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กฎหมายคุ้มครองพนัธุ์พืช - ประเทศออสเตรเลีย 
 
1. ข้อมูลพืน้ฐาน 

1. กฎหมายทีใ่ห้ความคุ้มครอง 

พระราชบญัญัติสิทธิของนกัปรับปรุงพนัธุ์พืช พ.ศ. 2537 (ค.ศ. 1994) (Plant Breeder’s 
Rights Act 1994) (Cth)) 

2. อนสุญัญาระหวา่งประเทศ 

อนสุญัญาว่าด้วยการคุ้มครองพนัธุ์พืชใหม่ (International Convention for the Protection 
of New Varieties of Plants) 

3. ระบบการให้ความคุ้มครอง 

การคุ้มครองพนัธุ์พืชในประเทศออสเตรเลยีเป็นระบบจดทะเบียน 

4. หลกัเกณฑ์การจดทะเบียน 

4.1 สิง่ที่ได้รับความคุ้มครอง/นิยาม 

สิทธิของนกัปรับปรุงพนัธุ์พืช (Plant Breeder’s Right (PBR)) ในพนัธุ์พืชหนึ่งๆ 
หมายถึง สทิธิทางการค้าแตเ่พียงผู้ เดียวซึง่มีอยูใ่นพนัธุ์พืชที่ได้รับการจดทะเบียน 

4.2 เง่ือนไขการได้รับความคุ้มครอง 

พนัธุ์พืชอนัพงึรับจดทะเบียนสทิธิได้ ต้องมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

 เป็นพนัธุ์พืชที่มีนกัปรับปรุงพนัธุ์พืช  

 เป็นพันธุ์พืชที่มีลกัษณะประจ าพันธุ์แตกต่างจากพันธุ์อื่นอย่างเด่นชัด 
(distinct) (กลา่วคือ แตกตา่งจากพนัธุ์พืชอื่นๆ ทัง้หมดซึง่เป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป)  

 เป็นพนัธุ์พืชที่มีความสม ่าเสมอของลกัษณะประจ าพนัธุ์ (uniform)  

 เป็นพนัธุ์พืชที่มีความคงตวั (stable) และ 

 เป็นพนัธุ์พืชที่ไมเ่คยถกูน ามาใช้ประโยชน์ หรือเพิ่งถกูน ามาใช้ประโยชน์ 

พนัธุ์พืชที่สามารถจดทะเบียนได้ต้องเป็นพนัธุ์พืชใหม่หรือพนัธุ์พืชที่เพิ่งถกูน ามาใช้
ประโยชน์เท่านัน้ พนัธุ์พืชใหม่ หมายถึง พนัธุ์พืชที่ไม่เคยมีการขายด้วยความยินยอมของนกัปรับปรุงพนัธุ์พืช 
พนัธุ์พืชที่เพิ่งถูกน ามาใช้ประโยชน์ หมายถึง พนัธุ์พืชที่ได้มีการขายด้วยความยินยอมของนกัปรับปรุงพนัธุ์พืช
เป็นระยะเวลาไมเ่กิน 12 เดือนในประเทศออสเตรเลยี และส าหรับพนัธุ์พืชในตา่งประเทศ จะมีระยะเวลาสงูถึง 4 
ปี ยกเว้น ไม้ต้นและไม้เถาซึง่อนญุาตให้มีระยะเวลาส าหรับการขายในตา่งประเทศมาก่อนแล้วได้ถึง 6 ปี 

ในการยื่นขอสิทธิของนกัปรับปรุงพนัธุ์พืช ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องพิสจูน์ข้ออ้างอนั
จะท าให้สิทธิของนกัปรับปรุงพนัธุ์พืชนัน้รับจดทะเบียนได้ เช่น การมีลกัษณะประจ าพนัธุ์แตกต่างจากพนัธุ์อื่น
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อย่างเด่นชัด ความสม ่าเสมอของลกัษณะประจ าพนัธุ์ความคงตวั เป็นต้น โดยให้ “ผู้ทรงคุณวุฒิ (Qualified 
Person)” ท าการทดสอบเปรียบเทียบด้วยการน าไปปลกูซึง่จะรวมทัง้พนัธุ์พืชใหม่และพนัธุ์พืชที่เหมือนคล้ายกนั
ที่สดุซึง่เป็นท่ีรู้จกัทัว่ไป 

5. พนัธุ์พืชที่ไมม่ีลกัษณะอนัพงึรับจดทะเบียนได้ 

กฎหมายห้ามการให้สิทธิส าหรับพันธุ์ พืชซึ่ งถูกยกเ ว้นตามกฎระเบียบที่ออกโดย
พระราชบญัญตัิสทิธิของนกัปรับปรุงพนัธุ์พืช พ.ศ. 2537 

นอกจากนี ้ช่ือที่ตัง้ส าหรับพนัธุ์พืชจะต้องไมม่ีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้

 อาจเป็นการหลอกลวงหรือก่อให้เกิดการเข้าใจผิด 

 ประกอบด้วยถ้อยค าดหูมิ่นหรือก้าวร้าว 

 เป็นหรือรวมเคร่ืองหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนส าหรับพืชมีชีวิต 
เซลล์พืชหรือเนือ้เยื่อพืช หรือ 

 มีหรือรวมช่ือของบคุคลที่มีชีวติ (โดยไมไ่ด้รับความยินยอม) ช่ือของบคุคล
ที่ตายไปแล้วภายในระยะเวลา 10 ปี (โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก 
ผู้แทนส่วนตวัที่ชอบด้วยกฎหมาย) หรือช่ือของบริษัทหรือองค์กร (โดย
ไมไ่ด้รับความยินยอม) 

6. สทิธิของผู้ทรงสทิธิ 

ผู้ทรงสทิธิของนกัปรับปรุงพนัธุ์พืชมีสทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวที่จะกระท าการดงัตอ่ไปนี  ้

