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กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตเก็บ จัดหา
หรือรวบรวมพันธุ์พืชพืน้ เมืองทั่วไปหรือพันธุ์พืชป่า เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง
หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และการทําข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์
พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช
พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
บัญ ญัติให้กระทําได้โ ดยอาศัย อํานาจตามบทบัญ ญัติ แ ห่งกฎหมาย รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“คําขออนุญาต” หมายความว่า คําขออนุญาตเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป
พันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย
เพื่อประโยชน์ในทางการค้า
“บัญชีแสดงรายการ” หมายความว่า บัญชีแสดงรายการพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป หรือพันธุ์พืชป่า
ที่ร ะบุช นิด แหล่งที่ม า ส่ว นของพั น ธุ์พืชที่ จะเก็บ จัด หา หรื อรวบรวม และจํานวนหรือ ปริมาณ
ของพันธุ์พืชดังกล่าว
“โครงการ” หมายความว่า โครงการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป
หรือพันธุ์พืชป่า
“หนังสืออนุญ าต” หมายความว่า หนังสืออนุญาตให้เก็บ จัด หา หรือ รวบรวมพัน ธุ์พืช
พื้นเมืองทั่วไป พัน ธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่ว นใดของพัน ธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพัน ธุ์ ศึกษา
ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า
“ข้อตกลง” หมายความว่า ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์
“หน่ว ยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรีย กชื่อ
อย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน
ที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมาย
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หมวด ๑
การขออนุญาต
ข้อ ๒ ผู้ขออนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
(๒) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยถูกเพิกถอนหนังสืออนุญาต เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอนหนังสืออนุญาตดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนวันขออนุญาต
(๕) ไม่เคยได้รับโทษตามมาตรา ๖๖ เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันขออนุญาต
ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาตต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง (๔) และ (๕)
และมีสํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นคนต่างด้าวต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามกฎหมาย ว่าด้วย
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวด้วย
ข้อ ๓ ให้ผู้ข ออนุญ าตยื่น คําขออนุ ญ าตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กรมวิ ชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การยื่นคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจกระทําโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ยื่นคําขออนุญาตด้วยตนเองหรือมอบอํานาจให้บุคคลอื่นกระทําการแทน
(๒) ส่งคําขออนุญาตโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
(๓) ส่งโดยวิธีการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
คําขออนุญาตให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๔ การยื่นคําขออนุญาตต้องแนบเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารประจําตัวอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้
ใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชน
(ข) สําเนาทะเบียนบ้าน
(ค) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบการ
(ง) บัญชีแสดงรายการ
(จ) โครงการ
(ฉ) ข้อเสนอเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์
(ช) เอกสารอื่นตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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(๒) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล
(ก) สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
(ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพร้อมวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลและผู้มีอํานาจ
ลงชื่อแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน โดยมีคํารับรองของผู้มีอํานาจให้คํารับรองตามกฎหมายไม่เกิน
หกเดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองนั้น
(ค) เอกสารตาม (๑) (ก) และ (ข) ของผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
(ง) เอกสารตาม (๑) (ค) (ง) (จ) (ฉ) และ (ช)
(๓) กรณีผู้ขออนุญาตเป็นหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นคําขออนุญาต
ในนามหน่วยงานของรัฐดังกล่าว โดยให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วย
บัต รประจํา ตัว เจ้ าหน้า ที่ข องรัฐ หรือ คํา สั่ง แต่ งตั้ งให้ดํ ารงตํ าแหน่ ง หัว หน้ าหน่ว ยงานของรั ฐแห่ง นั้ น
พร้อมทั้งเอกสารตาม (๑) (ง) (จ) (ฉ) และ (ช)
บัญชีแสดงรายการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบ ค.พ. ๑๐ ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ ๕ ผู้ขออนุญาตต้องกรอกข้อความในคําขออนุญาตให้ครบถ้วนเป็นภาษาไทย พร้อมทั้ง
ลงลายมือชื่อของผู้ขออนุญาต หรือลงลายมือชื่อของผู้รับมอบอํานาจ โดยให้แนบหนังสือมอบอํานาจ
และสําเนาบัต รประจําตัวประชาชนหรือเอกสารประจําตัว อย่างอื่น ที่ทางราชการออกให้ใช้แ ทนบัต ร
ประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจด้วย
ข้อ ๖ ในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานประกอบคําขออนุญาตเป็นภาษาต่างประเทศ จะต้อง
มีคําแปลเป็นภาษาไทย โดยผู้ขออนุญาตและผู้แปลต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องทุกหน้า
หมวด ๒
การอนุญาต
ข้อ ๗ เมื่อ พนั กงานเจ้า หน้ าที่ ได้ รับ คําขออนุญ าตพร้ อมด้ ว ยเอกสารและหลั กฐานแล้ ว
ให้ตรวจสอบคําขออนุญ าตพร้อมด้ว ยเอกสารและหลักฐานว่าถูกต้องและครบถ้ว นหรือไม่ หากเห็นว่า
ไม่ถูกต้องหรือยื่น เอกสารและหลักฐานไม่ครบถ้ว น ให้มีหนังสือแจ้งเพื่อให้ผู้ขออนุญ าตแก้ไขเพิ่มเติม
หรือยื่นเอกสารและหลักฐานให้ครบถ้วนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หากผู้ขออนุญาต
ไม่ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ขออนุญาตไม่ประสงค์ที่จะยื่น คําขอ
อนุญาตนั้น
ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าคําขออนุญาตและเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งคําขออนุญาตพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานต่อคณะทํางานซึ่งอธิบดีแ ต่งตั้ง
เพื่อพิจารณาและเจรจาต่อรองกับผู้ข ออนุญ าตเกี่ย วกับบัญ ชีแ สดงรายการ โครงการ และข้อเสนอ
เกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์
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คณะทํ า งานตามวรรคสองให้ มีจํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า สามคนแต่ไ ม่ เ กิ น ห้ า คน ซึ่ ง อย่ า งน้ อ ย
ต้องประกอบด้วยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านพืชจํานวนหนึ่งคนและผู้มีคุณวุฒิด้านกฎหมายจํานวนหนึ่งคน
ข้อ ๘ เมื่ อได้รั บคํ าขออนุญ าตพร้ อมด้ว ยเอกสารและหลั กฐานจากพนัก งานเจ้า หน้ า ที่
ให้คณะทํางานพิจารณาบัญชีแ สดงรายการ โครงการ และข้อเสนอเกี่ย วกับการแบ่งปันผลประโยชน์
เพื่อเจรจาต่อรองกับผู้ขออนุญาตต่อไป
ในการพิจารณาบัญชีแสดงรายการ โครงการ และข้อเสนอเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์
ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะทํางานคํานึงถึงความเป็นไปได้ของโครงการ ประโยชน์ของรัฐที่จะได้รับทั้งทาง
ทรัพย์สิน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร ผลประโยชน์อื่น ๆ
และความคุ้มค่าของเอกชนในการดําเนินงานประกอบกัน
ในกรณีที่คณะทํางานกับผู้ขออนุญาตสามารถตกลงกัน ได้ หากพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ
อนุญ าตเห็น ชอบกับการตกลงนั้น ให้มีหนัง สือแจ้งคําสั่ งให้ผู้ข ออนุญ าตทราบเพื่อให้มาทําข้อตกลง
ตามหมวด ๓ พร้อมทั้งรับหนังสืออนุญาตตามแบบ ค.พ. ๑๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วัน ที่ได้รับหนังสือแจ้ง หากผู้ข ออนุญาตไม่มาทําข้อตกลงภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า
ผู้ขออนุญาตไม่ประสงค์ที่จะขออนุญาต
ในกรณีที่คณะทํางานกับผู้ขออนุญาตไม่สามารถตกลงกันได้ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ
อนุญาตไม่เห็นชอบกับการตกลง ให้มีคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมกับมีหนังสือแจ้งคําสั่งให้ผู้ขออนุญาตทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีคําสั่ง
หมวด ๓
การทําข้อตกลง
ข้อ ๙ เมื่อได้รับแจ้งคําสั่งอนุญ าตตามข้อ ๘ วรรคสาม ให้ผู้ขออนุญาตมาทําข้อตกลง
กับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจอนุญาตด้วยตนเอง ณ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่สามารถมาทําข้อตกลงด้วยตนเองได้ ผู้ขออนุญ าตอาจมอบอํานาจ
ให้ บุ ค คลอื่ น กระทํ าการแทน โดยให้ แ นบหนั ง สื อมอบอํา นาจและสํา เนาบั ต รประจํ าตั ว ประชาชน
หรือเอกสารประจําตัวอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้ใช้แทนบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต
และผู้รับมอบอํานาจ
ข้อ ๑๐ ข้ อ ตกลงให้ เ ป็ น ไปตามแบบที่ อ ธิ บ ดี กํ า หนดโดยประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง (๑) ถึง (๘) และให้มีรายการดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) การแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลง เพื่อการป้องกันรักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพ
การรักษาสวัสดิภาพของประชาชน การรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ
หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น
(๒) ผลและการดําเนินการเมื่อข้อตกลงสิ้นสุดลงตามข้อ ๑๑

