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มาตรา 1 พระราชบญัญัตนิีเ้รยีกวา่ “พระราชบญัญัตคิุม้ครองภมูปัิญญาทอ้งถิน่ พ.ศ. ….”  

มาตรา 2 พระราชบญัญัตนิีใ้หใ้ชบ้งัคบัเมือ่พน้ก าหนดเกา้สบิวนันับแตว่นัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป  

มาตรา 3 ในพระราชบญัญัตนิี ้ 
“ภมูปัิญญาทอ้งถิน่” หมายความวา่ศลิปวฒันธรรมพืน้บา้น ทรัพยากรชวีภาพ และองคค์วามรูข้องชมุชนทอ้งถิน่นัน้ๆ  
“ศลิปวฒันธรรม” หมายความวา่ งานสรา้งสรรคข์องกลุม่คนในชมุชนบนพืน้ฐานทางวฒันธรรม และสรา้งสรรคข์ึน้เพือ่ประโยชนข์องกลุม่ โดย
สะทอ้นความคดิและความคาดหวงัของชมุชนนัน้ ดว้ยเป็นการแสดงออกซึง่เอกลกัษณ์ทางสงัคมและวฒันธรรม มาตรฐานและคณุคา่ของชมุชน 
ทัง้นี ้อาจแสดงออกโดยทางเสยีง การเลยีน หรอืโดยวธิอีืน่ๆ รวมถงึ  

(1) เรือ่งเลา่พืน้บา้น กวนีพินธพ์ืน้บา้น และปรศินาพืน้บา้น  
(2) เพลงพืน้บา้นและดนตรพีืน้บา้น  
(3) ฟ้อนร าพืน้บา้นและละครพืน้บา้น  
(4) ผลผลติของศลิปพืน้บา้น เชน่ จติรกรรมพืน้บา้น ประตมิากรรมพืน้บา้น หตัถกรรมพืน้บา้น เครือ่งแตง่กายพืน้บา้น และสิง่ทอพืน้บา้น  

“ทรัพยากรชวีภาพ” หมายความวา่ ทรัพยากรพนัธกุรรม, สิง่มชีวีติหรอืสว่นใดๆ ของสิง่มชีวีติ หรอืองคป์ระกอบทีเ่กีย่วกบัสิง่มชีวีติในระบบนเิวศน์
ของชมุชนหรอืทอ้งถิน่นัน้ ซึง่มปีระโยชนห์รอืคณุคา่ตอ่มนุษยชาต ิ 
“องคค์วามรูข้องชมุชนทอ้งถิน่” หมายความวา่ พืน้ความรูค้วามสามารถ วธิกีาร หรอืเทคโนโลยทีีม่กีารสบืตอ่กนัมา รวมทัง้เทคโนโลยหีรอืวธิกีาร
ใดๆ ทีใ่ชร้ะบบชวีวทิยา หรอืสิง่มชีวีติ หรอืนุพนัธุข์องสิง่เหลา่นัน้ มาใช ้หรอืปรับปรงุเพือ่เกดิประโยชนต์อ่สนิคา้และบรกิาร  

“เจา้ของภมูปัิญญาทอ้งถิน่” หมายความวา่ ผูค้น้พบ คดิคน้ สรา้งสรรค ์ศลิป วฒันธรรมพืน้บา้น ทรัพยากรชวีภาพ หรอืองคค์วามรูข้องชมุชน
ทอ้งถิน่ และใหห้มายความรวมถงึผูร้ับโอนสทิธติามพระราชบญัญัตนิีด้ว้ย  

“การหาประโยชนใ์นเชงิพาณชิย”์ หมายความวา่ การแสวงหาผลประโยชนโ์ดยการขาย ใหเ้ชา่ หรอืโดยการกระท าอืน่ใดเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่
คา่ตอบแทนหรอืประโยชนอ์ืน่ใด และใหห้มายความรวมถงึการน าเสนอเพือ่การแสวงหาผลประโยชนด์ว้ย  

“ศาล” หมายความวา่ ศาลทรัพยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศตามกฎหมายวา่ดว้ยการจัดตัง้ศาลทรัพยส์นิทางปัญญาและการคา้
ระหวา่งประเทศ และวธิพีจิารณาคดทีรพัยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ  

