถานที่เพาะเลี้ยงนั้นใหผูยื่นคําขอภายใน 30 วัน 
      5. เม่ือผูยื่นคําขอไดรับใบสําคัญการข้ึนทะเบียนแลวจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไข
ของประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ืองการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยง ดังตอไปน้ี 

5.1ภายในวันที่ 31 มกราคม ของแตละป จะตองจัดทําบัญชีแสดงจํานวนพ
อนุรักษท่ีเปลี่ยนแปลงในรอบปปฏิทิน ตามแบบ พ.พ. 17 ซ่ึงในทางปฏิบัติกอนถึงส้ินป
ปฏิทินกรมวิชาการเกษตรจะมีหนังสือเพื่อเตือนใหทราบ 

5.2 ในกรณีท่ีมีการเพ่ิมหรือลดชนิด และจํานวนของพืชอนุรักษจะตองแจง
ท่ีทราบโดยใชแบบ พ.พ.18 

          5.3 ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยน ช่ือตัว ช่ือสกุล ช่ือสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ 
หรือช่ือผูดําเนินกิจการเพิ่ม หรือ ลด หรือยายสถ

ท่ีทราบโดยใชแบบ พ.พ. 21 

6.กรณีท่ีผูมีใบสําคัญฯไมปฏิบ
มีหนังสือส่ังการใหผูไดรับใบสําคัญฯ ปฏิบัติใหถูกตองภายในเวลา 45 วัน ถาพน
กําหนดนี้แลวพนักงานเจาหนาท่ีจะทํ การยกเลิกใบสําคัญฯน้ัน ผูไดรับใบสําคัญท่ีถูก
ยกเลิกน้ัน อาจขอยื่นใบสําคญัใหมได ื่อพนระยะเวลา 2 ป นับต้ังแตใบสําคัญน้ัน
ถูกยกเลิก 

7. ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษมีอายุ 5 ป ดังน้ัน
กอนท่ีใบสําคัญจะหมดอายุ ใหผูท่ีไดรับใบ สําคัญฯท่ีมีความประสงคจะตออายุ
ใบสําคัญฯใหยื่นคําขอตามแบบ พ.พ. 19 ตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ กองคุมครองพันธุ
พืช กรมวิชาการเกษตร (ควรยื่นกอน 30 วัน กอนท่ีใบสําคัญจะหมดอายุ) 
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      8
นาท

พ
ข

ักษและซากของพืชอนุรักษตามวงศ   และชนิดท่ี
ระบุในบ

. ในกรณีท่ีผูมีใบสําคัญฯประสงคจะขอใบแทนใบสําคัญฯ ใหยื่นคําขอตามแบบ 
พ.พ. 20 ตอพนักงานเจาห ี่ ณ กอง คุมครองพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร 

การขออนุญาตนําเขาพืชอนุรักษ 

ผูท่ีมีความประสงคจะนําเขาพืชหรือผลิตภัณฑพืชนอกจาก  จะตองปฏิบัติตาม
ระราชบัญญัติกักพืชแลวจะตองขออนุญาตนําเขาพืชอนุรักษน้ัน   โดยปฏิบัติตาม
ั้นตอนดังตอไปน้ี 

      1. การขออนุญาตนําเขาพืชอนุร
ัญชี 1 และ 2 

1.1 ยื่นคําขอตามแบบ พ.พ. 13 ตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ ดานตรวจพืช ก
วิชาการ
อนุญาตสงออก จากประเทศตนทาง (CITES Export Permit) ฉบับตัวจริง  

1.2 เจาหนาท่ีตรวจสอบจ

รม
เกษตร พรอมเอกสารประกอบการนําเขา ซ่ึงไดแก หนังสือ

ําแนกชนิดพืชอนุรักษ วาถูกตองตรงตามหนังสือ

กําก

anada, Germany, 
, 

ื่นคําขอตามแบบ พ.พ. 13 ตอพนักงานเจาหนาท่ี   ณ กองคุมครองพันธุ
พืช กรมวิชาการเกษตร 

อนุญาตสงออกจากประเทศตนทาง จึงจะออกหนังสืออนุญาตนําเขา โดยลงลายมือช่ือ
ับในชอง 13 และชอง 14 ของแบบหนังสืออนุญาต (พ.พ. 14) 

1.3 สําหรับเอกสารประกอบการนําเขาน้ันอาจใชใบรับรองปลอดศัตรูพืช 
(Phytosanitary Certificate) ฉบับตัวจริง 

     ในกรณีท่ีนําเขาชนิดพืชอนุรักษท่ีไดจากการเพาะเลี้ยง  (Artificially Propagated ) 
เฉพาะจาก 10 ประเทศดังตอไปน้ี Austria, Belgium, Denmark, C
Italy,  Luxemburge,   Netherlands,   Republic of Korea,   Singapore,   Sweden
Switzerland 

      2. การขออนุญาตนําเขาลวงหนาซ่ึงพืชอนุรักษ  และซากของพืชอนุรักษตามวงศ
และชนิดท่ีระบุในบัญชี 1 และ 2  เพ่ือนําไปเปนหลักฐานการขอหนังสืออนุญาตสงออก
จากประเทศตนทาง 
          2.1 ย
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 2.2 พนักงานเจาหนาท่ีออกหนังสืออนุญาตนําเขาโดยลงลายมือช่ือกํากับใน
ชอง 13 ของแบบหนังสืออนุญาต (พ.พ. 14) 

