
 หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
ถุนายน 

 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  แบบคําขอจดทะเบียนการอนุญาตใหใชสิทธิ  การโอนสิทธิ  และการรับโอนสิทธิโดยทางมรดก 

ในพันธุพืชใหม  และหลักฐานเกี่ยวกับการรับมรดก   
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามขอ  ๒  ขอ  ๓  และขอ  ๔  แหงกฎกระทรวง  การจดทะเบียนการอนุญาต 
ใหใชสิทธิ  การโอนสิทธิ  และการรับโอนสิทธิโดยทางมรดกในพันธุพืชใหม  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรออกประกาศไว  ดังนี้ 

ขอ ๑ แบบคําขอจดทะเบียนการอนุญาตใหใชสิทธิในพันธุพืชใหม  ใหใชแบบ  คพ. ๑๓  
ทายประกาศนี้ 

ขอ ๒ แบบคําขอจดทะเบียนการโอนสิทธิในพันธุพืชใหม  และแบบคําขอจดทะเบียนการรับโอน
สิทธิในพันธุพืชใหมโดยทางมรดก  ใหใชแบบ  คพ. ๑๔  ทายประกาศนี้ 

ขอ ๓ ในการจดทะเบียนการรับโอนสิทธิในพันธุพืชใหมโดยทางมรดก  ใหผู ย่ืนคําขอ 
ทําสําเนาหลักฐานเกี่ยวกับการรับมรดก  แนบมาพรอมคําขอจดทะเบียนดวย  โดยแยกเปนกรณีทายาท
โดยธรรม  ผูรับพินัยกรรม  และผูจัดการมรดก  ดังตอไปนี้ 

  ก. กรณีผูขอเปนทายาทโดยชอบธรรม 
   (๑) รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ  ที่อยู  และจํานวนของทายาททั้งหมด 
   (๒) บัตรประจําตัวของผูรับมรดก 
   (๓) ทะเบียนบานของผูรับมรดก 
   (๔) มรณะบัตรหรือหลักฐานการตายอยางอื่นของผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหม 
   (๕) ถาผูขอ  ขอรับมรดกในฐานะเปนคูสมรสของผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหม  

ตองมีหลักฐานการสมรสตามกฎหมาย 
   (๖) ถาผูขอเปนบิดาของผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหม  ตองมีทะเบียนสมรส 

กับมารดาของผูทรงสิทธิหรือหลักฐานการรับรองบุตร 
   (๗) กรณีบุตรบุญธรรมเปนผูขอ  ตองแสดงหลักฐานการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 
   (๘) ถามีกรณีพิพาทเกี่ยวกับมรดก  ตองนําสัญญาประนีประนอมยอมความ 

หรือคําพิพากษาอันถึงที่สุดมาแสดง 



 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๒ 
ถุนายน 

 
 

   (๙) ถามีผูมีสิทธิในพันธุพืชใหมโดยทางมรดกรวมกับหลายคนและบางคนไดถึง  
แกกรรมไปแลว  ตองมีหลักฐานการตายของทายาทนั้น 

  ข. กรณีผูขอเปนผูรับพินัยกรรม 
   (๑) พินัยกรรม 
   (๒) บัตรประจําตัวของผูรับพินัยกรรม 
   (๓) ทะเบียนบานของผูรับพินัยกรรม 
   (๔) มรณะบัตรหรือหลักฐานการตายอยางอื่นของผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหม 
   (๕) ถามีกรณีพิพาทเกี่ยวกับมรดก  ตองนําสัญญาประนีประนอมยอมความ 

หรือคําพิพากษาอันถึงที่สุดมาแสดง 
   (๖) ถามีผูมีสิทธิรับโอนสิทธิในพันธุพืชใหมโดยทางมรดกรวมกับหลายคน 