“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการภมูปัิญญาทอ้งถิน่  

“กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการภมูปัิญญาทอ้งถิน่  

“พนักงานเจา้หนา้ที”่ หมายความวา่ ผูซ้ ึง่รัฐมนตรแีตง่ตัง้ใหป้ฏบิตักิารตามพระราชบญัญัตนิี ้ 

“อธบิด”ี หมายความวา่ อธบิดกีรมทรัพยส์นิทางปัญญา และใหห้มายความรวมถงึผูซ้ ึอ่งธบิดทีรัพยส์นิทางปัญญามอบหมายดว้ย  

“รัฐมนตร”ี หมายความวา่ รัฐมนตรผีูร้ักษาการตามพระราชบญัญัตนิี ้ 

มาตรา 4 ใหร้ัฐมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิย ์และรัฐมนตรวีา่การกระทรวงสาธารณสขุรักษาการตาม
พระราชบญัญัตนิี ้และใหม้อี านาจแตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ที ่กบัออกกฎกระทรวงและระเบยีบเพือ่ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญัตนิี ้ในสว่นที่
เกีย่วกบัอ านาจหนา้ทีข่องแตล่ะกระทรวง  
กฎและระเบยีบนัน้ เมือ่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

หมวด 1 การคุม้ครองภมูปัิญญาทอ้งถิน่  

มาตรา 5 ภมูปัิญญาทอ้งถิน่นัน้ยอ่มโอนใหแ้กก่นัได ้เจา้ของภมูปัิญญาทอ้งถิน่มสีทิธทิีจ่ะเอาไป หรอืใชภ้มูปัิญญาทอ้งถิน่ หรอือนญุาตให ้
บคุคลอืน่เอาไปหรอืใชซ้ ึง่ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ โดยจะก าหนดเงือ่นไขอยา่งใดเพือ่รักษาภมูปัิญญาทอ้งถิน่ดงักลา่วตอ่ไปได ้การโอนภมูปัิญญา
ทอ้งถิน่ตามวรรคหนึง่ซ ึง่มใิชม่รดกตอ้งท าเป็นหนังสอืลงลายมอืชือ่ผูโ้อนและผูร้ับโอน ถา้ไมไ่ดก้ าหนดระยะเวลาในสญัญาโอน ใหถ้อืวา่เป็นการ
โอนมกี าหนดระยะเวลาสบิปี  

มาตรา 6 การละเมดิสทิธใินภมูปัิญญาทอ้งถิน่ตามพระราชบญัญัตนิี ้ไดแ้ก ่การกระท าทีเ่ป็นการเอาไปหรอืใชเ้พือ่ประโยชนใ์นเชงิพาณชิยซ์ ึง่
ภมูปัิญญาทอ้งถิน่โดยไมไ่ดร้ับความยนิยอมจากเจา้ของภมูปัิญญาทอ้งถิน่นัน้ ทัง้นีผู้ล้ะเมดิจะตอ้งรูห้รอืมเีหตอุนัคสรรูว้า่การกระท าดงักลา่วเป็น
การกระท าละเมดิสทิธขิองเจา้ของภมูปัิญญาทอ้งถิน่นัน้  

มาตรา 7 การกระท าอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนีแ้กภ่มูปัิญญาทอ้งถิน่ มใิหถ้อืวา่เป็นการละเมดิสทิธใินภมูปัิญญาทอ้งถิน่  
(1) การใชซ้ ึง่ภมูปัิญญาทอ้งถิน่โดยบคุคลทีไ่ดภ้มูปัิญญาทอ้งถิน่โดยทางนติกิรรม โดยไมรู่ห้รอืไมม่เีหตอุนัควรรูว้า่ภมูปัิญญาทอ้งถิน่นัน้ 



คูส่ญัญาอกีฝ่ายหนึง่ไดม้าโดยการละเมดิสทิธใินภมูปัิญญาทอ้งถิน่ของบคุคลอืน่  
(2) การใชป้ระโยชนใ์นภมูปัิญญาทอ้งถิน่เพือ่การวจัิยหรอืศกึษาโดยหน่วยงานของรัฐ  