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๕ ก

หน้า ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มกราคม ๒๕๕๔

ข้อ ๑๑ ข้อตกลงสิ้นสุดลงในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อครบกําหนดอายุของข้อตกลง
(๒) เมื่อมีการยกเลิกข้อตกลง
การสิ้นสุดลงของข้อตกลงไม่กระทบถึงการใด ๆ ที่ได้ดําเนินการไปแล้ว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ศุภชัย โพธิ์สุ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ค.พ. ๑๐
บัญชีแสดงรายการ
๑. พันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป
๒. พันธุพืชปา
มีรายการดังตอไปนี้
๑. ชนิดของพันธุพืช .....................................................................................................
แหลงที่มา ...................................(ระบุตําบล อําเภอ จังหวัด) ....................................
สวนของพันธุพืชที่เก็บ ....................................... จํานวนหรือปริมาณ ..........................
๒. ชนิดของพันธุพืช .....................................................................................................
แหลงที่มา .................................(ระบุตําบล อําเภอ จังหวัด).......................................
สวนของพันธุพืชที่เก็บ ........................................ จํานวนหรือปริมาณ .........................
๓. ชนิดของพันธุพืช .....................................................................................................
แหลงที่มา .................................(ระบุตําบล อําเภอ จังหวัด).......................................
สวนของพันธุพืชที่เก็บ ........................................ จํานวนหรือปริมาณ .........................
๔. ชนิดของพันธุพืช .....................................................................................................
แหลงที่มา ..................................(ระบุตําบล อําเภอ จังหวัด)......................................
สวนของพันธุพืชที่เก็บ ........................................ จํานวนหรือปริมาณ .........................
๕. ชนิดของพันธุพืช .....................................................................................................
แหลงที่มา ..................................(ระบุตําบล อําเภอ จังหวัด)......................................
สวนของพันธุพืชที่เก็บ ........................................ จํานวนหรือปริมาณ .........................
๖. ชนิดของพันธุพืช .....................................................................................................
แหลงที่มา ..................................(ระบุตําบล อําเภอ จังหวัด)......................................
สวนของพันธุพืชที่เก็บ ........................................ จํานวนหรือปริมาณ .........................
รวมทั้งสิ้น .................................... รายการ
ลงชื่อ .................................... ผูขออนุญาต
(..................................)

หมายเหตุ ใหใสเครื่องหมาย √ ในชอง

หนาขอความที่ตองการ

ค.พ. ๑๑
ตราครุฑ
หนังสืออนุญาตใหเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุพืชปา
หรือสวนหนึ่งสวนใดของพันธุพืชดังกลาว เพื่อการปรับปรุงพันธุ ศึกษา
ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชนในทางการคา

หนังสือเลขที่ ../....

กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

หนังสืออนุญาตฉบับนี้ออกใหแก
....................................................................
อยูบานเลขที่/มีสํานักงานใหญอยูเลขที่ .......... หมูที่ ..... ตรอก/ซอย ...................................
ถนน ............................. ตําบล/แขวง ................................. อําเภอ/เขต .......................
จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย ............... โดยมี ..........................................
เปนผูด ําเนินการ เพื่อแสดงวาเปนผูไดรับอนุญาต ...............................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
เพื่อประโยชนในทางการคา ตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ.๒๕๔๒
ชื่อสถานประกอบการ .............................................................................
เลขที่ .............. หมูที่ ........ ตรอก/ซอย ................................. ถนน ...............................
ตําบล/แขวง .............................. อําเภอ/เขต ........................... จังหวัด .........................
รหัสไปรษณีย .......................
หนังสืออนุญาตฉบับนี้ออกให ณ วันที่ .. เดือน ............................... พ.ศ. ....
ลงชื่อ ........................................... พนักงานเจาหนาที่ผูมีอํานาจอนุญาต
(.........................................)
ตําแหนง .........................................

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๕ ก

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มกราคม ๒๕๕๔

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับ นี้ คือ โดยที่ม าตรา ๕๒ แห่ง พระราชบัญ ญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้การเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่า
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทาง
การค้าจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และทําข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ตลอดจนข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์อาจมีรายการอื่นตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๓ ง

ถุนายน

หน้า ๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ มกราคม ๒๕๕๖

ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง กําหนดแบบคําขออนุญาต และแบบข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์
จากการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป หรือพันธุ์พืชป่า
เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตเก็บ จัดหา หรือรวบรวม
พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป หรือพันธุ์พืชป่า เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย เพื่อประโยชน์
ในทางการค้า และการทําข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๓ กําหนดให้แบบคําขออนุญาต
และแบบข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓ และข้อ ๑๐ แห่งกฎกระทรวงดังกล่าว อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง กําหนดแบบคําขออนุญาต
และแบบข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ จากการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป หรือพันธุ์พืชป่า
เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ แบบคําขออนุญาตและแบบข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ เป็นไปตามแบบแนบท้าย
ประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ดํารงค์ จิระสุทัศน์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

ค.พ.๙
สําหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่คาํ ขอ
วันที่
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผรู้ ับคําขอ
(

)

คําขออนุญาตเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พชื พืน้ เมืองทั่วไป พันธุ์พชื ป่ า
หรือส่ วนหนึง่ ส่ วนใดของพันธุ์พชื ดังกล่าว เพือ่ การปรับปรุงพันธุ์
ศึกษา ทดลอง หรือวิจยั เพือ่ ประโยชน์ ในทางการค้า
-----------------------------------------------------------------------เขียนที่

ข้าพเจ้า......................................................................อยูบ่ า้ นเลขที่...........................หมู่ที่.......................
ถนน........................................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต..................................................
จังหวัด ............................................ รหัสไปรษณี ย ์ .......................... โทรศัพท์ .............................................
มีความประสงค์ขออนุญาต (ให้ใส่เครื่ องหมาย  ภายใน  หน้าข้อความ )
 เก็บ

เพื่อ

 จัดหา  รวบรวม

 พันธุพ์ ืชพื้นเมืองทัว่ ไป

 ส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุพ์ ืชพื้นเมืองทัว่ ไป

 พันธุพ์ ืชป่ า

 ส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุพ์ ืชป่ า

 ปรับปรุ งพันธุ์

 ศึกษา

 ทดลอง

 วิจยั

เพื่อประโยชน์ทางการค้า ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุพ์ ืช พ.ศ. ๒๕๔๒
ในนาม

( ชื่อผูข้ ออนุญาต/

นิติบุคคล หรื อหน่วยงานของรัฐ )
 กรณี ผขู้ ออนุญาตเป็ นบุคคลธรรมดา อายุ
ประชาชนหรื ออย่างอื่น (ระบุ)

เลขที่

ถนน

อยูบ่ า้ นเลขที่
ตําบล/แขวง

จังหวัด

บัตรประจําตัว
ออกให้ ณ อําเภอ/เขต

.จังหวัด

หมายเลขโทรศัพท์

ปี สัญชาติ
หมู่ที่

ตรอก/ซอย
อําเภอ/เขต

รหัสไปรษณี ย ์
โทรสาร

-2-

 กรณี เป็ นนิติบุคคล ประเภท

จดทะเบียนไว้ ณ

วันที่

เดือน

พ.ศ.

เลขทะเบียนที่

เลขที่

หมู่ที่

ตรอก/ซอย

ถนน

ตําบล/แขวง

มีสาํ นักงานใหญ่ต้งั อยู่

อําเภอ/เขต

รหัสไปรษณี ย ์

จังหวัด

หมายเลขโทรศัพท์

โทรสาร

 กรณี เป็ นหน่วยงานของรัฐ
สํานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่

หมู่ที่

ตําบล/แขวง

ตรอก/ซอย

ถนน

อําเภอ/เขต

รหัสไปรษณี ย ์

จังหวัด

หมายเลขโทรศัพท์

โทรสาร

ซึ่งมีสถานประกอบการชื่อ
ตั้งอยูเ่ ลขที่

หมู่ที่

ตําบล/แขวง

ตรอก/ซอย

ถนน

อําเภอ/เขต

รหัสไปรษณี ย ์

จังหวัด

หมายเลขโทรศัพท์

โดยมี

โทรสาร
เป็ นผูด้ าํ เนินการ

พร้อมกับคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อเอกสารประจําตัวอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้แทนบัตร
ประชาชน 

ของผูข้ ออนุญาต กรณี เป็ นบุคคลธรรมดา

 ของผูม้ ีอาํ นาจลงชื่อแทนนิติบุคคล กรณี เป็ นนิติบุคคล
 ของผูร้ ับมอบอํานาจ กรณี มอบอํานาจยืน่ คําขออนุญาตแทน
 สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรื อคําสัง่ แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
 สําเนาทะเบียนบ้าน  ของผูข้ ออนุญาต กรณี เป็ นบุคคลธรรมดา
 ของผูม้ ีอาํ นาจลงชื่อแทนนิติบุคคล กรณี เป็ นนิติบุคคล
 สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล และสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพร้อม
วัตถุประสงค์ของนิติบุคคล กรณี เป็ นนิติบุคคล
 แผนที่แสดงที่ต้งั สถานประกอบการ
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 บัญชีแสดงรายการตามแบบ ค.พ. ๑๐
 โครงการ
 ข้อเสนอเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์
 หนังสือมอบอํานาจ กรณี มอบอํานาจยืน่ คําขออนุญาตแทน
 เอกสารอื่น (ระบุ)...........................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
 ไม่เคยถูกเพิกถอนหนังสืออนุญาต เว้นแต่ได้ถกู เพิกถอนหนังสืออนุญาตมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งปี ก่อนวันขออนุญาต และ
 ไม่เคยได้รับโทษตามมาตรา ๖๖ เว้นแต่พน้ โทษมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันขออนุญาต
ในกรณี ที่ผขู้ ออนุญาตเป็ นบุคคลต่างด้าวนั้นขอรับรองว่า ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ทั้งนี้ขา้ พเจ้าขอรับรองว่า จะปฏิบตั ิตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ
อนุญาตเก็บ จัดหา หรื อรวบรวมพันธุพ์ ืชพื้นเมืองทัว่ ไปหรื อพันธุพ์ ืชป่ า เพื่อการปรับปรุ งพันธุ์ ศึกษา ทดลอง
หรื อวิจยั เพื่อประโยชน์ในทางการค้า และการทําข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งออกตาม
ความในมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติคุม้ ครองพันธุพ์ ืช พ.ศ. ๒๕๔๒ และขอรับรองว่าข้อความที่ระบุใน
คําขออนุญาตข้างต้น และเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่แนบมาพร้อมนี้ ถูกต้องตรงตามความเป็ นจริ งทุกประการ
(ลงชื่อ)
(

ผูย้ นื่ คําขอ
)

แบบ ค.พ. ๑๒
ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้พันธุ์พืชและ/หรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า
ที่............/................
ข้อตกลงนีท้ ําขึ้นที่.......................................................................... เมื่อวันที่ .....................................
ระหว่าง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่อยู่เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
เขต ......................................จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดย .........................................................................
ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้อนุญาต” ฝ่ายหนึ่ง กับ....................................................................................
ที่อยู่เลขที่ ............................. ถนน........................................ตําบล/แขวง .................................................
อําเภอ/เขต .............................. จังหวัด....................................
ซึ่งต่อไปนี้ในข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ได้รับอนุญาต” อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยที่ผู้ได้รับอนุญาตได้รับอนุญาตให้เก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และ/หรือ พันธุ์
พืชป่า และ/หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว ตามหนังสืออนุญาตเลขที่ ...................................ออกให้
ณ วันที่ .................................................. ดังปรากฏตามสําเนาบัญชีแสดงรายการ และสําเนาหนังสืออนุญาต
(เอกสารหมายเลข ๑ และ ๒) แนบท้ายข้อตกลงนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาต และโดยที่
ในการอนุญาตดังกล่าว ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องตกลงแบ่งปันผลประโยชน์แก่ผู้อนุญาต เพื่อนําเงินรายได้ส่งเข้า
กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช
ทั้งสองฝ่ายจึงทําข้อตกลงกันไว้ดังมีข้อความต่อไปนี้
ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการเก็บหรือรวบรวมพันธุ์พืช
ข้อ ๑. ผู้ได้รับอนุญาตจะเก็บ จัดหา รวบรวมพันธุ์พืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป
และพันธุ์พืชป่า เฉพาะตามชนิด จํานวน ปริมาณที่ได้ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตรวมทั้งจะดําเนินการเกี่ยวกับ
พันธุ์พืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตและตาม
ข้อเสนอโครงการ (เอกสารหมายเลข ๒ และ ๓) แนบท้ายข้อตกลงนี้เท่านั้น
สิทธิและหน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาต
ข้อ ๒. ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องแจ้งข้อมูลและรายละเอียดตามแบบบัญชีแสดงรายการ (ค.พ. ๑๐) ให้แก่
ผู้อนุญาตภายใน ๓๐ (สามสิบวัน) นับจากวันที่ได้เก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
พันธุ์พืชตามข้อ ๑
ข้อ ๓. ผู้ได้รับอนุญาตตกลงจะไม่ใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืช และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืช
นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต
ข้อ ๔. ผู้ได้รับอนุญาตยอมรับว่าผูไ้ ด้รับอนุญาตไม่มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิตามกฎหมาย
ใดๆสําหรับพันธุ์พืช และ/หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชที่ได้รับอนุญาตจากการเก็บ จัดหา หรือรวบรวม
ตามข้อ ๑ เว้นแต่จะเป็นสิทธิซึ่งผู้ได้รับอนุญาตจะได้มาตามข้อ ๑๐
ข้อ ๕. ผู้ได้รับอนุญาตจะไม่โอนสิทธิตามข้อตกลงนี้ให้แก่บุคคลอื่น
ข้อ ๖. ในการ..

