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เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯใหประกาศวา 
  โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองพันธุพืช 

พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา  ๔๘  และมาตรา ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 
ดังตอไปน้ี  

มาตรา ๑   พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา  "พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช  พ.ศ. ๒๕๔๒"  
 

มาตรา ๒   พระราชบัญญัติน้ีใหใชบงัคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
 
มาตรา ๓   ในพระราชบัญญัติน้ี 
"พืช"  หมายความวา  สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชและใหหมายความรวมถึงเห็ด  และสาหราย  แตไม

รวมถึงจุลชีพอื่น  
"พันธุพืช"  หมายความวา  กลุมของพืชที่มีพันธุกรรมและลักษณะทางพฤกษศาสตรเหมือนหรือคลายคลึง

กัน มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สม่ําเสมอ คงตัวและแตกตางจากกลุมอื่นในพืชชนิดเดียวกัน  และใหหมายความรวมถึงตน
พืชที่จะขยายพันธุใหไดกลุมของพืชที่มีคุณสมบัติดังกลาวขางตน 

  "พันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น" หมายความวา พันธุพืชที่มีอยูเฉพาะในชุมชนใดชุมชนหน่ึงภายใน
ราชอาณาจักรและไมเคยจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหมซึ่งไดจดทะเบียนเปนพันธุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

 "พันธุพืชปา" หมายความวา พันธุพืชที่มีหรือเคยมีอยูในประเทศตามสภาพธรรมชาติ และยังมิไดนํามาใช
เพาะปลูกอยางแพรหลาย  

 "พันธุพืชพ้ืนเมืองทั่วไป" หมายความวา พันธุพืชที่กําเนิดภายในประเทศหรือมีอยูในประเทศ ซึง่ไดมีการ
ใชประโยชนอยางแพรหลาย และใหหมายความรวมถึงพันธุพืชที่ไมใชพันธุพืชใหม พันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น หรือ
พันธุพืชปา 

 



 "สารพันธุกรรม" หมายความวา สารเคมีที่ทําหนาที่กําหนดลักษณะเฉพาะของสิ่งมีชีวิต โดยสามารถเปน
ตนแบบในการจําลองตนเองและถายทอดไปยังรุนตอไปได 

 "การตัดตอสารพันธุกรรม" หมายความวา กระบวนการในการนําสารพันธุกรรมที่มีตนกําเนิดจากสิ่งที่มี
ชีวิตทั้งที่เปนสารพันธุกรรมธรรมชาติ สารพันธุกรรมที่ดัดแปลงจากธรรมชาติ หรือสารพันธุกรรมที่สังเคราะหขึ้น 
ถายเขาไปรวมหรือรวมอยางถาวรกับสารพันธุกรรมเดิมของพืชทําใหมีลักษณะที่ไมเคยปรากฎมากอนตามธรรมชาติ 

 "สภาพทางพันธุกรรม" หมายความวา องคประกอบโดยรวมของขอมูลพันธุกรรมที่กําหนดการแสดงออก
ซึ่งลักษณะตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิตรวมกับสภาพแวดลอม  

 "สวนขยายพันธุ" หมายความวา พืชหรือสวนหน่ึงสวนใดของพืชที่สามารถทําใหเกิดพืชตนใหมไดโดยวิธี
ปกติทางเกษตรกรรม 

 "นักปรับปรุงพันธุพืช" หมายความวา ผูซึ่งทําการปรับปรุงพันธุ หรือพัฒนาพันธุจนไดพันธุพืชใหม   
 "ชุมชน" หมายความวา กลุมของประชาชนที่ต้ังถ่ินฐานและสืบทอดระบบวัฒนธรรมรวมกันมาโดย

ตอเน่ือง และไดขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ี  
 "คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการคุมครองพันธุพืช 
 "พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีประกาศแตงต้ังใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 "อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
 "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  
 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหมีอํานาจ

แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติน้ี และกําหนด
กิจการอื่นและออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 กฎกระทรวงและประกาศน้ัน เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการคุมครองพันธุพืช 

 
 มาตรา ๕  ใหมีคณะกรรมการคุมครองพันธุพืช ประกอบดวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปน

ประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค อธิบดีกรมการคาภายใน อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา 
อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปาไม อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ผูอํานวยการศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ ผูอํานวยการสถาบันการแพทยแผนไทย ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังสิบสองคน ในจํานวนน้ีจะตองแตงต้ังจากเกษตรกรหกคนนักวิชาการ
ดานปรับปรุงพันธุพืชจากสถาบันการศึกษาหน่ึงคน นักวิชาการดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติจากสถาบันการศึกษา
หน่ึงคน ผูแทนองคการพัฒนาเอกชนที่ไมแสวงหากําไรที่มีกิจกรรมเก่ียวกับการเกษตร และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติสองคน ผูแทนสมาคมท่ีมีวัตถุประสงคเก่ียวกับการปรับปรุงพันธุและขยายพันธุพืช หรือเก่ียวกับ
เมล็ดพันธุพืชสองคนเปนกรรมการ และอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปนกรรมการและเลขานุการ 



 กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนเกษตรกร ตองเปนผูที่มีประสบการณดานการอนุรักษพัฒนาหรือใชประโยชน
จากพันธุพืช โดยใหคัดเลือกจากการเสนอช่ือของกลุม ชมรม สมาคม กลุมเกษตรกร หรือสหกรณการเกษตรของทุก
ภูมิภาคโดยตองมีกรรมการจากภูมิภาคละอยางนอยหน่ึงคน 

 กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากองคการพัฒนาเอกชนที่ไมแสวงหากําไรท่ีมีกิจกรรมเก่ียวกับการเกษตรและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติตามวรรคหน่ึงใหคัดเลือกจากรายช่ือที่เสนอโดยองคการพัฒนาเอกชนดังกลาว 

 การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ ที่กําหนดในกฎกระทรวง  
 
 มาตรา ๖  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
  (๑)  เสนอแนะรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศตามพระราชบัญญัติน้ี 
  (๒)  พิจารณา วินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตามมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖ 
  (๓)  ใหความเห็นหรือคําแนะนําแกรัฐมนตรีเก่ียวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
  (๔)  วางระเบียบเก่ียวกับการศึกษา ทดลอง วิจัย และปรับปรุงหรือพัฒนาพันธุพืชจากพันธุพืชพ้ืนเมือง

เฉพาะถิ่น พันธุพืชพ้ืนเมืองทั่วไป และพันธุพืชปาหรือสวนหน่ึงสวนใด ของพันธุพืชดังกลาว 
  (๕)  วางระเบียบเก่ียวกับการบริหารกองทุนคุมครองพันธุพืช 
  (๖)  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใหบําเหน็จพิเศษแกลูกจางหรือเจาหนาที่ของรัฐซึ่งปรับปรุง

พันธุพืชใหมใหแกหนวยงานตนสังกัด 
  (๗)  กําหนดหนวยงานหรือสถาบันใหมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบประเมินผลกระทบดานความปลอดภัย

ทางชีวภาพและสิ่งแวดลอม 
  (๘)  ปฏิบัติการอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ  
 
 มาตรา ๗  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป 
 กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับการแตงต้ังอีกได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได  
 
 มาตรา ๘  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง 

เมื่อ 
  (๑)   ตาย 
  (๒)   ลาออก 
  (๓)  เปนบุคคลลมละลาย 
  (๔)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
  (๕)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดย

ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหคณะรัฐมนตรีแตงต้ังบุคคลซึ่งไดรับการ

คัดเลือกตามมาตรา ๕ เปนกรรมการแทนเวนแตวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงเกาสิบ
วันจะไมแตงต้ังก็ได และใหผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน  

 
 มาตรา ๙  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวน

กรรมการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 



 ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฎิบัติหนาที่ไดใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหน่ึงขึ้นทําหนาที่แทน 

 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

 ในกรณีที่กรรมการเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยตรงหรือโดยออมในเรื่องใดหามมิใหกรรมการผูน้ันเขารวม
ประชุม  

 
 มาตรา ๑๐  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการ 

เพ่ือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได 
 คณะอนุกรรมการตามวรรคหน่ึงมีอํานาจหนาที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 ใหนํามาตรา 9 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม  
 

หมวด ๒ 
พันธุพืช 

 
มาตรา ๑๑  พันธุพืชตามพระราชบัญญัติน้ีตองประกอบดวยลักษณะดังตอไปน้ี  

  (๑)  มีความสมํ่าเสมอของลักษณะประจําพันธุทางดานสัณฐานวิทยา สรีรวิทยาหรือคุณสมบัติอื่นที่เปน
ผลเน่ืองจากการแสดงออกของสภาพทางพันธุกรรมที่จําเพาะตอพันธุพืชน้ัน 

  (๒)  มีความคงตัวของลักษณะประจําพันธุที่สามารถแสดงลักษณะประจําพันธุไดในทุกครั้งของการผลิต
สวนขยายพันธุพืชน้ัน เมื่อขยายพันธุดวยวิธีทั่วไปสําหรับพืชน้ัน 

  (๓)  มีลักษณะประจําพันธุแตกตางจากพันธุอื่นอยางเดนชัด ทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา หรือมี
คุณสมบัติอยางหน่ึงอยางใด ซึ่งเปนผลเน่ืองจากการแสดงออกของสภาพทางพันธุกรรมที่แตกตางจากพันธุพืชอื่น 

 ลักษณะของพันธุพืชตาม (๑) ไมใชบังคับกับพันธุพืชปา  
 

หมวด ๓ 
การคุมครองพันธุพืชใหม 

 
มาตรา ๑๒  พันธุพืชที่จะขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมตามพระราชบัญญัติน้ี ตองมีองคประกอบดังตอไปน้ี  

  (๑)  เปนพันธุพืชที่ไมมีการนําสวนขยายพันธุมาใชประโยชนไมวาจะเปนการขายหรือจําหนายดวย
ประการใด ทั้งในหรือนอกราชอาณาจักรโดยนักปรับปรุงพันธุ หรือดวยความยินยอมของนักปรับปรุงพันธุเกินกวา
หน่ึงปกอนวันยื่นขอจดทะเบียน 

  (๒)  มีความแตกตางจากพันธุพืชอื่นที่ปรากฏอยูในวันยื่นขอจดทะเบียนโดยความแตกตางน้ันเก่ียวของ
กับลักษณะที่เปนประโยชนตอการเพาะปลูก การบริโภค เภสัชกรรม การผลิต หรือการแปรรูป และใหหมายความ
รวมถึงมีความแตกตางจากพันธุพืชดังตอไปน้ีดวย 

  (ก)  พันธุพืชที่ไดรับการจดทะเบียนคุมครองไวแลว ไมวาในหรือนอกราชอาณาจักร กอนวันยื่นขอ
จดทะเบียน 



  (ข)  พันธุพืชที่มีการย่ืนขอจดทะเบียนในราชอาณาจักรไวแลวและไดรับการจดทะเบียนในเวลา
ตอมา  

 
 มาตรา ๑๓  พันธุพืชใหมที่มีผลกระทบอยางรุนแรงในทางตรงหรือทางออมตอสิ่งแวดลอม สุขภาพ หรือ  

สวัสดิภาพของประชาชน หามมิใหจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ี 
 พันธุพืชใหมที่ไดจากการตัดตอสารพันธุกรรมจะจดทะเบียนพันธุพืชใหมได ตอเมื่อผานการประเมินผล

กระทบทางดานความปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม สุขภาพ หรือสวัสดิภาพของประชาชนจากกรมวิชาการเกษตรหรือ
หนวยงานหรือสถาบันอื่นที่คณะกรรมการกําหนด ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

