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กระทรวงเก#แรและชหกรพ 
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เรธง ป็สสิงเกแ10งตพะกรรมาสิกา■ทชาม{เ!จารพาร่างพระราชบัฦเพัแรุมศวสงพันชุพช พ.ดํ............

90งาพ(ภา

เร่!)น เลขารการศพะรัฐมนศร่

สิงส์ดํงพารา8 1. ดำเงกรพาพาทารเท!Hท ท 2350/2542 แงรันที่ 22 กันรารน พ.ดํ.2542 

นชะท 2351/2542 aงานที่ 22 กันยารน พ.ศ.2542

2. เสกดำรกาวจ้ศต้งดำนักรุมศรแง!แช!ชนพงชา!

ตามพนังสืสดำรกเลขาสิกาวศ)*ะรัฐมนแร่ ที่ นร 0204/14927 แงรันที่ 29 ตุลาRH 2542 

แจ้งม!คพะรัฐมน*ร่รัมทราบขสสิงเกแขสงตพะกรรยาสิทาราดำม{เพจารพาร่างพระราชนพ<|แรุม*รสงพันชุแช

พ.ดํ............ เสงา*ดํภา ว่ากระทรวงเก#*รนแะดํพกรพ*วรจะดำเนินการจ้*!งหน่วรงานกลางประกสข
รวรบุศลากรนละเดรสงมสเนมาาตรเฉพาะ เพสทำหราที่รับ!*ชสบนละกำกับศนลกาวรุม*รสง!แชรชโแร*รง 

สนจะเที่นการดํวยดํงเดํร่มและดํนันดํนนรุนศรแง!น!!ชไพั*รง*านเจ*นารนพรสงกนหมารสร่างน!จริง 

โศรศพะรัฐมน*ร่มสบ‘เพกระทรวงเก#*รนละ๙หกรพรัน'!ป!จารพาดำเนินการนราแจ้งโรดำนักเลขารทาร 

ศพะรัฐมนแร่ทราบเพสนำเดํนสตพะรัฐมนศร่ดํสาป นั้น

กระทวา'นก#แรและรหทรพาต้มสบหมารา!กรมวชาการเท#*รเรนหนารงานรับ!*ชรบนละ 

ปป็บั!งาน*ามพระราชพ*ร*รุมศรสง!นชุ!ช พ.ดํ.2542 (ประกาดำนราชกจจามเบกพา ฉบบทน#รกา 

เร่ม 116 ศสนที่ 116 ก แงรันที่ 25 พฤดํจ้การน 2542) ชิงกรมวิชาการเก#*ราต้เ*ร่รมความหรัสม 

เพสรสงรับกฎหมารนบนนาศธาส้ดำเนินการดังนั้

1. ทั้งดำนักรุนศรสงพนชุ!ชนห่งชา! เนเที่นหน่ารงานภารานเพสทำหนาที่รับ!แชสบ 

ดำเนินการา!เที่นาปแามพระวาชนศพํรรุนสรสง!นชุ!ช พ.ดํ.2542 านกระบานการเกรากันการ!จารพา 

าพัศวามรุมศรธงพันชุ!ช รวมกังจ้พงบประมาท สตรากำต้ง และชตานที่เพธรสงรับงานต้งกร่าว รารละเสรแ 

แามดำสิงกรมาชาการเก#ตา แามสิงที่ดํงมาต้วร 1
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2. แก่งกังค#ะกรรมการนคะค#ะทำงานรวม 4 สุด ก'!น

2.1 ค#ะสนุกรรมกาวเก?ยมการปเ)นกกามกฎหมายว่ารวยการคุ้พควสงกันยุพส

2*2 ค#ะทำงานยกว่างหกักเก#ทการกรวจสรนรกพะโครงสร้างภายนยกยยง{ส

2.3 ค#ะทำงานยกว่างหรกเก#ทการกรวจสBนรกพะโครงสร้างภายโนนคะ 

ร#?ววทยาทรง{ส

2*4 ค#ะทำงานเฉพาะกิจวางหรกเก#ท์นคะแนวทางานการกรวจส8*1คุ#สมนักแคะ 

รกพะรนยุ{ทน■คะ*นกกาม เ งรนโทที่ระนุโร้านกฎหมาย

3. เครยมการกัาาร#ายกร่าง กฎกระทรวง ประกา■กระทรวง ประกา■กรม นระ 
คำร่งก่าง ๆ ที่จะรรทกามพระราสธ#รกคุ้มครรงกันยุรส ห.*.2542

4. จักทำฐานทรนคกัน{{สานกานาครงสร้างรกพะภายนรก โครงสร้างรกน#ะภายไนแกะ 

รกพะทางร#?วาทยาทรงกันยุ{สร้น!รงแคะกัแยุ#นะเททรงกรมวสาการเทพว

5. รวนรวม(.ฉีกรกพการพนพประจ่ารนยุทaง{สสาก#สนกต่าง ๆ ร่งกรมวสาการเกพร 

โกัพทรมกพร้Bมแร้ว แคะเกรฒ#ทเรนการเพรจักทำกัน{สเ■รทฐกิจสนกรนๆก่รโปเพรเข้น{คมค 

ประกสบทารพสูจนกักพะสวามาหม่ทรงชิแคุ้{สส์จะ J8 ร้ยการคุ้มกร a งกัทษี

6. เก?ยมการทรจกทะเนยนกันยุข็สาหม่ทสงสวนราสการเพคาหโกัร้นการคุ้มควรงกัทร
กานกฎหมาย

7. จัดทานนบพรรมก่าง ๆ ที่าำเข้นรสงา?านกระบวนการทรร้ยกัทพุยครสงกันยุพสทุกทนกคน

โดยยกหกักเก#ทแคะแนวกๆงธส1 International Union for the Protection of Hew Varieties 

of Plants (UPOV) แคะกฎหมายคนัฃคน ๆ ทากรเกยง
8. จัดทากรสบนระแมนการดำเนนงานทสงสานักคุ้มควสงกันยุ{สนห่งสากเพสเข้นแนวทาง 

