
กลุ่มบคุคล

 มีสัญชาติไทย

 บรรลุนิติภาวะ      

ตั้งถิ่นฐานสืบทอด

วัฒนธรรมไม่น้อย

กว่า 10 ปี

 อนุรักษ์/พัฒนา 

พันธุ์พืชพื้นเมือง

เฉพาะถิ่น

กลุ่มวจิยัการคุม้ครองพนัธุพ์ืช

ส านักคุม้ครองพนัธุพ์ืช กรมวชิาการเกษตร

50 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กทม. 10900

โทรศพัท/์โทรสาร  0 2940 7214 

ชุมชนของท่าน อาจเป็นชุมชนหนึ่ง

ที่สามารถขอรับเงินอุดหนุน

จากกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช

เพื่อการอนุรักษ์ การวิจัย

และการพัฒนาพันธุ์พืชของชุมชน

http://www.doa.go.th/pvp/

ขั้นตอนการขอขึน้ทะเบยีนชมุชน

ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง

แก้ไข ไม่แก้ไข

ไม่เห็นชอบ

พนักงานเจา้หนา้ที่

 สั่งไม่รับค าขอ

 แจ้งสิทธิอุทธรณ์

ภายใน 15 วัน

ผู้ว่าราชการจงัหวดั

ออกหนังสือ คพ.4

พนักงานเจา้หนา้ที่

 แจ้งการไม่รับข้ึนทะเบียน 

ภายใน 15 วัน

“กองทนุรว่มใจ 

อนุรักษพ์นัธุพ์ชืไวใ้ห้ชมุชน”

• ชุมชนสามารถขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

การอนุรักษ์ การวิจัย และการพัฒนาพันธ์ุพืชได้

• ชุมชนสามารถยื่นขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ซึ่งชุมชน

จะมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการปรับปรุงพันธ์ุ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย 

ผลิต ขาย ส่งออกพืช หรือจ าหน่ายด้วยประการใด ซึ่งส่วนหนึ่ง  

ส่วนใดของพันธ์ุพืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นดังกล่าว

การขึ้นทะเบียนชมุชนกอ่ใหเ้กดิประโยชน์กับชมุชนอย่างไร

เห็นชอบ

ด าเนินการให้ถูกต้อง

ภายใน 15 วัน  

ชุมชน

 ต้ังตัวแทนชุมชนโดยท าเป็นหนังสือ

 ยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ณ กรมวิชาการเกษตร หรือส านักงาน

เกษตร และสหกรณ์จังหวัด

พนักงานเจา้หนา้ที่

ตรวจสอบค าขอเอกสารหลักฐานและรายละเอียด ภายใน 15 วัน

พนักงานเจา้หนา้ที่

 แจ้งผู้ยื่นค าขอเพิ่มเติม

ข้อมูลให้ครบถ้วน         

ภายใน 15 วัน

พนักงานเจา้หนา้ที่

 สั่งรับค าขอ

 เสนอค าขอพร้อม

ความเห็นเบื้องต้น

ผู้ว่าราชการจงัหวดั

 พิจารณา



กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชจัดตั้งขึ้น 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช 

พ.ศ. 2542 มาตรา 54 เพื่อเป็นทุนใช้จ่าย

ในการช่วยเหลือ และอุดหนุนกิจการที่

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ การวิจัย และการ

พัฒนาพันธุ์พืช

ภารกจิหลกั

กิจกรรมที่จะได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุน จะต้องเป็นกิจกรรมของชุนชนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ 

การวิจัย และพัฒนาพันธ์ุพืช กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้เพื่ออุดหนุนการอนุรักษ์การ

วิ จัย และการพัฒนาพันธุ์พืชของชุมชน ทั้ งนี้  ชุมชนดังกล่ าวต้องขึ้ นทะ เบียนชุมชน ตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. 2542 (มาตรา 44) 

บุคคลจะร่วมกันขอขึ้นทะเบียนชุมชนได้ จะต้องเป็นกลุ่มของประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานและสืบทอด

วัฒนธรรมร่วมกันมาโดยต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 ปี และเป็นผู้ร่วมกันอนุรักษ์ หรือพัฒนาพันธุ์พืช