6.1 การผลติหรือท าซ า้ (reproduce) ซึง่สว่นขยายพนัธุ์ 

6.2 การปรับสภาพ (condition) สว่นขยายพนัธุ์เพื่อการขยายพนัธุ์ 

6.3 การเสนอขายสว่นขยายพนัธุ์ 

6.4 การขายสว่นขยายพนัธุ์ 

6.4 การน าเข้าสว่นขยายพนัธุ์ 

6.5 การสง่ออกสว่นขยายพนัธุ์ หรือ 

6.6 การมีไว้ (Stocking) ซึง่สว่นขยายพนัธุ์เพื่อวตัถปุระสงค์ใดๆ ดงักลา่วข้างต้น 

7. ข้อยกเว้นสทิธิของผู้ทรงสทิธิและข้อยกเว้นการละเมิดสทิธิ 

การกระท าการบางอย่างที่เก่ียวข้องกบัพนัธุ์พืชซึ่งอยู่ภายใต้สิทธิของนกัปรับปรุงพนัธุ์พืชจะ
ไมเ่ป็นการละเมิดสทิธิของนกัปรับปรุงพนัธุ์พืช โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง หากการกระท านัน้เพื่อวตัถปุระสงค์ดงัตอ่ไปนี  ้

7.1 เพื่อสว่นตวัโดยไมม่ีวตัถปุระสงค์เพื่อการค้า 

7.2 เพื่อการทดลอง หรือ 
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7.3 เพือ่การปรับปรุงพนัธุ์พืชอื่น 

กฎหมายบญัญัติไว้ว่า หากบคุคลใดจ่ายค่าตอบแทนที่ยตุิธรรมให้แก่ผู้ ได้รับสิทธิ (grantee) 
ส าหรับการกระท าการซึง่จะจ าเป็นต้องได้รับอนญุาต ผู้ได้รับสทิธิจะไมส่ามารถใช้สทิธิของนกัปรับปรุงพนัธุ์พืชได้ 

นอกจากนี ้หากบคุคลใดประสงค์ที่จะกระท าการซึ่งเก่ียวข้องกบัสว่นขยายพนัธุ์ที่ได้รับความ
คุ้มครอง บุคคลนัน้ก็อาจยื่นขอต่อศาลเพื่อให้มีค าแถลงการณ์ว่าการกระท าการนัน้ไม่เป็นการละเมิดสิทธิ 
(ภายหลงัจากที่ได้ติดตอ่กบัผู้ทรงสทิธิเพื่อให้ยอมรับวา่การกระท านัน้ไมเ่ป็นการละเมิดสทิธิแล้ว) 

8. การโอนสทิธิ 

8.1 การจดแจ้งการโอนสทิธิ 

การโอนสทิธิจะไมม่ีผลบงัคบั เว้นแตไ่ด้ท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรและลงนามโดยหรือ
ในนามของผู้ โอนและผู้ รับโอน ผู้ รับโอนสามารถแจ้งต่อนายทะเบียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรและให้รายละเอียด
เก่ียวกับลกัษณะการโอน หนังสือแจ้งจะต้องระบุที่อยู่ของผู้ เรียกร้องสิทธิในประเทศออสเตรเลียเพื่อการส่ง
เอกสารด้วย 

8.2 ระยะเวลาในการจดทะเบียน/จดแจ้งการโอนสทิธิ 

ภายใน 30 วนัหลงัจากที่ได้มาซึง่สทิธิ 

คา่ธรรมเนียมราชการคือ 100 เหรียญออสเตรเลีย ค่าบริการของส านกังานตวัแทน
ขึน้อยูก่บัส านกังานท่ีด าเนินการจดทะเบียน 

9. การอนญุาตให้ใช้สทิธิ 

ประเทศออสเตรเลยีไมม่ีระบบจดทะเบียนหรือจดแจ้งการอนญุาตให้ใช้สทิธิในพนัธุ์พืช  
อยา่งไรก็ดี กฎหมายได้ก าหนดการบงัคบัอนญุาตให้ใช้สทิธิ (Compulsory license) ไว้ หากภายหลงัจาก
ระยะเวลา 2 ปีนบัแตท่ี่ให้สทิธิ ผู้ที่ได้รับสทิธิของนกัปรับปรุงพนัธุ์พืชไมอ่นญุาตให้สาธารณชนเข้าถึงพนัธุ์พืชได้
ตามสมควร 

2. ขัน้ตอนการขอรับความคุ้มครอง 

1. ขัน้ตอนการจดทะเบยีน 

 นักปรับปรุงพันธุ์พืชยื่นค าขอจดทะเบียนต่อเลขานุการเพื่อการให้สิทธิของนัก  
ปรับปรุงพนัธุ์พืชในพนัธุ์พืชนัน้ 

 เลขานกุารรับค าขอ 

 จ้าง “ผู้ทรงคณุวฒุิ” ซึ่งได้รับการเสนอช่ือให้วางแผนและควบคมุการทดลองปลกู
เปรียบเทียบ 

 ฝากสว่นขยายพนัธุ์ไว้กบัศนูย์ทรัพยากรพนัธุกรรม (Genetic Resources Centre) 

 ตรวจสอบค าขอ 
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 ช าระคา่ธรรมเนียม 

 ให้สทิธิของนกัปรับปรุงพนัธุ์พืชแก่ผู้ขอจดทะเบียน 

 บนัทกึการให้สทิธิในทะเบียน 

 ประกาศโฆษณาหนงัสอืแจ้งการให้สทิธิ 

 ระยะเวลา 6 เดือนส าหรับการโต้แย้งหรือแสดงความเห็น 

 ออกหนงัสอืส าคญัแสดงการจดทะเบียนสทิธิของนกัปรับปรุงพนัธุ์พืช 

2. กระบวนการก่อนการยื่นค าขอจดทะเบียน 

2.1 การตรวจค้น 

การตรวจค้นเพื่อให้ทราบถึงสทิธิของนกัปรับปรุงพนัธุ์พืชที่มีอยู่ก่อนนัน้ สามารถท า
ได้ทางระบบออนไลน์ที่ http://www.affa.gov.au/content/pbr_database/search.cfm ผู้ขอจดทะเบียนควรท า
การค้นหาเพื่อประหยดัเวลาและค่าใช้จ่าย เพราะมิฉะนัน้ ผู้ขอจดทะเบียนอาจขอจดทะเบียนส าหรับพนัธุ์พืชที่
ได้รับการจดทะเบียนแล้วซึง่ผู้ขอจดทะเบียนจะไมไ่ด้รับสทิธิ 

