พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542
ความเป็ นมาและหลักการสําคัญ
1.ทําไมประเทศไทยต้ องมีการร่ างกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช
ประเทศไทยในฐานะทีเป็ นสมาชิกขององค์การค้ าโลก ได้ ลงนามนับตังแต่
# ปี 2538
เพือทีจะให้ มีการออกกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช ตามพันธกรณีทีมีในข้ อตกลงเรื องทรัพย์สินทาง
ปั ญญาทีเกียวกับการค้ า (ทริ ปส์-TRIPs) การผลักดันเรื องดังกล่าวเกิดขึ #นเนืองจากประเทศ
อุตสาหกรรมและบรรษัทข้ ามชาติด้านการเกษตรต้ องการให้ ประเทศไทยและประเทศกําลังพัฒนา
ทังหมดคุ
#
้ มครองพันธุ์พืชใหม่ของตน
อย่างไรก็ตามข้ อตกลงดังกล่าวได้ เปิ ดช่องว่างให้ มีการร่างกฎหมายพันธุ์พืชได้ หลาย
ลักษณะคือ
1 . ให้ การคุ้มครองพันธุ์พืชโดยใช้ กฎหมายสิทธิบตั ร นัน หมายความว่า พืชทีรัฐจะต้ องให้
การคุ้มครองต้ องเป็ นพันธุ์พืชใหม่เท่านัน# และพันธุ์พืชดังกล่าวจะต้ องมีลกั ษณะ 3 ประการคือ 1)
มีความใหม่ 2) มีขนตอนการประดิ
ั#
ษฐ์ ทีสงู ขึ #น 3) สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ได้ ในทางพาณิชยกรรม/
อุตสาหกรรม
การผลักดันให้ ประเทศกําลังพัฒนาให้ การคุ้มครองพันธุ์พืชตามกฎหมายสิทธิบตั ร เป็ น
ความปราถนาอย่างสําคัญของสหรัฐอเมริ กาและประเทศอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในยุโรป เนืองจาก
กฎหมายสิทธิบตั รพันธุ์พืชจะให้ สิทธิผกู ขาดสูงสุดกับบรรษัทข้ ามชาติและนักปรับปรุงพันธุ์ แต่จะ
ไม่ให้ การคุ้มครองเกษตรกรเลย เช่น
- เกษตรกรต้ องซื #อพันธุ์ทกุ ครัง# ทีปลูกไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไปปลูกในฤดูถดั ไปได้ ไม่
สามารถนํากิงพันธุ์ไปขยายต่อแล้ วปลูกมากกว่าปริ มาณทีซื #อมาได้
- ผู้ใดก็ตามไม่สามารถนําเอาพันธุ์พืชดังกล่าวไปปรับปรุงพันธุ์หรื อพัฒนาต่อได้ เลยถ้ า
ไม่ได้ รับอนุญาต
- ผู้ได้ รับสิทธิบตั รสามารถกําหนดได้ กระทัง ถึงขันตอนการนํ
#
าเอาผลิตผลจากพันธุ์พืชนันไป
#
แปรรูป หรื อไปใช้ ประโยชน์อย่างอืนได้ ตัวอย่างเช่น การนําผลผลิตข้ าวไปสีเฉพาะโรงสีทีตน
ประสงค์ การเอาผลไม้ ไปผลิตเป็ นนํ #าผลไม้ หรื อไวน์เท่านัน# เป็ นต้ น
- ไม่จําเป็ นต้ องให้ การแบ่งปั นประโยชน์ให้ กบั เกษตรกร หรื อชุมชน ซึง เป็ นเจ้ าของ
พันธุกรรมซึง ใช้ ในการปรับปรุงพันธุ์
- ระยะการให้ การคุ้มครองพันธุ์พืชยาวนานอย่างน้ อย 20 ปี
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2. ให้ การคุ้มครองพันธุ์พืชตามแบบของสหภาพเพือคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (ยูพอพ UPOV))
การคุ้มครองกฎหมายนี #มีลกั ษณะใกล้ เคียงกับกฎหมายสิทธิบตั รมาก กล่าวคือมุง่ ให้ การ
