
แบบ ค.พ. ๑๒ 
 

ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้พันธุ์พืชและ/หรือ 
ส่วนหน่ึงส่วนใดของพันธุ์พืชพ้ืนเมืองท่ัวไปและพันธุ์พืชป่า  

 
 
ที่............/................ 
 
 ข้อตกลงน้ีทําข้ึนที่.......................................................................... เมื่อวันที่ ..................................... 
ระหว่าง  กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่อยู่เลขที่  ๕๐  ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  
เขต ......................................จังหวัดกรุงเทพมหานคร  โดย .........................................................................     
ซึ่งต่อไปในข้อตกลงน้ีเรียกว่า “ผู้อนุญาต” ฝ่ายหน่ึง กับ.................................................................................... 
ที่อยู่เลขที่ ............................. ถนน........................................ตําบล/แขวง ................................................. 
อําเภอ/เขต .............................. จังหวัด.................................... 
ซึ่งต่อไปน้ีในข้อตกลงน้ีเรียกว่า “ผู้ได้รับอนุญาต” อีกฝ่ายหน่ึง   
 โดยที่ผู้ได้รับอนุญาตได้รับอนุญาตให้เก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธ์ุพืชพื้นเมืองทั่วไป และ/หรือ พันธ์ุ
พืชป่า และ/หรือ ส่วนหน่ึงส่วนใดของพันธ์ุพืชดังกล่าว ตามหนังสืออนุญาตเลขที่ ...................................ออกให้ 
ณ วันที่ .................................................. ดังปรากฏตามสําเนาบัญชีแสดงรายการ และสําเนาหนังสืออนุญาต 
(เอกสารหมายเลข ๑ และ ๒) แนบท้ายข้อตกลงน้ี โดยมีวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาต และโดยที่
ในการอนุญาตดังกล่าว ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องตกลงแบ่งปันผลประโยชน์แก่ผู้อนุญาต เพื่อนําเงินรายได้ส่งเข้า
กองทุนคุ้มครองพันธ์ุพืช 
 ทั้งสองฝ่ายจึงทําข้อตกลงกันไว้ดังมีข้อความต่อไปน้ี 

ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการเก็บหรือรวบรวมพันธุ์พืช 
ข้อ ๑.  ผู้ได้รับอนุญาตจะเก็บ จัดหา รวบรวมพันธ์ุพืช หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพันธ์ุพืชพื้นเมืองทั่วไป 

และพันธ์ุพืชป่า เฉพาะตามชนิด จํานวน ปริมาณที่ได้ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตรวมทั้งจะดําเนินการเกี่ยวกับ
พันธ์ุพืช หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพันธ์ุพืชดังกล่าว เฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสืออนุญาตและตาม
ข้อเสนอโครงการ (เอกสารหมายเลข ๒ และ ๓) แนบท้ายข้อตกลงน้ีเท่าน้ัน 

สิทธิและหน้าท่ีของผู้ได้รับอนุญาต 
ข้อ ๒.  ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องแจง้ข้อมูลและรายละเอยีดตามแบบบญัชีแสดงรายการ (ค.พ. ๑๐) ให้แก่

ผู้อนุญาตภายใน ๓๐ (สามสิบวัน)  นับจากวันที่ได้เก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธ์ุพืช หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของ
พันธ์ุพืชตามข้อ ๑ 

ข้อ ๓.  ผู้ได้รับอนุญาตตกลงจะไม่ใช้ประโยชน์จากพันธ์ุพืช  และ/หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพันธ์ุพืช
นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต 

ข้อ ๔.  ผู้ได้รับอนุญาตยอมรับว่าผูไ้ด้รับอนุญาตไม่มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิตามกฎหมาย
ใดๆสําหรับพันธ์ุพืช และ/หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพันธ์ุพืชที่ได้รับอนุญาตจากการเก็บ จัดหา หรือรวบรวม   
ตามข้อ ๑ เว้นแต่จะเป็นสิทธิซึ่งผู้ได้รับอนุญาตจะได้มาตามข้อ ๑๐  