าห้เ จ้าหน้าที่โดอดถลปฏป็กที่เ ข้น เสกภาพ แคะพ*กัรงกานหยักเท#ห์แคะเงยนโทที่ระขโร้านกฎหมาย
9. ประสานงานกันหน้าสงานลิ่เส์ยารรงทั้งภายานแคะภายนคกกรมวสาการเกพร เพย 

คำเน้นงานดามพระร าสธ##■คุ้มดรรงกัน{{ส พ.■.2542

10. ประสารพกันท ทำความเทาาจกันย้ที่เที่ยวทรงแคะประสาสนทาโป
11. แจ้งาห้ World Trade Organization (WTO),International Union for the 

Protection of New Varieties of Plants (UPOV) แคะทุกเทพร โกักรานว่าประเท■โกยโรม 
กฎหมายกังกค่าวนรา
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สำหรับการจ้*กั้งพน์ไร'ทนกรางเหึ่aทาหน้าทรับพ*ณเกะกากับ*แสการ*พ*รรงหันธุหสํ 

กรพวสำทารเทห*ร1รสำเ&เการรหจ้#ทั้ง สำunij■พรรง*นทุรสํแ ห่งส  ํา*กั้นแรงทนกร พาสํ'าการเกห*ร 

โ*Bหรงน*ว StttfttfiSluviwaunารนํนสํนa ย.ก.ห.กระทรวงเทห*รนaะสํหก™ พจารนา รารระเสร* 

นาพร่งiรสํงมารา* 2 ทนนนยา

จ้งเรร'นพาเ*ยโขร*นำเสํนห*ยเะรัฐพน*รทราบแระสํนบสํนุนการจ้*กั้งสำน้กรม*รรงหันทรสํ 

แหงสำร กรพาสำการเกห*ร ก่สไน*ารจ้กร8น*(เพาก

9au**ง*วานนบคB

i_J.es. ^เ^

(msifowa ®SwfKTW)

^iffthmJM ะ

กรพาสำการเกห*ร 

ทรงการเจ้าหน้าท

โทร.5798512



คำลังกรมวิชากาวเกษตร 
ที่2350/2542

(รอง ทั้งสำนักล้มครองหนธุพืชแฟงชากิ กททชาการเกษคร

อแสน!คำลังกรนวิชากานกษกร ที่ 2336/2541 หงวันที่ 22 กนบาบน 2541 ตงส่านก 

ง เนล้มครองลันธุพืช กรมวิชาการเกษตร มฐานะเทยบ(ฟากอง ขึ้นตรงภับดธบคกรมวิชากๅรเกบฅร 

แถะรองอชบดีกรมวิชากาวเกษตร ที่าด้ร'บมอนนมพ โคขโด้ล้อ่านวยทารสำนักงานล้มกรองลันธุลีช 

กรมวิชาการเกษตร ลีฐานะเรฒเท่าล้อ่านวยการกองแทะเป็นล้ได้รันมอบอ่านไจต่าง ๆ หกรมวิชาการ 

เกนตรมอบใลั§อ่านวยการกอง โคยล้ไหนคนนาทแกะแม่งงานกายโนสํเนักงเนล้แครองลันธุลีช ทรม 

วิชากเรเทษดร ไวแล้ว นัน

นัดนเพิ่อโลัการบ?หารงานชองสำนักล้มครองพัน{ลีชเพ่งชาฅ กรมวิชาการเกษตร

เป็นไปด้วยความเรียบ?อยแถะลีประสทเกาพ จงใลัสำนักล้มครองลัน{พืชแห่งชาก  ิ กรนวิชาการ

เกษตร ลีหนัาที่ความรับผดชอบและแบ่งงานภายในใหม่ ด้งน 

1. หน้าที่รับผดชอบ

น รับจดทะเบียนลัน{พืช(พือขอรับความล้มครองสิทเแทะบ?หารรัดการกอง

ทุนลันธุลีช ตามหระราชบัญญพล้มครองพัน{พืช พ.ศ......

v เ.2 ออกหนังลีออทุญาดนำเด้าส่งออกแถะนำฝานลีชอทุรักษ์ แกะซากชองหช 

ยทุรักษ์ แกะใบสำด้ญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพึชอทุรักษ์ ตามพระราชบญญักิลันธุลีช พ.ก. 

2518 แล้ไขเพิ่มเตึมโดยพระราชนัญญักิลันธุลีช (ฉนับที่ 2) พ.ศ. 2535

1.3 ลึกษาวิรัยเกี่ยวกับลักษพะต่างๆของด้นธุลีช เพิ่อเป็นา!ระไยชษ์สำหรับ 

การตรวจ วิเคราะร?ไนกาแคทะเลียนลันธุลีช แกะกาวล้มครองพืชอทุรักษ์

1.4 ลึกษารวบรวบข้อทุลเกี่ชวกับกฎหมายระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการ

บ่ฎืนัด้งานตาม พระราชบญญด้ล้มครองพ้นธุลีช พ.ศ...... และพระราชบัญญติลันธุลีช พ.ก. 2518
แล้ไชทนนด้มโดยพระราชนัญญัดีพ้น{พืช (หนับที่ 2) ห.ศ. 2535 รวมทั้งกฎหมายระหว่างาเระเทศหนับ 

อน ๆ เช่น อทุสัญญาว่าด้วยความหถากหกเยทางช่วทาพ

I
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1.5 เป็นทุนย์{อมูลที่เที่ยว{องกับการ1$มก}องท้นธุพึขคามพระ:ใขบญญ้ด f้$ม

กรองท้น$ท้ข พ,ศ......