พื้นเมืองเฉพาะถิ่น (พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น คือ พันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพาะในชุมชนใดชุมชนหนึ่งภายใน

ราชอาณาจักรไทย โดยต้องได้รับการจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น)

การขอรบัเงนิ

ช่วยเหลือ

เพื่อการอนุรกัษ์ 

วิจัย และพัฒนา

พันธุ์พืชในชมุชน

1) ช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ของชุมชนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ การวิจัย และการพัฒนาพันธ์ุพืช

2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่ออุดหนุนการอนุรักษ์ การวิจัย และการพัฒนาพันธ์ุพืชของชุมชน

3) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน โดยระเบียบที่คณะกรรมการคุ้มครองพันธ์ุพืชก าหนด โดยความ

เห็นชอบของกระทรวงการคลัง

การใชจ้า่ยเงินของ

กองทุนคุม้ครอง

พันธุ์พืช

ทรัพย์สินของ

กองทุนคุม้ครอง

พันธุ์พืช

1) เงินรายได้จากข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ตามมาตรา 52

2) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืช

3) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

4) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้

5) ดอกผลและผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากกองทุน

คณะกรรมการ

กองทุนคุม้ครอง

พันธุ์พืช

1) บริหารงานกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ให้ เป็นไป       

ตามวัตถุประสงค์ และระเบียบคณะกรรมการ

คุ้มครองพันธุ์พืช ว่าด้วยการบริหารกองทุนอย่างมี

ประสิทธิภาพ

2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แนวทางการด าเนินงาน       

ของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช เพื่อให้ชุมชนตระหนัก 

และมีองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ และหวงแหน

ทรัพยากรของชาติ ตลอดจนการวิจัย และพัฒนา

พันธุ์พืชในชุมชน

3) พัฒนาศักยภาพในการวิจัย และพัฒนาพันธุ์พืช

พื้นเมืองเฉพาะถิ่น

4) บริหารจัดการกองทุนให้เป็นทุนหมุนเวียน เพื่อ

ช่วยเหลอื และอุดหนุนกิจการของชุมชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ การ

วิจัย และพัฒนาพันธุ์พืช

คณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์       

เป็นประธาน และบุคคลอื่นซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งไม่เกินเจ็ดคน เป็นกรรมการ และอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้

1) เสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และล าดับความส าคัญของการใช้จ่ายเงินกองทุนตามวัตถุประสงค์

ของกฎหมาย

2) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือหรือขอเงินอุดหนุนของกองทุน

พิจารณาจัดสรร และอนุมัติค าขอโครงการของชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาขอรับการ

ส่งเสริม และช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์และพัฒนาพันธ์ุพืชในชุมชน



กลุ่มวจิยัการคุม้ครองพนัธุพ์ชื

ส านกัคุม้ครองพนัธุพ์ชื กรมวชิาการเกษตร

50 ถนนพหลโยธนิ 

แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กทม. 10900

โทรศพัท์/โทรสาร  0 2940 7214 

http://www.doa.go.th/pvp/

คู่มือการยื่นจดทะเบยีน

พันธุ์พชืพืน้เมอืงเฉพาะถิน่

ตามพระราชบญัญตัิ

คุ้มครองพนัธุพ์ชื พ.ศ. 2542

ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการอนุญาตให้ผู้อ่ืนใช้สิทธิ
1) จัดสรรให้ผู้อนุรักษ์หรือพัฒนาร้อยละยี่สิบ
2) จัดสรรเป็นรายได้ร่วมกันของชุมชนร้อยละหกสิบ
3) จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ท่ีเป็นผู้ท านิติกรรมร้อยละยี่สิบ

คุณสมบัติของพันธุ์พืชที่จะขอจดทะเบียน
เป็นพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น

• เป็นพันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพาะในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง
ภายในราชอาณาจักรเท่านั้น

• เป็นพันธุ์พืชที่ไม่เคยจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่

คุณสมบัติของชุมชน
ที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นชุมชน

• เป็นกลุ่มบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะที่ตั้งถ่ินฐานและ       
สืบทอดระบบวัฒนธรรมร่วมกันมาโดยต่อเนื่อง