ข้อ ๕.  ผู้ได้รับอนุญาตจะไม่โอนสิทธิตามข้อตกลงน้ีให้แก่บุคคลอื่น 
ข้อ ๖.  ในการ.. 
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ข้อ ๖.  ในการใช้พันธ์ุพืช และ/หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพันธ์ุพืชตามข้อตกลงน้ี ผู้ได้รับอนุญาตต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆอย่างเคร่งครัด รวมถึงการดําเนินงานตามโครงการ
จะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยทางชีวภาพและตลอดจนต้องไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมหรือเป็นอันตรายต่อระบบ
นิเวศน์ โดยผู้ได้รับอนุญาตจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความเสียหายหรือความรับผิดใดๆอันเป็นผลมาจาก
การใช้ดังกล่าว  

ข้อ ๗.  ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นครอบครองหรือใช้ประโยชน์จากพันธ์ุพืช       
ตามข้อตกลงน้ี                                              

ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตตกลงอนุญาตหรือจ้างบุคคลภายนอกให้ร่วมหรือช่วยดําเนินการตามโครงการ
ที่ได้รับอนุญาตตามข้อ ๑ ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ได้รับอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาตต้องแจ้งรายละเอียด    
เรื่องดังกล่าวให้ผู้อนุญาตทราบภายใน........(..........) วันนับจากวันที่อนุญาตหรือว่าจ้าง การครอบครองหรือใช้
ประโยชน์จากบุคคลภายนอกดังกล่าวให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทําของผู้ได้รับอนุญาตตามข้อตกลงน้ี       
โดยผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามวรรคหน่ึงด้วย 

ข้อ ๘.  ผู้ได้รับอนุญาตต้องแจ้งผลการดําเนินงานให้ผู้อนุญาตทราบภายใน........(..........) วันนับจาก
วันที่การดําเนินงานตามโครงการได้เสร็จสิ้นลงหรือถือว่าสิ้นสุดลง และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้แก่ผู้อนุญาต
ภายใน ๓ ( สามเดือน )  นับจากวันที่การดําเนินงานตามโครงการได้เสร็จสิ้นลงหรือถือว่าสิ้นสุดลง 

ข้อ ๙.  ผู้ได้รับอนุญาตมีสิทธินําพันธ์ุพืช และ/หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพันธ์ุพืชที่เก็บ จัดหา หรือ
รวบรวมตามข้อตกลงน้ี หรือที่ได้จากการปรับปรุง ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยตามโครงการที่ได้รับอนุญาต ไปใช้
ประโยชน์ในทางการค้า โดยจะต้องส่งรายงานผลการใช้ประโยชน์ดังกล่าวเมื่อสิ้นสุดของทุกปีปฏิทินนับแต่ปีที่
ได้ใช้ประโยชน์     

ทั้งน้ี ผู้อนุญาตและ/หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบหมายจากผู้อนุญาตมีสิทธิที่จะขอตรวจสอบข้อมูลการใช้
ประโยชน์ดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่ผู้อนุญาตเห็นสมควร 

ความเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
ข้อ ๑๐.  ผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิย่ืนขอรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานการปรับปรุงพันธ์ุ  

ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยที่ได้มาจากพันธ์ุพืช และ/หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพันธ์ุพืชตามข้อตกลงน้ี 
 เมื่อผู้ได้รับอนุญาตได้รับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ สําหรับผลงานดังกล่าวในวรรคหน่ึง 

ผู้ได้รับอนุญาตต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบภายใน ๓๐ (สามสิบ)วัน นับแต่วันที่ได้รับสิทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาดังกล่าว 

ข้อ ๑๑.  ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตไม่ประสงค์จะขอรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ตามข้อ ๑๐  
ไม่ว่าในประเทศใด ๆ ผู้ได้รับอนุญาตจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบภายในกําหนด.....(...........)วันนับจาก
วันที่อาจขอรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวได้ 

          ภายในกําหนด..........(...........)วันนับจากวันที่ผู้อนุญาตได้รับแจ้งตามวรรคหน่ึง  ผู้อนุญาตอาจ
เจรจาทําความตกลงกับผู้ได้รับอนุญาตเป็นลําดับแรกเพื่อขอรับโอนสิทธิการย่ืนขอรับสิทธิในทรัพย์สิน        
ทางปัญญาจากผู้ได้รับอนุญาตโดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้ 