 2.3 เม่ือจะนําเขาพืชอนุรักษและซากของพืชอนุรักษดังกลาว ใหผูรับหนังสือ
อนุญาตนําเขายื่นหนังสือนําเขาพรอมท้ังเอกสารประกอบการนําเขาตอพนักงาน
เจาหนาท่ี ณ ดานตรวจพืช กรมวิชาการเกษตร 

สงออกจากประเทศตนทางแลว จึงลง
ลายมือ

นิดท่ี

าน
เจาหนา

นุรักษหรือซากของพืชอนุรักษท่ีมีแหลงกําเนิดในประเทศอื่นที่
นอกเหน

กับท่ีแสดงไวใน 

ท่ีไม

 2.4 พนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบพืชอนุรักษและซากของพืชอนุรักษท่ีนําเขา 
วาถูกตองตรงตามที่แสดงไวในหนังสืออนุญาต

ช่ือกํากับในชอง 14 ของแบบหนังสืออนุญาต หนังสืออนุญาตจึงจะสมบูรณ 

3. การขออนุญาตนําเขาพืชอนุรักษและซากของพืชอนุรักษตามวงศและช
ระบุไวในบัญชีท่ี 3 

3.1 ผูนําเขาพืชอนุรักษหรือซากของพืชอนุรักษบัญชีท่ี 3 ท่ีมีแหลงกําเนิด
จากประเทศเนปาล โบลิเวีย บราซิล คอสตาริกาและ เมกซิโก จะตองยื่นแบบคําขอ 
พ.พ.13 พรอมหนังสืออนุญาตสงออกจากประเทศตนทางดังกลาว ตอพนักง

ท่ี ณ ดานตรวจพืช กรมวิชาการเกษตร 

ในกรณีท่ีนําเขาพืชอ
ือจากประเทศดังกลาวขางตน ผูนําเขาจะตองยื่นหลักฐานอื่นประกอบเชน 

หนังสือรับรองแหลงกําเนิด (Certificate of Origin) เปนตน 

3.2 พนักงานเจาหนาท่ีจะทําการตรวจสอบพืชอนุรักษหรือซากของพืช
อนุรักษท่ีนําเขาน้ันวาถูกตองตรง

3.3 หนังสืออนุญาตสงออก จึงออกหนังสือนําเขา โดยลงลายมือช่ือกํากับ
ในชอง 13 และ 14 ของแบบหนังสืออนุญาต (พ.พ. 14) 

4. กรณีท่ีมีการนําเขาพืชอนุรักษและซากของพืชอนุรักษท่ีมาจากประเทศ
ไดเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการคาระหวาง 
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ประเทศซ่ึงชนิดสัตวปา และพืชปาท่ีกําลังจะสูญพันธุ (CITES) สามารถใช
ใบรับรองซ่ึงลงนามโดยเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจจากประเทศเหลาน้ันได 

การขออน

รือซากของพืชอนุรักษจะตองขอ
อนุญาต

ามวงศและชนิด
ะ 2 ท่ีไดจากการ ขยายพนัธุเทียม  

ุญาตสงออกพืชอนุรักษ 

      ผูท่ีมีความประสงคจะสงออกซ่ึงพืชอนุรักษห
สงออกกับกรมวิชาการเกษตร โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังน้ี  

1. การขออนุญาตสงออกพืชอนุรักษและซากของพืชอนุรักษต
ท่ีระบุไวใน บัญชีท่ี 1 แล

          1.1 ยื่นแบบคําขอ พ.พ.13 พรอมหลักฐานแสดงแหลงท่ีมา   วิธีการขยายพ
เทียม     หรือหมายเลขใบสําคัญการข้ึนทะเบียน   สถานที่เพาะเลี้ยง

ันธุ
พืชอนุรักษ ฯ ตอ

เกษตร

2. ดานตรวจพืชทาอากาศยานหาดใหญ  

พนักงานเจาหนาท ังสืออนุญาตสงออก โดยลงลายมือช่ือกํากับในชองท่ี 13 
ของแบบหน
            1.3 กอ ําการตรวจพืชอนุรักษ
หรือซากของพืชอนุรักษท่ีสงออกวาถูกตองตรง กับที่แสดงไวในหนังสืออนุญาตสงออก 
เสร็จแลวจึงลงลาย ืออนุญาต จึงจะถือวาเปน

พนักงานเจาหนาท่ี  
                - ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่น    ณ กองคุมครองพันธุพืช กรมวิชาการ

  
                - ในจังหวัดอื่นใหยื่น   ณ ดานตรวจพืช กรมวิชาการเกษตร ตามท่ีอธิบดี
กรมวิชาการเกษตรกําหนดไวดังนี้ 

1. ดานตรวจพืชทาอากาศยานภูเก็ต                      

3.ดานตรวจพืชทาอากาศยานเชียงใหม  

ี่ออกหน
ังสืออนุญาต  

นท่ีจะทําการสงออก พนักงานเจาหนาท่ีจะท

มือช่ือกํากับในชองท่ี 14 ของแบบหนังส
หนังสือ อนุญาตสงออกที่สมบูรณ  
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      2. การขออนุญาตสงออกพืชอนุรั ษและซากของพืชอนุรักษตามวงศและชนิดท่ี
ระบุไวใน บัญชี 1 ท่ีไมไดมาจากการขยายพันธุเทียม 
          2.1 ยื่นแบบคําขอ พ.พ. 13 พรอมสําเนาหนังสืออนุญาตนําเขาจากประเทศ
ปลายทางและวัตถุประสงคในการสงอ

