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กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชของประเทศสหรัฐอเมริกา 
    

 
นางฐานัญญา  วงศ์จันทร์๑ 

 
 
๑. บทนํา 
 บทความนี้ผู้ เขียนเรียบเรียงจากประสบการณ์ท่ีได้เข้าร่วมอบรบในโครงการ 
COCHRAN Fellowship Program Administration Plant Variety Protection เม่ือวันท่ี ๑๖-๒๗ 
กันยายน ๒๕๖๐ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงการเป็นอบรมท่ีได้เรียนรู้ท้ังทางทฤษฎี คือการรับฟัง
การบรรยายจากเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานด้านการคุ้มครองพันธุ์พืชจากกระทรวงการเกษตร (US. 
Department of Agriculture) สํานักงานสิทธิ บัตรของประเทศสหรัฐอเมริกา (United State 
Patent and Trade Office (USTPO)) และการเรียนรู้ในทางปฏิบัติ คือการได้มีโอกาสไปการเรียนรู้
ในแปลงเพาะพันธุ์พืชกับเกษตรกรชาวอเมริกันผู้คิดค้นพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ ๆ ซ่ึงถือว่าเป็นการอบรม 
ท่ีเกิดประโยชน์ต่อผู้เขียนเป็นอย่างมากโครงการหนึ่ง สําหรับสาระสําคัญของบทความฉบับนี้เป็นการ
นําเสนอสาระสําคัญของกฎหมายสหรัฐอเมริกาท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ และ
สาระสําคัญกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชของไทยและกระบวนการตามกฎหมายไทยท่ีเก่ียวข้อง 
 
๒.  กฎหมายสหรัฐอเมริกาท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่  

๒.๑ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช ค.ศ. ๑๙๗๐ (Plant Variety Protection 
Act 1970 (PVP Act))  

              PVP Act ได้มีการตราข้ึนครั้งแรกในปี ค.ศ. ๑๙๗๐ และได้มีการแก้ไขต่อมา 
ในปี ค.ศ. ๑๙๘๔ โดยมีสาระสําคัญเป็นการให้ความคุ้มครองแก่พันธุ์พืชใหม่ท่ีขยายพันธุ์โดยอาศัยเพศ 
(sexually propagated plant) โดยรวมถึงพืชท่ีขยายพันธุ์โดยใช้หัวหรือหน่อ (tuber propagated 
plant) ด้วย เจ้าของพันธุ์พืชท่ีจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้ต้องนําพันธุ์พืชดังกล่าวมายื่น
ขอจดทะเบียนท่ีสํานักคุ้มครองพันธุ์พืช (the Plant Variety Protection Office) ตามหลักเกณฑ์ท่ี
กฎหมายกําหนด 

                     (๑) พันธุ์พืชท่ีสามารถขอรับความคุ้มครอง 
         “พันธุ์พืช (Variety)” ท่ีจะได้รับความคุ้มครองตามนิยามของกฎหมาย

ฉบับนี้ หมายถึง กลุ่มของพืชภายในระบบพฤกษศาสตร์ซ่ึง (๑) สามารถจําแนกตามคุณสมบัติท่ีเกิด
จากพันธุกรรมหรือการรวมตัวกันของพันธุกรรมต่าง ๆ (๒) สามารถแยกให้เห็นความแตกต่างจากกลุ่ม
ของพืชอ่ืน ๆ อย่างน้อยหนึ่งคุณสมบัติ และ (๓) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากท่ีได้มีการขยายพันธุ์ไป
แล้วหรือวงจรการขยายพันธุ์หรือข้ามพันธุ์ของสายพันธุ์ดังกล่าว (section ๔๑) สําหรับหลักเกณฑ์ท่ี
นํามาพิจารณารับจดทะเบียนให้ความคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้ต้องประกอบด้วย  

                                                 
๑ นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ ฝ่ายกฎหมายการค้าภายใน กองกฎหมายการพาณิชย์และอุตสาหกรรม 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรกฎาคม ๒๕๖๑) 



๒ 
 

         (๑.๑) ความใหม่ (new) ต้องไม่เคยมีการจําหน่ายหรือเผยแพร่ใน
สหรัฐอเมริกามาก่อนไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่วันยื่นคําขอ (application) หรือไม่น้อยกว่าสี่ปีหากเป็น
กรณีในประเทศอ่ืน 

          (๑.๒) ความโดดเด่น (distinct) พันธุ์พืชดังกล่าวต้องมีลักษณะท่ีแตกต่าง
อย่างเห็นได้ชัดจากพันธุ์พืชท่ีมีอยู่ท่ัวไป 