          หากผู้อนุญาตไม่ประสงค์จะขอรับโอนสิทธิตามวรรคสองหรือผู้อนุญาตกับผู้ได้รับอนุญาตไม่
สามารถตกลงกันได้ตามวรรคสอง ผู้ได้รับอนุญาตชอบที่จะโอนสิทธิการย่ืนขอรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ให้กับบุคคลอื่นได้ 

 
การโอนสิทธิ.. 
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             การโอนสิทธิของผู้ได้รับอนุญาตตามวรรคสองและวรรคสามโดยจะมีค่าตอบแทนถือเป็น
การท่ีผู้ได้รับอนุญาตใช้ประโยชน์ในทางการค้าตามข้อ  ๙ และผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่แบ่งปันผลประโยชน์
ให้แก่ผู้อนุญาตตามข้อ  ๑๒ 

การแบ่งปันผลประโยชน์ 
ข้อ ๑๒.  หากผู้ได้รับอนุญาตได้นําพันธ์ุพืช หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพันธ์ุพชืที่เก็บ จัดหา หรือรวบรวม

ตามข้อตกลงน้ี หรือที่ได้จากการปรับปรุงพันธ์ุ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย ตามโครงการที่ได้รับอนุญาต ไปใช้
ประโยชน์ในทางการค้าตามข้อ  ๙  ผู้ได้รับอนุญาตตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนให้แก่ผู้อนุญาตใน
ลักษณะที่เป็นทรัพย์สนิหรอื ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือ การพัฒนาบุคลากร 
และหรือผลประโยชน์อื่น ๆ อย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกันตามข้อเสนอเกี่ยวกับการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อนุญาตจากยอดจําหน่ายสุทธิหรือบริการท่ีเกิดจากการหาประโยชน์
ดังกล่าว (เอกสารหมายเลข ๔)  ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับอนุญาตใช้ประโยชน์ในทางการค้าจากพันธ์ุพืช และ/
หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพันธ์ุพืชดังกล่าว 

ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตตกลงหรืออนุญาตให้ผู้อื่นเป็นผู้ผลิตหรือใช้กรรมวิธีผลิตและจําหน่าย
หรือหาประโยชน์ใดๆ จากสินค้าที่ผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้พัฒนาจากพันธ์ุพืช/หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพันธ์ุพืช
ตามข้อตกลงน้ี ให้ถือเสมือนว่าผู้ได้รับอนุญาตเป็นผูผ้ลิตหรือใช้กรรมวิธีผลิตและหรือจําหน่ายสินค้าดังกล่าวเอง 
โดยผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่แบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนให้แก่ผู้อนุญาตตามวรรคหน่ึง และผู้ได้รับอนุญาตต้อง
แจ้งให้ผู้อนุญาตทราบเป็นหนังสือภายใน.....(...........)วันนับจากวันที่ตกลงหรืออนุญาตดังกล่าว 

ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตได้รับประโยชน์ในทางการค้าจากพันธ์ุพืชใหม่ที่ผู้ได้รับอนุญาตได้สิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ได้รับอนุญาตตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่ผู้อนุญาตตามความในวรรคหน่ึง    
ตราบเท่าที่ผู้ได้รับอนุญาตยังคงได้ประโยชน์ในทางการค้า แต่ไม่เกินกว่าระยะเวลาที่ได้รับประโยชน์จากการได้
สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาน้ัน  
 ข้อ ๑๓.  ในกรณีที่ปรากฏชัดว่าผู้ได้รับอนุญาตกระทําการในฐานะเปน็ตัวแทนของบุคคลอื่น หากมีการ
ใช้ผลงานวิจัยที่ได้จากพันธ์ุพืช และ/หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพันธ์ุพชืตามข้อตกลงน้ีในทางการค้า การแบ่งปัน
ผลประโยชน์จะต้องพิจารณาจากผลประโยชน์ที่ตัวการเป็นผู้ได้รับ โดยผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ในการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ให้แก่ผู้อนุญาตเสมือนหน่ึงว่าผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์น้ันเอง 