และบางคนไดถึงแกกรรมไปแลว  ตองมีหลักฐานการตายของผูรับพินัยกรรมนั้น  ๆ 
  ค. กรณีผูขอเปนผูจัดการมรดก 
   (๑) คําส่ังศาลหรือคําพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด  หรือพินัยกรรมซ่ึงต้ังใหผูขอ

เปนผูจัดการมรดก 
   (๒) มรณะบัตร  หรือหลักฐานอยางอื่นของผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหม 
   (๓) บัตรประจําตัวผูจัดการมรดก 
ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

สมชาย  ชาญณรงคกุล 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



คพ. ๑๓ 
 
 
 
 
 
 

คําขอจดทะเบียนการอนุญาตใหใชสิทธิในพันธุพืชใหม 
-------------------------- 

เขียนท่ี .......................................................... 
วันท่ี............ เดือน ................................... พ.ศ. ........... 

 
ขาพเจา ...........................................................สัญชาติ .......................ท่ีอยู................................... 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
ขอยื่นคําขอจดทะเบียนการอนญุาตใหใชสิทธิในพนัธุพืชใหม  ในฐานะเปน  (ใหทําเครื่องหมาย  ภายใน 

 หนาขอความที่ตองการ)  
 ผูทรงสิทธิแตเพียงผูเดียว    ผูทรงสิทธิรวม 
 ผูรับมอบอํานาจจาก 
..................................................................................................................... 

                      (ผูทรงสิทธิ/ผูทรงสิทธิรวม) 

ตามหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม เลขที่...............................................................................  
ชนิดพืช ....................................................................ช่ือพันธุ ............................................................................ 
ท่ีออกใหเม่ือ ...............................................................ซ่ึงใชไดจนถึง ............................................................... 
เพ่ืออนุญาตใหบุคคลจํานวน .....................คน ดังตอไปนี ้
 

๑.    ช่ือ ............................................................. สัญชาติ .......................... ท่ีอยู .........................................                 
       .............................................................................................................................................................. 
๒.   ช่ือ ............................................................. สัญชาติ .......................... ท่ีอยู .........................................   
       .............................................................................................................................................................. 
๓.   ช่ือ ............................................................. สัญชาติ .......................... ท่ีอยู .........................................   
       .............................................................................................................................................................. 

 
๔. ช่ือ ... 

สําหรับเจาหนาที่ 
เลขที่คําขอ ............................................. 

วันย่ืนคําขอ .................................................. 
วันรับจดทะเบียน ........................................ 

ลายมือช่ือเจาหนาที่ 
(...................................................................) 



 
- ๒ – 

 
๔.   ช่ือ ............................................................. สัญชาติ .......................... ท่ีอยู .........................................   
      .............................................................................................................................................................. 

(ถามีบุคคลมากกวานี้ใหแสดงเปนเอกสารแนบ อนึ่ง กรณีมีบุคคลหลายคนเปนผูทรงสิทธิรวมใน
พันธุพืชใหม บุคคลดังกลาวทุกคนตองใหความยินยอมไว ตามเอกสารแนบ ๑) 

 
เปนผูรับอนุญาตใหใชสิทธิในพันธุพืชใหม ตามมาตรา  ๓๒ แหงพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช            
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงรายละเอียดตาง ๆ ไมวาจะเปนการขออนุญาตใหใชสิทธิท้ังหมดหรือบางสวน โดยมีกําหนด
ระยะเวลา   ซ่ึงไดแสดงไวในสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในพันธุพืชใหม พรอมคําขอนี้ ไดแนบเอกสารที่ระบุ
ไวในกฎกระทรวงการจดทะเบียนการอนุญาตใหใชสิทธิ การโอนสิทธิ และการรับโอนสิทธิโดยทางมรดก
ในพันธุพืชใหม พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังตอไปนี้ 

  หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม 
 สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิในพันธุพืชใหม  
 หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีท่ีผูทรงสิทธิมอบอํานาจใหยืน่คําขอแทน 
 สําเนาบัตรประจําตวัของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
  สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาหนังสือรับรองถ่ินท่ีอยูช่ัวคราวของผูมอบอํานาจ หรือ
หลักฐานอ่ืนท่ีแสดงวาในขณะมอบอํานาจผูนั้นเขามาในประเทศไทยจริง ในกรณีท่ีมอบ
อํานาจในประเทศไทยแตผูนัน้ไมมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย 

  สําเนาบัตรประจําตวัผูรับอนุญาตใหใชสิทธิในพันธุพืชใหม 
  คําแปลเปนภาษาไทย ในกรณีจัดทําสัญญาอนญุาตใหใชสิทธิในพันธุพืชใหม และหนังสือ
มอบอํานาจในภาษาตางประเทศ  

 

ขาพเจาขอรับรองวาขอความในคําขอจดทะเบียน สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ และเอกสาร
หลักฐานที่แนบมาพรอมนี้ ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 
 
 
 (ลงช่ือ) .....................................................................ผูยื่นคาํขอ 
 (....................................................................) 
 
 
 

(โปรดอานคําช้ีแจงดานหลัง) 
 



 
คําชี้แจง 

 
๑. เอกสารที่ตองสงตามกฎกระทรวงการจดทะเบียนการอนุญาตใหใชสิทธิการโอนสิทธิ และ

การรับโอนสิทธิ โดยทางมรดกในพันธุพืชใหม พ.ศ. ๒๕๕๐ หากเปนภาษาตางประเทศ จะตองมีคําแปลเปน
ภาษาไทย โดยผูยื่นคําขอและผูแปลตองลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองทุกหนา 

๒. ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจในตางประเทศ หนังสือมอบอํานาจตองมีคํารับรองของเจาหนาท่ี
หรือผูซ่ึงกฎหมายของประเทศนั้นกําหนดใหเปนผูมีอํานาจรับรอง หรือเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของสถานฑูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยซ่ึงประจําอยูในประเทศนั้น 

๓. ในกรณีท่ีการมอบอํานาจไดกระทําในประเทศไทยโดยผูมอบอํานาจมิไดมีถ่ินท่ีอยูใน
ประเทศไทย ตองสงสําเนาหรือภาพถายหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองถ่ินท่ีอยูช่ัวคราว หรือหลักฐาน
อ่ืนท่ีแสดงวาในขณะมอบอํานาจผูนั้นไดเขามาในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบ ๑ 
 

คํายินยอม 
 
ขาพเจา ...........................................................สัญชาติ .......................ท่ีอยู .................................. 

........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................
เปนผูทรงสิทธิรวมในพนัธุพืชใหม ตามหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม เลขที ่.....................  
ชนิดพืช ....................................................................ช่ือพันธุ ........................................................................... 
ท่ีออกใหเม่ือ ...............................................................ซ่ึงใชไดจนถึง ............................................................... 
ขอใหความยินยอมในการอนุญาตใหใชสิทธิในพันธุพืชใหม ตามคําขอจดทะเบียนการอนุญาตใหใชสิทธิใน
พันธุพืชใหม ซ่ึงยื่นคําขอโดย .......................................................................................................ในฐานะเปน 
................................................................. เพ่ืออนุญาตใหใชสิทธิท่ีระบุไวในสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิใน
พันธุพืชใหมท่ีไดจัดทําขึ้นระหวาง .............................................................................................ผูทรงสิทธิ/   
ผูทรงสิทธิรวมกับ.............................................................................................................................................. 
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิในพันธุพืชใหม 
ฟ 
 (ลงช่ือ) ...................................................................ผูทรงสิทธิรวม 
                                                                                (.....................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คพ. ๑๔ 
 
 
 
 
 
 

คําขอจดทะเบียนการโอนสิทธิ และการรับโอนสิทธโิดยทางมรดกในพนัธุพืชใหม 
------------------------------- 

เขียนท่ี .......................................................... 
วันท่ี............. เดือน ...................................พ.ศ. ........... 

