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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 
          เพ่ือเปนการสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหมีการพัฒนาและมีการปรับปรุงพันธุพืช
ใหม ภายใตหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ ดวยการใหสิทธิคุมครองทางกฎหมาย อีกทั้ง
เปนการสงเสริมการอนุรักษ และพัฒนาการใชประโยชนพันธุพืชพื้นเมือง และพันธุพืชปา 
และเพื่อการกระตุนเรงเราใหชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษ และใชประโยชนในทรัพยากร
ทางพันธุกรรมพืชอยางยั่งยืน  
 
สาระสําคัญ 
นิยาม ความหมาย ของคําภายใตบทบัญญัติกฎหมาย   

ภายใตบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช   พ.ศ.  2542  ไดกําหนดให
นิยามคําที่เกี่ยวของ     เพื่อกําหนดกรอบและขอบเขตของการบังคับใชกฎหมายใหชัดเจน 
ตัวอยางเชน 
"พืช" หมายถึง สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืช และใหรวมถึง เห็ดและสาหราย แตไมรวมถึงจุล
ชีพอื่นจะเห็นไดวาเจตนารมยของพระราชบัญญัติตองการใหครอบคลุมถึงเห็ดและสาหราย 
ดวย จึงไดกําหนดลงไปในคํานิยามของพืชเพื่อใหชัดเจนยิ่งข้ึน ขณะเดียวกัน ไมรวมถึงจุล
ชีพชนิดอื่น ๆ  ทั้งน้ี จุลชีพชนิดใหมที่ไดจากการปรับปรุงพันธุสามารถที่จะขอรับความ
คุมครองไดภายใตบทบัญญัติในพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522   แกไขเพิ่มเติมตาม
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) 

.ศ. 2542 พ 
"พันธุพืช" คือ กลุมของพืชที่มีพันธุกรรมและลักษณะทางพฤกษศาสตรเหมือนหรือ
คลายคลึงกัน มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สม่ําเสมอคงตัว และแตกตางจากกลุมอื่นในพืชชนิด
เดียวกัน และใหหมายความรวมถึง ตนพืชที่จะขยายพันธุใหไดกลุมของพืชที่มีคุณสมบัติ
ขางตน ภายใตบทบัญญัติดังกลาว พันธุพืช (cultivated variety) เปนกลุมยอยลงมาจาก
ชนิด (species) 

http://www.doa.go.th/pl_data/03_REGULATION/Protect/Protectmean.html
http://www.doa.go.th/pl_data/03_REGULATION/Protect/Protectvariety.html
http://www.doa.go.th/pl_data/03_REGULATION/Protect/Protectvariety.html
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"พันธุพืชปา" คือ พันธุพืชที่มีหรือเคยมีในสภาพธรรมชาติและยังมิไดนํามาใชเพาะปลูก
อยางแพรหลายจะเห็นไดวาพันธุพืชปาตองเปนพันธุพืชท่ีมิไดใชเพาะปลูกอยางแพรหลาย 
ถึงแมวาพันธุพืชน้ันไดถูกนําออกมาจากปาแลว แตยังไมไดนํามาใชเพาะปลูกอยาง
แพรหลายก็ตาม ภายใตบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชพ.ศ. 2542 ได
กําหนดใหผูเก็บจัดหาหรือรวบรวมพันธุพืชปา เพ่ือปรับปรุงพันธุ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย
เพ่ือใชประโยชนทางการคา จะตองไดรับอนุญาตจากเจาหนาที่และตองทําขอตกลงแบงปน
ลประโยชนกับรัฐ ผ 

"การตัดตอสารพันธุกรรม" คือ กระบวนการในการนําสารพันธุกรรมที่มีตนกําเนิดจาก
สิ่งมีชีวิตทั้งที่เปนสารพันธุกรรมธรรมชาติ สารพันธุกรรมที่ ดัดแปลงจากธรรมชาติ หรือ
สารพันธุกรรมที่สังเคราะหข้ึน ถายเขาไปรวมหรือรวมอยางถาวรกับสารพันธุกรรมเดิม
ของพืช ทําใหมีลักษณะที่ไมเคยปรากฏมากอนตามธรรมชาติ 
          บทบัญญัติภายใตพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 กําหนดใหพันธุพืช
ใหมที่ไดจากการตัดตอสารพันธุกรรม (Genetically Modified Plants) จะตองผานการ
ประเมินผลกระทบทางดานความปลอดภัยทางชีวภาพตอสิ่งแวดลอม สุขภาพ หรือสวัสดิ
ภาพของประชาชน กอนที่จะจดทะเบียนพันธุพืชใหมได 
 
ประโยชนของกฎหมายที่เกษตรกรจะไดรับ 

1. เกษตรกรที่เปนนักปรับปรุงพันธุพืชจะไดรับความคุมครองพันธุพืชที่ตนเอง 
เปนผูปรับปรุงพันธุข้ึน 

2. เกษตรกรที่รวมตัวเปนชุมชน     และมีพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น จะไดรับ 
สิทธิเปนเจาของพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นน้ัน 

3. พันธุพืชพ้ืนเมืองทั่วไปและพันธุพืชปาที่มีอยู ในประเทศไทยจะไดรับความ 
คุมครองในรูปแบบของการแบงปนผลประโยชน จากการใชประโยชนพันธุพืชดังกลาวใน
การศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อการคา ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจะนําเขาสู กองทุนคุมครอง
พันธุพืช 
 
กําหนดความหมาย 

http://www.doa.go.th/pl_data/03_REGULATION/Protect/GmoPreface.html
http://www.doa.go.th/pl_data/03_REGULATION/Protect/GmoPreface.html
http://www.doa.go.th/pl_data/03_REGULATION/Protect/GmoPreface.html
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"พืช" หมายความวา สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชและใหหมายความรวมถึงเห็ด และ
สาหราย แตไมรวมถึงจุลชีพอื่น 

"พันธุพืช" หมายความวา กลุมของพืชที่มีพันธุกรรมและลักษณะทางพฤกษศาสตร
เหมือนหรือคลายคลึงกัน มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สมํ่าเสมอ คงตัวและแตกตางจากกลุมอื่น
ในพืชชนิดเดียวกัน และใหหมายความรวมถึงตนพืชที่จะขยายพันธุใหไดกลุมของพืชที่มี
คุณสมบัติดังกลาวขางตน 

"พันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น" หมายความวา พันธุพืชท่ีมีอยูเฉพาะในชุมชนใดชุมชน
หน่ึงภายในราชอาณาจักร และไมเคยจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหมซ่ึงไดจดทะเบียนเปน
พันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นตามพระราชบัญญัติน้ี 

"พันธุพืชปา" หมายความวา พันธุพืชท่ีมีหรือเคยมีอยูในประเทศตามสภาพธรรมชาติ 
และยังมิไดนํามาใชเพาะปลูกอยางแพรหลาย 

"พันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป" หมายความวา พันธุพืชท่ีกําเนิดภายในประเทศหรือมีอยูใน
ประเทศ ซ่ึงไดมีการใชประโยชนอยางแพรหลายและใหหมายความรวมถึงพันธุพืชท่ีไมใช
พันธุพืชใหม พันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นหรือพันธุพืชปา 