1.6 ปฎนํด้งทท่วมกับหรอสนับสทุนการปฎบัด้งในของหน่วยงานส์น ๆ ที่เกี่ยว 

{องห?อที่ไพั?บมอบหมาย

2. การแบ่งงานกานไนสำนัก)5มกรองท้นธุท้ขแห่งขาด้

2.1 ก เรนบ่งงานภายไน แบ่งเป็น

2.1.1 ฝ่าขบ?หารทั้วไป

2.1.2 ฝ่ายทะเบีขน,ฟัน(พัช

2.1.3 ฝ่ายอบุรกนพ*

2.1.4 ฝ่าย{อมูลและสารสนเทศ

2.1.5 กสุ่มวเขนละตรวเสอบพัน^พัช

2 2 หนัาที่ความ?บผคขอบของหน่วยงานภายในสำนัก1$มกรองท้นธุพัขแห่งขาด้

2.2 1 ฝ่ายบ?หารทั้วไป

ป็หนัาที่?บฝ็คขอบ การ{คท้าแผนปฏีบัด้งาน แผนงานและงบ 

ประมาณ ตตตามประเมนพล บ?หา:?คการกองทุน)$มกรองพันเพัข งานสารบรรณ งานการเงนนัญซี 

และฟัสทุ และงานธุรการพัวไปของสำนัก

2.2.2 ฝ่ายทะเบียนพันfพัช

มหนัาทึ่รบผคขอบ ในการครวเสอบ วเคราะห่ กักบณะและทุณ 

สมมตของท้น^พัช ตามขั้นตอนของการเตทะเบียนท้นธุพัช เที่อ)Jมกรองส์ทขของ$1นขอเตทะเบียน 

พันธุพัช

2.2.3 ฝ่ายอทุ?กษ์พัช

บีหนัาที่?บผึคชอบ ไนการควบทุมการนัน{า ส่งออก และน่าฝ่านทข 

อทุ?กบการขั้นหะเบียนสเาไนที่เพาะเที่ยงพัชอทุ?กบ์

2.2.4 ฝ่าย{อมูลและสารสนเทศ

บีหนัาที่?บผคชอบ เตท้าระบบฐาน{อมูลพั^พัช พักบากฎหมาย 

ระหว่างประเทศที่เที่ยว{องกับกใรปฏีนัด้งใน)$มกรองพันธุพัช พัชอทุ?กบ์ อทุสํญญาว่าพัวยศวามหลาก 

หลายทางชวภาพ และพ{สารกวามปลอดภยทางช้วภาพ รวมทั้งด้คห่อประสานงานกับองก์กรต่าง

ประเทศที่เที่ยว{องห่าง ๆ
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2.2.5 mjwltimncตรวเทยบพันแพึช

mnnmnฝ็คชoil tfntmiu ifiu แทเกทพนะท่น ๆ ขบ1พนธุพช 

|{ถะห้ขfJipnw |หี่อป3ะ]บชนในททเคทะศ์เษ,นแถะอ1ทท>ท1น<|ห้ข 

ก่นfง1ไคที่ช้คห imifamMiifaifWKriiiiท์ [แทน

ทงif (VIนค่บัคนเป็นด้น'ไป

liง U1 วํนท 22 ทนบน/น พ.ศ. 2542

(โทแอ:ทพ์ พเไททน)

o»n,.nmjTmnuf>viii

วาะพ้น^/ร่าง
J ราin/itafl

/หาน
,-^ /ทววจ



%
สํใดั้งกรมวิชากนเกพร 

ที่235V2542

นอง สำหนคหน้าที่และแต่งดั้ทรเหาราที่!เฎบํดงไนที่สำนักดั้นกรองพันเหึชแห่งชาติ

ก:มวิชากนเกพ:

อนุสนชกัาดั้งกรมวิชากนเกพร ที่2337/2541 ลงวนที่22กันซพน 2541 กำหนดหน้า 

ที่เพะแต่งดั้งเราหน้าที่ปฐป้ติงานที่สำนักงานดั้นกรองพัน^พัช กรมวาทกนเกพร 

ไวัแลัว นั้น

ท}องแกปีกนเปส์ยนแปลงเ?{ขวกับบทบาทภารกัร รงพพนรกสำดั้งกรมราทกนเกพร 

ที่ 2337/2541 ลงวันที่ 22 กันขพน 2541 สำหนคหนัใที่และแต่งดั้งเราหนัาที่ปฎนัติงานที่สำนักดั้ม 

ครองพันfi?ชแห่งชาด กรมวิชากนเกพรไหม1 สํงนั้

1. นพรช] ชดประเสรฐ นักรชากโรเกพร 7ว. (สํโแหน่งเถชสิ่ 348) รายนัารชและ 

อนุวักน์พัชป้า กองควบภูม1ที่ชนละวัสคุกนเกพร เป็นดั้สำนวยกนสำนักดั้มกรองพันธ 1ุพัชแห่งชาติ กรม 

วิชากาวเท'นคร และเป็นพัวหน้าฝ่พอนุรกบ์พัช สำนักดั้นกรองพันธุพัชแห่งชาติ กรมวัชากนเกพร

2. นางชนกานด์ สรไหะดีร เราหนักงานธุรการ 4 (สำแทน่งเลาเที่ 252) ฝ่าบ

บวิหนทวไป กองกวบคุมพัชและวัสคุการเกพ: เป็นนัวหน้าฝ่พบรหนพัวไป สำนักดั้นกรองพันธุพัช 

แห่งชาด กรมวิชากนเกพร

3. นาบสุ:ไกร สํ'ง'พสุบรรพ์ นักวิชากา:เกพร7ว.(สำแหน่งเถชที่ 349)ฝ่าบนัา

พัชและอนุวักบ์พัชป่า กองควบคุมพัชและวัสคุกนเกพร เป็นนัวหน้าฝ่ายทะเปียนพัน^ช สำนักดั้น 

ฑรอฺงพัน{พัชแห่งชาติ กรมวิชากนเกพร

4. นางสทานวศพ์ย ป้วัชญ!ปา;[ง นักวิชากนเกพร 7ว. (พันเหน่งนเชที่ 350)

