ตารางเปรียบเทียบ
พรบ. คุ้มครองพันธุ์พืช (พ.ศ. ๒๕๔๒) กับร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ....
พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๔๒

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ....

ข้อคิดเห็นเบื้องต้นต่อร่างกฎหมายใหม่

..........................................
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นปีที่
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการ
๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
คุ้มครองพันธุ์พืช
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า
"พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒"
“พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ....
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันถัด
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้น
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
กาหนดหนึง่ ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช ควรแก้ไขเพียงบางมาตรา
พ.ศ. ๒๕๔๒
เหตุผ ล การปรั บ ปรุ ง กฎหมาย ควรแก้ ไ ขตามความ
จาเป็นเฉพาะในส่วนที่มีข้อเท็จจริง ว่าเป็นอุปสรรคใน
การบังคับใช้กฎหมาย โดยต้องคงหลักการเดิมไว้
การขจัดอุป สรรคในการบัง คับ ใช้พระราชบัญ ญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อจะทาให้กฎหมายที่
~๑~

ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันสามารถให้ความคุ้มครองได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (การที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ตั้งแต่พ.ศ.
๒๕๔๒ แต่ยัง ไม่ ส ามารถด าเนินการตามมาตรา ๕๒
เป็ น อุ ป สรรคที่ ส าคั ญ ซึ่ ง ท าให้ นั ก ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ พื ช
จานวนมากไม่สามารถขอรับความคุ้มครองในพันธุ์พืช
ใหม่ได้ในปัจจุบัน) ไม่จาเป็นต้องยกเลิกพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้วยกร่างใหม่เ กือบ
ทั้งหมด ดังที่กรมวิชาการเกษตรกาลังดาเนินการอยู่ แต่
สามารถแก้ ไขเพียง ๘ ประเด็น (มาตรา ๓, ๕, ๑๕,
๒๒, ๒๓, ๔๔, ๕๒, และ ๕๓) ดังที่ระบุในข้อคิดเห็นนี้
การอ้า งว่าจ าเป็น ต้องเปลี่ยนหลัก การในการให้
ความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับระบบ
กฎหมายในประเทศสมาชิก AEC โดยในปัจจุบันมีเพียง
สิ ง คโปร์ แ ละเวี ย ดนามเท่ า นั้ น ที่ เ ป็ น ภาคี ส มาชิ ก
อนุสัญญา UPOV (แม้รัฐบาลญี่ปุ่นได้พยายามมาอย่าง
ต่อเนื่องเป็นเวลาราว ๕ ปี ผ่านโครงการ East Asia
Plant Variety Protection Forum เพื่อให้ประเทศ
สมาชิก AEC อื่นๆ มีกฎหมายด้านการคุ้มครองพันธุ์พืช
ใหม่ ตามอนุสั ญญา UPOV ฉบับ ๑๙๙๑ และเข้าเป็น
ภาคี ส มาชิ ก อนุ สัญ ญา UPOV) แต่ ร่า งกฎหมายใหม่
กลับ ใช้ห ลัก การในการให้ความคุ้ม ครองพันธุ์พืชใหม่
~๒~

ตามอนุสัญญา UPOV
ผลกระทบที่อ าจจะเกิ ดขึ้ นถ้ าคงข้ อความตามร่า ง
กฎหมายใหม่ไว้ การยกร่างกฎหมายใหม่ทั้งฉบับนี้เป็น
การเปลี่ยนแปลงหลักการเดิมในการคุ้มครองพันธุ์พืช
ทั้ง พันธุ์พืชใหม่ และพันธุ์พืชดั้ง เดิม (พันธุ์พืชพื้นเมื อง
เฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า) โดย
ในส่วนของพันธุ์พืชใหม่ นั้น มีเ นื้อหาสอดคล้องกั บ
อนุสัญญา UPOV ฉบับ ๑๙๙๑ ซึ่งจะทาให้เกษตรกร
และนัก ปรับปรุงพันธุ์พืชรายใหม่ถูกรอนสิ ทธิจากการ
ขยายขอบเขตสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ของนักปรับปรุงพันธุ์
พืชรายเดิม ขณะที่ ส่วนของพันธุ์พืชดั้ง เดิม (พันธุ์พืช
พื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืช
ป่ า ) กลั บ ลดระดั บ การคุ้ ม ครองจากระดั บ พั น ธุ์
(variety/cultivar) สู่ระดับชนิด (species) ซึ่งนอกจาก
ไม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก การของอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ยังจะเป็นการเพิ่มประโยชน์แก่
ผู้ประสงค์จะเข้าถึง (เก็บ จัดหา หรือรวบรวม) พันธุ์พืช
ดั้งเดิม และลดทอนประโยชน์ที่ประเทศ (ผ่านกองทุน
คุ้มครองพันธุ์พืช) จะได้รับอีกด้วย
อนึ่ ง ร่ า งกฎหมายที่ ถู ก จั ด ท าขึ้ น ใหม่ มี เ นื้ อ หา
สอดคล้องกับอนุสัญญา UPOV ฉบับ ๑๙๙๑ อัน มี
~๓~

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
"พืช" หมายความว่า สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชและ
ให้หมายความรวมถึงเห็ด และสาหร่าย แต่ไม่รวมถึง
จุลชีพอื่น
"พันธุ์พืช" หมายความว่า กลุ่มของพืชทีม่ ี
พันธุกรรมและลักษณะทางพฤกษศาสตร์เหมือนหรือ
คล้ายคลึงกัน มีคุณสมบัตเิ ฉพาะตัวทีส่ ม่าเสมอ คงตัว
และแตกต่างจากกลุ่มอื่นในพืชชนิดเดียวกัน และให้
หมายความรวมถึงต้นพืชทีจ่ ะขยายพันธุ์ให้ได้กลุ่มของ
พืชที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น
"พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น" หมายความว่า พันธุ์
พืชที่มีอยู่เฉพาะในชุมชนใดชุมชนหนึ่งภายใน
ราชอาณาจักรและไม่เคยจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่
ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตาม
พระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
"พืช" หมายความว่า สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชและให้
หมายความรวมถึงเห็ด และสาหร่าย แต่ไม่รวมถึงจุล
ชีพอื่น
"พันธุ์พืช" หมายความว่า กลุ่มของพืชที่มีพันธุกรรม
และลักษณะทางพฤกษศาสตร์เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
มีคุณสมบัตเิ ฉพาะตัวทีส่ ม่าเสมอ คงตัวและแตกต่างจาก
กลุ่มอื่นในพืชชนิดเดียวกัน และให้หมายความรวมถึง
ต้นพืชที่จะขยายพันธุ์ให้ได้กลุม่ ของพืชทีม่ ีคุณสมบัติ
ดังกล่าวข้างต้น
"พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น" หมายความว่า พืชที่มีอยู่
เฉพาะในชุมชนใดชุมชนหนึ่งภายในราชอาณาจักรและ
ไม่เคยจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ซงึ่ ได้จดทะเบียนเป็น
พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้

~๔~

ลักษณะเป็นการเอื้อต่อการรับข้อเสนอการเจรจาทวิ
ภาคี เ พื่ อ เปิ ด เขตการค้ า เสรี (FTA) ระหว่า งไทยกั บ
สหรัฐอเมริกา และไทยกับยุโ รป ทาให้การเสนอร่าง
กฎหมายฉบั บ นี้ มี ลั ก ษณะอาจอยู่ ใ นข่ า ยพยายาม
หลีกเลี่ยงรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๙๐ อีกด้วย
ไม่มีการแก้ไข

ไม่มีการแก้ไข

ต้องคงคานิยามเดิมไว้
เหตุผ ล การให้ความคุ้ม ครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักการของอนุสัญ ญาว่า
ด้ว ยความหลากหลายทางชี วภาพ) ต้ องดาเนิ นการ
ระดับเล็ก ที่สุดคือ ในระดับพันธุ์ เพื่อให้มั่ นใจได้ว่า นัก
ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ พื ช จะมี ฐ านพั น ธุ ก รรมกว้ า งเพี ย งพอ

สาหรับใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชในอนาคต
ผลกระทบที่อ าจจะเกิ ดขึ้ นถ้ าคงข้ อความตามร่า ง
กฎหมายใหม่ไว้ การตัดคาว่า "พันธุ์" ออก จะทาให้
พันธุ์พืชพื้นเมื องเฉพาะถิ่นตามความหมายเดิม เกื อบ
ทั้ง หมดกลายเป็นพืชพื้นเมืองทั่วไป เนื่องจาก “พืช
พื้นเมืองเฉพาะถิ่น" ตามความหมายใหม่ จะหมายความ
ถึง เฉพาะพืชถิ่นเดียว (endemic species) ซึ่ง มี อยู่
น้อยมาก และไม่ เ ป็ นไปตามเจตนารมณ์ของการให้
ความคุ้มครองพันธุ์พืชซึ่งมีเหลือจานวนน้อย
การเปลี่ยนคาศัพท์ที่ใช้ใหม่จะส่งผลให้ชุมชนได้รับ
แรงจูง ใจทางเศรษฐกิจ น้อยลง ในการอนุรัก ษ์ และ
พัฒนาพันธุ์พืชซึ่งมี เหลือจานวนน้อย (พบเพียงชุมชน
เดียว) อันอาจจะทาให้พันธุ์พืชดังกล่าวสูญพันธุ์ไปได้
หากพันธุ์พืชสูญพันธุ์ไปก็อาจจะทาให้นักปรับปรุงพันธุ์
พืชขาดโอกาสที่จะได้ใช้เชื้อพันธุกรรมเหล่านี้ซึ่งอาจมี
ลักษณะที่จาเป็น ในการปรับปรุงพันธุ์พืชในอนาคต ที่
ผ่านมา พนักงานเจ้าหน้าที่บางคนอาจมีความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนในศัพท์คานี้ (ดังปรากฏตัวอย่างที่ชัดเจน
จากการแสดงความเห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการ
คุ้มครองพันธุ์พืชของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นอดีต
พนักงานเจ้าหน้าที่ของสานักคุ้มครองพันธุ์พืช ระหว่าง
~๕~

"พันธุ์พืชป่า" หมายความว่า พันธุ์พืชที่มีหรือเคยมี
"พืชป่า" หมายความว่า พืชที่มีหรือเคยมีอยู่ใน
อยู่ในประเทศตามสภาพธรรมชาติ และยังมิได้นามาใช้ ประเทศตามสภาพธรรมชาติ และยังมิได้นามาใช้
เพาะปลูกอย่างแพร่หลาย
เพาะปลูกอย่างแพร่หลาย

~๖~

การจัดทาประชาพิจารณ์ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ว่าขิง ข่า ตะไคร้ ของชาวบ้าน ไม่เป็น “พันธุ์พืช” ตาม
พ.ร.บ.คุ้ม ครองพั นธุ์ พื ช พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้ ง ที่ ขิ ง ข่ า
ตะไคร้ แต่ละต้นของชาวบ้าน จัดเป็น “พันธุ์พืช”อย่าง
ชั ด เจน) ท าให้ ไ ม่ มี ก ารขึ้ น ทะเบี ย นพื ช พื้ น เมื อ ง
เฉพาะถิ่นในช่วงกว่า ๑๐ ปีที่กฎหมายประกาศใช้
ต้องคงคานิยามเดิมไว้
เหตุผ ล การให้ความคุ้ม ครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพต้องกระทาในระดับพันธุ์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า นัก
ปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ พื ช จะมี ฐ านพั น ธุก รรมอย่ างเพี ย งพอ
สาหรับใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชในอนาคต
ผลกระทบที่อ าจจะเกิ ดขึ้ นถ้ าคงข้ อความตามร่า ง
กฎหมายใหม่ไว้ การตัดคาว่า "พันธุ์" ออก จะเป็นการ
จะเป็นการลดขอบเขตการคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพ
ของประเทศ เนื่องจากคานิยามใหม่จะทาให้มีจานวน
พืชที่จะได้รับการคุ้มครองในฐานะเป็นพืชป่าลดน้อยลง
อันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มีเทคโนโลยีสูงกว่าใน
การเข้ าถึ ง (เก็ บ จัด หา หรื อรวบรวม) ทรั พยากร
ชีวภาพของไทย โดยไม่ ต้ องแบ่ง ปั นผลประโยชน์แ ก่
ประชาชนไทย ซึ่งอาจทาให้เกิดผลเสียหายแก่ประเทศ
อย่างร้ายแรงได้

"พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป" หมายความว่า พันธุ์พืชที่
กาเนิดภายในประเทศหรือมีอยู่ในประเทศ ซึ่งได้มีการ
ใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย และให้หมายความ
รวมถึงพันธุ์พืชที่ไม่ใช่พันธุ์พืชใหม่ พันธุ์พืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่น หรือพันธุ์พืชป่า

"พืชพื้นเมืองทั่วไป" หมายความว่า พืชที่กาเนิด
ภายในประเทศหรือมีอยู่ในประเทศ ซึ่งได้มกี ารใช้
ประโยชน์อย่างแพร่หลาย ทัง้ นี้ไม่รวมถึงพันธุ์พืชใหม่
พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พืชป่า หรือพันธุ์พืชที่พสิ ูจน์ได้ว่า
เป็นพันธุ์ทผี่ ่านกระบวนการปรับปรุงพันธุ์

~๗~

ควรเปลี่ยนแปลงจากเดิม เพียงการเพิ่มข้อยกเว้นใน
คานิย ามเดิม โดยเพิ่มในส่วนของคานิย ามเดิมว่า
"แต่ไ ม่รวมถึงพันธุ์พืช ที่ นักปรับปรุงพันธุ์พัฒนาขึ้ น
เองโดยไม่ มี ก ารใช้ พั นธุ์พื ช เริ่ ม ต้นซึ่ ง เป็น พั นธุ์ พื ช
พื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชป่า หรือพันธุ์พืชที่กาเนิด
ภายในประเทศหรือ มี อยู่ ใ นประเทศซึ่ ง ได้ มี การใช้
ประโยชน์ อ ย่ า งแพร่ ห ลาย หรื อ เป็ น พั นธุ์ พื ช ที่ นั ก
ปรับปรุงพันธุ์นาเข้าจากต่างประเทศโดยตรง และใช้
เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ในวงจากัด"
เหตุผ ล การให้ความคุ้ม ครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพต้องกระทาในระดับพันธุ์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า นัก
ปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ พื ช จะมี ฐ านพั น ธุก รรมอย่ างเพี ย งพอ
สาหรับใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชในอนาคต และเพื่อ
ความเป็นธรรมแก่นักปรับปรุงพันธุ์ที่ได้พัฒนาพันธุ์พืช
นั้นขึ้นมาหรือ นาเข้าจากต่างประเทศแล้วแลกเปลี่ยน
ระหว่างนั ก ปรับ ปรุง พั นธุ์ด้วยกั น เพื่อใช้ เ ป็นพ่อ -แม่
พันธุ์ในวงจากัด
ผลกระทบที่อ าจจะเกิ ดขึ้ นถ้ าคงข้ อความตามร่า ง
กฎหมายใหม่ไว้ การตัดคาว่า "พันธุ์" ออก จะเป็นการ
จะเป็นการลดขอบเขตการคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพ
ของประเทศ เนื่องจากคานิยามใหม่จะทาให้มีจานวน

"สารพันธุกรรม" หมายความว่า สารเคมีทที่ า
หน้าที่กาหนดลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต โดย
สามารถเป็นต้นแบบในการจาลองตนเองและถ่ายทอด
ไปยังรุ่นต่อไปได้
"การตัดต่อสารพันธุกรรม" หมายความว่า
กระบวนการในการนาสารพันธุกรรมทีม่ ีต้นกาเนิดจาก
สิ่งทีม่ ีชีวิตทั้งทีเ่ ป็นสารพันธุกรรมธรรมชาติ สาร
พันธุกรรมที่ดัดแปลงจากธรรมชาติ หรือสาร
พันธุกรรมทีส่ ังเคราะห์ขึ้น ถ่ายเข้าไปรวมหรือร่วม
อย่างถาวรกับสารพันธุกรรมเดิมของพืชทาให้มี
ลักษณะที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนตามธรรมชาติ
"สภาพทางพันธุกรรม" หมายความว่า
"สภาพทางพันธุกรรม" หมายความว่า องค์ประกอบ
องค์ประกอบโดยรวมของข้อมูลพันธุกรรมที่
โดยรวมของข้อมูลพันธุกรรมที่กาหนดการแสดงออกซึง่
กาหนดการแสดงออกซึง่ ลักษณะต่าง ๆ ของสิง่ มีชีวิต ลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต
ร่วมกับสภาพแวดล้อม
~๘~

พืชที่ จ ะได้ รับ การคุ้ม ครองน้อยลง อันเป็ นการเอื้ อ
ประโยชน์ใ ห้แก่ ผู้ที่ มี เ ทคโนโลยี สูง กว่ าในการเข้าถึ ง
(เก็บ จัดหา หรือรวบรวม) ทรัพยากรชีวภาพของไทย
โดยไม่ต้องแบ่งปันผลประโยชน์แก่ป ระชาชนไทย ซึ่ง
อาจทาให้เกิดผลเสียหายแก่ประเทศอย่างร้ายแรงได้
ต้องคงคาศัพท์ไว้
เหตุ ผ ล ศัพท์ คานี้ ยั ง ต้อ งถู ก ใช้ ในมาตรา ๑๓ ของ
กฎหมายนี้ (ดูคาอธิบายในมาตรา ๑๓)
ต้องคงคาศัพท์ไว้
เหตุ ผ ล ศัพท์ คานี้ยั ง ต้อ งถู ก ใช้ในมาตรา ๑๓ ของ
กฎหมายนี้ (ดูคาอธิบายในมาตรา ๑๓)

ไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนนิยามคาศัพท์เดิม
เหตุผล การเปลี่ยนแปลงนิยามศัพท์ยังให้ความหมาย
เช่นเดิม เนื่องจากหลักทางพันธุศาสตร์ ระบุว่า สภาพ
ปรากฏเป็ น ผลจากการแสดงออกของสภาพทาง
พั น ธุ ก ร ร ม ส ภา พ แวดล้ อ ม แล ะ อิ ท ธิ พ ล ขอ ง

"ส่วนขยายพันธุ์" หมายความว่า พืชหรือส่วนหนึ่ง
"ส่วนขยายพันธุ์" หมายความว่า พืชหรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของพืชที่สามารถทาให้เกิดพืชต้นใหม่ได้โดยวิธี ส่วนใดของพืชที่สามารถทาให้เกิดพืชต้นใหม่ได้โดยวิธี
ปกติทางเกษตรกรรม
ปกติทางเกษตรกรรม
"นักปรับปรุงพันธุ์พืช" หมายความว่า ผู้ซึ่งทาการ
“นักปรับปรุงพันธุ์พืช” หมายความว่า
ปรับปรุงพันธุ์ หรือพัฒนาพันธุ์จนได้พันธุ์พืชใหม่ ่
(๑) ผู้ซ่งึ ได้ปรับปรุงพันธุ์พืช หรือค้นพบและพัฒนา
พันธุ์พืช จนได้พันธุ์พืชใหม่
(๒) ผู้ซึ่งเป็นนายจ้าง หรือผู้ว่าจ้างของบุคคลตาม (๑)
(๓) หน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของบุคคลตาม (๑)
(๔) ทายาทหรือผูร้ ับโอนสิทธิของบุคคลตาม (๑) หรือ
(๒) แล้วแต่กรณี

สภาพแวดล้อมต่อสภาพทางพันธุกรรม ซึ่งอิทธิพลของ
สภาพแวดล้ อม และอิท ธิพ ลของสภาพแวดล้ อมต่ อ
สภาพทางพันธุกรรมอาจมากน้อยแตกต่างกันไป ขึ้นกับ
ลักษณะ แม้จะเป็นลักษณะทางคุณภาพก็ตาม
ไม่มีการแก้ไข

ต้องคงนิยามคาศัพท์เดิมไว้
เหตุผล การแก้ไขเป็นการนิยามถึงผู้ทรงสิทธิเหนือพันธุ์
พืชใหม่ ไม่ใช่นิยามของคาว่า “นักปรับ ปรุงพันธุ์พืช ”
ทั้งนี้ นักปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นผู้มีสิทธิในการยื่นขอรับ
ความคุ้มครองในพันธุ์พืชใหม่ ตามมาตรา ๑๕
ผลกระทบที่อ าจจะเกิ ดขึ้ นถ้ าคงข้ อความตามร่า ง
กฎหมายใหม่ไว้ การขยายขอบเขตการเป็นนักปรับปรุง
พัน ธุ์ พืช ให้ ร วมถึ ง ผู้ ท รงสิ ท ธิ เ หนื อ พัน ธุ์ พืช ใหม่ จะ
ก่อให้เกิดความสับสนได้
“พันธุ์ที่ได้พันธุกรรมสาคัญมาจากพันธุ์อื่น” หมายความ ต้องตัดคาศัพท์นอี้ อก
ว่า
เหตุผ ล พ.ร.บ.คุ้ม ครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้
(๑) พันธุ์ที่ได้รับพันธุกรรมสาคัญมาจากพันธุ์พืชใหม่ ออกแบบเพื่อป้องกั นการที่นักปรับปรุงพันธุ์พืชจะท า
ที่ได้รับการคุ้มครองหรือพันธุ์ที่ได้รับพันธุกรรมสาคัญ
cosmetic breeding แล้วนาพันธุ์ที่ไม่มีประโยชน์ต่าง
จากพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ที่ได้รบั พันธุกรรมสาคัญมาจากพันธุ์ จากพันธุ์ใหม่ เดิม มายื่นขอรับความคุ้ม ครองเป็นพันธุ์
~๙~

พืชใหม่ที่ได้รบั การคุม้ ครองโดยสามารถรักษาลักษณะ
สาคัญซึง่ เกิดมาจากสภาพทางพันธุกรรมลักษณะหนึง่
หรือการรวมตัวกันทางสภาพพันธุกรรมของพันธุ์พืชใหม่
ที่ได้รับการคุ้มครอง
(๒) มีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากพันธุ์พืชใหม่ที่
ได้รับการคุม้ ครอง และ
(๓) ความแตกต่างดังกล่าวต้องเป็นผลมาจากการ
กระทาในการถ่ายทอดพันธุกรรมสาคัญของพันธุ์พืชอื่น
อันมีลักษณะเหมือนพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับความคุ้มครอง
โดยแสดงลักษณะสาคัญซึ่งเกิดจากสภาพทางพันธุกรรม
ลักษณะหนึง่ หรือเกิดจากการรวมตัวกันของสภาพ
พันธุกรรม เช่น การคัดเลือกจากต้นพืชที่เกิดจากการผ่า
เหล่าตามธรรมชาติ หรือถูกชักนาให้เกิดขึ้น หรือจาก
ความผันแปรในบางส่วนของต้นพืช หรือการคัดเลือก
จากต้นพืชที่มีความผันแปรของบางลักษณะในพันธุ์พืช
ใหม่ที่ได้รบั การคุ้มครอง หรือจากการผสมกลับ หรือ
จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากพันธุวิศวกรรม
"ชุมชน" หมายความว่า กลุ่มของประชาชนที่ตั้งถิ่น
"ชุมชน" หมายความว่า กลุ่มของประชาชนที่ตั้งถิ่น
ฐานและสืบทอดระบบวัฒนธรรมร่วมกันมาโดย
ฐานและสืบทอดระบบวัฒนธรรมร่วมกันมาโดยต่อเนื่อง
ต่อเนื่อง และได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
และได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการ
~ ๑๐ ~

พืชใหม่ไม่ได้อยู่แล้ว [มาตรา ๑๒ (๒)]
ผลกระทบที่อ าจจะเกิ ดขึ้ นถ้ าคงข้ อความตามร่า ง
กฎหมายใหม่ไว้ การอ้างว่าการให้สิทธิเหนือ“พันธุ์ที่ได้
พันธุกรรมสาคัญมาจากพันธุ์อื่น” เพื่อป้องกันการที่นัก
ปรับปรุงพันธุ์พืชจะทา cosmetic breeding กลับเป็น
การสถาปนาสิทธิให้นักปรับปรุง พันธุ์พืช ผู้ทรงสิทธิใน
พันธุ์พืชใหม่มากเกินความจาเป็น ซึ่งเป็นการรอนสิทธิ
ในผลงานที่เกิดจากความอุตสาหะ และความพยายาม
ของนักปรับปรุงพันธุ์พืชอื่นมากเกินไป นอกจากนี้ การ
ที่นานิยามจากอนุสัญ ญา UPOV ซึ่งระบุนิยามไว้ไม่
ชัดเจน และได้สร้างความสับสนในหมู่ภาคีสมาชิกอยู่ใน
ปัจ จุ บัน มาใช้ จะสร้ างความสับ สนในกระบวนการ
คุ้มครองพันธุ์พืชของไทยได้