"สารพันธุกรรม" หมายความวา สารเคมีที่ทําหนาที่กําหนดลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต 
โดยสามารถเปนตนแบบในการจําลองตนเองและถายทอดไปยังรุนตอไปได 

"การตัดตอสารพันธุกรรม" หมายความวา กระบวนการในการนําสารพันธุกรรมที่มีตน
กําเนิดจากสิ่งที่มีชีวิตทั้งเปนสารพันธุกรรมธรรมชาติ สารพันธุกรรมที่ดัดแปลงจาก
ธรรมชาติ หรือสารพันธุกรรมที่สังเคราะหข้ึน ถายเขาไปรวมหรือรวมอยางถาวรกับสาร
พันธุกรรมเดิมของพืชทําใหมีลักษณะที่ไมเคยปรากฏมากอนตามธรรมชาติ 

"สภาพทางพันธุกรรม" หมายความวา องคประกอบโดยรวมของขอมูลพันธุกรรมที่
กําหนดการแสดงออกซึ่งลักษณะตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิตรวมกันสภาพแวดลอม 

"สวนขยายพันธุ" หมายความวา พืชหรือสวนหน่ึงสวนใดของพืชที่สามารถทําใหเกิดพืช
ตนใหมไดโดยวิธีปกติ ทางเกษตรกรรม 
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"นักปรับปรุงพันธุพืช" หมายความวา ผูซ่ึงทําการปรับปรุงพันธุ หรือพัฒนาพันธุจนได
พันธุพืชใหม 

"ชุมชน" หมายความวา กลุมของประชาชนที่ต้ังถิ่นฐาน และสืบทอดระบบวัฒนธรรม
รวมกันมาโดยตอเน่ือง และไดข้ึนทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ี 

"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการคุมครองพันธุพืช 

"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีประกาศแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

"อธิบด"ี หมายความวา อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  

หมวดที่ 2 พันธุพืช 

มาตรา 11 พันธุพืชตามพระราชบัญญัติน้ีตองประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี้ 

     (1) มีความสม่ําเสมอของลักษณะประจําพันธุ ทางดานสัณฐานวิทยา สรีรวิทยาหรือ
คุณสมบัติอื่นที่เปนผลเนื่องจากการแสดงออกของสภาพทางพันธุกรรมที่จําเพาะตอพันธุ
พืชน้ัน 

     (2) มีความคงตัวของลักษณะประจําพันธุที่สามารถแสดงลักษณะประจําพันธุได ในทุก
ครั้งของการผลิตสวนขยายพันธุพืชน้ัน เม่ือขยายพันธุดวยวิธีทั่วไปสําหรับพืชน้ัน 

     (3) มีลักษณะประจําพันธุแตกตางจากพันธุอื่นอยางเดนชัด ทางสัณฐานวิทยา 
สรีรวิทยา หรือมีคุณสมบัติอยางหน่ึงอยางใด ซ่ึงเปนผลเนื่องจากการแสดงออกของสภาพ
ทางพันธุกรรม ที่แตกตางจากพันธุพืชอื่นลักษณะของพันธุพืชตาม (1) ไมใชบังคับกับ
พันธุพืชปา 

การบริการตามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช 

1. รับจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชใหมและพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น 
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2. ออกใบอนุญาตในการเก็บ จัดหา รวบรวม พันธุพืชเมืองทั่วไป พันธุพืชปา หรือสวน
หน่ึง 

สวนใดของพันธุพืชดังกลาว เพ่ือการปรับปรุงพันธุ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย เพื่อประโยชน
ทางการคา 

3. ออกใบอนุญาตในการเก็บ จัดหา รวบรวม พันธุพืชเมืองทั่วไป พันธุพืชปา หรือสวน
หน่ึงสวนใด ของพันธุพืชดังกลาว เพ่ือการปรับปรุงพันธุ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย ไม
มีวัตถุประสงคทางการคา 

4. ทําสัญญาแบงปนผลประโยชน 

5. ตออายุ อนุญาตใหใชสิทธิ กํากับดูแลสิทธิและการละเมิดสิทธิ 

6. ติดตามการจัดสรรผลประโยชน 

  7. ตรวจสอบการแบงปนผลประโยชนในกรณีที่ใชพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น พันธุพืชปา 
และพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปมาใชในการปรับปรุงพันธุ  

แบงออกเปน 6 สวน ดังนี้ 

            1. การจดทะเบียนคุมครองพันธุพืช (กําลังดําเนินการ) 

         2. การขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยง

         3. การขออนุญาตนําเขาพืชอนุรักษ 

         4. การขออนุญาตสงออกพืชอนุรักษ  

         5. การขออนุญาตนําผานพืชอนุรักษ

         6. การออกหนังสือรับรองการสงออกพืชลูกผสมฯ

การขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยง 

http://www.doa.go.th/pl_data/03_REGULATION/Protect/Protectservice.html#v2#v2
http://www.doa.go.th/pl_data/03_REGULATION/Protect/Protectservice.html#v3#v3
http://www.doa.go.th/pl_data/03_REGULATION/Protect/Protectservice.html#v4#v4
http://www.doa.go.th/pl_data/03_REGULATION/Protect/Protectservice.html#v5#v5
http://www.doa.go.th/pl_data/03_REGULATION/Protect/Protectservice.html#v6#v6
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ผูซ่ึงประสงคจะทําการขยายพันธุเทียมพืชอนุรักษเพื่อการคา ใหยื่นคําขอขึ้นทะเบียน
สถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษตามขั้นตอนตอไปน้ี 

      1. ยื่นแบบคําขอ พ.พ. 15 และ บัญชีประกอบแบบคําขอฯ พรอมหลักฐานตามที่ระบุ
ไวในแบบ พ.พ. 15 ตอพนักงาน เจาหนาที่ ณ กองคุมครองพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร 
ดวยตนเอง หรือโดยทางไปรษณีย ถึงพนักงานเจาหนาที่ ณ กองคุมครองพันธุพืช กรม
วิชาการเกษตร ในกรณีข้ึนทะเบียนพืชอนุรักษบัญชี 1 จะตองเสียคาธรรมเนียมใบสําคัญ 
การขึ้นทะเบียน ฯ จํานวน 500 บาท (ตอใบสําคัญการขึ้นทะเบียน 1 ฉบับ ซ่ึงมีอายุ 5 ป)  

      2. เม่ือเจาหนาที่ไดรับแบบ พ.พ. 15 แลวจะดําเนินการตรวจสอบเอกสาร  ดังตอไปนี้ 
          2.1 หลักฐานประกอบแบบคําขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ 

- ในกรณีบุคคลทั่วไป จะตองมีสําเนาหรือรูปถายบัตรประชาชน/ใบสําคัญ
ประจําตัวอยางอื่น ที่ราชการออกให และตองมีลายมือช่ือรับรองสําเนาดวย 

- ในกรณีที่เปนนิติบุคคล จะตองมีสําเนาหรือรูปถายหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอข้ึนทะเบียน 

- ในกรณีที่ใหบุคคลใดดําเนินการแทนนิติบุคคล บุคคลนั้นตองมีหนังสือแสดงวา
เปนผูไดรับมอบหมายใหดําเนินกิจการของนิติบุคคล 

          2.2 แบบบัญชีประกอบแบบคําขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ 

- รายช่ือพืชอนุรักษ โดยระบุเปนช่ือสามัญ และในกรณีที่ทราบชื่อวิทยาศาสตรให
ระบุช่ือวิทยาศาสตรดวย 