 
 มาตรา ๑๔  ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กําหนดพืชชนิดใดใหเปนพันธุพืชใหมที่จะไดรับการคุมครองและพืชชนิดใดที่มีความสําคัญตอความมั่งคงของประเทศ  
 
 มาตรา ๑๕  ผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม  ตองเปนนักปรับปรุงพันธุพืชและมีคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึง

ดังตอไปน้ี 
  (๑)  มีสัญชาติไทย  หรือเปนนิติบุคคลที่มีสํานักงานใหญต้ังอยูในประเทศไทย 
  (๒)  มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมใหบุคคลสัญชาติไทย หรอืนิติบุคคลที่มีสํานักงานใหญต้ังอยูใน

ประเทศไทย ขอรับการคุมครองในประเทศน้ันได 
  (๓)  มีสัญชาติของประเทศที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการคุมครอง

พันธุพืชที่ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย 
  (๔)  มีภูมิลําเนา หรือประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอยางจริงจังในประเทศไทยหรือประเทศที่

เปนภาคีแหงอนุสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการคุมครองพันธุพืชที่ประเทศไทยเปนภาคีอยูดวย  
 
 มาตรา ๑๖  สิทธิขอรับความคุมครองพันธุพืชใหมสําหรับการปรับปรุงพันธุพืชซึ่งลูกจางหรือผูรับจางได

กระทําขึ้นโดยการทํางานตามสัญญาจาง หรือโดยสัญญาจางที่มีวัตถุประสงคใหทําการปรับปรุงพันธุพืชใหม  ยอมตก
เปนของนายจางหรือผูวาจางแลวแตกรณี เวนแตสัญญาจางระบุไวเปนอยางอื่น ทั้งน้ี ในการจดทะเบียนพันธุพืชใหม
นายจางหรือผูวาจางตองมีคุณสมบัติตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ของมาตรา ๑๕ ดวย 

 สิทธิขอรับความคุมครองพันธุพืชใหมสําหรับการปรับปรุงพันธุพืชซึ่งเจาหนาที่ของรัฐไดกระทําการตาม
หนาที่ตกเปนของหนวยงานของรัฐตนสังกัดของเจาหนาที่ผูน้ัน 

 ถานายจาง ผูวาจาง หรือหนวยงานของรัฐตนสังกัดของเจาหนาที่ของรัฐไดรับผลประโยชนจากการ
ปรับปรุงพันธุพืชใหม ใหลูกจาง ผูรับจาง หรือเจาหนาที่ของรัฐผูน้ันไดรับบําเหน็จพิเศษนอกเหนือจากคาจางหรือ
เงินเดือนตามปกติแลวแตกรณี 

 การไดรับบําเหน็จพิเศษตามวรรคสาม ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกําหนด  
 
 มาตรา ๑๗  ถามีบุคคลหลายคนทําการปรับปรุงพันธุ หรือทําการพัฒนาพันธุพืชใหมรวมกัน บุคคล

เหลาน้ันมีสิทธิขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมรวมกัน 



 ในกรณีที่นักปรับปรุงพันธุพืชรวมรายใดไมยอมรวมขอจดทะเบียนหรือติดตอไมไดหรือขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา ๑๕ นักปรับปรุงพันธุพืชรวมรายอ่ืนจะขอจดทะเบียนสําหรับพันธุพืชใหมที่ไดทํารวมกันน้ันในนามของตนเอง
ก็ได 

 นักปรับปรุงพันธุพืชรวมซึ่งไมไดรวมขอจดทะเบียน จะขอเขาเปนผูรวมขอจดทะเบียนเมื่อใดก็ไดกอนมี
การออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม เมื่อไดรับคําขอแลวใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ
ขอเท็จจริงวาผูรวมขอจดทะเบียนมีสิทธิขอจดทะเบียนหรือไม ในการน้ี ใหพนักงานเจาหนาที่แจงกําหนดวัน
ตรวจสอบและสงสําเนาคําขอไปยังผูขอจดทะเบียนและผูรวมขอจดทะเบียนดวย 

 ในการตรวจสอบตามวรรคสาม  พนักงานเจาหนาที่จะเรียกผูขอจดทะเบียนและผูรวมขอจดทะเบียนมาให
ถอยคํา ช้ีแจง หรือใหสงเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดดําเนินการ
ตรวจสอบแลวใหเสนอความเห็นตออธิบดี เมื่ออธิบดีไดวินิจฉัยแลว ใหแจงคําวินิจฉัยไปยังผูขอจดทะเบียนและผูรวม
ขอจดทะเบียน  

 
 มาตรา ๑๘  ในกรณีที่นักปรับปรุงพันธุพืชหลายรายตางทําการปรับปรุงพันธุหรือพัฒนาพันธุพืชใหมที่เปน

พันธุพืชเดียวกันโดยมิไดรวมกัน ใหผูซึ่งย่ืนคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไวกอนเปนผูมีสิทธิดีกวา 
 ถาการขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมตามวรรคหนึ่งไดกระทําในวันเดียวกัน ใหผูยื่นคําขอตกลงกันวาจะให

ผูใดมีสิทธิแตผูเดียวหรือใหมีสิทธิรวมกัน ถาตกลงกันไมไดภายในเวลาท่ีอธิบดีกําหนด ใหคูกรณีนําคดีไปสูศาล
ภายในกําหนดเกาสบิวันนับแตวันสิ้นระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด ถาไมนําคดีไปสูศาลภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือ
วาบุคคลเหลาน้ันละทิ้งคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม  

 
 มาตรา ๑๙  การขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 คําขอจดทะเบียนตองมีรายการดังตอไปน้ี 
  (๑)  ช่ือพันธุพืชใหม และรายละเอียดที่เปนลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 
  (๒)  ช่ือนักปรับปรุงพันธุพืชซึ่งมีสวนรวมในการปรับปรุงพันธุ หรือพัฒนาพันธุพืชใหม 
  (๓)  รายละเอียดแสดงที่มาของพันธุพืชใหม หรือสารพันธุกรรมที่ใชในการปรับปรุงพันธุหรือพัฒนา

พันธุพืชใหม ตลอดจนกรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช โดยตองมีรายละเอียดที่ทําใหสามารถเขาใจกรรมวิธีดังกลาว
ไดอยางชัดเจน 

  (๔)  คํารับรองวาจะสงมอบสวนขยายพันธุของพันธุพืชใหมที่ขอจดทะเบียนและสารพันธุกรรมที่ใชใน
การปรับปรุงพันธุหรือพัฒนาพันธุพืชใหมตาม (๓) ใหแกพนักงานเจาหนาที่เพ่ือทําการตรวจสอบ ตามเวลาที่
พนักงานเจาหนาที่กําหนด 

  (๕)  ขอตกลงแบงปนผลประโยชนในกรณีที่มีการใชพันธุพืชพ้ืนเมืองทั่วไปหรือพันธุพืชปาหรือสวน
หน่ึงสวนใดของพันธุพืชดังกลาวในการปรับปรุงพันธุสําหรับใชประโยชนในทางการคา 

  (๖)  รายการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
 
 มาตรา ๒๐  ผูซึ่งไดยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไวนอกราชอาณาจักร ถายื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืช

ใหมน้ันในราชอาณาจักรภายในหน่ึงปนับแตวันที่ไดยื่นคําขอจดทะเบียนนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรก  ผูน้ันจะ
ขอใหระบุวาวันที่ไดยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมนอกราชอาณาจักรเปนครั้งแรกเปนวันที่ไดยื่นคําขอจดทะเบียน



พันธุพืชใหมในราชอาณาจักรก็ได หากประเทศที่ขอจดทะเบียนเปนครั้งแรก และผูขอจดทะเบียนมีสัญชาติของ
ประเทศท่ีใหสิทธิทํานองเดียวกันแกบุคคลสัญชาติไทย 

 พนักงานเจาหนาที่อาจสั่งใหผูยื่นคําขอตามวรรคหนึ่งสงสําเนาคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมที่ไดยื่นไวใน
ตางประเทศพรอมคําแปลเปนภาษาไทยหรือหลักฐานอื่นภายในเวลาที่กําหนดซึ่งจะตองไมนอยกวาเกาสิบวัน  

 
 มาตรา ๒๑  ในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมใหพนักงานเจาหนาที่ทําการตรวจสอบ ดังน้ี 
  (๑)  ตรวจสอบคําขอจดทะเบียนใหถูกตองตามมาตรา ๑๙  
  (๒)  ตรวจสอบวามีลักษณะเปนพันธุพืชตามมาตรา ๑๑ เปนพันธุพืชใหมที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ 

ไมตองหามมิใหจดทะเบียนตามมาตรา ๑๓ วรรคหน่ึง และผานการประเมินตามมาตร ๑๓ วรรคสอง 
 ทั้งน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 ถามีคาใชจายในการตรวจสอบพันธุพืชน้ัน ใหผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมชําระคาใชจายเทาจํานวนที่จาย

จริงตอพนักงานเจาหนาที่ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากพนักงานเจาหนาที่ ถาผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม
ไมชําระภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใหถือวาละทิ้งคําขอจดทะเบียน  

 
 มาตรา ๒๒  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบตามมาตรา ๒๑ แลวใหพนักงานเจาหนาที่ทํารายงานการ

ตรวจสอบเสนอตออธิบดี 
 เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหน่ึงแลว เห็นวาคําขอจดทะเบียน

พันธุพืชใหมถูกตองตามมาตรา ๑๙ ใหอธิบดีมีคําสั่งใหประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนดังกลาวภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับรายงาน โดยใหผูขอจดทะเบียนเปนผูออกคาใชจายในการประกาศโฆษณาตามจํานวนที่จายจริง  ตาม
หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

 
 มาตรา ๒๓ ผูใดเห็นวาตนมีสิทธิในพันธุพืชใหมดีกวาผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมหรือเห็นวาคําขอจด

ทะเบียนพันธุพืชใหมใดไมชอบดวยมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๒๐ ผูน้ันจะยื่นคํา
คัดคานก็ไดโดยใหยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ภายในเกาสิบวันนับแตวันเริ่มประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๒ 

 เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคําคัดคานตามวรรคหน่ึง ใหสงสําเนาคําคัดคานไปยังผูขอจดทะเบียนพันธุพืช
ใหม ใหผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมยื่นคําโตแยงภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับสําเนาคําคัดคาน ถาผูขอจด
ทะเบียนพันธุพืชใหมไมยื่นคําโตแยงภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาละทิ้งคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมน้ัน 

 คําคัดคานและคําโตแยงใหยื่นพรอมหลักฐานประกอบ  
 
   มาตรา ๒๔ ในการพิจารณาคําคัดคานและคําโตแยง ผูคัดคานหรือผูโตแยงจะนําพยานหลักฐานมาแสดง

หรือแถลงเพ่ิมเติมก็ได ทั้งน้ี ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
 ใหอธิบดีวินิจฉัยคําคัดคานและคําโตแยงตามวรรคหน่ึงใหเสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํา

คัดคานหรือคําโตแยง  
 
 มาตรา ๒๕ ในกรณีที่อธิบดีไดวินิจฉัยวาผูคัดคานเปนผูมีสิทธิในพันธุพืชใหมดีกวาผูขอจดทะเบียนพันธุ

พืชใหม  ใหอธิบดีสั่งยกคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม  ผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของอธิบดี
ตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งของอธิบดี 