คุ้มครองเฉพาะพันธุ์พืชใหม่เท่านัน# โดยพืชทีจะได้ รับการคุ้มครองต้ องมีลกั ษณะ 3 ประการคือ 1)
ต้ องเป็ นพันธุ์พืชใหม่ 2) มีลกั ษณะสมําเสมอประจําพันธุ์ 3 ) มีเสถียรภาพในลักษณะสําคัญ
การให้ การคุ้มครองตามแบบวิธีการนี #ทําให้ บริ ษัทเมล็ดพันธุ์และนักปรับปรุงพันธุ์ได้ รับการ
คุ้มครองง่ายขึ #น จนมักมีการกล่าวอ้ างว่าเกษตรกรทัว ๆไปก็สามารถขอรับการคุ้มครองพันธุ์พืชตาม
กฎหมายนี #ได้ แต่ในทางความเป็ นจริ งจะมีเกษตรกรน้ อยมากทีสามารถนําพันธุ์พืชใหม่ไปขอรับ
ความคุ้มครองได้
ขณะการคุ้มครองพันธุ์พืชตามแบบของสหภาพเพือคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ จะต้ องเป็ นไป
ตามรายละเอียดข้ อตกลงทีเรี ยกว่า ยูพอพ 1991 ซึง มีการขยายสิทธิผกู ขาดของบริ ษัทเมล็ดพันธุ์ให้
เพิมมากยิงขึ #น (ประเทศทีเข้ าเป็ นภาคีหลังปี 1998 จะต้ องยอมรับเฉพาะข้ อตกลงยูพอพ 1991
เท่านัน)
#
3. ให้ การคุ้มครองพันธุ์พืชตามกฎหมายเฉพาะ (ซุย เจนเนอริ ส - Sui Generis)
อย่างไรก็ตามข้ อตกลงในเรื องทรัพย์สินทางปั ญญาได้ เปิ ดช่องให้ ประเทศกําลังพัฒนาไม่
จําเป็ นต้ องออกกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชตามแบบกฎหมายสิทธิบตั ร หรื อ ตามแบบของสหภาพ
เพือคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ แต่ให้ ออกกฎหมายเฉพาะได้
การเปิ ดช่องดังกล่าวไว้ ทําให้ ประเทศไทยสามารถออกกฎหมายทีให้ การคุ้มครอง
เกษตรกรซึง เป็ นคนส่วนใหญ่ของชาติได้ มากขึ #น แทนทีจะต้ องออกกฎหมายตามแรงกดดันของ
บรรษัทข้ ามชาติและประเทศอุตสาหกรรมแต่ฝ่ายเดียว
กฎหมายคุ้มครองตามพืชตามแบบกฎหมายเฉพาะของไทยจึงถูกร่างขึ #น โดยให้ การ
คุ้มครองทังพั
# นธุ์พืชใหม่และพันธุ์พืชท้ องถิน ทังนี
# #โดยนําเอาหลักการการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ของยู
พอพปี 1978 มารวมกับหลักการให้ การคุ้มครองสิทธิเกษตรกรและชุมชนท้ องถินตามข้ อตกลงใน
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ - FAO) และข้ อตกลงในอนุสญ
ั ญาว่าด้ วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ( CBD)
2.การเรี ยกร้ องของประชาชน องค์ กรพัฒนาเอกชน และนักวิชาการ
ระหว่างปี 2537-2539 กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ ร่างกฎหมาย
คุ้มครองพันธุ์พืชกันคนละฉบับ (เนืองจากทังสองกระทรวงตกลงกั
#
นไม่ได้ ในการบริ หารกฎหมาย
ต่างฝ่ ายเห็นว่าตนควรเป็ นผู้ดแู ลกฎหมายฉบับนี #) โดยทีเนื #อหาของกฎหมายนันยึ
# ดรูปแบบการให้
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การคุ้มครองตามแบบของสหภาพเพือคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ทังนี
# #โดยได้ รับการสนับสนุนจาก
บรรษัทข้ ามชาติด้านเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย
องค์กรพัฒนาเอกชน และนักวิชาการ ได้ แสดงความวิตกกังวลถึงการผลักดันของกฎหมาย
ฉบับดังกล่าวหลายครัง# ในช่วงเวลาดังกล่าวแต่ก็มิได้ รับการสนองตอบเท่าทีควร จนในทีสดุ เมือมี
การชุมนุมเรี ยกร้ องของเครื อข่ายเกษตรกรรมทางเลือกและสมัชชาคนจนเมือต้ นปี 2540 ทีหน้ า
ทําเนียบรัฐบาล รัฐบาลของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธจึงได้ แต่งตังคณะกรรมการระดั
#
บชาติทีรวม
ตัวแทนของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตร องค์กรพัฒนาเอกชน ตัวแทนชาวบ้ าน และ
นักวิชาการ เข้ าร่ วมเป็ นคณะกรรมการร่ างกฎหมาย
เมือรัฐบาลทีมีนายชวน หลีกภัยเข้ ามาเป็ นนายกรัฐมนตรี แทนพลเอกชวลิตทีลาออกไป ได้
มีการแต่งตังคณะกรรมการชุ
#
ดเดิมเพือดําเนินการร่ างกฎหมายให้ แล้ วเสร็ จ จนในทีสดุ ร่ างกฎหมาย
ดังกล่าวได้ ดําเนินการจนแล้ วเสร็ จเมือปลายปี 2540
ต้ นปี 2541 กระทรวงเกษตรได้ นําเอาร่างกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชไปรับฟั งความคิดเห็น
จากประชาชน ทังนี
# #เนืองจากรัฐมนตรี ชว่ ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเนวิน ชิดชอบ ต้ องการ
ผลักดันให้ มีการใช้ กฎหมายสิทธิบตั รเข้ ามาแทนกฎหมายฉบับดังกล่าวแต่ได้ รับการคัดค้ านอย่าง
กว้ างขวางจากเกษตรกร นักวิชาการ และองค์กรพัฒนาเอกชน
ในทีสดุ กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชก็ได้ เสนอเข้ าสูก่ ารพิจารณาของสภาในปลายปี 2542
โดยมีการตัดทอนแก้ ไขเนื #อหาสาระของกฎหมายบางประการทีเกียวกับสิทธิและประโยชน์ของ
เกษตรกรออกไป
3. สาระสําคัญของกฎหมาย
กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช 2542 ของไทย ถูกร่างขึ #นโดยการถ่วงดุล ระหว่างการคุ้มครอง
พันธุ์พืชใหม่ของนักปรับปรุงพันธุ์และบริ ษัทเมล็ดพันธุ์ และการเคารพถึงสิทธิและผลประโยชน์ที
เกษตรกรควรจะได้ รับ เป็ นการผสมผสานระหว่างหลักการให้ การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตามแบบยู
ปอพ 1978 กับหลักการแบ่งปั นผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมทีปรากฎในอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ 1992
กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชของไทยมีสาระและโครงสร้ างสําคัญๆ ดังต่อไปนี #
3.1 พันธุ์พืชทีได้ รับการคุ้มครอง แบ่งออกเป็ นสองประเภทใหญ่ๆ คือ
3.1.1 พันธุ์พืชใหม่ เป็ นพันธุ์พืชทีมีการผสมหรื อปรับปรุงพันธุ์ขึ #น อนุสญ
ั ญาเพือ
คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ถูกผลักดันโดยประเทศอุตสาหกรรมและบริ ษัทเมล็ดพันธุ์ มีลกั ษณะคล้ าย
กฎหมายสิทธิบตั รพันธุ์พืชใหม่ โดยทัว ไปผู้ขอรับการคุ้มครองส่วนใหญ่มกั เป็ นบริ ษัทเอกชนขนาด