• ร่วมกันอนุรักษ์ หรือพัฒนาพันธุ์พืชที่มีคุณสมบัติของ
พันธุ์พืชที่สามารถน ามาจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืช
พ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นได้

สิทธิชุมชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
1) ปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย ส่วนขยายพันธุ์
2) การผลิตส่วนขยายพันธุ์
3) การขายส่วนขยายพันธุ์
4) การส่งออกนอกราชอาณาจักรส่วนขยายพันธุ์

ข้อยกเว้นสิทธิ
จากการกระท าเก่ียวกับพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น

ที่รับความคุ้มครองโดย
1) ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นส่วนขยายพันธุ์
2) ท าโดยสุจริต
3) การปลูกหรือขยายพันธุ์ส่วนขยายพันธุ์ที่ตนเองเป็นผู้ผลิต   

(ไม่เกิน 3 เท่า กรณีรัฐมนตรีประกาศเป็นพืชส่งเสริม)
4) ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการค้า

ระยะเวลาของการครองสิทธิ
1) 12 ปี ส าหรับพืชที่ให้ผลผลิตหลังปลูกไม่เกิน 2 ปี
2) 17 ปี ส าหรับพืชที่ให้ผลผลิตหลังปลูกเกินกว่า 2 ปี
3) 27 ปี ส าหรับพืชที่ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้และให้ผลผลิต        

หลังปลูกเกิน 2 ปี 
ระยะเวลาในการครองสิทธิอาจขยายเวลาต่อได้คราวละสิบปี

หากอธิบดีเห็นว่าพันธุ์พืชและชุมชนยังคงประกอบด้วยลักษณะ 
1) เป็นพันธุ์พืชที่มีอยู่เฉพาะในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งภายใน

ราชอาณาจักรเท่านั้น
2) เป็นพันธุ์พืชที่ไม่เคยจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่
3) เป็นพันธุ์พืชที่กลุ่มบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วที่ตั้ง       

ถิ่นฐานและสืบทอดระบบวัฒนธรรมร่วมกันอนุรักษ์         
หรือพัฒนาพันธุ์พืช ตามข้อ 1 และ 2

4) เป็นพันธุ์พืชมีอยู่เฉพาะในท้องที่ใดและชุมชนเป็น        
ผู้อนุรักษ์ หรือพัฒนาพันธุ์พืชดังกล่าวแต่ผู้เดียว

ส านักคุม้ครองพนัธุพ์ชื กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ขั้นตอนการขอข้ึนทะเบียนชุมชน

ชุมชน/ผู้แทนชุมชน
• มีสัญชาติไทย
• บรรลุนิติภาวะ
• ตั้งถิ่นฐานสืบทอด

วัฒนธรรมไมน่้อย
กว่า 10 ปี

• อนุรักษ์/พัฒนา  
พันธุ์พืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่น

ชุมชน/ผู้แทนชุมชน

ยื่นค าขอขึ้นทะเบียนชุมชน (คพ.3)

ณ กรมวิชาการเกษตร ณ ส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด

พนักงานเจ้าหน้าท่ี  ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
• ตรวจสอบค าขอเอกสารหลักฐานและรายละเอียด ภายใน 15 วัน

ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง

พนักงานเจ้าหน้าที่
ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
กรมวิชาการเกษตร

• สั่งรับค าขอ
• เสนอค าขอพร้อม

ความเห็นเบื้องต้น

พนักงานเจ้าหน้าที่
ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
กรมวิชาการเกษตร

• แจ้งผู้ยื่นค าขอเพิ่มเติม
ข้อมูล ให้ครบถ้วน 
ภายใน 15 วัน

แก้ไข ไม่แก้ไข 

พนักงานเจ้าหน้าที่
ส านักคุ้มครองพันธุพ์ืช 

กรมวิชาการเกษตร
• สั่งไม่รับค าขอ        

แล้วแจ้งค าสั่ง
• แจ้งสิทธิอุทธรณ์

ภายใน 15 วัน

ด าเนินการ         
ให้ถูกต้อง

ภายใน 15 วัน

ผู้ว่าราชการจังหวัด
• เพื่อพิจารณา        

ลงนามใน         
หนังสือ คพ.4

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ

พนักงานเจ้าหน้าที่
ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 

กรมวิชาการเกษตร
• แจ้งการไม่รับ       

ขึ้นทะเบียน          
ภายใน 15 วัน ชุมชน/

ผู้แทนชุมชน

ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 
ส่งหนังสือ คพ. 4 ให้กับชุมชน