 ในกรณีที่ผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมมิไดอุทธรณคําสั่งของอธิบดีหรือไดอุทธรณแตคณะกรรมการได
วินิจฉัยยืนตามคําสั่งของอธิบดี ถาผูคัดคานไดยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันท่ี
ไดรับแจงคําสั่งของอธิบดีหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ แลวแตกรณี ใหถือวาผูคัดคานไดยื่นคําขอจดทะเบียนใน
วันเดียวกับวันที่ผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมยื่นคําขอจดทะเบียน และใหถือวาการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียน
พันธุพืชใหมของผูยื่นคําขอเดิมเปนการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมของผูคัดคานดวย  

 
 มาตรา ๒๖ ในกรณีที่อธิบดีไดวินิจฉัยวาผูคัดคานเปนผูไมมีสิทธิในพันธุพืชใหมใหอธิบดีสั่งยกคําคัดคาน

น้ัน 
 ผูคัดคานมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตอคณะกรรมการภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งของ

อธิบดี 
 ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ  
 
 มาตรา ๒๗  เมื่อคณะกรรมการไดวินิจฉัยตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๒๖ แลว ถาผูขอจดทะเบียนพันธุ

พืชใหมหรือผูคัดคาน แลวแตกรณี ไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ใหมีสิทธินําคดีไปสูศาลไดภายในหก
สิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย ถาไมดําเนินคดีภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการเปนที่สุด 

 ในกรณีที่ศาลไดมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงที่สุดใหผูคัดคานเปนผูมีสิทธิในพันธุพืชใหมใหนําความใน
มาตรา ๒๕ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม  

 
 มาตรา ๒๘  ถาปรากฏวาคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไมชอบดวย มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ 

มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๙ หรือมาตรา ๒๐ ใหอธิบดีสั่งยกคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม และใหพนักงานเจาหนาที่แจง
คําสั่งไปยังผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม รวมทั้งผูคัดคาน ในกรณีที่มีการคัดคานตามมาตรา ๒๓ 

 ถาการยกคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไดกระทําภายหลังจากการประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๒ ให
ประกาศโฆษณาคําสั่งยกคําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม โดยใหนําความในมาตรา ๒๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม  

 
 มาตรา ๒๙  เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของพนักงานเจาหนาที่และกระบวนการขอจด

ทะเบียนโดยตลอดแลวเห็นวาไมมีเหตุขัดของในการรับจดทะเบียนพันธุพืชใหม ใหอธิบดีมีคําสั่งใหรับจดทะเบียน 
 ใหผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมชําระคาธรรมเนียมการออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืช

ใหมภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงถาผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไมชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด 
ใหถือวาละทิ้งคําขอ 

 เมื่อผูขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมไดชําระคาธรรมเนียมตามวรรคสองแลวใหพนักงานเจาหนาที่จดทะเบียน
พันธุพืชใหมและออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมใหแกผูขอจดทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
ไดรับชําระคาธรรมเนียม 

 หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม ใหเปนไปตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
 
 มาตรา ๓๐  ใหอธิบดีประกาศช่ือพันธุพืชใหมที่ไดรับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ีในราชกิจจา

นุเบกษา  



 มาตรา ๓๑  หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม ใหมีอายุดังตอไปน้ี 
  (๑)  พืชที่ใหผลผลิตตามลักษณะประจําพันธุไดหลังจากปลูกจากสวนขยายพันธุภายในเวลาไมเกินสองป 

ใหมีอายุสิบสองป 
  (๒)  พืชที่ใหผลผลิตตามลักษณะประจําพันธุไดหลังจากปลูกจากสวนขยายพันธุในเวลาเกินกวาสองป 

ใหมีอายุสิบเจ็บป 
  (๓)  พืชที่ใชประโยชนจากเน้ือไมที่ใหผลผลิตตามลักษณะประจําพันธุไดหลังจากปลูกจากสวน

ขยายพันธุในเวลาเกินกวาสองป ใหมีอายุยี่สิบเจ็ดป 
 อายุหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมตามวรรคหน่ึง ใหนับต้ังแตวันที่ออกหนังสือสําคัญ

แสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม  
 
 มาตรา ๓๒  ใหผูไดรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมเปนผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมน้ัน 
 ผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมจะอนุญาตใหบุคคลใดใชสิทธิในพันธุพืชใหมของตนหรือจะโอนสิทธิในพันธุ

พืชใหมใหแกบุคคลอื่นก็ได 
 ในกรณีที่บุคคลหลายคนเปนผูทรงสิทธิรวมกัน การโอนสิทธิหรือการอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิ จะ

กระทําไดก็แตดวยความยินยอมของผูทรงสิทธิทุกคน 
 การโอนสิทธิหรือการอนุญาตใหบุคคลอื่นใชสิทธิตามวรรคสอง ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอ

พนักงานเจาหนาที่ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  
 
 มาตรา ๓๓  ผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการผลิตขายหรือจําหนายดวยประการใด 

นําเขามาในราชอาณาจักร สงออกนอกราชอาณาจักร หรือมีไวเพ่ือกระทําการอยางหน่ึงอยางใดดังกลาวซึ่งสวน
ขยายพันธุของพันธุพืชใหม 

 ความในวรรคหน่ึงไมใชบังคับแกกรณีดังตอไปน้ี 
  (๑)  การกระทําเก่ียวกับพันธุพืชใหมที่ไดรับความคุมครอง โดยไมมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนสวน

ขยายพันธุ 
  (๒)  การศึกษา คนควา ทดลอง หรือวิจัยเก่ียวกับพันธุพืชใหมที่ไดรับความคุมครองเพ่ือปรับปรุงพันธุ

หรือพัฒนาพันธุพืช 
  (๓)  การกระทําเก่ียวกับพันธุพืชใหมที่ไดรับความคุมครองซึ่งกระทําโดยสุจริต 
  (๔)  การเพาะปลูกหรือขยายพันธุสําหรับพันธุพืชใหมที่ไดรับความคุมครองโดยเกษตรกรดวยการใช

สวนขยายพันธุที่ตนเองเปนผูผลิต แตในกรณีที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศใหพันธุพืชใหม
น้ันเปนพันธุพืชที่ควรสงเสริมการปรับปรุงพันธุใหเกษตรกรสามารถเพาะปลูกหรือขยายพันธุไดไมเกินสามเทาของ
ปริมาณที่ไดมา 

  (๕)  การกระทําเก่ียวกับพันธุพืชใหมที่ไดรับความคุมครอง โดยไมมีวัตถุประสงคเพ่ือการคา 
  (๖)  การขายหรือจําหนายดวยประการใด นําเขามาในราชอาณาจักร สงออกนอกราชอาณาจักร หรือมีไว

เพ่ือกระทําการอยางหน่ึงอยางใดดังกลาว ซึ่งสวนขยายพันธุของพันธุพืชใหมที่ไดรับความคุมครอง ซึ่งถูกนํา
ออกจําหนายโดยผูทรงสิทธิหรือดวยความยินยอมของผูทรงสิทธิ 

 



 มาตรา ๓๔  ในการขายหรือจําหนายดวยประการใด ซึ่งสวนขยายพันธุของพันธุพืชใหม ผูทรงสิทธิใน
พันธุพืชใหมตองแสดงเคร่ืองหมายใหปรากฏที่สวนขยายพันธุของพันธุพืชใหม ภาชนะบรรจุ หรือหีบหอของสวน
ขยายพันธุของพันธุพืชใหม 

 เครื่องหมายตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด  
 
 มาตรา ๓๕  การจดทะเบียนการรับโอนสิทธิในพันธุพืชใหมโดยทางมรดก ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
 
 มาตรา ๓๖  เมื่อมีความจําเปนในการปองกันรักษาโรคและสงเสริมสุขภาพ การรักษาสวัสดิภาพของ

ประชาชน การรักษาและอนุรักษสิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอื่น 
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศหามมิใหผลิต ขาย หรือจําหนายดวยประการใด นําเขา
มาในราชอาณาจักรหรือสงออกนอกราชอาณาจักรซึ่งพันธุพืชใหม เปนระยะเวลาตามท่ีกําหนดไวในประกาศได 

 เพ่ือประโยชนตอความม่ังคงของประเทศ ในการรักษาความม่ันคงทางอาหาร การปองกันการผูกขาดทาง
การคา หรือเพ่ือประโยชนสาธารณะอยางอื่น รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจออกประกาศ
อนุญาตใหบุคคลทั่วไปใหกระทําการตามมาตรา ๓๓ วรรคหน่ึงได โดยตองเสียคาตอบแทนที่เหมาะสมแกผูทรงสิทธิ
ในพันธุพืชใหม ประกาศดังกลาวจะตองกําหนดระยะเวลาอนุญาตใหกระทําการและกําหนดอัตราคาตอบแทนไวดวย 

 หลังจากที่ไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลว แตยังปรากฏวาไมสามารถปองกันหรือบรรเทาเหตุตาม
วรรคสองไดอยางมีประสิทธิผล รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจมีคําสั่งเพิกถอนหนังสือสําคัญ
แสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมน้ันได  

 
มาตรา ๓๗  เมื่อพนกําหนดสามปนับแตวันจดทะเบียนพันธุพืชใหมบุคคลอื่นจะย่ืนคําขอใชสิทธิตามมาตรา 

๓๓ วรรคหน่ึง ตออธิบดีก็ได ถาปรากฏวาในขณะที่ยื่นคําขอดังกลาว ไมมีการขายสวนขยายพันธุของพันธุพืชใหม
หรือมีการขายสวนขยายพันธุดังกลาวในปริมาณที่ไมเพียงพอตอความตองการของประชาชนภายในราชอาณาจักร หรือ
ขายในราคาสูงเกินควร เวนแตผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมจะพิสูจนไดวา การน้ันเกิดขึ้นจากพฤติการณที่ตนไมสามารถ
ควบคุมไดหรือพันธุพืชใหมน้ันเปนสายพันธุสําหรับใชประโยชนเพ่ือการผลิตเมล็ดพันธุลูกผสมซึ่งมีการผลิตเมล็ด
พันธุลูกผสมในปริมาณที่เพียงพอตอความตองการของประชาชนภายในราชอาณาจักรและขายในราคาที่ไมสูงเกินควร 

   อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจอนุญาตใหมีการใชสิทธิตามมาตรา ๓๓ วรรคหน่ึงได 
โดยใหผูขอใชสิทธิจายคาตอบแทนตามสมควรแกผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหม 

 การขอใชสิทธิในพันธุพืชใหม การกําหนดคาตอบแทน และระยะเวลาการใชสิทธิ ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  

 
 มาตรา ๓๘  อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนหนังสือสําคัญแสดงการจด

ทะเบียนพันธุพืชใหมไดในกรณีดังตอไปน้ี 
  (๑)  พันธุพืชน้ันไมมีลักษณะตามมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒  
  (๒) หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชใหม ออกไปโดยไมชอบดวยมาตรา ๑๓ มาตรา 

๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ 
  (๓)  รายละเอียดในคําขอจดทะเบียนที่ยื่นตอพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๙ เปนเท็จ 



 ในกรณีที่มีเหตุตาม (๑) (๒) หรือ (๓) บุคคลใดจะกลาวอางหรือย่ืนฟองตอศาลขอใหมีคําสั่งเพิกถอน
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมก็ได  

 
 มาตรา ๓๙  ผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมตองชําระคาธรรมเนียมรายปตามอัตราและวิธีการที่กําหนดใน

กฎกระทรวง และตองชําระภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม และ
ของทุก ๆ ปถัดไป  

 
 มาตรา ๔๐  ถาผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมไมชําระคาธรรมเนียมรายปตามมาตรา ๓๙ ตองชําระ