ก

อกตอ พนักงานเจาหนาท่ี ณ กองคุมครองพันธุ
ว

ตใหไดก็ตอเม่ือ เจาหนาท่ีฝาย

มชาติ  
ม

อ

าถูกตอง ตรงกับท่ีแสดงไวในหนังสืออนุญาตสงออก 

าชบัญญัติปาไม พ.ศ. 
2484 แ

องพันธุพืช  กรมวิชาการเกษตร  

ว
กาศยานภูเก็ต  

3. ดานตรวจพืชทาอากาศยานเชียงใหม  

พืช กรม ิชาการเกษตร  
          2.2 พนักงานเจาหนาท่ีจะออกหนังสืออนุญา
วิชาการพืชอนุรักษท่ีกรมวิชาการเกษตร แตงต้ัง ข้ึนใหความเห็นชอบวาการสงออก
พืชอนุรักษหรือซากของพืชอนุรักษดังกลาว จะไมกระทบกระเทือนตอการอยูรอดของ
พืชอนุรักษ ชนิดน้ันในธรร
         2.3 เ ื่อเจาหนาท่ีฝายวิชาการพืชอนุรักษเห็นชอบ พนักงานเจาหนาท่ีจึงออก
หนังสืออนุญาตสงออก โดยลงลายมือช่ือ กํากับในช งท่ี 13 ของแบบหนังสืออนุญาต  
         2.4 กอนท่ีจะทําการสงออก พนักงานเจาหนาท่ีจะทําการตรวจพืชอนุรักษหรือ
ซากของพืชอนุรักษท่ีสงออกนั้น ว
จึงลงลายมือช่ือกํากับในชองท่ี 14 ของแบบหนังสืออนุญาต จึงจะถือวาหนังสืออนุญาต
น้ันสมบูรณ หนังสืออนุญาตสงออกพืชอนุรักษและซากของพืชอนุรักษตามวงศ และ
ชนิดท่ีระบุไวในบัญชี 1 ท่ีไมไดมาจากการเพาะเลี้ยงดังกลาวน้ี จะออกใหไดเฉพาะการ
สงออกท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษา ทางวิทยาศาสตรเทาน้ัน 

การขออนุญาตสงออกพืชอนุรักษและซากของพืชอนุรักษตามวงศและชนิดท่ี
ระบุไวใน บัญชี 2 ท่ีไมไดมาจากการขยายพันธุเทียม 
           3.1 ยื่นคําขอแบบ พ.พ. 13 พรอมแนบสําเนาใบอนุญาตคาของปาหวงหาม 
หรือ หลักฐานแสดงแหลงท่ีมา กรณีไมใช ของปาตามพระร

ลวแตกรณี ตอพนักงานเจาหนาท่ี 
- ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ กองคุมคร
 - ในจังหวัดอื่นใหยื่น ณ ดานตรวจพืช กรมวิชาการเกษตร ตามที่อธิบดีกรม
ิชาการเกษตร กําหนดไวดังนี้ 

1. ดานตรวจพืชทาอา
2. ดานตรวจพืชทาอากาศยานหาดใหญ 
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3.2พนักงานเจาหนาท่ีออกหนังสืออนุญาตสงออก โดยลงลายมือช่ือกํากับใน
ี่ 13 ของแบบหนังสืออนุญาต  ชองท

          3.3 ําการตรวจพืชอนุรักษหรือ
ซากของพ
 
กับท่ีแส

ปนหนังสืออนุญาตสงออกที่สมบูรณ 

องปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

กอนท่ีจะทําการสงออก พนักงานเจาหนาท่ีจะท
ืชอนุรักษท่ีสงออกวาถูกตองตรง 

ดงไวในหนังสืออนุญาตสงออก เสร็จแลวจึงลงลายมือช่ือกํากับในชองท่ี 14 
ของแบบหนังสืออนุญาต จึงจะถือวาเ
 
การขออนุญาตนําผานพืชอนุรักษ 

ต

1. ยื่นแบบคําขอ พ.พ. 13 พรอมหนังสือสงออกจากประเทศตนทางตอ
พนักงานเจาหนาท่ี ณ ดานตรวจพืช กรมวิชาการเกษตรที่นําเขา  

ืออนุญาตนําผาน โดยลงลายมือช่ือกํากับในชอง
ต 

ําการ

ววา     พืชอนุรักษหรือซากของพืช

การอ

กัน โด
ซ่ึงมีบ ญาวาดวยการคาระหวางประเทศ ซ่ึงชนิดสัตวปา

2. พนักงานเจาหนาท่ีออกหนังส
ท่ี 13 ของแบบหนังสืออนุญา
       3. ผูรับหนังสืออนุญาตนําผานพืชอนุรักษ หรือซากของพืชอนุรักษ จะตอง
แสดงหนังสืออนุญาตนําผานพรอมพืชอนุรักษหรือ   ซากของพืชอนุรักษท่ีจะนํา
ผาน ใหพนักงานเจาหนาท่ี  ณ ดานตรวจพืช กรมวิชาการเกษตรที่จะท
สงออกตรวจ 
       4. เม่ือพนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบแล
อนุรักษท่ีนําผาน ถูกตองตรงกับท่ีแสดงไว ในหนังสือ อนุญาตนําผาน พนักงาน
เจาหนาท่ีจึงลงลายมือช่ือกํากับในชอง 14 ของแบบหนังสืออนุญาต  จึงจะถือวา
หนังสืออนุญาตนั้นสมบูรณ  

อกหนังสือสงออกพืชลูกผสมฯ 

นิยามคําวาพืชลูกผสมในที่น้ี หมายถึง "  พืชซ่ึงเกิดจากการผสมพันธุตางชนิด
ยมีพอพันธุหรือแมพันธุ   หรือพอและแมพันธุ เปนพืชอนุรักษบัญชีท่ี 2 หรือพืช
รรพบุรุษเปนพืช    ตามอนุสัญ
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และพืชปาท่ีกําลังจะสูญพันธุ "  
         