ใหญ่ ไปจนถึงบรรษัทข้ ามชาติ
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ผู้ทีขอรับการคุ้มครองจะได้ สิทธิผกู ขาดในการจัดจําหน่ายพันธุ์พืช ตังแต่
# 12-27 ปี
กล่าวคือ พืชทีให้ ผลผลิตหลังปลูกไม่เกิน 2 ปี เช่น ข้ าว อ้ อย มีระยะเวลาคุ้มครอง 12 ปี พืชทีให้ ผล
ผลิตหลังปลูกเกินกว่า 2 ปี เช่น ทุเรี ยน มะม่วง ส้ มโอ ให้ ความคุ้มครอง 17 ปี และพืชทีใช้ ประโยชน์
จากเนื #อไม้ เช่น ยูคาลิปตัส สัก กําหนดเวลาให้ ความคุ้มครอง 27 ปี
3.1.2 พันธุ์พืชพื #นเมือง แบ่งออกเป็ นสามประเภทคือ
1) พันธุ์พืชพื #นเมืองเฉพาะถิน หมายถึงพันธุ์พืชทีมีอยูเ่ ฉพาะใน ชุมชนใน
ชุมชนหนึง ภายในประเทศ กฎหมายให้ ประโยชน์กบั ชุมชนทีเป็ น ผู้อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ ประโยชน์
จากพันธุ์พืชนี # แต่ทงนี
ั # #ต้ องให้ องค์กรของชุมชนทีเป็ นนิติบคุ คล เช่น สหกรณ์ หรื อ อบต. เป็ นผู้ทํา
หน้ าทีในการขึ #นทะเบียนแทนชุมชน องค์กรนิตบิ คุ คลของท้ องถินทีทําหน้ าทีแทนชุมชนจะได้ รับ
ผลประโยชน์ร้อยละ 20 ของส่วนแบ่งผลประโยชน์ และในกรณีทีพนั ธุ์พืช พื #นเมืองเฉพาะถินนันอยู
# ่
ภายใต้ การดูแลของเกษตรกรรายใดรายหนึง ให้ เกษตรกรผู้นนได้
ั # รับจัดสรรผลประโยชน์ด้วยร้ อยละ
20
2) พันธุ์พืชพื #นเมืองทัว ไป หมายถึงพันธุ์พืชทีกําเนิดหรื อมีอยู่
ภายในประเทศ ซึง ได้ มีการใช้ ประโยชน์อย่างแพร่หลาย ผลประโยชน์ใดๆ ทีเกิดขึ #นจากการใช้ พนั ธุ์
พืชนี #ในการปรับปรุงพันธุ์ หรื อวิจยั เพือการพาณิชย์ จะต้ องแบ่งปั นประโยชน์เข้ าสู่กองทุนพันธุ์พืช
3) พันธุ์พืชป่ า หมายความถึงพันธุ์พืชทีมีหรื อเคยมีอยูใ่ นประเทศตาม
สภาพธรรมชาติและยังมิได้ มีการนํามาใช้ เพาะปลูกอย่างแพร่หลาย การนําพันธุ์พืชนี #ใช้ ประโยชน์
ให้ เป็ นไปแบบเดียวกันกับพันธุ์พืชพื #นเมืองทัว ไป
3.2 กองทุนพันธุ์พืช เป็ นกองทุนเพือจัดตังขึ
# #นเพือเป็ นทุนในการใช้ จา่ ยในการช่วยเหลือ
และอุดหนุนกิจการทีเกียวกับการอนุรักษ์ การวิจยั และการพัฒนาพันธุ์พืช ของชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิน
3.3 คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ประกอบไปด้ วยคณะกรรมการรวมทังสิ
# #น 22 คน ทังนี
# #
โดยมีเกษตรกร 6 คน นักวิชาการ 2 คน และองค์กรพัฒนาเอกชน 2 คน เข้ าร่วมเป็ นคณะกรรมการ
หน้ าทีสําคัญของคณะกรรมการพันธุ์พืชคือ เสนอให้ รัฐมนตรี เป็ นผู้กําาหนดชนิดของพันธุ์พืชว่า
พันธุ์พืชใดเป็ นพันธุ์พืชใหม่ทีจะได้ รับการคุ้มครอง และบริ หารกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช เป็ นต้ น

4. ปั ญหาและข้ อจํากัดของกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช
แม้ กฎหมายนี #จะกําหนดให้ มีกลไกเพือการคุ้มครองพันธุ์พืชท้ องถิน และส่งเสริ มบทบาท