มาตรา 8 ผูใ้ดเก็บ จัดหา รวบรวมซึง่ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ เพือ่การปรับปรงุ ศกึษา ทดลอง หรอืวจัิยเพือ่ประโยชนท์างการคา้ จะตอ้งไดร้ับอนญุาต
จากพนักงานเจา้หนา้ที ่และท าขอ้ตกลงแบง่ปัญผลประโยชน ์โดยใหน้ าเงนิรายไดต้ามขอ้ตกลงแบง่ปันผลประโยชนส์ง่เขา้กองทนุคุม้ครองภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ขอ้ตกลงแบง่ปันผลประโยชนอ์ยา่งนอ้ยตอ้งมี
รายการดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) วตัถปุระสงคข์องการเก็บหรอืรวบรวมภมูปัิญญาทอ้งถิน่  
(2) จ านวนหรอืปรมิาณของตวัอยา่งภมูปัิญญาทอ้งถิน่ทีต่อ้งการ  
(3) ขอ้ผกูพนัของผูท้ีไ่ดร้ับอนญุาต  
(4) การก าหนดความเป็นเจา้ของทรัพยส์นิทางปัญญาในผลงานการปรับปรงุ ศกึษา ทดลอง หรอืวจัิยทีไ่ดม้าจากการใชภ้มูปัิญญาทอ้งถิน่ใน
ขอ้ตกลง  
(5) การก าหนด จ านวน อตัรา และระยะเวลาการแบง่ปันผลประโยชนต์ามขอ้ตกลงแบง่ปันผลประโยชนใ์นผลติภัณฑท์ีไ่ดม้าจากการใชภ้มู ิ
ปัญญาทอ้งถิน่ในขอ้ตกลง  
(6) อายขุองขอ้ตกลง  
(7) การยกเลกิขอ้ตกลง  
(8) การก าหนดวธิกีารระงับขอ้พพิาท  
(9) รายการอืน่ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 9 ผูใ้ดท าการศกึษา ทดลอง หรอืวจัิยซึง่ภมูปัิญญาทอ้งถิน่หรอืสว่นหนึง่สว่นใดของภมูปัิญญาทอ้งถิน่ดงักลา่วทิไ่ดม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ใช ้

ประโยชนใ์นทางการคา้ใหป้ฏบิตัติามระเบยีบตามทีค่ณะกรรมการก าหนด  

 
หมวด 2 สทิธ ิ 

มาตรา 10 เมือ่มหีลกัฐานโดยชดัแจง้วา่ผูใ้ดละเมดิสทิธใินภมูปัิญญาทอ้งถิน่ เจา้ของภมูปัิญญาทอ้งถิน่ทีถ่กูหรอืก าลงัจะถกูละเมดิสทิธนัิน้มี
สทิธดิงัตอ่ไปนี ้ 
(1) รอ้งขอใหศ้าลมคี าสัง่ใหผู้นั้น้ระงับหรอืละเวน้การละเมดิสทิธใินภมูปัิญญาทอ้งถิน่นัน้เป็นการชัว่คราว และ  
(2) ฟ้องตอ่ศาลเพือ่ใหม้คี าสัง่หา้มมใิหผ็้นัน้ละเมดิสทิธใินภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และฟ้องเรยีกคา่สนิไหมทดแทนจากผูล้ะเมดิสทิธใินภมูปัิญญา
ทอ้งถิน่ได ้การใชส้ทิธติาม (1) อาจกระท าไดก้อ่นการฟ้องคดตีาม (2)  