ไม่มีการแก้ไข

ต้องคงคาศัพท์ไว้

คุ้มครองพันธุ์พืช

"พนักงานเจ้าหน้าที"่ หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรี
ประกาศแต่งตัง้ ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
"อธิบดี" หมายความว่า อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

"พนักงานเจ้าหน้าที"่ หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรี
ประกาศแต่งตัง้ ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
"อธิบดี" หมายความว่า อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตาม
"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัตินี้

~ ๑๑ ~

เหตุ ผ ล คณะกรรมการตามกฎหมายนี้ ค วรต้ อ ง
ปฏิ บัติ ง านแบบ Holistic approach เพื่ อให้เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศและเกษตรกร
ผลกระทบที่อ าจจะเกิ ดขึ้ นถ้ าคงข้ อความตามร่า ง
กฎหมายใหม่ไว้ การแยกคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์
พืชเป็นสองชุด จะทาให้คณะกรรมการแต่ละชุดไม่เห็น
ภาพรวมของการคุ้มครองพันธุ์พืชทั้งสี่ประเภทซึ่งเกี่ยว
โยงกั น ท าให้ก ารก าหนดแนวทางต่างๆ ตามอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดไม่เป็นแบบ Holistic
approach
ไม่มีการแก้ไข
ไม่มีการแก้ไข
ไม่มีการแก้ไข

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์รกั ษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวง
กาหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติ
นี้ และกาหนดกิจการอื่นและออกประกาศเพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคุม้ ครองพันธุ์พืช
ประกอบด้วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น
ประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร ผู้อานวยการศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ผู้อานวยการ
สถาบันการแพทย์แผนไทย ผู้อานวยการองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งสิบสองคน ในจานวนนี้จะต้อง
แต่งตั้งจากเกษตรกรหกคน นักวิชาการด้านปรับปรุง

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์รกั ษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงกาหนด
ค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ และ
กาหนดกิจการอื่นและออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการพันธุ์พืชใหม่
มาตรา ๖ ให้มีคณะกรรมการพันธุ์พืชใหม่
ประกอบด้วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
ประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา อธิบดีกรมการข้าว อธิบดีกรมป่าไม้
ผู้อานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งจานวนไม่เกินเก้าคน ในจานวนนี้จะต้องแต่งตั้ง
จากเกษตรกรสามคน โดยเป็นผู้ที่มปี ระสบการณ์ด้าน
การพัฒนาหรือใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืช นักวิชาการ
ด้านปรับปรุงพันธุ์พืชจากสถาบันการศึกษาหนึง่ คน
~ ๑๒ ~

ไม่มีการแก้ไข (เหมือน มาตรา ๔ เดิมไว้)

ต้องคงคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ตามมาตรา ๕
ไว้ โดยต้องเปลี่ ยนองค์ป ระกอบคณะกรรมการ
คุ้มครองพันธุ์พืชจาก “ผู้อานวยการสถาบันการแพทย์
แผนไทย” เป็น “อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก” และอาจเพิ่ม “อธิบดีกรม
อุท ยานแห่ง ชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ” และ “อธิ บ ดี
กรมการข้าว”
เหตุผ ล การที่ มี คณะกรรมการคุ้ม ครองพันธุ์ พืชดูแล
พันธุ์พืชทั้งสี่ประเภท ทาให้คณะกรรมการเห็นภาพรวม
ของการคุ้ ม ครองพั น ธุ์พื ช ทั้ ง สี่ป ระเภทซึ่ ง คาบเกี่ ย ว
เชื่ อ มโยงกั น ท าให้ ก ารก าหนดแนวทางต่า งๆ ตาม

พันธุ์พืชจากสถาบันการศึกษาหนึง่ คน นักวิชาการด้าน
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติจากสถาบันการศึกษา
หนึ่งคน ผู้แทนองค์การพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหา
กาไรที่มีกจิ กรรมเกี่ยวกับการเกษตร และการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสองคน ผู้แทนสมาคมทีม่ ี
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์
พืช หรือเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืชสองคนเป็นกรรมการ
และอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นกรรมการและ
เลขานุการ

ผู้แทนองค์การพัฒนาเอกชน ที่ไม่แสวงหากาไร ที่มี
กิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตร และการปรับปรุงพันธุ์พืช
และขยายพันธุ์พืชหรือเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืชสองคน
ผู้แทนสมาคมทีม่ ีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์
และขยายพันธุ์พืชหรือเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืชสามคนเป็น
กรรมการ และอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นกรรมการ
และเลขานุการ

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซึ่งเป็นเกษตรกร ต้องเป็นผู้
ที่มีประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์พฒ
ั นาหรือใช้
ประโยชน์จากพันธุ์พืช โดยให้คัดเลือกจากการเสนอ
ชื่อของกลุม่ ชมรม สมาคม กลุ่มเกษตรกร หรือ
~ ๑๓ ~

อานาจหน้ าที่ ข องคณะกรรมการเป็น แบบ Holistic
approach ซึ่ ง ท าให้ก ระบวนการคุ้ม ครองพัน ธุ์พื ช มี
ประสิทธิภาพสูง
ผลกระทบที่อ าจจะเกิ ดขึ้ นถ้ าคงข้ อความตามร่า ง
กฎหมายใหม่ไว้ การแยกคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์
พืชเป็นสองชุด จะทาให้คณะกรรมการแต่ละชุดไม่เห็น
ภาพรวมของการคุ้มครองพันธุ์พืชทั้งสี่ประเภทซึ่งเกี่ยว
โยงกั น ท าให้ก ารก าหนดแนวทางต่างๆ ตามอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดไม่เป็นแบบ Holistic
approach คือจะเป็นการพิจารณาแบบแยกส่วน ซึ่ง
อันทาให้ประสิทธิภาพของกระบวนการคุ้มครองพันธุ์
พืชลดลง
นอกจากนี้ การกาหนดให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐมนตรี ไม่ใช่โดยการสรร
หา อาจจะทาให้นักการเมืองเข้าครอบงาคณะกรรมการ
ได้ โ ดยง่ า ย นอกจากนี้ ยัง อาจท าให้ ไ ม่ ไ ด้ ตั ว แทนที่
แท้จริงของแต่ละกลุ่ม
ต้องคงไว้ตามเดิม
เหตุผล การอ้างว่ากระบวนการสรรหาใช้เวลานานและ
สิ้นเปลืองทรัพยากร เป็นเหตุผลที่ไม่สมควร เนื่องจาก
กระบวนการเดิมจะทาให้ได้มาซึ่งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

สหกรณ์การเกษตรของทุกภูมิภาคโดยต้องมีกรรมการ
จากภูมิภาคละอย่างน้อยหนึง่ คน

ที่เป็นเกษตรกรซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับในหมูเ่ กษตรกร
ด้วยกันว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์พัฒนา
หรือใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืช จากแต่ละภูมิภาคอย่าง
แท้จริง
ผลกระทบที่อ าจจะเกิ ดขึ้ นถ้ าคงข้ อความตามร่า ง
กฎหมายใหม่ไว้ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
เป็ น เกษตรกรโดยคณะรั ฐ มนตรี นั้ น ในทางปฏิ บั ติ
รายชื่อน่าจะเป็นการนาเสนอของสานักคุ้มครองพันธุ์
พืช ซึ่งนอกจากเป็นการมอบอานาจในการคัดเลือกให้
สานักคุ้มครองพันธุ์พืชแล้ว ยังทาให้มีโอกาสสูงที่จะทา
ให้ผู้ที่ ถูก เสนอชื่ออาจไม่ เป็นที่ รู้จัก และยอมรับ ในหมู่
เกษตรกรด้ ว ยกั น ว่ า เป็ น ผู้ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นการ
อนุ รั ก ษ์ พั ฒ นาหรื อ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากพั น ธุ์ พื ช อย่ า ง
แท้จริง
ต้องคงไว้ตามเดิม
เหตุผล การอ้างว่ากระบวนการสรรหาใช้เวลานานและ
สิ้นเปลืองทรัพยากร เป็นเหตุผลที่ไม่สมควร เนื่องจาก
กระบวนการเดิมจะทาให้ได้มาซึ่งกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
จากองค์ ก ารพั ฒ นาเอกชนที่ ไ ม่ แ สวงหาก าไรที่ มี
กิ จ ก รรม เกี่ ย วกั บกา รเก ษตร แล ะกา รอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับในระหว่าง

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิจากองค์การพัฒนาเอกชนที่
ไม่แสวงหากาไรที่มกี ิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรและ
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามวรรคหนึง่ ให้
คัดเลือกจากรายชื่อที่เสนอโดยองค์การพัฒนาเอกชน
ดังกล่าว

~ ๑๔ ~

การคัดเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้

มาตรา ๗ ให้คณะกรรมการพันธุ์พืชใหม่มีอานาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้
~ ๑๕ ~

องค์ก ารพัฒ นาเอกชนที่ไม่ แสวงหาก าไรที่ มี กิจ กรรม
เกี่ยวกับการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ด้วยกันว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการเกษตรและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างแท้จริง
ผลกระทบที่อ าจจะเกิ ดขึ้ นถ้ าคงข้ อความตามร่า ง
กฎหมายใหม่ไว้ การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
องค์ก ารพัฒ นาเอกชนที่ไม่ แสวงหาก าไรที่ มี กิจ กรรม
เกี่ยวกับการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยคณะรัฐมนตรีนั้น ในทางปฏิบัติรายชื่อน่าจะเป็น
การนาเสนอของส านัก คุ้มครองพันธุ์พืช ซึ่งนอกจาก
เป็นการมอบอานาจในการคัดเลือกให้ส านัก คุ้มครอง
พันธุ์พืชแล้ว ยังทาให้มีโอกาสสูงที่จะทาให้ผู้ที่ถูกเสนอ
ชื่ออาจไม่ เ ป็นที่ รู้ จัก และยอมรับ ในระหว่างองค์ก าร
พัฒ นาเอกชนที่ ไม่ แสวงหาก าไรที่ มี กิ จ กรรมเกี่ ยวกั บ
การเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยกัน
ว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการเกษตรและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างแท้จริง
ต้อ งคงไว้ ต ามเดิ ม โดยปรั บ ปรุ ง กฎกระทรวงให้
เหมาะสมมากขึ้น
ต้องคงไว้เช่นเดิม
เหตุผล คณะกรรมการที่ดูแลด้านการคุ้มครองพันธุ์พืช

๑) เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและ
ประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) พิจารณา วินิจฉัยอุทธรณ์คาสัง่ ของอธิบดีตาม
มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖
(๓) ให้ความเห็นหรือคาแนะนาแก่รัฐมนตรี
เกี่ยวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา ทดลอง วิจัย
และ
ปรับปรุงหรือพัฒนาพันธุ์พืชจากพันธุ์พืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่าหรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใด ของพันธุ์พืชดังกล่าว
(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุน
คุ้มครองพันธุ์พืช
(๖) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้
บาเหน็จพิเศษแก่ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง
ปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด
(๗) กาหนดหน่วยงานหรือสถาบันให้มีอานาจ
หน้าที่ตรวจสอบประเมินผลกระทบด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการ

(๑) เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและ
ประกาศตามหมวดนี้
(๒) พิจารณา วินิจฉัยอุทธรณ์คาสัง่ ของอธิบดีตาม
มาตรา ๒๘ และมาตรา ๒๙
(๓) ให้ความเห็นหรือคาแนะนาแก่รัฐมนตรีเกี่ยวกับ
การปฏิบัตกิ ารตามหมวดนี้

ยัง คงมี ชุดเดียวไว้เ ช่นเดิม จึง ต้องคงอานาจหน้าที่ ไว้
เช่นเดิมเหมือนกัน

(๔) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการให้บาเหน็จ
พิเศษแก่ลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งปรับปรุงพันธุ์พืช
ใหม่ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด
(๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการพันธุ์พืชใหม่

ต้องคงไว้เช่นเดิม
เหตุผล คณะกรรมการที่ดูแลด้านการคุ้มครองพันธุ์พืช
ยัง คงมี ชุดเดียวไว้เ ช่นเดิม จึง ต้องคงอานาจหน้าที่ ไว้
เช่นเดิมเหมือนกัน

~ ๑๖ ~

มาตรา ๗ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒมิ ีวาระการดารง
มาตรา ๘ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิมีวาระการดารง
ไม่มีการแก้ไข (เหมือน มาตรา ๗ เดิมไว้)
ตาแหน่งคราวละสองปี
ตาแหน่งคราวละสองปี
กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่งอาจได้รบั การแต่งตั้ง
กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่งอาจได้รบั การแต่งตั้งอีก
อีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้ ได้ แต่จะดารงตาแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
มาตรา ๘ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ตามมาตรา ๗ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ ้นจากตาแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้
จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่กระทาโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ

มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ตามมาตรา ๘ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒพิ ้นจากตาแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุก
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่กระทาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ

~ ๑๗ ~

ไม่มีการแก้ไข (เหมือน มาตรา ๘ เดิมไว้)

ในกรณีทกี่ รรมการผูท้ รงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง
ก่อนวาระ ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ บุคคลซึ่งได้รบั การ
คัดเลือกตามมาตรา ๕ เป็นกรรมการแทน เว้นแต่
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งก็ได้ และให้ผู้ได้รบั
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของผู้ซงึ่ ตนแทน

ในกรณีทกี่ รรมการผูท้ รงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อน ต้องคงไว้เช่นเดิม
วาระ ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นกรรมการ
เหตุ ผ ล กรรมการ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ยั ง คงได้ ม าจาก
แทน เว้นแต่วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ
กระบวนการคัดเลือกเช่นเดิม
ผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งตัง้ ก็ได้ และ
ให้ผู้ได้รบั แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งแทนอยู่ในตาแหน่ง
เท่ากับวาระทีเ่ หลืออยู่ของผูซ้ ึ่งตนแทน

มาตรา ๙ การประชุมของคณะกรรมการต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สามารถมาปฏิบัตหิ น้าที่ได้ ให้กรรมการซึง่ มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึง่ ขึ้นทาหน้าที่แทน
การวินิจฉัยชี้ขาดของทีป่ ระชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ในกรณีทกี่ รรมการเป็นผูม้ ีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อมในเรื่องใด ห้ามมิให้กรรมการผู้นั้นเข้า
ร่วมประชุม

มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สามารถมาปฏิบัตหิ น้าที่ได้ ให้กรรมการซึง่ มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึง่ ขึ้นทาหน้าที่แทน
การวินิจฉัยชี้ขาดของทีป่ ระชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ในกรณีทกี่ รรมการเป็นผูม้ ีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อมในเรื่องใด ห้ามมิให้กรรมการผู้นั้นเข้าร่วม
ประชุม
~ ๑๘ ~

ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๙ เดิมไว้)

มาตรา ๑๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการ
มอบหมายได้
คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึง่ มีอานาจหน้าที่
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ให้นามาตรา ๙ มาใช้บังคับแก่การประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

มาตรา ๑๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
นี้ คณะกรรมการพันธุ์พืชใหม่มีอานาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการ
พันธุ์พืชใหม่มอบหมายได้
คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึง่ มีอานาจหน้าที่
ตามที่คณะกรรมการพันธุ์พืชใหม่มอบหมาย
ให้นามาตรา ๑๐ มาใช้บังคับแก่การประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
หมวด ๒
คณะกรรมการทรัพยากรพันธุกรรมพืช
มาตรา ๑๒ ให้มีคณะกรรมการทรัพยากรพันธุกรรม
พืช ประกอบด้วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า
และพันธุ์พืช อธิบดีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก อธิบดีกรมการข้าว ผู้อานวยการองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจานวนไม่เกินเก้าคน ในจานวนนี้
จะต้องแต่งตั้งจากเกษตรกรสามคน โดยเป็นผูท้ ี่มี
ประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์พฒ
ั นาหรือใช้ประโยชน์
~ ๑๙ ~

ต้องคงไว้เช่นเดิม
เหตุผล คณะกรรมการที่ดูแลด้านการคุ้มครองพันธุ์พืช
ยังคงมีชุดเดียวไว้เช่นเดิม

ตัดร่างที่แก้ไขออก
เหตุผ ล การที่ มี คณะกรรมการคุ้ม ครองพันธุ์พืช ดูแล
พันธุ์พืชทั้งสี่ประเภท ทาให้คณะกรรมการเห็นภาพรวม
ของการคุ้ ม ครองพั น ธุ์พื ช ทั้ ง สี่ป ระเภทซึ่ ง คาบเกี่ ย ว
เชื่ อ มโยงกั น ท าให้ ก ารก าหนดแนวทางต่า งๆ ตาม
อานาจหน้ าที่ ข องคณะกรรมการเป็น แบบ Holistic
approach ซึ่ ง ท าให้ก ระบวนการคุ้ม ครองพัน ธุ์พื ช มี
ประสิทธิภาพสูง คณะกรรมการที่ดูแลด้านการคุ้มครอง
พันธุ์พืชจึงควรมีชุดเดียวเช่นเดิม
ผลกระทบที่อ าจจะเกิ ดขึ้ นถ้ าคงข้ อความตามร่า ง
กฎหมายใหม่ไว้ การแยกคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์
พืชเป็นสองชุด จะทาให้คณะกรรมการแต่ละชุดไม่เห็น
ภาพรวมของการคุ้มครองพันธุ์พืชทั้งสี่ประเภทซึ่งเกี่ยว

จากพันธุ์พืช นักวิชาการด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติจากสถาบันการศึกษาสองคน
ผู้แทนองค์การพัฒนาเอกชน ที่ไม่แสวงหากาไร ที่มี
กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสองคน
ผู้แทนสมาคมทีม่ ีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเกษตรและ
การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติสองคนเป็นกรรมการ
และอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นกรรมการและ
เลขานุการ
มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการทรัพยากรพันธุกรรม
พืชมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและ
ประกาศตามหมวดนี้
(๒) ให้ความเห็นหรือคาแนะนาแก่รัฐมนตรีเกี่ยวกับ
การปฏิบัตกิ ารตามหมวดนี้
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการศึกษา ทดลอง วิจัย
และปรับปรุงหรือพัฒนาพันธุ์พืชจากพืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่น พืชพื้นเมืองทั่วไป และพืชป่าหรือส่วนหนึง่
ส่วนใด ของพืชดังกล่าว
(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการทรัพยากรพันธุกรรมพืช
มาตรา ๑๔ ให้นาความในมาตรา ๘ ถึงมาตรา ๑๑
~ ๒๐ ~

โยงกั น ท าให้ก ารก าหนดแนวทางต่างๆ ตามอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดไม่เป็นแบบ Holistic
approach คือจะเป็นการพิจารณาแบบแยกส่วน ซึ่ง
อันทาให้ประสิทธิภาพของกระบวนการคุ้มครองพันธุ์
พืชลดลง
นอกจากนี้ การกาหนดให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐมนตรี ไม่ใช่โดยการสรร
หา อาจจะทาให้นักการเมืองเข้าครอบงาคณะกรรมการ
ได้ โ ดยง่ า ย นอกจากนี้ ยัง อาจท าให้ ไ ม่ ไ ด้ ตั ว แทนที่
แท้จริงของแต่ละกลุ่ม

มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการทรัพยากรพันธุกรรมพืช
หมวด ๓
การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
มาตรา ๑๑ พันธุ์พืชตามพระราชบัญญัตินี้ต้อง
ประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) มีความสม่าเสมอของลักษณะประจาพันธุ์
ทางด้านสัณฐานวิทยา สรีรวิทยาหรือคุณสมบัติอื่นที่
เป็นผลเนื่องจากการแสดงออกของสภาพทาง
พันธุกรรมที่จาเพาะต่อพันธุ์พืชนั้น

มาตรา ๑๕ พันธุ์พืชที่จะขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืช
ใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
(๑) มีลักษณะประจาพันธุ์แตกต่างจากพันธุ์พืชอื่น
อย่างเด่นชัด ทางด้านสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา หรือมี
คุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งเป็นผลเนื่องจากการ
แสดงออกของสภาพทางพันธุกรรมที่แตกต่างจากพันธุ์
พืชอื่น
ความแตกต่างตามวรรคหนึ่ง หมายถึง มีความ
แตกต่างจากพันธุ์พืชอื่นทีป่ รากฏอยู่ในวันยื่นขอจด
ทะเบียน และให้หมายความรวมถึงมีความแตกต่างจาก
พันธุ์พืชที่ได้รับการจดทะเบียนคุม้ ครองไว้แล้ว ไม่ว่าใน
หรือนอกราชอาณาจักร ก่อนวันยื่นขอจดทะเบียน หรือ
ที่มีการยื่นขอจดทะเบียนในราชอาณาจักรไว้แล้วและ
ได้รับการจดทะเบียนในเวลาต่อมา

~ ๒๑ ~

ต้องคงไว้เช่นเดิม
เหตุผล กฎหมายนี้ยังคงต้องคุ้มครองพันธุ์พืชทั้ง สี่
ประเภทที่ระดับพันธุ์เหมือนเดิม
ผลกระทบที่อ าจจะเกิ ดขึ้ นถ้ าคงข้ อความตามร่า ง
กฎหมายใหม่ ไ ว้ ระดั บ ความแตกต่ า งของลั ก ษณะ
ประจ าพั น ธุ์ ที่ ก าหนดให้ พั น ธุ์ พื ช ที่ ยื่ น ขอรั บ ความ
คุ้มครองพันธุ์ใหม่ที่กาหนดให้ต้องเป็น ความแตกต่างที่
เกี่ยวข้องกับ ลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูก
การบริโภค เภสัชกรรม การผลิต หรือการแปรรูป ตาม
มาตรา ๑๒ (๒) เป็ น มาตรการหนึ่ ง ในการปกป้ อ ง
เกษตรกรส่วนหนึ่ง ไม่ให้ ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณา
ของผู้ประสงค์จะจาหน่ายส่วนขยายพันธุ์ การตัดระดับ
ความแตกต่างระหว่างพันธุ์ (minimum distance)
ออก เพื่อให้พันธุ์ที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยซึ่งความ
แตกต่ างนั้น ไม่ ก่ อ ให้ป ระโยชน์ สามารถขอรับ ความ
คุ้ ม ครองพั น ธุ์ พื ช ใหม่ ไ ด้ จะน าไปสู่ ค วามสั บ สนแก่
เกษตรกรในการเลือกใช้พันธุ์พืชใหม่ ได้ รวมทั้งอาจทา

(๒) มีความคงตัวของลักษณะประจาพันธุ์ที่
สามารถแสดงลักษณะประจาพันธุ์ได้ในทุกครั้งของ
การผลิตส่วนขยายพันธุ์พืชนั้น เมื่อขยายพันธุ์ด้วยวิธี
ทั่วไปสาหรับพืชนั้น

ให้เกษตรกรต้องเป็นเหยื่อของผู้โฆษณาจาหน่ายส่วน
ขยายพันธุ์ โดยอาจเสียเงินซื้อส่วนขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น
(๒) มีความสม่าเสมอของลักษณะประจาพันธุ์
ต้องคงไว้เช่นเดิม
ทางด้านสัณฐานวิทยา สรีรวิทยาหรือคุณสมบัติอื่นที่เป็น เหตุผล การกาหนดความคงตัวของลักษณะประจ า
ผลเนื่องมาจากการแสดงออกของสภาพทางพันธุกรรมที่ พันธุ์ ไม่ จ าเป็น ต้องระบุว่าเป็ นลัก ษณะพันธุ์ท างด้า น
จาเพาะต่อพันธุ์พืชนั้น โดยอาจมีความแปรปรวนได้
สัณฐานวิท ยา สรีร วิท ยาหรือคุณสมบัติอื่น และไม่
ตามปกติของลักษณะเฉพาะจากการขยายพันธุ์ที่ใช้
จ าเป็ น ต้ อ งระบุ ถึ ง กรณี ก ารขยายพั น ธุ์ เ ป็ น วงจร
เนื่องจากข้อความเดิมครอบคลุมอยู่แล้ว
ผลกระทบที่อ าจจะเกิ ดขึ้ นถ้ าคงข้ อความตามร่า ง
กฎหมายใหม่ไ ว้ การก าหนดให้ ลัก ษณะประจ าพันธุ์
อาจมีความแปรปรวนได้ตามปกติของลักษณะเฉพาะ
จากการขยายพันธุ์ที่ใช้นั้น จะเป็นสิ่งบ่งชี้ที่ชัดเจนมาก
ถึงการขาดความรู้ความเข้าใจทางวิชาการด้านพันธุ์พืช
ซึ่งจะทาให้หน่วยงานของต่างประเทศดูถูก/ขาดความ
เชื่อมั่นในขีดความสามารถของหน่วยงานด้านวิชาการ
ของประเทศไทย เนื่องจากความแปรปรวนของลักษณะ
จ ะ พ บ ไ ด้ ต า ม ป ร ะ เ ภท ขอ ง พั น ธุ์ ไม่ ใ ช่ ขึ้ น กั บ
ลักษณะเฉพาะจากการขยายพันธุ์ที่ใช้ เช่น พันธุ์เดี่ยว
ย่อมมีความแปรปรวนของลักษณะในระดับที่น้อยกว่า
พั น ธุ์ สั ง เคราะห์ ทั้ ง ที่ ต่ า งขยายพั น ธุ์ ด้ ว ยเมล็ ด
เช่นเดียวกัน
~ ๒๒ ~