ของชุมชน และองค์กรท้ องถิน แต่โดยเหตุทีหน่วยงาน ซึง รับผิดชอบในการดูแลกฎหมายนี #คือ กรม
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วิชาการเกษตร ซึง เป็ นหน่วยงานทีทําหน้ าทีเกียวกับการวิจยั เป็ นหลัก ทําให้ การดําเนินงานเพือ
บังคับใช้ กฎหมายมีเฉพาะส่วนทีเกียวข้ องกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เท่านัน# ในขณะทีสว่ นที
เกียวข้ องกับการอนุรักษ์ คุ้มครองสิทธิเกษตรกร และสนับสนุน บทบาทของชุมชน แทบไม่มีความ
คืบหน้ าใดๆ เลย นับตังแต่
# กฎหมายฉบับนี #ประกาศใช้ เมือปี 2542 ตัวอย่างเช่น
1) มีการประกาศชนิดพันธุ์พืชใหม่ทีสามารถขอรับการคุ้มครอง เป็ นจํานวนมากถึง 56
ชนิด และมีผ้ ยู ืนขอรับการคุ้มครองแล้ วจํานวนมาก เช่น กล้ วยไม้ สกุลหวาย จํานวน 21 พันธุ์
ข้ าวโพด 7 พันธุ์ ข้ าว 4 พันธุ์ อ้ อย 7 พันธุ์ แตงโม 6 พันธุ์ มะระ 4 พันธุ์ มะเขือเทศ 8 พันธุ์ ถัว
เหลือง 1 พันธุ์ มันสําปะหลัง 1 พันธุ์ แตงกวา 4 พันธุ์ และแตงร้ าน 6 พันธุ์ เป็ นต้ น
2) แต่กลับไม่มีการออกกฎระเบียบว่าด้ วยการแบ่งปั นผลประโยชน์ ในกรณีทีมีผ้ เู ข้ าถึงการ
ใช้ ประโยชน์จากพันธุ์พืชพื #นเมืองทัว ไป และพันธุ์พืชป่ า รวมทังขาดความกระตื
#
อรื อร้ นในการ
คุ้มครองผลประโยชน์เมือมีการเข้ ามาวิจยั พันธุ์พืชท้ องถินและนําไปจดสิทธิบตั ร ตัวอย่างเช่น กรณี
กวาวเครื อ เป็ นต้ น
3) ไม่มีการจัดหางบประมาณเพือสนับสนุนกิจการของชุมชนภายใต้ กองทุนคุ้มครองพันธุ์
พืช
4) ขาดมาตรการเชิงรุกเพือให้ การคุ้มครองพันธุ์พืชพื #นเมือง เฉพาะถิน
5. ข้ อดีของกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช
ข้ อดีทีสําคัญของกฎหมายคือ สร้ างเงือนไขให้ ผ้ ทู ีขอรับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ทีนําเอา
พันธุ์พืชท้ องถินไปใช้ ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ ต้ องขออนุญาต และต้ องทําสัญญาส่วนแบ่ง
ประโยชน์ก่อน ด้ วยเงือนไขนี # ทําให้ บริ ษัทเมล็ดพันธุ์ไม่สามารถได้ สิทธิผกู ขาดในพันธุ์พืชทีนําเอา
พันธุ์พืชท้ องถินไปปรับปรุงพันธุ์ได้ โดยง่าย และทําให้ ขนตอนการขอรั
ั#
บความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
ล่าช้ าออกไป
อย่างไรก็ตาม เมือเร็ วๆ นี # กลุ่มบริ ษัทพันธุ์พืชและนักปรับปรุงพันธุ์ ได้ เคลือนไหวเพือให้ มี
การแก้ ไข โดยเสนอให้ มีการแก้ ไขนิยาม “พันธุ์พืชพื #นเมืองทัว ไป” เสียใหม่ เพือทีกลุม่ ดังกล่าวไม่
ต้ องขออนุญาต และไม่ต้องแบ่งปั นผลประโยชน์เมือมีการนําพันธุ์พืชพื #นเมืองไปใช้ ประโยชน์
6. ความเคลื2อนไหวให้ มีการแก้ ไขกฏหมายคุ้มครองพันธุ์พืช
เพือผลประโยชน์ของบริ ษัทเมล็ดพันธุ์ สมาคมการค้ าเมล็ดพันธุ์ไทย ซึง เป็ นองค์กรของ