 

ขาพเจา ...........................................................สัญชาติ .......................ท่ีอยู .................................. 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
ขอยื่นคําขอจดทะเบียนการโอนสิทธิในพันธุพืชใหม/การรับโอนสิทธิโดยทางมรดกในพันธุพืชใหม          
ในฐานะเปน (ใหทําเครื่องหมาย  ภายใน  หนาขอความที่ตองการ)  

 ผูทรงสิทธิแตเพียงผูเดียว    ผูทรงสิทธิรวม 
 ทายาทผูทรงสิทธิ    ทายาทผูทรงสิทธิรวม 
 ผูรับมอบอํานาจจาก 
................................................................................................................. 

                 (ผูทรงสิทธิ/ผูทรงสิทธิรวม/ทายาทผูทรงสิทธิ/ทายาทผูทรงสิทธิรวม) 

ตามหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม เลขที่ ..............................................................................  
ชนิดพืช ..................................................................ช่ือพันธุ .............................................................................. 
ท่ีออกใหเม่ือ ..............................................................ซ่ึงใชไดจนถึง ................................................................ 
เพ่ืออนุญาตใหบุคคลจํานวน ..................... คน ดังตอไปนี ้

๑.   ช่ือ ............................................................. สัญชาติ .......................... ท่ีอยู ..........................................   
       .............................................................................................................................................................. 
๒.   ช่ือ ............................................................. สัญชาติ .......................... ท่ีอยู .........................................  
       .............................................................................................................................................................. 
๓.   ช่ือ ............................................................. สัญชาติ .......................... ท่ีอยู .........................................  
       .............................................................................................................................................................. 

 
๔.   ช่ือ ... 

สําหรับเจาหนาที่ 
เลขที่คําขอ ............................................. 

วันย่ืนคําขอ .................................................. 
วันรับจดทะเบียน ........................................ 

ลายมือช่ือเจาหนาที่ 
(...............................................................) 



 
- ๒ - 

 
๔.   ช่ือ ............................................................. สัญชาติ .......................... ท่ีอยู .........................................  
       .............................................................................................................................................................. 
(ถามีบุคคลมากกวานี้ใหแสดงเปนเอกสารแนบ อนึ่ง กรณีมีบุคคลหลายคนเปนผูทรงสิทธิรวมใน 

พันธุพืชใหม บุคคลดังกลาวทุกคนตองใหความยนิยอมไว ตามเอกสารแนบ ๑) 
 
เปนผู    รับโอนตามสัญญาโอนสิทธิในพันธุพืชใหม  

  รับโอนสิทธิโดยทางมรดกในพันธุพืชใหม  
ตามมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ.๒๕๔๒ ซ่ึงรายละเอียดตาง ๆ ไมวาจะเปนการ
โอนสิทธิท้ังหมดหรือบางสวน โดยมีกําหนดระยะเวลาก็ดี ไดแสดงไวในสัญญาโอนสิทธิในพันธุพืชใหม 
พรอมคําขอนี้ ไดแนบเอกสารที่ระบุไวในกฎกระทรวงการจดทะเบียนการอนุญาตใหใชสิทธิ การโอนสิทธิ 
และการรับโอนสิทธิโดยทางมรดกในพันธุพืชใหม พ.ศ.๒๕๕๐ ดังตอไปนี้ 

  หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม 
 สัญญาโอนสิทธิในพันธุพืชใหม  
 สําเนาบัตรประจําตวัของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ 
  สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาหนังสือรับรองถ่ินท่ีอยูช่ัวคราวของผูมอบอํานาจ หรือ
หลักฐานอ่ืนท่ีแสดงวาในขณะมอบอํานาจผูนั้นเขามาในประเทศไทยจริง ในกรณีท่ีมอบ
อํานาจในประเทศไทยแตผูนัน้ไมมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย 

  สําเนาบัตรประจําตวัผูรบัโอนสิทธิในพนัธุพืชใหม/ทายาทรับโอนสิทธิโดยทางมรดก 
 สําเนาหลักฐานเกี่ยวกับการรับมรดก (ดูประกาศในขอ ๓ หรือคําช้ีแจง) 
๑. ............................................................................................................................................ 
๒. ........................................................................................................................................... 
๓. ........................................................................................................................................... 
๔. ........................................................................................................................................... 
๕. ........................................................................................................................................... 
๖. ........................................................................................................................................... 
๗. ........................................................................................................................................... 
๘. ...........................................................................................................................................  

