
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 
(ฉบับที่  1040/ 2553) 

เรื่อง  หลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนพันธุพืช พันธุสัตว จุลชีพ และเซลลเพาะเลี้ยง 

---------------------------------------------------------------- 

ดวยมหาวิทยาลัยขอนแกน มีนโยบายที่จะพัฒนาเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยที่มีการสรางองคความรู
ดานวิทยาศาสตรชีวภาพแขนงตางๆ เพื่อเปนฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนั้นเพื่อเปนการปกปองสิทธิอัน
ชอบธรรมในผลงานการประดิษฐซึ่งเปนทรัพยสินทางปญญาของนักปรับปรุงพันธุและมหาวิทยาลัย ตลอดจน
เปนการสงเสริมใหมีการสรางสรรคผลงานอยางตอเนื่อง  มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงไดกําหนดหลักเกณฑและ
แนวปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนพันธุพืช พันธุสัตว จุลชีพ และเซลลเพาะเลี้ยง ไวดังนี้ 

ขอ 1. ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่  1040 / 2553 เรื่อง “หลักเกณฑใน
การขึ้นทะเบียนและการจัดสรรผลประโยชนพันธุพืช พันธุสัตว จุลชีพ และเซลลเพาะเลี้ยง” โดยการขอขึ้น
ทะเบียนและการขึ้นทะเบียนใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ระบุในประกาศฉบับนี้ 

ขอ 2. ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับ ต้ังแตวันที่ถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ 3. บรรดาขอความในประกาศ คําสั่ง ขอบังคับหรือขอตกลงอื่นใดที่ประกาศไปแลว แตขัดหรือแยง
กับประกาศฉบับนี้ใหใชประกาศฉบับนี้แทน 

ขอ 4. ในประกาศนี้ 
“มหาวิทยาลัย”   หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“ศูนยวิจัย” หมายถึง ศูนยวิจัยเฉพาะทางหรือศูนยวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“พันธุพืช” หมายถึง กลุมของพันธุพืชปรับปรุงหรือคนพบใหมที่มี
พัน ธุกรรมและลักษณะทางพันธุศาสตร
เหมือนกัน มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สม่ําเสมอ 
คงตัว ซึ่งแตกตางจากพันธุพืชอื่นในพืชชนิด
เดี ยวกัน  และใหหมายรวมถึ งตนพืชที่
ขยายพันธุใหไดกลุมของพืชที่มีคุณสมบัติ
ดังกลาวขางตน 

“พันธุสัตว” หมายถึง กลุมของพันธุสัตวปรับปรุงหรือคนพบใหมทีม่ี
พัน ธุกรรมและลักษณะทางพันธุศาสตร
เ หมื อนกั นห รื อ คล า ยกั น  มี คุณสม บั ติ
เฉพาะตัวที่สม่ําเสมอ คงตัว ซึ่งแตกตางจาก
พันธุ สัตวอื่นในสัตวชนิดเดียวกัน และให
หมายรวมถึงสัตวที่ขยายพันธุใหไดกลุมของ
สัตวที่มีคุณสมบัติดังกลาวขางตน 
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 “จุลชีพ” หมายถึง สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาก มี 5 จําพวก ไดแก 
Bacteria, Protozoa, algae, Fungi, viruses 
มองดวยตาเปลาไมเห็น ตองดูดวยกลอง
จุลทรรศน 

“เซลลเพาะเลี้ยง” หมายถึง กลุมเซลลที่ไดจากการเพาะเลี้ยง การสงถาย 
(transfer) และอื่นๆ มาเปนเวลานาน มี
ความสามารถในการแบงตัวเพื่อเพิ่มจํานวน
ได เรื่ อยๆ  ตราบเทาที่ ไดรับสภาวะการ
เพาะเลี้ยงที่เหมาะสม ซึ่งเซลลที่แบงตัวไดมี
คุณลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันทุก
ประการ 

“นักปรับปรุงพันธุ” หมายถึง บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ทําการปรับปรุง
พันธุหรือพัฒนาพันธุจนไดพันธุใหม 

 “การโคลน” หมายถึง พื ชห รื อ สั ต ว ที่ ไ ด ข ย ายพั น ธุ โ ด ยพั น ธุ
วิศวกรรม การขยายพันธุโดยไมใชเพศ หรือ
มีพอหรือแมพันธุเดียวกัน 