ชุมชน/ผู้แทนชุมชน

ผู้ว่าราชการจังหวัด
• พิจารณา

ค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น  
พร้อมหลักฐาน
1) ส าเนาหนังสือส าคัญ การขึ้นทะเบียนชุมชน

2) หนังสือมอบหมายให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร
หรือสหกรณ์ด าเนินการแทน

3) ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงการจัดตั้ง         
กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์

ชุมชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
• ยื่นค าร้อง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์
• ยื่นค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

พนักงานเจ้าหน้าที่ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 
• ตรวจสอบค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นและ

คุณสมบัติของพันธุ์พืช

ณ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดณ กรมวิชาการเกษตร

ถูกต้อง ไม่ถูกต้องครบถ้วน

แก้ไขถูกต้อง ไม่แก้ไข / ไม่ถูกต้อง

ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียน
พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

พนักงานเจ้าหน้าที่
• เสนอค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมือง

เฉพาะถิ่นพร้อมความเห็นเบื้องต้น

คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
• พิจารณา

คณะท างานพิจารณา
พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

ผู้ยื่นค าขอ        
จดทะเบียน

พันธุ์พืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่น

• ไมแ่ก้ไขภายใน  
30 วัน
• หลักฐานไม่ถูกต้อง

พนักงานเจ้าหน้าที่
• สั่งไม่รับค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืช

พื้นเมืองเฉพาะถิ่นแล้วแจ้งค าสั่ง
• แจ้งสิทธิอุทธรณ์ภายใน 15 วัน

ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น

ผู้ยื่นค าขอ
จดทะเบียน

พันธุ์พืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่น

• แก้ไขภายใน  
30 วัน

• หลักฐานถูกต้อง

เห็นควรรับ เห็นควรไม่รับ

เห็นควรไม่รับเห็นควรรับ

พนักงานเจ้าหน้าที่
• ณ กรมวิชาการเกษตร หรือส านักงานเกษตร

และสหกรณ์จังหวัด
• รับค าคัดค้าน ส่งส าเนาค าคัดค้านให้        

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเกษตรกร 
หรือสหกรณ์ ภายใน 15 วัน

ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
• ยื่นค าโต้แย้งภายใน 90 วัน

พนักงานเจ้าหน้าที่
• เสนอค าคัดค้านพร้อมความเห็นประกอบ

คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
• พิจารณา

คณะกรรมการ
คุ้มครองพันธุ์พืช

• สั่งให้รับจดทะเบียนพันธุ์พืช
พื้นเมืองเฉพาะถิ่น
• ออกหนังสือแสดงการจด

ทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่น (คพ.6)

คณะกรรมการ
คุ้มครองพันธุ์พืช
• สั่งไม่รับ       

จดทะเบียน 
พันธุ์พืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่น

ไม่มีผู้คัดค้าน มีผู้คัดค้าน

คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
• ออกหนังสือแสดงการ      

จดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่น (คพ.6)

ผู้คัดค้าน
• ยื่นค าคัดค้าน
• ระบุเหตุผล  

พร้อมหลักฐาน

คณะกรรมการ
คุ้มครองพันธุ์พืช

• ประกาศค าขอ        
จดทะเบียนพันธุ์พืช 
พื้นเมืองเฉพาะถิ่น

• ณ กรมวิชาการเกษตร
และศาลากลาง
จังหวัดทุกจังหวัด

• ให้คัดค้านภายใน  
90 วัน

พนักงาน
เจ้าหน้าที่

• แจ้งการไม่รับ     
จดทะเบียน
พันธุ์พืช
พื้นเมือง
เฉพาะถิ่น
ภายใน 15 วัน

พนักงานเจ้าหน้าที่
• แจ้งผู้ยื่นค าขอจดทะเบียน

พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
เพิ่มเติม ถูกต้อง ครบถ้วน 
ภายใน 30 วัน