การขาดความเชื่ อ มั่ น ในขี ด ความสามารถของ
หน่ วยงานด้ านวิช าการของประเทศไทย อาจส่ง ผล
โดยตรงต่อความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมายฉบับนี้ ซึ่งจะส่งผลโดยอ้อมต่อความพยายามที่
ประเทศไทยจะเป็น Seed Hub of Asian อีกด้วย
(๓) มีลักษณะประจาพันธุ์แตกต่างจากพันธุ์อื่น
(๓) มีความคงตัวของลักษณะประจาพันธุ์ทางด้าน ต้องคงไว้เช่นเดิม
อย่างเด่นชัด ทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา หรือมี
สัณฐานวิทยา สรีรวิทยาหรือคุณสมบัติอื่น ที่สามารถ
เหตุผล ร่างกฎหมายใหม่ยังคงระบุเรื่องความแตกต่าง
คุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งเป็นผลเนื่องจากการ แสดงลักษณะประจาพันธุ์ได้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ของลักษณะประจาพันธุ์ไว้เช่นเดิม
แสดงออกของสภาพทางพันธุกรรมที่แตกต่างจากพันธุ์ ของลักษณะประจาพันธุ์หลังจากการขยายพันธุ์ซ้าอีกทุก
การที่พันธุ์พืชป่าอาจมีความสม่าเสมอของลักษณะ
พืชอื่น
ครั้ง หรือทุกวงจร ในกรณีที่การขยายพันธุ์ต้องกระทา ประจาพันธุ์ต่างจากพันธุ์พืชประเภทอื่น จึง ต้องระบุ
ลักษณะของพันธุ์พืชตาม (๑) ไม่ใช้บังคับกับพันธุ์ เป็นวงจร
ข้อยกเว้นในการพิจารณาความสม่าเสมอของลักษณะ
พืชป่า
ประจาพันธุ์ของพันธุ์พืชป่าไว้ด้วย
ผลกระทบที่อ าจจะเกิ ดขึ้ นถ้ าคงข้ อความตามร่า ง
กฎหมายใหม่ไ ว้ การระบุถึง ความคงตัวของลัก ษณะ
ประจาพันธุ์ทางกรณีการขยายพันธุ์เป็นวงจร เป็นสิ่งที่
ซ้าซ้อน เนื่องจากข้อความเดิมครอบคลุมอยู่แล้ว
หมวด ๓
ต้องคงหมวด ๓ และมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่งไว้เช่นเดิม
การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
มาตรา ๑๒ พันธุ์พืชที่จะขอจดทะเบียนพันธุ์พืช
ใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องมีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้
~ ๒๓ ~

(๑) เป็นพันธุ์พืชที่ไม่มีการนาส่วนขยายพันธุ์มาใช้
ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการขายหรือจาหน่ายด้วย
ประการใด ทั้งในหรือนอกราชอาณาจักรโดยนัก
ปรับปรุงพันธุ์ หรือด้วยความยินยอมของนักปรับปรุง
พันธุ์ภายในประเทศเกินกว่าหนึง่ ปีก่อนวันยื่นขอจด
ทะเบียน

(๔) เป็นพันธุ์พืชที่ไม่มีการนาส่วนขยายพันธุ์หรือ
ผลิตผลมาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการขายหรือจาหน่าย
ด้วยประการใด ทั้งในหรือนอกราชอาณาจักรโดยนัก
ปรับปรุงพันธุ์ หรือด้วยความยินยอมของนักปรับปรุง
พันธุ์ภายในประเทศเกินกว่าหนึง่ ปี หรือในต่างประเทศ
เกินกว่าสีป่ ีหรือหกปีสาหรับไม้ยืนต้น ก่อนวันยื่นขอจด
ทะเบียน

~ ๒๔ ~

ต้องคงไว้เช่นเดิม
เหตุผล การนาประเด็นเรื่องระยะเวลาการใช้ประโยชน์
จากผลิตผลมาใช้พิจ ารณาความใหม่ นอกจากจะลด
โอกาสของนัก ปรับปรุง พันธุ์พืชในการนาผลิตผลของ
พันธุ์พืชที่ ป รับ ปรุง พันธุ์ได้ใหม่ ไปทดสอบตลาดเพื่ อ
ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคก่อนตัดสินใจลงทุน
นาพันธุ์พืชนั้นมาขอรับความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่แล้ว
(หลายพืช โดยเฉพาะพืชที่ให้ผลิตผลปีละ ๑ ครั้ง ต้อง
ใช้ เ วลาทดสอบตลาดราว ๕ ปี ) ยั ง เป็ น อุ ป สรรคที่
เกษตรกรจะมีโอกาสใช้พันธุ์พืช สวนที่เ จ้าของพันธุ์ได้
ผลิตจาหน่ายแบบเฉพาะ (exclusive marketing) มา
ช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วประสงค์จ ะเผยแพร่พันธุ์ต่ อ
สาธารณะเพื่อการป้อนตลาดทั่วไป (mass market)
โดยได้รับความคุ้มครองในฐานะพันธุ์พืชใหม่อีกด้วย
ผลกระทบที่อ าจจะเกิ ดขึ้ นถ้ าคงข้ อความตามร่า ง
กฎหมายใหม่ไว้ การยินยอมให้ใช้เกณฑ์การพิจารณา
ความใหม่ที่ต่างกันระหว่างพันธุ์ที่ปรากฏในประเทศกับ
พันธุ์ที่ ปรากฏในต่างประเทศ โดยไม่ มีคาอธิบ ายที่ม า
ของระยะเวลาซึ่ ง ก าหนดขึ้ น ว่ า เหมาะสมอย่ า งไร
เพี ย งแต่ใ ช้ เ กณฑ์ เ ดี ย วกั บ อนุ สัญ ญา UPOV ฉบั บ
๑๙๙๑ นั้น นอกจากทาให้เกษตรกรไทยเสียโอกาสใน

การใช้พันธุ์พืชใหม่พร้อมกับเกษตรกรในต่างประเทศ
แล้ ว ยั ง เป็ นกา ร ขั ดกั บ หลั ก คน ชาติ ( national
treatment) ซึ่งทาให้เกษตรกรไทยเสียเปรียบอีกด้วย
ต้องคงมาตรา ๑๒ (๒) ไว้ เช่นเดิม โดยอาจเพิ่ม ให้
ลักษณะที่ แตกต่างนั้น เป็น ความแตกต่างซึ่งเกี่ยวข้อง
กั บ ลัก ษณะที่ เ ป็นประโยชน์ต่อการผลิตพันธุ์ลูก ผสม
ด้วยก็ได้
เหตุผ ล การก าหนดให้พันธุ์ พืชที่ ยื่ นขอรั บ ความ
คุ้มครองพันธุ์ใหม่ที่กาหนดให้ต้องเป็น ความแตกต่างที่
เกี่ยวข้องกับ ลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูก
การบริโภค เภสัชกรรม การผลิต หรือการแปรรูป ตาม
มาตรา ๑๒ (๒) เป็ น มาตรการหนึ่ ง ในการปกป้ อ ง
เกษตรกรส่วนหนึ่ง ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณา
ของผู้ประสงค์จะจาหน่ายส่วนขยายพันธุ์
การเพิ่มให้ลักษณะที่แตกต่างนั้น เป็นความแตกต่าง
ซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตพันธุ์
ลูกผสม จะทาให้เอื้อต่อการนาพันธุ์พ่อ -แม่ในการผลิต
เมล็ ดพันธุ์มาขอรับ ความคุ้ม ครองพันธุ์พืชใหม่ ซึ่ง จะ
เป็นการสนับสนุนความพยายามให้ป ระเทศไทยเป็น
Seed Hub of Asian

(๒) มีความแตกต่างจากพันธุ์พืชอื่นทีป่ รากฏอยู่ใน
วันยื่นขอจดทะเบียนโดยความแตกต่างนั้นเกี่ยวข้อง
กับลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูก การ
บริโภค เภสัชกรรม การผลิต หรือการแปรรูป และให้
หมายความรวมถึงมีความแตกต่างจากพันธุ์พืช
ดังต่อไปนี้ด้วย
(ก) พันธุ์พืชที่ได้รับการจดทะเบียนคุม้ ครองไว้แล้ว
ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร ก่อนวันยื่นขอจด
ทะเบียน
(ข) พันธุ์พืชที่มีการยื่นขอจดทะเบียนใน
ราชอาณาจักรไว้แล้วและได้รับการจดทะเบียนในเวลา
ต่อมา

~ ๒๕ ~

มาตรา ๑๓ พันธุ์พืชใหม่ทมี่ ีผลกระทบอย่างรุนแรง
ในทางตรงหรือทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ หรือ
สวัสดิภาพของประชาชน ห้ามมิให้จดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี้
พันธุ์พืชใหม่ที่ได้จากการตัดต่อสารพันธุกรรมจะจด
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ได้ ต่อเมื่อผ่านการประเมินผล
กระทบทางด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
หรือสวัสดิภาพของประชาชนจากกรมวิชาการเกษตร
หรือหน่วยงานหรือสถาบันอื่นที่คณะกรรมการกาหนด
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง

ต้องคงไว้เช่นเดิม
เหตุผล การตัดมาตรา ๑๓ เดิม ออก โดยอ้างว่ามี
กฎหมายฉบับอื่นควบคุมดูแลอยู่แล้วนั้น ข้อเท็จจริงคือ
(ร่าง) พ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. .... อัน
เป็ น กฎหมายเฉพาะ ได้ อ ยู่ ใ นชั้ น การพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีก ามาเป็นเวลานานแล้ว และไม่
น่าจะมี ผ ลบัง คั บ ใช้ ในอนาคตอันใกล้ เนื่อ งจากยัง มี
ความเห็นแย้ง เป็นอย่างมากในสาระของร่างกฎหมาย
ดั ง กล่ า วระหว่ า งภาครั ฐ และภาคประชาสั ง คม จึ ง
จาเป็นต้องใช้กฎหมายฉบับนี้ควบคุม พันธุ์พืชใหม่ที่ได้
จากการตัดต่อสารพันธุกรรมไปพรางก่อน
มาตรา ๑๔ ให้รฐั มนตรีโดยความเห็นชอบของ
มาตรา ๑๖ ให้รฐั มนตรีโดยความเห็นชอบของ
ต้องคงไว้เช่นเดิม
คณะกรรมการ มีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา คณะกรรมการพันธุ์พืชใหม่ มีอานาจประกาศในราช
เหตุผล คณะกรรมการที่ดูแลด้านการคุ้มครองพันธุ์พืช
กาหนดพืชชนิดใดให้เป็นพันธุ์พืชใหม่ทจี่ ะได้รบั การ
กิจจานุเบกษา กาหนดชนิดพืชที่จะได้รบั การคุ้มครอง ยังคงมีชุดเดียวไว้เช่นเดิม
คุ้มครองและพืชชนิดใดที่มีความสาคัญต่อความมัง่ คง
มาตรา ๓๖ กาหนดให้รัฐมนตรีอาจประกาศให้ พืช
ของประเทศ
ชนิดใดที่ มี ความสาคัญต่อความมั่ นคงของประเทศได้
การระบุอานาจและวิธีการแยกไว้ในมาตรานี้จึงเป็นการ
ซ้าซ้อน
มาตรา ๑๕ ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ต้องเป็น
มาตรา ๑๗ ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ต้องเป็นนัก ควรเปลี่ ย นแปลงตามร่ า งกฎหมายใหม่ แต่ ต้ อ ง
นักปรับปรุงพันธุ์พืชและมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึง่ ปรับปรุงพันธุ์พืชและมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
เปลี่ยน “เกี่ย วกับการคุ้มครองพันธุ์พืช ใหม่ ” เป็น
ดังต่อไปนี้
ดังต่อไปนี้
“เกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืช ” ใน (๓) และต้ อง
~ ๒๖ ~

(๑) มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่มสี านักงาน
ใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
(๒) มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมให้บุคคล
สัญชาติไทย หรือนิติบุคคลทีม่ ีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน
ประเทศไทย ขอรับการคุ้มครองในประเทศนั้นได้
(๓) มีสัญชาติของประเทศทีเ่ ป็นภาคีแห่งอนุสญ
ั ญา
หรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครอง
พันธุ์พืชที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย
(๔) มีภูมิลาเนา หรือประกอบอุตสาหกรรมหรือ
พาณิชยกรรมอย่างจริงจังในประเทศไทยหรือประเทศ
ที่เป็นภาคีแห่ง อนุสัญญาหรือความตกลงระหว่าง
ประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชที่ประเทศไทย
เป็นภาคีอยู่ด้วย

(๑) มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่มสี านักงาน
ใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
(๒) มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติ
ไทย หรือนิติบุคคลที่มสี านักงานใหญ่ตงั้ อยู่ในประเทศ
ไทยขอรับการคุ้มครองในประเทศนั้นได้
(๓) มีสัญชาติของประเทศหรือประเทศทีเ่ ป็นสมาชิก
ขององค์กรระหว่างรัฐบาล ที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือ
ความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์
พืชใหม่ที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย
(๔) มีภูมิลาเนาหรือประกอบอุตสาหกรรมหรือ
พาณิชยกรรมอย่างจริงจังในประเทศไทยหรือประเทศที่
เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชทีป่ ระเทศไทยเป็นภาคีอยู่
ด้วย
มาตรา ๑๖ สิทธิขอรับความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
มาตรา ๑๘ สิทธิขอรับความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
สาหรับการปรับปรุงพันธุ์พืชซึ่งลูกจ้างหรือผู้รบั จ้างได้ สาหรับการปรับปรุงพันธุ์พืชซึ่งลูกจ้างหรือผู้รบั จ้างได้
กระทาขึ้นโดยการทางานตามสัญญาจ้าง หรือโดย
กระทาขึ้นโดยการทางานตามสัญญาจ้าง หรือโดย
สัญญาจ้างที่มีวัตถุประสงค์ให้ทาการปรับปรุงพันธุ์พืช สัญญาจ้างที่มีวัตถุประสงค์ให้ทาการปรับปรุงพันธุ์พืช
ใหม่ ย่อมตกเป็นของนายจ้างหรือผู้ว่าจ้างแล้วแต่
ใหม่ ย่อมตกเป็นของนายจ้างหรือผู้ว่าจ้างแล้วแต่กรณี
กรณี เว้นแต่สัญญาจ้างระบุไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ใน เว้นแต่สัญญาจ้างระบุไว้เป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ในการจด
การจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างต้องมี ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่นายจ้างหรือผู้ว่าจ้างต้องมี
~ ๒๗ ~

ปรับแก้ไข (๔) ให้อยู่ในลักษณะเดียวกับ (๓) ด้วย
เหตุผล การที่บางประเทศได้รวมตัวเป็นองค์กรระหว่าง
ประเทศ จึงไม่ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาหรือความตกลง
ระหว่างประเทศในนามประเทศ แต่กระทาในนามของ
องค์กรระหว่างประเทศ การกาหนดสิทธิคนชาติโดยให้
สิ ท ธิ แ ก่ ผู้ ที่ มี สั ญ ชาติ ข องประเทศที่ เ ป็ น ภาคี แ ห่ ง
อนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ
คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ในพ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.
๒๕๔๒ สิทธิในการยื่นขอรับความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
จึง ไม่ ค รอบคลุ ม ถึ ง ผู้ ที่ มี สัญ ชาติ ข องประเทศที่ เ ป็ น
สมาชิก ขององค์ก รระหว่างรัฐ บาล ที่ เ ป็ นภาคีแห่ ง
อนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ
คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ด้วย ทั้งที่ไม่มีเจตนาเช่นนั้น
ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๑๖ เดิมไว้)

คุณสมบัติตาม (๑) (๒) (๓)หรือ (๔) ของมาตรา ๑๕
ด้วย
สิทธิขอรับความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่สาหรับการ
ปรับปรุงพันธุ์พืชซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระทาการตาม
หน้าที่ตกเป็นของหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของ
เจ้าหน้าที่ผู้นั้น
ถ้านายจ้าง ผู้ว่าจ้าง หรือหน่วยงานของรัฐต้นสังกัด
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รบั ผลประโยชน์จากการ
ปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ ให้ลูกจ้าง ผูร้ ับจ้าง หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้รับบาเหน็จพิเศษ
นอกเหนือจากค่าจ้างหรือเงินเดือนตามปกติแล้วแต่
กรณี
การได้รบั บาเหน็จพิเศษตามวรรคสาม ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด

คุณสมบัติตาม (๑) (๒) (๓)หรือ (๔) ของมาตรา ๑๗
ด้วย
สิทธิขอรับความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่สาหรับการ
ปรับปรุงพันธุ์พืชซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระทาการตาม
หน้าที่ตกเป็นของหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของ
เจ้าหน้าที่ผู้นั้น
ถ้านายจ้าง ผู้ว่าจ้าง หรือหน่วยงานของรัฐต้นสังกัด
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รบั ผลประโยชน์จากการปรับปรุง
พันธุ์พืชใหม่ ให้ลูกจ้าง ผูร้ ับจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้นได้รับบาเหน็จพิเศษนอกเหนือจากค่าจ้างหรือ
เงินเดือนตามปกติแล้วแต่กรณี

การได้รบั บาเหน็จพิเศษตามวรรคสาม ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการพันธุ์พืชใหม่
กาหนด
มาตรา ๑๗ ถ้ามีบุคคลหลายคนทาการปรับปรุง
มาตรา ๑๙ ถ้ามีบุคคลหลายคนทาการปรับปรุงพันธุ์
พันธุ์ หรือทาการพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ร่วมกัน บุคคล
หรือทาการพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นมี
เหล่านั้นมีสิทธิขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ร่วมกัน
สิทธิขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ร่วมกัน
ในกรณีที่นกั ปรับปรุงพันธุ์พืชร่วมรายใดไม่ยอมร่วม
ในกรณีที่นกั ปรับปรุงพันธุ์พืชร่วมรายใดไม่ยอมร่วม
ขอจดทะเบียนหรือติดต่อไม่ได้หรือขาดคุณสมบัติตาม ขอจดทะเบียนหรือติดต่อไม่ได้หรือขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา ๑๕ นักปรับปรุงพันธุ์พืชร่วมรายอื่นจะขอจด มาตรา ๑๗ นักปรับปรุงพันธุ์พืชร่วมรายอื่นจะขอจด
~ ๒๘ ~

ต้องคงไว้เช่นเดิม
เหตุผล คณะกรรมการที่ดูแลด้านการคุ้มครองพันธุ์พืช
ยังคงมีชุดเดียวไว้เช่นเดิม
ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๑๗ เดิมไว้)

ทะเบียนสาหรับพันธุ์พืชใหม่ที่ได้ทาร่วมกันนั้นในนาม
ของตนเองก็ได้
นักปรับปรุงพันธุ์พืชร่วมซึ่งไม่ได้ร่วมขอจด
ทะเบียน จะขอเข้าเป็นผู้ร่วมขอจดทะเบียนเมื่อใดก็ได้
ก่อนมีการออกหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียน
พันธุ์พืชใหม่ เมื่อได้รบั คาขอแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าผูร้ ่วมขอจดทะเบียนมีสทิ ธิขอ
จดทะเบียนหรือไม่ ในการนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้ง
กาหนดวันตรวจสอบและส่งสาเนาคาขอไปยังผู้ขอจด
ทะเบียนและผู้ร่วมขอจดทะเบียนด้วย
ในการตรวจสอบตามวรรคสาม พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะเรียกผู้ขอจดทะเบียนและผู้ร่วมขอจด
ทะเบียนมาให้ถ้อยคา ชี้แจง หรือให้ส่งเอกสาร
หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ เมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการตรวจสอบแล้วให้เสนอ
ความเห็นต่ออธิบดี เมื่ออธิบดีได้วินิจฉัยแล้ว ให้แจ้งคา
วินิจฉัยไปยังผู้ขอจดทะเบียนและผู้ร่วมขอจดทะเบียน
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่นกั ปรับปรุงพันธุ์พืชหลาย
รายต่างทาการปรับปรุงพันธุ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ที่
เป็นพันธุ์พืชเดียวกันโดยมิได้ร่วมกัน ให้ผู้ซึ่งยื่นคาขอ
จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ไว้ก่อนเป็นผู้มสี ิทธิดีกว่า

ทะเบียนสาหรับพันธุ์พืชใหม่ที่ได้ทาร่วมกันนั้นในนาม
ของตนเองก็ได้
นักปรับปรุงพันธุ์พืชร่วมซึง่ ไม่ได้ร่วมขอจดทะเบียน
จะขอเข้าเป็นผู้ร่วมขอจดทะเบียนเมื่อใดก็ได้ก่อนมีการ
ออกหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
เมื่อได้รบั คาขอแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงว่าผูร้ ่วมขอจดทะเบียนมีสิทธิขอจดทะเบียน
หรือไม่ ในการนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งกาหนดวัน
ตรวจสอบและส่งสาเนาคาขอไปยังผู้ขอจดทะเบียนและ
ผู้ร่วมขอจดทะเบียนด้วย
ในการตรวจสอบตามวรรคสาม พนักงานเจ้าหน้าที่
จะเรียกผู้ขอจดทะเบียนและผู้ร่วมขอจดทะเบียนมาให้
ถ้อยคา ชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานเพือ่
ประกอบการพิจารณาก็ได้ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
ดาเนินการตรวจสอบแล้วให้เสนอความเห็นต่ออธิบดี
เมื่ออธิบดีได้วินิจฉัยแล้ว ให้แจ้งคาวินิจฉัยไปยังผู้ขอจด
ทะเบียนและผู้ร่วมขอจดทะเบียน
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่นกั ปรับปรุงพันธุ์พืชหลายราย ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๑๘ เดิมไว้)
ต่างทาการปรับปรุงพันธุห์ รือพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ที่เป็น
พันธุ์พืชเดียวกันโดยมิได้ร่วมกัน ให้ผู้ซงึ่ ยื่นคาขอจด
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ไว้ก่อนเป็นผูม้ ีสทิ ธิดีกว่า
~ ๒๙ ~

ถ้าการขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ตามวรรคหนึ่งได้
กระทาในวันเดียวกัน ให้ผู้ยื่นคาขอตกลงกันว่าจะให้
ผู้ใดมีสทิ ธิแต่ผู้เดียวหรือให้มีสทิ ธิร่วมกัน ถ้าตกลงกัน
ไม่ได้ภายในเวลาที่อธิบดีกาหนด ให้คู่กรณีนาคดีไปสู่
ศาลภายในกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นระยะเวลาที่
อธิบดีกาหนด ถ้าไม่นาคดีไปสู่ศาลภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นละทิ้งคาขอจด
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
มาตรา ๑๙ การขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
คาขอจดทะเบียนต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ และรายละเอียดที่เป็นลักษณะ
สาคัญของพันธุ์พืชใหม่
(๒) ชื่อนักปรับปรุงพันธุ์พืชซึ่งมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพันธุ์ หรือพัฒนาพันธุ์พืชใหม่
(๓) รายละเอียดแสดงที่มาของพันธุ์พืชใหม่ หรือ
สารพันธุกรรมที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์หรือพัฒนา
พันธุ์พืชใหม่ ตลอดจนกรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช
โดยต้องมีรายละเอียดทีท่ าให้สามารถเข้าใจกรรมวิธี
ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน

ถ้าการขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ตามวรรคหนึ่งได้
กระทาในวันเดียวกัน ให้ผู้ยื่นคาขอตกลงกันว่าจะให้ผู้ใด
มีสิทธิแต่ผเู้ ดียวหรือให้มสี ิทธิร่วมกัน ถ้าตกลงกันไม่ได้
ภายในเวลาที่อธิบดีกาหนด ให้คู่กรณีนาคดีไปสู่ศาล
ภายในกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นระยะเวลาที่อธิบดี
กาหนด ถ้าไม่นาคดีไปสู่ศาลภายในกาหนดเวลาดังกล่าว
ให้ถือว่าบุคคลเหล่านั้นละทิง้ คาขอจดทะเบียนพันธุ์พืช
ใหม่
มาตรา ๒๑ การขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
คาขอจดทะเบียนต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ และรายละเอียดที่เป็นลักษณะ
สาคัญของพันธุ์พืชใหม่
(๒) ชื่อนักปรับปรุงพันธุ์พืชซึ่งมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพันธุ์ หรือพัฒนาพันธุ์พืชใหม่
(๓) ข้อมูลหรือเอกสารหรือวัสดุที่จาเป็นแก่การ
ตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนด
(๔) คารับรองว่าจะส่งมอบส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์
พืชใหม่ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพือ่ ทาการตรวจสอบ
ตามเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนด
~ ๓๐ ~