“พันธุพืช พันธุสัตว จุลชีพ และ หมายถึง พันธุพืช พันธุสัตว จุลชีพ เซลลเพาะเลี้ยงที่
เซลลเพาะเลี้ยงที่ขึ้นทะเบียน”  นํามาขึ้นทะเบียนเพื่อเปนหลักฐานกับสํานัก 

  งานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 
   มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีลักษณะตาม

ประกาศแนบทาย และสํานักงานฯ ไดออก
หนั งสื อแสดงการขึ้ นทะ เบี ยนพัน ธุพื ช
ดังกลาว 

“คณบดี” หมายถึง คณบดี ผูอํานวยการ ศูนย สถาบัน สํานัก 
หรือหัวหนา หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่
เทียบเทาคณะและใหหมายถึงผูอํานวยการ
วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “สํานักงานฯ”  หมายถึง สํานักงานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ขอ 5. ใหนักปรับปรุงพันธุนําผลงานการปรับปรุงพันธุหรือพัฒนาพันธุขึ้นใหมไมวาจะในสาขาวิชาใด 
รูปแบบใด ไมวาจะเปนงานอันเกิดจากการดําเนินงานตามภาระหนาที่ของบุคลากรหรืองานอันเกิดจากการไดรับ
เงินจากแหลงทุนใดๆก็ตาม มาขึ้นทะเบียนไวที่สํานักงานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาเพื่อประโยชนในการ
จัดเก็บขอมูล หากเปนผลงานที่ไดปรับปรุงขึ้นในอดีตที่ผานมา ผลงานดังกลาวจะตองยังคงมีการใชประโยชนอยู
ในปจจุบัน 

 

 



 

ขอ 6. สิทธิในความเปนเจาของพันธุพืช พันธุสัตว จุลชีพ และเซลลเพาะเลี้ยง ที่บุคลากรไดแก 
ศูนยวิจัย ลูกจาง ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือผูรับจางจากมหาวิทยาลัยทําการปรับปรุงพันธุหรือ
โคลนขึ้นโดยใชเครื่องมือ อุปกรณ วัตถุดิบ สถานที่ ฯลฯ ของมหาวิทยาลัย ใหสิทธินั้นเปนของมหาวิทยาลัยหรือ
ตามที่สัญญาการรับทุนระบุ 

ขอ 7. การขอรับขึ้นทะเบียนพันธุพืช พันธุสัตว จุลชีพ และเซลลเพาะเลี้ยง ใหสํานักงานบริหารจัดการ
ทรัพยสินทางปญญาทําหนาที่ขึ้นทะเบียนเพื่อแสดงวาพันธุพืช พันธุสัตว จุลชีพ และเซลลเพาะเลี้ยงดังกลาว ได
ปรับปรุงขึ้นหรือคนพบใหมโดยหนวยงานในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การขึ้นทะเบียนดังกลาวเปนเพียงการขึ้น
ทะเบียนภายในมหาวิทยาลัยเทานั้น มิใชเปนการรับรองพันธุ 
 7.1 กรณีที่เปนพันธุพืชที่มีรายชื่อตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช นักปรับปรุง
พันธุสามารถยื่นเรื่องขอรับการขึ้นทะเบียนผานสํานักงานฯ ไดโดยตรง เพื่อใหสํานักงานฯ ยื่นเรื่องขอรับความ
คุมครองตอไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 7.2 กรณีที่เปนพันธุพืชที่ไมไดอยูในรายชื่อตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช ให
นักปรับปรุงพันธุเสนอตอสํานักงานฯ ผานคณบดีที่ตนสังกัดเพื่อดําเนินการขึ้นทะเบียนตอไป 

ขอ 8. หากพันธุพืช พันธุสัตว จุลชีพ และเซลลเพาะเลี้ยงที่ปรับปรุงพันธุหรือโคลนขึ้นใหมนี้สามารถ
นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย ใหสํานักงานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาดําเนินการจัดสรรผลประโยชน
ใหกับนักปรับปรุงพันธุพืช พันธุสัตว จุลชีพ และเซลลเพาะเลี้ยง ในสังกัดของมหาวิทยาลัย โดยเทียบเคียงกับ
ประกาศมหาวิทยาลัยฉบับที่ 1070/ 2550 เรื่อง “หลักเกณฑและอัตราการจัดสรรผลประโยชนจากผลงานดาน
ทรัพยสินทางปญญา” โดยอนุโลม 

ขอ 9. การออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนพันธุพืช พันธุสัตว จุลชีพ และเซลลเพาะเลี้ยง ให
มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยสํานักงานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาเปนผูออกหนังสือรับรอง 

ขอ 10 หากหนวยงานภายนอกประสงคที่จะขอใชพันธุพืช พันธุสัตว จุลชีพ และเซลลเพาะเลี้ยง ให
นักปรับปรุงพันธุแจงตอสํานักงานฯ เพื่อจัดทําสัญญากอนทําการสงมอบใหกับหนวยงานดังกลาว ทั้งนี้เพื่อจัด
ระเบียบการเขาถึงและการใชประโยชนผลงานที่ขึ้นทะเบียนตามประกาศนี้ 

ขอ 11. หากพันธุพืช พันธุสัตว จุลชีพ และเซลลเพาะเลี้ยงที่ไดปรับปรุงหรือโคลนขึ้นใหมนั้นเปนการ
ดําเนินการรวมกันหรือสนับสนุนการดําเนินงานในลักษณะใดลักษณะหนึ่งระหวางหนวยงานของมหาวิทยาลัย
และหนวยงานภายนอก  หากกอใหเกิดผลประโยชนในเชิงพาณิชยใหทั้งสองฝายทําการเจรจาตกลงเรื่อง
ผลประโยชนกันกอนที่จะเริ่มดําเนินการจัดสรร ทั้งนี้มอบใหสํานักงานบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาเปน
ผูแทนมหาวิทยาลัยทําการเจรจากับหนวยงานภายนอก 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  8  กรกฎาคม  พ.ศ. 2553 
 

 
 
 

(รองศาสตราจารยกิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย) 
      รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลย ี
      ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ประกาศแนบท้าย 

ลักษณะของพันธุ์พืชทีร่บัขึ้นทะเบียน 

พันธุ์พืชที่จะขึ้นทะเบียนได้นั้นจะต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้ 

1. มีความสม่่าเสมอของลักษณะประจ่าพันธุ์ทางด้านสัณฐานวิทยา สรีรวิทยาหรือ

คุณสมบัติอื่นท่ีเป็นผลเนื่องจากการแสดงออกของสภาพทางพันธุกรรมที่จ่าเพาะต่อ

พันธุ์พืชน้ัน 

2. มีความคงตัวของลักษณะประจ่าพันธุ์ที่สามารถแสดงลักษณะประจ่าพันธุ์ได้ในทุก

ครั้งของการผลิตส่วนขยายพันธุ์พืชน้ัน เมื่อขยายพันธุ์ด้วยวิธีทั่วไปส่าหรับพืชนั้น 

3. มีลักษณะประจ่าพันธุ์แตกต่างจากพันธุ์อื่นอย่างเด่นชัดทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา

หรือคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งเป็นผลเนื่องจากการแสดงออกของสภาพทาง

พันธุกรรมที่แตกต่างกันจากพันธุ์พืชอื่น 

 

*********************** 



รายชื่อชนิดพันธุ์พชืที่สามารถจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 
ตามประกาศของกองคุม้ครองพนัธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 

 
1. ข้าว 26. มะละกอ 
2. อ้อย 27. มันส่าปะหลัง 
3. มะม่วง 28. ไม้ดอกสกุลขม้ิน 
4. กล้วยไม้สกุลหวาย 29. มะนาวไทย 
5. หญ้าแฝก 30. ส้มเขียวหวาน 
6. โป๊ยเซียน 31. น้อยหน่า 
7. หยก 32. มะขาม 
8. มะเขือเทศ 33. เงาะ 
9. พริก 34. กล้วยไม้สกุลแวนด้า 
10. แตงกวา 35. ไม้ดอกสกุลหน้าวัว 
11. แตงโม 36. บอนสี 
12. มะระ 37. ยางพารา 
13. ผักบุ้งจีน 38. มะปราง 
14. ผักคะน้า 39. กล้วย 
15. ผักกาดกวางตุ้ง 40. มะเฟือง 
16. ถั่วฝักยาว 41. ชวนชม 
17. บัว 42. ลั่นทม 
18. ยูคาลิปตัส 43. แก้วกาญจนา 
19. ข้าวโพด 44. ฝรั่ง 
20. ถั่วเหลือง 45. สัก 
21. ถั่วเขียว / ถั่วเขียวผิวด่า 46. กระถินณรงค์ 
22. ส้มโอ 47. แตงเทศผิวเรียบ และแตงเทศลายนูน 
23. ทุเรียน 48. ขนุน 
24. ลิ้นจี ่ 49. ปาล์มน้่ามัน 
25. ล่าไย 50. ฟัก / แฟง 

 
 

 

 