มาตรา 11 กอ่นทีจ่ะใชส้ทิธติามมาตรา 10 เจา้ของภมูปัิญญาทอ้งถิน่ทีถ่กู หรอืก าลงัจะถกูละเมดิในภมูปัิญญาทอ้งถิน่และคูก่รณีอกีฝ่ายหนึง่
อาจตกลงกนัเพือ่ขอใหค้ณะกรรมการท าการไกลเ่กลีย่หรอืประนปีระนอมขอ้พพิาทเกีย่วกบัภมูปัิญญาทอ้งถิน่ได ้แตท่ัง้นี ้ไมต่ดัสทิธเิจา้ของภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่นัน้ และคูค่วามอกีฝ่ายหนึง่ทีจ่ะน าขอ้พพิาทไปสูก่ารพจิารณาของอนุญาโตตลุาการหรอืน าคดไีปสูศ่าล หากการไกลเ่กลีย่หรอื
การประนปีระนอมขอ้พพิาทดงักลา่วไมอ่าจตกลงได ้การยืน่ค าขอและวธิพีจิารณาในการไกลเ่กลีย่หรอืประนปีระนอมขอ้พพิาทของคณะกรรมการ
ตมวรรคหนึง่ใหเ้ป็นไปตามเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา 12 หา้มมใิหฟ้้องคดลีะเมดิสทิธใินภมูปัิญญาทอ้งถิน่เมือ่พน้ก าหนดสามปีนับแตว่นัทีเ่จา้ของภมูปัิญญาทอ้งถิน่ทีถ่กูละเมดิสทิธริูถ้งึการ
ละเมดิและรูต้วัผูก้ระท าละเมดิ แตท่ัง้นีต้อ้งไมเ่กนิสบิปีนับแตว่นัทีม่กีารละเมดิ  

หมวด 3 การพจิารณาคดเีกีย่วกบัภมูปัิญญาทอ้งถิน่  

มาตรา 13 เมือ่เจา้ของภมูปัิญญาทอ้งถิน่ฟ้องคดขีอใหศ้าลพจิาณาออกค าสัง่ตามมาตรา 10(2) ศาลมอี านจสัง่ใหผ็้ละเมดิชดใชค้า่สนิไหม
ทดแทนแกเ่จา้ของภมูปัิญญาทอ้งถิน่ตามจ านวนทีศ่าลเห็นสมควร โดยค านงึถงึความรา้ยแรงของความเสยีหาย ถา้หากผูล้ะเมดิสทิธนิ าภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ไปหาประโยชนใ์นเชงิพาณชิย ์ศาลอาจพจิารณาก าหนดใหผู้ล้ะเมดิสทิธใินภมูปัิญญาทอ้งถิน่เสยีคา่ตอบแทนในจ านวนที่
เหมาะสม  
ในค าขอใหศ้าลมคี าสัง่ตามมาตรา 10(2) เจา้ของภมูปัิญญาทอ้งถิน่จะขอใหศ้าลสัง่ท าลายหรอืรบิสิง่ของ เครือ่งมอื เครือ่งใช ้และอปุกรณ์ตา่งๆ 
ทีไ่ดใ้ชใ้นการละเมดิสทิธใินภมูปัิญญาทอ้งถิน่ดว้ยก็ได ้ 

มาตรา 14 ในการก าหนดสนิไหมทดแทนเมือ่มกีารฟ้องรอ้งคดตีามมาตรา 10(2) ศาลมอี านาจก าหนดตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้ 
(1) นอกจากก าหนดคา่สนิไหมทดแทนเฉพาะในความเสยีกายทีเ่กดิขึน้อยา่งแทจ้รงิ ศาลอาจมคี าสัง่ใหผ็้ละเมดิสทิธใินภมูปัิญญาทอ้งถิน่คนื
ผลประโยชนท์ีไ่ดจ้ากหรอืเนือ่งจากการละเมดิโดยคดิรวมเขา้ไปในคาสนิไหมทดแทนได ้ 
(2) ในกรณีทีไ่มอ่าจก าหนดคา่สนิไหมทดแทนตาม (1) ได ้ใหศ้าลก าหนดคาสนิไหมทดแทนใหแ้กเ่จา้ของภมูปัิญญาทอ้งถิน่ตามจ านวนทีศ่าล
เห็นสมควร  

มาตรา 15 การใชส้ทิธทิางศาลเพือ่คุม้ครองภมูปัิญญาทอ้งถิน่และการพจิารณาคดเีกีย่วกบัภมูปัิญญาทอ้งถิน่นอกจากทีไ่ดบ้ญัญัตไิวแ้ลว้ใน
พระราชบญัญัตใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยการจัดตัง้ศาลทรัพยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ และวธิพีจิารณาคดทีรัพยส์นิทาง
ปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศ  