ขั้นตอนการขอจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น



การคุม้ครอง

พันธุพ์ชืพืน้เมืองทัว่ไปและพนัธุพ์ชืปา่ 

ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุพ์ืช พ.ศ. 2542

มาตรา 52 และมาตรา 53

ส านักคุ้มครองพนัธุพ์ชื กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช

ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช ตึกโภชากร ชั้น 2  

กรมวิชาการเกษตร 

(ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กทม. 10900

โทรศัพท์/โทรสาร  0-2940-7214

http://www.doa.go.th/pvp/

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ

.... การคุ้มครองพันธุ์พืชดังกล่าวจึงเป็นการคุ้มครอง

สมบัติของชาติ เพราะเป็นพันธุ์พืชที่มี

อยู่แล้วทั่วไปและมีการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย 

และเป็นการคุ้มครองในรูปแบบของการแบ่งปัน

ผลประโยชน์กลับคืนสู่รัฐ ไม่ได้ให้ใครคนใดคนหน่ึง 

โดยรัฐจะน าเงินส่วนน้ันเข้ากองทุน เพ่ือน ามาใช้    

ในการช่วยเหลือ และอุดหนุนกิจการของชุมชน     

ทีเ่กี่ยวกับการอนุรักษ์ การวิจัย และการพัฒนา

พันธุ์พืช เพ่ือประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป....

“พันธุ์พชืพืน้เมอืงทัว่ไปและพนัธุพ์ชืป่า

คนไทยทกุคนเปน็เจา้ของรว่มกัน”  

กองทนุคุม้ครองพนัธุพ์ชื

1) เงินรายได้จากข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ ตาม

มาตรา 52

2) เงินหรือทรัพย์สินท่ี ได้รับจากการจดทะเบียน

คุ้มครองพันธุ์พืช

3) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

4) เงินหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้

5) ดอกผล และผลประโยชน์อื่นใดท่ีเกิดจากกองทุน

กอ ง ทุน คุ้ม ครอ งพั น ธุ์ พื ชจั ดตั้ ง ขึ้ น  ต าม                

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 มาตรา 

54 เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการช่วยเหลือ และอุดหนุน

กิจการท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การวิจัย และการพัฒนา

พันธุ์พืช

การใช้จ่ายเงนิของกองทนุคุม้ครองพนัธุพ์ชื

1) ช่วยเหลือและอุดหนุนกิจการใด ๆ ของชุมชนท่ี

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ การวิจัย และการพัฒนา

พันธุ์พืช

2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้เพื่ออุดหนุน 

การอนุรักษ์ การวิจัย และการพัฒนาพันธุ์พืช

ของชุมชน

3) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน ตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชก าหนด โดย

ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

ทรัพยส์ินของกองทนุคุม้ครองพนัธุพ์ชื

ดาวน์โหลด กฎ ระเบียบ และเอกสารการขออนุญาต

ได้ท่ี http://www.doa.go.th/pvp/

ศึกษา ทดลอง วิจัย และปรับปรุงพันธุ์

โดยใช้พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า



วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์

และพัฒนาการใช้ปร ะ โยชน์พันธุ์พื ชพื้น เมือ ง ท่ัว ไป          

และพันธุ์พืชป่าอย่างย่ังยืน

วัตถุประสงค์

พันธุ์พืชพื้นเมืองท่ัวไปและพันธุ์พืชป่าจะได้รับ  

ความคุ้มครองโดยอัตโนมัติในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรของ

ประเทศ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ท่ัวไปได้ เว้นแต่

กรณีท่ีเป็นการน าไปใช้ในการศึกษา ทดลอง วิจัย และ

ปรับปรุ งพันธุ์ เพื่อประโยชน์ ใน เชิ งการค้า จะต้อ ง        

ขออนุญาตและจัดท าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์         

โดยน ารายได้จากการแบ่งปันผลประโยชน์ เข้าสู่กองทุน

คุ้มครองพันธุ์พืช

พันธุ์พืชป่า                

หมายถึง 

พันธุ์พืชท่ีมีหรือเคยมีอยู่ในประเทศตามสภาพธรรมชาติและ

ยังมิได้น ามาใช้เพาะปลูกอย่างแพร่หลาย

พันธุ์พชืพืน้เมอืงทัว่ไป    

หมายถึง 

พันธุ์พืชท่ีก าเนิดภายในประเทศหรือมีอยู่ในประเทศ ซ่ึงได้มี

การใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย และให้หมายความรวมถึง

พันธุ์พืชท่ีไม่ใช่พันธุ์พืชใหม่ พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถ่ิน 