คาธรรมเนียมเพ่ิมรอยละสามสิบของเงินคาธรรมเนียมรายปที่คางชําระ 
 ถาผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมไมชําระคาธรรมเนียมรายปและคาธรรมเนียมเพิ่มภายในเกาสิบวันนับแตวัน

สิ้นกําหนดชําระคาธรรมเนียมรายปตามมาตรา ๓๙ ใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอน
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมน้ัน  

 
 มาตรา ๔๑  คําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม คําคัดคานการขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม หนังสือสําคัญแสดง

การจดทะเบียนพันธุพืชใหม คําขอจดทะเบียนการอนุญาตใหใชสิทธิตามหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืช
ใหม  คําขอจดทะเบียนการโอนสิทธิตามหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม ใบแทนหนังสือสําคัญแสดง
การจดทะเบียนพันธุพืชใหม ใหเสียคาธรรมเนียมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

 
 มาตรา ๔๒ ในกรณีที่หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมชํารุดหรือสูญหาย ใหผูทรงสิทธิใน

พันธุพืชใหมขอรับใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมไดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง  

 
หมวด ๔ 

การคุมครองพันธุพืชพืน้เมืองเฉพาะถิ่น 
 
 มาตรา ๔๓  พันธุพืชที่จะขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ินตามพระราชบัญญัติน้ี ตอง

ประกอบดวยลักษณะดังตอไปน้ี 
  (๑)  เปนพันธุพืชที่มีอยูเฉพาะในทองที่ใดทองที่หน่ึงภายในราชอาณาจักรเทาน้ัน 
   (๒) เปนพันธุพืชที่ไมเคยจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม  
 
 มาตรา ๔๔  บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวที่ต้ังถ่ินฐานและสืบทอดระบบวัฒนธรรมรวมกันมาโดยตอเน่ือง 

ซึ่งไดรวมกันอนุรักษ หรือพัฒนาพันธุพืชที่เขาลักษณะที่กําหนดไวตามมาตรา ๔๓ อาจขอขึ้นทะเบียนเปนชุมชนตาม
พระราชบัญญัติน้ี โดยต้ังตัวแทนย่ืนคําขอเปนหนังสือ ตอผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ 

 คําขออยางนอยตองมีรายการดังตอไปน้ี 
  (๑)  พันธุพืชที่รวมกันอนุรักษ หรือพัฒนา และวิธีดําเนินการในการอนุรักษหรือพัฒนาพันธุพืชน้ัน 
  (๒) รายช่ือของผูเปนสมาชิกชุมชน 
  (๓)  สภาพพ้ืนที่พรอมทั้งแผนที่สังเขปแสดงเขตพ้ืนที่ชุมชนและเขตติดตอ 



 การยื่นคําขอและการพิจารณาอนุมัติขึ้นทะเบียนชุมชนใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง  

 
 มาตรา ๔๕  พันธุพืชที่มีอยูเฉพาะในทองที่ใดและชุมชนเปนผูอนุรักษหรือพัฒนาพันธุพืชดังกลาวแตผู

เดียว ใหชุมชนน้ันมีสิทธิยื่นคํารองตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ชุมชนน้ันต้ังอยูในเขตปกครองใหดําเนินการยื่นคํา
ขอจดทะเบียนพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นแทนชุมชนดังกลาวได 

 เมื่อไดรับคํารองจากชุมชนตามวรรคหน่ึง ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการขอจดทะเบียนพันธุพืช
พ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นตอคณะกรรมการนับแตวันที่ไดรับเอกสารและขอมูลที่จําเปนในการขอจดทะเบียนครบถวน 

 ในกรณีที่ชุมชนตามวรรคหน่ึงรวมตัวกันจัดต้ังเปนกลุมเกษตรกร หรือสหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ 
ใหกลุมเกษตรกรหรือสหกรณน้ันมีสิทธิขอจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นแทนชุมชนได  

 
 มาตรา ๔๖ การขอจดทะเบียน การพิจารณาคําขอจดทะเบียน และการออกหนังสือสําคัญแสดงการจด

ทะเบียนพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  
 
 มาตรา ๔๗  เมื่อไดจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ินของชุมชนใดแลวใหชุมชนน้ันมีสิทธิแต

ผูเดียวในการปรับปรุงพันธุ ศึกษา คนควา ทดลอง วิจัย ผลิต ขาย สงออก นอกราชอาณาจักร หรือจําหนายดวย
ประการใดซึ่งสวนขยายพันธุของพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน ทั้งน้ี ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  กลุมเกษตรกรหรือ
สหกรณที่ไดรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นเปนผูทรงสิทธิในพันธุพืชพ้ืนเมือง
เฉพาะถิ่นน้ัน แทนชุมชนดังกลาว 

 ความในวรรคหน่ึงไมใชบังคับแกกรณีดังตอไปน้ี 
 (๑)  การกระทําเก่ียวกับพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นที่ไดรับความคุมครอง โดยไมมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปน

สวนขยายพันธุ 
 (๒)  การกระทําเก่ียวกับพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ินที่ไดรับความคุมครองซึ่งกระทําโดยสุจริต 
 (๓) การเพาะปลูกหรือขยายพันธุสําหรับพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ินที่ไดรับความคุมครองโดยเกษตรกร

ดวยการใชสวนขยายพันธุที่ตนเองเปนผูผลิตแตในกรณีที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศให
พันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ินน้ันเปนพันธุพืชที่ควรสงเสริมการปรับปรุงพันธุใหเกษตรกรสามารถเพาะปลูกหรือ
ขยายพันธุไดไมเกินสามเทาของปริมาณที่ไดมา 

 (๔)  การกระทําเก่ียวกับพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นที่ไดรับความคุมครองโดยไมมีวัตถุประสงคเพ่ือการคา  
 
 มาตรา ๔๘  ผูใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นหรือสวนหน่ึงสวนใดของพันธุพืช

ดังกลาว เพ่ือการปรับปรุงพันธุ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพ่ือประโยชนในทางการคา จะตองทําขอตกลงแบงปน
ผลประโยชนที่ไดรับจากการใชพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นน้ัน 

 ในการอนุญาตใหผูใดกระทําการตามวรรคหน่ึง และการทําขอตกลงแบงปนผลประโยชน ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กลุมเกษตรกร หรือสหกรณที่ไดรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชพ้ืนเมือง
เฉพาะถิ่นเปนผูทํานิติกรรมแทนชุมชน ทั้งน้ี จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน  

 



 มาตรา ๔๙  ผลประโยชนที่ไดรับจากการอนุญาตใหผูอื่นใชสิทธิในพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นใหจัดสรร
แกผูซึ่งอนุรักษหรือพัฒนาพันธุพืชน้ันรอยละยี่สิบเปนรายไดรวมกันของชุมชนรอยละหกสิบ และองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกลุมเกษตรกรหรือสหกรณที่เปนผูทํานิติกรรมรอยละยี่สิบ 

 การแบงผลประโยชนในระหวางผูซึ่งอนุรักษหรือพัฒนาพันธุพืชใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด 

 ในกรณีที่มีขอโตแยงใด ๆ เก่ียวกับการจัดสรรผลประโยชนตามวรรคหน่ึงใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยช้ี
ขาด  

 
 มาตรา ๕๐ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๓๑ มาใชบังคับแกอายุของหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ

พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นโดยอนุโลม 
 อายุของหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นตามวรรคหน่ึง อาจขยายเวลาตอได

คราวละสิบป หากอธิบดีเห็นวาพันธุพืชน้ันยังประกอบดวยลักษณะตามมาตรา ๔๓ และชุมชนน้ันยังคงมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ 

 การขอขยายอายุสิทธิและการอนุญาตใหขยายอายุสิทธิใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง  

 
 มาตรา ๕๑ ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ มาใชบังคับกับพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นโดย

อนุโลม  
 

หมวด ๕ 
การคุมครองพันธุพืชพืน้เมืองท่ัวไปและพันธุพืชปา 

 
 มาตรา ๕๒  ผูใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุพืชพ้ืนเมืองทั่วไป พันธุพืชปา หรือสวนหน่ึงสวนใดของ

พันธุพืชดังกลาว เพ่ือการปรับปรุงพันธุ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพ่ือประโยชนในทางการคา จะตองไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่ และทําขอตกลงแบงปนผลประโยชน โดยใหนําเงินรายไดตามขอตกลงแบงปนผลประโยชนสงเขา
กองทุนคุมครองพันธุพืช ทั้งน้ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 ขอตกลงแบงปนผลประโยชนอยางนอยตองมีรายการดังตอไปน้ี 
  (๑)  วัตถุประสงคของการเก็บหรือรวบรวมพันธุพืช 
  (๒) จํานวนหรือปริมาณของตัวอยางพันธุพืชที่ตองการ 
  (๓)  ขอผูกพันของผูไดรับอนุญาต 
  (๔)  การกําหนดความเปนเจาของทรัพยสินทางปญญาในผลงานการปรับปรุงพันธุ ศึกษา ทดลอง หรือ

วิจัยที่ไดมาจากการใชพันธุพืชในขอตกลง 
  (๕)  การกําหนดจํานวน อัตรา และระยะเวลาการแบงปนผลประโยชนตามขอตกลงแบงปน

ผลประโยชนในผลิตภัณฑที่ไดมาจากการใชพันธุพืชในขอตกลง 
  (๖)  อายุของขอตกลง 
  (๗)  การยกเลิกขอตกลง 
  (๘)  การกําหนดวิธีการระงับขอพิพาท 



  (๙)  รายการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
 
 มาตรา ๕๓  ผูใดทําการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุพืชพ้ืนเมืองทั่วไปพันธุพืชปาหรือสวนหน่ึงสวนใด

ของพันธุพืชดังกลาวที่มิไดมีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนในทางการคาใหปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  
 

หมวด ๖ 
กองทุนคุมครองพันธุพชื 

 
 มาตรา ๕๔  ใหจัดต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหน่ึงเรียกวา "กองทุนคุมครองพันธุพืช" ในกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ เพ่ือเปนทุนใชจายในการชวยเหลือและอุดหนุนกิจการที่เก่ียวกับการอนุรักษ การวิจัย และการพัฒนาพันธุพืช
ประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปน้ี 

  (๑)  เงินรายไดจากขอตกลงแบงปนผลประโยชนตามมาตรา ๕๒ 
  (๒) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับจากการจดทะเบียนคุมครองพันธุพืช 
   (๓) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
  (๔) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 
  (๕) ดอกผลและผลประโยชนอื่นใดท่ีเกิดจากกองทุน 
 เงินและทรัพยสินอื่นตามวรรคหน่ึงใหสงเขากองทุนโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน  
 
มาตรา ๕๕  เงินกองทุนใหใชจายเพ่ือกิจการดังตอไปน้ี  

  (๑)  ชวยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ของชุมชนที่เก่ียวกับการ อนุรักษ การวิจัยและการพัฒนาพันธุ
พืช 

  (๒) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเพ่ืออุดหนุนการอนุรักษ การวิจัยและการพัฒนาพันธุพืชของ
ชุมชน 

  (๓)  เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน 
 การบริหารกองทุนและการควบคุมการใชจายเงินกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  
 
 มาตรา ๕๖ ใหมีคณะกรรมการกองทุนคณะหน่ึง ประกอบดวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปน

ประธานกรรมการ และบุคคลอื่นซึ่งคณะกรรมการแตงต้ังไมเกินเจ็ดคนเปนกรรมการ และอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
เปนกรรมการและเลขานุการ  

มาตรา ๕๗ ใหคณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี  
  (๑)  เสนอแนวทาง หลักเกณฑ เง่ือนไข และลําดับความสําคัญของการใชจายเงินกองทุนตาม

วัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา ๕๕ ตอคณะกรรมการ 
  (๒) กําหนดระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑและวิธีการขอจัดสรร ขอเงินชวยเหลือหรือขอเงินอุดหนุนจาก

กองทุน 
  (๓) พิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพ่ือใชตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในมาตรา ๕๕ ทั้งน้ี ตามแนวทาง 

หลักเกณฑ เง่ือนไข และลําดับความสําคัญที่คณะกรรมการกําหนด 



  (๔) พิจารณาอนุมัติคําขอรับการสงเสริมและชวยเหลือตามมาตรา ๕๕ 
  (๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  
 
 มาตรา ๕๘ ใหนําความในมาตรา ๗ และมาตรา ๘ มาใชบังคับแกวาระ การดํารงตําแหนงและการพนจาก

ตําแหนงของคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม 
 ใหนําความในมาตรา ๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม  
 
 มาตรา ๕๙ ใหจัดสรรเงินจากกองทุนคุมครองพันธุพืชในสวนที่ไดรับจากการใชประโยชนพันธุพืช

พ้ืนเมืองทั่วไปตามขอตกลงแบงปนผลประโยชนตามมาตรา ๕๒ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนแหลงที่นํา
พันธุพืชพ้ืนเมืองทั่วไปมาใชประโยชนตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง  

 
 มาตรา ๖๐ ภายในหน่ึงรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน ใหคณะกรรมการกองทุนเสนองบดุลและรายงาน

การรับจายเงินกองทุนในปที่ลวงมาแลวตอสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเพ่ือตรวจสอบรับรองและเสนอตอ
คณะกรรมการ 

 งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาว ใหคณะกรรมการเสนอตอรัฐมนตรีและใหรัฐมนตรีเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 
หมวด ๗ 

การคุมครองสิทธิของผูทรงสิทธิในพันธุพชื 
 
 
 มาตรา ๖๑ ในกรณีที่มีการฝาฝนสิทธิของผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมหรือผูทรงสิทธิในพันธุพืชพ้ืนเมือง

เฉพาะถิ่นตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๔๗ แลวแตกรณี  ศาลมีอํานาจสั่งใหผูฝาฝนชดใชคาเสียหายแกผูทรงสิทธิตาม
จํานวนที่ศาลเห็นสมควร โดยคํานึงถึงความรายแรงของความเสียหาย รวมทั้งการสูญเสียผลประโยชนและคาใชจายอัน
จําเปนในการบังคับตามสิทธิของผูทรงสิทธิดวย  

 
 มาตรา ๖๒ บรรดาพันธุพืชหรือสิ่งที่อยูในความครอบครองของผูกระทําการอันเปนการฝาฝนสิทธิของผู

ทรงสิทธิในพันธุพืชใหมหรือผูทรงสิทธิในพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นตามมาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๔๗ แลวแตกรณี 
ใหศาลสั่งริบเสียทั้งสิ้น  

 
 บรรดาสิ่งที่ศาลสั่งริบ ใหตกเปนของแผนดิน และใหกรมวิชาการเกษตรนําไปดําเนินการตามระเบียบที่

อธิบดีกําหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
 
 
 
 
 
 



หมวด ๘ 
บทกําหนดโทษ 

 
 มาตรา ๖๓ พนักงานเจาหนาที่ผูใดซึ่งมีหนาที่เก่ียวกับการจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชใหมเปดเผยขอมูล

เก่ียวกับกรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืชตามมาตรา ๑๙ (๓) ใช ยินยอมใหผูอื่นใช หรือใหแกผูอื่นซึ่งสวนขยายพันธุ
ของพันธุพืชใหม หรือสารพันธุกรรมที่สงมอบใหแกตนตามคํารับรองตามมาตรา ๑๙ (๔) โดยมิชอบดวยกฎหมาย
หรือมิไดรับความยินยอมจากผูขอจดทะเบียน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ  

 
 มาตรา ๖๔  ผูใดกระทําการอยางใดอยางหน่ึงตามมาตรา ๓๓ หรือ มาตรา ๔๗ โดยไมไดรับอนุญาตจากผู

ทรงสิทธิในพันธุพืชน้ัน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 
 มาตรา ๖๕ ผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหมผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน 

หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 
 มาตรา ๖๖  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๕๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไม

เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 
 มาตรา ๖๗  ผูใดปลอมแปลง หรือใชเครื่องหมายเลียนแบบ หรือกระทําการใด ๆ เพ่ือใหบุคคลอื่นหลง

เขาใจผิดวา พันธุพืชน้ันเปนพันธุพืชที่ไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติน้ี ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหกเดือน
ถึงหาปและปรับต้ังแตสองหมื่นถึงสองแสนบาท  

 
 มาตรา ๖๘ ผูใดขอจดทะเบียนพันธุพืชใหมหรือพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นโดยการแสดงขอความอันเปน

เท็จแกพนักงานเจาหนาที่เพ่ือใหไดหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหมหรือหนังสือสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนพันธุพืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น แลวแตกรณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ  
 

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัติน้ีเปนนิติบุคคล ผูแทนของนิติ
บุคคลน้ัน ตองรับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดน้ัน ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําของนิติ
บุคคลน้ันไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย  

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 ชวน    หลีกภัย 
 นายกรัฐมนตรี  

 
 
 
 



อัตราคาธรรมเนียม 
 

๑.  คําขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม     ฉบับละ  ๑,๐๐๐  บาท 
๒. คําคัดคานการขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม     ฉบับละ  ๑,๐๐๐  บาท 
๓. หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม     ฉบับละ  ๑,๐๐๐  บาท 
๔. คาธรรมเนียมรายปสําหรับการคุมครองพันธุพืชใหม    ฉบับละ  ๑,๐๐๐  บาท 
๕. คําขอจดทะเบียนการอนุญาตใหใชสิทธิตามหนังสือ 
     สําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม     ฉบับละ    ๕๐๐  บาท 
๖. คําขอจดทะเบียนการโอนสิทธิตามหนังสือสําคัญ                       
     แสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม    ฉบับละ    ๕๐๐  บาท 
๗. ใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม    ฉบับละ    ๕๐๐  บาท 
 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 116 ตอนที่ 118 ก  ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2542)  

 



Translation  

                                           PLANT VARIETIES PROTECTION ACT, B.E. 2542 (1999)* 

                                                             BHUMIBOL ADULYADEJ, REX. 
                                                Given on the 14th Day of November B.E. 2542; 
                                                    Being the 54th Year of the Present Reign. 
            His Majesty King Bhumibol Adulyadej is graciously pleased to proclaim that: 
            Whereas it is expedient to have the law on plant varieties protection; 
            Whereas this Act contains certain provisions relating to the restriction of rights and liberties of 
the people, which section 29 in conjunction with section 48 and section 50 of the Constitution of the 
Kingdom of Thailand allow to be done by virtue of law; 
            Be it, therefore, enacted by the King, by and with the advice and consent of the National 
Assembly, as follows: 

            Section 1. This Act shall be called the "Plant Varieties Protection Act, B.E. 2542 (1999)". 
            Section 2. This Act shall come into force as from the day following the date of its publication 
in the Government Gazette. * 
             Section 3. In this Act, 
            "plant" means a living organism in the kingdoms of plants and shall include mushroom and 
seaweed but exclude other micro-organisms; 
            "plant variety" means a plant grouping of similar or identical genetic and botanical 
characteristics, with particular features which are uniform, stable and distinct from other grouping in 
the same species of plant and shall include trees the propagation of which is conducive to the plant 
grouping of the aforesaid features; 

Tentative translation by Dr. Pinai Nanakorn, legal officer of the Foreign Law Division of the 
Office of the Council of State. The translation is prepared in the translator's own capacity on a 
gratuitous basis and as the translator's favour to the Department of Agriculture and the Office of 
the National Plant Varieties Protection, Ministry of Agriculture and Co-operatives for their 
presentation to UPOV. The translator, however, reserves full copyrights in this translation. The 



translator's permission must strictly be obtained for use of this literary work for any purpose other 
than for official use by the aforesaid agencies. 
* Published in Government Gazette, Vol. 116, Part 118a, dated 25 November 1999. 
"local domestic plant variety" means a plant variety which exists only in a particular locality 
within the Kingdom and has never been registered as a new plant variety and which is registered 
as a local domestic plant variety under this Act; 
"wild plant variety" means a plant variety which currently exists or used to exist in the natural 
habitat and has not been commonly cultivated; 
"general domestic plant variety" means a plant variety originating or existing in the country and 
commonly exploited and shall include a plant variety which is not a new plant variety, a local 
domestic plant variety or a wild plant variety; 
            "genetic material" means the chemical material defining particular features of a living 
organism and capable of being a pattern for self-model and of passing to its next generation.  
            "genetic modification" means a process for the permanent combination of a genetic 
material originating from a living organism, be it a natural, induced or synthesized genetic 
material, with the initial genetic material of a given plant, thereby resulting in a characteristic 
unfound in its natural setting; 
            "genotype" means the overall genetic data defining the expression of characteristics of a 
living organism in conjunction with its environment; 
            "propagating material" means a plant or any part thereof capable of producing a new plant 
by an ordinary agricultural means; 
            "breeder" means a person who has bred or developed a variety and, as a consequence 
thereof, obtained a new plant variety; 
            "locality" means a group of people residing and commonly inheriting and passing over 
culture continually and registered under this Act; 
            "Commission" means the "Plant Variety Protection Commission; 
            "competent official" means a person appointed by the Minister for the execution of this 
Act; "Director-General" means the Director-General of the Department of Agriculture; 
            "Minister" means the Minister having charge and control of the execution of this Act. 



            Section 4. The Minister of Agriculture and Cooperatives shall have charge and control of 
the execution of this Act and shall have the power to appoint competent officials, issue 
Ministerial Regulations prescribing fees not exceeding the rate attached hereto and prescribing 
other activities and issue Notifications for the execution of this Act. 
            The Ministerial Regulations and Notifications shall come into force upon its publication 
in the Government Gazette. 
CHAPTER I 
                                                         Plant Variety Protection Commission 
                                                                    _____________ 
            Section 5. There shall be a Plant Variety Protection Commission consisting of Permanent 
Secretary of the Ministry of Agriculture and Cooperatives as Chairman, Secretary-General of the 
Consumer Protection Board, Director-General of the Department of Internal Trade, Director-
General of the Department of Intellectual Property, Director-General of the Department of 
Fisheries, Director-General of the Royal Forest Department, Director-General of the Department 
of Agriculture Extension, Director of the National Genetic Engineering and Biological 
Technology, Director of the Institute of Thai Traditional Medicine, Director of the Botanic 
Gardens Organisation, and twelve qualified members appointed by the Council of Ministers as 
members, provided that six must be appointed from farmers, one from academics in the field of 
plant variety breeding in educational institutions, one from academics in the field of natural 
resources conservation in educational institutions, two from representatives of non-governmental 
organisations not seeking profit whose activities are related to agriculture and natural resource 
conservation, and two from representatives of associations whose objects involve the breeding 
and propagation of plant varieties, as members and Director-General of the Department of 
Agriculture as member and secretary. 
            Qualified members who are farmers must have experience in the conservation, 
development or exploitation of plant varieties and shall be selected from the nomination made by 
agricultural groups, clubs, associations, farmers' groups or agricultural co-operatives of all 
regions, and there shall be at least one member from each region. 
            Qualified members from non-governmental organisations not seeking profit and whose 



activities are related to agriculture and natural resource conservation under paragraph one shall be 
selected from the nomination made by such non-governmental organisations. 
            The selection of qualified members shall be in accordance with the rules and procedure 
prescribed in the Ministerial Regulation. 
            Section 6. The Commission shall have the following powers and duties: 
            (1) to submit recommendations to the Minister on the issuance of Ministerial Regulations 
and Notifications under this Act, 
            (2) to consider and decide appeals against orders of the Director-General under section 25 
and section 26; 
            (3) to give opinions or advice to the Minister with regard to the execution of this Act; 
            (4) to prescribe regulations with regard to the studies, experimentation, research, breeding 
or development of or into plant varieties from local domestic plant varieties, general domestic 
plant varieties and wild plant varieties or any part thereof;  
            (5) to prescribe regulations with regard to the management of the Plant Varieties 
Protection Fund; 
            (6) to lay down rules and procedure for giving special remuneration to State employees or 
officials who have bred new plant varieties for the agencies to which they are attached; 
            (7) to determine agencies or institutions to be authorised to examine and appraise 
biological and environmental safety impacts; 
            (8) to perform such other acts as prescribed by law to be under the responsibility of the 
Commission. 
            Section 7. A qualified member shall hold office for a term of two years. 
The outgoing qualified member may be re-appointed but may not serve for more than two 
consecutive terms. 
            Section 8. In addition to the vacation of office upon the expiration of the term under 
section 7, a qualified member vacates office upon: 
            (1) death; 
            (2) resignation; 
            (3) becoming a bankrupt; 