ต้องคงมาตรา ๑๙ ไว้เช่นเดิม
เหตุผ ล มาตรานี้เ ป็ นการก าหนดรายละเอีย ดของ
องค์ประกอบของคาขอ ไม่ได้เป็นการกาหนดคุณสมบัติ
ของพันธุ์พืชที่สามารถขอยื่นรับความคุ้มครองพันธุ์พืช
ใหม่ตามที่ คณะผู้จัดทากฎหมายใหม่ (และเจ้าหน้าที่
ของสานักเลขาธิการอนุสัญญา UPOV) เข้าใจ แต่อย่าง
ใด
การก าหนดให้ ผู้ยื่นขอรับ ความคุ้ม ครองพันธุ์พื ช
ใหม่ต้องแสดงรายละเอียดแสดงที่มาของพันธุ์พืชใหม่
หรือสารพันธุกรรมที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์หรือพัฒนา
พันธุ์พืชใหม่ ตลอดจนกรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช
โดยต้องมี รายละเอียดที่ ทาให้ส ามารถเข้าใจกรรมวิธี
ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน ตามมาตรา ๑๙ (๓) เป็นการ

(๔) คารับรองว่าจะส่งมอบส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์ (๕) รายการอื่นตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
พืชใหม่ที่ขอจดทะเบียนและสารพันธุกรรมที่ใช้ในการ
ปรับปรุงพันธุ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ตาม (๓) ให้แก่
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อทาการตรวจสอบ ตามเวลาที่
พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนด
(๕) ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ในกรณีทมี่ ีการใช้
พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปหรือพันธุ์พืชป่าหรือส่วนหนึง่
ส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าวในการปรับปรุงพันธุ์
สาหรับใช้ประโยชน์ในทางการค้า
(๖) รายการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

~ ๓๑ ~

กาหนดเป็นกรณีทั่วไป ซึ่ง จะไม่มี ความจาเพาะต่อพืช
แต่ล ะชนิดอย่างที่ คณะผู้ ชี้แจงร่างพ.ร.บ. กล่ าวอ้า ง
ข้อมูลนี้เป็นสิ่งจาเป็นที่สาธารณชนอาจเข้าถึงได้ เพื่อ
พัฒนาต่อยอดการปรับปรุงพันธุ์ ซึ่งนักปรับปรุงพันธุ์พืช
ผู้ยื่ นขอรั บ ความคุ้ม ครองพัน ธุ์พื ช ใหม่ ต้ องแลกที่ จ ะ
เปิ ด เผยในรายละเอี ย ดจนนั ก ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ พื ช อื่ น
สามารถทาการปรับปรุงพันธุ์ซ้าได้ กับสิทธิเด็ดขาดใน
การหวงกั นไม่ ให้ผู้อื่นกระท าละเมิดสิท ธิที่ ก าหนดใน
กฎหมายฉบับนี้
การก าหนดให้ผู้ยื่นขอรับ ความคุ้ม ครองพันธุ์พื ช
ใหม่ต้องยื่นคารับรองว่าจะส่งมอบส่วนขยายพันธุ์ของ
พันธุ์พืชใหม่ที่ขอจดทะเบียนและสารพันธุกรรมที่ใช้ใน
การปรับปรุงพันธุ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ให้แก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ เพื่อทาการตรวจสอบ ตามเวลาที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่กาหนด ตามมาตรา ๑๙ (๔) เป็นการกาหนด
เป็นกรณีทั่ วไป ซึ่ ง จะไม่ มี ความจ าเพาะต่อ พืชแต่ล ะ
ชนิดอย่างที่คณะผู้ชี้แจงร่างพ.ร.บ. กล่าวอ้าง
การกาหนดให้ผู้ยื่นขอรับความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
ต้องยื่นข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ ในกรณีที่มีการใช้
พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปหรือพันธุ์พืชป่าหรือส่วนหนึ่งส่วน
ใดของพันธุ์พืชดังกล่าวในการปรับปรุงพันธุ์สาหรับใช้

ประโยชน์ในทางการค้า นั้น เป็นการย้าเตือนให้มี การ
ตรวจการปฏิบัติตามมาตรา ๕๒ ของพ.ร.บ. คุ้มครอง
พันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่องจากการปฏิบัติตามมาตรา
๕๒ เป็น ประเด็ น ที่ มี ความส าคั ญ ยิ่ ง ในการให้ ค วาม
คุ้มครองพันธุ์พืชที่เป็นสมบัติสาธารณะ
อย่างไรก็ตาม การตัด (๓) (๔) และ (๕) ออก จะทา
ให้ร่างกฎหมายใหม่นี้มีเนื้อหาสอดคล้องกับอนุสัญญา
UPOV ฉบับ ๑๙๙๑
มาตรา ๒๒ ชื่อพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืช ต้องตัดร่างที่แก้ไขออก
ใหม่ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
เหตุ ผ ล ระบบการตั้ ง ชื่ อ พั น ธุ์ พื ช มี ร ะบบสากล
(๑) เป็นชื่อที่ใช้เรียกกันทั่วไปของพันธุ์พืชนั้น
(International Code of Nomenclature of
(๒) ต้องสามารถนาไปสู่การระบุพันธุ์ทจี่ ดทะเบียนได้ Cultivated Plants) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม
อาจจะไม่ใช่เป็นตัวเลขล้วนๆ เว้นแต่การใช้ตัวเลขนั้น
ความเหมาะสม จึ ง ไม่ ค วรก าหนดหลั ก เกณฑ์ ไ ว้ ใ น
เป็นสิ่งทีป่ ฏิบัติกันอยู่แล้ว
พระราชบั ญ ญั ติ เนื่ อ งจากจะท าให้ ย ากต่ อ การ
(๓) ต้องไม่ทาให้เกิดการเข้าใจผิดหรือก่อให้เกิด
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล่องต่อการปรับปรุง ระบบสากล
ความสับสนกับลักษณะคุณค่าหรือเอกลักษณ์ของพันธุ์ ดังกล่าว
หรือเอกลักษณ์ของนักปรับปรุงพันธุ์ โดยเฉพาะอย่าง
อนึ่ง การก าหนดหลัก เกณฑ์ ก ารตั้ง ชื่อ พันธุ์ ไว้ใ น
ยิ่งจะต้องแตกต่างไปจากชื่อทีม่ ีการใช้อยู่แล้วกับพันธุ์
พระราชบัญ ญัติ จ ะท าให้ร่างกฎหมายใหม่ นี้มี เ นื้อหา
อื่นๆของพืชชนิดเดียวกันหรือพืชทีม่ ีความใกล้ชิดกัน
สอดคล้องกับอนุสัญญา UPOV ฉบับ ๑๙๙๑
(๔) ลักษณะอื่นตามที่อธิบดีกาหนด
~ ๓๒ ~

มาตรา ๒๐ ผู้ซงึ่ ได้ยื่นคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืช
ใหม่ไว้นอกราชอาณาจักร ถ้ายื่นคาขอจดทะเบียน
พันธุ์พืชใหม่นั้นในราชอาณาจักรภายในหนึ่งปีนับแต่
วันที่ได้ยื่นคาขอจดทะเบียนนอกราชอาณาจักรเป็น
ครั้งแรก ผู้นั้นจะขอให้ระบุว่าวันที่ได้ยื่นคาขอจด
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่นอกราชอาณาจักรเป็นครัง้ แรก
เป็นวันที่ได้ยื่นคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ใน
ราชอาณาจักรก็ได้ หากประเทศที่ขอจดทะเบียนเป็น
ครั้งแรก และผู้ขอจดทะเบียนมีสญ
ั ชาติของประเทศที่
ให้สิทธิทานองเดียวกันแก่บุคคลสัญชาติไทย
พนักงานเจ้าหน้าที่อาจสัง่ ให้ผู้ยื่นคาขอตามวรรค
หนึ่งส่งสาเนาคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ที่ได้ยื่นไว้
ในต่างประเทศพร้อมคาแปลเป็นภาษาไทยหรือ
หลักฐานอื่นภายในเวลาที่กาหนดซึง่ จะต้องไม่น้อยกว่า
เก้าสิบวัน

มาตรา ๒๓ ผู้ซงึ่ ได้ยื่นคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
ไว้นอกราชอาณาจักร ถ้ายื่นคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืช
ใหม่นั้นในราชอาณาจักรภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้ยื่น
คาขอจดทะเบียนนอกราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก ผู้นั้น
จะขอให้ระบุว่าวันที่ได้ยื่นคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
นอกราชอาณาจักรเป็นครัง้ แรกเป็นวันที่ได้ยื่นคาขอจด
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ในราชอาณาจักรก็ได้ หากประเทศ
ที่ขอจดทะเบียนเป็นครั้งแรก และผู้ขอจดทะเบียนมี
สัญชาติของประเทศที่ให้สิทธิทานองเดียวกันแก่บุคคล
สัญชาติไทย
พนักงานเจ้าหน้าที่อาจสัง่ ให้ผู้ยื่นคาขอตามวรรค
หนึ่งส่งสาเนาคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ที่ได้ยื่นไว้ใน
ต่างประเทศพร้อมคาแปลเป็นภาษาไทยหรือหลักฐาน
อื่นภายในเวลาที่กาหนด ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
เพื่อยืนยันว่าพันธุ์พืชใหม่ที่ยื่นขอรับความคุ้มครองทั้ง
สองแห่งเป็นพันธุ์เดียวกัน
เมื่อครบกาหนดหนึง่ ปีนบั แต่วันที่ได้ยื่นคาขอจด
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ครัง้ แรกนอกราชอาณาจักรหรือ
เมื่อคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่นอกราชอาณาจักร
ถูกยกคาขอหรือผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ครั้งแรก
นอกราชอาณาจักรละทิ้งคาขอ ผู้ยื่นคาขอมีสิทธิส่ง
~ ๓๓ ~

ต้องคงมาตรา ๒๐ ไว้เช่นเดิม
เหตุผล การส่งสาเนาคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ที่ได้
ยื่นไว้ในต่างประเทศของผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืช
ใหม่ เป็นไปเพื่อพิจารณาว่าพันธุ์พืชที่ยื่น คาขอนั้นเป็น
พันธุ์เดียวกับ พันธุ์พืชที่ ยื่น คาขอในต่างประเทศ และ
ยื น ยั น วั น ที่ ซึ่ ง ได้ ยื่ น ค า ขอ ในต่ า ง ป ร ะเ ท ศ ใน
กระบวนการกาหนดวันยื่นคาขอ จึงไม่ได้เ ป็นไปเพียง
เพื่อยืนยันว่าพันธุ์พืชใหม่ที่ยื่นขอรับความคุ้มครองทั้ ง
สองแห่งเป็นพันธุ์เ ดียวกั น ตามที่ ร ะบุในร่างกฎหมาย
ใหม่
การตรวจสอบคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตาม
พ . ร . บ . คุ้ ม คร อ ง พั น ธุ์ พื ช พ . ศ. ๒ ๕ ๔ ๒ ซึ่ ง มี
องค์ ป ระกอบตามมาตรา ๑๙ นั้ น ไม่ มี ส่ ว นใดที่ จ ะ
สามารถใช้ข้อมูลที่ใช้ยื่นคาขอจดทะเบียนพันธุ์ พืชใหม่
ไว้นอกราชอาณาจักรมาใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบ
คาขอได้ (รวมทั้งไม่มีเกณฑ์ที่ให้สิทธิพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการปฏิเสธยกเลิกไม่รับคาขอ โดยอาศัยเหตุว่าคาขอ
ในต่างประเทศถูกปฏิเสธหรือถูกยกเลิก) จึงไม่ต้องระบุ
วรรคสามไว้แต่ประการใด

มาตรา ๒๑ ในการพิจารณาคาขอจดทะเบียนพันธุ์
พืชใหม่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบคาขอจดทะเบียนให้ถูกต้องตาม
มาตรา ๑๙
(๒) ตรวจสอบว่ามีลกั ษณะเป็นพันธุ์พืชตามมาตรา
๑๑ เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ ไม่
ต้องห้ามมิให้จดทะเบียนตามมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง
และผ่านการประเมินตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
ถ้ามีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบพันธุ์พืชนั้น ให้ผู้ขอ
จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ชาระค่าใช้จ่ายจริงเท่าจานวน
ที่จ่ายจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ถ้าผู้ขอจด
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ไม่ชาระภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ ให้ถือว่าละทิ้งคาขอจดทะเบียน

ข้อมูลทีจ่ าเป็น เอกสารหรือหลักฐานแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในสองปี เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
คาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ในราชอาณาจักร
มาตรา ๒๔ ในการพิจารณาคาขอจดทะเบียนพันธุ์
พืชใหม่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบคาขอจดทะเบียนให้ถูกต้องตาม
มาตรา ๒๑
(๒) ตรวจสอบชื่อพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์
พืชใหม่ให้ถูกต้องตามมาตรา ๒๒ หากพนักงาน
เจ้าหน้าที่เห็นว่าชื่อของพันธุ์พืชนั้นไม่เป็นไปตาม
ข้อกาหนด พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องให้นักปรับปรุง
พันธุ์พืชเสนอชื่อให้พิจารณาใหม่ภายในระยะเวลาที่
กาหนด
(๓) ตรวจสอบว่ามีลกั ษณะเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่มี
คุณสมบัติตามมาตรา ๑๕
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
ถ้ามีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบพันธุ์พืชนั้น ให้ผู้ขอจด
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ชาระค่าใช้จ่ายเท่าจานวนทีจ่ ่าย
จริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ถ้าผู้ขอจดทะเบียน
~ ๓๔ ~

ต้องคงมาตรา ๒๑ ไว้เช่นเดิม
เหตุผล การคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่จะต้องชอบ
ด้วยมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา
๑๙

มาตรา ๒๒ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบ
ตามมาตรา ๒๑ แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าทีท่ ารายงาน
การตรวจสอบเสนอต่ออธิบดี
เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่าคาขอจด
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ถูกต้องตามมาตรา ๑๙ ให้อธิบดี
มีคาสั่งให้ประกาศโฆษณาคาขอจดทะเบียนดังกล่าว
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน โดยให้ผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประกาศโฆษณา
ตามจานวนที่จ่ายจริง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๓ ผู้ใดเห็นว่าตนมีสทิ ธิในพันธุ์พืชใหม่
ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่หรือเห็นว่าคาขอจด
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ใดไม่ชอบด้วยมาตรา ๑๒ มาตรา
๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๒๐ ผู้นั้นจะ
ยื่นคาคัดค้านก็ได้โดยให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันเริ่มประกาศโฆษณาตาม
มาตรา ๒๒
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รบั คาคัดค้านตามวรรค

พันธุ์พืชใหม่ไม่ชาระภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้ ให้ถือ
ว่าละทิ้งคาขอจดทะเบียน
มาตรา ๒๕ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบตาม
มาตรา ๒๔ (๑) แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทารายงาน
การตรวจสอบเสนอต่ออธิบดี
เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่าคาขอจด
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ถูกต้องตามมาตรา ๒๑ ให้อธิบดีมี
คาสั่งประกาศโฆษณาคาขอจดทะเบียนดังกล่าวภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รบั รายงานโดยให้ผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประกาศโฆษณาตาม
จานวนที่จ่ายจริงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศ
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๖ ผู้ใดเห็นว่าตนมีสทิ ธิในพันธุ์พืชที่ขอจด
ทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืช
ใหม่หรือเห็นว่าคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ใดไม่ชอบ
ด้วยมาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ หรือ มาตรา
๒๓ ผู้นั้นจะยื่นคาคัดค้านก็ได้โดยให้ยื่นต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันเริ่มประกาศโฆษณา
ตามมาตรา ๒๕
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รบั คาคัดค้านตามวรรคหนึง่
~ ๓๕ ~

ควรเปลี่ยนแปลงตามร่างกฎหมายใหม่
เหตุผล การประกาศโฆษณาคาขอจดทะเบียน ต้องรีบ
ด าเนิ น การให้ เ ร็ ว ที่ สุ ด จึ ง ต้ อ งท าให้ ชั ด เจนจะต้ อ ง
ดาเนินการหลังการตรวจสอบคาขอซึ่งไม่ควรจะใช้เวลา
มากหากคาขอมีองค์ประกอบถูกต้องสมบูรณ์

ต้องคงมาตรา ๒๓ ไว้เช่นเดิม โดยเปลี่ยนแปลงตาม
ร่างกฎหมายใหม่ เฉพาะการเปลี่ยนจาก “พันธุ์พืช
ใหม่ ”เป็น “พันธุ์พืช ที่ข อจดทะเบีย นเป็นพันธุ์พืช
ใหม่”
เหตุผล ขณะที่ยื่นคาขอนั้น พันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียน
ยังไม่เป็นพันธุ์พืชใหม่
ส่ ว นการตรวจสอบค าขอให้ ถู ก ต้ อ ง นั้ น ต้ อ ง
พิจ ารณาตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕

หนึ่ง ให้ส่งสาเนาคาคัดค้านไปยังผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์
พืชใหม่ ให้ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ยื่นคาโต้แย้ง
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รบั สาเนาคาคัดค้าน ถ้า
ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ไม่ยื่นคาโต้แย้งภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าละทิง้ คาขอจดทะเบียน
พันธุ์พืชใหม่นั้น
คาคัดค้านและคาโต้แย้งให้ยื่นพร้อมหลักฐาน
ประกอบ
มาตรา ๒๔ ในการพิจารณาคาคัดค้านและคา
โต้แย้ง ผู้คัดค้านหรือผู้โต้แย้งจะนาพยานหลักฐานมา
แสดงหรือแถลงเพิม่ เติมก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
อธิบดีกาหนด
ให้อธิบดีวินิจฉัยคาคัดค้านและคาโต้แย้งตามวรรค
หนึ่งให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคา
คัดค้านหรือคาโต้แย้ง
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่อธิบดีได้วินิจฉัยว่าผู้คัดค้าน
เป็นผู้มีสทิ ธิในพันธุ์พืชใหม่ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์
พืชใหม่ ให้อธิบดีสงั่ ยกคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่มสี ิทธิอทุ ธรณ์คาสั่งของ
อธิบดีต่อคณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคาสั่งของอธิบดี

ให้ส่งสาเนาคาคัดค้านไปยังผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๒๐ ซึ่งไม่มีแก้ไขเนื้อหาตาม
ให้ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ยนื่ คาโต้แย้งภายในเก้า ร่างกฎหมายใหม่แต่อย่างใด
สิบวันนับแต่วันที่ได้รบั สาเนาคาคัดค้าน ถ้าผู้ขอจด
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ไม่ยื่นคาโต้แย้งภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าวให้ถือว่าละทิ้งคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่นั้น
คาคัดค้านและคาโต้แย้งให้ยื่นพร้อมหลักฐาน
ประกอบ
มาตรา ๒๗ ในการพิจารณาคาคัดค้านและคาโต้แย้ง ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๒๔ เดิมไว้)
ผู้คัดค้านหรือผู้โต้แย้งจะนาพยานหลักฐานมาแสดงหรือ
แถลงเพิม่ เติมก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกาหนด
ให้อธิบดีวินิจฉัยคาคัดค้านและคาโต้แย้งตามวรรค
หนึ่งให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคา
คัดค้านหรือคาโต้แย้ง
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่อธิบดีได้วินิจฉัยว่าผู้คัดค้าน
ต้องคงมาตรา ๒๕ ไว้เช่นเดิม
เป็นผู้มีสทิ ธิในพันธุ์พืชใหม่ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์ เหตุผล คณะกรรมการจะต้องคงมีชุดเดียวตามเดิม
พืชใหม่ ให้อธิบดีสงั่ ยกคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่มสี ิทธิอทุ ธรณ์คาสั่งของ
อธิบดีต่อคณะกรรมการพันธุ์พืชใหม่ภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งของอธิบดี
~ ๓๖ ~

ในกรณีทผี่ ู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่มิได้อุทธรณ์
คาสั่งของอธิบดี หรือได้อทุ ธรณ์แต่คณะกรรมการได้
วินิจฉัยยืนตามคาสั่งของอธิบดี ถ้าผู้คัดค้านได้ยื่นคา
ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสัง่ ของอธิบดีหรือคาวินิจฉัย
ของอธิบดีหรือคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ แล้วแต่
กรณี ให้ถือว่าผู้คัดค้านได้ยื่นคาขอจดทะเบียนในวัน
เดียวกับวันที่ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ยื่นคาขอจด
ทะเบียน และให้ถือว่าการประกาศโฆษณาคาขอจด
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ของผู้ยื่นคาขอเดิมเป็นการ
ประกาศโฆษณาคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ของผู้
คัดค้านด้วย
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่อธิบดีได้วินิจฉัยว่าผู้คัดค้าน
เป็นผู้ไม่มสี ิทธิในพันธุ์พืชใหม่ให้อธิบดีสงั่ ยกคาคัดค้าน
นั้น
ผู้คัดค้านมีสทิ ธิอุทธรณ์คาสัง่ ของอธิบดีต่อ
คณะกรรมการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คาสั่งของอธิบดี
ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จสิ้นภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาอุทธรณ์

ในกรณีทผี่ ู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่มิได้อุทธรณ์
คาสั่งของอธิบดี หรือได้อทุ ธรณ์แต่คณะกรรมการพันธุ์
พืชใหม่ได้วินิจฉัยยืนตามคาสั่งของอธิบดี ถ้าผู้คัดค้านได้
ยื่นคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ภายในหนึง่ ร้อยแปด
สิบวันนับแต่วันที่ได้รบั แจ้งคาสั่งของอธิบดีหรือคา
วินิจฉัยของอธิบดีหรือคาวินิจฉัยของคณะกรรมการพันธุ์
พืชใหม่ แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าผู้คัดค้านได้ยื่นคาขอจด
ทะเบียนในวันเดียวกับวันที่ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
ยื่นคาขอจดทะเบียน และให้ถือว่าการประกาศโฆษณา
คาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ของผู้ยื่นคาขอเดิมเป็น
การประกาศโฆษณาคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ของผู้
คัดค้านด้วย
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่อธิบดีได้วินิจฉัยว่าผู้คัดค้าน
ต้องคงมาตรา ๒๖ ไว้เช่นเดิม
เป็นผู้ไม่มสี ิทธิในพันธุ์พืชใหม่ให้อธิบดีสงั่ ยกคาคัดค้าน เหตุผล คณะกรรมการจะต้องคงมีชุดเดียวตามเดิม
นั้น
ผู้คัดค้านมีสทิ ธิอุทธรณ์คาสัง่ ของอธิบดีต่อ
คณะกรรมการพันธุ์พืชใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคาสั่งของอธิบดี
ให้คณะกรรมการพันธุ์พืชใหม่วินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสร็จ
สิ้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รบั คาอุทธรณ์
~ ๓๗ ~