ืช 

ูมี

กรมวิชาการเกษตร  จตุจักร        กรุงเทพฯ 
1 

ะโยช ุก

ดังน้ันผูท่ีมีความประสงค    จะใหกรมวิชาการเกษตรออกหนังสือรับรองการ
สงออกพืชลูกผสมของพืชในบัญชีแนบทายอนุสัญญา 
วาดวยการคาระหวางประเทศ ซ่ึงชนิดสัตวปาและพืชปาท่ีกําลังจะสูญพันธุใหปฏิบัติ
ดังน้ี 
         1. ยืน่คําขอตามแบบคําขอ ฯ ตอพนักงานเจาหนาท่ี   ณ กองคุมครองพันธุพ
กรมวิชาการเกษตร หรือดานตรวจพืช กรมวิชาการเกษตร ท่ีจะทําการสงออก 
       2. พนักงานเจาหนาท่ีจะออกหนังสือรับรอง ฯ ให    โดยพนักงานเจาหนาท่ีผ
อํานาจลงนาม จะลงลายมือช่ือกํากับในชอง 13  
      3. เม่ือจะสงออก พนักงานเจาหนาท่ีจะทําการตรวจพืชลูกผสมวาถูกตองตรงกับท่ี
แสดงไวในหนังสือรับรองฯ เสร็จแลวจึงลงลายมือช่ือ       กํากับในชอง 14 จึงจะถือวา
หนังสือรับรองฉบับน้ันสมบูรณ  

สถานที่ติดตอปรึกษาปญหา     
            สวนกลาง 
 
          1. กองคุมครองพันธุพืช  
โทรศัพท 02-9405628 ตอ 109-11
โทรสาร 02-9405628 
 
          2. กลุมนิติการและสิทธิปร น    สํานักงานเลขาน ารกรม     กรมวิชาการ
เกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ  
โทรศัพท 02-5790151-7 ตอ 111 
โทรสาร 02-940-7452 
3. ฝายประชาสัมพันธ    สํานักงานเลขานุการกรม     กรมวิชาการเกษตร      จตุจักร 
กรุงเทพฯ 
โทรศัพท 02-5790151-7 ตอ 109 
โทรสาร 02-5794406 
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ิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1  ตู ป.ณ.    170 
หาวิทยาลัยเชียงใหม จ.เชียงใหม 50202 

64 FAX. 053-498864 

ศูนยวิจัยขาว

6 

ม
โทร. 053-4988
 
2. ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2   ภายในบริเวณ
พิษณุโลก   ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 
โทร.055-311305, 311990 FAX.055-31140
 
3. ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  ภายในบริเวณศูนยวิจัยพืชไร
ขอนแกน  ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 
โทร.043-241286-7 FAX.043-241286-7 
 
4. ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4  ภายในบริเวณศูนยวิจัยพืชไร
อุบลราชธานี ตู ป.ณ.79 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 
โทร.045-244453 FAX.045-244453 
 
5. ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5  ภายในบริเวณศูนยวิจัยพืชไร
ชัยนาท  ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 
โทร.056-413044-5 FAX.056-413044-5 
 
6. ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี 
22190 
โทร./FAX. 039-397134, 397076 
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00 
3 

ใหญ  
07-8 

ณะดังน้ี 

ีลักษณะของสวนตาง ๆ ท่ี
ักษณะผล   หรือคุณสมบัติ

ลจากสภาพทางพันธุกรรม 
   2. มีความคงตัว หมายความวา   พันธุพืชน้ันตองสามารถแสดงลักษณะตาง ๆ ซ่ึง

มวา     พันธุพืชน้ันตองมี

ัตรูพืช

ม 

      1. มีความสม่ําเสมอ หมายความวา   พันธุพืชน้ัน ๆ  ม
เหมือนกัน   เชน ลักษณะตน รูปรางของดอก สีของดอก  ล
เฉพาะอยางหน่ึงอยางใดที่เปนผ
  
เปนลักษณะประจําพันธุไดทุกคร้ังท่ีมีการ ขยายพนัธุ     หรืออาจจะกลาวไดวา จะตอง
แสดงลักษณะประจําพันธุท่ีเหมือนเดิมทุกคร้ังเม่ือนําสวนขยายพันธุไปปลูก 
     3. มีลักษณะประจําพันธุแตกตางจากพันธุอื่น หมายควา
ลักษณะท่ีสามารถมองเห็นไดวามีความแตกตาง   จากพันธุอื่นอยางเดนชัด หรือมี
คุณสมบัติอยางใดเปนพิเศษ    ท่ีทําใหแตกตางจากพันธุอื่นอยางเดนชัด เชน มีความ
ตานทานตอโรค พืชชนิดใดชนิดหน่ึงอยางเดนชัด มีความตานทานตอแมลงศ
ชนิดใดชนิดหน่ึงอยางเดนชัด เหลาน้ีเปนตน    ลักษณะตาง ๆ เหลาน้ีตองเปนผล
เน่ืองมาจากพันธุกรรมสําหรับพืชปายกเวนลักษณะในขอ 1 หมายความวา  พืชปาไ
จําเปนตองมีลักษณะ ตามขอ 1 คือความสมํ่าเสมอ 

พันธุพืชที่จะไดรับความคุมครองตาม พ.ร.บ. คุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 

  1. พันธุพืชใหม  หมายความวา    เปนพันธุพืชท่ีมีลักษณะคุณสมบัติท่ีไมเคยปรากฏ
มากอนในพันธุน้ัน 
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  2. พันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น หมายความวา     พันธุพืชท่ีมีอยูใน ชุมชนใดชุมชน
หน่ึงโดยเฉพาะ 
 