- จํานวนพอ-แมพันธุที่ใชในการขยายพันธุเทียม ซ่ึงจะตองไดมาโดยชอบดวย
กฎหมาย) 

- วิธีการขยายพันธุเทียม จํานวนเพื่อการคาที่เปนไปไดตามวิธีการขยายพันธุ
เทียมน้ันการจัดการและควบคุมสภาพแวดลอม  

http://www.doa.go.th/pl_data/03_REGULATION/Protect/PP/pp_15.pdf
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ในกรณีที่เอกสารไมครบ หรือเอกสารไมถูกตองเจาหนาที่จะติดตอไปยังผูยื่นคําขอ ทาง
โทรศัพท หรือ โทรสาร หรือทาง ไปรษณีย ตามที่ผูยื่นคําขอแจงไว และผูยื่นคําขอตองทํา
การแกไขใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน ต้ังแตวันที่รับแจง มิฉะน้ันจะถือ วาสละสิทธิ์ในคําขอ
น้ันเมื่อเจาหนาที่ไดรับคําขอที่ไดแกไขอยางถูกตองแลวจะทําการออกใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษพรอมทั้งแบบบัญชีรายช่ือพืชอนุรักษที่มีอยูใน
สถานที่เพาะเลี้ยงนั้นใหผูยื่นคําขอภายใน 30 วัน 
      5. เม่ือผูยื่นคําขอไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนแลวจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขของ
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ืองการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยง ดังตอไปนี้ 

5.1ภายในวันที่ 31 มกราคม ของแตละป จะตองจัดทําบัญชีแสดงจํานวนพืช
อนุรักษที่เปลี่ยนแปลงในรอบปปฏิทิน ตามแบบ พ.พ. 17 ซ่ึงในทางปฏิบัติกอนถึงส้ินป
ปฏิทินกรมวิชาการเกษตรจะมีหนังสือเพื่อเตือนใหทราบ 

5.2 ในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดชนิด และจํานวนของพืชอนุรักษจะตองแจงให
เจาหนาที่ทราบโดยใชแบบ พ.พ.18 

          5.3 ในกรณีที่มีการเปลี่ยน ช่ือตัว ช่ือสกุล ช่ือสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ หรือช่ือ
ผูดําเนินกิจการเพิ่ม หรือ ลด หรือยายสถานที่เพาะเลี้ยงจะตองแจงใหเจาหนาที่ทราบโดย
ใชแบบ พ.พ.21 

6.กรณีที่ผูมีใบสําคัญฯไมปฏิบัติตามขอ 5.1 และขอ 5.3 พนักงานเจาหนาที่จะมี
หนังสือส่ังการใหผูไดรับใบสําคัญฯ ปฏิบัติใหถูกตองภายในเวลา 45 วัน ถาพนกําหนดนี้
แลวพนักงานเจาหนาที่จะทําการยกเลิกใบสําคัญฯน้ัน ผูไดรับใบสําคญัที่ถูกยกเลิกนั้น อาจ
ขอยื่นใบสําคัญใหมไดตอเม่ือพนระยะเวลา 2 ป นับต้ังแตใบสําคัญน้ันถูกยกเลิก 

7. ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษมีอายุ 5 ป ดังน้ันกอนที่
ใบสําคัญจะหมดอายุ ใหผูที่ไดรับใบ สําคัญฯที่มีความประสงคจะตออายุใบสําคัญฯใหยื่น
คําขอตามแบบ พ.พ. 19 ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ กองคุมครองพันธุพืช กรมวิชาการ
เกษตร (ควรยื่นกอน 30 วัน กอนที่ใบสําคัญจะหมดอาย)ุ 
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      8. ในกรณีที่ผูมีใบสําคัญฯประสงคจะขอใบแทนใบสําคัญฯ ใหยื่นคําขอตามแบบ 
พ.พ. 20 ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ กอง คุมครองพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร 

การขออนุญาตนําเขาพืชอนุรักษ 

  ผูที่มีความประสงคจะนําเขาพืชหรือผลิตภัณฑพืชนอกจากจะตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติกักพืชแลวจะตองขออนุญาตนําเขาพืชอนุรักษน้ัน    โดยปฏิบัติตาม
ข้ันตอนดังตอไปน้ี 
      1. การขออนุญาตนําเขาพืชอนุรักษและซากของพืชอนุรักษตามวงศและชนิดที่ระบุใน
บัญชี 1 และ 2 

1.1 ยื่นคําขอตามแบบ พ.พ. 13 ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ดานตรวจพืช กรม
วิชาการเกษตร พรอมเอกสารประกอบการนําเขา ซ่ึงไดแก หนังสืออนุญาต
สงออก จากประเทศตนทาง (CITES Export Permit) ฉบับตัวจริง  

1.2 เจาหนาที่ตรวจสอบจําแนกชนิดพืชอนุรักษ วาถูกตองตรงตามหนังสืออนุญาต
สงออกจากประเทศตนทาง จึงจะออกหนังสืออนุญาตนําเขา โดยลงลายมือช่ือกํากับในชอง 
13 และชอง 14 ของแบบหนังสืออนุญาต (พ.พ. 14) 

1.3 สําหรับเอกสารประกอบการนําเขานั้นอาจใชใบรับรองปลอดศัตรูพืช 
(Phytosanitary Certificate) ฉบับตัวจริง 

 ในกรณีที่นําเขาชนิดพืชอนุรักษที่ไดจากการเพาะเลี้ยง (Artificially Propagated ) 
เฉพาะจาก 10    ประเทศดังตอไปน้ี   Austria, Belgium, Denmark, Canada, Germany, 
Italy,  Luxemburge,   Netherlands,   Republic of Korea,   Singapore,  Sweden, and 
Switzerland 
      2. การขออนุญาตนําเขาลวงหนา  ซ่ึงพืชอนุรักษและซากของพืชอนุรักษตามวงศและ
ชนิดที่ระบุในบัญชี 1 และ 2       เพ่ือนําไปเปนหลักฐานการขอหนังสืออนุญาตสงออกจาก
ประเทศตนทาง 
          2.1 ยื่นคําขอตามแบบ พ.พ. 13 ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ    กองคุมครองพันธุพืช 
กรมวิชาการเกษตร 

http://www.doa.go.th/pl_data/03_REGULATION/Protect/PP/pp_13.pdf
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 2.2 พนักงานเจาหนาที่ออกหนังสืออนุญาตนําเขาโดยลงลายมือช่ือกํากับในชอง 
13 ของแบบหนังสืออนุญาต (พ.พ. 14) 

 2.3 เม่ือจะนําเขาพืชอนุรักษและซากของพืชอนุรักษดังกลาว ใหผูรับหนังสือ
อนุญาตนําเขายื่นหนังสือนําเขาพรอมทั้งเอกสารประกอบการนําเขาตอพนักงานเจาหนาที่ 
ณ ดานตรวจพืช กรมวิชาการเกษตร 

 2.4 พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบพืชอนุรักษและซากของพืชอนุรักษที่นําเขา วา
ถูกตองตรงตามที่แสดงไวในหนังสืออนุญาตสงออกจากประเทศตนทางแลว จึงลงลายมือ
ช่ือกํากับในชอง 14 ของแบบหนังสืออนุญาต หนังสืออนุญาตจึงจะสมบูรณ 