          (๑.๓) ความสมํ่าเสมอ (uniform) พันธุ์พืชดังกล่าวต้องมีความสมํ่าเสมอ
ของสายพันธุ์ โดยต้องสามารถบรรยายลักษณะท่ีชัดเจนได้ (describable) สามารถคาดการณ์ได้ 
(predictable) และเป็นท่ียอมรับทางการค้า (commercially acceptance) 

          (๑.๔) ความคงท่ี (stable) พันธุ์พืชดังกล่าวต้องสามารถถ่ายทอดลักษณะ
พันธุกรรมและความโดดเด่นประจําพันธุ์จากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง (section ๔๒) 

     (๒) กระบวนการย่ืนคําขอจดทะเบียน 
            (๒.๑) ผู้มีสิทธิยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุ์พืช ได้แก่ นักปรับปรุงพันธุ์พืชซ่ึง

ขยายพันธุ์โดยอาศัยเพศหรือพันธุ์พืชท่ีขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อ (Sexually reproduced or tuber 
propagated plant variety) แต่ท้ังนี้ ไม่รวมถึงเห็ดราหรือแบคทีเรีย (Fungi or bacteria) หรือผู้สืบ
ทอดสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์หรือตัวแทน ในกรณีท่ีพันธุ์พืชนั้นได้รับการปรับปรุงพันธุ์ในต่างประเทศ 
นอกจากนี้ ผู้มีสิทธิยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุ์พืชจะต้องเป็นบุคคลซ่ึงมีสัญชาติสหรัฐอเมริกาหรือผู้มี
สัญชาติของประเทศท่ียินยอมให้ผู้ มีสัญชาติอเมริ กันขอรับความคุ้มครองในประเทศนั้นได้ 
(Reciprocity) หรือประเทศท่ีเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์ พืชใหม่ 
(International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV)) 
              (๒.๒) เจ้าของพันธุ์พืชท่ีต้องการจดทะเบียนจะต้องกรอกแบบฟอร์ม PVA 
application (ST470) และระบุรายละเอียดเก่ียวกับการพัฒนาพันธุ์พืช หากเจ้าของพันธุ์พืชไม่ได้เป็น
ผู้ยื่นเองจะต้องมีหนังสือมอบอํานาจลงลายมือชื่อโดยผู้ยื่นคําขอจดทะเบียนแนบไปด้วยในแบบฟอร์ม
คําขอจดทะเบียนจะต้องระบุ  

(ก) ชื่อของพันธุ์พืช (The name of the variety)  
                                          (ข) คําบรรยายข้อมูลเก่ียวกับลักษณะเฉพาะ (Distinctness) ความ
สมํ่าเสมอ (uniformity) และความคงตัว (stability) ของพันธุ์พืชท่ีขอจดทะเบียน รวมถึงประวัติความ
เป็นมา (Genealogy) และกระบวนการขยายพันธุ์ (Breeding procedure) ของพันธุ์พืช  
                                          (ค) คําแถลง (statement) ของผู้ยื่นคําขอเก่ียวกับความใหม่ของ
พันธุ์พืช  
                                          (ง) คําประกาศ (Declaration) ว่าจะมีการนําตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ 
ท่ีสามารถเพาะปลูกได้ รวมถึงส่วนขยายพันธุ์อ่ืน ๆ ของพันธุ์พืชไปฝากเก็บไว้และนําไปเก็บเพ่ิมเติม
เป็นระยะในสถานท่ีเก็บสาธารณะ (public repository) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และ  

                               (จ) คําแถลงเก่ียวกับความเป็นเจ้าของสิทธิของผู้ยื่นคําขอ โดยมี 
PVP Office examiner เป็นผู้มีหน้าท่ีตรวจสอบความแตกต่างของพันธุ์พืชดังกล่าวจากฐานข้อมูล 
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง  
                                          โดยผู้ยื่นคําขอต้องจ่ายค่าธรรมเนียมท้ังหมดจํานวน ๕,๑๕๐ 
เหรียญสหรัฐ  โดยแยกเป็นค่าธรรมเนียมการยื่นเอกสาร (filing fee) จํานวน ๕๑๘ เหรียญสหรัฐ และ
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ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบข้อมูล (examiner fee) จํานวน ๓,๘๖๔ เหรียญสหรัฐ๒ (ซ่ึงค่าธรรมเนียม
ท้ังสองประเภทนี้ต้องชําระในวันท่ียื่นคําขอ) และ (๓) ค่าธรรมเนียมการใบสําคัญการจดทะเบียน 
จํานวน ๗๖๘ เหรียญสหรัฐ (ชําระเม่ือได้รับใบสําคัญการจดทะเบียนแล้ว) 