การตรวจค้นข้อมลูจะครอบคลมุถึงค าขอทัง้หมด ซึง่รวมถึงค าขอได้มีการรับ อนมุตัิ 
ยกเลกิ ปฏิเสธรวมทัง้ที่เพิกถอนไปแล้ว 

2.2 ระยะเวลาในการค้นหา 

การตรวจค้นใช้เวลาประมาณ 2-5 วนั 

3. การเตรียมค าขอ 

3.1 ข้อมลูและเอกสารที่เก่ียวข้อง  

ค าขอเบือ้งต้นจะต้องมีค าบรรยายโดยย่อ เก่ียวกับพืช และหากเป็นไปได้ ควรมี  
ภาพถ่ายเก่ียวกบัพนัธุ์พืช อยา่งไรก็ดี หากมีการรับค าขอ ผู้ขอจดทะเบียนก็จะต้องยื่นค าบรรยายโดยละเอียดซึ่ง
จะถกูเปิดเผยต่อสาธารณชน และจะต้องฝากสว่นขยายพนัธุ์ของพนัธุ์พืชไว้กบัศนูย์ทรัพยากรพนัธุกรรมที่ได้รับ
อนมุตัิ (approved genetic resource center) และมอบตวัอยา่งของพืชให้กบัพิพิธภณัฑ์พืชทางการ 

ค าขอเบือ้งต้นจะต้องถกูต้องตามข้อก าหนดงัตอ่ไปนี ้

1. มีช่ือพนัธุ์พืชและช่ือพ้อง (synonym) เป็นท่ียอมรับได้ (ช่ือพ้องคือช่ืออื่นที่
ผู้ขอจดทะเบียนอาจน าไปใช้เพื่อการค้าพนัธุ์พืช) 

2. ต้องให้ข้อมูลเก่ียวกับคุณลกัษณะความแตกต่างที่ส าคัญ แหล่งก าเนิด
ของพนัธุ์พืชและวิธีการท่ีใช้เพื่อให้เกิดพนัธุ์พืชใหม่ 
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3. ในกรณีที่ผู้ขอจดทะเบียนมิใช่นกัปรับปรุงพนัธุ์พืชคนดัง้เดิม จะต้องได้รับ
การโอนสิทธิการจดทะเบียนจากนักปรับปรุงพันธุ์พืช หรือจะต้องมี  
หลกัฐานแสดงความเป็นเจ้าของ 

4. เมื่อตัวแทนท าการยื่นค าขอแทนผู้ขอจดทะเบียน จะต้องมีแบบหนงัสือ
มอบอ านาจให้กบัตวัแทนที่ลงนามแล้วจากผู้ขอจดทะเบียน 

5. วนัด าเนินการโดยประมาณส าหรับการตรวจสอบภาคสนาม 

6. แบบ QP1 ที่กรอกและลงนามแล้ว (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของนาย
ทะเบียน) 

7. ภาพถ่ายแสดงคุณสมบัติที่แตกต่างของพันธ์พืชใหม่ (และพันธุ์พืช
เปรียบเทียบ หากเป็นไปได้) 

8. การเสนอช่ือศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรม (genetic resources center 
(GRC)) 

9. การช าระคา่ธรรมเนียมค าขอจ านวน 300 เหรียญออสเตรเลยี 

3.2 บคุคลผู้มีสทิธิยื่นค าขอ 

นกัปรับปรุงพนัธุ์พืชคนดัง้เดิมของพนัธุ์พืชใหม่ นายจ้างของนกัปรับปรุงพนัธุ์พืชนัน้ 
หรือผู้ที่ได้มาซึง่สทิธิในความเป็นเจ้าของจากนกัปรับปรุงพนัธุ์พืชคนดัง้เดิม 

ผู้ขอจดทะเบียนซึง่อยูต่า่งประเทศต้องแตง่ตัง้ตวัแทนในประเทศออสเตรเลียเพื่อให้
กระท าการแทนตน โดยสามารถดาวน์โหลดแบบหนงัสอืมอบอ านาจได้ที่ http://www.affa.gov.au 

3.3 ภาษาที่ใช้ในค าขอจดทะเบียน 

ภาษาองักฤษ 

4. การยื่นค าขอ 

4.1 วิธียื่นค าขอ 

การยื่นค าขอให้ยื่นต่อนายทะเบียนส านกังานสิทธินกัปรับปรุงพนัธุ์พืช (Registrar, 
Plant Breeder’s Rights Office) อยู่ที่ GPO Box 858, Canberra, ACT 2601 ยงัไม่สามารถยื่นค าขอผ่าน
เครือขา่ยอินเตอร์เน็ตได้ 

4.2 การยื่นเอกสารลา่ช้า 

นายทะเบียนจะให้ความคุ้มครองชัว่คราวในระหว่าง 12 เดือนแรก หากมีเหตผุล 
อนัชอบด้วยกฎหมาย กลา่วคือ ผู้ขอจดทะเบียนมีเวลา 12 เดือนที่จะด าเนินขัน้ตอนเก่ียวกบัการให้สิทธิของนกั
ปรับปรุงพนัธุ์พืชให้แล้วเสร็จ นายทะเบียนอาจขยายการให้ความคุ้มครองชัว่คราวเพื่อให้เวลาแก่ผู้ขอจดทะเบียน
ในการให้ข้อมลูเพิ่มเติม เป็นต้น ทัง้นี ้ควรยื่นค าขอขยายความคุ้มครองชั่วคราวภายใน 12 เดือนนบัจากการ
รับค าขอโดยใช้แบบฟอร์มซึง่ขอได้จากส านกัทะเบียน และระบถุึงความคืบหน้าในการด าเนินการตามขัน้ตอนการ
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จดทะเบียนให้แล้วเสร็จ พร้อมทัง้เหตผุลในการขอขยายระยะเวลาและระยะเวลาที่ขอขยาย (สงูสดุคือ 12 เดือน) 
และแจ้งด้วยวา่ได้มีการค้าพนัธุ์พืชนัน้หรือไม่ 