3. การขออนุญาตนําเขาพืชอนุรักษและซากของพืชอนุรักษตามวงศและชนิดที่ระบุ
ไวในบัญชีที่ 3 

3.1 ผูนําเขาพืชอนุรักษหรือซากของพืชอนุรักษบัญชีที่ 3 ที่มีแหลงกําเนิดจาก
ประเทศเนปาล โบลิเวีย บราซิล คอสตาริกาและ เมกซิโก จะตองยื่นแบบคําขอ พ.พ.13 
พรอมหนังสืออนุญาตสงออกจากประเทศตนทางดังกลาว ตอพนักงานเจาหนาที่ ณ ดาน
ตรวจพืช กรมวิชาการเกษตร 

ในกรณีที่นําเขาพืชอนุรักษหรือซากของพืชอนุรักษที่มีแหลงกําเนิดในประเทศอื่นที่
นอกเหนือจากประเทศดังกลาวขางตน ผูนําเขาจะตองยื่นหลักฐานอื่นประกอบเชน หนังสือ
รับรองแหลงกําเนิด (Certificate of Origin) เปนตน 

3.2 พนักงานเจาหนาที่จะทําการตรวจสอบพืชอนุรักษหรือซากของพืชอนุรักษ
ที่นําเขานั้นวาถูกตองตรงกับที่แสดงไวใน 

3.3 หนังสืออนุญาตสงออก จึงออกหนังสือนําเขา โดยลงลายมือช่ือกํากับใน
ชอง 13 และ 14 ของแบบหนังสืออนุญาต (พ.พ. 14) 

4. กรณีที่มีการนําเขาพืชอนุรักษและซากของพืชอนุรักษที่มาจากประเทศที่
ไมไดเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยการคาระหวาง 
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ประเทศซึ่งชนิดสัตวปา และพืชปาที่กําลังจะสูญพันธุ (CITES) สามารถใช
ใบรับรองซึ่งลงนามโดยเจาหนาที่ที่มีอํานาจจากประเทศเหลานั้นได 

การขออนุญาตสงออกพืชอนุรักษ 

      ผูที่มีความประสงคจะสงออกซึ่งพืชอนุรักษหรือซากของพืชอนุรักษจะตองขออนุญาต
สงออกกับกรมวิชาการเกษตร โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังน้ี  

1. การขออนุญาตสงออกพืชอนุรักษและซากของพืชอนุรักษตามวงศและชนิดที่
ระบุไวใน บัญชีที่ 1 และ 2 ที่ไดจากการ ขยายพันธุเทียม  

          1.1 ยื่นแบบคําขอ พ.พ.13  พรอมหลักฐานแสดงแหลงที่มาวิธีการขยายพันธุเทียม 
หรือหมายเลขใบสําคัญการขึ้นทะเบียน    สถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ ฯ ตอพนักงาน
เจาหนาที่  
                - ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ กองคุมครองพันธุพืชกรมวิชาการเกษตร  
                - ในจังหวัดอื่นใหยื่น ณ ดานตรวจพืช กรมวิชาการเกษตร   ตามที่อธิบดีกรม
วิชาการเกษตรกําหนดไวดังนี้ 

1. ดานตรวจพืชทาอากาศยานภูเก็ต                      

2. ดานตรวจพืชทาอากาศยานหาดใหญ  

3.ดานตรวจพืชทาอากาศยานเชียงใหม  

พนักงานเจาหนาที่ออกหนังสืออนุญาตสงออก โดยลงลายมือช่ือกํากับในชองที่ 13 ของ
แบบหนังสืออนุญาต  
            1.3 กอนที่จะทําการสงออก พนักงานเจาหนาที่จะทําการตรวจพืชอนุรักษหรือ
ซากของพืชอนุรักษที่สงออกวาถูกตองตรง กับที่แสดงไวในหนังสืออนุญาตสงออก เสร็จ
แลวจึงลงลายมือช่ือกํากับในชองที่ 14 ของแบบหนังสืออนุญาต จึงจะถือวาเปนหนังสือ 
อนุญาตสงออกที่สมบูรณ  
      2. การขออนุญาตสงออกพืชอนุรักษและซากของพืชอนุรักษตามวงศและชนิดที่ระบุ
ไวใน บัญชี 1 ที่ไมไดมาจากการขยายพันธุเทียม 
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          2.1 ยื่นแบบคําขอ พ.พ. 13 พรอมสําเนาหนังสืออนุญาตนําเขาจากประเทศ
ปลายทางและวัตถุประสงคในการสงออกตอ พนักงานเจาหนาที่ ณ กองคุมครองพันธุพืช 
กรมวิชาการเกษตร  
          2.2 พนักงานเจาหนาที่จะออกหนังสืออนุญาตใหไดก็ตอเม่ือ เจาหนาที่ฝาย
วิชาการพืชอนุรักษที่กรมวิชาการเกษตร แตงต้ัง ข้ึนใหความเห็นชอบวาการสงออกพืช
อนุรักษหรือซากของพืชอนุรักษดังกลาว จะไมกระทบกระเทือนตอการอยูรอดของพืช
อนุรักษ ชนิดน้ันในธรรมชาติ  
         2.3 เม่ือเจาหนาที่ฝายวิชาการพืชอนุรักษเห็นชอบ พนักงานเจาหนาที่จึงออก
หนังสืออนุญาตสงออก โดยลงลายมือช่ือ กํากับในชองที่ 13 ของแบบหนังสืออนุญาต  
         2.4 กอนที่จะทําการสงออก พนักงานเจาหนาที่จะทําการตรวจพืชอนุรักษหรือซาก
ของพืชอนุรักษที่สงออกนั้น วาถูกตอง ตรงกับที่แสดงไวในหนังสืออนุญาตสงออก จึงลง
ลายมือช่ือกํากับในชองที่ 14 ของแบบหนังสืออนุญาต จึงจะถือวาหนังสืออนุญาตน้ัน
สมบูรณ หนังสืออนุญาตสงออกพืชอนุรักษและซากของพืชอนุรักษตามวงศ และชนิดที่
ระบุไวในบัญชี 1 ที่ไมไดมาจากการเพาะเลี้ยงดังกลาวนี้ จะออกใหไดเฉพาะการสงออกที่มี
วัตถุประสงคเพ่ือการศึกษา ทางวิทยาศาสตรเทานั้น 

การขออนุญาตสงออกพืชอนุรักษและซากของพืชอนุรักษตามวงศและชนิดที่ระบุ
ไวใน บัญชี 2 ที่ไมไดมาจากการขยายพันธุเทียม 
           3.1 ยื่นคําขอแบบ พ.พ. 13 พรอมแนบสําเนาใบอนุญาตคาของปาหวงหาม หรือ 
หลักฐานแสดงแหลงที่มา กรณีไมใช ของปาตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 2484 แลวแต
กรณี ตอพนักงานเจาหนาที่ 

- ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ กองคุมครองพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร  
 - ในจังหวัดอื่นใหยื่น ณ ดานตรวจพืช กรมวิชาการเกษตร ตามที่อธิบดีกรมวิชาการ 

เกษตร กําหนดไวดังน้ี 
1. ดานตรวจพืชทาอากาศยานภูเก็ต  
2. ดานตรวจพืชทาอากาศยานหาดใหญ 
3. ดานตรวจพืชทาอากาศยานเชียงใหม  