 (๒.๓) หลังจากท่ีเจ้าหน้าท่ีของ PVP Office ได้มีการตรวจสอบคําขอ 
จดทะเบียนพันธุ์พืชแล้วจะมีการตรวจสอบหากพบว่าพันธุ์พืชนั้นมีลักษณะตามท่ีกฎหมายกําหนดจะมี
หนังสือแจ้งการรับจดทะเบียน (The Notice of Allowance) ไปยังผู้ยื่นคําขอ (section ๖๑) และ
หากต่อมา เ ม่ือมีการตรวจสอบพันธุ์ พืชดังกล่าวโดยละเอียดจากฐานข้อมูลของหน่วยงาน 
และองค์กรต่าง ๆ เก่ียวข้องกับพันธุ์พืช เช่น GRIN Search, GENIE Search, PLUTO Search และ 
AOSCA Search แล้ว (ซ่ึงโดยเฉลี่ยแล้วจะใช้เวลาประมาณหนึ่งปีหกเดือน) และหากเจ้าหน้าท่ีเห็นว่า
เป็นพันธุ์พืชใหม่ท่ีสมควรให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชดังกล่าวก็จะมีการออกใบสําคัญการรับจดทะเบียน 
(Certificate of Plants Variety Protection) โดยจะมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ยื่นคําขอ
เพ่ือให้ผู้ยื่นคําขอมาชําระ ค่าธรรมเนียมตามภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนับจากวันท่ีได้รับแจ้ง สําหรับ
การพิจารณาของเจ้าหน้าท่ีจะเป็นระบบการพิจารณาจากเอกสาร (documentary system) ซ่ึงผู้ยื่น
คําขอจะต้องอธิบายในคําขอให้ละเอียดและครบถ้วนเก่ียวว่าครบองค์ประกอบตามท่ีกฎหมายกําหนด
หรือไม่  

              อนึ่ง แต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามท่ีกฎหมาย
กําหนดก็จะไม่รับจดแจ้ง โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคําทราบพร้อมกับระบุเหตุผลของการไม่รับแจ้ง
จดทะเบียนสําหรับพันธุ์พืชดังกล่าว (section ๖๒) ซ่ึงผู้ยื่นคําขอสามารถยื่นอุทธรณ์การไม่รับแจ้งจด
ทะเบียนไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรได้ (section ๖๓) และถ้าไม่พอใจคําวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีฯ ผู้ยื่นคําขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์สหรัฐอเมริกา (The United States Court of 
Appeal for the Federal Circuit) ภายใน ๖๐วัน หรือภายในระยะเวลาท่ีรัฐมนตรีเห็นสมควร  

            (๒.๔) ในระหว่างการตรวจพิจารณาคําขอนั้น PVP Office ต้องเก็บข้อมูล
และเอกสารเก่ียวกับการจดทะเบียนของผู้ยื่นคําขอเป็นความลับ ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนหนึ่ง
ส่วนใดได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ยื่นขอจดทะเบียน หรือในกรณีท่ีมีความจําเป็น รัฐมนตรีอาจจะ
ประกาศข้อมูลบางอย่างเก่ียวกับการจดทะเบียนได้ เช่น ชื่อผู้ของผู้ยื่นจดทะเบียน ประเภทของหากผู้
ยื่นคําขอจดทะเบียนร้องขอ PVP Office อาจจะมีการประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนพันธุ์พืชเป็น
ระยะในหนังสือประกาศของทางราชการ (Official journal) แต่การประกาศดังกล่าวเป็นเพียงการให้
ข้อมูลแก่ประชาชนเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่เป็นการยืนยันว่าพันธุ์พืชท่ีขอจดทะเบียนนั้นได้รับความ
คุ้มครอง (section ๕๗)  

 
(๓) อายุของการคุ้มครอง 

                                PVP Act กําหนดอายุความคุ้มครองพันธุ์พืชท่ัวไปไว้ ๒๐ ปีนับจากวันออก
หนังสือจดทะเบียน แต่หากเป็นต้นไม้หรือไม้เถาไม้เลื้อย เช่น องุ่น จะมีอายุการคุ้มครอง ๒๕ ปี 
นับจากวันออกหนังสือจดทะเบียน อนึ่ง ผู้ทรงสิทธิตาม PVP Act มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวท่ีจะขาย เสนอ
ขาย ขยายพันธุ์ นําเข้า ส่งออก หรือใช้พันธุ์พืชในการผลิตพืชผสมหรือพันธุ์พืชอ่ืนท่ีต่างออกไป ผู้ท่ี
กระทําการใด ๆ ต่อพันธุ์พืชท่ีได้รับความคุ้มครองย่อมกระทํามิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้  

                                                 
๒ ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๐ 
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         (ก) การกระทําใด ๆ ต่อพันธุ์พืชท่ีได้รับการจดทะเบียนโดยไม่มีวัตถุประสงค์
ในการค้าหรือเพ่ือประโยชน์ส่วนตน เช่น การท่ีเกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เพ่ือนํามาปลูกในพ้ืนท่ี
ของตนเองสําหรับฤดูกาลถัดไป (section ๑๑๓) 