  3. พันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป หมายความวา   พันธุพืชท่ีกําเนิดในประเทศ หรือมีอยูใน
ประเทศ และไดมีการใช ประโยชนอยางแพรหลาย เปนที่รูจักโดยทั่วไป 
 
  4. พันธุพืชปา หมายความวา    พันธุพืชท่ีมีหรือเคยมีอยูในประเทศตามสภาพ
ธรรมชาติ และไมไดนํามาใช เพาะปลูกอยางแพรหลาย 

ล
      ภายใตพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช   การคุมครองพันธุพืชมีลักษณะแตกต
ออกไป โดยสามารถแบงออก เปน 2 สวน ดังน้ี 

ักษณะการคุมครอง 
าง

องจดทะเบียนการคุมครองเปนไปโดย

      
     1. พันธุพืชท่ีไดรับความคุมครอง   ท่ีตองจดทะเบียน กอนท่ีจะไดรับความคุมครอง
ไดแก พันธุพืชใหม และพันธุพืช พื้นเมืองเฉพาะถิ่น  
     2. พันธุพืชท่ีไดรับความคุมครอง    โดยไมต
อัตโนมัติ กลาวคือ  ใครนําพันธุพืชกลุมน้ีไป ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย เพ่ือประโยชน
ในทางการคา     จะตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ีและทําขอตกลง แบงปน
ผลประโยชน     โดยใหนําเงินรายไดตามขอตกลงแบงปนผลประโยชนสงเขาสูกองทุน
คุมครองพันธุพืช พืชในกลุมน้ีไดแก พันธุพืชพ้ืนเมืองท่ัวไปและพันธุพืชปา 

คุณสมบัติของพันธุพืชใหมที่จะขอจดทะเบียน 

พันธุพืชใหมท่ีจะนํามาขอจดทะเบียนจะตองมีคุณสมบัติ และองคประกอบท่ีสําคัญดังน้ี 
1. แตกตางจากพันธุอื่นอยางเดนชัด 
2. ตองมีความสมํ่าเสมอของพันธุ 
3. มีความคงตัวของพันธุ 

http://www.doa.go.th/pl_data/03_REGULATION/Protect/ProtectNew.html
http://www.doa.go.th/pl_data/03_REGULATION/Protect/ProtectLocal.html
http://www.doa.go.th/pl_data/03_REGULATION/Protect/ProtectLocalWild.html
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นลักษณะของพันธุพืชแลวยังมีองคประกอบอื่นใน
มคุมครองนั่นคือ พันธุพืชใหมท่ีจะขอความคุมครองตองเปน

พันธุพืช

นดชนิด ท่ีจะมาขอรับความคุมครองเชน   ณ เวลาน้ี 
รัฐมนต ถ

ุล

รมพันธุพืช    สามารถที่จะขอรับความคุมครองแตมีเง่ือนไข    วาตองผานการ
ประเมิน

ุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นน้ัน พันธุพืชน้ันจะตองมี  คุณสมบัติ 
ากพันธุอื่นแลวมีอยูภายในชุมชนใด

มตรองใน
ยชนในการศึกษา วิจัย 
 

ท่ีไมเคยนําสวนขยายพันธุไปใชประโยชนไมวาในกรณีใด ๆ เกินกวา 1ป กอน
วันยื่นขอความคุมครอง  

ในการกําหนดวาพืชชนิดใดที่   จะขอความคุมครองเปนพันธุพืชใหมไดน้ัน 
รัฐมนตรีตองประกาศ กําห

รีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศกําหนด พืช 4 ชนิดท่ี สามาร
มาขอรับความคุมครองพันธุพืชใหม ดังกลาวคือ มะมวง ทุเรียน ขาว และกลวยไมสก
หวาย 

สําหรับพันธุพืชใหมท่ีปรับปรุงได โดยวิธีการทางพันธุวิศวกรรมหรือการตัดตอ
พันธุกร

ผลกระทบตอ ส่ิงแวดลอม สุขภาพ     หรือสวัสดิภาพ ของประชาชน จากกรม
วิชาการเกษตร หรือหนวยงานที่ คณะกรรมการคุมครองพันธุพืชกําหนดเสียกอนถึงจะ
ไดรับการจดทะเบียนพันธุ 

   การคุมครองพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น 
          ในการคุมครองพันธ
คือมีความคงตัวสมํ่าเสมอ  และความแตกตางจ
ชุมชนหน่ึง ภายในราชอาณาจักร      ชุมชนนั้นจะตองมาขอข้ึนทะเบียนชุมชน
เสียกอนจึงสามารถมาขอรับความคุมครองเปนพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นได 
 
  การคุมครองพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุพืชปา  

การคุมครองพันธุพืชพ้ืนเมืองท่ัวไปและพันธุพืชปา จะไดรับความคุ
ลักษณะของผูใดท่ีนําพันธุพืชดังท่ีกลาว แลวไปใชประโ
ปรับปรุงพันธุพืชเพ่ือประโยชนทางการคาจะตองขออนุญาต ตองขออนุญาตกับ
พนักงานเจาหนาท่ีจะตองทําสัญญาแบงปนผลประโยชน หมายความวาพันธุพืชท่ีอยู
ในประเทศทุกชนิดจะ ไดรับความคุมครอง การเขาถึงพันธุพืชท้ัง 2 ชนิด ดังกลาว เพ่ือ
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สําหรับพันธุพืชใหม ผูเปนเจาของสิทธิหรือเรียกวาผูทรง
ในการผลิต ขาย จําหนาย นําเขา และสงออกนอกราชอาณาจักร