            (4) being an incompetent or a quasi-incompetent person; 
            (5) having been imprisoned by a final judgment to a term of imprisonment, except for an 
offence committed through negligence or a petty offence. 
            In the case where the qualified member vacates office before the expiration of term, the 
Council of Minister shall appoint other person to fill the vacancy, but if less than ninety days 
remain in the term of office of the qualified member, such appointment may be omitted. The 
person who is appointed to fill the vacancy shall be in office for the remaining term of the person 
he replaces. 
Section 9. At a meeting of the Commission, the presence of not less than one-half of the total 
number of members is required to constitute a quorum. 
            If the Chairman is not present at the meeting or is unable to perform the duty, the 
members present shall elect one among themselves to preside over the meeting. 
            A decision of the meeting shall be by a majority of votes. Each member shall have one 
vote. In the case of an equality of votes, the presiding chairman shall have an additional vote as a 
casting vote. 
In the case where a member is directly or indirectly interested in any particular matter, that 
member shall not attend the meeting. 
            Section 10. In the performance of duties under this Act, the Commission has the power to 
appoint a sub-committee for performing such act as entrusted by the Commission. 
            A sub-committee under paragraph one shall have the same powers and duties as those of 
the Commission in respect of the matter entrusted. 
            Section 10 shall apply mutatis mutandis to a meeting of a sub-committee. 

CHAPTER II 
 Plant Varieties 

                                                                            _____________ 
            Section 11. A plant variety under this Act shall be of the following descriptions: 

            (1) being of uniformity in the particular features of the variety in respect of shape and 
appearance or in respect of other characteristics resulting from the expression of the genotype specific 

to such plant variety; 



            (2) being stable in the particular features of the variety which are capable of expressing such 
particular features in every cycle of the production of the propagating material of such plant; 
            (3) having the particular features distinct from other varieties in respect of shape or 

appearance, or having any characteristic resulting from the expression of the genotype distinct from 
other plant. 

            The description of a plant variety under (1) shall not apply to a wild plant variety. 

 
CHAPTER III 
 Protection of New Plant Varieties 
                                                                        _____________ 
            Section 12. A plant variety capable of registration as a new plant variety under this Act 
shall be of the following descriptions: 
            (1) being a plant variety the propagating material of which has not been exploited, 
whether by means of sale or distribution in any manner whatsoever, in or outside the Kingdom by 
the breeder or with the breeder's consent for more than one year prior to the date of filing the 
application; 
            (2) being distinct from other plant varieties existing on the date of filing the application, 
provided that such distinctness is related to the feature beneficial to the cultivation, consumption, 
pharmacy, production or transformation, including the distinctness from the following plant 
varieties: 
                        (a) plant varieties already registered and protected, whether in or outside the 
Kingdom, prior to the date of filing the application; 
                        (b) plant varieties in respect of which application for registration has been made in 
the Kingdom and which will subsequently have been registered. 
            Section 13. No registration under this Act shall be made of a new plant variety having a 
severely adverse impact, directly or indirectly, on environment, health or public welfare. 
            A new plant variety derived from genetic modification may be registered as a new plant 
variety only upon a successful result of a safety appraisal with regard to environment, health or 
public welfare conducted by the Department of Agriculture or other agency or institution 



designated by the Commission, in accordance with the rules and procedure prescribed in the 
Ministerial Regulation. 
            Section 14. The Minister, with the approval of the Commission, may by publication in the 
Government Gazette designate any particular type of plant as a new plant to which protection is 
to be afforded and any particular type of plant as being important to national security. 
            Section 15. An applicant for registration of a new plant variety shall be a breeder with the 
following qualifications: 
            (1) being of Thai nationality or being a juristic person having a head office in Thailand; 
            (2) being of the nationality of a country allowing Thai nationals or juristic persons having 
head offices in Thailand to apply for protection in that country; 
            (3) being of the nationality of a country which is a party to an international convention or 
agreement on the protection of plant varieties to which Thailand is also a party; 
            (4) having a domicile or carrying out real and effective industry or business in Thailand or 
in a country which is a party to an international convention or agreement on the protection of 
plant varieties to which Thailand is also a party. 
            Section 16. The right to apply for protection of a new plant variety the breeding of which 
was made by an employee or a contractor hired to work under a contract of employment or a 
contract of hire for the purpose of breeding a new plant variety shall vest in the employer or the 
hirer, as the case may be, unless otherwise provided in the contract. In this connection, in 
registering the new plant variety, the employer or the hirer must also possess the qualifications 
under (1), (2), (3) or (4) of section 15. 
            The right to apply for protection of a plant variety the breeding of which was made by a 
State official in the performance of official duties shall vest in the agency to which that official is 
attached. 
If the employer, the hirer or the agency to which the State official is attached receives benefit 
from the breeding of the new plant variety, that employee, contractor or State official shall be 
rewarded special remuneration in addition to his normal wages or salaries, as the case may be. 
            The entitlement to the special remuneration under paragraph three shall be in accordance 
with the rules and procedure prescribed by the Commission. 



            Section 17. If several persons have jointly bred or developed a new plant variety, these 
persons shall have the right to apply for registration thereof jointly. 
In the case where any joint breeder refuses to make a joint application for registration or cannot 
be contacted or does not meet the qualifications set forth in section 15, other joint breeder(s) may 
apply for registration of that new plant variety jointly bred in his or their own names. 
            The joint breeder who fails to join the application for registration may, at any time before 
the issuance of a certificate of registration of the new plant variety, submit an application for 
joining the former application. Upon receipt of the latter application, the competent official shall 
conduct an inquiry as to the applicant's eligibility therefor. For this purpose, the competent 
official shall notify the date of inquiry, and furnish a copy of the application to the applicants and 
the joining applicant. 
            In conducting the examination under paragraph three, the competent official may summon 
the applicants and the joining applicant to give statements or explanations or furnish documents 
or evidence for the purpose of consideration. The competent official shall, upon completion of 
the examination, submit his opinion to the Director-General. When the Director-General has 
made a decision, it shall be notified to the applicants and the joining applicant. 
Section 18. In the case where several breeders have individually bred or developed a new and 
identical plant variety without having done so jointly, the person who first files an application for 
the protection of the new plant variety shall have the right of priority. 
            If the applications for registration of the new plant variety under paragraph one are filed 
on the same day, the applicants shall agree as to whether the rights thereto shall vest solely in one 
applicant or in several applicants jointly. If such an agreement cannot be reached within the time 
specified by the Director-General, the parties shall bring an action to the Court within ninety days 
as from the date of the expiration of the time specified by the Director-General. If no such action 
is brought to the Court within such time, those persons shall be deemed to have abandoned the 
applications for registration of the new plant variety. 
            Section 19. The application for registration of a new plant variety shall be in accordance 
with the rules and procedure prescribed in the Ministerial Regulation. 
            An application shall have the following particulars: 



            (1) the name of the new plant variety and particulars of essential features of the new plant 
variety; 
            (2) the name of the breeder participating in the breeding or developing the new plant 
variety; 
            (3) details showing the origin of the new plant variety or the genetic material used in the 
breeding of the variety or in the development of the new plant variety, including its breeding 
process, provided that details enabling clear comprehension of such process shall also be 
included;  
            (4) a statement that the propagating material of the new plant variety in respect of which 
the application for registration has been filed and the genetic material used in the breeding or in 
the development of the new plant variety under (3) will be furnished to the competent official for 
the purpose of examination thereof within the time specified by the competent official; 
            (5) an profit-sharing agreement in the case where a general domestic plant variety or a 
wild plant variety or any part thereof has been used in the breeding of the variety for a 
commercial purpose. 
            (6) other items of particulars as prescribed in the Ministerial Regulation. 
            Section 20. The person who has filed an application for registration of a new plant variety 
outside the Kingdom may, if an application is filed for registration of that new plant variety in the 
Kingdom within one year as from the date of the first filing of the application outside the 
Kingdom, make a request for having the date of first filing of the application for registration of 
the new plant variety outside the Kingdom specified as the date of filing of the application for 
registration of the new plant variety in the Kingdom, provided that the country in which the first 
filing of the application has been made grants the similar right to Thai nationals and the applicant 
is of the nationality of such country. 
            The competent official may order the applicant under paragraph one to furnish a copy of 
the application for registration of the new plant variety filed in the foreign country together with 
its translation into Thai or other evidence within the time prescribed which shall not be less than 
ninety days. 



Section 21. In considering an application for registration of a new plant variety, the competent 
official shall examine the following: 
            (1) examination of the compliance of the application with section 19; 
            (2) examination as to the plant variety's conformity with the description set out in section 
11, its being of the descriptions specified in section 12, its freedom from prohibitions under 
section 13 paragraph one and its having the successful result of the appraisal under section 13 
paragraph two.  
            Provided that this shall be in accordance with the rules and procedure prescribed in the 
Ministerial Regulation. 
If there incurs any cost in the examination of that plant variety, the applicant for registration shall 
pay the actual cost to the competent official within sixty days as from the date of the receipt of 
the notification thereof by the competent official. In the case where the applicant fails to make 
payment within the specified time, the applicant shall be deemed to have abandoned the 
application. 
            Section 22. When the competent official has made an examination under section 21, the 
competent official shall prepare and submit an examination report to the Director-General. 
            When the Director-General has considered the examination report of the competent 
official under paragraph one and is of the opinion that the application for registration of the new 
plant variety is in compliance with section 19, the Director-General shall, within thirty days as 
from the date of the receipt of the report, make an order for the publication of such application at 
the actual expense of the applicant in accordance with the rules and procedure prescribed in the 
Ministerial Regulation. 
            Section 23. Any person who considers that he has a better right than the applicant for 
registration of a new plant variety or that the application for registration of a new plant variety is 
not in compliance with section 12, section 13, section 15, section 16 or section 20 may submit an 
objection to the competent official within ninety days as from the date of the publication under 
section 22. 
            Upon receipt of the objection under paragraph one, the competent official shall furnish a 
copy thereof to the applicant. The applicant shall submit a counter-objection within ninety days 



as from the date of the receipt of the copy. If the applicant fails to submit the counter-objection 
within such period of time, the application for registration of the new plant variety shall be 
deemed as having been abandoned. 
The objection and counter-objection shall be accompanied by supporting documents. 
Section 24. For the purpose of the consideration of the objection and counter-objection, the 
person addressing the objection and the person addressing the counter-objection may give 
additional evidence or statements, in accordance with the Regulation prescribed by the Director-
General. 
            The Director-General shall have a decision on the objection and counter-objection under 
paragraph one within sixty days as from the date of the receipt thereof from the competent 
official. 
            Section 25. In the case where the Director-General gives a decision that the person 
addressing the objection has the better right than the applicant for registration of the new plant 
variety, the Director-General shall give an order rejecting the application for registration thereof. 
The applicant shall have the right to appeal to the Commission against the order of the Director-
General within ninety days as from the date of the receipt of the notification of the Director-
General's order. 
            In the case where the applicant fails to appeal against the order of the Director-General or 
has made an appeal but the Commission makes a decision affirming the decision of the Director-
General, if the person addressing the objection files an application for registration of the new 
plant variety within one hundred and eighty days as from the date of the receipt of the notification 
of the Director's order or the Commission's decision, as the case may be, it shall be deemed that 
the person addressing the objection files the application for registration on the day the initial 
applicant has filed the application and it shall also be deemed that the publication of the 
application for registration of the new plant variety filed by the initial applicant is the publication 
of the application filed by the person addressing the objection. 
            Section 26. In the case where the Director-General gives a decision that the person 
addressing the objection has no right in the new plant variety in question, the Director-General 
shall reject such objection. 