3.2พนักงานเจาหนาที่ออกหนังสืออนุญาตสงออก โดยลงลายมือช่ือกํากับในชองที่ 
13 ของแบบหนังสืออนุญาต  
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          3.3 กอนที่จะทําการสงออก พนักงานเจาหนาที่จะทําการตรวจพืชอนุรักษหรือซาก
ของพืชอนุรักษที่สงออกวาถูกตองตรง 
 
กับที่แสดงไวในหนังสืออนุญาตสงออก เสร็จแลวจึงลงลายมือช่ือกํากับในชองที่ 14 ของ
แบบหนังสืออนุญาต จึงจะถือวาเปนหนังสืออนุญาตสงออกที่สมบูรณ 
 
การขออนุญาตนําผานพืชอนุรักษ 

ตองปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 

1. ยื่นแบบคําขอ พ.พ. 13 พรอมหนังสือสงออกจากประเทศตนทางตอพนักงาน
เจาหนาที่ ณ ดานตรวจพืช กรมวิชาการเกษตรที่นําเขา  

2. พนักงานเจาหนาที่ออกหนังสืออนุญาตนําผาน   โดยลงลายมือช่ือกํากับในชองที่ 
13 ของแบบหนังสืออนุญาต 
       3. ผูรับหนังสืออนุญาตนําผานพืชอนุรักษ      หรือซากของพืชอนุรักษ จะตอง
แสดงหนังสืออนุญาตนําผานพรอมพืชอนุรักษหรือ  ซากของพืชอนุรักษที่จะนําผาน 
ใหพนักงานเจาหนาที่ ณ ดานตรวจพืช กรมวิชาการเกษตรที่จะทําการสงออกตรวจ 
       4. เม่ือพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบแลววาพืชอนุรักษหรือซากของพืชอนุรักษ
ที่นําผาน ถูกตองตรงกับที่แสดงไวในหนังสือ อนุญาตนําผาน พนักงานเจาหนาที่จึง
ลงลายมือช่ือกํากับในชอง 14 ของแบบหนังสืออนุญาต   จึงจะถือวาหนังสืออนุญาต
น้ันสมบูรณ  

การออกหนังสือสงออกพืชลูกผสมฯ 

นิยามคําวาพืชลูกผสมในที่น้ี หมายถึง   " พืชซ่ึงเกิดจากการผสมพันธุตางชนิดกัน 
โดยมีพอพันธุ   หรือแมพันธุ  หรือพอและแมพันธุ เปนพืชอนุรักษบัญชีที่ 2 หรือ  พืชซ่ึงมี
บรรพบุรุษเปนพืชตามอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศ ซ่ึงชนิดสัตวปาและพืชปาที่
กําลังจะสูญพันธุ "  
         ดังน้ันผูที่มีความประสงคจะให   กรมวิชาการเกษตรออกหนังสือรับรองการสงออก
พืชลูกผสมของพืชในบัญชีแนบทายอนุสัญญา 
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วาดวยการคาระหวางประเทศ   ซ่ึงชนิดสัตวปาและพืชปาที่กําลังจะสูญพันธุใหปฏิบัติดังน้ี 
         1. ยืน่คําขอตามแบบคําขอฯ ตอพนักงานเจาหนาที่   ณ กองคุมครองพันธุพืช กรม
วิชาการเกษตร หรือดานตรวจพืช กรมวิชาการเกษตร ที่จะทําการสงออก 
       2. พนักงานเจาหนาที่จะออกหนังสือรับรองฯ ให โดยพนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจ
ลงนาม จะลงลายมือช่ือกํากับในชอง 13  
      3. เม่ือจะสงออก พนักงานเจาหนาที่จะทําการตรวจพืชลูกผสมวา     ถูกตองตรงกับที่
แสดงไวในหนังสือรับรองฯ เสร็จแลวจึงลงลายมือช่ือ กํากับในชอง 14   จึงจะถือวาหนังสือ
รับรองฉบับน้ันสมบูรณ  

สถานที่ติดตอปรึกษาปญหา     
            สวนกลาง 
 
          1. กองคุมครองพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพ ฯ 
โทรศัพท 02-9405628 ตอ 109-111 
โทรสาร 02-9405628 
 
          2. กลุมนิติการและสิทธิประโยชน    สํานักงานเลขานุการกรม กรมวิชาการเกษตร 
จตุจักร กรุงเทพฯ  
โทรศัพท 02-5790151-7 ตอ 111 
โทรสาร 02-940-7452 
 
          3. ฝายประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการกรม  กรมวิชาการเกษตร เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 
โทรศัพท 02-5790151-7 ตอ 109 
โทรสาร 02-5794406 

สวนภูมิภาค 
         
1. ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1ตู ป.ณ. 170 
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม จ.เชียงใหม 50202 
โทร. 053-498864 FAX. 053-498864 
 
2. ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 
ภายในบริเวณศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก 
ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130 
โทร.055-311305, 311990 FAX.055-311406 
 
3. ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 
ภายในบริเวณศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน 
ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 
โทร.043-241286-7 FAX.043-241286-7 
 
4. ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 
ภายในบริเวณศูนยวิจัยพืชไรอุบลราชธานี 
ตู ป.ณ.79 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 
โทร.045-244453 FAX.045-244453 
 
5. ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
ภายในบริเวณศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท 
ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150 
โทร.056-413044-5 FAX.056-413044-5 
 
6. ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 
ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห จ.จันทบุรี 22190 
โทร./FAX. 039-397134, 397076 
 
7. ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 
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ตู ป.ณ.125 อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000 
โทร.077-286933 FAX.077-286933 
 
8. ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 
ภายในบริเวณศูนยวิจัยยางสงขลา อ.หาดใหญ  
จ.สงขลา 90110 โทร./FAX.074-212407-8 

พันธุพืชภายใตบทบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ.2542 

ตองประกอบดวยลักษณะดังน้ี 
 
      1. มีความสม่ําเสมอ หมายความวา พันธุพืชน้ัน ๆ มีลักษณะของสวนตาง ๆ 
เหมือนกัน   เชน ลักษณะตน รูปรางของดอก สีของดอก ลักษณะผล  หรือคุณสมบัติ
เฉพาะอยางหน่ึงอยางใดที่เปนผลจากสภาพทางพันธุกรรม 
     2. มีความคงตัว หมายความวา พันธุพืชน้ันตองสามารถแสดงลักษณะตาง ๆ  ซ่ึงเปน
ลักษณะประจําพันธุไดทุกครั้งที่มีการ ขยายพันธุ   หรืออาจจะกลาวไดวา     จะตองแสดง
ลักษณะประจําพันธุที่เหมือนเดิมทุกครั้งเม่ือนําสวนขยายพันธุไปปลูก 
     3. มีลักษณะประจําพันธุแตกตางจากพันธุอื่น    หมายความวา       พันธุพืชน้ันตองมี
ลักษณะที่สามารถมองเห็นไดวา    มีความแตกตางจากพันธุอื่นอยางเดนชัด     หรือมี
คุณสมบัติอยางใดเปนพิเศษที่ทําใหแตกตางจากพันธุอื่นอยางเดนชัด เชน มีความ
ตานทานตอโรค พืชชนิดใดชนิดหน่ึงอยางเดนชัด    มีความตานทานตอแมลงศัตรูพืชชนิด
ใดชนิดหน่ึงอยางเดนชัด เหลานี้    เปนตน ลักษณะตาง ๆ   เหลานี้ตองเปนผล
เน่ืองมาจากพันธุกรรมสําหรับพืชปายกเวนลักษณะในขอ 1 หมายความวา   พืชปาไม 
จําเปนตองมีลักษณะ ตามขอ 1 คือความสม่ําเสมอ 