-๒ข้อ ๖. ในการใช้พันธุ์พืช และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชตามข้อตกลงนี้ ผู้ได้รับอนุญาตต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆอย่างเคร่งครัด รวมถึงการดําเนินงานตามโครงการ
จะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยทางชีวภาพและตลอดจนต้องไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมหรือเป็นอันตรายต่อระบบ
นิเวศน์ โดยผู้ได้รับอนุญาตจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความเสียหายหรือความรับผิดใดๆอันเป็นผลมาจาก
การใช้ดังกล่าว
ข้อ ๗. ผู้ ได้ รับ อนุ ญ าตจะต้ อ งป้อ งกั นไม่ใ ห้บุ ค คลอื่น ครอบครองหรื อ ใช้ป ระโยชน์ จ ากพั นธุ์ พื ช
ตามข้อตกลงนี้
ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตตกลงอนุญาตหรือจ้างบุคคลภายนอกให้ร่วมหรือช่วยดําเนินการตามโครงการ
ที่ได้รับอนุญ าตตามข้อ ๑ ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ได้รับ อนุญาต ผู้ได้รับอนุญ าตต้องแจ้ง รายละเอียด
เรื่องดังกล่าวให้ผู้อนุญาตทราบภายใน........(..........) วันนับจากวันที่อนุญาตหรือว่าจ้าง การครอบครองหรือใช้
ประโยชน์จ ากบุคคลภายนอกดัง กล่าวให้ถือ เสมือ นว่าเป็นการกระทําของผู้ไ ด้รับ อนุญ าตตามข้อ ตกลงนี้
โดยผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่งด้วย
ข้อ ๘. ผู้ได้รับอนุญาตต้องแจ้งผลการดําเนินงานให้ผู้อนุญาตทราบภายใน........(..........) วันนับจาก
วันที่การดําเนินงานตามโครงการได้เสร็จสิ้นลงหรือถือว่าสิ้นสุดลง และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้แก่ผู้อนุญาต
ภายใน ๓ ( สามเดือน ) นับจากวันที่การดําเนินงานตามโครงการได้เสร็จสิ้นลงหรือถือว่าสิ้นสุดลง
ข้อ ๙. ผู้ได้รับอนุญาตมีสิท ธินําพันธุ์พืช และ/หรือส่วนหนึ่ง ส่วนใดของพันธุ์พืชที่เ ก็บ จัดหา หรือ
รวบรวมตามข้อตกลงนี้ หรือที่ได้จากการปรับปรุง ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยตามโครงการที่ได้รับอนุญาต ไปใช้
ประโยชน์ในทางการค้า โดยจะต้องส่งรายงานผลการใช้ประโยชน์ดังกล่าวเมื่อสิ้นสุดของทุกปีปฏิทินนับแต่ปีที่
ได้ใช้ประโยชน์
ทั้งนี้ ผู้อนุญาตและ/หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบหมายจากผู้อนุญาตมีสิทธิที่จะขอตรวจสอบข้อมูลการใช้
ประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่ผู้อนุญาตเห็นสมควร
ความเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ข้อ ๑๐. ผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิยื่นขอรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานการปรับปรุงพันธุ์
ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยที่ได้มาจากพันธุ์พืช และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชตามข้อตกลงนี้
เมื่อผู้ได้รับอนุญาตได้รับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ สําหรับผลงานดังกล่าวในวรรคหนึ่ง
ผู้ได้รับอนุญาตต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบภายใน ๓๐ (สามสิบ)วัน นับแต่วันที่ได้รับสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาดังกล่าว
ข้อ ๑๑. ในกรณีท่ีผู้ได้รับอนุญาตไม่ประสงค์จะขอรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ตามข้อ ๑๐
ไม่ว่าในประเทศใด ๆ ผู้ได้รับอนุญาตจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบภายในกําหนด.....(...........)วันนับจาก
วันที่อาจขอรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวได้
ภายในกําหนด..........(...........)วันนับจากวันที่ผู้อนุญาตได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ผู้อนุญาตอาจ
เจรจาทํา ความตกลงกับ ผู้ได้ รับ อนุญ าตเป็น ลําดั บ แรกเพื่อ ขอรั บ โอนสิท ธิ การยื่นขอรับ สิ ท ธิใ นทรั พ ย์สิ น
ทางปัญญาจากผู้ได้รับอนุญาตโดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้
หากผู้อนุญาตไม่ประสงค์จะขอรับโอนสิทธิตามวรรคสองหรือผู้อนุญาตกับผู้ได้รับอนุญาตไม่
สามารถตกลงกันได้ตามวรรคสอง ผู้ได้รับอนุญาตชอบที่จะโอนสิทธิการยื่นขอรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ให้กับบุคคลอื่นได้
การโอนสิทธิ..