บรรษัทเมล็ดพันธุ์ยกั ษ์ ใหญ่ของไทยและบรรษัทข้ ามชาติด้านเมล็ดพันธุ์ ได้ ให้ เหตุผลในการเสนอ
ให้ มีการแก้ ไขกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 โดยอ้ างเหตุผลว่า “คําจํากัดความพันธุ์พืช
พื #นเมืองทัว ไป เป็ นอุปสรรคต่องานวิจยั และนวัตกรรม และยังได้ เสนอให้ มีการแยกกฎหมาย 3 ส่วน
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ออกจากกัน คือ งานอนุรักษ์ พนั ธ์พืช การแบ่งปั นผลประโยชน์ และการคุ้มครองพันธ์พืช เนืองจาก
ต่างมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทีแตกต่างกันจึงควรจะแยกกฎหมายออกมากํากับในแต่ละส่วน
ให้ ชดั เจนให้ ตรงตามเป้าหมายหรื อวัตถุประสงค์ ของแต่ละกิจกรรม
อย่างไรก็ตามความพยายามในการแก้ กฎหมายดังกล่าวในระหว่างปี 2552-2555 ไม่
ประสบผลสําเร็ จ เนืองจากคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าปั ญหามิได้ อยูท่ ีนิยามแต่อยู่ทีการบังคับ
ใช้ กฎหมายของกรมวิชาการเกษตรมากกว่า
ช่วงต้ นปี 2556 กลุม่ บริ ษัทเมล็ดพันธุ์และข้ าราชการบางส่วนในกรมวิชาการเกษตรจึงได้
ร่วมกันยกร่างกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชฉบับใหม่มาแทนทีกฎหมายเดิม โดยอ้ างว่าเพือเป็ นการ
เตรี ยมความพร้ อมเพือเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และปรับปรุงกฎหมายไทยให้ ได้ มาตรฐาน
ระหว่างประเทศ โดยเนื #อหาในร่างกฎหมายใหม่มีเนื #อหาตามแบบยูพอพ 1991 พร้ อมทังกํ
# าหนดคํา
นิยามพันธุ์พืชพื #นเมืองขึ #นใหม่เพือเอื #ออํานวยให้ ตนเองสามารถขอรับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ได้
โดยสะดวกไปพร้ อมๆกันด้ วย
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ความแตกต่ างสําคัญระหว่ าง ยูพอพ 1978 และ 1991
ยูพอพ1978
ยูพอพ1991
คุ้มครองเฉพาะพืชทีมีการประกาศก่อนเท่านัน# คุ้มครองพืชทุกชนิด
ระยะเวลาคุ้มครองอย่างตํา 15 ปี
ระยะเวลาคุ้มครองอย่างตํา 20 ปี
ให้ การคุ้มครองเฉพาะการขายส่วนขยายพันธุ์ เพิมการคุ้มครอง การส่งออก นําเข้ า และสต๊ อค
นักปรับปรุงพันธุ์สามารถใช้ ประโยชน์เพือนํา
นักปรับปรุงพันธุ์ไม่ได้ รับอนุญาตให้ นําพันธุ์พืช
พันธุ์พืชทีได้ รับการคุ้มครองไปปรับปรุงพันธุ์ตอ่ ไปปรับปรุงพันธุ์หากมีการแสดงออกของ
ได้ โดยอิสระ
ลักษณะสําคัญทีได้ มาจากพันธุ์พืชทีได้ รับการ
คุ้มครอง(essentially derived)
เกษตรกรสามารถเก็บรักษาส่วนขยายพันธุ์ไป แต่ละประเทศสามารถกําหนดห้ ามไม่ให้
ปลูกต่อในฤดูตอ่ ไปได้
เกษตรกรเก็บรักษาส่วนขยายพันธุ์ไปปลูกต่อ
ไม่ห้ามเกษตรกรใช้ ประโยชน์จากผลิตผลและ แต่ละประเทศสามารถกําหนดห้ ามมิให้ เกษตร
ผลิตภัณฑ์ทีได้ จากส่วนขยายพันธุ์
นําผลผลิตหรื อผลิตภัณฑ์ไปใช้ เว้ นแต่จะได้ รับ
อนุญาตก่อนเท่านัน#

7