ข้อ ๑๔.  ผู้อนุญาตและ/หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับมอบหมายจากผู้อนุญาตมีสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงข้อตกลงน้ี เพื่อประโยชน์ในการป้องกันรักษาโรคและส่งเสริมสุขภาพการรักษาสวัสดิภาพของ
ประชาชน การรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
อย่างอื่น 

อายุของข้อตกลง 
ข้อ ๑๕.  ข้อตกลงน้ีมีกําหนดระยะเวลานับจากวันที่ลงนามและให้ใช้บังคับได้ตราบเท่าที่ผู้ได้รับ

อนุญาตยังคงได้รับประโยชน์ในทางการค้าจากพันธ์ุพืช และ/หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพันธ์ุพืชตามข้อตกลงน้ี 
ข้อ ๑๖.  เมื่อข้อตกลงน้ีสิ้นสุดลงตามข้อ ๑๕ หรือข้อ ๑๘ แล้ว ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องยุติการใช้สิทธิ

และการหาประโยชน์ในทางการค้า ทําลายหรือส่งคืนให้แก่ผูอ้นุญาตซึ่งพันธ์ุพืชหรอืส่วนหนึ่งสว่นใดของพันธ์ุพืช
ตามโครงการหรือจัดการใดๆ เกี่ยวกับพันธ์ุพืชหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของพันธ์ุพืชตามคําสั่งของผู้อนุญาต และ 

 
รายงานผล.. 



-๔- 
 

รายงานผลการดําเนินการเมื่อสิ้นสุดการใช้ประโยชน์ในทางการค้าจากพันธ์ุพืช และ/หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของ
พันธ์ุพืชดังกล่าว 

ข้อ ๑๗.  การสิ้นสุดของข้อตกลงไม่มีผลกระทบต่อหน้าที่ของผู้ได้รับอนุญาตตามข้อ ๒ ข้อ ๗ ข้อ ๘ 
ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๖  

การยกเลิกข้อตกลง 
ข้อ ๑๘.  หากผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อหน่ึงข้อใด หรือผู้ได้รับอนุญาตแจ้งข้อมูลหรือ

รายงานตามข้อ ๑  ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๑ หรือข้อ ๑๒ ข้อใดข้อหน่ึงเป็นเท็จ ผู้อนุญาตมีสิทธิบอกเลิก
ข้อตกลงได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวก่อน  รวมทั้งมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามกฎหมาย รวมถึงค่าใช้จ่ายใน
การระงับข้อพิพาท 
 

กฎหมายท่ีใช้บังคับ 
ข้อ ๑๙.  ข้อตกลงน้ีให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความของกฎหมายไทย   

 

การระงับข้อพิพาท 
ข้อ ๒๐.  ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ เกิดข้ึนจากข้อตกลงน้ีหรือเกี่ยวเน่ือง

กับข้อตกลงน้ี ให้ทั้งสองฝ่ายตกลงเจรจากันเพื่อระงับข้อพิพาทภายใน ๙๐ (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่ฝ่ายใด    
ฝ่ายหน่ึงมีหนังสือแจ้งให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบถึงข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้อง หากตกลงกันไม่ได้ให้นํา  
ข้อพิพาทข้ึนสู่ศาลไทย   

 

ภาคผนวก 
ข้อ ๒๑.  เอกสารภาคผนวกแนบท้ายข้อตกลงน้ี  ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของข้อตกลงน้ี 

 เอกสารหมายเลข ๑ : สําเนาบัญชีแสดงรายการ 
เอกสารหมายเลข ๒ : สําเนาหนังสืออนุญาต  

 เอกสารหมายเลข ๓ :  ข้อเสนอโครงการ 
เอกสารหมายเลข ๔ :  ข้อเสนอเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อนุญาตแล้ว 

  

ข้อตกลงน้ีทําข้ึนเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอด    
ดีแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นสําคัญและต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ 
 

ลงช่ือ ..................................................... ผู้อนุญาต 
       (...................................................) 
 
ลงช่ือ ....................................................... ผู้ได้รับอนุญาต 
       (.....................................................) 
 
ลงช่ือ ........................................................ พยาน 
       (......................................................) 
 
ลงช่ือ ....................................................... พยาน 
       (.....................................................) 