-๓การโอนสิทธิของผู้ได้รับอนุญาตตามวรรคสองและวรรคสามโดยจะมีค่าตอบแทนถือเป็น
การที่ผู้ได้รับอนุญาตใช้ประโยชน์ในทางการค้าตามข้อ ๙ และผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่แบ่งปันผลประโยชน์
ให้แก่ผู้อนุญาตตามข้อ ๑๒
การแบ่งปันผลประโยชน์
ข้อ ๑๒. หากผู้ได้รับอนุญาตได้นําพันธุ์พืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พชื ที่เก็บ จัดหา หรือรวบรวม
ตามข้อตกลงนี้ หรือ ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ ศึก ษา ทดลอง หรือวิจัย ตามโครงการที่ได้รับอนุญ าต ไปใช้
ประโยชน์ในทางการค้าตามข้อ ๙ ผู้ได้รับ อนุญาตตกลงแบ่ง ปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้อ นุญาตใน
ลักษณะที่เป็นทรัพย์สนิ หรือ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ การพัฒนาบุคลากร
และหรือ ผลประโยชน์อื่น ๆ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกันตามข้อเสนอเกี่ยวกับ การแบ่ง ปัน
ผลประโยชน์ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อนุญาตจากยอดจําหน่ายสุทธิหรือบริการที่เกิดจากการหาประโยชน์
ดังกล่าว (เอกสารหมายเลข ๔) ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับอนุญาตใช้ประโยชน์ในทางการค้าจากพันธุ์พืช และ/
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตตกลงหรืออนุญาตให้ผู้อื่นเป็นผู้ผลิตหรือใช้กรรมวิธีผลิตและจําหน่าย
หรือหาประโยชน์ใดๆ จากสินค้าที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้พัฒนาจากพันธุ์พืช/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืช
ตามข้อตกลงนี้ ให้ถือเสมือนว่าผู้ได้รับอนุญาตเป็นผูผ้ ลิตหรือใช้กรรมวิธีผลิตและหรือจําหน่ายสินค้าดังกล่าวเอง
โดยผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่แบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้อนุญาตตามวรรคหนึ่ง และผู้ได้รับอนุญาตต้อง
แจ้งให้ผู้อนุญาตทราบเป็นหนังสือภายใน.....(...........)วันนับจากวันที่ตกลงหรืออนุญาตดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตได้รับประโยชน์ในทางการค้าจากพันธุ์พืชใหม่ที่ผู้ได้รับอนุญาตได้สิทธิ
ในทรัพ ย์สินทางปัญ ญา ผู้ได้รับ อนุญ าตตกลงแบ่ง ปันผลประโยชน์ให้แก่ผู้อ นุญ าตตามความในวรรคหนึ่ง
ตราบเท่าที่ผู้ได้รับอนุญาตยังคงได้ประโยชน์ในทางการค้า แต่ไม่เกินกว่าระยะเวลาที่ได้รับประโยชน์จากการได้
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น
ข้อ ๑๓. ในกรณีที่ปรากฏชัดว่าผู้ได้รับอนุญาตกระทําการในฐานะเป็นตัวแทนของบุคคลอื่น หากมีการ
ใช้ผลงานวิจัยที่ได้จากพันธุ์พืช และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พชื ตามข้อตกลงนี้ในทางการค้า การแบ่งปัน
ผลประโยชน์จะต้องพิจารณาจากผลประโยชน์ที่ตัวการเป็นผู้ได้รับ โดยผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ในการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ให้แก่ผู้อนุญาตเสมือนหนึ่งว่าผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์นั้นเอง
ข้อ ๑๔. ผู้ อ นุ ญ าตและ/หรือ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ รับ มอบหมายจากผู้ อ นุญ าตมี สิ ท ธิ ที่ จ ะแก้ ไขเพิ่ม เติ ม
เปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันรักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพการรักษาสวัสดิภาพของ
ประชาชน การรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
อย่างอื่น
อายุของข้อตกลง
ข้อ ๑๕. ข้อ ตกลงนี้มีกําหนดระยะเวลานับ จากวันที่ล งนามและให้ใช้บัง คับ ได้ตราบเท่าที่ผู้ได้รับ
อนุญาตยังคงได้รับประโยชน์ในทางการค้าจากพันธุ์พืช และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชตามข้อตกลงนี้
ข้อ ๑๖. เมื่อข้อตกลงนี้สิ้นสุดลงตามข้อ ๑๕ หรือข้อ ๑๘ แล้ว ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องยุติการใช้สิทธิ
และการหาประโยชน์ในทางการค้า ทําลายหรือส่งคืนให้แก่ผอู้ นุญาตซึ่งพันธุ์พืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืช
ตามโครงการหรือจัดการใดๆ เกี่ยวกับพันธุ์พืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชตามคําสั่งของผู้อนุญาต และ
รายงานผล..

-๔รายงานผลการดําเนินการเมื่อสิ้นสุดการใช้ประโยชน์ในทางการค้าจากพันธุ์พืช และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
พันธุ์พืชดังกล่าว
ข้อ ๑๗. การสิ้นสุดของข้อตกลงไม่มีผลกระทบต่อหน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาตตามข้อ ๒ ข้อ ๗ ข้อ ๘
ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๖
การยกเลิกข้อตกลง
ข้อ ๑๘. หากผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใด หรือผู้ได้รับอนุญาตแจ้งข้อมูลหรือ
รายงานตามข้อ ๑ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๑ หรือข้อ ๑๒ ข้อใดข้อหนึ่งเป็นเท็จ ผู้อ นุญาตมีสิท ธิบอกเลิก
ข้อตกลงได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อน รวมทั้งมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมาย รวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การระงับข้อพิพาท
กฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อ ๑๙. ข้อตกลงนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความของกฎหมายไทย
การระงับข้อพิพาท
ข้อ ๒๐. ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้หรือเกี่ยวเนื่อง
กับข้อ ตกลงนี้ ให้ทั้งสองฝ่ายตกลงเจรจากันเพื่อระงับข้อ พิพาทภายใน ๙๐ (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งมีหนังสือแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้อง หากตกลงกันไม่ได้ให้นํา
ข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลไทย
ภาคผนวก
ข้อ ๒๑. เอกสารภาคผนวกแนบท้ายข้อตกลงนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้
เอกสารหมายเลข ๑ : สําเนาบัญชีแสดงรายการ
เอกสารหมายเลข ๒ : สําเนาหนังสืออนุญาต
เอกสารหมายเลข ๓ : ข้อเสนอโครงการ
เอกสารหมายเลข ๔ : ข้อเสนอเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อนุญาตแล้ว
ข้อตกลงนี้ทําขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอด
ดีแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นสําคัญและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
ลงชื่อ ..................................................... ผู้อนุญาต
(...................................................)
ลงชื่อ ....................................................... ผู้ได้รับอนุญาต
(.....................................................)
ลงชื่อ ........................................................ พยาน
(......................................................)
ลงชื่อ ....................................................... พยาน
(.....................................................)

ขั้นตอนการขออนุญาต การอนุญาต และการทาข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ในการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืช
พื้นเมืองทั่วไปหรือพันธุ์พืชป่า เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา วิจัย หรือทดลอง ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า
ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
คุณสมบัตขิ องผู้ขออนุญาต
1. บรรลุนิติภำวะ
2. ภูมิลำเนำในประเทศไทย
3. ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ
4. ไม่เคยถูกเพิกถอนหนังสืออนุญำต
5. ไม่เคยต้องโทษตำมมำตรำ 66
เอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาต คค.พ. )
1. บัญชีแสดงรำยกำร (ค.พ. 10)
2. โครงกำร เอกสำรรำยละเอียด
3. ข้อเสนอเกี่ยวกับกำรแบ่งปันผลประโยชน์
4. แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนประกอบกำร
5. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นๆ ที่ทำงรำชกำรออกให้
6. สำเนำทะเบียนบ้ำน
7. หนังสือมอบอำนำจ กรณีมอบอำนำจยื่นคำขออนุญำต