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

  1. พันธุพืชใหม  หมายความวา     เปนพันธุพืชที่มีลักษณะคุณสมบัติที่ไมเคยปรากฏมา
กอนในพันธุน้ัน 
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  2. พันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น    หมายความวา พันธุพืชท่ีมีอยูใน ชุมชนใดชุมชนหน่ึง
โดยเฉพาะ 
 
  3. พันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป      หมายความวา   พันธุพืชท่ีกําเนิดในประเทศ หรือมีอยูใน
ประเทศ และไดมีการใช ประโยชนอยางแพรหลาย เปนที่รูจักโดยทั่วไป 
 
  4. พันธุพืชปา   หมายความวา พันธุพืชที่มีหรือเคยมีอยูในประเทศตามสภาพธรรมชาติ 
และไมไดนํามาใช เพาะปลูกอยางแพรหลาย 

ลักษณะการคุมครอง 
             ภายใตพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช การคุมครองพันธุพืชมีลักษณะแตกตาง
ออกไป โดยสามารถแบงออก เปน 2 สวน ดังน้ี 
      
     1. พันธุพืชท่ีไดรับความคุมครองที่ตองจดทะเบียน กอนที่จะไดรับความคุมครองไดแก 
พันธุพืชใหม และพันธุพืช พื้นเมืองเฉพาะถิ่น  
     2.   พันธุพืชท่ีไดรับความคุมครอง   โดยไมตองจดทะเบียนการคุมครองเปนไปไดโดย
อัตโนมัติ กลาวคือ ใครนําพันธุพืชกลุมน้ีไป ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย  เพื่อประโยชนในทาง
การคา จะตองไดรับอนุญาต  จากพนักงานเจาหนาที่และทําขอตกลง แบงปนผลประโยชน 
โดยใหนําเงินรายไดตามขอตกลงแบงปนผลประโยชนสงเขาสูกองทุนคุมครองพันธุพืช พืช
ในกลุมน้ีไดแก พันธุพืชพ้ืนเมืองทั่วไปและพันธุพืชปา 

คุณสมบัติของพันธุพืชใหมที่จะขอจดทะเบียน 

พันธุพืชใหมที่จะนํามาขอจดทะเบียนจะตองมีคุณสมบัติและองคประกอบที่สําคัญดังน้ี 
1. แตกตางจากพันธุอื่นอยางเดนชัด 
2. ตองมีความสม่ําเสมอของพันธุ 
3. มีความคงตัวของพันธุ 

นอกจากองคประกอบ   ที่เปนลักษณะของพันธุพืชแลวยังมีองคประกอบอื่นในการ
พิจารณามายื่นขอความคุมครองนั่นคือ     พันธุพืชใหมที่จะขอความคุมครองตองเปนพันธุ

http://www.doa.go.th/pl_data/03_REGULATION/Protect/ProtectLocal.html
http://www.doa.go.th/pl_data/03_REGULATION/Protect/ProtectLocalWild.html
http://www.doa.go.th/pl_data/03_REGULATION/Protect/ProtectLocalWild.html
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พืชท่ีไมเคยนําสวนขยายพันธุไปใชประโยชนไมวาในกรณีใด ๆ เกินกวา 1 ป   กอนวันยื่น
ขอความคุมครอง  

ในการกําหนดวาพืชชนิดใด       ที่จะขอความคุมครอง  เปนพันธุพืชใหมไดน้ัน
รัฐมนตรีตองประกาศ กําหนดชนิดที่จะมาขอรับความคุมครองเชน ณ เวลานี้ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศกําหนด พืช 4 ชนิดที่ 
สามารถมาขอรับความคุมครองพันธุพืชใหม ดังกลาวคือ มะมวง ทุเรียน ขาว และกลวยไม
สกุลหวาย 

สําหรับพันธุพืชใหมที่ปรับปรุงได        โดยวิธีการทางพันธุวิศวกรรม  หรือการตัด
ตอพันธุกรรมพันธุพืช         สามารถที่จะขอรับความคุมครองแตมีเง่ือนไขวาตองผานการ
ประเมินผลกระทบตอ สิ่งแวดลอม สุขภาพ    หรือสวัสดิภาพ ของประชาชน จากกรม
วิชาการเกษตร หรือหนวยงานที่    คณะกรรมการคุมครองพันธุพืชกําหนดเสียกอนถึงจะ
ไดรับการจดทะเบียนพันธุ 

   การคุมครองพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น 
          ในการคุมครองพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นน้ัน พันธุพืชน้ันจะตองมี  คุณสมบัติ คือ
มีความคงตัวสมํ่าเสมอ และความแตกตางจากพันธุอื่นแลวมีอยูภายในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง 
ภายในราชอาณาจักร    ชุมชนนั้นจะตองมาขอขึ้นทะเบียนชุมชนเสียกอนจึงสามารถมา
ขอรับความคุมครองเปนพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นได 
 
  การคุมครองพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุพืชปา  

การคุมครองพันธุพืชพ้ืนเมืองทั่วไปและพันธุพืชปา จะไดรับความคุมตรองใน
ลักษณะของผูใดที่นําพันธุพืชดังที่กลาว แลวไปใชประโยชนในการศึกษา วิจัย ปรับปรุง
พันธุพืชเพื่อประโยชนทางการคาจะตองขออนุญาต ตองขออนุญาตกับพนักงานเจาหนาที่
จะตองทําสัญญาแบงปนผลประโยชน หมายความวาพันธุพืชที่อยูในประเทศทุกชนิดจะ 
ไดรับความคุมครอง การเขาถึงพันธุพืชทั้ง 2 ชนิด ดังกลาว เพื่อประโยชนทางการคา เม่ือ
มีผลประโยชนทางการคาเกิดขึ้นตองแบงปบผลประโยชนเขาสูกองทุนคุมครองพันธุพืช 
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          สิทธิที่เกิดข้ึนจากการไดรับการจดทะเบียนพันธุพืช  

สําหรับพันธุพืชใหม ผูเปนเจาของสิทธิหรือเรียกวาผูทรงสิทธิ มีสิทธิแตผูเดียวใน
การผลิต ขาย จําหนาย นําเขา และสงออกนอกราชอาณาจักร หรือมีไวกระทําอยางหน่ึง
อยางใด ซ่ึงสวนขยายพันธุของพันธุพืชใหม 

สําหรับพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น ชุมชนมีสิทธิที่จะปรับปรุงพันธุ ศึกษา คนควา 
ทดลอง วิจัย ผลิต ขาย สงออกนอกราชอาณาจักรหรือจําหนายดวยประการใด ๆ ซ่ึงสวน
ขยายพันธุ ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากพันธุพืชเปนผูกําหนด โดยใหจัดสรุปในอัตราสวน
ดังน้ีผูอนุรักษ 20% ชุมชน 60% องคกรปกครองสวนทองถิ่น กลุมเกษตรกรหรือ สหกรณ
ที่เปนผูทํานิติกรรม 20% 