หรือพันธุ์พืชป่า

พันธุ์พชืพืน้เมอืงทัว่ไป 

พันธุ์พชืปา่

จะต้องด าเนินการแจ้งรายละเอียดการเก็บ จัดหา หรือ

รวบรวมพันธุกรรมพืช เป็นหนังสือ เอกสารโครงการศึกษา 

วิจัย ต่อกรมวิชาการเกษตร และเมื่อสิ้นสุดการศึกษา วิจัย 

อาจส่งผลการวิจัยให้กรมวิชาการเกษตร เพื่อจักได้เผยแพร่

ต่อสาธารณชน อันจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

2. กรณีไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในทางการค้า 

(มาตรา 53)

บุคคล/หน่วยงานใดที่มีกิจกรรมเกี่ยวกบัการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป 

พันธุพ์ืชป่า เพื่อน ามาใช้ในการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช ให้ปฏิบัติดังน้ี
การคุ้มครองพนัธุพ์ชืพืน้เมอืงทัว่ไปและพนัธุพ์ชืป่า 

ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองพนัธุพ์ชื พ.ศ. 2542

เป้าหมาย

ปกป้อง คุ้มครองทรัพยากร

พันธุกรรมพืชของประเทศให้

เกิดความมั่ นคง และ ย่ั ง ยืน      

อันเป็นรากฐานส าคัญของการ

พัฒนาประเทศ

เงินรายไดจ้าก

ข้อตกลง

ลักษณะการคุ้มครองตามกฎหมาย

2.ออกหนังสือ

ตอบรับ

1.ย่ืนแบบแจ้ง

รายละเอียด

ผู้แจง้

 หน่วยงานต่าง ๆ 

ภาครัฐ/เอกชน

 เกษตรกร/ประชาชน/ 

นักปรับปรุงพันธุ์      

ที่ท าการศึกษา ทดลอง 

วิจัย หรือรวบรวม

พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป

และพันธุ์พืชป่า โดย

มิได้มีวัตถุประสงค์ทาง

การค้า
3.ท าข้อตกลง

2.อนุญาต

ผู้อนุญาต

กรมวิชาการเกษตร

 รวบรวม จัดเก็บ

บันทึกข้อมูล

 ติดตามความก้าวหน้า 

การใช้ประโยชน์

 ก ากับ ดูแลให้เป็นไป

ตามข้อตกลงฯ

1.ย่ืนค าขอ

ผู้ขออนญุาต

 หน่วยงานต่าง ๆ 

ภาครัฐ/เอกชน

 เกษตรกร/ประชาชน/

นักปรับปรุงพันธ์ุ       

ที่ท าการศึกษา ทดลอง 

วิจัย หรือปรับปรุง     

พันธ์ุพืชพื้นเมืองทั่วไป

และพันธ์ุพืชป่า โดยมี

วัตถุประสงค์ทางการค้า

กองทุนคุ้มครองพนัธุพ์ชื

ช่วยเหลือ และอุดหนุนกิจการของชุมชนท่ีเกี่ยวกับ    

การอนุรักษ์การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช

จะต้องด าเนินการขออนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร และ

เจรจาจัดท าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ โดยรัฐจะน าเงิน

รายได้ตามข้อตกลงส่งเขา้กองทุนคุ้มครองพนัธุ์พชื เพื่อใช้จ่าย

ในการช่วยเหลือและอุดหนุนการอนุรักษ์ วิจัย และพัฒนา

พันธุ์พืชของชุมชนท่ีขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้

บทก าหนดโทษ : ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 

400,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ

1. กรณีมีวัตถุประสงค์เ พ่ือใช้ประโยชน์

ในทางการค้า (มาตรา 52)

ผู้รับแจง้

กรมวิชาการเกษตร

 รวบรวม บันทึก

ข้อมูล

 ติดตาม

ความก้าวหน้า

การใช้ประโยชน์

 จัดท าฐานข้อมูล