สิทธิ มีสิทธิแตผูเดียว
 หรือมีไวกระทําอยาง

หน่ึงอย

าณาจักรหรือจําหนายดวยประการใด 
ๆ ซ่ึงสว ัดส

อ 

         
รองพันธุพืชใหมมีสิทธิแตเพียงผูเดียวใน

าย
อย ย

ย
ี้ยังม

งสิทธ

างใด ซ่ึงสวนขยายพันธุของพันธุพืชใหม 

สําหรับพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น ชุมชนมีสิทธิท่ีจะปรับปรุงพันธุ ศึกษา 
คนควา ทดลอง วิจัย ผลิต ขาย สงออกนอกราชอ

นขยายพันธุ ผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากพันธุพืชเปนผูกําหนด โดยใหจ รุปใน
อัตราสวนดังน้ีผูอนุรักษ 20% ชุมชน 60% องคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุมเกษตรกร
หรือ สหกรณท่ีเปนผูทํานิติกรรม 20% 

ในการขายสวนขยายพันธุของพันธุพืชใหม จะตองแสดงเคร่ืองหมายใหปรากฏ
ท่ีสวนขยายพันธุ ภาชนะบรรจุหรือหีบห

  การคุมครองสิทธิของผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมและพันธุพืชพื้นเมือง
เฉพาะถ่ิน สิทธิของผูท่ีไดรับความคุมค
การจําหน  จายแจก ผลิตหรือนําเขา สงออกนอกราชอาณาจักร หรือมีไวเพื่อกระทํา
การอยางใด างหน่ึง ในกรณีของพันธุพืชใหมเกษตรกรไดรับอนุญาตใหใชสวนขยา
พืชจากพืชท่ีปลูก โดยไมถือวาเปนการละเมิดสิทธิ สําหรับสิทธิของชุมชนท่ีเปน
เจาของพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น มีเชนเดียวกับสิทธิพันธุพืชใหม ในกรณีท่ีมีการฝา
ฝนสิทธิในพันธุพืชใหมหรือผูทรงสิทธิในพันธุพื้นเมืองเฉพาะถิ่น คาเสียหายท่ีเกิดข้ึน
ศาลอาจจะมีความเห็นใหผูละเมิดชดใชคาเสียหาย ท้ังน้ีก็แลวแตความรุนแรงของ
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน หรือศาลจะส่ังริบพันธุพืชหรือส่ิงท่ีอ ูในครอบครองของผู
ละเมิด หรือผูฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิ นอกจากน ีโทษทางอาญาสําหรับผูฝาฝน
หรือละเมิดสิทธิของผูทร ิไมวาจะเปนพันธุพืชใหมหรือชุมชนซึ่งเปนเจาของ พันธุ
พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นซ่ึงมีโทษจําคุก ไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 400,000 บาท หรือ
ท้ังจําท้ังปรับ 
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เวนสิทธิ  

ขอยกเวนสิทธิสําหรับการกระทําดังตอไปน้ีไมถือวาเปนการละเมิด 

   2. การกระทําโดยไมมีวัตถุประสงคเพ่ือการคา 

นเองเปน
ผูผลิตใ เห็นชอบของ
คณะกร

 

พืชใหม   ระยะเวลาในการคุมครองแตกตางกัน เปนไป

ไดรับความคุมครอง 12 ป  เปนพืชท่ีใหผลผลิตตามลักษณะประจําพันธุ
ดหลังจากปลูกจากสวนขยายพันธุภาย ในเวลาไมเกิน 2 ป    เชน ขาว ขาวโพด ขาว

วนขยายพันธุ เกินกวา 2 ป      ระยะเวลาในความคุมครอง  ุ 17 ป พืชในกลุมคือ 

ตามลักษณะประจําพันธุ  หลังจากปลูกจากสวน

องใน
ม แตสําหรับพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น อายุ

 
     1. การกระทําโดยไมมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนสวนขยายพันธุ 
  

3. การเพาะปลูกหรือขยายพันธุโดยเกษตรกร ใชสวนขยายพันธุท่ีต
นการเพาะปลูก  สําหรับพันธุพืชท่ีรัฐมนตรีโดยความ
รมการคุมครองพันธุพืช   ประกาศใหเปนพันธุพืชท่ีควรสงเสริมการปรับปรุง

พันธุใหเกษตรกรสามารถเพาะปลูกหรือขยายพันธุไดไมเกิน 3 เทาท่ีไดมา
        4. การกระทําโดยสุจริต 

       ระยะเวลาในการคุมครองพันธุพืช   
      ผูท่ีไดรับการคุมครองพันธุ
ตามกลุมพืช  
 
     1. พืชท่ีจะ
ไ
ฟาง 
     2. กลุมท่ี 2 พืชยืนตนหรือพืชท่ีใหผลผลิตตามลักษณะประจําพันธุไดหลังจากปลูก
จากส
กลุมไมผล เชน มะมวงทุเรียน  
     3. กลุมท่ี 3 ปนกลุมพืชท่ีใชประโยชนจากเน้ือไม เปนไมยืนตน    หรือเปนพืชท่ีใช
ประโยชนจากเน้ือไมท่ีใหผลผลิต
ขยายพันธุในเวลาเกินกวา 2 ป   ระยะเวลาในการคุมครองในกลุมน้ีมีอายุในการ
คุมครอง 27 ป เชน ตนสัก เปนตน 

สําหรับอายุในการคุมครองพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น มีอายุความคุมคร
แตละพันธุพืชเชนเดียวกับพันธุพืชให
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คุมครอ