มาตรา ๒๗ เมื่อคณะกรรมการได้วินิจฉัยตาม
มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ แล้ว ถ้าผู้ขอจดทะเบียน
พันธุ์พืชใหม่หรือผู้คัดค้าน แล้วแต่กรณี ไม่เห็นด้วยกับ
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการ ให้มีสทิ ธินาคดีไปสู่ศาล
ได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รบั แจ้งคาวินิจฉัย ถ้า
ไม่ดาเนินคดีภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคา
วินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นทีส่ ุด
ในกรณีที่ศาลได้มีคาสั่งหรือคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้ผู้
คัดค้านเป็นผู้มสี ิทธิในพันธุ์พืชใหม่ให้นาความใน
มาตรา ๒๕ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๓๐ เมื่อคณะกรรมการพันธุ์พืชใหม่ได้วินิจฉัย
ตามมาตรา ๒๘ หรือมาตรา ๒๙ แล้ว ถ้าผู้ขอจด
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่หรือผู้คัดค้าน แล้วแต่กรณี ไม่เห็น
ด้วยกับคาวินิจฉัยของคณะกรรมการพันธุ์พืชใหม่ ให้มี
สิทธินาคดีไปสู่ศาลได้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งคาวินิจฉัย ถ้าไม่ดาเนินคดีภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าคาวินิจฉัยของคณะกรรมการพันธุ์พืช
ใหม่เป็นทีส่ ุด
ในกรณีที่ศาลได้มีคาสั่งหรือคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้ผู้
คัดค้านเป็นผู้มสี ิทธิในพันธุ์พืชใหม่ให้นาความในมาตรา
๒๘ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๘ ถ้าปรากฏว่าคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืช
มาตรา ๓๑ ถ้าปรากฏว่าคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืช
ใหม่ไม่ชอบด้วย มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ ใหม่ไม่ชอบด้วย มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘
มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐ ให้อธิบดีสั่ง มาตรา ๒๑ หรือในกรณีที่นักปรับปรุงพันธุ์ไม่ได้เสนอชื่อ
ยกคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ และให้พนักงาน
ไปให้พิจารณาใหม่ภายในระยะเวลาที่กาหนดตาม
เจ้าหน้าที่แจ้งคาสั่งไปยังผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ มาตรา ๒๓ ให้อธิบดีสงั่ ยกคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
รวมทั้งผู้คัดค้าน ในกรณีที่มีการคัดค้านตามมาตรา
และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคาสั่งไปยังผู้ขอจด
๒๓
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ รวมทั้งผู้คัดค้าน ในกรณีทมี่ ีการ
ถ้าการยกคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ได้กระทา คัดค้านตามมาตรา ๒๖
ภายหลังจากการประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๒ ให้
ถ้าการยกคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ได้กระทา
ประกาศโฆษณาคาสัง่ ยกคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ภายหลังจากการประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๕ ให้
~ ๓๘ ~

ต้องคงมาตรา ๒๗ ไว้เช่นเดิม
เหตุผล คณะกรรมการจะต้องคงมีชุดเดียวตามเดิม

ต้องคงมาตรา ๒๘ ไว้เช่นเดิม
เหตุผ ล ส่วนการตรวจสอบคาขอให้ถูกต้อง นั้นต้อง
พิจ ารณาตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕
มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๒๐ ซึ่งไม่มีแก้ไขเนื้อหาตาม
ร่างกฎหมายใหม่แต่อย่างใด

โดยให้นาความในมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๙ เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานผลการ
ตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่และกระบวนการขอ
จดทะเบียนโดยตลอดแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุขัดข้องใน
การรับจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ให้อธิบดีมีคาสัง่ ให้รับ
จดทะเบียน
ให้ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ชาระค่าธรรมเนียม
การออกหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืช
ใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รบั แจ้งถ้าผู้ขอจด
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมภายในเวลา
ที่กาหนด ให้ถือว่าละทิ้งคาขอ
เมื่อผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ได้ชาระ
ค่าธรรมเนียมตามวรรคสองแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่และออกหนังสือสาคัญแสดง
การจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ให้แก่ผู้ขอจดทะเบียน
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับชาระค่าธรรมเนียม
หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ให้
เป็นไปตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง

ประกาศโฆษณาคาสัง่ ยกคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
โดยให้นาความในมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๒ เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานผลการ
ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๒๙ เดิมไว้)
ตรวจสอบของพนักงานเจ้าหน้าที่และกระบวนการขอ
จดทะเบียนโดยตลอดแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุขัดข้องในการ
รับจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ให้อธิบดีมีคาสัง่ ให้รับจด
ทะเบียน
ให้ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ชาระค่าธรรมเนียม
การออกหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถ้าผู้ขอจดทะเบียน
พันธุ์พืชใหม่ไม่ชาระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนด
ให้ถือว่าละทิง้ คาขอ
เมื่อผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ได้ชาระ
ค่าธรรมเนียมตามวรรคสองแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่และออกหนังสือสาคัญแสดง
การจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ให้แก่ผู้ขอจดทะเบียน
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับชาระค่าธรรมเนียม
หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ให้
เป็นไปตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง

~ ๓๙ ~

มาตรา ๓๐ ให้อธิบดีประกาศชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่
ได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ในราช
กิจจานุเบกษา

มาตรา ๓๓ ให้อธิบดีประกาศชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รบั ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๓๐ เดิมไว้)
การจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจา
นุเบกษา

มาตรา ๓๑ หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียน
มาตรา ๓๔ หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์
พันธุ์พืชใหม่ ให้มีอายุดังต่อไปนี้
พืชใหม่ ให้มีอายุยสี่ ิบห้าปีสาหรับพืชยืนต้น และยี่สิบปี
(๑) พืชที่ให้ผลผลิตตามลักษณะประจาพันธุ์ได้
สาหรับพืชชนิดอื่น นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือสาคัญ
หลังจากปลูกจากส่วนขยายพันธุ์ภายในเวลาไม่เกิน
แสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
สองปี ให้มีอายุสิบสองปี
(๒) พืชที่ให้ผลผลิตตามลักษณะประจาพันธุ์ได้
หลังจากปลูกจากส่วนขยายพันธุ์ในเวลาเกินกว่าสองปี
ให้มีอายุสบิ เจ็บปี
(๓) พืชที่ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ที่ให้ผลผลิตตาม
ลักษณะประจาพันธุ์ได้หลังจากปลูกจากส่วน
ขยายพันธุ์ในเวลาเกินกว่าสองปี ให้มีอายุยสี่ ิบเจ็ดปี
อายุหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืช
ใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือสาคัญ
แสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่

~ ๔๐ ~

ต้องคงมาตรา ๓๑ ไว้เช่นเดิม
เหตุผ ล การก าหนดอายุห นังสือสาคัญแสดงการจด
ทะเบี ย นพั น ธุ์ พื ช ใหม่ ไ ด้ ผ่ า นการพิ จ ารณาความ
เหมาะสมสาหรับระบบเกษตรกรรมในประเทศไทยซึ่งมี
การเพาะปลูก หมุนเวียนตลอดปีในพื้นที่ ชลประทาน
โดยคานึง ถึ ง ความสมดุล ในการสร้ างแรงจูง ใจอย่า ง
พอเพียงในการลงทุนปรับปรุงพันธุ์พืช การนาพันธุ์พืช
ใหม่ที่มีประโยชน์สูงขึ้นออกเผยแพร่ให้มีการเพาะปลูก
เชิงการค้า
การกล่าวอ้างโดยคณะผู้จัดทากฎหมายใหม่ว่า การ
ให้ ก รอบเวลาการคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ในพั น ธุ์ พื ชใหม่ เ ป็ น
เวลานานขึ้น ไม่จาเป็นว่าพันธุ์พืชใหม่ทุกพันธุ์จะมีอายุ
ตามที่กฎหมายกาหนด เพราะถ้าเป็นพันธุ์ ซึ่งไม่เป็นที่
นิยมในตลาด ผู้ทรงสิทธิก็จะไม่รักษาสิทธิผ่านการชาระ
ค่าธรรมเนียมรายปี ซึ่งคุ้มครองก็จะหมดอายุลงเองนั้น
ขัดกับความจริงที่ว่าอัตราค่าธรรมเนียมที่ใช้อยู่นั้น เป็น
อัตราที่ต่าแบบคงที่ เพื่อสนับสนุนนักปรับปรุงพันธุ์พืช
รายย่อย ไม่ใช่อัตราก้าวหน้าเพื่อกดดันให้ผู้ทรงสิทธิละ

มาตรา ๓๒ ให้ผู้ได้รับหนังสือสาคัญแสดงการจด
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่เป็นผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่นั้น
ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่จะอนุญาตให้บุคคลใดใช้
สิทธิในพันธุ์พืชใหม่ของตนหรือจะโอนสิทธิในพันธุ์พืช
ใหม่ให้แก่บุคคลอื่นก็ได้
ในกรณีทบี่ ุคคลหลายคนเป็นผูท้ รงสิทธิร่วมกัน
การโอนสิทธิหรือการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ จะ
กระทาได้ก็แต่ด้วยความยินยอมของผู้ทรงสิทธิทุกคน
การโอนสิทธิหรือการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ

มาตรา ๓๕ ให้ผู้ได้รับหนังสือสาคัญแสดงการจด
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่เป็นผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่นั้น
ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่จะอนุญาตให้บุคคลใดใช้
สิทธิในพันธุ์พืชใหม่ของตนหรือจะโอนสิทธิในพันธุ์พืช
ใหม่ให้แก่บุคคลอื่นก็ได้
ในกรณีทบี่ ุคคลหลายคนเป็นผูท้ รงสิทธิร่วมกัน การ
โอนสิทธิหรือการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ จะกระทา
ได้ก็แต่ด้วยความยินยอมของผู้ทรงสิทธิทุกคน
การโอนสิทธิหรือการอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิตาม
~ ๔๑ ~

สิทธิ หากพันธุ์พืชใหม่นั้นซึ่งไม่เป็นที่นิยมในตลาด
ผลกระทบที่อ าจจะเกิ ดขึ้ นถ้ าคงข้ อความตามร่า ง
กฎหมายใหม่ไว้ การเพิ่มอายุก ารคุ้มครองอาจทาให้
นัก ปรับปรุงพันธุ์พืชไม่นาพันธุ์พืชที่ เ ป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะมากกว่าพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการคุ้มครอง มายื่น
ขอรับความคุ้มครองพันธุ์ พืชใหม่และเผยแพร่ จนกว่า
พันธุ์อื่นของคู่แข่งขันเริ่มมาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด ซึ่งจะ
ทาให้ส าธารณชนเสียโอกาสในการใช้ป ระโยชน์จ าก
พันธุ์พืชดังกล่าวได้
อนึ่ง การขยายอายุ ก ารคุ้ มครอง จะทาให้ ร่า ง
กฎหมายใหม่ นี้ มี เ นื้ อ หาสอดคล้ อ งกั บ อนุ สั ญ ญา
UPOV ฉบับ ๑๙๙๑
ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๓๒ เดิมไว้)

ตามวรรคสอง ต้องทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ วรรคสอง ต้องทาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ที่กาหนดในกฎกระทรวง
กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๓ ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่มีสทิ ธิแต่
เพียงผู้เดียวในการผลิตขายหรือจาหน่ายด้วยประการ
ใด นาเข้ามาในราชอาณาจักร ส่งออกนอก
ราชอาณาจักรหรือมีไว้เพื่อกระทาการอย่างหนึง่ อย่าง
ใดดังกล่าวซึ่งส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ ความใน
วรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่กรณีดังต่อไปนี้
(๑) การกระทาเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับความ
คุ้มครอง โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพือ่ ใช้เป็นส่วน
ขยายพันธุ์
(๒) การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยเกี่ยวกับ
พันธุ์พืชใหม่ที่ได้รบั ความคุ้มครองเพื่อปรับปรุงพันธุ์
หรือพัฒนาพันธุ์พืช
(๓) การกระทาเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับความ
คุ้มครองซึง่ กระทาโดยสุจริต
(๔) การเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์สาหรับพันธุ์พืช
ใหม่ที่ได้รบั ความคุ้มครองโดยเกษตรกรด้วยการใช้
ส่วนขยายพันธุ์ที่ตนเองเป็นผู้ผลิต แต่ในกรณีที่
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

มาตรา ๓๖ ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่มีสทิ ธิแต่เพียงผู้
เดียวในการดาเนินการต่อส่วนขยายพันธุ์ ผลิตผลหรือ
ผลิตภัณฑ์ของพันธุ์พืชใหม่ ดังต่อไปนี้
(๑) ผลิต หรือการผลิตซ้า (การขยายพันธุ์)
(๒) การปรับปรุงสภาพเพื่อวัตถุประสงค์ของการ
ขยายพันธุ์
(๓) การเสนอขาย
(๔) การขายหรือการทาการตลาดอื่น ๆ
(๕) การส่งออก
(๖) การนาเข้า
(๗) การเก็บสารองเพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินการ
ตาม(๑) ถึง (๖)

~ ๔๒ ~

ต้องคงมาตรา ๓๓ ไว้เช่นเดิม
เหตุ ผ ล การก าหนดให้ ผู้ ท รงสิ ท ธิ มี สิ ท ธิ เ หนื อ ส่ ว น
ขยายพันธุ์เ พียงอย่างเดียว โดยไม่ ให้มี สิท ธิเ หนือเป็น
ผลิตผลหรือผลิตภัณ ฑ์ ของพันธุ์พื ชใหม่ นั้น เป็นการ
กาหนดที่เหมาะสมกับสภาพสังคมเกษตรกรรมของไทย
ซึ่งประกอบด้วยเกษตรกรรายย่อยเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่
การก าหนดให้ ผู้ ท รงสิ ท ธิ มี สิ ท ธิ เ หนื อ ผลิ ต ผลหรื อ
ผลิตภัณฑ์นั้น เหมาะสาหรับภาคีอนุสัญญา UPOV ซึ่ง
ระบบการผลิตส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ก ารดาเนินการของ
เกษตรกรรายใหญ่
ผลกระทบที่อ าจจะเกิ ดขึ้ นถ้ าคงข้ อความตามร่า ง
กฎหมายใหม่ไว้ การที่ขอบเขตสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ ให้
มีเหนือทั้งส่วนขยายพันธุ์ ผลิตผล และผลิตภัณฑ์ จะทา
ให้มีโอกาสสูงที่เกษตรกรรายย่อยจะถูกรีดไถ (เพื่อให้
ยอมความโดยไม่ถูกดาเนินคดี ทั้งที่เกษตรกรอาจไม่ได้
กระทาละเมิด แต่ไม่ได้เตรียมหลักฐานไว้เพื่อการต่อสู้
ข้อกล่าวหา) จากผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากผู้ทรงสิท ธิ
ขณะที่ขายหรือเสนอขายผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์แปรรูป

ประกาศให้พันธุ์พืชใหม่นั้นเป็นพันธุ์พืชที่ควรส่งเสริม
การปรับปรุงพันธุ์ให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกหรือ
ขยายพันธุ์ได้ไม่เกินสามเท่าของปริมาณที่ได้มา
(๕) การกระทาเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับความ
คุ้มครอง โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพือ่ การค้า
(๖) การขายหรือการจาหน่ายด้วยประการใด
มาตรา ๓๗ ข้อยกเว้นสิทธิของผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืช
นาเข้ามาในราชอาณาจักร ส่งออกนอกราชอาณาจักร ใหม่
หรือมีไว้เพื่อกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งส่วน
(๑) การกระทาเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับความ
ขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รบั ความคุ้มครองซึ่งถูก คุ้มครอง โดยไม่มวี ัตถุประสงค์เพือ่ ใช้เป็นส่วนขยายพันธุ์
นาออกจาหน่าย โดยผู้ทรงสิทธิหรือด้วยความยินยอม
(๒) การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยเกี่ยวกับ
ของผู้ทรงสิทธิ
พันธุ์พืชใหม่ที่ได้รบั ความคุ้มครองเพื่อปรับปรุงพันธุห์ รือ
พัฒนาพันธุ์พืช
(๓) การกระทาเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับความ
คุ้มครองซึง่ กระทาโดยสุจริต
(๔) การกระทาเกี่ยวกับพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับความ
คุ้มครอง โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพือ่ การค้า
มาตรา ๓๘ เพื่อประโยชน์ในการเพาะปลูกหรือ
ขยายพันธุ์สาหรับพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับความคุ้มครอง
เกษตรกรมีสิทธิในการใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ตนเองเป็น
ผู้ผลิต ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ
~ ๔๓ ~

อย่ า งง่า ย (ผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ฐมภู มิ ) ดั ง ที่ ป รากฏในกรณี
ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น เนื่องจากการการละเมิดสิทธิ
เป็นความผิดอาญาอันยอมความได้
อนึ่ง การขยายขอบเขตการคุ้มครอง จะทาให้ร่าง
กฎหมายใหม่ นี้ มี เ นื้ อ หาสอดคล้ อ งกั บ อนุ สั ญ ญา
UPOV ฉบับ ๑๙๙๑
ตัดร่างที่แก้ไขออก
เหตุผล สาระในมาตรา ๓๓ (๖) เหมาะสมอยู่แล้ว

ตัดร่างที่แก้ไขออก
เหตุผล สาระในมาตรา ๓๓ (๔) เหมาะสมอยู่แล้ว
ผลกระทบที่อ าจจะเกิ ดขึ้ นถ้ าคงข้ อความตามร่า ง
กฎหมายใหม่ไว้ สิทธิเกษตรกรจากที่กาหนดไว้เดิมใน

หรือเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพันธุ์พืช
ใหม่มีอานาจออกประกาศกาหนดพันธุ์พืชใหม่ชนิดใด
เป็นพันธุ์พืชทีส่ ามารถจากัดปริมาณการเพาะปลูกหรือ
การขยายพันธุ์ทั้งหมดหรือบางส่วนของเกษตรกรได้

มาตรา ๓๓ (๔) ซึ่งให้สิทธิในการผลิตส่วนขยายพันธุ์ไว้
ใช้ในแปลงของตนเอง โดยในกรณีที่รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประกาศให้พันธุ์พืชใหม่นั้น
เป็นพันธุ์พืชที่ควรส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์ให้เกษตรกร
สามารถเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์ได้ไม่เกินสามเท่าของ
ปริ ม าณที่ ได้ ม จะถู ก รอนให้ รั ฐมนตรีอ อกประกาศ
จากัดปริมาณการเพาะปลูกหรือการขยายพันธุ์ทั้งหมด
หรือบางส่วนได้
มาตรา ๓๙ การกระทาที่ขัดมาตรา ๓๖ ก่อนวันออก ตัดร่างที่แก้ไขออก
หนังสือสาคัญจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ มิให้ถือว่าเป็น
เหตุผล การให้ความคุ้มครองจะต้องเกิดขึ้นหลังจากมี
การละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ เว้นแต่จะ การตรวจสอบแล้วว่าผู้ยื่นคาขอรับความคุ้มครองพันธุ์
เป็นการกระทาต่อพันธุ์พืชที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์ พืชใหม่ มี พันธุ์พืชที่มี ลัก ษณะตรงตามคาขอจริง เพื่อ
พืชใหม่และมีการประกาศโฆษณาคาขอดังกล่าวตาม
ป้องกันสับสน
มาตรา ๒๕ แล้วโดยบุคคลผู้กระทารู้ว่าพันธุ์พืชนั้นมีการ ผลกระทบที่อ าจจะเกิ ดขึ้ นถ้ าคงข้ อความตามร่า ง
ยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ไว้แล้ว หรือได้รบั คาบอก กฎหมายใหม่ ไ ว้ การให้ ค วามคุ้ ม ครองก่ อ นมี ก าร
กล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรว่าพันธุ์พืชนั้นได้มีการยื่นขอ ตรวจสอบว่าผู้ยื่นคาขอรับความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่มี
จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ไว้แล้ว ในกรณีเช่นนี้ ผู้ยื่นคาขอ พั น ธุ์ พื ช ที่ มี ลั ก ษณะตรงตามค าขอจริ ง (หลั ง การ
จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่มีสทิ ธิได้รับค่าเสียหายจาก
ประกาศโฆษณา) มีโอกาสที่จะก่อนความสับสนแก่ผู้อื่น
บุคคลผูฝ้ ่าฝืนนั้น การเรียกค่าเสียหายดังกล่าวให้ยื่น ได้หากไม่มีพันธุ์พืชที่มีลักษณะตรงตามคาขอ
ฟ้องต่อศาลหลังจากที่ได้มีการออกหนังสือสาคัญแสดง
อนึ่ง การกาหนดให้สิทธิเกิดขึ้นแก่ผู้ยื่นคาขอรับ
การจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ให้แก่ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์ ความคุ้ ม ครองพั น ธุ์ พื ช ใหม่ ตั้ ง แต่ มี ก ารประกาศ
~ ๔๔ ~

พืชใหม่แล้ว

โฆษณาไว้ในพระราชบัญญัติ จะทาให้ร่างกฎหมาย
ใหม่นี้มีเนื้อหาสอดคล้องกับอนุสัญญา UPOV ฉบับ
๑๙๙๑
มาตรา ๔๐ ผู้ใดกระทาตามมาตรา ๓๖ ต่อผลิตผลที่ ตัดร่างที่แก้ไขออก
ได้มาจากการเก็บเกี่ยวรวมถึงพืชและส่วนต่างๆ ของพืช เหตุ ผ ล การก าหนดให้ ผู้ท รงสิท ธิมี สิ ท ธิเ หนือ ส่ว น
ที่ได้มาจากส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชที่ได้รับความ
ขยายพันธุ์เ พียงอย่างเดียว โดยไม่ ให้มี สิท ธิเ หนือเป็น
คุ้มครองโดยมิชอบ จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรง ผลิตผลหรือผลิตภัณ ฑ์ ของพันธุ์พื ชใหม่ นั้น เป็นการ
สิทธิ เว้นแต่ผู้ทรงสิทธิจะได้มีโอกาสอันควรในอันที่จะ กาหนดที่เหมาะสมกับสภาพสังคมเกษตรกรรมของไทย
ใช้สิทธิของตนในส่วนขยายพันธุ์ดังกล่าวแล้ว
ซึ่งประกอบด้วยเกษตรกรรายย่อยเป็นส่วนใหญ่ พ.ร.บ.
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงได้ออกแบบโดยอิง
หลักการของอนุสัญญา UPOV ฉบับ ๑๙๗๘ เพื่อค่อยๆ
ให้เกษตรกรได้มีโอกาสปรับตัวจากผลกระทบในการให้
สิทธิเด็ดขาดในการหวงกัน (exclusive right) แก่นัก
ปรับปรุงพันธุ์พืชที่ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ ขณะที่ การ
ก าหนดให้ผู้ ท รงสิ ท ธิ มี สิ ท ธิเ หนือ ผลิตผลนั้น เหมาะ
สาหรับ ภาคีอนุสัญญา UPOV ซึ่ง ระบบการผลิตส่วน
ใหญ่อยู่ภายใต้การดาเนินการของเกษตรกรรายใหญ่
ผลกระทบที่อ าจจะเกิ ดขึ้ นถ้ าคงข้ อความตามร่า ง
กฎหมายใหม่ไว้ การที่ขอบเขตสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ให้มี
เหนือผลิตผลด้วย จะทาให้มีโอกาสสูงที่เกษตรกรราย
ย่อยจะถูกรีดไถ (เพื่อให้ยอมความโดยไม่ถูกดาเนินคดี
~ ๔๕ ~

มาตรา ๔๑ ผู้ใดกระทาตามมาตรา ๓๖ ต่อ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากผลิตผลตามมาตรา ๔๐ จะต้อง
ได้รับความยินยอมจากผูท้ รงสิทธิ เว้นแต่ผู้ทรงสิทธิจะ
ได้มีโอกาสอันควรในอันที่จะใช้สิทธิของตนในส่วน
ขยายพันธุ์ดังกล่าวแล้ว

~ ๔๖ ~

ทั้งที่เกษตรกรอาจไม่ได้กระทาละเมิด แต่ไม่ได้เตรียม
หลักฐานไว้เพื่อการต่อสู้ข้อกล่าวหา) จากผู้ที่ได้รับมอบ
อานาจจากผู้ทรงสิทธิ ขณะที่ขายหรือเสนอขายผลิตผล
ดังที่ปรากฏในกรณีทรัพย์สินทางปัญญาอื่น เนื่องจาก
การการละเมิ ดสิท ธิเป็นความผิดอาญาอันยอมความ
ได้
อนึ่ง การขยายขอบเขตการคุ้มครอง จะทาให้ร่าง
กฎหมายใหม่ นี้ มี เ นื้ อ หาสอดคล้ อ งกั บ อนุ สั ญ ญา
UPOV ฉบับ ๑๙๙๑
ตัดร่างที่แก้ไขออก
เหตุ ผ ล การก าหนดให้ ผู้ท รงสิท ธิมี สิ ท ธิเ หนือ ส่ว น
ขยายพันธุ์เ พียงอย่างเดียว โดยไม่ ให้มี สิท ธิเ หนือเป็น
ผลิตผลของพันธุ์พืชใหม่นั้น เป็นการกาหนดที่เหมาะสม
กับ สภาพสัง คมเกษตรกรรมของไทยซึ่ง ประกอบด้วย
เกษตรกรรายย่อยเป็นส่วนใหญ่ พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช
พ.ศ. ๒๕๔๒ จึ ง ได้ อ อกแบบโดยอิ ง หลั ก การของ
อนุสัญญา UPOV ฉบับ ๑๙๗๘ เพื่อค่อยๆ ให้เกษตรกร
ได้มีโอกาสปรับตัวจากผลกระทบในการให้สิทธิเด็ดขาด
ในการหวงกัน (exclusive right) แก่นักปรับปรุงพันธุ์
พืชที่ ท รงสิท ธิในพันธุ์พืชใหม่ ขณะที่ การก าหนดให้ผู้
ทรงสิท ธิมี สิท ธิเ หนื อ ผลิต ผลนั้น เหมาะส าหรับ ภาคี