 
หมวด 4 คณะกรรมการภมูปัิญญาทอ้งถิน่  

มาตรา 16 ใหม้คีณะกรรมการภมูปัิญญาทอ้งถิน่ ประกอบดว้ยประธานกรรมการและกรรมการอืน่อกีไมเ่กนิสบิสามคน ซึง่คณะรัฐมนตรแีตง่ตัง้
จากบคุคลซึง่มคีวามเชีย่วชาญในสาขาวทิยาศษสตร ์วศิวกรรมศาสตร ์อตุสาหกรรม เกษตรศาสตร ์เภสชัศาสตร ์การคา้ระหวา่งประเทศ 
เศรษฐศาสตร ์นติศิาสตร ์หรอืสาขาอืน่ใด ทีเ่ป็นประโยชนใ์นการปฏบิตัหินา้ทีต่ามพระราชบญัญัตนิีโ้ดยในจ านวนนีใ้หแ้ตง่ตัง้จากผูท้รงคณุวฒุใิน



ภาคเอกชนออยา่งนอ้ยหกคน ใหอ้ธบิดเีป็นเลขานุการ  
คณะกรรมการอาจแตง่ตัง้ขา้ราชการกรมทรัพยส์นิทางปัญญาเป็นผูช้ว่ยเลขานุการไดไ้มเ่กนิสองคน  

มาตรา 17 ประธานกรรมการและกรรมการตอ้งไมด่ ารงต าแหน่งใด หรอืมสีว่นไดส้ว่นเสยีอยา่งใดในหา้งหุน้สว่น บรษัิท หรอืองคก์รทีด่ าเนนิ
ธรุกจิ  

มาตรา 18 ใหป้ระธานกรรมการและกรรมการตามมาตรา 16 มวีาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสีปี่ ในกรณีทีป่ระธานกรรมการหรอืกรรมการพน้จาก
ต าแหน่งกอ่นวาระ หรอืในกรณีทีค่ณะรฐัมนตรแีตง่ตัง้กรรมการเพิม่ขึน้ในระหวา่งทีก่รรมการซึง่แตง่ตัง้ไวแ้ลว้ยังมวีาระอยูใ่นต าแหน่ง ใหผู้ซ้ ึง่
ไดร้ับแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งแทหรอืเพิม่ขึน้อยูใ่นต าแหน่งเทา่กบัวาระทีเ่หลอือยูข่องผูซ้ ึง่ไดแ้ตง่ตัง้ไวแ้ลว้ ประธานกรรมการหรอืกรรมการซึง่
พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้ับแตง่ตัง้ตอ่เนือ่งอกีไดไ้มเ่กนิหนึง่วาระ  

มาตรา 19 นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา 18 ประธานกรรมการและกรรมการพน้จากต าแหน่งเมือ่  
(1) ตาย  
(2) ลาออก  
(3) คณะรัฐมนตรใีหอ้อก  
(4) บกพรอ่งหรอืไมส่จุรติตอ่หนา้ทีห่รอืหยอ่นความสามารถ  
(5) เป็นบคุคลลม้ละลาย  
(6) เป็นคน้ไรค้วามสามารถ หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ  
(7) ไดร้ับโทษจ าคกุโดยค าพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ าคกุ เวน้แตเ่ป็นโทษส าหรับความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ  
(8) กระท าการอนัตอ้งหา้มตามมาตรา 17  

มาตรา 20 การประชมุของคณะกรรมการตอ้งมกีรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชมุ  
ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไมม่าประชมุหรอืไมอ่าจปฏบิตัหินา้ทีไ่ด ้กรรมการทีม่าประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป้ฯประธานในทีป่ระชมุ  
การวนิจิฉัยชีข้าดของทีป่ระชมุใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึง่มเีสยีงหนึง่ในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานในทีป่ระชมุ
ออกเสยีงเพิม่อกีเสยีงหนึง่เป็นการชีข้าด ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูใ้ดมสีว่นไดส้ว่นเสยีในเรือ่งทีพ่จิารณา หา้มมใิหป้ระธานกรรมการหรอื
กรรมการดงักลา่วเขา้รว่มประชมุในเรือ่งนัน้  