            The person addressing the objection shall have the right to appeal to the Commission 
against the order of the Director-General within ninety days as from the date of the receipt of the 
notification of the Director-General's order. 
            The Commission shall have a decision on the appeal within ninety days as from the date 
of the receipt thereof. 
            Section 27. When the Commission has made a decision under section 25 or section 26, 
the applicant for registration of the new plant variety or the person addressing an objection 
thereto, as the case may be, shall, if dissatisfied with the decision of the Commission, have the 
right to bring an action before the Court within sixty days as from the date of the receipt of the 
notification of the decision. If no such action is brought within such period of time, the decision 
of the Commission shall be deemed final. 
            In the case where the Court gives a final order or judgment that the person addressing the 
objection duly has the right in the new plant variety, section 25 paragraph two shall apply mutatis 
mutandis. 
Section 28. If it appears that the application for registration of the new plant variety is not in 
compliance with section 12, section 13, section 15, section 16, section 19 or section 20, the 
Director-General shall give an order rejecting the application and the competent official shall 
notify the order to the applicant and to the person addressing the objection in the case where such 
objection has been made under section 23. 
            If the rejection of the application for registration of the new plant variety occurs after the 
publication under section 22, the rejection order shall be published and section 22 shall apply 
mutatis mutandis. 
            Section 29. When the Director-General has thoroughly considered the examination report 
of the competent official and the registration process and finds no hindrance to the registration of 
the new plant variety, the Director-General shall give an order for the registration thereof. 
            The applicant shall pay the fee for the issuance of a certificate of registration of the new 
plant variety within sixty days as from the date of the receipt of the notification thereof. If the 
applicant fails to pay the fee within the specified time, it shall be deemed that the application is 
abandoned. 



            Upon payment by the applicant of the fee under paragraph two, the competent official 
shall effect the registration of the new plant variety and issue a certificate of registration thereof 
to the applicant within seven days as from the date of the receipt of the fee. If the applicant fails 
to make payment of the fee within the time specified, the application shall be deemed to have 
been abandoned. 
            A certificate of registration of a new plant variety shall be in accordance with the form 
prescribed in the Ministerial Regulation. 
            Section 30. The Director-General shall publish in the Government Gazette new plant 
varieties registered under this Act. 
            Section 31. The certificate of registration of a new plant variety shall be valid for the 
following terms: 
            (1) in respect of the plant which is capable of giving such fruits as expected of the specific 
features of the variety after the cultivation of its propagating material within the period of not 
over two years: twelve years; 
            (2) in respect of the plant which is capable of giving such fruits as expected of the specific 
features of the variety after the cultivation of its propagating material within the period of over 
two years: seventeen years; 
            (3) in respect of the plant which is of tree-based utilisation and capable of giving fruits in 
accordance with the specific features of the variety after the cultivation of its propagating 
material within the period of over two years: twenty seven years. 
            The term of the certificate of registration of the new plant variety under paragraph one 
shall commence as from the date of its issuance. 
Section 32. The person to whom a certificate of registration of a new plant variety is issued is the 
right holder of such new plant variety. 
            The right holder of the new plant variety may authorise any person to use his rights in his 
new plant variety or may assign such rights to other persons. 
            In the case where several persons are joint-right holders, the assignment of rights or the 
authorisation of the use of rights may be made only with the consent of all right holders. 
            The assignment of rights or the authorisation of the use of rights Funder paragraph two 



shall be made in writing and registered with the competent official in accordance with the rules, 
procedure and conditions prescribed in the Ministerial Regulation. 
            Section 33. The right holder of a new plant variety has the exclusive right to produce, sell 
or distribute in any manner, import, export or possess for the purpose of any of the said acts the 
propagating material of the new plant variety. 
            The provisions of paragraph one shall not apply to the following circumstances: 
            (1) the act relating to a protected new plant variety without an intention to use it as 
propagating material; 
            (2) the education, study, experiment or research relating to a protected new plant variety 
for the purpose of breeding or developing plant varieties; 
            (3) the act relating to a protected new plant variety committed in good faith; 
            (4) the cultivation or propagation by a farmer of a protected new plant variety from the 
propagating material made by himself, provided that in the case where the Minister, with the 
approval of the Commission, publishes that new plant variety as promoted plant variety, its 
cultivation or propagation by a farmer may be made in the quantity not exceeding three times the 
quantity obtained; 
            (5) the act relating to a protected new plant variety for non-commercial purpose; 
            (6) the sale or distribution by any means, importation or exportation of, or having in 
possession for the purpose of any of the aforesaid activities, the propagating material of the 
protected new plant variety which has been distributed by the right holder or with the right 
holder's consent. 
            Section 34. In a sale or distribution of the propagating material of a new plant variety, the 
right holder of the new plant variety shall display a mark on the propagating material of the new 
plant variety, its container or package. 
The mark under paragraph one shall be in accordance with the form prescribed by the Director-
General. 
            Section 35. The registration of the transfer of the rights in a new plant variety by way of 
inheritance shall be in accordance with the rules and procedure prescribed in the Ministerial 
Regulation. 



            Section 36. When necessity arises for the prevention of diseases, the promotion of health, 
the maintenance of public welfare, the preservation and conservation of environment and 
biological diversity or for other public interest, the Minister, with the approval of the 
Commission, has the power to issue a Notification prohibiting the production, sale, distribution in 
any manner, importation or exportation of new plant varieties for the period of time specified in 
the Notification. 
            For the purposes of the national security, the maintenance of nutritious stability, the 
prevention of monopoly or for the purpose of other public interests, the Minister, with the 
approval of the Commission, has the power to issue a Notification authorising general members 
of the public to do the acts specified in section 33 paragraph one, provided that appropriate 
remuneration shall be paid to the right holder of a new plant variety. Such Notification shall also 
specify therein the term of the authorisation and the rates of remuneration. 
            If, after action has been taken under paragraph two, it appears that the circumstance under 
paragraph two cannot be effectively prevented or alleviated, the Minister, with the approval of 
the Commission, may revoke the certificate of registration of that new plant variety. 
            Section 37. Upon the expiration of three years as from the date of the registration of a new 
plant variety, other persons may file an application with the Director-General for authorisation of 
the use of the rights under section 33 paragraph one if it appears at the time of such application 
that there has been no sale of the propagating material of that new plant variety or the sale thereof 
has been made in the quantity insufficient for the need of the people within the Kingdom or at 
exorbitant prices unless the right holder can prove that the lack of sale or the sale in the quantity 
insufficient for the need of the people within the Kingdom or at exorbitant prices is caused by the 
circumstance beyond his control or that the new plant variety is a derivative intended to be 
utilised for the sole production of hybrid seeds provided that the hybrid seeds have been produced 
in such quantity sufficient to the need of the people within the Kingdom and sold at the prices 
which are not exorbitant. 
            The Director-General, with the approval of the Commission, has the power to authorise 
the use of the rights under section 33 paragraph one upon payment by the applicant of reasonable 
remuneration to the right holder of the new plant variety. 



The application for the authorisation of the use of rights in the new plant variety and the 
determination of remuneration therefor shall be in accordance with the rules, procedure and 
conditions prescribed in the Ministerial Regulation. 
            Section 38. The Director-General, with the approval of the Commission, has the power to 
revoke a certificate of registration of a new plant variety in the following circumstances: 
            (1) such plant variety is not in conformity with the descriptions set forth in section 11 and 
section 12; 
            (2) the certificate of registration of the new plant variety has been issued inconsistently 
with section 13, section 15, section 16, section 17, section 19 and section 20; 
            (3) the particulars stated in the application for registration submitted to the competent 
official under section 19 are false. 
            In the case where there exist the circumstance under (1), (2) or (3), any person may 
invoke it or bring an action to the Court for an order revoking the certificate of registration of the 
new plant variety. 
            Section 39. The right holder of a new plant variety shall pay an annual fee at the rate and 
in accordance with the procedure prescribed in the Ministerial Regulation and shall make such 
payment within ninety days as from the date of the receipt of the certificate of registration of the 
new plant variety and within such period of every successive year. 
            Section 40. The right holder of a new plant variety shall, in the event of his failure to 
make payment of the annual fee under section 39, be liable to an additional fee in the amount 
equivalent to thirty percent of the annual fee in arrears. 
            If the right holder of a new plant variety fails to pay the annual fee and additional fee 
within ninety days as from the due date for the payment thereof under section 39, the Director-
General, with the approval of the Commission, shall have the power to revoke the certificate of 
registration of such new plant variety . 
            Section 41. An application for registration of a new plant variety, an objection to the 
registration of a new plant variety, a certificate of registration of a new plant variety, an 
application for registration of the licensing of rights under a certificate of registration of a new 
plant variety, an application for registration of the assignment of rights under a certificate of 



registration of a new plant variety, a substitute-certificate of registration of a new plant variety 
shall be subject to such fees as prescribed in the Ministerial Regulations. 
            Section 42. In the case where a certificate of registration of a new plant variety is lost or 
substantially damaged, the right holder of the new plant variety may apply for a substitute-
certificate in accordance with the rules and procedure prescribed in the Ministerial Regulation. 
CHAPTER IV 
                                                Protection of Local Domestic Plant Varieties 
                                                                        _______________ 
            Section 43. A plant variety capable of registration as a local domestic plant variety under 
this Act shall be of the following descriptions: 
            (1) being a plant variety existing only in a particular locality within the Kingdom; 
            (2) being a plant variety not registered as a new plant variety.  
            Section 44. A sui juris person, residing and commonly inheriting and passing over culture 
continually, who takes part in the conservation or development of the plant variety which is of the 
descriptions specified in section 43 may register as a community under this Act. For this purpose, 
there shall be appointed a representative who shall submit an application in writing to the 
Changwad Governor of the locality. 
            The application shall at least contain the following particulars: 
            (1) the plant variety jointly conserved or developed and the method of its conservation or 
development;  
            (2) the names of members of the community; 
            (3) the landscape together with a concise map showing the boundary of the community 
and adjacent areas. 
            The submission of the application and the consideration and approval thereof shall be in 
accordance with the rules and procedure prescribed in the Ministerial Regulation. 
            Section 45. When a plant variety only exists in any particular locality and has been 
conserved or developed exclusively by a particular community, that community shall have the 
right to submit, to the local government organisation in whose jurisdiction such community falls, 
a request for initiating an application for registration of the local domestic plant variety in the 