5. การขอถือสทิธิย้อนหลงั 

5.1 หลกัการ 

หากบุคคลใดได้ยื่นค าขอจดทะเบียนสิทธิของนกัปรับปรุงพนัธุ์พืชในประเทศภาคี
แห่งอนุสัญญา และยื่นค าขอจดทะเบียนในประเทศออสเตรเลียภายใน 12 เดือนหลงัจากที่ยื่นค าขอใน
ตา่งประเทศ ผู้ขอจดทะเบียนสามารถขอให้ระบวุ่าวนัที่ได้ยื่นค าขอจดทะเบียนในต่างประเทศเป็นวนัที่ยื่นค าขอ
จดทะเบียนในประเทศออสเตรเลยี 

5.2 ข้อมลูและเอกสารที่เก่ียวข้อง 

ผู้ ขอจดทะเบียนจะต้องยื่นส าเนาเอกสารที่ประกอบเป็นค าขอจดทะเบียนใน
ตา่งประเทศและรับรองวา่เป็นส าเนาที่ถกูต้องโดยหนว่ยงานท่ีรับค าขอในตา่งประเทศ ภายใน 3 เดือนนบัแตท่ี่ยื่น
ค าขอจดทะเบียนในประเทศออสเตรเลยี 

นอกจากนี ้ผู้ ขอจดทะเบียนจะต้องให้ข้อมูลรายละเอียดเก่ียวกับพนัธุ์พืชภายใน
เวลา 3 ปีหลงัจากที่ยื่นค าขอจดทะเบียนในต่างประเทศ ตามที่จ าเป็นส าหรับการพิจารณาค าขอในประเทศ 
ออสเตรเลยี 

6. การตรวจสอบค าขอ 

6.1 การพิจารณา/การปฏิเสธค าขอ 

เลขานกุารสามารถปฏิเสธค าขอได้ หากได้เคยมีการยื่นค าขอที่สมบรูณ์ซึ่งเป็นกรณี
ที่มีมลูอนัจะถือได้ว่าพนัธุ์พืชนัน้มีลกัษณะประจ าพนัธุ์แตกต่างจากพนัธุ์อื่นอย่างเด่นชดั และมีหรือจะมีวนัที่ขอ
ถือสทิธิย้อนหลงัเร็วกวา่ หรือหากเอกสารประกอบค าขอขาดความครบถ้วนสมบรูณ์ 

เมื่อเลขานกุารได้ตรวจสอบค าขอที่รับไว้ เลขานกุารสามารถที่จะปฏิเสธการให้สิทธิ
ของนกัปรับปรุงพนัธุ์พืชแก่ผู้ขอได้หากพบวา่ 

 มิได้พิสจูน์วา่มีพนัธุ์พืชนัน้อยู่ 

 มิได้พิสจูน์วา่พนัธุ์พืชนัน้พงึจดทะเบียนได้ 

 ผู้ขอจดทะเบียนไมม่ีสทิธิยื่นขอจดทะเบียน 

 การอนมุตัิค าขอจดทะเบียนเป็นท่ีต้องห้ามโดยพระราชบญัญตัิ 

 มีการให้สทิธิแก่บคุคลอื่นแล้ว 

 ช่ือของพนัธุ์พืชไมถ่กูต้องตามกฎหมาย 

 มิได้มีการฝากสว่นขยายพนัธุ์ไว้กบัศนูย์ทรัพยากรพนัธุกรรมที่ได้รับอนมุตัิ
เพื่อการเก็บรักษา 
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 มิได้มีการมอบตวัอยา่งพืชซึ่งเป็นที่น่าพึงพอใจให้กบัพิพิธภณัฑ์พืช (หาก
จ าเป็น) หรือ 

 มิได้มีการจ่ายคา่ธรรมเนียมที่เก่ียวข้อง 

การตรวจสอบของส านกังานสทิธิของนกัปรับปรุงพนัธุ์พืช (Plant Breeder’s Rights 
Office) มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 การตรวจสอบเพื่อการรับค าขอ 

 การตรวจสอบข้ออ้างเก่ียวกบัการมีลกัษณะประจ าพนัธุ์แตกตา่งจากพนัธุ์
อื่นอย่างเด่นชัด (Distinctiveness) การมีความสม ่าเสมอของลกัษณะ
ประจ าพนัธุ์ (Uniformity) และการมีความคงตวั (Stability) ที่ยื่นในสว่นที่
สอง ของค าขอจดทะเบียน 

 การตรวจสอบภาคสนามในการทดลองปลกูเปรียบเทียบ เว้นแต่มีค าสัง่
เป็นอยา่งอื่น 

 การประกาศโฆษณาค าบรรยายเก่ียวกับพนัธุ์พืชใหม่ในหนงัสือประกาศ
โฆษณาพนัธุ์พืช (Plant Varieties Journal) และการตรวจสอบและลงมติ
เก่ียวกบัความเห็นหรือการคดัค้านท่ีได้รับ และ 

 การตรวจสอบครัง้สุดท้ายว่าพันธุ์พื ชมีลักษณะตามข้อก าหนดของ 
พระราชบัญญัติ สิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืช พ .ศ. 2537 (Plant 
Breeder’s Rights Act 1994) 

6.2 การตอบโต้หรืออทุธรณ์ผลการตรวจสอบ 

เลขานกุารต้องแจ้งให้ผู้ขอจดทะเบียนทราบถึงการปฏิเสธพร้อมทัง้แจ้งเหตผุลของ
การปฏิเสธภายใน 30 วนั ไม่มีบทบญัญัติเฉพาะเก่ียวกบัการยื่นตอบโต้หรืออทุธรณ์ อย่างไรก็ดี Administrative 
Appeals Tribunal สามารถพิจารณาทบทวนค าตดัสนิตามข้อนีไ้ด้ นอกจากนี ้ยงัสามารถอทุธรณ์ตอ่ศาลยตุิธรรม
ได้ 

7. การประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน 

การประกาศโฆษณาการรับหรือปฏิเสธค าขอจดทะเบียนจะต้องด าเนินการโดยเร็วที่สุด  
ภายหลงัจากที่ได้แจ้งตอ่ผู้ขอจดทะเบียน โดยให้ประกาศโฆษณาในหนงัสอืประกาศโฆษณาพนัธุ์พืช (Plant  
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Varieties Journal) ซึง่สามารถดไูด้ทางระบบออนไลน์ที่ http://www.affa.gov.au 

8. การคดัค้าน/โต้แย้ง 

8.1 ระยะเวลาในการยื่นค าคดัค้าน 

หากการให้สิทธิของนกัปรับปรุงพนัธุ์พืชแก่ผู้ขอจดทะเบียนจะมีผลกระทบต่อสว่น
ได้เสยีทางการค้าของบคุคลใด บคุคลนัน้ก็อาจคดัค้านค าขอจดทะเบียนได้โดยอ้างเหตผุลอย่างหนึ่งอย่างใด (ดู
ข้อ 4.2 ข้างต้น) โดยจะต้องยื่นค าคดัค้านเป็นลายลกัษณ์อกัษรในเวลาใดๆ ภายหลงัจากที่ได้มีการออกหนงัสือ
ประกาศการรับค าขอ และก่อนครบระยะเวลา 6 เดือน เร่ิมตัง้แต่มีการออกประกาศโฆษณาค าบรรยายโดย
ละเอียดเก่ียวกบัพนัธุ์พืช 

8.2 หลกัฐานสนบัสนนุการคดัค้านและระยะเวลาในการยื่นค าคดัค้าน - สามารถขยาย
ระยะเวลาได้หรือไม ่

ค าคดัค้านจะต้องระบรุายละเอียดเก่ียวกบัลกัษณะของผลกระทบที่บคุคลดงักลา่ว
เห็นว่าจะมีต่อสว่นได้เสียทางการค้าของตน และเหตผุลที่บคุคลดงักล่าวเห็นว่าเลขานุการไม่สามารถเห็นชอบ
เร่ืองใดๆ เพื่อการจดทะเบียนได้ 

ไม่มีบทบญัญัติเฉพาะในพระราชบญัญัติ หรือระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกบัการ
ขยายเวลา 

8.3 กระบวนการคดัค้าน 

หากเลขานุการเห็นว่ามีเหตุผลส าหรับการคดัค้าน เลขานุการอาจตดัสินว่าควรมี
การทดสอบปลกูพืชเพื่อพิสจูน์ถึงการมีอยูข่องคณุสมบตัิอนัพงึรับจดทะเบียนได้ 

8.4 การยื่นค าโต้แย้ง 

นายทะเบียนจะต้องสง่ส าเนาค าคดัค้านให้แก่ผู้ขอจดทะเบียน ผู้ขอจดทะเบียนจะมี
เวลา 30 วนั หรือระยะเวลาที่ยาวกวา่นัน้ตามที่เห็นวา่เหมาะสมในการโต้แย้งค าคดัค้าน 

8.5 การอทุธรณ์ค าวินิจฉยัเก่ียวกบัค าคดัค้าน 

เพื่อประโยชน์แห่งกฎหมายปกครอง Administrative Appeals Tribunal สามารถ
พิจารณาทบทวนค าตดัสนิให้รับหรือปฏิเสธค าขอจดทะเบียนได้ นอกจากนี ้ศาลยตุิธรรมกลาง (Federal Court) 
สามารถรับอทุธรณ์เนือ้หาของค าตดัสนิได้ 

9. การรับค าขอจดทะเบียน การช าระคา่ธรรมเนียมการจดทะเบยีน การออกหนงัสอืส าคญัแสดง
การจดทะเบียน 

เมื่อรับค าขอ เลขานุการจะต้องออกประกาศโฆษณาการรับค าขอ หลังจากนัน้ ผู้ ขอจด
ทะเบียนจะต้องยื่นค าบรรยายโดยละเอียดและจะมีระยะเวลา 6 เดือนส าหรับการคดัค้าน หากเลขานกุารยงัคง
เห็นวา่พืชมีลกัษณะตามข้อก าหนดส าหรับการจดทะเบียน เลขานกุารจะให้สิทธิของนกัปรับปรุงพนัธุ์พืชแก่ผู้ขอ
จดทะเบียนในทนัทีที่ได้มีการช าระคา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนอยา่งถกูต้อง 
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หลงัจากนัน้ จะมีการบนัทกึค าบรรยายเก่ียวกบัพนัธุ์พืช ช่ือพนัธุ์พืชและช่ือพ้อง ช่ือของผู้ได้รับ
สทิธิและช่ือและที่อยู่ของนกัปรับปรุงพนัธุ์พืชในทะเบียน  เลขานกุารจะต้องออกประกาศโฆษณาการให้สิทธิใน
หนงัสือประกาศโฆษณาพนัธุ์พืช (Plant Varieties Journal) โดยเร็วที่สดุภายหลงัจากที่มีการให้สิทธิของนกั
ปรับปรุงพนัธุ์พืชแก่บคุคลใด 

10. อายคุวามคุ้มครอง 

สทิธิของนกัปรับปรุงพนัธุ์พืชในพนัธุ์พืชจะเร่ิมต้นขึน้ในวนัท่ีมีการให้สิทธิของนกัปรับปรุงพนัธุ์
พืชในพนัธุ์พืช โดยทัว่ไป สทิธิของนกัปรับปรุงพนัธุ์พืชในพนัธุ์พืชจะมีอาย ุ25 ปีในกรณีของไม้ต้นและไม้เถา และ 
20 ปีในกรณีของพนัธุ์พืชอื่น ๆ 

11. การตอ่อายคุวามคุ้มครอง 

ไมส่ามารถตอ่อายคุวามคุ้มครองได้ 

12. ระยะเวลาของกระบวนการจดทะเบียน 

12.1 การรับค าขอจะมีขึน้ภายในระยะเวลาประมาณ 20 วนัท าการหลงัจากที่ยื่นเอกสาร
เบือ้งต้น 