มาตรา 21 คณะกรรมการมอี านาจดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) เสนอความเห็นเกีย่วกบันโยบายและมาตรการในการคุม้ครองภมูปัิญญาทอ้งถิน่และนโยบายเกีย่วกบัการถา่ยทอดเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้งกบั
ชมุชนทอ้งถิน่ตอ่รัฐมนตรวีา่การกระทรวงพาณชิยเ์พือ่พจิารณาคณะรัฐมนตร ี 
(2) ใหค้ าแนะน าหรอืค าปรกึษาแกร่ัฐมนตรใีนการออกกฎกระทรวงและรเบยีบตามพระราชบญัญัตนิี ้ 
(3) ไกลเ่กลีย่หรอืประนปีระนอมขอ้พพิาทเกีย่วกบัภมูปัิญญาทอ้งถิน่ตามทีคู่ก่รณีเสนอ  
(4) ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีก่ฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการ  

มาตรา 22 คณะกรรมการจะแตง่ตัง้คณะอนุกรรมการเพือ่พจิารณา วนิจิฉัย หรอืปฏบิตักิารอยา่งหนึง่อยา่งใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมายก็ได ้ 
ใหน้ ามาตรา 20 มาใชเ้ป็นขอ้บงัคบัแกก่ารประชมุของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม  

มาตรา 23 ในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามพระราชบญัญัตนิีเ้วน้แตก่รณีตามมาตรา 21 (3) ใหค้ณะกรรมการมอี านาจออกค าสัง่เป็นหนังสอืเรยีกบคุคล
ใดมาใหถ้อ้ยค าหรอืขอ้มลูหรอืใหส้ง่เอกสารหรอืวตัถใุดๆ มาเพือ่ประกอบการพจิารณาไดต้ามความจ าเป็น  

ค าสัง่ตามวรรคหนึง่ ตอ้งระบรุายละเอยีดใหช้ดัแจง้วา่คณะกรรการประสงคจ์ะใหบ้คุคลดงักลา่วมาใหถ้อ้ยค าหรอืขอ้มลูหรอืสง่เอกสารวตัถเุพือ่
ประกอบการพจิารณาเรือ่งใด  

มาตรา 24 หนังสอืเรยีก หนังสอืแจง้ หรอืหนังสอือืน่ใดทีม่ถีงึบคุคลใดเพือ่ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญัตนิี ้ใหส้ง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบ
รับ ณ ภมูลิ าเนา ถิน่ทีอ่ยูห่รอืสถานทีท่ าการของบคุคลนัน้ หรอืโดยวธิกีารอืน่ตามทีค่ณะกรรมการก าหนด ในกรณีทีไ่มส่ามารถสง่ตามวธิดีงักลา่ว
ในวรรคหนึง่ไดห้รอืบคุคลนัน้ หรอืทีบ่า้นทีบ่คุคลนัน้มชีือ่ทีอ่ยูใ่นทะเบยีนบา้นตามกฎหมายวา่ดว้ยการทะเบยีนราษฎรครัง้สดุทา้ย หรอืจะโฆษณา
ขอ้ความยอ่ในหนังสอืพพิมท์ีจ่ าหน่ายเป็นปกตทิีนั่น้ก็ได ้ 

เมือ่ไดป้ฏบิตัติามวธิกีารดงักลา่วขา้งตน้แลว้ ใหถ้อืวา่บคุคลนัน้ไดร้ับหนังสอืแลว้ ใหถ้อืวา่บคุคลนัน้ดร้ับหนังสอืแลว้  
วธิกีารสง่หนังสอืเรยีก หนังสอืแจง้ หรอืหนังสอือืน่ใด และสทิธใินการโตแ้ยง้ของผูม้สีว่นไดเ้สยี ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนด 
โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา  