name of such community. 
            Upon receipt of the request from the community under paragraph one, the local 
government organisation shall proceed to apply to the Commission for registration of the local 
domestic plant variety as from the day documents and information necessary for the registration 
have duly been obtained. 
            In the case where the community under paragraph one is formed as a farmers' group or 
co-operative under the law on co-operatives, such farmers' group or co-operative shall have the 
right to apply for registration of the local domestic plant variety on behalf of the community. 
            Section 46. The application for registration, the consideration of the application and the 
issuance of a certificate of registration of a local domestic plant variety shall be in accordance 
with the rules and procedure prescribed in the Ministerial Regulation. 
            Section 47. When registration has been made for the protection of a local domestic plant 
variety of any locality, that locality shall have the exclusive right to develop, study, conduct an 
experiment or research in, produce, sell, export or distribute by any means the propagating 
material thereof. For this purpose, the local government organisation, farmers' group or co-
operative to which the certificate of registration of the local domestic plant variety has been 
granted shall be the right holder of such plant variety in the name of the said locality. 
            The provisions of paragraph one shall not apply to the following circumstances: 
            (1) the act relating to a protected local domestic plant variety without an intention to use it 
as propagating material; 
            (2) the act relating to a protected local domestic plant variety committed in good faith; 
            (3) the cultivation or propagation by a farmer of a protected local domestic plant variety 
from the propagating material made by himself, provided that in the case where the Minister, 
with the approval of the Commission, publishes that local domestic plant variety as promoted 
plant variety, its cultivation or propagation by a farmer may be made in the quantity not 
exceeding three times the quantity obtained; 
            (4) the act relating to a protected local domestic plant variety for non-commercial 
purpose. 
            Section 48. A person who collects, procures or gathers a local domestic plant variety or 



any part thereof for the purposes of variety development, education, experiment or research for 
commercial interest shall make a profit-sharing agreement in relation to the profits derived from 
the use of such local domestic plant variety. 
            In authorising any person to carry out the act under paragraph one and in making the 
profit-sharing agreement, the local government organisation, farmers' group or co-operative to 
which the certificate of registration of the local domestic plant variety is granted shall make the 
agreement in the name of the community, provided that approval of the Commission shall first be 
obtained. 
            Section 49. Twenty percent of the profits derived from authorising another person to use 
the rights in the local domestic plant variety shall be allocated to the persons who conserve or 
develop the plant variety, and sixty percent thereof to the community as its common revenue and 
twenty percent thereof to the local government organisation, the farmer's group or the co-
operative that makes the agreement. 
            The profit-sharing among the persons who conserve or develop the plant variety shall be 
in accordance with the regulations prescribed by the Commission. 
            In the case of any dispute in connection with the allocation of profits under paragraph 
one, it shall be decided by the Commission. 
            Section 50. Section 31 shall apply mutatis mutandis to the term for which a certificate of 
registration of a local domestic plant variety is granted.  
            The term of the certificate of registration of a local domestic plant variety under 
paragraph one may be extended for each term of ten years if the Director-General considers that 
such plant variety is still of the descriptions specified in section 43 and such community is still of 
the description specified in section 44 and section 45. 
            The application for extension of the term of protection and the permission thereof shall be 
in accordance with the rules and procedure prescribed in the Ministerial Regulation. 
            Section 51. Section 36 and section 37shall apply mutatis mutandis to a local domestic 
plant variety. 

CHAPTER V 
                                    Protection of General Domestic Plant Varieties and Wild Plant Varieties 



                                                                        _______________ 
            Section 52. A person who collects, procures or gathers general domestic plant varieties, wild 
plant varieties or any part of such plant varieties for the purposes of variety development, education, 
experiment or research for commercial interest shall obtain permission from the competent official 
and make a profit-sharing agreement under which the income accruing therefrom shall be remitted to 
the Plant Varieties Protection Fund in accordance with the rules, procedure and conditions prescribed 
in the Ministerial Regulation. 
            The profit-sharing agreement shall at least have the following particulars: 
            (1) the purposes of the collection and gathering of the plant variety; 
            (2) the amount or quantity of samples of the intended plant variety; 
            (3) the obligations of the person to whom permission is granted; 
            (4) the stipulation as to intellectual property rights in the products which result from the 
development, study, experiment or research of or into the plant variety and which are derived from 
the use of the plant variety under the agreement; 
            (5) the stipulation as to the amount or rate of, or the term for, the profit-sharing under the 
profit-sharing agreement in respect of products derived from the use of the plant variety thereunder; 
            (6) the term of the agreement; 
            (7) the revocation of the agreement; 
            (8) the stipulation as to the dispute settlement procedure; 
            (9) other items of particulars as prescribed in the Ministerial Regulation. 
            Section 53. A person who conducts a study, an experiment or research of or into a general 
domestic plant variety or a wild plant variety or any part thereof for a non-commercial purpose shall 
comply with the Regulation prescribed by the Commission. 

 
                                                                        CHAPTER VI 
                                                            Plant Varieties Protection Fund 
                                                                     _______________ 
            Section 54. There shall be established in the Ministry of Agriculture and Co-operatives a 
fund call the "Plant Varieties Protection Fund" to expended for the purposes of assisting and 



subsidising activities related to the plant varieties conservation, research and development, 
consisting of the following property: 
            (1) income accruing from profit-sharing agreements under section 52; 
            (2) money or property received from the registration of plant varieties; 
            (3) subsidies from the Government; 
            (4) donated money or property; 
            (5) fruits or other benefits accruing from the Fund. 
            Money or other property under paragraph one shall be remitted to the Fund without 
having to remit the same as State revenue. 
            Section 55. The money in the Fund shall be expended for the following activities: 
            (1) assisting and subsidising any activities of communities in connection with the 
conservation, research and development of plant varieties; 
            (2) serving as expenses of local government organisations for the purposes of their 
subsidising the conservation, research and development of plant varieties of communities; 
            (3) serving as expenses in the management of the Fund. 
The management of the Fund and the control of the expenses therefrom shall be in accordance 
with the Regulation prescribed by the Commission with the approval of the Ministry of Finance. 
            Section 56. There shall be a Fund Committee consisting of Permanent Secretary of the 
Ministry of Agriculture and Co-operatives as the Chairman and not less than seven other 
members appointed by the Commission and the Director-General of the Department of 
Agriculture shall be the secretary and a member. 
Section 57. The Fund Committee shall have the powers and duties as follows: 
            (1) to propose to the Commission directions, rules, conditions for as well as priorities of 
the disposition of the money in the Fund within the objects specified in section 55; 
            (2) to prescribe regulations in connection with rules and procedure for the allocation of, 
and the request for, grants or subsidies from the Fund; 
            (3) to consider and allocate the money in the Fund as expenses within the objects 
specified in section 55, in accordance with the directions, rules, conditions and priorities 
determined by the Commission; 



            (4) to consider and approve the request for the promotion and assistance under section 55;  
            (5) to perform any other activities as entrusted by the Commission.  
            Section 58. Section 7 and section 8 shall apply to the term of office and the vacation of 
office of the Fund Committee mutatis mutandis. 
            Section 9 shall apply to a meeting of the Fund Committee mutatis mutandis. 
            Section 59. The money forming the Plant Varieties Protection Fund and accruing from 
the exploitation of general domestic plant varieties under profit-sharing agreements under section 
52 shall be allocated to the local government organisation which is the source of the exploitation 
of such general domestic plant varieties, in accordance with the rules, procedure and rate 
prescribed in the Ministerial Regulation. 
            Section 60. Within one hundred and twenty days as from the end of a calendar year, the 
Fund Committee shall present a balance-sheet and the statements showing the revenues and 
expenses in the Fund during the previous year to the Office of the Auditor-General for its 
inspection and audit and shall then present them to the Commission. 
            The Commission shall submit such balance-sheet and statements of revenues and 
expenses to the Minister and the Minister shall submit them to the Council of Ministers for 
information and publish them in the Government Gazette. 

CHAPTER VII 
                                                Protection of Rights of Right Holders of Plant Varieties 
                                                                    _______________ 
            Section 61. In the case where there is an infringement of the right of the right holder of a new 
plant variety or the right holder of a local domestic plant variety under section 33 or section 47, as the 
case may be, the Court has the power to order the person committing the infringement to pay the right 
holder such amount of compensation as the Court deems appropriate, having regard to the gravity of 
the damage and loss of benefits, as well as the costs necessary for the enforcement of rights of the 
right holder. 
            Section 62. All plant varieties or articles in possession of the person committing the act 
infringing the right of the right holder of a new plant variety or the right holder of a local domestic 
plant variety under section 33 or section 47, as the case may be, shall be confiscated. 



All articles confiscated by the Court shall vest in the State and shall be proceeded with by the 
Department of Agriculture in accordance with the regulations prescribed by the Director-General with 
the approval of the Commission. 

                                                                        CHAPTER VIII 
                                                                           Penalties 
                                                                      _______________ 
            Section 63. Any competent official, having the responsibility in connection with registration 
of new plant varieties for protection thereof, unlawfully or without consent of the applicant for 
registration, uses or allows other persons to use or gives to other persons the propagating material of 
the new plant variety or the genetic material which has been presented to him as in the statement 
under section 19 (4) shall be liable to imprisonment for a term not exceeding two years or to a fine 
not exceeding four hundred thousand Baht or to both. 
            Section 64. Any person who commits any act under section 33 or section 47 without 
authorisation from the right holder of the plant variety shall be liable to imprisonment for a term not 
exceeding two years or to a fine not exceeding four hundred thousand Baht or to both. 
            Section 65. Any right holder of a new plant variety who fails to comply with section 34 shall 
be liable to imprisonment for a term not exceeding one month or to a fine not exceeding twenty 
thousand Baht or to both. 
            Section 66. Any person who fails to comply with section 48 or section 52 shall be liable to 
imprisonment for a term not exceeding two years or to a fine not exceeding four hundred thousand 
Baht or to both. 
            Section 67. Any person who forges or imitates a mark or does any act for the purpose of 
misleading other persons that a given plant variety is the protected plant variety under this Act shall 
be liable for imprisonment for a term of six months to five years and to a fine of twenty thousand to 
two hundred thousand Baht. 
            Section 68. Any person who, in applying for registration of a new plant variety or local 
domestic plant variety, gives false statements to the competent official with a view to obtaining a 
certificate of registration of the new plant variety or a certificate of registration of the local domestic 
plant variety, as the case may be, shall be liable to imprisonment for a term not exceeding two years 



or to a fine not exceeding four hundred thousand Baht or to both. 
            Section 69. In the case where the person who commits an offence punishable under this Act is 
a juristic person, the persons representing that juristic person shall also be liable to the penalty 
imposed by the law for such offence unless it is proved that the act of such juristic person has been 
committed without their knowledge or consent.  

    Countersigned by: 

          Chuan Leekpai 
            Prime Minister  

                                                                        Rates of Fees 
                                                                      _______________ 

            1. An Application for Registration of a New Plant Variety                        1,000 Baht each 
            2. An Application for an Objection to an Application for 
            Registration of a New Plant Variety                                                           1,000 Baht each 
            3. A Certificate of Registration of a New Plant Variety                            1,000 Baht each 
            4. Annual Fee for the Protection of a New Plant Variety                          1,000 Baht per year. 
            5. An Application for Registration of Authorisation  
            of the Use of Rights under a Certificate of Registration 
            of a New Plant Variety                                                                                500 Baht each 
            6. An Application for Registration of the Assignment  
            of Rights under a Certificate of Registration of a New 
            Plant Variety                                                                                                500 Baht each 
            7. Substitute Certificate of Registration of a New Plant 
            Variety                                                                                                         500 Baht each 

          Certified correct translation 

            Dr. Ackaratorn Chularat 
(Secretary-General of the Council of State) 
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