ในการขายสวนขยายพันธุของพันธุพืชใหม จะตองแสดงเครื่องหมายใหปรากฏที่
สวนขยายพันธุ ภาชนะบรรจุหรือหีบหอ 

           การคุมครองสิทธิของผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมและพันธุพืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่น สิทธิของผูที่ไดรับความคุมครองพันธุพืชใหมมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการ
จําหนาย จายแจก ผลิตหรือนําเขา สงออกนอกราชอาณาจักร หรือมีไวเพ่ือกระทําการ
อยางใดอยางหน่ึง ในกรณีของพันธุพืชใหมเกษตรกรไดรับอนุญาตใหใชสวนขยายพืชจาก
พืชท่ีปลูก โดยไมถือวาเปนการละเมิดสิทธิ สําหรับสิทธิของชุมชนท่ีเปนเจาของพันธุพืช
พื้นเมืองเฉพาะถิ่น มีเชนเดียวกับสิทธิพันธุพืชใหม ในกรณีที่มีการฝาฝนสิทธิในพันธุพืช
ใหมหรือผูทรงสิทธิในพันธุพื้นเมืองเฉพาะถิ่น คาเสียหายที่เกิดขึ้นศาลอาจจะมีความเห็น
ใหผูละเมิดชดใชคาเสียหาย ทั้งน้ีก็แลวแตความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือ
ศาลจะสั่งริบพันธุพืชหรือส่ิงที่อยูในครอบครองของผูละเมิด หรือผูฝาฝนสิทธิของผูทรง
สิทธิ นอกจากนี้ยังมีโทษทางอาญาสําหรับผูฝาฝนหรือละเมิดสิทธิของผูทรงสิทธิไมวาจะ
เปนพันธุพืชใหมหรือชุมชนซึ่งเปนเจาของ พันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นซ่ึงมีโทษจําคุก ไม
เกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 400,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
         
 
 

http://www.doa.go.th/pl_data/03_REGULATION/Protect/Protectpunish.html
http://www.doa.go.th/pl_data/03_REGULATION/Protect/Protectpunish.html
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ขอยกเวนสิทธิ  

     ขอยกเวนสิทธิสําหรับการกระทําดังตอไปน้ีไมถือวาเปนการละเมิด 
 
     1. การกระทําโดยไมมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนสวนขยายพันธุ 
     2. การกระทําโดยไมมีวัตถุประสงคเพ่ือการคา 

3. การเพาะปลูกหรือขยายพันธุโดยเกษตรกร      ใชสวนขยายพันธุที่ตนเองเปน
ผูผลิตในการเพาะปลูก   สําหรับพันธุพืชที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
คุมครองพันธุพืช ประกาศใหเปนพันธุพืชที่ควรสงเสริมการปรับปรุงพันธุใหเกษตรกร
สามารถเพาะปลูกหรือขยายพันธุไดไมเกิน 3 เทาที่ไดมา 
        4. การกระทําโดยสุจริต 

       ระยะเวลาในการคุมครองพันธุพืช   
      ผูที่ไดรับการคุมครองพันธุพืชใหม  ระยะเวลาในการคุมครองแตกตางกัน เปนไปตาม
กลุมพืช  
 
     1. พืชท่ีจะไดรับความคุมครอง 12 ป   เปนพืชที่ใหผลผลิตตามลักษณะประจําพันธุได
หลังจากปลูกจากสวนขยายพันธุภาย ในเวลาไมเกิน 2 ป เชน ขาว ขาวโพด ขาวฟาง 
     2. กลุมที่ 2 พืชยืนตนหรือพืชที่ใหผลผลิตตามลักษณะประจําพันธุไดหลังจากปลูกจาก
สวนขยายพันธุ เกินกวา 2 ป ระยะเวลาในความคุมครอง  ุ 17 ป พืชในกลุมคือ กลุมไมผล 
เชน มะมวงทุเรียน  
     3. กลุมที่ 3 เปนกลุมพืชที่ใชประโยชน    จากเนื้อไมเปนไมยืนตน     หรือเปนพืชที่ใช
ประโยชนจากเนื้อไมที่ใหผลผลิตตามลักษณะประจําพันธุ หลังจากปลูกจากสวนขยายพันธุ
ในเวลาเกินกวา 2 ป ระยะเวลาในการคุมครอง   ในกลุมน้ีมีอายุในการคุมครอง 27 ป เชน 
ตนสัก เปนตน 

สําหรับอายุในการคุมครองพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น มีอายุความคุมครองในแต
ละพันธุพืชเชนเดียวกับพันธุพืชใหม แตสําหรับพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น อายุคุมครอง
สามารถยืดออกไปไดเปนคร้ังคราว ซ่ึงแตกตางจากการคุมครองพันธุพืชใหมที่สามารถยืด
อายุความคุมครองได 
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       การระงับและเพิกถอนสิทธิพันธุพืชใหม 
       เม่ือมีเหตุจําเปนในการปองกันรักษาโรค    และสงเสริมสุขภาพ การรักษาสวัสดิภาพ
ของประชาชน การรักษาและอนุรักษ สิ่งแวดลอม   และความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ
เพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอื่น    หรือเพ่ือประโยชนตอความมั่นคงของประเทศ  ในการ
รักษาความมั่นคงทางอาหาร การปองกันการผูกขาดทางการคาหรือเพ่ือสาธารณะอยางอื่น 
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุมครองพันธุพืชมีอํานาจดังน้ี  
 
     1. ประกาศหามมิใหผลิต ขาย    หรือจําหนาย นําเขามาในราชอาณาจักร หรือสงออก
นอกราชอาณาจักร ซ่ึงพันธุพืชใหม 
     2. อนุญาตใหบุคคลอืน่กระทําการผลิต ขาย  หรือจําหนาย นําเขามาในราชอาณาจักร 
หรือสงออกนอกราชอาณาจักร โดยเสียคาตอบแทนที่เหมาะสมแกผูทรงสิทธิ 
     3. เพิกถอนหนังสือสําหรับแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม 
 
บทลงโทษ 
     1. พระราชบัญญัติฉบับน้ีไดกําหนดบทลงโทษพนักงานเจาหนาที่ไวดวยในมาตรา  63 
ในกรณีที่เปดเผยขอมูล หรือใหผูอื่นใชสวนขยายพันธุที่ไดรับมอบ  โดยไมไดรับคํายินยอม
จากเจาของหรือมิชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงมีโทษจําคุกไมเกิน 2 ป  หรือปรับไมเกิน 400,000 
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
     2. สําหรับผูละเมิดสิทธิ    (ตามมาตรา 33 หรือ 47) จําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 
400,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
     3. สําหรับผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมที่ไมแสดงเครื่องหมายตามที่กําหนดไว โทษจําคุก
ไมเกิน 1 เดือน ปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
     4. สําหรับผูปลอมแปลงหรือใชเคร่ืองหมายเลียนแบบทําใหผูอื่นเขาใจผิดวา   พันธุพืช
น้ันเปนพันธุพืชที่ไดรับความคุมครอง ทั้งที่รูอยูแลววาไมเปนจริงตามนั้น    มีโทษจําคุก
ต้ังแต 6 เดือน - 5 ป และปรับต้ังแต 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท (มาตรา 67) 
     5. การแสดงหรือแจงขอความเปนเท็จในการขอจดทะเบียน มีโทษจําคุก   ไมเกิน 2 ป 
หรือปรับไมเกิน 400,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 68) 
     6. ผูแทนนิติบุคคลจะตองรับโทษดวยในกรณี     ที่นิติบุคคลเปนผูรับโทษตาม

http://www.doa.go.th/pl_data/03_REGULATION/Protect/Protectcom009.htm
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พระราชบัญญัติน้ี เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นหรือยินยอม   ดวยในการกระทําของ
นิติบุคคลนั้น 