มาตรา 25 ใหก้รมทรัพยส์นิทางปัญญามอี านาจหนา้ทีใ่นการปฏบตังิานโดยทัว่ไปเกีย่วกบัภมูปัิญญาทอ้งถิน่ตามพระราชบญัญัตนิี ้และ
รับผดิชอบงานธรุการ งานประชมุ การศกึษาหาขอ้มลูและด าเนนิกจิการตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบังานของคณะกรรมการ ตลอดจนด าเนนิการใหเ้ป็นไปตาม
มตขิองคณะกรรมการประสานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการปฏบตับิตัหินา้ทีต่ามพระราชบญัญัตนิี ้และปฏบิตังิานอืน่ๆตามทีค่ณะกรรมการ
มอบหมาย  

มาตรา 26 ในการปฏบตัหินา้ทีต่ามพระราชบญัญัตนิีใ้หป้รธานกรรมการและกรรมการเป็นเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  

 
หมวด 5 พนกังานเจา้หนา้ที ่ 

มาตรา 27 ในการปฏบิตัหินา้ทีเ่กีย่วกบัคดอีาญาตามพระราชบญัญัตนิี ้ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีม่อี านาจดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) เขา้ไปในอาคาร สถานทีท่ าการ สถานทีผ่ลติ สถานทีเ่ก็บสนิคา้หรอืยานพาหนะใดเพือ่ตรวจคน้ หรอืตรวจสอบเมือ่มเีหตอุนัควรสงสยัวา่มี
ส ิง่ของทีไ่ดม้า หรอืไดผ้ลติขึน้โดยการกระท าความผดิ หรอืไดใ้ชใ้นการกระท าความผดิตามพระราชบญัญัตนิี ้ประกอบกบัมเีหตอุนัควรเชือ่วา่



เนือ่งจากการเนิน่ชา้กวา่จะเอาหมายคน้ใด เอกสารหรอืสิง่ของทีเ่กีย่วกบัการกระท าความผดิจะถกูโยกยา้ยหรอืท าลายเสยีกอ่น ทัง้นีใ้นเวลา
ระหวา่งพระอาทติยข์ึน้ถงึพระอาทติยต์ก หรอืในเวลาท าการของสถานทีนั่น้  
(2) ยดึหรอือายัดเอกสาร หรอืสิง่ของทีเ่กีย่วกบัการกระท าความผดิไดไ้มเ่กนิสามเดอืนเพือ่ประโยชนใ์นการด าเนนิดค ีในกรณีมเีหตอุนัควรสงสยั
วา่มกีารกระท าความผดิตามพระราชบญัญัตนิี ้ 

มาตรา 28 ในการปฏบิตัหินา้ทีข่องพนักงานเจา้หนา้ที ่ใหบ้คุคลซึง่เกีย่วขอ้งค านวณความสะดวกตามสมควร  

มาตรา 29 ในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามมาตรา 27 พนักงานเจา้หนา้ทีต่อ้งแสดงบตัรประจ าตวัตอ่บคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง  
บตัรประจ าตวัตามวรรคหนึง่ใหเ้ป็นไปตมแบบทีร่ัฐมนตรกี าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา  

มาตรา 30 ในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามพระราชบญัญัตนิี ้ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีเ่ป็นเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  

 
หมวด 6 กองทนุคุม้ครองภมูปัิญญาทอ้งถิน่  

มาตรา 31 ใหจั้ดตัง้กองทนุขึน้กองทนุหนึง่ เรยีกวา่ “กองทนุคุม้ครองภมูปัิญญาทอ้งถิน่” ในกระทรวงพาณชิย ์เพือ่เป็นทนุใชจ้า่ยในการ
ชว่ยเหลอืและอดุหนุนกจิการทีเ่กีย่วกบัการวจัิย และการพฒันาพนัธุพ์ชืประกอบดว้ยเงนิและทรัพยส์นิดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) เงนิหรอืทรัพยส์นิทีไ่ดร้ับจากการจดทะเบยีนชมุชนเพือ่คุม้ครองภมูปัิญญาทอ้งถิน่นัน้  
(2) เงนิอดุหนุนจากรัฐบาล  
(3) เงนิหรอืทรัพยส์นิทีม่ผีูอ้ทุศิให ้ 
(4) ดอกผลและผลประโยชนอ์ืน่ใดทีเ่กดิจากกองทนุ  
เงนิและทรัพยส์นิอืน่ตามวรรคหนึง่ใหส้ง่เขา้กองทนุโโยไมต่อ้งน าสง่คลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดนิ  