รักษาโรค     และสงเสริมสุขภาพ การรักษาสวัสดิ
ลอม    และความหลากหลายทาง

า

ิต ขาย หรือจําหนาย นําเขามาในราชอาณาจักร     หรือ
งออกนอกราชอาณาจักร ซ่ึงพันธุพืชใหม 

 โดยเสียคาตอบแทนที่เหมาะสมแกผู

   1. พระราชบัญญัติฉบับน้ี ไดกําหนดบทลงโทษพนักงานเจาหนาท่ีไวดวยในมาตรา 
ี่เปดเผยขอมูล   หรือใหผูอื่นใชสวนขยายพันธุท่ีไดรับมอบโดยไมไดรับคํา

00 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ริงตามนั้น มีโทษ

งสามารถยืดออกไปไดเปนคร้ังคราว ซ่ึงแตกตางจากการคุมครองพันธุพืชใหม
ท่ีสามารถยืดอายุความคุมครองได 
       การระงับและเพิกถอนสิทธิพันธุพืชใหม 
       เม่ือมีเหตุจําเปนในการปองกัน
ภาพของประชาชน การรักษาและอนุรักษ ส่ิงแวด
ชีวภาพ หรือเพื่อประโยชนสาธารณะอยางอื่น        หรือเพ่ือประโยชนตอความมั่นคง
ของประเทศ ในการรักษาความมั่นคงทางอาหาร    การปองกันการผูกขาดทางการค
หรือเพ่ือสาธารณะอยางอื่น รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุมครอง
พันธุพืชมีอํานาจดังน้ี :- 
 
     1. ประกาศหามมิใหผล
ส
     2. อนุญาตใหบุคคลอืน่กระทําการผลิต ขาย หรือจําหนาย   นําเขามาใน
ราชอาณาจักร หรือสงออกนอกราชอาณาจักร
ทรงสิทธิ 
     3. เพิกถอนหนังสือสําหรับแสดงการจดทะเบียนพันธุพชืใหม 
 
บทลงโทษ 
  
63 ในกรณีท
ยินยอมจากเจาของ   หรือมิชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงมีโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไม
เกิน 400,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
     2. สําหรับผูละเมิดสิทธิ (ตามมาตรา 33 หรือ 47) จําคกุไมเกิน 2 ป    หรือปรับไม
เกิน 400,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
     3. สําหรับผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหม   ท่ีไมแสดงเคร่ืองหมายตามที่กําหนดไว โทษ
จําคุกไมเกิน 1 เดือน ปรับไมเกิน 20,0
     4. สําหรับผูปลอมแปลง  หรือใชเคร่ืองหมายเลียนแบบทําใหผูอื่นเขาใจผิดวาพันธุ
พืชน้ันเปนพันธุพืชท่ีไดรับความคุมครอง  ท้ังท่ีรูอยูแลววาไมเปนจ
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 2 
ือปรับไมเกิน 400,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา 68) 

อมดวยในการ

มาตรา ันธุพืชใหม หรือผูทรงสิทธิใน
พันธุพืช แลวแตกรณี ศาลมีอํานาจ

หรือผูทรงสิทธิในพันธุพืชพ้ืนเมือง

กรมวิ

ัตราคาธรรมเนียม 

อัตราค ในพระราชบัญญัติมีดังนี้ 

 
 100 บาท 
บับละ 500 บาท 

 บาท 

 61 ในกรณีท่ีมีการฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิในพ
พื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามมาตรา 33 หรือมาตรา 47 

ส่ังใหฝาฝนชดใชคาเสียหายแกผูทรงสิทธิตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคํานึงถึง
ความรายแรงของความเสียหาย รวมท้ังการสูญเสียผลประโยชนและคาใชจายอัน
จําเปนในการบังคับตามสิทธิของผูทรงสิทธิดวย 

มาตรา 62 บรรดาพันธุพืช หรือส่ิงท่ีอยูในความครอบครองของผูกระทําการ อันเปน
การฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหม 
เฉพาะถิ่นตามมาตรา 33 หรือมาตรา 47 แลวแตกรณี ใหศาลส่ังริบเสียท้ังส้ินบรรดาส่ิง
ท่ีศาลส่ังริบใหตกเปนของแผนดิน และให ชาการเกษตรนําไปดําเนินการตาม
ระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 

อ

าธรรมเนียมท่ีกําหนดไว

1. คําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม ฉบับละ 100 บาท
2. คําคัดคานการขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม ฉบับละ
3. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม ฉ
4. คาธรรมเนียมรายปสําหรับคุมครองพันธุพืชใหมฉบับละ 1,000
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การจด

 
แบบฟ

พ.พ. 13    คําขอรับหนังสืออนุญาตนําเขา  สงออก  นําผาน พืชอนุรักษ 
รือซากพืชอนุรักษตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 

ุรักษ 

ิทิน 

ืช
อนุ

าะเลี้ยงพืชอนุรักษ 

 
  แบบ 
ห

แบบ พ.พ. 15     คําขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ  

แบบ พ.พ. 16    ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอน

แบบ พ.พ. 17    บัญชีแสดงจํานวนพืชอนุรักษท่ีเปลี่ยนแปลงในรอบปปฏ

แบบ พ.พ. 18    บัญชีเพ่ิมหรือลดชนิดพืชอนุรักษหรือจํานวนพอแมพันธุ  

แบบ พ.พ. 19    คําขอตออายุใบสําคญั  การขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพ
รักษ 

แบบ พ.พ. 20    คําขอใบแทนใบสําคัญ  การขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืช
อนุรักษ 