ผู้ขออนุญาต
ยื่นคำขออนุญำต (ค.พ.9)
และเอกสำร/หลักฐำน ที่เกี่ยวข้อง
ยื่นด้วยตัวเอง/มอบอำนำจ
ส่งไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคำขออนุญำตและเอกสำร/หลักฐำน
ถูกต้อง/ครบถ้วน

ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่แจ้งให้ผู้ขออนุญำต
ดำเนินกำรแก้ไขเพิ่มเติม

คณะทำงำนพิจำรณำและเจรจำต่อรอง
(พิจำรณำบัญชีแสดงรำยกำร โครงกำร และข้อเสนอฯ โดย
คำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของโครงกำร ประโยชน์ต่อรัฐ และ
ควำมคุ้มค่ำของเอกชนในกำรดำเนินงำนประกอบกัน)

ตกลงกันได้และอนุญำต
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีหนังสือแจ้งให้
ผู้ขออนุญำตมำรับหนังสืออนุญำต
(ค.พ.11) และทำข้อตกลงแบ่งปัน
ผลประโยชน์ (ค.พ.12)

ดำเนินกำรภำยใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

ไม่สำมำรถตกลงกันได้และไม่อนุญำต
กรมวิชำกำรเกษตร
ออกคำสั่งไม่อนุญำต

ผู้ขออนุญำตดำเนินกำรภำยใน 15 วัน
นับจำกวันได้รับหนังสือแจ้ง

เกิน 30 วัน

ไม่ประสงค์จะยื่นคาขออนุญาตฯ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีหนังสือแจ้งคำสั่ง
ไม่อนุญำตให้ผู้ขออนุญำตทรำบ
ภำยใน 15 วัน นับจำกวันที่มีคำสั่ง

ผู้ขออนุญำตไม่ดำเนินกำร
ภำยใน 15 วัน

ไม่ประสงค์จะขออนุญาตฯ

ผู้ขออนุญาตทาข้อตกลง คค.พ.12 กับพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง หรือมอบอานาจให้ผู้อื่นกระทาแทน ณ กรมวิชาการเกษตร

เอกสารแนบ ๑

หน้า ๑๐๑
เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๖ ง

ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
ว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า
ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๗
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการ
คุ้มครองพันธุ์พืชออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย
พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๗"
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ผู้ใดทาการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ
พันธุ์พืชดังกล่าว ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้าให้แจ้งเป็นหนังสือตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ ต่อ
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ณ กรมวิชาการเกษตร หรือส่งหนังสือแจ้งตามแบบดังกล่าวโดยทางไปรษณีย์ถึงอธิบดีกรม
วิชาการเกษตร ณ กรมวิชาการเกษตร
ข้อ ๔ ผู้แจ้ง จะต้องส่งเอกสารที่ใช้ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย ดังต่อไปนี้
๔.๑ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ฉบับ หรือสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ที่นายทะเบียนรับรอง
จานวน ๑ ฉบับ
สาหรับกรณีที่เป็นการกระทาแทนหน่วยงาน จะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดด้วย
๔.๒ เอกสารรายละเอียดโครงการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพร้อมชื่อผู้รับผิดชอบโครงการและ
สถานที่ โดยให้แจ้งที่อยู่สถานที่ในกรณีที่มีการเก็บรวบรวมพันธุ์พืช
ข้อ ๕ เมื่อได้รับหนังสือแจ้งและเอกสารครบถ้วนแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต รวจสอบ หากถูกต้องให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งการรับทราบ
ในการดาเนินการตามวรรคแรกนั้น หากพบว่าไม่ถูกต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งไปยังผู้แจ้ง
ข้อ ๖ ผู้รับหนังสือรับทราบการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า จะต้องไม่
ส่งมอบพันธุ์พืชดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น
ข้อ ๗ เมื่อสิ้นสุดการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า ผู้แจ้งอาจส่งผล
การศึกษา ทดลอง หรือวิจัยนั้นให้แก่กรมวิชาการเกษตรเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไปก็ได้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๗
นายบรรพต หงษ์ทอง
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แบบแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยที่มิได้มีวัตถุประสงค์
เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

๑. ข้าพเจ้า
 ๑.๑ เป็นบุคคลธรรมดา อายุ
ปี สัญชาติ
บั ต รประจ าตั ว ประชาชน
หรือบัตรอื่น (ระบุ)
เลขที่
ออกให้ ณ อาเภอ/เขต
จังหวัด
อยู่บ้านเลขที่
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เลขหมายโทรศัพท์
โทรสาร
 ๑.๒ เป็นนิติบุคคลประเภท
จดทะเบียนไว้
ณ วันที่ เดือน
พ.ศ. เลขทะเบียนที่
มีสานักงานใหญ่
ตั้งอยู่ที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เลขหมายโทรศัพท์
โทรสาร
๒. ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป หรือพันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วน
ใดของพันธุ์พืชดังกล่าว ที่ทาการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ตาม
มาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ มีรายการดังต่อไปนี้
๑. ชนิดพืช
แหล่งที่มา
ส่วนของพันธุ์พืชที่เก็บ
จานวน หรือ ปริมาณ
๒. ชนิดพืช
แหล่งที่มา
ส่วนของพันธุ์พืชที่เก็บ
จานวน หรือ ปริมาณ
๓. ชนิดพืช
แหล่งที่มา
ส่วนของพันธุ์พืชที่เก็บ
จานวน หรือ ปริมาณ
๔. ชนิดพืช
แหล่งที่มา
ส่วนของพันธุ์พืชที่เก็บ
จานวน หรือ ปริมาณ
๕. ชนิดพืช
แหล่งที่มา
ส่วนของพันธุ์พืชที่เก็บ
จานวน หรือ ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น

รายการ
โดยมี...

โดยมีสถานที่ทาการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย ตั้งอยู่ที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เลขหมายโทรศัพท์
โทรสาร
และมี
สานักงานสาขา
แห่ง (กรณีมากกว่า 1 แห่ง ) และมีสถานที่เก็บรักษาชนิดของพันธุ์พืชที่ทาการศึกษา
ทดลอง หรือวิจัย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์
โทรสาร
๓. พร้อมกับคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
 ๓.๑ สาเนาหรือรูปถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ผู้
แจ้ง ผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ
 ๓.๒ เอกสารรายละเอียดโครงการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พร้อมชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ
 ๓.๓ สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติ
บุคคล ผู้ขออนุญาตไม่เกินหกเดือน
 ๓.๔ หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ดาเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
 ๓.๕ แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ทาการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย
 ๓.๖ แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่เก็บรวบรวมพันธุ์พืชแลแผนที่แสดงที่ตั้งที่เก็บรักษาชนิด
ของพันธุ์พืช
 ๓.๗ หนังสือมอบอานาจ ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอได้รับมอบอานาจให้ยื่นคาขอแทน
 ๓.๘ หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด (กรณีกระทาแทนหน่วยงาน)
 ๓.๙ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ได้แก่
๔. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช
ว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์
พืชดังกล่าวที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ซึ่งออกตามความในมาตรา ๕๓ แห่ ง
พระราชบัญญัติคุ้ มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ประกาศใช้บังคับอยู่แล้วในขณะนี้หรือที่จะมีขึ้นใน
ภายหน้าทุกประการ
(ลงชื่อ)
(