การคุมครองสิทธิของผูทรงสิทธิในพันธุพืช 

มาตรา 61 ในกรณีที่มีการฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหม หรือผูทรงสิทธิในพันธุ
พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นตามมาตรา 33 หรือมาตรา 47 แลวแตกรณี ศาลมีอํานาจสั่งใหฝา
ฝนชดใชคาเสียหายแกผูทรงสิทธิตามจํานวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคํานึงถึงความรายแรง
ของความเสียหาย รวมท้ังการสูญเสียผลประโยชนและคาใชจายอันจําเปนในการบังคับ
ตามสิทธิของผูทรงสิทธิดวย 

มาตรา 62 บรรดาพันธุพืช หรือส่ิงที่อยูในความครอบครองของผูกระทําการ อันเปนการ
ฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหม หรือผูทรงสิทธิในพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นตาม
มาตรา 33 หรือมาตรา 47 แลวแตกรณี ใหศาลสั่งริบเสียทั้งสิ้นบรรดาสิ่งที่ศาลสั่งริบใหตก
เปนของแผนดิน และใหกรมวิชาการเกษตรนําไปดําเนินการตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

อัตราคาธรรมเนียมที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติมีดังนี้ 

1. คําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม ฉบับละ 100 บาท 
2. คําคัดคานการขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม ฉบับละ 100 บาท 
3. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม ฉบับละ 500 บาท 
4. คาธรรมเนียมรายปสําหรับการคุมครองพันธุพืชใหมฉบับละ 1,000บาท 
5. คําขอจดทะเบียนการอนุญาตใหใชสิทธิตามหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน
พันธุพืชใหม ฉบับละ 500 บาท 
6. คําขอจดทะเบียนการโอนสิทธิตามหนังสือสําคัญ แสดงการจดทะเบียนพันธุพืช
ใหม ฉบับละ 500 บาท 
7. ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม ฉบับละ 500 บาท 
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แบบฟอรม 
  แบบ พ.พ. 13    คําขอรับหนังสืออนุญาตนําเขา สงออก นําผาน พืชอนุรักษ หรือ
ซากพืชอนุรักษตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518

แบบ พ.พ. 15     คําขอขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ  

แบบ พ.พ. 16    ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ

แบบ พ.พ. 17    บัญชีแสดงจํานวนพืชอนุรักษที่เปลี่ยนแปลงในรอบปปฏิทิน

แบบ พ.พ. 18    บัญชีเพ่ิมหรือลดชนิดพืชอนุรักษหรือจํานวนพอแมพันธุ  

แบบ พ.พ. 19 คําขอตออายุใบสําคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ

แบบ พ.พ. 20 คําขอใบแทนใบสําคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ

แบบ พ.พ. 21 คําขอแกไขรายการใบสําคัญการขึ้นทะเบียน เพิ่ม ลด สถานที่
เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ

 

 

แบบคําขอรับหนังสืออนุญาตนําเขา สงออกนํ าผาน 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 

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_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_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_21.pdf
http://www.doa.go.th/pl_data/03_REGULATION/Protect/PP/pp_21.pdf
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ที่
อยู………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
Address 
ขอรับหนังสืออนุญาต (เขียนเครื่องหมาย / ในชอง [ ] ตามประเภทหนังสืออนุญาตที่ขอ) 
requests for permit (please check at appropriate boxes) 
[ ] หนังสืออนุญาตนําเขา 
Import permit 
[ ] หนังสืออนุญาตสงออก 
Export permit 
[ ] หนังสืออนุญาตนําผาน 
Re-export permit 
สํ าหรับพืชอนุรักษหรือซากพืชอนุรักษ ดังรายการดานหลัง 
for live or dead conserved plants as listed overleaf 
ที่อยูผู
สง………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 
Name & Address of Permittee 
ช่ือที่อยู
ผูรับ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
Name & Address of Consignee 
เครื่องหมายที่สังเกตบนหีบหอ…………………………. มูลคา……………………..โดย
พาหนะ………………….…………………………………………………………………….. 
Distinguishing Marks Values Means of Conveyance 
นําเขาประเทศปลายทาง……………………………ประมาณวันที่……………….……….. 
Point of Entry Date………………………………………………………………………….. 
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ลายมือช่ือ…………………………………………………………………………………….. 
Signature 
แบบ พ.พ. 13 
รายช่ือพืชอนุรักษ หรือซากพืชอนุรักษ………………………………………………………. 
(List of Conserved Plants) 
ลําดับที่………………………………………………………………………………………… 
 (Number) 
ช่ือวิทยาศาสตร……………………………………………………………………………….. 
(Scientific Name of Plants) 
บัญชีหมายเลขและแหลงที่มา………………………………………………………………… 
(Appendix No. and Source) 
จํานวน ………………………………………………………………………………………... 
(Quantity) 
แบบคําขอหนังสือรับรองการสงออกพืชลูกผสมของพืชในบัญชีแนบทาย 
อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่กํ าลังจะสูญพันธุ 
Application Form for Certificate of Exportation of Hybrids Plants under CITES List 
เขียนที่…………………………………………………………………………………………. 
Place 
วันที่……………………………………………………………………………………………. 
Date 
ขาพเจา…………………………………………………………….. อาย…ุ………………..ป 
สญัชาติ………………………………………………………………………………………… 
Mr./Mrs./Miss Family name Age Nationality 
ที่
อยู………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
Address 
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ขอรับหนังสือรับรองการสงออกพืชลูกผสมของพืชในบัญชีแนบทายอนุสัญญาวาดวย
การคาระหวาง 
ประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่กําลังจะสูญพันธุ ดังรายการดานหลัง 
request for a certification of exportation of hybrids plants under CITES list as 
indicated overleaf 
ที่อยูผู
สง………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………. 
Name & Address of Permittee 
ช่ือที่อยู
ผูรับ……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
Name & Address of Consignee 
เครื่องหมายที่สังเกตบนหีบหอ…………………………. มูลคา………………………...โดย
พาหนะ………………….……………………………………………………………………. 
Distinguishing Marks Values Means of Conveyance 
นําเขาประเทศปลายทาง……………………………ประมาณวันที่………………...……… 
Point of Entry Date 
………………………………………………………………………………………………… 
ลายมือช่ือ…………………………………………………………………………………….. 
Signature 
รายช่ือพืช…………………………………………………………………………………….. 
(List of of Plants) 
ลําดับที่……………………………………………………………………………………….. 
Number 
ช่ือวิทยาศาสตร………………………………………………………………………………. 
Scientific Name 
จํ านวน………………………………………………………………………………………. 
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Quantity……………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ……………………………………………………………………………………. 
Remarks 
บันทึกพิเศษ 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 

 
 

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