ฝ่าขนำพัชและอนุวักบ์พัชป้า กองควบคุมพัชแทะวัสตุกนเกพร ปฎบ้ติงานที่ ฝ่ายทะเปียนพันธุพัช 

สำนักดั้นกรองพัน{พัชแห่งชาติ กรนวัชากนเกพร

5. นโงสา'แขนารา ทวัพฆ์หลับ เราพนักงานการเกพร 5 (กันเหน่งเลขที่ 353)

ฝ่เยนำพัชและอนุวักบ์พัชป้า กองควบคุมพัชและวัสชุการเกพร ปฎป้ดงานทึ่ฝ่าขอนุวักน์พ้ช สำนักดั้น 

กรองพัน{พัชแห่งชาติ กรมวิชาการเกพร

6 นางพานา วิระไสภพ นักวิชากนเกพร 7ว. (สำแหฺน่งเลชที่ 3009)ฝ่ายติค 

ตามและประเมนพล สถาบนวิวัยหม่อนไหม เป็นนัวหน้าฝ่ายรอนุลและสนสนเทศ สำนักดั้มครองพันธุ 
พืชแห่งชาติ กรมวิชาการเกพร

1, นพเทนัดย ใชผนรร นักวิชาการ๓พร 6ว. (สำแหน่งเลขที่ 351) ฝ่าขนำพัช 

และอนุวักบ์ท้ชป้า กองควบคุมพัชและวัสคุกนเกพร ปฎนัดงานที่ฝ่พรอนุลนละสนสนเทศ สำนักดั้ม 

กรองพัน{พัชนห่งชาติ กรมวิชาการเกพร



8. นางสาาดวงเคึอน ศรีโพทา นักราทการเกนคร5 (ด้นพน่งเลาด้เ352) ฝ่าบ 

นํใทชนละอบุรกอ์พึ•ท}! กองคาน!!เพสชเพ*รสตุการเกนศร ปเ}นัรงในพื่กสุ่มรเชแทะดรวรสอนด้น^สช 

สํทเท!$มกรองพ้น$[พชแพ่งชาต กรมราทการเกนคร

ทั้งน ทั้งแต่บดนเป็นด้นไป

✓ ด้ง ณ านที่ 22 กันชาซน ห.ส. 2542

%

(แทบเทนา คาใถก)])

*> flin-m รน') Kirn JUlWWf

ว T ะห้นจุ/ทง ทด?/หนท Iหาน /nrว*



การจัดดั้งสำนัาคุมครองพันธุพึชแห่งชาด

1. เรื่องเดิม

ประเทศไทยมีความหลากหลายทางขีวภาพสูงมาก พันfพืชที่พบแล้วมีถึง 

14,200 ชนิดพันธุ โดยที่หลายชนิดมีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น จึงควรต้องมีมาตรการอนุริกษ์ 

และล้มครองพันธุพืชเหล่านี้ไว้ เพื่อมีให้ตำงชาติเข้ามาฉกฉวย ด้งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อนึ่ง 

ประชากรโลกขณะนี้มีประมาณ 6,000 ต้านคนจะเพื่มขึ้นเป็น 8,000 ด้านคนในอนาคตอนใกล้ 

ความต้องการอาหารจะมีมากขึ้นด้วย นด่ส์นที่เพาะปลูกไม่ลามารถขยายเพื่มได้ การปลูกพันธุ 

พืขดี ให้ผลผดดสูง และมีคุณภาพดีเท่านั้นที่จะแห้ปัญหาเหล่านี้ได้

การปรับป^งพันธุพืช จะต้องดงทุนค่อนข้างสูง กว่าจะผดดพันธุพืชออกมาได้ 

จากสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่จะล้มครองสิทธิของนักปรับปเง  

พันธุพืช ด้งนั้นนักปริบปเงพันธุโดยเฉพาะบริษทข้ามชาติจึงยังไม่มีแรงจูงใจในการจะเข้ามาผสิต  

พืชพัน^ดีในประเทศไทย เพราะยังไม่แน่ใจในผลตอบแทนว่าจะล้มทุนที่ดงไปหรอไม่ ด้งจะเห็นได้ 

ว่าการผลตพันธุใหม่ในปัจจุบันนักจะอยู่ในความรบผิดชอบของภาครัฐเป็นล่วนใหญ่ ลัามี 

กฎหมายล้มครองพันfพืชออกมาใฃ้บังคับ จะเป็นแรงจูงไจ กระต้นให้ภาคเอกขนเร่งผลตพันธุดี 

ออกมาได้มากขึ้นตลอดเวลา เกษตรกรจะมีทางเลึอกไนการใข้ประโยชน์จากพันธุดีได้มากขึ้นด้วย 

นอกจากนี้ยังเป็นการสอดคล้องกับข้อดกดงขององค์การการด้าโดก ที่จะให้ประเทศไทยขึ้งเป็น 

สมาซิกต้องมีพระราชบัญญัติล้มครองพันธุพืชไข้บังคับภายไนปีพ.ศ. 2542

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมย์ด้งกล่าว กรมวขาการเกษตร ออกคำลังที่

1448/2537 ดงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2537 แต่งด้งคณะทำงานยกร่างพระราชบัญญัติล้มครอง

พันธุพืชใหม่ พ.ศ.......เพื่อทำหน้าที่ยกร่างพระราชบัญญัติล้มครองพันธุพืช (ด้งเอกสารแนบที่ 1)

โดยให้ยืดหลัทการล่งเสริมและสรัางแรงจูงใจให้มีการปรับป?งพัน{พืชมากขึ้น ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้ 

หลักความปลอดภัยทางชวภาพและความนั้นคงทางอาหาร ตลอดจนล่งเสริมการอนุริกพ  ั

ทรัพยากรพัน![พืช และให้สิทธิเกษตรกรนดะชุมชนอย่างเหมาะสม คณะทำงานชุดด้งกล่าว ยก

ร่างพระราชบัญญัติล้มครองพันธุพืชใหม่ พ.ศ....... แล้วเสร็จเนึ่อวันที่ 10 สิงหาคม 2535 เสนอ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พืจารณาปริบปใงแห้ไข นำเสนอรฐมนตริ1ว่าการกระทรวงและ 

สหกรณ์เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2538 แต่เนึ่องจากมีการยุบสภาฯเมื่อวันที่ 29
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พฤษภาคม 2538 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งเรื่องคืนให้กรมวชาการเกษตร รอด่าเนินกา? 