        (ข) การทดลองหรือการศึกษาวิจัยพันธุ์พืช  (section ๑๑๔) 
        (ค) การใช้เพ่ือประโยชน์สาธารณะ ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเกษตรอาจจะประกาศให้พันธุ์พืชท่ีได้รับความคุ้มครองสามารถนํามาใช้เพ่ือประโยชน์
สาธารณะก็ได้ โดยให้ มีการให้ ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่เจ้าของพันธุ์ พืชโดยไม่น้อยกว่า 
ค่าใช้สิทธิ (Royalty) (section ๔๔) 

   (๔) คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช 
          PVP Act กําหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์ พืช (Plant Variety 

Protection Board) ประกอบด้วยกรรมการจํานวน ๑๔ คน ซ่ึงแต่งต้ังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตร สําหรับองค์ประกอบของ PVP Board ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรหรือผู้ท่ี
ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ และผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์พืชจากภาคส่วนต่าง ๆ ใน
อัตราท่ีเท่ากัน ได้แก่ ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ (seed industry) และ
เกษตรกร โดย PVP Board มีหน้าท่ีให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรีในการออกกฎและระเบียบท่ีออกตาม 
PVP Act และมีหน้าท่ีให้ พิจารณาและวินิจฉัยคําอุทธรณ์จากผู้ตรวจสอบ (examiner) อนึ่ ง 
ค่าตอบแทนของ PVP Board เป็นไปตามค่าตอบแทนมาตรฐานของราชการ (section ๗) 

         โดยสรุป กระบวนการบังคับใช้ PVP Act มีประโยชน์คือเป็นการให้ความ
คุ้มครองต่อนักปรับปรุงพันธุ์พืช แต่ในขณะเดียวกันก็ยังเปิดโอกาสให้นักวิจัยสามารถทําการทดลอง
ศึกษาวิจัยได้โดยไม่ถือว่าเป็นละเมิดสิทธิของเจ้าของพันธุ์พืช ซ่ึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้มีการพัฒนา
พันธุ์พืชใหม่ ๆ ข้ึนอยู่เสมอ ท้ังนี้ ยังเป็นการสร้างรายได้ให้คนในชนบทและเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ในภาพรวม ทําให้ต้นทุนการผลิตลดลง เป็นการกําหนดกระบวนการระงับข้อพิพาทกรณีท่ีมีข้อขัดแย้ง
เกิดข้ึน 

๒.๒ กฎหมายสิทธิบัตรพืช (Plant Patent Act 1930)  
       กฎหมายสิทธิบัตรพืชของประเทศสหรัฐอเมริกามีการตราข้ึนครั้งแรก 

ในปี ๑๙๓๐ ภายใต้ Chapter ๓๕ U.S.C. (Section ๑๖๑) และต่อมามีการแก้ไขเม่ือ ๒๗ ตุลาคม 
ค.ศ. ๑๙๙๘ (พ.ศ. ๒๕๔๑) สําหรับสาระสําคัญของกฎหมายฉบับนี้เป็นการให้ความคุ้มครองแก่พันธุ์
พืชใหม่ท่ีขยายพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศ (asexually propagated plant) เท่านั้น ซ่ึงหากเป็นกรณีของ
พันธุ์พืชใหม่ท่ีขยายพันธุ์โดยอาศัยเพศ (sexually propagated plant) โดยรวมถึงพืชท่ีขยายพันธุ์
โดยใช้หัวหรือหน่อ (tuber propagated plant) จะอยู่ภายใต้ความคุ้มครองตาม Plant Variety 
Protection Act ซ่ึงเป็นความรับผิดชอบ PVP Office อันเป็นการแบ่งความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องอย่างชัดเจนกับ USPTO  

       (๑) พันธุ์พืชท่ีสามารถขอรับความคุ้มครอง 
              พันธุ์พืชท่ีจะขอรับความคุ้มครองตาม Plant Patent Act ได้ต้องเป็น

พันธุ์พืชใหม่ท่ีขยายพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศ (asexually propagated plant) ซ่ึงอาจจะขยายพันธุ์โดย
วิธีการอ่ืนท่ีไม่ใช่การเพาะเมล็ด เช่น การเพาะชํา การทาบก่ิง ตอนก่ิง หรือการใช้หน่อ ตา ราก ใบ 
หรือส่วนประกอบอ่ืนของพืชนอกจากเมล็ดในการขยายพันธุ์ โดยผู้ท่ีสามารถยื่นขอรับความคุ้มครอง
ต้องเป็นผู้คิดค้น (inventor) หรือผู้ท่ีค้นพบ (discover) ซ่ึงรวมไปถึงทายาทหรือผู้ได้รับอํานาจจาก
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บุคคลดังกล่าวด้วย ท้ังนี้ เง่ือนไขการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรพืชคือ พันธุ์พืชดังกล่าวจะต้องมีความ
ใหม่ (new) และมีลักษณะโดดเด่น (distinct)   