มาตรา ๔๒ สิทธิของผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ตาม
มาตรา ๓๖ ย่อมไม่ขยายไปถึงการกระทาใดๆต่อส่วน
ขยายพันธุ์ หรือผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์ของพันธุ์พืชใหม่
ที่ได้รับความคุ้มครองซึง่ ถูกนาออกจาหน่าย โดยผู้ทรง
สิทธิหรือด้วยความยินยอมของผู้ทรงสิทธิ เว้นแต่การ
นาไปทาเป็นส่วนขยายพันธุ์ต่อไปของพันธุ์พืชใหม่ที่
~ ๔๗ ~

อนุสัญญา UPOV ซึ่งระบบการผลิตส่วนใหญ่อยู่ภายใต้
การดาเนินการของเกษตรกรรายใหญ่
ผลกระทบที่อ าจจะเกิ ดขึ้ นถ้ าคงข้ อความตามร่า ง
กฎหมายใหม่ไว้ การที่ขอบเขตสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ให้มี
เหนือผลิตผลด้วย จะทาให้มีโอกาสสูงที่เกษตรกรราย
ย่อยจะถูกรีดไถ (เพื่อให้ยอมความโดยไม่ถูกดาเนินคดี
ทั้งที่เกษตรกรอาจไม่ได้กระทาละเมิด แต่ไม่ได้เตรียม
หลักฐานไว้เพื่อการต่อสู้ข้อกล่าวหา) จากผู้ที่ได้รับมอบ
อานาจจากผู้ทรงสิทธิ ขณะที่ขายหรือเสนอขายผลิตผล
ดังที่ปรากฏในกรณีทรัพย์สินทางปัญญาอื่น เนื่องจาก
การการละเมิ ดสิท ธิเป็นความผิดอาญาอันยอมความ
ได้
อนึ่ง การขยายขอบเขตการคุ้มครอง จะทาให้ร่าง
กฎหมายใหม่ นี้ มี เ นื้ อ หาสอดคล้ อ งกั บ อนุ สั ญ ญา
UPOV ฉบับ ๑๙๙๑
ตัดร่างที่แก้ไขออก
เหตุผล สาระในมาตรา ๓๓ (๖) เหมาะสมอยู่แล้ว

ได้รับการคุม้ ครอง
มาตรา ๔๓ ให้นาความในมาตรา ๓๖ ,
๓๗,๓๘,๓๙,๔๐,๔๑ และมาตรา ๔๒ มาใช้บังคับกับโดย
อนุโลมกับ
(๑) พันธุ์ที่ได้พันธุกรรมสาคัญมาจากพันธุ์อื่น ซึ่งได้
จากพันธุ์พืชที่ได้รบั การคุ้มครอง หากพันธุ์พืชที่ได้รับ
การคุ้มครองนั้น ไม่ได้เป็นพันธุ์ที่ได้พันธุกรรมสาคัญมา
จากพันธุ์อื่น
(๒) พันธุ์ซึ่งไม่แตกต่างอย่างเด่นชัดจากพันธุ์พืชใหม่
ที่ได้รับการคุ้มครองและ
(๓) พันธุ์ที่ต้องอาศัยพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการคุ้มครอง
ในการขยายพันธุ์ทุกครัง้ หรือทุกวงจร

~ ๔๘ ~

ตัดร่างที่แก้ไขออก
เหตุผ ล การให้สิท ธิแก่ผู้ท รงสิท ธิเหนือ Essentially
Derived Variety (EDV) (มาตรา ๔๓) จะทาให้สิท ธิ
ของนักปรับปรุงพันธุ์ที่ได้สิทธิก่อน กว้างขวางมาก
ทาให้นักปรับปรุงพันธุ์พืชหน้าใหม่ต้องตกเป็นทาสสิทธิ
ต่อนักปรับปรุงพันธุ์พืชที่เริ่มต้นก่อน (ส่วนใหญ่จะเป็นผู้
มีสัญ ชาติของประเทศภาคีส มาชิก อนุสัญ ญา UPOV)
ซึ่ง จะท าให้ป ระเทศไทยต้องพึง พาวิ ส าหกิ จ ต่างชาติ
(เป็นทาสสิทธิเหนือพันธุ์พืช) เนื่องจากวิสาหกิจต่างชาติ
ได้เริ่มงานปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจที่สาคัญหลายชนิด
มาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นการเอื้อประโยชน์แก่
ประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV โดยตรง
ผลกระทบที่อ าจจะเกิ ดขึ้ นถ้ าคงข้ อความตามร่า ง
กฎหมายใหม่ไว้ ร่างกฎหมายใหม่ ฉบับนี้ มีลักษณะที่
ชัดเจนในการยกประโยชน์ด้านพันธุ์พืชส่วนใหญ่ของ
ประเทศไทยให้แก่ นักปรั บปรุ งพันธุ์พืช จากประเทศ
ภาคีสมาชิกอนุสัญญา UPOV

มาตรา ๓๔ ในการขายหรือจาหน่ายด้วยประการ
ใด ซึ่งส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ ผู้ทรงสิทธิใน
พันธุ์พืชใหม่ต้องแสดงเครื่องหมายให้ปรากฏที่ส่วน
ขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อ
ของส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่เครื่องหมายตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกาหนด

มาตรา ๔๔ ในการขายหรือจาหน่ายด้วยประการใด
ซึ่งส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืช
ใหม่ต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) ต้องใช้ชื่อพันธุ์ที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วของ
พันธุ์นั้น ตลอดไป
(๒) ต้องแสดงเครื่องหมายให้ปรากฏทีส่ ่วนขยายพันธุ์
ของพันธุ์พืชใหม่ ภาชนะบรรจุ หรือหีบห่อของส่วน
ขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่
เครื่องหมายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่
อธิบดีกาหนด

(๓) เมื่อมีการเสนอขายหรือทาการตลาดจะต้อง
แสดงชื่อพันธุ์พืชใหม่ให้เห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้จะใช้
เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า หรือเครื่องหมายอื่น
ใดไว้ด้วยก็ได้

~ ๔๙ ~

ต้องคงมาตรา ๓๔ ไว้เช่นเดิม
เหตุผล การตั้งชื่อโดยนักปรับปรุงพันธุ์ขณะยื่นคาขอรับ
ความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ อาจไม่มีความเหมาะสมเชิง
การตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของพืชสวน ซึ่งชื่อ
พั น ธุ์ มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งสู ง ต่ อ การเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ผลโดย
ผู้ บ ริ โ ภค จึ ง ต้ อ งไม่ จ ากั ด สิ ท ธิ ใ นการใช้ ชื่ อ พั น ธุ์
สาหรับการกล่าวอ้างโดยคณะผู้จัดทากฎหมายใหม่
ว่า การให้ใช้ชื่อพันธุ์ที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วของ
พันธุ์นั้นตลอดไป เป็นการป้องกันการลักลอบในกรณีที่
นาพันธุ์พืชใหม่ที่จดทะเบียนแล้วไปจดซ้าในชื่ออื่นทั้งใน
และต่างประเทศ เป็นความเข้าใจผิดถึงกระบวนการ
ตรวจสอบการยื่นขอรับความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ซึ่ง
ต้องตรวจความเหมือนคล้ายของลักษณะประจ าพันธุ์
ไม่ใช่ตรวจเพียงความเหมือนคล้ายของชื่อพันธุ์
ตัดร่างที่แก้ไขออก
เหตุผ ล การบัง คับ ผู้ท รงสิท ธิใ นการแสดงชื่อ พัน ธุ์
อาจจะก่อให้เ กิดภาระแก่ผู้ทรงสิทธิ มากเกินไปโดยไม่
จาเป็น

มาตรา ๓๕ การจดทะเบียนการรับโอนสิทธิในพันธุ์
มาตรา ๔๕ การจดทะเบียนการรับโอนสิทธิในพันธุ์
พืชใหม่ โดยทางมรดก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ พืชใหม่ โดยทางมรดก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
วิธกี ารที่กาหนดในกฎกระทรวง

ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๓๕ เดิมไว้)

มาตรา ๓๖ เมื่อมีความจาเป็นในการป้องกันรักษา
โรคและส่งเสริมสุขภาพ การรักษาสวัสดิภาพของ
ประชาชน การรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ หรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะอย่างอื่น รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการมีอานาจประกาศห้ามมิให้ผลิต ขาย
หรือจาหน่ายด้วยประกาศใด นาเข้ามาใน
ราชอาณาจักรหรือส่งออกนอกราชอาณาจักรซึ่งพันธุ์
พืชใหม่ เป็นระยะเวลาตามทีก่ าหนดไว้ในประกาศได้
เพื่อประโยชน์ต่อความมัง่ คงของประเทศ ในการรักษา
ความมั่นคงทางอาหาร การป้องกันการผูกขาดทาง
การค้า หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น รัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอานาจออก
ประกาศอนุญาตให้บุคคลทั่วไปให้กระทาการตาม
มาตรา ๓๓ วรรคหนึง่ ได้ โดยต้องเสียค่าตอบแทนที่
เหมาะสมแก่ผทู้ รงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ ประกาศ
ดังกล่าวจะต้องกาหนดระยะเวลาอนุญาตให้กระทา

ต้องคงมาตรา ๓๖ ไว้เช่นเดิม
เหตุผล มาตรา ๓๖ ถูกกาหนดขึ้นเพื่อเป็นมาตรการ
เฉพาะในการรักษาความมั่นคงทางอาหาร การป้องกัน
การผูกขาดทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่น
โดยรัฐจะต้องเสียค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ทรงสิทธิ
ในพั น ธุ์ พื ช ใหม่ ซึ่ ง รั ฐ มนตรี โ ดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการมีอานาจออกประกาศอนุญาตให้บุคคล
ทั่ ว ไปท าการผลิ ตขายหรื อ จ าหน่ ายด้ ว ยประการใด
นาเข้ามาในราชอาณาจักร ส่งออกนอกราชอาณาจักร
หรือมี ไว้เ พื่อกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวซึ่ง
ส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่นั้น

มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ในการรักษา
ความมั่นคงทางอาหาร การป้องกันการผูกขาดทาง
การค้า หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น รัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพันธุ์พืชใหม่มี
อานาจออกประกาศอนุญาตให้บุคคลทั่วไปให้กระทา
การตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่งได้ โดยต้องเสีย
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่
ประกาศดังกล่าวจะต้องกาหนดระยะเวลาอนุญาตให้
กระทาการและกาหนดอัตราค่าตอบแทนไว้ด้วย

~ ๕๐ ~

การและกาหนดอัตราค่าตอบแทนไว้ด้วย
หลังจากที่ได้ดาเนินการตามความในวรรคสองแล้ว
แต่ยังปรากฏว่าไม่สามารถป้องกันหรือบรรเทาเหตุ
ตามวรรคสองได้อย่างมีประสิทธิผล รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการอาจมีคาสัง่ เพิกถอน
หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่นั้นได้
มาตรา ๓๗ เมื่อพ้นกาหนดสามปีนับแต่วันจด
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่บุคคลอื่นจะยื่นคาขอใช้สิทธิตาม
มาตรา ๓๓ วรรคหนึง่ ต่ออธิบดีก็ได้ ถ้าปรากฏว่าใน
ขณะที่ยื่นคาขอดังกล่าว ไม่มีการขายส่วนขยายพันธุ์
ของพันธุ์พืชใหม่หรือมีการขายส่วนขยายพันธุ์ดังกล่าว
ในปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนภายในราชอาณาจักร หรือขายในราคาสูง
เกินควร เว้นแต่ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่จะพิสูจน์ได้
ว่า การนั้นเกิดขึ้นจากพฤติการณ์ที่ตนไม่สามารถ
ควบคุมได้หรือพันธุ์พืชใหม่นั้นเป็นสายพันธุส์ าหรับใช้
ประโยชน์เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุล์ ูกผสมซึ่งมีการผลิต
เมล็ดพันธุ์ลูกผสมในปริมาณที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนภายในราชอาณาจักร
อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมี
อานาจอนุญาตให้มีการใช้สิทธิตามมาตรา ๓๓ วรรค

ต้องคงมาตรา ๓๖ วรรคสอง ไว้เช่นเดิม
เหตุผล มาตรา ๓๖ ถูกกาหนดขึ้นเพื่อเป็นมาตรการ
เฉพาะในการรักษาความมั่นคงทางอาหาร การป้องกัน
การผูกขาดทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่น
มาตรา ๔๗ เมื่อพ้นกาหนดสามปีนับแต่วันจด
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่บุคคลอื่นจะยื่นคาขอใช้สิทธิตาม
มาตรา ๓๖ วรรคหนึง่ ต่ออธิบดีก็ได้ ถ้าปรากฏว่าใน
ขณะที่ยื่นคาขอดังกล่าว ไม่มีการขายส่วนขยายพันธุ์ของ
พันธุ์พืชใหม่หรือมีการขายส่วนขยายพันธุ์ดังกล่าวใน
ปริมาณที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ภายในราชอาณาจักร เว้นแต่ ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่
จะพิสูจน์ได้ว่าการนั้นเกิดขึ้นจากพฤติการณ์ที่ตนไม่
สามารถควบคุมได้หรือพันธุ์พืชใหม่นั้นเป็นสายพันธุ์
สาหรับใช้ประโยชน์เพือ่ การผลิตเมล็ดพันธุ์ลกู ผสมซึ่งมี
การผลิตเมล็ดพันธุล์ ูกผสมในปริมาณที่เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนภายในราชอาณาจักร
อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพันธุ์พืช
ใหม่มีอานาจอนุญาตให้มีการใช้สิทธิตามมาตรา ๓๖
วรรคหนึ่งได้ โดยให้ผู้ขอใช้สิทธิจ่ายค่าตอบแทนตาม
~ ๕๑ ~

ต้องคงมาตรา ๓๗ ไว้เช่นเดิม
เหตุผล มาตรา ๓๗ ถูกกาหนดขึ้นเป็นมาตรการเฉพาะ
เพื่อให้มี การปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของการคุ้มครอง
พันธุ์พืชใหม่ คือการนาส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่
เผยแพร่ให้เ กษตรกรทั่วไปใช้ในระบบการผลิต ไม่ ใช่
หวงกั นผู้อื่นใช้พันธุ์พืชใหม่ในการผลิตมาแข่งขันกับ ผู้
ทรงสิทธิ

หนึ่งได้ โดยให้ผู้ขอใช้สิทธิจ่ายค่าตอบแทนตามสมควร
แก่ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่
การขอใช้สทิ ธิในพันธุ์พืชใหม่ การกาหนด
ค่าตอบแทน และระยะเวลาการใช้สทิ ธิ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๓๘ อธิบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการมีอานาจเพิกถอนหนังสือสาคัญแสดง
การจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) พันธุ์พืชนั้นไม่มีลักษณะตามมาตรา ๑๑ และ
มาตรา๑๒
(๒) หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนคุ้มครอง
พันธุ์พืชใหม่ ออกไปโดยไม่ชอบด้วยมาตรา ๑๓
มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ และ
มาตรา ๒๐
(๓) รายละเอียดในคาขอจดทะเบียนที่ยื่นต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๙ เป็นเท็จ
ในกรณีทมี่ ีเหตุตาม (๑) (๒) หรือ (๓) บุคคลใดจะ
กล่าวอ้างหรือยื่นฟ้องต่อศาลขอให้มีคาสั่งเพิกถอน
หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ก็ได้

สมควรแก่ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่
การขอใช้สทิ ธิในพันธุ์พืชใหม่ การกาหนด
ค่าตอบแทน และระยะเวลาการใช้สทิ ธิ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๔๘ อธิบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพันธุ์พืชใหม่มีอานาจเพิกถอนหนังสือ
สาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) พันธุ์พืชนั้นไม่มีลักษณะตามมาตรา ๑๕
(๒) หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์
พืชใหม่ ออกไปโดยไม่ชอบด้วย มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘
มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๒๓
(๓) รายละเอียดในคาขอจดทะเบียนที่ยื่นต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๑ เป็นเท็จ
ในกรณีทมี่ ีเหตุตาม (๑) (๒) หรือ (๓) บุคคลใดจะ
กล่าวอ้างหรือยื่นฟ้องต่อศาลขอให้มีคาสั่งเพิกถอน
หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ก็ได้

~ ๕๒ ~

ต้องคงมาตรา ๓๘ ไว้เช่นเดิม
เหตุผล คณะกรรมการจะยังคงต้องมีชุดเดียวตามเดิม
และการออกหนั ง สื อ ส าคั ญ แสดงการจดทะเบี ย น
คุ้ ม ครองพั น ธุ์ พื ช ใหม่ จ ะต้ อ งชอบด้ ว ยมาตรา ๑๓
มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ และ
มาตรา ๒๐
(๖ มาตรา)

มาตรา ๓๙ ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมรายปีตามอัตราและวิธีการที่กาหนดใน
กฎกระทรวง และต้องชาระภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืช
ใหม่และของทุก ๆ ปีถัดไป
มาตรา ๔๐ ถ้าผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ไม่ชาระ
ค่าธรรมเนียมรายปีตามมาตรา ๓๙ ต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมเพิม่ ร้อยละสามสิบของเงินค่าธรรมเนียม
รายปีที่ค้างชาระ
ถ้าผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ไม่ชาระค่าธรรมเนียม
รายปีและค่าธรรมเนียมเพิ่มภายในเก้าสิบวัน นับแต่
วันสิ้นกาหนดชาระค่าธรรมเนียมรายปีตามมาตรา ๓๙
ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมี
อานาจสัง่ เพิกถอนหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียน
พันธุ์พืชใหม่นั้น

มาตรา ๔๙ ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ต้องชาระ
ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๓๙ เดิมไว้)
ค่าธรรมเนียมรายปีตามอัตราและวิธีการที่กาหนดใน
กฎกระทรวง และต้องชาระภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
และของทุก ๆ ปีถัดไป
มาตรา ๕๐ ถ้าผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ไม่ชาระ
ต้องคงมาตรา ๔๐ ไว้เช่นเดิม
ค่าธรรมเนียมรายปีตามมาตรา ๔๙ ต้องชาระ
เหตุผล คณะกรรมการจะยังคงต้องมีชุดเดียวตามเดิม
ค่าธรรมเนียมเพิม่ ร้อยละสามสิบของเงินค่าธรรมเนียม
รายปีที่ค้างชาระ
ถ้าผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ไม่ชาระค่าธรรมเนียม
รายปีและค่าธรรมเนียมเพิ่มภายในเก้าสิบวัน นับแต่วัน
สิ้นกาหนดชาระค่าธรรมเนียมรายปีตามมาตรา ๔๙ ให้
อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพันธุ์พืชใหม่
มีอานาจสั่งเพิกถอนหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียน
พันธุ์พืชใหม่นั้น

~ ๕๓ ~

มาตรา ๔๑ คาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ คา
คัดค้านการขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ หนังสือสาคัญ
แสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ คาขอจดทะเบียน
การอนุญาตให้ใช้สิทธิตามหนังสือสาคัญแสดงการจด
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ คาขอจดทะเบียนการโอนสิทธิ
ตามหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
ใบแทนหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืช
ใหม่ ให้เสียค่าธรรมเนียมตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่หนังสือสาคัญแสดงการจด
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ชารุดหรือสูญหาย ให้ผทู้ รงสิทธิ
ในพันธุ์พืชใหม่ขอรับใบแทนหนังสือสาคัญแสดงการ
จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดในกฎกระทรวง

การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
มาตรา ๔๓ พันธุ์พืชที่จะขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์

มาตรา ๕๑ คาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ คา
คัดค้านการขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ หนังสือสาคัญ
แสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ คาขอจดทะเบียนการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิตามหนังสือสาคัญแสดงการจด
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ คาขอจดทะเบียนการโอนสิทธิ
ตามหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ใบ
แทนหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ให้
เสียค่าธรรมเนียมตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๒ ในกรณีทหี่ นังสือสาคัญแสดงการจด
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ชารุดหรือสูญหาย หรือผูท้ รงสิทธิ
ในพันธุ์พืชใหม่ประสงค์ขอยกเลิกหนังสือสาคัญแสดง
การจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ให้ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืช
ใหม่ขอรับใบแทนหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียน
พันธุ์พืชใหม่หรือขอยกเลิกหนังสือสาคัญแสดงการจด
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
อธิบดีกาหนด
หมวดที่ ๔
การคุ้มครองทรัพยากรพันธุกรรมพืช
ส่วนที่ ๑
การคุ้มครองพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
มาตรา ๕๓ พืชที่จะขอจดทะเบียนเป็นพืชพื้นเมือง
~ ๕๔ ~

ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๔๑ เดิมไว้)

ต้องคงมาตรา ๔๒ ไว้เช่นเดิม
เหตุผ ล การเพิ่ม กรณีที่ ผู้ท รงสิท ธิขอยกเลิก หนัง สื อ
สาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์ พืชใหม่นั้น ไม่มีความ
จาเป็น เนื่องจากคณะกรรมการมี อานาจสั่ง เพิกถอน
หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ที่ผู้ทรง
สิทธิไม่ได้ชาระค่าธรรมเนียมรายปีอยู่แล้ว (มาตรา ๔๐)

ตัดร่างที่แก้ไขออก

ต้องคงมาตรา ๔๓ ไว้เช่นเดิม
เหตุผ ล การให้ความคุ้ม ครองความหลากหลายทาง

พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ ต้อง
เฉพาะถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องประกอบด้วย
ประกอบด้วยลักษณะ ดังต่อไปนี้
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นพันธุ์พืชที่มีอยูเ่ ฉพาะในท้องที่ใดท้องทีห่ นึ่ง
(๑) เป็นพืชที่มีอยูเ่ ฉพาะในท้องที่ใดท้องทีห่ นึ่ง
ภายในราชอาณาจักรเท่านั้น
ภายในราชอาณาจักรเท่านั้น
(๒) เป็นพันธุ์พืชที่ไม่เคยจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืช
(๒) เป็นพืชที่ไม่เคยจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่
ใหม่
มาตรา ๔๔ บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วที่ตั้งถิ่น
ฐานและสืบทอดระบบวัฒนธรรมร่วมกันมาโดย
ต่อเนื่อง ซึ่งได้ร่วมกันอนุรักษ์ หรือพัฒนาพันธุ์พืชที่
เข้าลักษณะทีก่ าหนดไว้ตามมาตรา ๔๓ อาจขอขึ้น
ทะเบียนเป็นชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้ โดยตั้ง
ตัวแทนยื่นคาขอเป็นหนังสือ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
แห่งท้องที่
คาขออย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) พันธุ์พืชที่ร่วมกันอนุรกั ษ์ หรือพัฒนา และ
วิธีดาเนินการในการอนุรักษ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชนั้น
(๒) รายชื่อของผูเ้ ป็นสมาชิกชุมชน
(๓) สภาพพื้นที่พร้อมทัง้ แผนที่สงั เขปแสดงเขต
พื้นที่ชุมชนและเขตติดต่อ
การยื่นคาขอและการพิจารณาอนุมัติขึ้นทะเบียน
~ ๕๕ ~

ชีวภาพต้องกระทาในระดับพันธุ์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่านัก
ปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ พื ช จะมี ฐ านพั น ธุก รรมอย่ างเพี ย งพอ
สาหรับใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชในอนาคต
ผลกระทบที่อ าจจะเกิ ดขึ้ นถ้ าคงข้ อความตามร่า ง
กฎหมายใหม่ไว้ การตัดคาว่า "พันธุ์" ออก จะเป็นการ
จะเป็นการลดขอบเขตการคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพ
ของประเทศ
ควรเปลี่ยนแปลงมาตรา ๔๔ เป็น
“บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วที่ตั้งถิ่นฐานและสืบ
ทอดระบบวัฒนธรรมร่วมกันมาโดยต่อเนื่อง ซึ่ งได้
ร่ว มกั นอนุ รัก ษ์ หรื อ พั ฒนาพั นธุ์ พื ช อาจขอขึ้ น
ทะเบีย นเป็นชุ มชนตามพระราชบัญญัตินี้ โดยตั้ง
ตัวแทนยื่นคาขอเป็นหนังสือ ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
แห่งท้องที่
ค า ข ออย่ า งน้ อย ต้ อง มี ร า ย ก า ร ดั งต่ อ ไ ป นี้
(๑) พันธุ์พืชที่ร่วมกันอนุรักษ์ หรือพัฒนา และ
วิธีดาเนินการในการอนุรักษ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชนั้น
(๒) รายชื่อของผู้เป็นสมาชิกชุมชน
(๓) สภาพพื้นที่พร้อมทั้งแผนที่สังเขปแสดงเขต
พื้นที่ชุมชนและเขตติดต่อ
การยื่นคาขอและการพิจารณาอนุมัติขึ้นทะเบียน

ชุมชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
กฎกระทรวง

มาตรา ๔๕ พันธุ์พืชที่มีอยูเ่ ฉพาะในท้องที่ใดและ
ชุมชนเป็นผู้อนุรักษ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชดังกล่าวแต่ผู้
เดียว ให้ชุมชนนั้นมีสิทธิยื่นคาร้องต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ชุมชนนั้นตั้งอยู่ในเขตปกครองให้
ดาเนินการยื่นคาขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่นแทนชุมชนดังกล่าวได้

ชุมชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ในกฎกระทรวง”
เหตุผล ภายใต้เงื่อนไขใหม่ ชุม ชนที่ ร่วมกั นอนุรัก ษ์
หรือพัฒนาพันธุ์พืช โดยยังไม่มีพันธุ์พืชที่เข้าลักษณะที่
กาหนดไว้ตามมาตรา ๔๓ จะสามารถขอขึ้นทะเบียน
เป็นชุมชนตามพระราชบัญญัตินี้ได้ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้
ชุม ชนต่ า งๆ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น
คุ้มครองพันธุ์พืชในการดาเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
หรือพัฒนาพันธุ์พืช
มาตรา ๕๔ พืชที่มีอยูเ่ ฉพาะในท้องที่ใดและชุมชน ต้องคงมาตรา ๔๕ ไว้เช่นเดิม
เป็นผู้อนุรกั ษ์หรือพัฒนาพืชดังกล่าวแต่ผเู้ ดียว ให้ชุมชน เหตุผ ล การให้ความคุ้ม ครองความหลากหลายทาง
นั้นมีสิทธิยื่นคาร้องต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ชีวภาพต้องกระทาในระดับพันธุ์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ านัก
ชุมชนนั้นตั้งอยู่ในเขตปกครองให้ดาเนินการยื่นคาขอจด ปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ พื ช จะมี ฐ านพั น ธุก รรมอย่ างเพี ย งพอ
ทะเบียนพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นแทนชุมชนดังกล่าวได้
สาหรับใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชในอนาคต
ผลกระทบที่อ าจจะเกิ ดขึ้ นถ้ าคงข้ อความตามร่า ง
กฎหมายใหม่ไว้ การตัดคาว่า "พันธุ์" ออก จะเป็นการ
จะเป็นการลดขอบเขตการคุ้มครองทรัพยากรชีวภาพ
ของประเทศ นอกจากนี้ การอนุรักษ์หรือพัฒนาพันธุ์
พืชยังมีความหมายต่างจากการอนุรักษ์หรือพัฒนาพืช
อย่างสิ้นเชิง
~ ๕๖ ~

เมื่อได้รับคาร้องจากชุมชนตามวรรคหนึ่ง ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการขอจดทะเบียน
พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นต่อคณะกรรมการนับแต่
วันที่ได้รับเอกสารและข้อมูลที่จาเป็นในการขอจด
ทะเบียนครบถ้วน
ในกรณีที่ชุมชนตามวรรคหนึง่ รวมตัวกันจัดตั้งเป็น
กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์ ให้กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์นั้นมีสิทธิขอจด
ทะเบียนคุม้ ครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นแทน
ชุมชนได้
มาตรา ๔๖ การขอจดทะเบียน การพิจารณาคาขอ
จดทะเบียน และการออกหนังสือสาคัญแสดงการจด
ทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๔๗ เมื่อได้จดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืช
พื้นเมืองเฉพาะถิ่นของชุมชนใดแล้วให้ชุมชนนั้นมีสทิ ธิ
แต่ผู้เดียวในการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
วิจัย ผลิต ขาย ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือ
จาหน่ายด้วยประการใดซึ่งส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืช
พื้นเมืองเฉพาะถิ่น ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วน

เมื่อได้รับคาร้องจากชุมชนตามวรรคหนึ่ง ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการขอจดทะเบียนพืช
พื้นเมืองเฉพาะถิ่นต่อคณะกรรมการทรัพยากร
พันธุกรรมพืชนับแต่วันที่ได้รับเอกสารและข้อมูลที่
จาเป็นในการขอจดทะเบียนครบถ้วน
ในกรณีที่ชุมชนตามวรรคหนึง่ รวมตัวกันจัดตั้งเป็น
กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
ให้กลุม่ เกษตรกรหรือสหกรณ์นั้นมีสทิ ธิขอจดทะเบียน
คุ้มครองพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นแทนชุมชนได้

ต้องคงมาตรา ๔๕ วรรคสอง ไว้เช่นเดิม
เหตุผ ล การให้ความคุ้ม ครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพต้องกระทาในระดับพันธุ์ และคณะกรรมการจะ
ยังคงต้องมีชุดเดียวตามเดิม
ต้องคงมาตรา ๔๕ วรรคสาม ไว้เช่นเดิม
เหตุผ ล การให้ความคุ้ม ครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพต้องกระทาในระดับพันธุ์

มาตรา ๕๕ การขอจดทะเบียน การพิจารณาคาขอ ต้องคงมาตรา ๔๖ ไว้เช่นเดิม
จดทะเบียน และการออกหนังสือสาคัญแสดงการจด
เหตุผ ล การให้ความคุ้ม ครองความหลากหลายทาง
ทะเบียนพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ชีวภาพต้องกระทาในระดับพันธุ์
วิธีการ และเงื่อนไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๖ เมื่อได้จดทะเบียนคุ้มครองพืชพื้นเมือง ต้องคงมาตรา ๔๗ ไว้เช่นเดิม
เฉพาะถิ่นของชุมชนใดแล้วให้ชุมชนนั้นมีสิทธิแต่ผู้เดียว เหตุผ ล การให้ความคุ้ม ครองความหลากหลายทาง
ในการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย ผลิต ชีวภาพต้องกระทาในระดับพันธุ์
ขาย ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือจาหน่ายด้วย
ประการใดซึง่ พืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของส่วนขยายพันธุ์
ของพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วน
~ ๕๗ ~

ท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ที่ได้รับหนังสือ
สาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
เป็นผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นนั้นแทน
ชุมชนดังกล่าว
ความในวรรคหนึง่ ไม่ใช้บังคับแก่กรณีดังต่อไปนี้
(๑) การกระทาเกี่ยวกับพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
ที่ได้รับความคุ้มครอง โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
ส่วนขยายพันธุ์
(๒) การกระทาเกี่ยวกับพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
ที่ได้รับความคุ้มครองซึง่ กระทาโดยสุจริต
(๓) การเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์สาหรับพันธุ์พืช
พื้นเมืองเฉพาะถิ่นที่ได้รับความคุ้มครองโดยเกษตรกร
ด้วยการใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ตนเองเป็นผู้ผลิตแต่ใน
กรณีที่รฐั มนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประกาศให้พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นนั้นเป็นพันธุ์พืช
ที่ควรส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์ให้เกษตรกรสามารถ
เพาะปลูกหรือขยายพันธุ์ได้ไม่เกินสามเท่าของปริมาณ
ที่ได้มา
(๔) การกระทาเกี่ยวกับพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
ที่ได้รับความคุ้มครองโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า

ท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ที่ได้รับหนังสือ
สาคัญแสดงการจดทะเบียนพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นเป็นผู้
ทรงสิทธิในพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นนั้นแทนชุมชนดังกล่าว
ความในวรรคหนึง่ ไม่ใช้บังคับแก่กรณีดังต่อไปนี้
(๑) การกระทาเกี่ยวกับพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นที่ได้รับ
ความคุ้มครอง โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นส่วน
ขยายพันธุ์
(๒) การกระทาเกี่ยวกับพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นที่ได้รับ
ความคุ้มครองซึง่ กระทาโดยสุจริต
(๓) การเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์สาหรับพืช พื้นเมือง
เฉพาะถิ่นที่ได้รบั ความคุ้มครองโดยเกษตรกรด้วยการใช้
ส่วนขยายพันธุ์ที่ตนเองเป็นผู้ผลิตแต่ในกรณีที่รัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากร
พันธุกรรมพืชประกาศให้พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นนั้นเป็น
พืชที่ควรส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์ให้เกษตรกรสามารถ
เพาะปลูกหรือขยายพันธุ์ได้ไม่เกินสามเท่าของปริมาณที่
ได้มา
(๔) การกระทาเกี่ยวกับพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นที่
ได้รับความคุ้มครองโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า
~ ๕๘ ~

ต้องคงมาตรา ๔๗ วรรคสอง ไว้เช่นเดิม
เหตุผ ล การให้ความคุ้ม ครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพต้องกระทาในระดับพันธุ์

ต้องคงมาตรา ๔๗ (๓) ไว้เช่นเดิม
เหตุผ ล การให้ความคุ้ม ครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพต้องกระทาในระดับพันธุ์ และคณะกรรมการจะ
ยังคงต้องมีชุดเดียวตามเดิม

ต้องคงมาตรา ๔๗ (๔) ไว้เช่นเดิม
เหตุผ ล การให้ความคุ้ม ครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพต้องกระทาในระดับพันธุ์

มาตรา ๔๘ ผู้ใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืช
พื้นเมืองเฉพาะถิ่นหรือส่วนหนึง่ ส่วนใดของพันธุ์พืช
ดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือ
วิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า จะต้องทาข้อตกลง
แบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รบั จากการใช้พันธุ์พืช
พื้นเมืองเฉพาะถิ่นนั้น
ในการอนุญาตให้ผู้ใดกระทาการตามวรรคหนึ่ง
และการทาข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กลุม่ เกษตรกร หรือสหกรณ์ที่
ได้รับหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืช
พื้นเมืองเฉพาะถิ่นเป็นผู้ทานิติกรรมแทนชุมชน ทั้งนี้
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
มาตรา ๔๙ ผลประโยชน์ที่ได้รบั จากการอนุญาตให้
ผู้อื่นใช้สิทธิในพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นให้จัดสรรแก่
ผู้ซึ่งอนุรักษ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชนั้นร้อยละยี่สบิ เป็น
รายได้ร่วมกันของชุมชนร้อยละหกสิบ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กลุม่ เกษตรกร หรือสหกรณ์ ที่
เป็นผู้ทานิติกรรมร้อยละยีส่ ิบ
การแบ่งผลประโยชน์ในระหว่างผู้ซงึ่ อนุรักษ์หรือ
พัฒนาพันธุ์พืชให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กาหนด

ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๔๘ เดิมไว้)

มาตรา ๕๗ ผลประโยชน์ที่ได้รบั จากการอนุญาตให้
ผู้อื่นใช้สิทธิในพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นให้จัดสรรแก่ผซู้ ึ่ง
อนุรักษ์หรือพัฒนาพืชนั้นร้อยละยีส่ ิบเป็นรายได้ร่วมกัน
ของชุมชนร้อยละหกสิบ และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กลุม่ เกษตรกร หรือสหกรณ์ ที่เป็นผู้ทานิติกรรม
ร้อยละยี่สบิ
การแบ่งผลประโยชน์ในระหว่างผู้ซงึ่ อนุรักษ์ วิจัย
หรือพัฒนาพืชให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ทรัพยากรพันธุกรรมพืชกาหนด
~ ๕๙ ~

ต้องคงมาตรา ๔๙ ไว้เช่นเดิม
เหตุผ ล การให้ความคุ้ม ครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพต้องกระทาในระดับพันธุ์

ต้องคงมาตรา ๔๙ วรรคสอง ไว้เช่นเดิม
เหตุผ ล การให้ความคุ้ม ครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพต้องกระทาในระดับพันธุ์ และคณะกรรมการจะ

ยังคงต้องมีชุดเดียวตามเดิม
ในกรณีทมี่ ีข้อโต้แย้งใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรร
ผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการเป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาด
มาตรา ๕๐ ให้นาบทบัญญัติในมาตรา ๓๑ มาใช้
บังคับแก่อายุของหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียน
พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นโดยอนุโลม
อายุของหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์
พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามวรรคหนึง่ อาจขยายเวลา
ต่อได้คราวละสิบปี หากอธิบดีเห็นว่าพันธุ์พืชนั้นยัง
ประกอบด้วยลักษณะตามมาตรา ๔๓ และชุมชนนั้น
ยังคงมีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕
การขอขยายอายุสิทธิและการอนุญาตให้ขยาย
อายุสิทธิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๑ ให้นาบทบัญญัติในมาตรา ๓๖ และ
มาตรา ๓๗ มาใช้บังคับกับพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
โดยอนุโลม
หมวด ๕
การคุ้มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า

ในกรณีทมี่ ีข้อโต้แย้งใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรร
ผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการทรัพยากร
พันธุกรรมพืชเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
มาตรา ๕๘ ให้นาบทบัญญัติในมาตรา ๓๕ มาใช้
บังคับแก่อายุของหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพืช
พื้นเมืองเฉพาะถิ่นโดยอนุโลม
อายุของหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพืช
พื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามวรรคหนึง่ อาจขยายเวลาต่อได้
คราวละสิบปี หากอธิบดีเห็นว่าพืชนั้นยังประกอบด้วย
ลักษณะตามมาตรา ๕๓ และชุมชนนั้นยังคงมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๕
การขอขยายอายุสิทธิและการอนุญาตให้ขยายอายุ
สิทธิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๕๙ ให้นาบทบัญญัติในมาตรา ๔๒ และ
มาตรา ๔๓ มาใช้บังคับกับพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นโดย
อนุโลม
ส่วนที่ ๒
การคุ้มครองพืชพื้นเมืองทั่วไปและพืชป่า
~ ๖๐ ~

ต้องคงมาตรา ๔๙ วรรคสาม ไว้เช่นเดิม
เหตุผล คณะกรรมการจะยังคงต้องมีชุดเดียวตามเดิม
ต้องคงมาตรา ๕๐ ไว้เช่นเดิม
เหตุผ ล การให้ความคุ้ม ครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพต้องกระทาในระดับพันธุ์

ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๕๐ วรรคสอง เดิมไว้)

ต้องคงมาตรา ๕๑ ไว้เช่นเดิม
เหตุผ ล การให้ความคุ้ม ครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพต้องกระทาในระดับพันธุ์
ต้องคงหมวด ๕ ไว้เช่นเดิม
เหตุผ ล การให้ความคุ้ ม ครองความหลากหลายทาง

ชีวภาพต้องกระทาในระดับพันธุ์
มาตรา ๕๒ ผู้ใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืช
พื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึง่ ส่วนใดของ
พันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง
หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า จะต้องได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และทาข้อตกลง
แบ่งปันผลประโยชน์ โดยให้นาเงินรายได้ตามข้อตกลง
แบ่งปันผลประโยชน์สง่ เข้ากองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กาหนดในกฎกระทรวง
ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์อย่างน้อยต้องมี
รายการดังต่อไปนี้
(๑) วัตถุประสงค์ของการเก็บหรือรวบรวมพันธุ์พืช
วัตถุประสงค์ของการเก็บหรือรวบรวมพันธุ์พืช
(๒) จานวนหรือปริมาณของตัวอย่างพันธุ์พืชที่
ต้องการ
(๓) ข้อผูกพันของผู้ได้รบั อนุญาต
(๔) การกาหนดความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทาง
ปัญญาในผลงานการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง
หรือวิจัยที่ได้มาจากการใช้พันธุ์พืชในข้อตกลง
(๕) การกาหนดจานวน อัตรา และระยะเวลาการ

มาตรา ๖๐ ผู้ใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพืชพื้นเมือง
ทั่วไป พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชดังกล่าว เพื่อ
การปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยต้องแจ้งให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการทรัพยากรพันธุกรรมพืชกาหนด
ในกรณีผู้กระทาตามวรรคหนึง่ ถ้าประสงค์จะ
กระทา เพื่อประโยชน์ในทางการค้าต้องปฏิบัติตาม
มาตรา ๖๑

~ ๖๑ ~

ควรเปลี่ยนแปลงวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๒ เป็น
“ผู้ใดประสงค์จะเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์
พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของพันธุ์พืช ดังกล่าว เพื่อการปรั บปรุงพันธุ์ ศึกษา
ทดลอง หรือวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะขอรับ
สิ ท ธิ ห วงกั น ในทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาจากผลการ
ปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย ที่จะเกิดขึ้ น
จะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และทา
ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ โดยให้นาเงินรายได้
ตามข้ อ ตกลงแบ่ ง ปั นผลประโยชน์ ส่ ง เข้ า กองทุ น
คุ้มครองพั นธุ์พื ช ทั้ งนี้ ให้เ ป็นไปตามหลัก เกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งเก็ บ จั ด หา หรื อ
รวบรวมพันธุ์พืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืช
ตามวรรคหนึ่ง เป็นการเฉพาะหน้า เพื่อประโยชน์ใน
การปรับปรุง พันธุ์ การขอรับอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ และทาข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ ตาม
วรรคหนึ่ง อาจกระทาได้หลังจากการเก็บ จัดหา หรือ
รวบรวมนั้นได้ แต่ต้องดาเนินการขอรับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๑๐ วันทาการนับจากการ

แบ่งปันผลประโยชน์ตามข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์
ในผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการใช้พันธุ์พืชในข้อตกลง
(๖) อายุของข้อตกลง
(๗) การยกเลิกข้อตกลง
(๘) การกาหนดวิธีการระงับข้อพิพาท
(๙) รายการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

เก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชดังกล่าว และต้องไม่
ส่งออกก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
และทาข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์”
เหตุผล สาระของวรรคหนึ่งมาตรา ๕๒ (เดิมไว้) สร้าง
ความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ที่เข้าถึง (การเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ )
พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของพั นธุ์ พื ช ดั ง กล่ า ว เพื่ อ การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ ศึ ก ษา
ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า หากผู้
เข้าถึงนั้นไม่ประสงค์จะขอรับสิทธิหวงกันในทรัพย์สิน
ทางปัญ ญาจากผลการปรับ ปรุง พัน ธุ์ ศึ ก ษา ทดลอง
หรื อ วิ จั ย ที่ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร แบ่ ง ปั น
ผลประโยชน์เป็นการเพิ่มต้นทุนในการทาการค้าจากผล
การปรับปรุง พันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย ที่ เกิดขึ้น
จากการลงทุนปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย
เพื่อสาธารณประโยชน์ ขณะที่ผู้อื่นก็สามารถทาการค้า
จากผลการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย ที่
เกิดขึ้นได้เช่นกัน แต่ไม่ผูกพันที่จะต้องมีต้นทุนจากการ
แบ่งปันผลประโยชน์เข้ากองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ทาให้
ผู้ลงทุนเพื่อสาธารณประโยชน์อยู่ในฐานะเสียเปรียบเชิง
การค้า และต้องยุติกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
ส่ว นวรรคสองที่ เ พิ่ ม ขึ้น นั้ น เนื่อ งจากสาระของ
~ ๖๒ ~

มาตรา ๕๓ ผู้ใดทาการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย
พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วน

วรรคหนึ่งมาตรา ๕๒ (เดิมไว้) ไม่สามารถนามาปฏิบัติ
ได้ในทุกกรณี โดยในบางกรณีที่จาเป็นต้องเข้าถึง (การ
เปลี่ยนกรรมสิทธิ์) พันธุ์พืชพื้นเมื องทั่วไป พันธุ์พืชป่า
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว ที่พบเฉพาะ
หน้ า ซึ่ ง ไม่ ส ามารถคาดการณ์ ล่ ว งหน้ า ได้ โดยไม่ มี
เจตนาในการละเมิดกฎหมาย จึง จ าเป็นต้องก าหนด
ข้อยกเว้นในการขออนุญ าตและท าข้อตกลงแบ่ง ปั น
ผลประโยชน์ล่วงหน้าก่อนการเข้าถึง
ผลกระทบที่อ าจจะเกิ ดขึ้ นถ้ าคงข้ อความตามร่า ง
กฎหมายใหม่ไว้ ร่างมาตรา ๖๐ ไม่บังคับให้การเข้าถึง
เพื่อวัตถุประสงค์นี้ต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นการ
ล่วงหน้า ก่อนการเข้าถึง จะทาให้การส่งเสริมให้ชุมชน
เป็นกลไกในการสอดส่องการลักลอบเข้าถึง ไม่สามารถ
กระท าได้ ส่ ง ผลให้ จ ากั ด ประสิ ท ธิภาพการบั ง คับ ใช้
กฎหมายให้เ ป็นไปตามเจตนารมณ์ของอนุสัญ ญาว่า
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
ร่างมาตรา ๖๐ ซึ่ ง ควบคุม การเข้า ถึง ระดับ ชนิ ด
ไม่ใช่ระดับพันธุ์ จะทาให้การเข้าถึงพันธุ์พืชจานวนหนึ่ง
อาจไม่ถูกควบคุม
มาตรา ๖๑ ผู้ใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพืชพื้นเมือง ควรเปลี่ยนแปลงวรรคหนึ่งของมาตรา ๕๓ เป็น
ทั่วไป พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชดังกล่าว เพื่อ
“ผู้ใดประสงค์จะเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์
~ ๖๓ ~

ใดของพันธุ์พืชดังกล่าวที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์ในทางการค้าให้ปฏิบัติตามระเบียบที่
คณะกรรมการกาหนด

การปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์
ในทางการค้า จะต้องได้รบั อนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ และทาข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์
ผลประโยชน์ตามข้อตกลงดังกล่าวอาจเป็นเงิน
ทรัพย์สิน การถ่ายทอดเทคโนโลยี หรืออื่นๆ กรณี
ผลประโยชน์เป็นเงินให้นาส่งเข้ากองทุน ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์อย่างน้อยต้องมี
รายการดังต่อไปนี้
(๑) วัตถุประสงค์ของการเก็บหรือรวบรวมพืช
(๒) จานวนหรือปริมาณของตัวอย่างพืชที่ต้องการ
(๓) ข้อผูกพันของผู้ได้รบั อนุญาต
(๔) การกาหนดความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทาง
ปัญญาในผลงานการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือ
วิจัยที่ได้มาจากการใช้พืชในข้อตกลง
(๕) การกาหนดจานวน อัตรา และระยะเวลาการ
แบ่งปันผลประโยชน์ตามข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์
ในผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการใช้พืชในข้อตกลง
(๖) อายุของข้อตกลง
(๗) การยกเลิกข้อตกลง
~ ๖๔ ~

พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของพันธุ์พืช ดังกล่าว เพื่อการปรั บปรุงพันธุ์ ศึกษา
ทดลอง หรือวิจัย โดยมิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อมุ่งขอรับ
สิ ท ธิ ห วงกั น ในทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาจากผลการ
ปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย ที่จะเกิดขึ้ น
ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกาหนด
ในกรณีผู้กระทาตามวรรคหนึ่ง ถ้าประสงค์จะ
กระท าเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการขอรั บ สิ ท ธิ ห วงกั นใน
ทรัพย์สินทางปัญญาจากผลการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา
ทดลอง หรือวิจัย ที่จะเกิดขึ้นต้องปฏิบัติตามมาตรา
๕๒”
เหตุผล สาระของวรรคหนึ่งมาตรา ๕๓ (เดิมไว้) ทาให้
การเข้าถึงพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่า หรือส่วน
หนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพันธุ์
ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย โดยมิ ได้มีวัตถุป ระสงค์ทาง
การค้า ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า จึงจาเป็นต้องให้สาระของ
มาตรา ๕๓ ล้อกับสาระของมาตรา ๕๒
นอกจากนี้ สาระของวรรคหนึ่งมาตรา ๕๓ (เดิมไว้)
ยัง ระบุถึง สิ่ ง ที่ ต้อ งกระท าในกรณีที่ ผู้เ ข้า ถึง ต้อ งการ
เปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการเข้าถึง จึงต้องเพิ่มวรรคสอง
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและขจัดช่องว่างของกฎหมาย

(๘) การกาหนดวิธีการระงับข้อพิพาท
(๙) รายการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

ผลกระทบที่อ าจจะเกิ ดขึ้ นถ้ าคงข้ อความตามร่า ง
กฎหมายใหม่ไว้ ปัญหาในความจาเป็นต้องเข้าถึง (การ
เปลี่ยนกรรมสิทธิ์) พันธุ์พืชพื้นเมื องทั่วไป พันธุ์พืชป่า
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว ที่พบเฉพาะ
หน้ า ซึ่ ง ไม่ ส ามารถคาดการณ์ ล่ ว งหน้ า ได้ โดยไม่ มี
เจตนาในการละเมิ ด กฎหมาย จะยัง เป็น การละเมิ ด
กฎหมายอยู่
ร่างมาตรา ๖๑ ซึ่ ง ควบคุม การเข้า ถึง ระดับ ชนิ ด
ไม่ใช่ระดับพันธุ์ จะทาให้การเข้าถึงพันธุ์พืชจานวนหนึ่ง
อาจไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้าและทาข้อตกลงแบ่งปัน
ผลประโยชน์
การเจราจาแบ่งปันผลประโยชน์เป็นทรัพย์สิน การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี หรืออื่นๆ ที่ไม่เป็นตัวเงิน มีโอกาส
สูงที่ จะทาให้การจัดท าข้อตกลงแบ่ง ปันผลประโยชน์
เกิ ดความไม่ เ ป็น ธรรม หรือ ขาดความเท่ าเที ยมตาม
หลัก การของอนุสัญ ญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