12.2 จะต้องยื่นค าบรรยายโดยละเอียดของข้ออ้างเก่ียวกับการมีลกัษณะประจ าพนัธุ์
แตกตา่งจากพนัธุ์อื่นอยา่งเดน่ชดั (Distinctiveness) การมีความสม ่าเสมอของลกัษณะประจ าพนัธุ์ (Uniformity) 
และการมีความคงตวั (Stability) ภายใน 3 เดือนหลงัจากที่ยื่นเอกสารเบือ้งต้น 

12.3 การตรวจสอบข้ออ้างเก่ียวกบัการมีลกัษณะประจ าพนัธุ์แตกต่างจากพนัธุ์อื่นอย่าง
เด่นชดั (Distinctiveness) การมีความสม ่าเสมอของลกัษณะประจ าพนัธุ์  (Uniformity) และการมีความคงตวั 
(Stability) ในค าบรรยายโดยละเอียดเก่ียวกบัพนัธุ์พืชจะมีขึน้โดยเร็วที่สดุภายหลงัจากที่ได้รับผลของการทดลอง
ปลกูเปรียบเทียบ 

12.4 การประกาศโฆษณาในหนงัสอืประกาศโฆษณาพนัธุ์พืช (Plant Varieties Journal) 
ฉบบัแรก (first edition) ติดตามด้วยระยะเวลา 6 เดือนส าหรับการคดัค้าน 

12.5 ความคุ้มครองชัว่คราวเป็นเวลา 12 เดือนนบัจากการรับค าขอเบือ้งต้น 

12.6 การให้สิทธิของนกัปรับปรุงพนัธุ์พืช (หากไม่มีการคดัค้าน) หลงัจากครบก าหนด
ระยะเวลา 6 เดือนส าหรับการคดัค้าน 

ดงันัน้ หากไมม่ีการยื่นค าคดัค้านหรือประเด็นที่เป็นสาระส าคญัและเอกสารทัง้หลายในทนัที 
ก็จะสามารถท าการจดทะเบียนได้ภายในระยะเวลาเพียง 7 เดือนนบัจากเวลาที่ยื่นค าขอ (รวมเวลาส าหรับการ
ทดลองปลกู) 

13. แบบค าขอและคา่ธรรมเนียมราชการส าหรับการจดทะเบียน 

แบบค าขออยา่งเป็นทางการสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์  
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http://www.affa.gov.au/content/output.cfm?objectedID=3C8DD89E-A768-42FB-
AEC2BC98C7F551A7 

คา่ธรรมเนียมราชการ (ณ วนัท่ีจดัท ารายงานนี)้ 

 คา่ธรรมเนียมการยื่นค าขอจดทะเบียน: 300 เหรียญออสเตรเลยี 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นค าบรรยายโดยละเอียด: (800 – 1400 เหรียญออสเตรเลีย 
ขึน้กบัวา่ต้องมีการทดสอบหรือไม่) 

 ค่าธรรมเนียมการทดสอบพันธุ์พืชโดยหน่วยงานที่มีอ านาจ : 1400 เหรียญ 
ออสเตรเลยี 

 คา่ธรรมเนียมการยื่นค าคดัค้านค าขอจดทะเบียน: 100 เหรียญออสเตรเลยี 

 ค่าธรรมเนียมการให้สิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืชในพันธุ์พืช: 300 เหรียญ 
ออสเตรเลยี 

 คา่ธรรมเนียมการยื่นค าขอเพิกถอน: 500 เหรียญออสเตรเลยี 

 คา่ธรรมเนียมการตอ่อายสุทิธิของนกัปรับปรุงพนัธุ์พืชรายปี – เมื่อครบแต่ละรอบปี
ของการให้สทิธิ: 300 เหรียญออสเตรเลยี 

 ส าหรับงานใดๆ ที่จ าเป็นซึ่งไม่ได้ก าหนดค่าธรรมเนียมไว้ เมื่อมีการร้องขอ: 75 
เหรียญออสเตรเลยีตอ่ชัว่โมงหรือเศษของชัว่โมง 

14. คา่บริการของส านกังานตวัแทนส าหรับการจดทะเบยีน 

คา่บริการของส านกังานตวัแทนขึน้อยูก่บัส านกังานท่ีด าเนินการจดทะเบียน 

3. กระบวนการภายหลังการจดทะเบียน 

1. การรักษาสทิธิและ/หรือความคุ้มครอง 

ผู้ ได้รับสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืชต้องด าเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้สาธารณชนเข้าถึง  
พนัธุ์พืชได้ตามสมควร เช่น ด้วยการขายพนัธุ์พืชในปริมาณที่เหมาะสมและในราคาที่สมเหตสุมผล หรือด้วยการ
ให้เปลา่ในปริมาณที่เพียงพอตอ่ความต้องการ มิฉะนัน้ จะมีความเสี่ยงที่อาจถกูบังคบัให้ต้องท าการอนญุาตให้
ใช้สทิธิ 

2. การเพิกถอนสทิธิ 

2.1 ระยะเวลาในการยื่นค าขอเพิกถอนสทิธิ 

 

สทิธิที่จะยื่นค าขอให้เพิกถอนสทิธิของนกัปรับปรุงพนัธุ์พืชในเวลาใดก็ได้ 



- 13 - 

 

2.2 เหตแุหง่การเพิกถอนสทิธิ 

เลขานุการอาจเพิกถอนสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืชในพันธุ์พืชหากพบว่ ามี
ข้อเท็จจริงซึง่หากเป็นท่ีทราบในเวลาที่ให้สทิธิแล้ว จะสง่ผลให้มีการปฏิเสธการให้สทิธิ 

2.3 หลกัฐานสนบัสนนุและระยะเวลาในการเพิกถอน 

ไม่มีระยะเวลาเฉพาะในการยื่นหลกัฐาน อย่างไรก็ดี จะต้องท าค าแถลงเพื่อให้  
รายละเอียดเก่ียวกบัพฤติการณ์แวดล้อมที่จะสง่ผลถึงการไมใ่ห้สทิธิ (กลา่วคือ พฤติการณ์ใดๆ ที่ระบใุนวรรค 6.1 
ข้างต้น) 