 
(๒) กระบวนการย่ืนคําขอจดทะเบียน 

                      (๒.๑) ผู้ท่ีประสงค์จะขอสิทธิบัตรในพันธุ์พืชใหม่จะต้องยื่นคําขอ 
ท่ี USPTO กําหนด โดยจะต้องกรอกแบบฟอร์มตามท่ี USPTO กําหนดให้ครบถ้วนเพ่ือประโยชน์ของ
ผู้ยื่นขอเอง เช่น รายละเอียดเก่ียวกับคําบรรยายของแหล่งกําเนิด คําบรรยายทางพฤกษศาสตร์ของ
พันธุ์พืชท่ีจะขอรับสิทธิบัตร รูปภาพสีท่ีแสดงถึงลักษณะพิเศษเฉพาะของพันธุ์พืช และ คําแถลงของ 
ผู้ยื่นคําขอเก่ียวกับความใหม่และความโดดเด่นของพันธุ์พืช  

       (๒.๒) หลังจากท่ีเจ้าหน้าท่ีของ USPTO ได้ลงทะเบียนรับคําขอ
ดังกล่าวแล้ว จะส่งให้แก่เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ (examiner) ตรวจสอบคําขอดังกล่าวโดยละเอียด  
ซ่ึง examiner จะใช้เวลาในการตรวจสอบประมาณ ๙ - ๑๕ เดือน โดยในระหว่างการตรวจสอบ 
examiner อาจจะขอให้ผู้ยื่นคําขอส่งเอกสารหรือข้อมูลเพ่ิมเติมท่ีจําเป็นได้ 

                              (๒.๓) เม่ือ examiner ตรวจสอบคําขอและเห็นว่าพันธุ์พืชดังกล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด examiner จะส่งหนังสือแจ้งการรับจดทะเบียน (The Notice 
of Allowance) ไปยังผู้ยื่นคําขอพร้อมกับแจ้งให้มาชําระค่าธรรมเนียม เม่ือผู้ยื่นคําขอชําระ
ค่าธรรมเนียมแล้ว USPTO จะส่งสิทธิบัตรไปให้ภายในสามเดือนนับแต่วันท่ีได้รับชําระค่าธรรมเนียม
เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ยื่นคําขอต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการยื่นเอกสาร (filing 
fee) จํานวน ๗๒๐ เหรียญสหรัฐ ค่าธรรมเนียมสิทธิบัตรจํานวน ๑,๑๙๐ เหรียญสหรัฐ และอาจจะมี
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ อีก เฉลี่ยประมาณ ๒,๗๕๐ – ๔,๐๐๐ เหรียญสหรัฐต่อราย 

        (๓) อายุของการคุ้มครอง 
               Plant Patent Act กําหนดอายุความคุ้มครองพันธุ์พืชไว้ ๒๐ ปีนับ

จากวันยื่นคําขอรับสิทธิบัตร อนึ่ง ผู้ทรงสิทธิตามกฎหมายฉบับนี้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวท่ีจะขาย เสนอ
ขาย ขยายพันธุ์ นําเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งออก หรือใช้พันธุ์พืชในการผลิตพืชผสมหรือ
พันธุ์พืชอ่ืนท่ีต่างออกไป ผู้ท่ีกระทําการใด ๆ ต่อพันธุ์พืชท่ีได้รับสิทธิบัตรย่อมกระทํามิได้ 

 

๒.๓ หน่วยงานท่ีมีบทบาทเก่ียวกับการคุ้มครองพันธุ์ พืชของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้แก่  

       ๒.๓.๑ หน่วยงานภาครัฐ 
                (๑) สํานักคุ้มครองพันธุ์พืช (Plant Variety Protection Office) 
                     เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใต้การกํากับของกระทรวงเกษตรแห่ง

สหรัฐอเมริกา (US. Department of Agriculture (USDA)) โดยมีเจ้าหน้าท่ีท้ังหมด ๑๑ คน โดยมี
หน้าท่ีหลักคือการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช (Plant Variety Protection Act)  

                 (๒) ศูนย์วิจัยเพ่ือการเกษตร (Agricultural Research Service)                                            
                                               เป็นหน่วยงานภายใต้การกํากับของ USDA มีหน้าท่ีสําคัญใน
การศึกษาวิจัยและค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านเกษตรกรรม รวมท้ัง 
ทําหน้าท่ีเป็นศูนย์วิชาการในการให้บริการให้ความรู้แก่เกษตรกรภายในประเทศ 
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                 (๓ )  สํ านักสิทธิ บัตรและเครื่ องหมายการค้า (Patent and 
Trademark Office (USPTO)) 