  คําแปลเปนภาษาไทย ในกรณีจัดทําสัญญาโอนสิทธิในพันธุพืชใหม/หลักฐานเกี่ยวกับการ
รับมรดก และหนังสือมอบอํานาจในภาษาตางประเทศ  

 
 
 

ขาพเจา ... 
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ขาพเจาขอรับรองวาขอความในคําขอจดทะเบียน สัญญาโอนสิทธิ หลักฐานเกี่ยวกับการรับ

มรดก และเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีแนบมาพรอมนี้ ถูกตองตรงตามความเปนจริงทุกประการ 
 
 
 (ลงช่ือ) .....................................................................ผูยื่นคาํขอ 
 (....................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (โปรดอานคําช้ีแจงดานหลัง) 



 
คําชี้แจง 

 
๑. เอกสารที่ตองสงตามกฎกระทรวงการจดทะเบียนการอนุญาตใหใชสิทธิการโอนสิทธิ และ

การรับโอนสิทธิ โดยทางมรดกในพันธุพืชใหม พ.ศ.๒๕๕๐ หากเปนภาษาตางประเทศ จะตองมีคําแปลเปน
ภาษาไทย โดยผูยื่นคําขอและผูแปลตองลงลายมือช่ือรับรองความถูกตองทุกหนา 

๒. ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจในตางประเทศ หนังสือมอบอํานาจตองมีคํารับรองของเจาหนาท่ี
หรือผูซ่ึงกฎหมายของประเทศนั้นกาํหนดใหเปนผูมีอํานาจรับรอง หรือเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของสถานฑูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยซ่ึงประจําอยูในประเทศนั้น 

๓. ในกรณีท่ีการมอบอํานาจไดกระทําในประเทศไทยโดยผูมอบอํานาจมิไดมีถ่ินท่ีอยูใน
ประเทศไทย ตองสงสําเนาหรือภาพถายหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองถ่ินท่ีอยูช่ัวคราว หรือหลักฐาน
อ่ืนท่ีแสดงวาในขณะมอบอํานาจผูนั้นไดเขามาในประเทศไทย 

๔. หลักฐานเกี่ยวกับการรับมรดก ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคําขอจดทะเบียน
การอนุญาตใหใชสิทธิ การโอนสิทธิและการรับโอนสิทธิโดยทางมรดกในพันธุพืชใหม และหลักฐาน
เกี่ยวกับการรับมรดก พ.ศ. .... ท่ีผูยื่นคําขอ ตองแนบสําเนามาพรอมคําขอจดทะเบียนการรับโอนสิทธิโดยทาง
มรดกดวย ดังตอไปนี้ 

ก. กรณีผูขอเปนทายาทโดยชอบธรรม 
(๑)  รายละเอียดเกี่ยวกับช่ือ ท่ีอยู และจํานวนของทายาททั้งหมด 
(๒)  บัตรประจําตวัของผูรับมรดก 
(๓)  ทะเบียนบานของผูรับมรดก 
(๔)  มรณะบตัรหรือหลักฐานการตายอยางอ่ืนของผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหม 
(๕)  ถาผูขอ ขอรับมรดกในฐานะเปนคูสมรสของผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหม ตองมี

หลักฐานการสมรสตามกฎหมาย 
(๖)  ถาผูขอเปนบิดาของผูทรงสิทธิในพนัธุพืชใหม ตองมทีะเบียนสมรสกับมารดาของ