จนกว่ามีการจัดด้งรัฐมาดชุดใหม  ่วันที่ 28 สงหาคม 2538 กรมวัชาการเกษตรจึงได้เสนอพระราช

บัญณ์ติคุ้มครองฟันifคืชิใหม่ พ.ศ....... ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำเข้า^การพิจารณาของ

คณะ!ฐมนตรี สำนกเลขาธิการคณะ?ฐมนตรี ได้ส่งร่างกฎหมายด้งกล่าวให้กระทรวงพาณิชย  ์

พิจารณาเสนอความเห้น จากนั้นกระทรวงพาณิชย์ให้ความเห็นต่อส่านักเลขาธิการคณะ

รัฐมนตรีว่าควรมีการหารีอกันระหว่าง 2 กระทรวง ผลการหารีอระหว่างกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์กับกระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ข้อยุติ

กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองฟันธุพิช พ.ค.......ต่อ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2540 และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1ด้

เสนอร่างพระราขบัญญัติคุ้มครองพันธุพืชใหม่ พ.ศ......... ฉบบเติมต่อสำนักเลขาธิการคณะ

รัฐมนตรี เช่นกัน ในวันที่ 22 มกราคม 2540 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แข้งให้กระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ทราบว่า ร่างพระราชบัญญัติฯ ทั้ง 2 ฉบับ มีหลักการ 

และสาระสำค้ญคด้ายคลงกัน สมควรให้ทั้ง 2 กระทรวงร่วมกันพิจารณาให้ได้ข้อยุติ ก่อนนำเสนอ 

คณะรัฐมนตรี

นายก?ฐมนตรี (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ) ได้มีค่าลังแต่งทั้งึคณะกรรมการ 

พิจารณายกร่างกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุพืชและคณะกรรมการชุดนั้นได้รับการแต่งทั้งให้  

ตำเนินการเร์องด้งกดาวต่อในรัฐบาลปัจจุบัน คณะกรรมการชุดด้งกล่าวด่าเนินการยกร่าง

พระราชบัญญัติคุ้มครองฟัน{พืช พ-ศ....... แล้วเสเจเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2541 โดยรวมร่าง

พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุพึชของ 2 กระทรวงเข้าด้วยกัน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีคาลังที่ 0100/631 ลงวันที่ 4 ฤมภาฟันธ์ 2541

เรื่องให้เร่งรัดการจัดลัมมนาเซิงประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุพืช พ-ศ.........

(ด้งเอกสารแนบที่ 2 ) ทรมว่ขาการเกษดรได้จัดตำเนินการจัดลัมมนาเซิงประชาพิจารณ์ขึ้น 

ตุญฺามิภาคทั้วประเทศ แล้วนำข้อเสนอแนะจากผลการสัมมนาเซิงประขาพิจารณ์มาปรับปtง 

แกัไขร่างพระราชบัญญัติด้งกล่าวแล้วนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และได้รับความเห็น 

ชอบเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม2541 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งร่างพระราชบัญญัติด้ง

กล่าว ให้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎกาตรวจพิจารณาและได้ตำเนินการแล้วเสเจเมื่อวันที่ 

28 ตุลาคม 2541 พ!อมลงความเห็นไห้กรมวัขาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น



ผู้?บผิดขอบในการดำเนินงานตามกฎหมายฉบับนี  ้ จากนั้นคณะ?ฐมนตรี คงมติเมื่อวันที่ 8

ธนวาคม 2541 ให้เสนอร่างพระราชบัญฤ}ติ/{มครองพันธุพืช พ.ศ....... ต่อรัฐสภาเป็นเซึ่องด่วน

สภาผู้แทนราษฎรลงมติรันหลักการแห่งร่างพระราชบัญญ้ติ/{มครองพันธุพืช พ.ศ....... ตามเสนอ

เมื่อวันที่ 3 ๆมภาพันยั 2542 แคะตั้งคณะกรรมการาสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา ซึ่งคณะ 

กรรมการวืสามัญชุดดงกล่าวได้พิจารณาแล้วเส!จเมื่อวันที่ 17 มิจุนายน 2542 คาดว่าพระราช 

บัญญติ/{มครองพันธุพืชจะมีผลใช้บังคับก่อนส้นปี พ.ศ. 2542

2. สาระล่าคญ
เนึ่องจากประเทศไทยกำลังจะมีพระราชบัญณ์ติ/{มครองพันธุพืชใช้บังคับ 

ภายในก่อนส้นปีพ.ศ. 2542 เมื่อเป็นการล่งเสรีมใ!}มีการป?บป^งท้นifแคะพัฒนาท้น1(พช ให้มี 

พันธุพืชใหม่เพิ่มเดิมจากที่มีอยู,เดิม ยันเป็นการส่งเสรีมการพัฒนาทางด้านเกษตรกรรม โดยการ 

ล่งเสริมและสร้างแรง'ฐงใจ ด้วยการให้สิทธิและความ({มครองดามกฎหมาย ตลอดจนเมื่อเป็น 

การอนุรักษ์ และพัฒนาการใข้ประโยชน์ พัน!fสขพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ่พืขพื้นเมืองทั่วไปและ 