มาตรา 32 เงนิกองทนุใหใ้ชจ้า่ยเพือ่กจิการดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ชว่ยเหลอืและอดุหนุนกจิการใดๆ ของชมุชนทีเ่กีย่วกบัการวจัิยและการพฒันาภมูปัิญญาทอ้งถิน่  
(2) ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใชเ้พือ่อดุหนุน การวจัิย และการพฒันาภมูปัิญญาทอ้งถิน่  
การบรหิารกองทนุและการควบคมุการใชจ้า่ยเงนิกองทนุ ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีค่ณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงั  
มาตรา 33 ใหม้คีณะกรรมการกองทนุคณะหนึง่ ประกอบดว้ยปลดักระทรวงพาณชิยเ์ป็นประธานกรรมการ และบคุคลอืน่ซึง่คณะกรรมการแตง่ตัง้
ไมเ่กนิเจ็ดคนเป็นกรรมการ และอธบิดกีรมทรัพยส์นิทางปัญญาเป็นกรรมการและเลขานุการ  

มาตรา 34 ใหค้ณะกรรมการกองทนุมอี านาจหนา้ทีด่งัตอ่ไปนี ้ 
(1) เสนอแนวทาง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และล าดบัความส าคญัของการใชจ้า่ยเงนิกองทนุตามวตัถปุระสงคท์ีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 32 ตอ่
คณะกรรมการ  
(2) ก าหนดระเบยีบเกีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารขอจัดสรร ขอเงนิชว่ยเหลอื หรอืขอเงนิอดุหนุนจากกองทนุ  
(3) พจิารณาจัดสรรเงนิกองทนุเพือ่ใชต้ามวตัถปุระสงคท์ีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 32 ทัง้นีต้ามแนวทาง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และล าดบัความส าคญั
ทีค่ณะกรรมการก าหนด  

มาตรา 35  

มาตรา 36  

มาตรา 37 ใหค้ณะกรรมการกองทนุมอี านาจหนา้ทีด่งัตอ่ไปนี ้ 
(1) เสนอแนวทาง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และล าดบัความส าคญัของการใชจ้า่ยเงนิกองทนุตามวตัถปุระสงคท์ีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 35 ตอ่
คณะกรรมการ  
(2) ก าหนดระเบยีบเกีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารขอจัดสรร ขอเงนิชว่ยเหลอืหรอืขอเงนิอดุหนุนจากกองทนุ  
(3) พจิารณาจัดสรรเงนิกองทนุเพือ่ใชต้ามวตัถปุระสงคท์ีก่ าหนดไวใ้นมาตรา 35 ทัง้นีต้ามแนวทาง หลกัเกณฑ ์เงือ่นไข และล าดบัความส าคญั
ทีค่ณะกรรมการก าหนด  
(4) พจิารณาอนุมตัคิ าขอรับการสง่เสรมิและชว่ยเหลอืตามมาตรา 35  
(5) ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการมอบหมาย  

มาตรา 38 ใหน้ าความในมาตรา 21 และมาตรา 22 มาใชบ้งัคบัแกว่าระ การด ารงต าแหน่ง และการพน้จากต าแหนง่ของคณะกรรมการกองทนุ
โดยอนุโลม ใหน้ าความในมาตรา 23 มาบงัคบัใชแ้กก่ารประชมุของคณะกรรมการกองทนุโดยอนุโลม  

มาตรา 39 ใหจั้ดสรรเงนิจากกองทนุคุม้ครองภมูปัิญญาทอ้งถิน่ในสว่นทีไ่ดร้บัจากการใชป้ระโยชนภ์มูปัิญญาทอ้งถิน่ตามขอ้ตกลงแบง่ปัน
ผลประโยชนต์ามมาตรา 14 ใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีเ่ป็นแหลง่น าภมูปัิญญาทอ้งถิน่มาใชป้ระโยชนต์ามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และอตัรา
ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  

หมวด 7 บทก าหนดโทษ  

 