2.4 กระบวนการเพิกถอน 

ไม่มีกระบวนการในการเพิกถอนโดยเฉพาะ อย่างไรก็ดี หากมีการเพิกถอน  
เลขานกุารอาจให้เวลาแก่ผู้ที่ได้รับการจดทะเบียน 30 วนันบัแต่มีการแจ้งรายละเอียดของเหตผุลในการเสนอ 
เพิกถอนสทิธิ เพื่อให้ท าค าแถลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัการเสนอเพิกถอนสทิธิถึงเลขานกุาร 

2.5 การอทุธรณ์คดัค้านค าวินิจฉยัให้เพิกถอนสทิธิ 

สามารถยื่นค าขอเพื่อการพิจารณาทบทวนตอ่ Administrative Appeals Tribunal ได้ 

2.6 คา่ธรรมเนียมราชการรวมทัง้คา่บริการของส านกังานตวัแทน 

คา่ธรรมเนียมราชการส าหรับการยื่นค าขอเพิกถอนสทิธิคือ 500 เหรียญออสเตรเลีย 
สว่นคา่บริการของส านกังานตวัแทนขึน้อยูก่บัส านกังานท่ีด าเนินการยื่นค าขอเพื่อการพิจารณาทบทวน 

3. การจดแจ้งการเปลีย่นช่ือและที่อยู่ 

ไมม่ีรูปแบบเฉพาะ 

4. การบังคับใช้สิทธิ 

1. การกระท าที่ถือวา่เป็นการละเมิดสทิธิ 

ตามพระราชบญัญัติสิทธิของนกัปรับปรุงพนัธุ์พืช พ.ศ. 2537 การกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งผู้
ได้รับสทิธิมีสทิธิแตเ่พียงผู้ เดียวที่จะกระท าได้โดยไม่ได้รับการอนญุาตจากผู้ ได้รับสิทธิ การแอบอ้างเป็นเท็จว่ามี
สิทธิที่จะกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งผู้ ได้ รับสิทธิมีสิ ทธิแต่เพียงผู้ เดียวที่จะกระท าได้ หรือการน า ช่ือของ 
พนัธุ์พืชที่ได้รับความคุ้มครองไปใช้กบัพนัธุ์พืชหรือพืชอื่น เป็นการละเมิดสทิธิของนกัปรับปรุงพนัธุ์พืช 

2. มาตรการในการเยียวยา 

ผู้ได้รับสทิธิสามารถเร่ิมต้นด าเนินคดีส าหรับการละเมิดสิทธิของนกัปรับปรุงพนัธุ์พืชได้ที่ศาล
ยตุิธรรมกลาง (Federal Court) 

2.1 มาตรการทางแพ่ง 

1. กฎหมายที่เก่ียวข้อง  

พระราชบญัญตัิ สทิธิของนกัปรับปรุงพนัธุ์พืช พ.ศ. 2537  
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2. การเยียวยาทางแพง่ 

ศาลยตุิธรรมกลาง (Federal Court) อาจมีค าสัง่ห้าม และให้ชดใช้ค่า 
เสยีหายหรือผลก าไรตามสทิธิเลอืกของโจทก์ 

3 กระบวนการทางแพง่ 

จะต้องยื่นค าฟ้องในกรณีการละเมิดสิทธิต่อศาลยตุิธรรมกลาง (Federal 
Court) ตามกฎระเบียบของศาล จ าเลยอาจฟ้องแย้งเพื่อให้มีการเพิกถอนสทิธิโดยอ้างเหตผุลว่าพนัธุ์พืชมิได้เป็น
พนัธุ์พืชใหม ่หรือมีข้อเท็จจริงซึง่อาจน าไปสูก่ารปฏิเสธการให้สทิธิ 

4 คา่เสยีหาย 

ตามที่กลา่วข้างต้น ศาลยตุิธรรมกลาง (Federal Court) อาจมีค าสัง่ให้
ชดใช้ค่าเสียหายส าหรับการละเมิดสิทธิ ในกรณีการละเมิดสิทธิด้วยความไม่รู้และบุคคลที่ละเมิดนัน้ไม่ทราบ 
(และไม่มีเหตผุลที่จะสงสยั) ถึงการมีอยู่ของสิทธิดงักลา่ว ศาลสามารถใช้ดลุพินิจที่จะปฏิเสธการออกค าสัง่ให้ 
ชดใช้คา่เสยีหายหรือผลก าไรได้ 

2.2 มาตรการทางอาญา 

1 กฎหมายที่เก่ียวข้อง  

ตามพระราชบญัญตัิ สทิธิของนกัปรับปรุงพนัธุ์พืช พ.ศ. 2537 การกระท า
การดงัตอ่ไปนีถื้อเป็นความผิด 

 การผลิต การปรับสภาพ การขาย การส่งออก ฯลฯ ซึ่งส่วน
ขยายพนัธุ์ของพนัธุ์พืชที่ได้มีการให้สทิธิของนกัปรับปรุงพนัธุ์พืช
แล้ว โดยไม่ได้รับการอนุญาตและโดยเป็นการละเมิดสิทธิของ
นกัปรับปรุงพนัธุ์พืชในพนัธุ์พืชนัน้ ทัง้นี ้ถือเป็นความรับผิดโดย 
สิน้เชิง 

 การให้ข้อความอนัเป็นเท็จในค าขอ 

 การแสดงตนอนัเป็นเท็จว่าเป็นผู้ ได้รับสิทธิของนกัปรับปรุงพนัธุ์
พืชในพนัธุ์พืช 

 การแสดงให้เห็นวา่สทิธิของนกัปรับปรุงพนัธุ์พืชครอบคลมุไปถึง
พนัธุ์พืชซึง่สทิธินัน้ไมไ่ด้ครอบคลมุถึง หรือ 

 การแสดงให้เห็นว่าได้มีการให้สิทธิของนกัปรับปรุงพนัธุ์พืชแก่
พืชซึง่มิได้รับสทิธินัน้ 
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2 การเยียวยาทางอาญา 