พันธุพืชปา เพื่อให้ชุมข!ณส่วนร่วมในการดูแล บ่า?งรักษา และใช้ประโยชน์พันธุพิชอย่างยงยื่น 

พระราชบัญญติฉบับนี้กำหนดให้กรมวชาการเกษตร กระทรวงเกษตรแคะ

สหกรณ์ เป็นหน่วยงานดำเนินการให้เป็นไปดามเจตนารมย์ที่กล่าวข้างต้น จึงจำเป็นต้องมี

หน่วยงานเฉพาะรันผิดชอบ จึงขอจดตั้งสำน์กด้มครองพันธุพืชแห่งขาดิ ขึ้นในกรมวัชาการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3. การจํดตั้งล่านักคุมครองพันธุพืชแห่งชาติ

3.1 วัดถประสงคในการจํคตั้ง

เป็นหน่วยงานกลางในการปฎบติการตามพระราชบัญญติ/{มครองพัน!}พืช 

ซึ่งประกอบด้วย การจดทะเปียนให้ความ/{มครองนักปรับป?งพันfwชใหม่ และพัน!fพืขพื้นเมือง 

เฉพาะถิ่น พิทักษ์อนุรักษ์และควบคุมกำคับดูแลการใข้ประโยชน์พันfพืชพื้นเมืองทํ่วไป พันธุ 

พืชปา ตลอดจนการแบ่งบันผคประโยชน์ไห้คับชุมชนผู้ดูแคปา?งรักษา และ'ไข้ประ'โยชน์

ท?พยากรพันธุพืชของชาดิ
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3.2 หนาพัร์ขดิดชอบ

3.2.1 รับจดทะเบียนพันธุพืช เพื่อขอรับความคุ้มครองลํทธ และบรหารจัดการกองทุน

พันธุพืช คามพระราชบัญญดิคุ้มครองพันธุพัช พ.ศ.....

3.2.2 ออกหน์งรออนุญาตนำเข้า ส่งออก และนำผ่านพัชอนุรักษ์ และซากของพืชอนุรักษ์ 

และใบลำคญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญํดพันธุ 

พืช พ.ศ. 2518 นเ^ขเพิ่มเตมโดยพระราชบัญญดพันธุพืช (ฉบบที่ 2) พ.ศ. 2535

3.2.3 ศกษา วิจัยเกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ ชองพันธุพืช เพื่อเป็นประโยชน์ลำหรับการตรวจ 

วิเคราะหในการจดทะเบียนพันธุพืช และการคุ้มครองพืชอนุรักษ์

3.2.4 คึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการป/)บัพังาน

ตาม พระราชบัญญํตคุ้มครองพันธุพืช พ.ศ....... และพระราชบัญญ้ดพันธุพืช พ.ศ.

2518 แก็ไชเพิ่มเดิมโดยพระราชบญญ้ตพันธุ'พืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 รวมทั้ง 

กฎหมายระหว่างประเทศฉบับอื่น ๆ เข่น อนุลัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชว 

ภาพ
3.2.5 เป็นคุนย์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุพืชดามพระราชบัญญดิคุ้มครองพันธุพืช

พ-ศ.......

3.2.6 ปฎิบ่ตงานร่วมกับหรือลนํบลนุนการปฎบ่ดงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อ'พืรอที่ 

ใด้รับมอบหมาย

4. การแบ่งงาบภายในลำนกทุแครองพันธุพัชแห่งชาดิ

4.1 การแบ่งภาขใน แบ่งเขิน

4.1.1 ผ่ายบรืหารทั้วไป

4.1.2 ฝ่ายหะเบียนพันธุพืช

4.1.3 ฝ่ายอนุรักษ์พืช

4.1.4 ฝ่ายข้อมูลและลารลนเทศ

4.1.5 กลุ่มวิจัยและตรวจลอบพันธุพืช
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4.2 Hintเคว11เจับรดชอนของทน่จขง,าเพทยใเ๗าขักffiเศรชิงพ้นอุพืชแห่งชาf)

4.2.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป

มหน้าที่รบผดชอบ การจัดทำแผนปฏีบ้ตงาน แผนงานและงบประมาณ ตดดาม

ประเมนผล บริหารจัดการกองรฺ}น^มครองพันธุพัช งานลารบรรณ งานภารเงินและพัสคุ และงาน 

ธุรการทั่วไปของล่าน์ก

4.2.2 ฝ่ายทะเบขนพันธุพืช

มหน้าที่รบผดชอบ ในการตรวจลอบ วเคราะห์ ลักษณะและคุณสมบ๊ดิของพันธุ 

พืช ตามขั้นดอนของการจดทะเบยนพันธุพัช เพี่อ^มครองสทธของผู้ยื่นขอจดทะเบขนพันธุพัช

4.2.3 ฝ่ายอนุรักษ์พืช

มีหน้าที่รับมิคชอบ ในภารควบคุมการนำเช้า ล่งออก และนำฝานพืชอนุรักษ์การ 

ชื้นทะเบยนสถานที่พาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์

4.2.4 ฝ่ายช้อนุลนละสารสนเทศ
มีหน้าที่รับมิดชอบ จัดทำระบบฐานช้อนุสพันธุพืช ศกษากฎหมายระหว่าง 

ประเทศที่เกี่ยวช้องกับการปฏีบดงาน^มครองพันธุพืช พืชอนุรักษ  ์อนุลัญญาว่าลัวยความหลากหลาย 

ทางชวภาพ และพิเสารความปลอดภัยทางชวภาพ รวมทั่งตดด่อประสานงานกับองค์กรต่างประเทศที  ่

เกี่ยวช้องด่าง ๆ

4.2.5 กธุ่มวจัยแสะตรวจลอบพันธุพัช

มีหน้าที่รับมิดชอบ ศกษา วจัย เกี่ยวกับลักษณะต่าง ๆ ของพันธุพืช และพืช 

อนุรักษ์ เพี่อประโยชน์ไนภารจดทะเบขนและอนุรักษ์พันธุพัช

4.3 อดรากำลัง 29 ลัดรา
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5. ความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะริฐมนตรีพิจารณา

สืบเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศในวิ!วงเวลา2-3 ปีที่ผ่านมาท้าให้มี 

การควบคุมนละเข้มงวดในการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ด้วยเหตุผลความจำกัดด้านงบประมาณ ให้ 

กระทำได้เฉพาะที่มีความจำเป็นเร่งด่วนจริง ๆ เท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่เพิ่มอัตรากำลังและงบประมาณ 

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้ริบมอบหมายให้เป็นหน่วย 

งานรบผิดชอบปฎบัตการตามพระราชบัญญดคุ้มครองพัน(พืช ซึ่งจะออกมามีผลใช้บังลับภายในปี 

พ.ศ. 2542 เมื่อพระราชบัญญตฉบับนี้มีผลใข้บังคับแล้ว จะมีผู้มาขอจดทะเปียนพัน(พืชจำนวน 

มาก และปรากฎว่าการฉกฉวยทริพยากรพัน(พืชพื้นเมือง และพันธุพืชปา ทวิความ^นแรงขึ้นดาม 

ลำลับ ประกอบกับข้อตกลงระหว่างประเทศไทยโดยเฉพาะกับองค์การการค้าโลกกำหนดให้ประเทศ 

ไทยต้องมีการใข้บังคับกฎหมายลังกล่าว ภายในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2543 จึงมีความจำเป็นอย่าง 

ยิ่ง ที่จะต้องจัดตั้งหน่วยงานขึ้นรองริบ ทั้งนี้จะใซ้อัตรากำลัง และงบประมาณเดิมของกรมวิชาการ 

เกษตรทั้งสิน

ความพร้อมในการปฏบตงานของล้านักคุมครองพันธุพิชแห่งขาด ขณะนี้กรม

วิชาการเกษตรได้ดำเนินงานในต้านต่าง ๆ ตังนี้

1. จัดตั้งหน่วยงานภายใน "สำนักงานคุ้มครองพัน(พืช" เพื่อเตริยมการปฏีบัตตาม 

พระราชบัญญดิฯ โดยใชับุคลากรของกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 

จำนวน 7 อัตรา และสถาบันวิจัยหม่อนไหม จำนวน 1 อัตรา ในปี 2542 และ 

วางแผนเกลี่ยอัตรากำลังภายในกรมวิชาการเกษตรบรรจุลงให้ครบ 29 อัตรา 

ตามที่ลามารถดำเนินการไต้โดยไม่ทำให้งานส่วนอื่นถูกกระทบกระเทอน

มากนัก ทั้งนี้จะต้องอาลัยบุคลากรที่เป็นลูกจัางทำหน้าที่แทนในส่วนที่จำเป็น

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะท้างานรวม 4 จุด ตังนี้

2.1 คณะกรรมการเตริยมการปฏีบัตตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพัน(พืช

2.2 คณะทำงานยกร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะโครงสร้างภายนอก

ของพช
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2.3 คณะทำงานยกร่างหลักเกณพ์การตรวจสอบลักษณะโครงค!างภาย 

ในและอญขีวกิทยาของพืช

2.4 คณะทำงานเฉพาะกิจวางหลักเกณ,ทํและแนวทางในการดรวจสอบ

คุณสมบัติและลักษณะพันข้พืชแต่ละชนิด ตามเงื่อนไขที่ระบุไ'!(ใน

กฎหมาย

3. เตรยมการพิจารณายกร่าง กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ประกาศกรม 

และคำลังต่างๆ ที่จะออกตามพระราชบัญญ้ติ^มครองพัน^พืช

4. ทำฐานข้อมูลพันธุพืช ในด้าน โครงส!างลักษณะภายนอก โครงส!ๆง 

ลักษณะภายในและลักษณะทางอญขีววทยา ของพืช พันธุ!บรองและพันร์แนะนำของกรม 

ว่ชาการเกษตร

5. รวบรวม เอกลักษณะลายพิมพ์ประจำพันธุของพืชคำกัญชนิดต่างๆ ชี่งกรม 

วชาการเกษตรได้มีข้อมูลพ!อมแลัว และเตรืยมดำเนินการเพื่อจัดทำกับพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น  ๆ

ต่อไป เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิสูจน์ลักษณะความใหม่ของพันธุพึชที่จะขอ!บการ^มครอง 

สิทธิ
6. เต1ยมการขธจดทะเปียนพ้นfพืชใหม่ขอด่วนราชการเพื่อใพ้ได้!บการ

จ้มครองสิทธิตามกฎหมาย

7. จัดทำแบบพ่อรมต่างๆ ที่จำเป็นด้องใข้ในกระบวนการขอ!บสิทธิ!![มครอง 

พันธุพืช ทุกขั้นตอนโดยยืดหลักเกณพ์และแนวทางของสหพันธ์การ*!เมครองพันอุ่พืชระหว่าง 

ประเทศ (UPOV) และกฎหมายแป'บอื่นๆ ที่ใกลัเคยง

8. จัดทำกรอบแคะแผนการดำเนินงานของคำน์กจ้มครองพันธุพืชแห่งชาติ เพื่อ 

เป็นแนวทางให้เจ้าหน้าที่ได้ยดถึอปฏิบัติที่เป็นเอกภาพ และถูกด้องดามหลักเกณ,ฑ์และเงื่อนไขที่ 

ระบุไ,!(ในกฎหมาย
9. ประสานงานกับหน่วยงานที่เที่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกรมวชาการ 

เกษตร เพื่อเตรยมความพ!อมในการดำเนินงานได้พันพืเมึ่อกฎหมายบงกับไข้กับพระราชบัญfนติ 