                    เป็นหน่วยงานในกํากับของกระทรวงพาณิชย์ (Department of 
Commerce) มีหน้าท่ีเก่ียวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตรและเครื่องหมาย
การค้า ตลอดจนมีหน้าท่ีรับจดทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าท้ังในประเทศและนอก
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

       ๒.๓.๒ หน่วยงานภาคเอกชน 
          นอกจากหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงได้แก่ PVP Office และ USPTO แล้ว 

ยังมีหน่วยงานภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองพันธุ์ พืชด้วย โดยกระทรวงการเกษตร
สหรัฐอเมริกาได้ทําความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชนท่ีดําเนินธุรกิจด้านพันธุ์พืชในการ
ศึกษาวิจัยและค้นคว้าทดลองนวัตกรรมใหม่ด้านการเกษตร ได้แก่ 

                 (๑) The Texas A & M University ทําหน้าท่ีศึกษาวิจัยพันธุ์พืช
ใหม่ โดยผลการศึกษาวิจัยของศูนย์ดังกล่าว ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองโดย USDA หลายรายการ 

                 (๒) Monsanto Headquarter Office เป็นบริษัทเอกชนท่ีทํา
ธุรกิจด้านพันธุ์พืชครบวงจร โดยมีห้องปฏิบัติการศึกษาทดลองวิจัยด้านพันธุ์พืชเพ่ือนําออกจําหน่าย
โดยมีสํานักงานใหญ่อยู่ท่ีเมืองเซ็นต์หลุยส์ มลรัฐมิซซูรีและได้มีการต้ังสํานักงานในหลายประเทศ 
ท่ัวโลกรวมท้ังในประเทศไทยด้วย 

               (๓) Danforth Scientist มีสํานักงานต้ังอยู่ท่ีเมืองเซ็นต์หลุยส์ มลรัฐ
มิซซูรีเป็นหน่วยงานภาคเอกชนท่ีทําหน้าท่ีศึกษาวิจัยเก่ียวกับพันธุ์พืชแสวงหากําไร มีหน้าท่ี 
ในการศึกษาศึกษาวิจัยและทดลองพันธุ์พืช 
 
๓.  กฎหมายไทยท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่  

กฎหมายของไทยท่ีเก่ียวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครอง
พันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒๓ ซ่ึงได้กําหนดนิยามคําว่า “พันธุ์พืช” หมายความว่า กลุ่มของพืชท่ีมีพันธุกรรม
และลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน มีคุณสมบัติเฉพาะตัวท่ีสมํ่าเสมอ คงตัว และ
แตกต่างจากกลุ่มอ่ืนในพืชชนิดเดียวกัน และให้หมายความรวมถึงต้นพืชท่ีจะขยายพันธุ์ให้ได้กลุ่มของ
พืชท่ีมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น และได้กําหนดคําว่า “นักปรับปรุงพันธุ์พืช” หมายความว่า ผู้ซ่ึงทํา
การปรับปรุงพันธุ์ หรือพัฒนาพันธุ์จนได้พันธุ์พืชใหม่ (มาตรา ๔)  

๓.๑ คณะกรรมการ 
      องค์กรท่ีบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้คือ คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชซ่ึงมี

หน้าท่ีและอํานาจหลักในการวางระเบียบเก่ียวกับการศึกษา ทดลอง วิจัย และปรับปรุงหรือพัฒนา
พันธุ์พืชจากพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถ่ิน พันธุ์พืชพ้ืนเมืองท่ัวไป และพันธุ์พืชป่าหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
พันธุ์พืชดังกล่าว (มาตรา ๖) 

 
 
 

                                                 
๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 



๗ 
 

๓.๒ วิธีการขอรับความคุ้มครองและผู้ทรงสิทธิตามกฎหมาย 
      สําหรับกระบวนการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นั้น จะเป็นระบบการจดทะเบียนโดย

มีหลักเกณฑ์ว่าพันธุ์พืชท่ีจะขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ต้องมีองค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้ 

       (๑) เป็นพันธุ์พืชท่ีไม่มีการนําส่วนขยายพันธุ์มาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการ
ขายหรือจําหน่ายด้วยประการใด ท้ังในหรือนอกราชอาณาจักรโดยนักปรับปรุงพันธุ์ หรือด้วยความ
ยินยอมของนักปรับปรุงพันธุ์เกินกว่าหนึ่งปีก่อนวันยื่นขอจดทะเบียน 