บทลงโทษส าหรบความผิดที่เก่ียวข้องอยู่ในช่วงระหว่าง 60 ถึง 500 
หนว่ยความผิด (penalty units) จนถึงจ าคกุ 6 เดือน ซึง่หมายความว่า ผู้ที่จงใจละเมิดสิทธิของนกัปรับปรุงพนัธุ์
พืชจะต้องเสียค่าปรับสงูถึง 50,000 เหรียญออสเตรเลียในกรณีของบุคคลธรรมดา และ 250,000 เหรียญ 
ออสเตรเลยีในกรณีของนิติบคุคล 

3 กระบวนการทางอาญา 

เจ้าพนกังานอยัการเทา่นัน้ท่ีสามารถการด าเนินกระบวนการทางอาญาได้ 

4 โทษ 

ตามข้อ 2. ข้างต้น 

3. คา่บริการของส านกังานตวัแทน 

คา่บริการของส านกังานตวัแทนขึน้อยูก่บัส านกังานท่ีด าเนินการตอ่สู้ในคดีอาญา 

4. มาตรการคุ้มครองทางศุลกากร ณ จุดน าเข้า-ส่งออก 

ไมม่ีมาตรการคุ้มครองพนัธุ์พืชโดยช่องทางศลุกากร 

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ส านักงานตวัแทน 

1. หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

1. IP Australia 

PATENT-TRADE MARKS-DESIGNS 

Discovery House, Philip ACT 2606 

PO Box 200, Woden ACT 2606 

Australia 

Tel: 61 2 6283 2999 

Fax: 61 2 6283 7999 

Website: http://www.ipaustralia.gov.au 

2. The Institute of Patent and Trade Mark Attorneys of Australia (IPTA)  

 711 High Street 

 Kew East Vic 3102 

 Australia 
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 Tel. 61 3 9857 0311 

 Fax: 61 3 9857 0411 

 Free call: 61 1800 804 536  

 Website:  http://www.ipta.com.au/ 

3. Licensing Executive Society of Australia and New Zealand (LES) 

 PO Box 842 

 Mulgrave VIC 3170 

 Australia 

 Tel:  61 3 9574 9651 

 Fax:  61 3 9574 8066 

 Website:  http://www.lesanz.org.au/ 

4. The Australian Manufacturers of Patents, Industrial Designs, 

 Copyright and Trade Mark Association (AMPICTA) 

 Level 12, 140 Arthur Street 

 North Sydney NSW 2060 

 Tel:  61 2 9927 7500 

 Fax:  61 2 9956 7004 

2. ส านกังานตวัแทน 

1. Baker & McKenzie 

 Level 27 

 AMP Building 

 50 Bridge Street 

 SYDNEY NSW 2000 

 Contact: Byron Angelopulo 

 Website: byron.angelopulo@bakernet.com 
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 2. Gray & Perkins Lawyers 

  L7 55 Clarence Street 

  Sydney 

  NSW 2000 

 Australia 

Tel:  61 2 9290-2999 

Fax No:  61 2 9290-3628 

Email: m.alderson@grayperkins.com.au 

 Website:  http://www.grayperkins.com.au/ 

3. PIPERS Brisbane 

1/10 Benson Street 

Toowong 

Brisbane, Qld 4067 

Australia 

Tel:  61 7 3371-0655 

Fax No: 61 7 3371-0755 

 Email: brisbane@piperpat.com 

4. Wray & Associates 

Level 4 , The Quadrant 

1 William Street 

Perth, Western Australia 6000 

Australia 

Tel: 61 8 9216-5100 

Fax No:  61 8 9216-5199 

Email: wray@wray.com.au 

Website:  http://www.wray.com.au/ 

ส าหรับรายช่ือส านกังานตวัแทนอื่นๆ สามารถตรวจสอบได้ที ่http://www.ipta.com.au/IPTAlist.html> 
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6. สถติิเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธ์ุพืชปี 2003-2004 

องค์การสทิธิของนกัปรับปรุงพนัธุ์พืช (Plant Breeder’s Rights Organisation) ในประเทศออสเตรเลีย
ได้รับค าขอประมาณปีละ 300 ฉบบั ส านกังานทรัพย์สินทางปัญญาของออสเตรเลีย  (IP Australia) ซึ่งเป็น
หน่วยงานกลางของรัฐบาลออสเตรเลียในด้านทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผู้ประกาศโฆษณาสถิติที่เป็นปัจจุบนั
ทางด้านทรัพย์สนิทางปัญญา ซึง่สามารถดไูด้ที่ http://www.ipaustralia.gov.au/about/statistics.shtml 
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ตารางอัตราค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน 
 

 ค่าธรรมเนียม 
 

ค่าบริการวิชาชีพ* 
 

1. ค าขอจดทะเบยีน ฉบบัละ 300 เหรียญออสเตรเลยี - 
2. ค าขอถือสทิธิย้อนหลงั 1,400 เหรียญออสเตรเลยี - 
3. การทดสอบพนัธุ์พืช - - 
4. คา่ใช้จา่ยในการท าวจิยั - - 
5. การประกาศโฆษณาค าขอ - - 
6. ค าคดัค้านการจดทะเบยีน 100 เหรียญออสเตรเลยี - 
7. ค าขอเพกิถอนการจดทะเบียน 500 เหรียญออสเตรเลยี - 
8. การแก้ไขช่ือ ที่อยู ่และอื่นๆ - - 
9. การอทุธรณ์ - - 
10. การจดแจ้งการโอนสทิธิ 100 เหรียญออสเตรเลยี - 
11. การจดแจ้งการอนญุาตให้ใช้สทิธิ - - 
12. การออกหนงัสอืส าคญัการจดทะเบียน - - 
13. คา่รายปี  - - 
14. การตอ่อายคุวามคุ้มครอง 300 เหรียญออสเตรเลยี - 

 
หมายเหต ุ * คา่บริการวิชาชีพจะเรียกตามเวลาที่ใช้จริง (ชัว่โมงละ 150 ยโูร) 

 