^มครองพันธุพืช



ขั้นแอบถารจแทะเบียนฑารลุ่มครองพันอุพัช 

ส่านกลุ่มครองพันอุ พัยนพังชาลั 
กรมริชาการเฑษแร

8

พันธุทชใหม่_1“ _____„
ฝ่ายทะเบียนพันอุพัซ------------- »> ■ดรวจสอบค่าขอจดทะเมียนและเอกลารข้อมูลพันอุพัช

■ดรวจสอบลักษณะภายนอกของต้วอข่างพืชลึ่นำมาด้วย 

■เด้าหน้าที่เดินทางไปตรวจที่แหส่งปลูก พ*ชิมบนทกข้อมูล 

ทางพฤกษศาลดร์ที่จ่าเป็น

■ตรวจสอบลักษณะและองค์ประกอบพันอุ่พืชว่าภูกด้องตาม 

หลักเกณ•ท์และเงื่อนไชดามที่ระบุในกฎหมายพอไม่ 

■นำตวอย่างพันรุพัชไปเภิบไว้ในสภาพเหมาะลมยังสถานที่ที่ 

ไม่เป็ดเผย

กลุ่มวจยแสะตรวจสอบพับอุพัช----- ► ■นำส่วนขยายพันรุของพืชที่จะขอลัท®คุ้มครองมาด่าเนิน

การดรวจลอบและพลูจน์ลักษณะด้านต่าง ๆ ของสายพันรุ 

ตาม เงื่อนไขที่กฎหมายระบุ

ความใหม่

(Novelty)

• ดำเนินการในห้องปฏึบัชิ 

การและในแหสิ่งปลูก 

(นักVIๆกษคาสตร์)

ความแดกต่าง 

(Distinctness)

•ดำเนินภารในห้ซงปฐบัชิ 

การและแหสิ่งปลูก 

(นักหC■กษคาสตร์)

ความสมาเสมอ 

(Uniformity)

•ดำเนินการในแปลง 

ทดตบิบ

(นกวิชาการเกษตร)

ความคงคว

(Stability) 

•ดำเนินการในแปลง 

ทดลชิบ

(นักวิชาการเกษตร)
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•ด้านสัณฐานวิทยา 

•ด้านพวศวิทยา

-เป?ยบเทียบลักษ tie 

พ้นfคึชกับท้นธุ 

ใภด้เคียงห่รึอพ้นธุ 

เป!ยบเทยบ

‘ด้านโครงส!างภายนอก -ทดสอบในแปสง ‘ทดสอบในแปสง

‘ด้านโครงส!างภายใน ทดสอบของภูนย์สภาน ทดสอบของดูนย์

ของกรมวิชาการเกษตร สถานึของกรมวิชา 

เด้บข้อมูดอย่างน้อย 2 การเกษตร เด้บข้อชุส 

ฤดูปลูก อย่างน้อย 2 ฤดูปลูก

•ด้านเบิกสักษณ์ดายพ้มพ  ้

ประจ่าท้นลั (DNA- 

Finger print)

‘รวบรวมข้อชุ!เต่าง ๆ ที่ได้จากการทดสอบแสะพิลูจน์พันรุพิช เพี่อนำเสนอ 

อธิบดีพิจารณา

‘อธิบดีพิจารณาแต้วเห้นว่ารายการต่าง ๆ ที่แข้งไว้ในคาขอจดทะเมียน ด้าภูก 

ต้องครบด้วน

•อธิบดีลังไท้ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเมียน ครบกำหนดเวสาโฆษณา

‘อธิบดีมีคำลังให้รับจดทะเมียนพันรุพชใหม่ 

‘ออกหนังสอสำคญแสดงการจดทะเมียนพันอุพชใหม่

P- ชัคทำฐานข้อมูลลักษณะท้นรุท้ชฝ่ายข้อมูลและสารสนเาพ
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ฝ่ายทะเปียนพนอุพืข-------

■นักพๆกษศาสตร  ์

■นักวชาการเภษดร

ฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ

พัน!?ข้พkแมึชิงเฉพาะถนธุพซพไเ

► ■ตรวจสอบดำขอจดทะเปียนและข้อมูลพันอุพึช

1. ชื่อพ้นอุพืช

2. ลักษณะสิ่าพัญของพืช

3. ประว้ตความเป็นมาของพันอุสช

4. จัดท่ารายละเอยคของพันอุพืชจากแหสิ่งปลุก 

พืชในรfมชนเฉพาะลิ่นนั้น ๆ เพื่อเป็นฐานเอมูล 

พ้น'ธ์พืช

■รวบรวมเอมูลทั้งหมดเางด้น สอุปเพื่อเสนอประกอบการพิจารณา 

จดหะเปียนพันอุพืซ

■กระบวนการต่อไปดำเนินการเช่นเดียวกับพันอุพิชใหม่
1

-จัดท่าฐานข้อมูลลักษณะพันอุพิช

พันเข้เซพนแ*ธงพัาไปแชิะพันรุพชป่า

• ฝ่ายข้อมูลและสารลนเทศ------------ ►-จัดท่าฐานข้อมูลลักษณะพันอุพืช

•นักพฤกษศาสตร์ 

■นักว้ขาการเกษตร

•ฝ่ายอมุรกษ์พืช ________________■เข้าหน้าที่ที่ทเผดขอบในท้องที่ ๆ ได้รบมอบหมายเป็นมู้

อนุมัตและจัดท่าข้อตกลงแบ่งปีนผลประโยชนดามที่ระมุใน 

กฎหมาย เมื่อ

■นักวชาการเกษตร 1. มิการเข้าถึงทรพยากรพันอุพืช

■เข้าพนักงานการเกษตร 2. มีการน่าพืชทง 2 ชนิดไปพัฒนาจนได้พันอุใหม่

ขี้นมาเมื่อแพัฒนาจะขอสิทธ^มครอง ต้องดำเนิน 

การเช่นเดียวกับการขดจดทะเปียนพันอุพีชใหม่ทุก 

ประการ
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