ส่วนที่ ๓
การขึ้นทะเบียนชุมชน
มาตรา ๖๒ บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วที่ตั้งถิ่นฐาน ตัดร่างที่แก้ไขออก
และสืบทอดระบบวัฒนธรรมร่วมกันมาโดยต่อเนื่องเป็น เหตุผล มาตรา ๔๔ ถูกแก้ไขแล้ว
~ ๖๕ ~

เวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ซึ่งได้ร่วมกันอนุรักษ์ วิจัยหรือ
พัฒนาพืช อาจขอขึ้นทะเบียนเป็นชุมชนตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยตั้งตัวแทนยื่นคาขอเป็นหนังสือ
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่
คาขออย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) พืชที่ร่วมกันอนุรักษ์ วิจัยหรือพัฒนา และ
วิธีดาเนินการในการอนุรักษ์ วิจัยหรือพัฒนาพืชนั้น
(๒) รายชื่อของผูเ้ ป็นสมาชิกชุมชน
(๓) สภาพพื้นทีพ่ ร้อมทั้งแผนทีส่ ังเขปแสดงเขตพื้นที่
ชุมชนและเขตติดต่อ
การยื่นคาขอและการพิจารณาอนุมัติขึ้นทะเบียน
ชุมชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๖๓ ชุมชน ย่อมมีสทิ ธิอนุรักษ์ วิจัยหรือ
พัฒนาพืชและมีส่วนร่วมในการจัดการ บารุงรักษา ใช้
ประโยชน์จากพืชนั้นรวมทั้ง มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือ
และอุดหนุนจากเงินกองทุนในกิจการที่เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ การวิจัยและการพัฒนาพืช
มาตรา ๖๔ ให้นาความในมาตรา ๖๐ และมาตรา
๖๑ มาบังคับกับชุมชนโดยอนุโลม
~ ๖๖ ~

ตัดร่างที่แก้ไขออก
เหตุผล การเพิ่มเติมนี้ไม่มีความจาเป็น

ตัดร่างที่แก้ไขออก
เหตุผล การเพิ่มเติมนี้ไม่มีความจาเป็น

มาตรา ๖๕ ชุมชนย่อมเลิกด้วยเหตุหนึง่ เหตุใด
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ได้มีการอนุรักษ์ วิจัย หรือพัฒนาพืชนั้นแล้ว
(๒) ชุมชนขอยกเลิกโดยแจ้งการยกเลิกต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดแห่งท้องทีท่ ี่ชุมชนนั้นยื่นขอขึ้นทะเบียน
หมวด ๕

ตัดร่างที่แก้ไขออก
เหตุผล การเพิ่มเติมนี้ไม่มีความจาเป็น

กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช
มาตรา ๕๔ ให้จัดตัง้ กองทุนขึ้นกองทุนหนึง่ เรียกว่า
"กองทุนคุม้ ครองพันธุ์พืช" ในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการช่วยเหลือและ
อุดหนุนกิจการที่เกี่ยวกับการอนุรกั ษ์ การวิจัย และ
การพัฒนาพันธุ์พืชประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน
ดังต่อไปนี้
(๑) เงินรายได้จากข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์
มาตรา ๕๒

กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช
มาตรา ๖๖ ให้จัดตัง้ กองทุนขึ้นกองทุนหนึง่ เรียกว่า
"กองทุนคุม้ ครองพันธุ์พืช" ในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการช่วยเหลือและอุดหนุน
กิจการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ การวิจัย และการพัฒนา
พืช ประกอบด้วยเงินและทรัพย์สนิ ดังต่อไปนี้

(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รบั จากการจดทะเบียน
คุ้มครองพันธุ์พืช
(๓) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

(๒) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รบั จากการจดทะเบียน
คุ้มครองพันธุ์พืช
(๓) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
~ ๖๗ ~

ต้องคงมาตรา ๖๖ ไว้เช่นเดิม
เหตุผล การเจราจาแบ่งปันผลประโยชน์เป็นทรัพย์สิน
มี โ อกาสสู ง ที่ จ ะท าให้ ก ารจั ด ท าข้ อ ตกลงแบ่ ง ปั น
ผลประโยชน์เกิดความไม่เป็นธรรม หรือขาดความเท่า
เที ย มตามหลั ก การของอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยความ
หลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ ยัง จะท าให้ก าร
บริหารจัดการกองทุนมีความซับซ้อนขึ้นโดยไม่จาเป็น
ต้องคงมาตรา ๕๔ (๑) ไว้เช่นเดิม
เหตุผล การเจราจาแบ่งปันผลประโยชน์เป็นทรัพย์สิน
มี โ อกาสสู ง ที่ จ ะท าให้ ก ารจั ด ท าข้ อ ตกลงแบ่ ง ปั น
ผลประโยชน์เกิดความไม่เป็นธรรม หรือขาดความเท่า
เทียม
ไม่มี การแก้ ไข (คงมาตรา ๕๔ (๒) ถึง มาตรา ๕๔ (๕)
เดิมไว้)

หมวด ๖

(๑) เงินรายได้หรือทรัพย์สินจากข้อตกลงแบ่งปัน
ผลประโยชน์มาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔

(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มผี ู้อุทิศให้
(๕) ดอกผลและผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจาก
กองทุน
เงินและทรัพย์สินอื่นตามวรรคหนึง่ ให้ส่งเข้า
กองทุนโดยไม่ตอ้ งนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๕๕ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ของชุมชน
ที่เกี่ยวกับการ อนุรักษ์ การวิจัยและการพัฒนาพันธุ์
พืช
(๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพือ่ อุดหนุน
การอนุรกั ษ์ การวิจัยและการพัฒนาพันธุ์พืชของชุมชน
(๓) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน
การบริหารกองทุนและการควบคุมการใช้จ่าย
เงินกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กาหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๕๖ ให้มีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่ง
ประกอบด้วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น
ประธานกรรมการ และบุคคลอื่นซึ่งคณะกรรมการ
แต่งตั้งไม่เกินเจ็ดคนเป็นกรรมการ และอธิบดีกรม

(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มผี ู้อุทิศให้
(๕) ดอกผลและผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากกองทุน
เงินและทรัพย์สินอื่นตามวรรคหนึง่ ให้ส่งเข้ากองทุน
โดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๖๗ เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ
ดังต่อไปนี้
(๑) ช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ของชุมชนที่
เกี่ยวกับการ อนุรกั ษ์ การวิจัยและการพัฒนาพืช
(๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพือ่ อุดหนุน
การอนุรกั ษ์ การวิจัยหรือการพัฒนาพืชของชุมชน
(๓) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน

ต้องคงมาตรา ๕๕ ไว้เช่นเดิม
เหตุผ ล การให้ความคุ้ม ครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพต้องกระทาในระดับพันธุ์

การบริหารกองทุนและการควบคุมการใช้จ่าย
ควรเปลี่ยนแปลงตามร่างที่แก้ไข
เงินกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
เหตุ ผ ล คณะกรรมการกองทุ น ควรเป็ น ผู้ ก าหนด
กองทุนกาหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ระเบียบการบริหารกองทุนและการควบคุมการใช้จ่าย
เงินกองทุน
มาตรา ๖๘ ให้มีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่ง
ต้องคงมาตรา ๕๖ ไว้เช่นเดิม
ประกอบด้วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น
เหตุผ ล องค์ป ระกอบเดิมของคณะกรรมการกองทุ น
ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
ตามมาตรา ๕๖ เหมาะสมอยู่แล้ว
รัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินเจ็ดคนเป็นกรรมการ ในจานวนนี้
~ ๖๘ ~

วิชาการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ

จะต้องแต่งตั้งจากผู้แทนกรมบัญชีกลางหนึ่งคน ผู้แทน
สานักงบประมาณหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการพันธุ์พืช
ใหม่สองคน ผู้แทนคณะกรรมการทรัพยากรพันธุกรรม
พืชสองคนและอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นกรรมการ
และเลขานุการ
มาตรา ๕๗ ให้คณะกรรมการกองทุนมีอานาจ
มาตรา ๖๙ ให้คณะกรรมการกองทุนมีอานาจหน้าที่ ต้องคงมาตรา ๕๗ ไว้เช่นเดิม
หน้าที่ดังต่อไปนี้
ดังต่อไปนี้
เหตุผล อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนตาม
(๑) เสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลาดับ
(๑) วางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุน
มาตรา ๕๗ เหมาะสมอยู่แล้ว
ความสาคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนตาม
(๒) กาหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๕๕ ต่อ
ขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือหรือขอเงินอุดหนุนจาก
คณะกรรมการ
กองทุน
(๒) กาหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ
(๓) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้ตาม
ขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือหรือขอเงินอุดหนุนจาก
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๖๒ ทั้งนี้ ตาม
กองทุน
แนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลาดับความสาคัญ
(๓) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อใช้ตาม
(๔) พิจารณาอนุมัติคาขอรับการส่งเสริมและ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๕๕ ทั้งนี้ ตาม
ช่วยเหลือตามมาตรา ๖๒
แนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลาดับความสาคัญที่
คณะกรรมการกาหนด
(๔) พิจารณาอนุมัติคาขอรับการส่งเสริมและ
ช่วยเหลือตามมาตรา ๕๕
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ
~ ๖๙ ~

มอบหมาย
มาตรา ๕๘ ให้นาความในมาตรา ๗ และมาตรา ๘
มาใช้บังคับแก่วาระ การดารงตาแหน่งและการพ้นจาก
ตาแหน่งของคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลมให้นา
ความในมาตรา ๙ มาใช้บังคับแก่การประชุมของ
คณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม
มาตรา ๕๙ ให้จัดสรรเงินจากกองทุนคุ้มครองพันธุ์
พืชในส่วนที่ได้รับจากการใช้ประโยชน์พันธุ์พืช
พื้นเมืองทั่วไปตามข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ตาม
มาตรา ๕๒ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น
แหล่งที่นาพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปมาใช้ประโยชน์ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๐ ภายในหนึ่งร้อยยี่สบิ วันนับแต่วันสิ้นปี
ปฏิทิน ให้คณะกรรมการกองทุนเสนองบดุลและ
รายงานการรับจ่ายเงินกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้วต่อ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบรับรอง
และเสนอต่อคณะกรรมการ
งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินดังกล่าว ให้
คณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรีและให้รัฐมนตรีเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและจัดให้มีการประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๕๘ เดิมไว้)

มาตรา ๗๐ ให้จัดสรรเงินจากกองทุนในส่วนที่ได้รับ
จากการใช้ประโยชน์พืชพื้นเมืองทั่วไปตามข้อตกลง
แบ่งปันผลประโยชน์ตามมาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๔
ให้แก่ชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นแหล่ง
ที่นาพืชพื้นเมืองทั่วไปมาใช้ประโยชน์ แล้วแต่กรณีตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๑ ภายในหนึ่งร้อยยี่สบิ วันนับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณให้คณะกรรมการกองทุนเสนองบดุลและ
รายงานการรับจ่ายเงินกองทุนในปีงบประมาณทีล่ ่วง
มาแล้วต่อสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ
รับรอง
งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินดังกล่าว ให้
คณะกรรมการกองทุนเสนอต่อรัฐมนตรีและให้รัฐมนตรี
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ ทราบและจัดให้มีการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
~ ๗๐ ~

ต้องคงมาตรา ๕๙ ไว้เช่นเดิม
เหตุผ ล การจัดสรรเงินจากกองทุ นตามมาตรา ๕๙
เหมาะสมอยู่แล้ว

ต้องคงมาตรา ๖๐ ไว้เช่นเดิม
เหตุผล การจัดทางบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินจาก
กองทุนตามมาตรา ๖๐ เหมาะสมอยู่แล้ว

หมวด ๖
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๗๒ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ ป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในอาคาร สถานที่ทาการ สถานทีผ่ ลิต
หรือสถานที่เก็บสินค้าของบุคคลใดในระหว่างพระ
อาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการของ
สถานที่นั้น หรือเข้าไปในยานพาหนะ เพื่อตรวจค้น
สินค้า หรือตรวจสอบ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการ
กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือสิ่งของทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การกระทาความผิด เพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดี ใน
กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๓) สั่งให้บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคาหรือให้ส่งบัญชี
เอกสาร หรือหลักฐานอื่นในกรณีมเี หตุอันควรเชื่อว่า
ถ้อยคา สมุดบัญชี เอกสาร หรือหลักฐานดังกล่าวมี
ประโยชน์แก่การค้นพบหรือใช้เป็นพยานหลักฐานในกา
รพิสจู น์การกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
~ ๗๑ ~

ตัดร่างที่แก้ไขออก
เหตุ ผ ล การก าหนดให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เ ป็ น เจ้ า
พนั ก งานตามประมวลกฎหมายอาญา ไม่ เ ป็ น การ
เหมาะสม เนื่ องจากลัก ษณะการกระท าละเมิ ดตาม
กฎหมายนี้ ไ ม่ เ ป็ น ความผิ ด อาญาที่ มี ผ ลร้ า ยแรงต่ อ
สาธารณชน

ในการปฏิบัติปฏิบัตหิ น้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๗๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่
ต้องแสดงบัตรประจาตัวแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่
รัฐมนตรีกาหนด

หมวด ๗
การคุ้มครองสิทธิของผูท้ รงสิทธิในพันธุ์พืช

หมวด ๗
การคุ้มครองสิทธิ

มาตรา ๖๑ ในกรณีทมี่ ีการฝ่าฝืนสิทธิของผู้ทรง
สิทธิในพันธุ์พืชใหม่หรือผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่นตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๔๗ แล้วแต่

มาตรา ๗๔ ในกรณีทมี่ ีหลักฐานโดยชัดแจ้งว่ามี
ผู้กระทาการหรือกาลังจะกระทาการอย่างใดอย่างหนึง่
อันเป็นการฝ่าฝืนสิทธิของ ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่
ตามมาตรา ๓๖ ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่อาจขอให้ศาล
มีคาสั่งให้บุคคลดังกล่าวระงับหรือละเว้นการกระทานั้น
ได้ การที่ศาลมีคาสัง่ ดังกล่าวไม่ตัดสิทธิผู้ทรงสิทธิในพันธุ์
พืชใหม่ที่จะเรียกค่าเสียหายตามมาตรา ๗๕
มาตรา ๗๕ ในกรณีทมี่ ีการฝ่าฝืนสิทธิของผู้ทรงสิทธิ
ในพันธุ์พืชใหม่หรือผูท้ รงสิทธิในพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
ตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๕๖ แล้วแต่กรณี ศาลมี
~ ๗๒ ~

ตัดร่างที่แก้ไขออก
เหตุผ ล การก าหนดให้ ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ อาจ
ขอให้ศาลมีคาสั่งให้บุคคลดังกล่าวระงับหรือละเว้นการ
กระท าละเมิด เป็นการขยายสิท ธิให้ผู้ทรงสิทธิโ ดยไม่
จาเป็น เนื่องจากลัก ษณะการกระทาละเมิ ดนี้ไม่เ ป็น
ความผิดอาญาที่มีผลร้ายแรง
ต้องคงมาตรา ๖๑ ไว้เช่นเดิม
เหตุผ ล การคุ้ม ครองสิท ธิต้องกระท าในระดับ พันธุ์
ไม่ใช่ระดับชนิดตามที่เสนอในร่างแก้ไข

กรณี ศาลมีอานาจสั่งให้ผฝู้ ่าฝืนชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้
ทรงสิทธิตามจานวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคานึงถึง
ความร้ายแรงของความเสียหาย รวมทัง้ การสูญเสีย
ผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายอันจาเป็นในการบังคับตาม
สิทธิของผู้ทรงสิทธิด้วย
มาตรา ๖๒ บรรดาพันธุ์พืชหรือสิ่งที่อยู่ในความ
ครอบครองของผู้กระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนสิทธิของ
ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่หรือผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืช
พื้นเมืองเฉพาะถิ่นตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๔๗
แล้วแต่กรณี ให้ศาลสั่งริบเสียทัง้ สิ้น
บรรดาสิง่ ที่ศาลสัง่ ริบ ให้ตกเป็นของแผ่นดิน และ
ให้กรมวิชาการเกษตรนาไปดาเนินการตามระเบียบที่
อธิบดีกาหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

อานาจสัง่ ให้ผู้ฝ่าฝืนชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ทรงสิทธิตาม
จานวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคานึงถึงความร้ายแรงของ
ความเสียหาย รวมทั้งการสูญเสียผลประโยชน์และ
ค่าใช้จ่ายอันจาเป็นในการบังคับตามสิทธิของผู้ทรงสิทธิ
ด้วย
มาตรา ๗๖ บรรดาพันธุ์พืชหรือสิ่งที่อยู่ในความ
ครอบครองของผู้กระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนสิทธิของผู้
ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่หรือผู้ทรงสิทธิในพืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่นตามมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๕๖ แล้วแต่กรณี
ให้ศาลสัง่ ริบเสียทัง้ สิ้น
บรรดาสิง่ ที่ศาลสัง่ ริบ ให้ตกเป็นของแผ่นดิน และให้
กรมวิชาการเกษตรนาไปดาเนินการตามระเบียบที่อธิบดี
กาหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพันธุ์พืช
ใหม่ หรือคณะกรรมการทรัพยากรพันธุ์พืช แล้วแต่กรณี
หมวด ๘
หมวด ๘
บทกาหนดโทษ
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๖๓ พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ ู้ใดซึ่งมีหน้าที่
มาตรา ๗๗ พนักงานเจ้าหน้าทีผ่ ู้ใดซึ่งมีหน้าที่
เกี่ยวกับการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เปิดเผย เกี่ยวกับการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืชตาม
ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืชตาม
มาตรา ๑๙ (๓) ใช้ ยินยอมให้ผู้อื่นใช้ หรือให้แก่ผู้อื่น มาตรา ๒๑ (๓) ใช้ ยินยอมให้ผู้อื่นใช้ หรือให้แก่ผู้อื่นซึง่
ซึ่งส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ หรือสารพันธุกรรม ส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ ที่สง่ มอบให้แก่ตนตาม
~ ๗๓ ~

ต้องคงมาตรา ๖๒ ไว้เช่นเดิม
เหตุผ ล การคุ้ม ครองสิท ธิต้องกระท าในระดับ พันธุ์
ไม่ใช่ระดับชนิดตามที่เสนอในร่างแก้ไข

ต้องคงมาตรา ๖๒ วรรคสอง ไว้เช่นเดิม
เหตุผล คณะกรรมการจะยังคงต้องมีชุดเดียวตามเดิม

ที่ส่งมอบให้แก่ตนตามคารับรองตามมาตรา ๑๙ (๔)
โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือมิได้รบั ความยินยอมจากผู้
ขอจดทะเบียน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือ
ปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทัง้ จาทั้งปรับ

คารับรองตามมาตรา ๒๑ (๔) โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
หรือมิได้รับความยินยอมจากผู้ขอจดทะเบียน ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ

มาตรา ๖๔ ผู้ใดกระทาการอย่างใดอย่างหนึง่ ตาม
มาตรา ๓๓ หรือ มาตรา ๔๗ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชนั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
สองปีหรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทัง้ จาทั้งปรับ
มาตรา ๖๕ ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๓๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๘ หรือ
มาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือ
ปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทัง้ จาทั้งปรับ
มาตรา ๖๗ ผู้ใดปลอมแปลง หรือใช้เครื่องหมาย
เลียนแบบ หรือกระทาการใด ๆ เพื่อให้บุคคลอื่นหลง
เข้าใจผิดว่า พันธุ์พืชนั้นเป็นพันธุ์พืชที่ได้รบั ความ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุก
ตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงสอง
แสนบาท

มาตรา ๗๘ ผู้ใดกระทาการอย่างใดอย่างหนึง่ ตาม
มาตรา ๓๖ หรือ มาตรา ๕๖ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้
ทรงสิทธิในพันธุ์พืชนั้น ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสอง
ปีหรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
มาตรา ๗๙ ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๖ หรือ
มาตรา ๖๑ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
ไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๑ ผู้ใดปลอมแปลง หรือใช้เครื่องหมาย
เลียนแบบ หรือกระทาการใด ๆ เพื่อให้บุคคลอื่นหลง
เข้าใจผิดว่า พันธุ์พืชนั้นเป็นพันธุ์พืชที่ได้รบั ความ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุก
ตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปีและปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงสอง
แสนบาท
~ ๗๔ ~

ต้องคงมาตรา ๖๐ ไว้เช่นเดิม
เหตุผล การจัดทางบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินจาก
กองทุนตามมาตรา ๖๐ เหมาะสมอยู่แล้วคงมาตรา ๘๕
พ.ร.บ.สิทธิบัตร ฯ
ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๖๕ เดิมไว้)

ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๖๖ เดิมไว้)

ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๖๗ เดิมไว้)

มาตรา ๖๘ ผู้ใดขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่หรือ
พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นโดยการแสดงข้อความอัน
เป็นเท็จแก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้หนังสือสาคัญ
แสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่หรือหนังสือสาคัญ
แสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือ
ปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทัง้ จาทั้งปรับ

มาตรา ๘๒ ผู้ใดขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่หรือพืช
พื้นเมืองเฉพาะถิ่นโดยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้หนังสือสาคัญแสดงการจด
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่หรือหนังสือสาคัญแสดงการจด
ทะเบียนพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น แล้วแต่กรณี ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๓ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวก
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๗๒ หรือฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามคาสัง่ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งสั่งตาม
มาตรา ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
มาตรา ๖๙ ในกรณีทผี่ ู้กระทาความผิดซึ่งต้องรับ
มาตรา ๘๔ ในกรณีทผี่ ู้กระทาความผิดซึ่งต้องรับโทษ
โทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล ผู้แทนของนิติ ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิตบิ ุคคล ผู้แทนของนิติบุคคล
บุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกาหนดไว้สาหรับ นั้น ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกาหนดไว้สาหรับ
ความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทา ความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทา
ของนิติบุคคลนั้นได้กระทาโดยตนมิได้รู้เห็นหรือ
ของนิติบุคคลนั้นได้กระทาโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอม
ยินยอมด้วย
ด้วย
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๘๕ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งดารง
~ ๗๕ ~

ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๖๘ เดิมไว้)

ตัดร่างที่แก้ไขออก
เหตุผล ร่างมาตรา ๗๒ ถูกตัดออกแล้ว

ไม่มีการแก้ไข (คงมาตรา ๖๙ เดิมไว้)

ตัดร่างที่แก้ไขออก
เหตุผ ล ที่ ม าของกรรมการผู้ท รงคุณวุฒิ ยัง คงเดิม ไม่

ตาแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บงั คับ
ปฏิบัติหน้าที่ตอ่ ไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.
.... นี้ แต่ต้องไม่เกิน .... วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ
มาตรา ๘๖ คาขอใดๆ ที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ถือเป็นคาขอตาม
พระราชบัญญัตินโี้ ดยอนุโลม ในกรณืที่คาขอดังกล่าวมี
ข้อแตกต่างไปจากคาขอตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผมู้ ี
อานาจสัง่ ให้แก้ไขเพิม่ เติมได้ตามความจาเป็นเพื่อให้การ
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๗ หนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์
พืชใหม่ ที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช
พ.ศ. ๒๕๔๒ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คง
ใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุที่กาหนดไว้
มาตรา ๘๘ บรรดากฎกระทรวง ประกาศ หรือคาสั่ง
ที่ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.
๒๕๔๒ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบท
แห่งพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง
ประกาศ หรือคาสัง่ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บงั คับ
~ ๗๖ ~

เปลี่ยนแปลง

ตัดร่างที่แก้ไขออก
เหตุผล องค์ประกอบของคาขอยังคงเดิม

ตัดร่างที่แก้ไขออก
เหตุผล อายุหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์
พืชใหม่ ยังคงเดิม
ตัดร่างที่แก้ไขออก
เหตุผล ร่างมาตรา ๘๘ เป็นสิ่งไม่จาเป็น เพราะเป็นการ
แก้ไขกฎหมายเพียงบางมาตรา ไม่ใช่การยกร่างใหม่

ผู้รบั สนองพระบรมราชโองการ

ผู้รบั สนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย

~ ๗๗ ~