หมายเหตุ ให้ส่งเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ

ผู้แจ้ง
)

แบบตอบรับการแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวม
ว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าวที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒
เลขที่

/

กรมวิชาการเกษตร

หนังสือรับแจ้งฉบับนี้ออกไว้ให้แก่
โดยมี
เป็นผู้ดาเนินกิจการ
ตั้งอยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
เพื่อรับรองว่าได้แจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวม ว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป
และพันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าวที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประโยชน์ในทางการค้า ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้
๑. ชนิดพืช
แหล่งที่มา
ส่วนของพันธุ์พืชที่เก็บ
จานวน หรือ ปริมาณ
๒. ชนิดพืช
แหล่งที่มา
ส่วนของพันธุ์พืชที่เก็บ
จานวน หรือ ปริมาณ
๓. ชนิดพืช
แหล่งที่มา
ส่วนของพันธุ์พืชที่เก็บ
จานวน หรือ ปริมาณ
๔. ชนิดพืช
แหล่งที่มา
ส่วนของพันธุ์พืชที่เก็บ
จานวน หรือ ปริมาณ
๕. ชนิดพืช
แหล่งที่มา
ส่วนของพันธุ์พืชที่เก็บ
จานวน หรือ ปริมาณ
รวมทั้งสิ้น
ให้ไว้ ณ วันที่

เดือน

รายการ
พ.ศ.

(ลงชื่อ)
(
ตาแหน่ง

)

ขั้นตอนการแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปหรือพันธุ์พืชป่า ทีม่ ิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์ในทางการค้า ตามมาตรา53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุพ์ ืช พ.ศ. 2542

ผู้แจ้งการเก็บจัดหาฯ
1. บุคคลธรรมดา
2. นิติบุคคล

ผู้แจ้งยื่นแบบแจ้งการเก็บจัดหาฯ (ลงนามตัวจริง)
พร้อมเอกสาร/หลักฐาน
ยื่นด้วยตัวเอง/
ส่งไปรษณีย์

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบแจ้งการเก็บจัดหาฯ และเอกสาร/หลักฐาน

ถูกต้ อง/ครบถ้ วน

พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทาแบบตอบรับการแจ้งการเก็บ
จัดหาฯ เสนออธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงนาม

กรณี บุคคลธรรมดา เอกสาร/หลักฐาน ประกอบด้วย
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารรายละเอียดโครงการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พร้อมชื่อ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
3. สถานที่ โดยให้แจ้ง ที่อยู่/แผนที่ สถานที่ทาการศึกษา ทดลอง หรือ
วิจัย และสถานที่เก็บรวบรวมพันธุ์พืช
กรณี นิติบุคคล เอกสาร/หลักฐาน ประกอบด้วย
1. ผู้ลงนามในแบบแจ้งการเก็บ จัดหาฯ ต้องเป็น ผู้มีอานาจลงนาม
แทนนิติบคุ คล หรือ หัวหน้าหน่วยงานตามกฎหมาย
2. สาเนาหรือรูปถ่ายบัตรฯ ของผู้ลงนาม
3. เอกสารรายละเอียดโครงการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พร้อมชื่อ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
4. สถานที่ โดยให้แจ้ง ที่อยู่/แผนที่ สถานที่ทาการศึกษา ทดลอง
หรือวิจัย และสถานที่เก็บรวบรวมพันธุ์พืช
5. สาเนาคาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
6. กรณีผู้ยื่นแบบแจ้งการเก็บ จัดหาฯ ได้รับมอบอานาจให้ยื่นแทน
หน่วยงาน เอกสารประกอบด้วย
6.1 หนังสือมอบอานาจ
6.2 สาเนาหรือรูปถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ
ที่ทางราชการออกให้ ของ ผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบ
อานาจ
6.3 สาเนาหลักฐานการจัดตั้งหน่วยงานเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมาย

ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน

พนักงานเจ้าหน้าแจ้งให้ผู้แจ้งฯ ดาเนินการแก้ไข

ผู้แจ้งฯ แก้ไขถูกต้อง/ครบถ้วน
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งแบบตอบรับ
การแจ้งการเก็บจัดหาฯ ทีล่ งนาม
แล้วให้ผู้แจ้งฯ

การคุ้มครองพันธุพ
์ ชื พืน้ เมืองทัว่ ไปและพันธุพ
์ ชื ป่า
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองพันธุพ
์ ชื พ.ศ. 2542

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์
และพั ฒ น าก ารใช้ ป ร ะโยชน์ พั น ธุ์ พื ช พื้ น เ มื อ ง ทั่ ว ไ ป
และพันธุ์พืชป่าอย่างยั่งยืน

ลักษณะการคุ้มครองตามกฎหมาย
พั น ธุ์ พื ช พื้ น เมื อ งทั่ ว ไปและพั น ธุ์ พื ช ป่ า จะได้ รั บ
ความคุ้มครองโดยอัตโนมัติในฐานะที่เป็น ทรัพยากรของ
ประเทศ ประชาชนสามารถใช้ป ระโยชน์ ทั่วไปได้ เว้ น แต่
กรณีที่เป็ นการนาไปใช้ในการศึก ษา ทดลอง วิ จัย และ
ปรั บ ปรุ งพั น ธุ์ เพื่ อ ป ระโยชน์ ใ นเ ชิ ง การค้ า จะต้ อ ง
ขออนุ ญ าตและจั ด ท าข้ อ ตกลงแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์
โดยนารายได้จ ากการแบ่ง ปันผลประโยชน์ เข้ าสู่ กองทุ น
คุ้มครองพันธุ์พืช
พัน ธุ์พชื พืน้ เมืองทัว่ ไป

พันธุ์พชื พืน้ เมืองทัว่ ไป
หมายถึง
พันธุ์พืชที่กาเนิดภายในประเทศหรือมีอยู่ในประเทศ ซึ่งได้มี
การใช้ ประโยชน์อย่ างแพร่ หลาย และให้หมายความรวมถึ ง
พั น ธุ์ พื ช ที่ ไ ม่ ใช่ พั น ธุ์ พื ช ใหม่ พั น ธุ์ พื ช พื้ น เมื อ งเฉพาะถิ่ น
หรือพันธุ์พืชป่า

บุคคล/หน่วยงานใดที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป
พันธุพ
์ ืชป่า เพื่อนามาใช้ในการศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช ให้ปฏิบัติดังนี้
1. กรณี มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ใช้ ป ระโยชน์
ในทางการค้า (มาตรา 52)
จะต้ อ งด าเนิน การขออนุญ าตจากกรมวิ ช าการเกษตร และ
เจรจาจั ด ทาข้ อ ตกลงแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ โดยรั ฐ จะน าเงิ น
รายได้ตามข้อตกลงส่งเข้ากองทุนคุ้มครองพันธุ์พชื เพื่อใช้จ่าย
ในการช่ วยเหลื อ และอุ ด หนุ น การอนุ รั ก ษ์ วิ จั ย และพั ฒ นา
พันธุ์พืชของชุมชนที่ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้

2. กรณีไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในทางการค้า
(มาตรา 53)
จะต้ อ งด าเนิ น การแจ้ ง รายละเอี ย ดการเก็ บ จั ด หา หรื อ
รวบรวมพันธุกรรมพืช เป็นหนังสือ เอกสารโครงการศึกษา
วิจัย ต่อ กรมวิช าการเกษตร และเมื่ อสิ้นสุด การศึก ษา วิจั ย
อาจส่งผลการวิจัยให้กรมวิชาการเกษตร เพื่อจักได้เผยแพร่
ต่อสาธารณชน อันจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

บทกาหนดโทษ : ระวางโทษจาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน
400,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้แจ้ง
ผู้ขออนุญาต
 หน่วยงานต่าง ๆ
ภาครัฐ /เอกชน
 เกษตรกร/ประชาชน/
นักปรับปรุงพันธุ์
ที่ทาการศึกษา ทดลอง
วิจัย หรือปรับปรุง
พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป
และพันธุ์พืชป่า โดยมี
วัตถุประสงค์ทางการค้า

ผู้อนุญาต

1.ยื่นคาขอ

กรมวิชาการเกษตร
 รวบรวม จัดเก็บ
บันทึกข้อมูล

2.อนุญาต

 ติดตามความก้าวหน้า
การใช้ประโยชน์

 กากับ ดูแลให้เป็นไป
ตามข้อตกลงฯ
3.ทาข้อตกลง

เงินรายได้จาก
ข้อตกลง

พันธุ์พืชป่า

พันธุ์พชื ป่า

กองทุนคุ้มครองพันธุพ
์ ชื

หมายถึง
พันธุ์พืชที่มีหรือเคยมีอยู่ในประเทศตามสภาพธรรมชาติและ
ยังมิได้นามาใช้เพาะปลูกอย่างแพร่หลาย

ช่วยเหลือ และอุดหนุนกิจการของชุมชนที่เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช

 หน่วยงานต่าง ๆ
ภาครัฐ/เอกชน
 เกษตรกร/ประชาชน/
นักปรับปรุงพันธุ์
ที่ทาการศึกษา ทดลอง
วิจัย หรือรวบรวม
พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป
และพันธุ์พืชป่า โดย
มิได้มีวัตถุประสงค์ทาง
การค้า

1.ยื่นแบบแจ้ง
รายละเอียด

ผู้รับแจ้ง
กรมวิชาการเกษตร
 รวบรวม บันทึก
ข้อมูล

2.ออกหนังสือ
ตอบรับ

 ติดตาม
ความก้าวหน้า
การใช้ประโยชน์
 จัดทาฐานข้อมูล

เป้าหมาย
ปกป้ อ ง คุ้ ม ครองทรั พ ยากร
พั น ธุ ก รรมพื ช ของประเทศให้
เ กิ ด ค วาม มั่ น คง และ ยั่ ง ยื น
อันเป็นรากฐานสาคัญของการ
พัฒนาประเทศ

กองทุนคุม้ ครองพันธุพ
์ ชื
ก อ ง ทุ น คุ้ ม ค ร อ ง พั น ธุ์ พื ช จั ด ตั้ ง ขึ้ น ต า ม
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 มาตรา
54 เพื่ อ เป็ น ทุ น ใช้ จ่ ายในการช่ วยเหลื อ และอุ ด หนุ น
กิจการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ การวิจัย และการพัฒนา
พันธุ์พืช

ทรัพย์สินของกองทุนคุม้ ครองพันธุพ
์ ชื
1) เงิ นรายได้ จากข้ อตกลงแบ่ งปั นผลประโยชน์ ตาม
มาตรา 52
2) เงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที่ ไ ด้ รั บ จากการจดทะเบี ย น
คุ้มครองพันธุ์พืช
3) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
4) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
5) ดอกผล และผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากกองทุน

“พันธุ์พชื พืน้ เมืองทัว่ ไปและพันธุพ
์ ชื ป่า
คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน”
.... การคุ้มครองพันธุ์พืชดังกล่าวจึงเป็นการคุ้มครอง
สมบัติของชาติ เพราะเป็นพันธุ์พืชที่มี
อยู่แล้วทั่วไปและมีการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย
และเป็นการคุ้มครองในรูปแบบของการแบ่งปัน
ผลประโยชน์กลับคืนสู่รัฐ ไม่ได้ให้ใครคนใดคนหนึ่ง
โดยรัฐจะนาเงินส่วนนั้นเข้ากองทุน เพื่อนามาใช้
ในการช่วยเหลือ และอุดหนุนกิจการของชุมชน
ทีเ่ กี่ยวกับการอนุรักษ์ การวิจัย และการพัฒนา
พันธุ์พืช เพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป....

การคุม้ ครอง
พันธุพ
์ ชื พืน
้ เมืองทัว่ ไปและพันธุพ
์ ชื ป่า
ตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองพันธุพ
์ ืช พ.ศ. 2542
มาตรา 52 และมาตรา 53

ศึกษา ทดลอง วิจัย และปรับปรุงพันธุ์
โดยใช้พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า

ดาวน์โหลด กฎ ระเบียบ และเอกสารการขออนุญาต
ได้ที่ http://www.doa.go.th/pvp/

หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ

การใช้จ่ายเงินของกองทุนคุม้ ครองพันธุพ
์ ชื
1) ช่วยเหลื อ และอุด หนุ นกิ จ การใด ๆ ของชุม ชนที่
เกี่ ยวกั บ การอนุ รั ก ษ์ การวิ จั ย และการพั ฒ นา
พันธุ์พืช
2) ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใช้ เ พื่ อ อุ ด หนุ น
การอนุ รั ก ษ์ การวิ จั ย และการพั ฒ นาพั น ธุ์ พื ช
ของชุมชน
3) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน ตามระเบียบที่
คณะกรรมการคุ้ ม ครองพั น ธุ์ พื ช ก าหนด โดย
ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช
สานักคุ้มครองพันธุ์พืช ตึกโภชากร ชั้น 2
กรมวิชาการเกษตร
(ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2940-7214
http://www.doa.go.th/pvp/

สานักคุ้มครองพันธุพ
์ ชื กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แบบตอบรับการได้รับเอกสารแนวทางปฏิบัติตามมาตรา ๕๒ และ ๕๓
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒
ที่................................................................
....................................................................
......................................................................
..................................................................
วันที่....................................................
เรียน ผู้อานวยการสานักคุ้มครองพันธุ์พืช/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ..........................................................................................
อาชีพ/ตาแหน่ง ....................................................................................................................................................
หน่วยงาน/สังกัด....................................................................................................................................................
โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)................................................................................................................................
ได้รับชุดเอกสารแนวทางปฏิบัติตามมาตรา ๕๒ และ ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒
เรียบร้อยแล้ว เมือ่ วันที่.............................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ.......................................................................
(...............................................................................)

*** ขอความกรุณาท่านโปรดกรอกข้อความและส่งหนังสือฉบับนี้ กลับมายังสานักคุ้มครองพันธุ์พืช
ทางไปรษณีย์ หรือโทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่อยู่ด้านล่างด้วย จะขอบคุณยิ่ง
สานักคุ้มครองพันธุ์พืช (ตึกโภชากร) กรมวิชาการเกษตร
๕๐ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒ ๙๔๐ ๗๒๑๔
e-mail: pvpthai2542@gmail.com