แบบ พ.พ. 21    คําขอแกไขรายการใบสําคัญการขึ้นทะเบียน เพ่ิม ลด 
สถานที่เพ

 

 

http://www.doa.go.th/pl_data/03_REGULATION/Protect/PP/pp_13.pdf
http://www.doa.go.th/pl_data/03_REGULATION/Protect/PP/pp_15.pdf
http://www.doa.go.th/pl_data/03_REGULATION/Protect/PP/pp_16.pdf
http://www.doa.go.th/pl_data/03_REGULATION/Protect/PP/pp_17.pdf
http://www.doa.go.th/pl_data/03_REGULATION/Protect/PP/pp_18.pdf
http://www.doa.go.th/pl_data/03_REGULATION/Protect/PP/pp_18.pdf
http://www.doa.go.th/pl_data/03_REGULATION/Protect/PP/pp_19.pdf
http://www.doa.go.th/pl_data/03_REGULATION/Protect/PP/pp_19.pdf
http://www.doa.go.th/pl_data/03_REGULATION/Protect/PP/pp_20.pdf
http://www.doa.go.th/pl_data/03_REGULATION/Protect/PP/pp_20.pdf
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แบบคําขอรับหนังสืออนุญาตนําเขา สงออก นําผาน พืชอนุรักษหรือซากพืช
อนุรักษ 
ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 
Application Form for Import Export and Re-export  Permit of Conserved  Plants 
Under Plant Act B.E. 2518 
เขียนที่…………………….Place………………………………………………………. 
วันที่………………………………..Date……………………………………………….. 
ขาพเจา…………………………………………………………………………………... 
อาย…ุ…………. ป สัญชาติ…………………………………………………………….. 
Mr./Mrs./Miss Family name Age Nationality 
ท่ีอยู……………………………………………………………………………………… 
Address 
ขอรับหนังสืออนุญาต(เขียนเคร่ืองหมาย / ในชอง [ ]ตามประเภทหนังสืออนุญาตที่ขอ) 
requests for permit (please check at appropriate boxes) 
[ ] หนังสืออนุญาตนําเขา 
Import permit 
[ ] หนังสืออนุญาตสงออก 
Export permit 
[ ] หนังสืออนุญาตนําผาน 
Re-export permit 
สําหรับพืชอนุรักษหรือซากพืชอนุรักษ ดังรายการดานหลัง 
for live or dead conserved plants as listed overleaf 
ท่ีอยูผู
สง…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
Name & Address of Permittee 
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ช่ือท่ีอยู
ผูรับ………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………….. 
Name & Address of Consignee 
เคร่ืองหมายท่ีสังเกตบนหีบหอ…………………………. มูลคา…………………………
โดยพาหนะ………………….…………………………………………………………….. 
Distinguishing Marks Values Means of Conveyance 
นํ าเขาประเทศปลายทาง……………………………………….ประมาณวันท่ี………… 
Point of Entry Date……………………………………………………………………… 
 
 
ลายมือช่ือ…………………………………………………………………………………. 
Signature 
แบบ พ.พ. 13 
รายช่ือพืชอนุรักษ หรือซากพืชอนุรักษ………………………………………………….. 
(List of Conserved Plants) 
ลําดับท่ี…………………………………………………………………………………….. 
 (Number) 
ช่ือวิทยาศาสตร……………………………………………………………………………  
(Scientific Name of Plants) 
บัญชีหมายเลขและแหลงท่ีมา……………………………………………………………. 
(Appendix No. and Source) 
จํานวน ……………………………………………………………………………………. 
(Quantity) 
 

แบบคําขอหนังสือรับรองการสงออกพืชลูกผสมของพืช        ในบัญชีแนบทาย
อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่ง   ชนิดสัตวปาและพืชปาท่ีกําลังจะสูญพันธุ 
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Application  Form for  Certificate of  Exportation of Hybrids Plants under CITES 
List 
เขียนที่…………………………………………………………………………………….. 
Place 
วันที่……………………………………………………………………………………….. 
Date 
ขาพเจา…………………………………………………………….. อาย…ุ……………ป 
สัญชาติ……………………………………………………………………………………. 
Mr./Mrs./Miss Family name Age Nationality 
ท่ีอยู……………………………………………………………………………………….. 
Address 
ขอรับหนังสือรับรองการสงออกพืชลูกผสมของพืช   ในบัญชีแนบทายอนุสัญญาวาดวย
การคาระหวางประเทศซ่ึงชนิดสัตวปาและพืชปาท่ีกําลังจะสูญพันธุดังรายการดานหลัง 
request for a certification of exportation of hybrids plants under CITES list as 
indicated overleaf 
ท่ีอยูผู
สง…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
Name & Address of Permittee 
ช่ือท่ีอยู
ผูรับ……………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………….. 
Name & Address of Consignee 
เคร่ืองหมายท่ีสังเกตบนหีบหอ…………………………. มูลคา…………………………
โดยพาหนะ………………….…………………………………………………………….. 
Distinguishing Marks Values Means of Conveyance 
นําเขาประเทศปลายทาง……………………………………….ประมาณวันท่ี…………. 
Point of Entry Date 
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…………………………………………………………………………………………….. 
ลายมือช่ือ…………………………………………………………………………………. 
Signature 
รายช่ือพืช…………………………………………………………………………………. 
(List of of Plants) 
ลําดับท่ี…………………………………………………………………………………….. 
Number 
ช่ือวิทยาศาสตร…………………………………………………………………………… 
Scientific Name 
จํานวน…………………………………………………………………………………….. 
Quantity…………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ…………………………………………………………………………………. 
Remarks 
 

***************************************** 
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