ผูทรงสิทธิหรือหลักฐานการรับรองบุตร 
(๗)  กรณีบุตรบุญธรรมเปนผูขอ ตองแสดงหลักฐานการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม 
(๘)  ถามีกรณีพิพาทเกี่ยวกับมรดก ตองนําสัญญาประนีประนอมยอมความหรือ 

คําพิพากษาอันถึงท่ีสุดมาแสดง 
(๙)  ถามีผูมีสิทธิในพันธุพืชใหมโดยทางมรดกรวมกับหลายคนและบางคนไดถึง      

แกกรรมไปแลว ตองมีหลักฐานการตายของทายาทนั้น 
 
 
 

ข. กรณี ... 
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ข. กรณีผูขอเปนผูรับพินัยกรรม 

(๑)  พินัยกรรม 
(๒)  บัตรประจําตวัของผูรับพินยักรรม 
(๓)  ทะเบียนบานของผูรับพินัยกรรม 
(๔)  มรณะบตัรหรือหลักฐานการตายอยางอ่ืนของผูทรงสิทธิในพันธุพืชใหม 
(๕)  ถามีกรณีพิพาทเกี่ยวกับมรดก ตองนําสัญญาประนีประนอมยอมความหรือ 

คําพิพากษาอันถึงท่ีสุดมาแสดง 
(๖)  ถามีผูมีสิทธิรับโอนสิทธิในพันธุพืชใหมโดยทางมรดกรวมกับหลายคนและ 

บางคนไดถึงแกกรรมไปแลว ตองมีหลักฐานการตายของผูรับพินัยกรรมนั้น ๆ 
ค. กรณีผูขอเปนผูจัดการมรดก 

(๑)  คําส่ังศาลหรือคําพิพากษาของศาลอันถึงท่ีสุด หรือพินัยกรรมซ่ึงตั้งใหผูขอเปน
ผูจัดการมรดก 

(๒)  มรณะบัตร หรือหลักฐานอยางอ่ืนของผูทรงสิทธิในพนัธุพืชใหม 
(๓)  บัตรประจําตวัผูจัดการมรดก 

 
๑.  การสงสําเนาหลักฐานเกี่ยวกับมรดกตามที่ช้ีแจงตามขอ ๔ ใหผูยื่นคําขอนําตนฉบับมาแสดง

ตอเจาหนาท่ีดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ ๑ 
 

คํายินยอม 
 
ขาพเจา ...........................................................สัญชาติ ......................ท่ีอยู ................................... 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
เปนผูทรงสิทธิรวมในพนัธุพืชใหม ตามหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุพืชใหม เลขที ่.....................  
ชนิดพืช ...............................................................ช่ือพันธุ ................................................................................. 
ท่ีออกใหเม่ือ ............................................................ซ่ึงใชไดจนถึง .................................................................. 
ขอใหความยินยอมในการโอนสิทธิ/การรับโอนสิทธิโดยทางมรดกในพนัธุพืชใหม ตามคําขอจดทะเบียนการ
โอนสิทธิ/การรับโอนสิทธิในพันธุพืชใหม ท่ียื่นคําขอโดย ............................................................................... 
ในฐานะเปน ....................................................................................................................... เพ่ือการโอนสิทธิท่ี
ระบุไวในสัญญาการโอนสิทธิในพนัธุพืชใหมท่ีไดจัดทําขึน้ระหวาง ...............................................................  
ผูทรงสิทธิ/ผูทรงสิทธิรวมกับ ............................................................................................................................   
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ ผูรับอนุญาตใหใช
สิทธิในพันธุพืชใหม  ในกรณีมีสัญญาโอนสิทธิในพันธุพืชใหม  หรือโอนใหกับทายาท/ผูรับพินัยกรรม/
ผูจัดการมรดกชื่อ ........................................................................................ ในกรณีรับโอนสิทธิโดย
ทางมรดกในพันธุพืชใหม 
 
 
 (ลงช่ือ) ...................................................................ผูทรงสิทธิรวม 
                                                                  (.....................................................................) 
 
 
 
 
 