       (๒) มีความแตกต่างจากพันธุ์พืชอ่ืนท่ีปรากฏอยู่ในวันยื่นขอจดทะเบียน โดย
ความแตกต่างนั้นเก่ียวข้องกับลักษณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูก การบริโภค เภสัชกรรม การ
ผลิต หรือการแปรรูป และให้หมายความรวมถึงมีความแตกต่างจากพันธุ์พืช ในกรณีท่ีได้รับการจด
ทะเบียนคุ้มครองไว้แล้ว ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักรก่อนวันยื่นขอจดทะเบียน และพันธุ์พืชท่ีมีการ
ยื่นขอจดทะเบียนในราชอาณาจักรไว้แล้ว และได้รับการจดทะเบียนในเวลาต่อมา (มาตรา ๑๒) 

       นอกจากนี้ ห้ามมิให้จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ท่ีมีผลกระทบอย่างรุนแรงไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ หรือสวัสดิภาพของประชาชน อย่างไรก็ดี พันธุ์พืชใหม่ท่ี
ได้จากการตัดต่อสารพันธุกรรมจะจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ได้ต่อเม่ือผ่านการประเมินผลกระทบ
ทางด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ หรือสวัสดิภาพของประชาชนจากกรมวิชาการเกษตร
หรือหน่วยงานหรือสถาบันอ่ืนท่ีคณะกรรมการกําหนด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง (มาตรา ๑๓) ท้ังนี้ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอํานาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษากําหนดพืชชนิดใดให้เป็นพันธุ์พืชใหม่ท่ีจะได้รับการคุ้มครองและพืชชนิดใดท่ีมี
ความสําคัญต่อความม่ันคงของประเทศ (มาตรา ๑๔)   

๓.๓ วิธีการขอจดทะเบียน 
       ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ต้องเป็นนักปรับปรุงพันธุ์พืชและมีคุณสมบัติ

อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
       (๑) มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลท่ีมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 
       (๒) มีสัญชาติของประเทศท่ียินยอมให้บุคคลสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลท่ีมี

สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ขอรับการคุ้มครองในประเทศนั้นได้  
       (๓) มีสัญชาติของประเทศท่ีเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่าง

ประเทศเก่ียวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชท่ีประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย 
       (๔) มีภูมิลําเนา หรือประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอย่างจริงจังใน

ประเทศไทยหรือประเทศท่ีเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการ
คุ้มครองพันธุ์พืชท่ีประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย (มาตรา ๑๕)   

       สิทธิขอรับความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่สําหรับการปรับปรุงพันธุ์พืชซ่ึงลูกจ้าง
หรือผู้รับจ้างได้กระทําข้ึนโดยการทํางานตามสัญญาจ้าง หรือโดยสัญญาจ้างท่ีมีวัตถุประสงค์ให้ทําการ
ปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ ย่อมตกเป็นของนายจ้างหรือผู้ว่าจ้าง แล้วแต่กรณี เว้นแต่สัญญาจ้างระบุไว้เป็น
อย่างอ่ืน (มาตรา ๑๖) แต่กรณีท่ีการปรับปรุงพันธุ์พืชทําโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีได้กระทําการ 
ตามหน้าท่ี สิทธิดังกล่าวย่อมตกเป็นของหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าท่ีผู้นั้น หรือในกรณีท่ีมี
บุคคลหลายคนทําการปรับปรุงพันธุ์ หรือทําการพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ร่วมกัน บุคคลเหล่านั้นมีสิทธิ 
ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ร่วมกัน (มาตรา ๑๗) 



๘ 
 

การขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง (มาตรา ๑๙) อนึ่ง  ในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ทําการตรวจสอบและจัดทํารายงานเสนออธิบดีกรมวิชาการเกษตร หากอธิบดีเห็นว่าคําขอจดทะเบียน
ดังกล่าวนั้นถูกต้อง ให้อธิบดีมีคําสั่งให้ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนดังกล่าวภายในสามสิบวันนับ
แต่วันท่ีได้รับรายงาน โดยให้ผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการประกาศโฆษณาตามจํานวน 
ท่ีจ่ายจริง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๒๒) หากไม่มีผู้ยื่นคําคัดค้าน 
ให้อธิบดีมีคําสั่ งให้รับจดทะเบียนและประกาศชื่อพันธุ์ พืชใหม่ท่ีได้รับการจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี้ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๓๐)  อย่างไรก็ดี ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ต้อง
ชําระค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่
วันท่ีได้รับแจ้ง ถ้าผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด ให้ถือว่าละ
ท้ิงคําขอ 

๓.๔ สิทธิของผู้ทรงสิทธิและข้อยกเว้น 
      ผู้ทรงสิทธิในพันธุ์พืชใหม่มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการผลิต ขาย หรือจําหน่าย

