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
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 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
(.....................................................)