ด้วยประการใด นําเข้ามาในราชอาณาจักร ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือมีไว้เพ่ือกระทําการอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังกล่าวซ่ึงส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่  (มาตรา ๓๓ ) แต่มีข้อยกเว้นของผู้ทรงสิทธิใน
กรณีต่อไปนี้ 

(๑) การกระทําเก่ียวกับพันธุ์พืชใหม่ท่ีได้รับความคุ้มครอง โดยไม่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือใช้เป็นส่วนขยายพันธุ์ 

(๒) การศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยเก่ียวกับพันธุ์พืชใหม่ท่ีได้รับความ
คุ้มครองเพ่ือปรับปรุงพันธุ์หรือพัฒนาพันธุ์พืช 

(๓) การกระทําเก่ียวกับพันธุ์พืชใหม่ท่ีได้รับความคุ้มครองซ่ึงกระทําโดยสุจริต 
      (๔) การเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์สําหรับพันธุ์พืชใหม่ท่ีได้รับความคุ้มครองโดย

เกษตรกรด้วยการใช้ส่วนขยายพันธุ์ท่ีตนเองเป็นผู้ผลิต แต่ในกรณีท่ีรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประกาศให้พันธุ์พืชใหม่นั้นเป็นพันธุ์พืชท่ีควรส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์ให้เกษตรกร
สามารถเพาะปลูกหรือขยายพันธุ์ได้ไม่เกินสามเท่าของปริมาณท่ีได้มา 

        (๕) การกระทําเ ก่ียวกับพันธุ์ พืชใหม่ท่ีได้รับความคุ้มครอง โดยไม่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการค้า 

        (๖) การขายหรือจําหน่ายด้วยประการใด นําเข้ามาในราชอาณาจักร ส่งออก
นอกราชอาณาจักรหรือมีไว้เพ่ือกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าว ซ่ึงส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืช
ใหม่ท่ีได้รับความคุ้มครองซ่ึงถูกนําออกจําหน่าย โดยผู้ทรงสิทธิหรือด้วยความยินยอมของผู้ทรงสิทธิ 
 
๔. อนุสัญญาคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (The International Convention for the Protection of 
New Varieties of Plants 1991) 
                          อนุสัญญาคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (The International Convention for the 
Protection of New Varieties of Plants 1991) (UPOV) เกิดข้ึนในปี ค.ศ. ๑๙๘๑ โดยมีภารกิจ
หลักในการส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกพัฒนาและให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ตลอดจนสิ่งท่ีเก็บเก่ียว
ได้จากพืชดังกล่าว รวมไปถึงการให้ความคุ้มครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืชด้วย ปัจจุบัน ประเทศ
ไทยยังมิได้เข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาดังกล่าว โดยในปัจจุบันกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร



๙ 
 

และสหกรณ์ อยู่ระหว่างการเสนอแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช ซ่ึงหากดําเนินการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายเสร็จแล้ว ก็จะเข้าสู่กระบวนการเข้าเป็นภาคีต่อไป ตอนนี้ยังมีข้อขัดข้องเก่ียวกับ
ประเด็นเรื่องการปรับปรุงพันธุกรรม (Genome Modification (GMO)) ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีมีความ
อ่อนไหวและถูกคัดค้านการจากองค์กรอิสระเป็นอย่างมาก ทําให้การแก้ไขกฎหมายล่าช้าและยังไม่
ประสบความสําเร็จจนถึงปัจจุบัน 
 
๕. บทสรุป 

การจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ตามกฎหมายไทยจะเน้นเรื่องความใหม่และมีความ
แตกต่างจากพันธุ์เดิมท่ีปรากฏแพร่หลายในประเทศ ซ่ึงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณาจด
ทะเบียนกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชของประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีจะพิจารณาจากเกณฑ์เรื่องความใหม่ 
(new) นอกจากนี้อาจมีปัจจัยด้านอ่ืนมาประกอบด้วย เช่น ความโดดเด่น (distinct) ความสมํ่าเสมอ 
(uniform) พันธุ์พืชดังกล่าวต้องมีความสมํ่าเสมอของสายพันธุ์ โดยต้องสามารถบรรยายลักษณะท่ี
ชัดเจนได้และเป็นท่ียอมรับทางการค้า รวมท้ังต้องมีความคงท่ี (stable) อย่างไรก็ดี หลักเกณฑ์
ดังกล่าว เป็นการเน้นย้ําว่าความคุ้มครองท่ีจะได้รับตามกฎหมายจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการคิดค้น
พันธุ์พืชใหม่ ๆ ข้ึนในประเทศ อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมด้านการเกษตรและส่งผลดีต่อ
เศรษฐกิจตามมาอีกด้วย 


