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อสพ-ว-03
ข้อตกลงการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์
ที่ ............/................
ข้อตกลงฉบับนี้ ทาขึ้นที่ .......องค์การสวนพฤกษศาสตร์....... เมื่อวันที่ ...................................
ระหว่าง..................องค์การสวนพฤกษศาสตร์......................................................................................................
โดย.......................................................................................................................................................................
ตาแหน่ง...................................................................................................................... .........................
อยู่ที่.....................100 หมู่ 9 ตาบลแม่แรม อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่............................................................
.............................................................................................................................................................................
ซึ่งต่อไปในข้อตกลง เรียกว่า“ผู้อนุญาต” ฝ่ายหนึ่ง กับ.....................................................................................
อยู่ที่ ...................................................................................................................... ...........................
..........................................................................................................................................................................
ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้เข้าถึง” อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยที่ ผู้เ ข้ า ถึง ได้ รับ อนุ ญ าตให้เ ข้ า ถึง ทรั พ ยากรชีว ภาพตามหนั ง สื ออนุ ญ าตการเข้ า ถึ ง
ทรัพยากรทางชีวภาพที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิช ย์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เลขที่....................
เอกสารภาคผนวกหมายเลข 1 ท้ายข้อตกลงฉบับนี้
ทั้งสองฝ่ายทาข้อตกลงกันดังมีข้อความดังนี้
หมวดทั่วไป
ข้อ 1 ผู้เข้าถึง ยอมรับว่า ทรัพยากรชีวภาพที่ปรากฏในราชอาณาจักรเป็นทรัพย์สินที่อยู่
ในสิทธิอธิปไตยของราชอาณาจักรไทย
ข้อ 2 เอกสารภาคผนวกแนบท้ายข้อตกลงดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง
ฉบับนี้
เอกสารหมายเลข 1: หนังสืออนุญาต
เอกสารหมายเลข 2: แผนงานโครงการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพฉบับสมบรูณ์
เอกสารหมายเลข 3: แบบรายงานความก้าวหน้าระหว่างเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ
เอกสารหมายเลข 4: แบบรายงานผลการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ
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การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพในราชอาณาจักร
ข้อ 3 ผู้เ ข้ าถึง มี สิท ธิเ ข้ าถึง ทรัพ ยากรชีว ภาพเฉพาะชนิด จ านวน ปริม าณ วิธี และ
วัตถุประสงค์ที่ร ะบุไว้ในหนัง สือ อนุญาต เอกสารภาคผนวกหมายเลข 1 และตามแผนงานโครงการเข้ าถึง
ทรัพยากรชีวภาพ เอกสารภาคผนวกหมายเลข 2 ท้ายข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น
หากผู้เข้าถึงประสงค์จะเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพเพื่อการอื่นนอกหรือโดยมีลักษณะ
แตกต่างจากที่ระบุไว้ในวรรคก่อน ผู้เข้าถึงจะต้องได้หนังสือให้ความยินยอมจากผู้อนุญาตก่อนเข้าถึงทุกครั้ง
ข้อ 4 ผู้เ ข้าถึง มี สิท ธิเ ข้าถึง ทรัพยากรชีวภาพในข้อ 1 เป็นเวลา 1 ปี
ตั้งแต่......................................................................... ถึง.....................................................................................
ข้อ 5 ในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพในข้อ 1 ผู้เข้าถึงตกลงปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และ/หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงซึ่งผู้อนุญาตแจ้งให้ทราบอย่างเคร่งครัด
พันธกรณีระหว่างการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ
ข้อ 6 ผู้เ ข้าถึงจะใช้วิธีก ารเข้าถึง ที่มี ม าตรฐานและไม่ ทาลายสิ่งแวดล้อม หรือไม่เป็น
อันตรายต่อระบบนิเวศ
หากความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมหรือแหล่งที่อยู่อาศัยหรือชนิดพันธุ์ใดมีส่วนเกิด
จากวิธี ก ารเข้ าถึง ตามวรรคแรก ผู้เ ข้า ถึง ตกลงรับ ผิ ดชอบเยียวยาแก้ ไขความเสียหายด้วยค่าใช้จ่ ายของ
ผู้เข้าถึงแต่เพียงผู้เดียว
ข้อ 7 ผู้เ ข้าถึง ตกลงจะจัดให้มี นัก วิจั ยหรือผู้เ ชี่ยวชาญที่ เ ป็นคนสัญ ชาติไทยซึ่ง มี วุ ฒิ
การศึกษาไม่ต่ากว่าระดับ ................................................. ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการสาคัญใน
โครงการการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพอย่างน้อย .......... คน
ผู้เข้าถึงจะแจ้งรายชื่อนักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญในวรรคแรกให้แก่ผู้อนุญาตภายใน
........ วัน นับแต่ที่ได้ทาข้อตกลงฉบับนี้
ข้อ 8 ผู้เ ข้ า ถึง ตกลงจะใช้วิ ธี ก ารเพื่ อ ป้อ งกั น มิ ใ ห้ บุ คคลอื่ น นอกจากผู้ อ นุ ญ าตและ
ผู้ควบคุมการเข้าถึงตามแผนงานโครงการฯ เอกสารภาคผนวกหมายเลข 2 ท้ายข้อตกลงนี้ เข้าถึงทรัพยากร
ชีวภาพหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงในระดับมาตรฐานเดียวกับวิญญูชนพึงรักษาความลับของตน
ข้อ 9 ผู้เข้าถึงยินยอมให้บุคลากรของผู้อนุญาตเข้าตรวจสอบกระบวนการและสถานที่ที่
เข้าถึงเพื่อรายงานต่อผู้อนุญาตได้ แต่บุคคลดังกล่าวต้องแสดงหลักฐานการมอบหมายหน้าที่นั้นต่อผู้เข้าถึงด้วย
ข้อ 10 เมื่ อ ได้ รั บ แจ้ ง จากผู้ อ นุ ญ าต ผู้ เ ข้ า ถึ ง ยิ น ยอมรายงานให้ ผู้ อ นุ ญ าตทราบถึ ง
ความก้าวหน้าของการดาเนินการตามโครงการเอกสารภาคผนวกหมายเลข 2 ตามแบบที่กาหนดในเอกสาร
ภาคผนวกหมายเลข 3 ท้ายข้อตกลงฉบับนี้ โดยค่าใช้จ่ายของผู้เข้าถึง
ข้อ 11 หากปรากฏทรัพยากรชีวภาพอื่นใดในระหว่างการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพตาม
ข้อตกลงฉบับนี้ ไม่ว่าจะปรากฏขึ้นเองหรือโดยการกระทาของผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ว่าผู้เข้าถึงจะทราบหรือระบุหรือ
ทาอนุกรมวิธานทรัพยากรชีวภาพดังกล่าวได้หรือไม่ ผู้เข้าถึงตกลงจะแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบโดยพลัน
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ข้อ 12 หากผู้เ ข้าถึ ง ประสงค์จ ะเผยแพร่ ข้อมู ล กระบวนการและ/หรือผลการเข้าถึ ง
ระหว่างที่ การเข้าถึงยังไม่สิ้นสุดลง ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบหรือสื่อใด ผู้เข้าถึงจะแจ้งให้ผู้อนุญ าตทราบเป็น
หนังสือก่อนเผยแพร่ทุกครั้ง
ข้อ 13 ผู้เ ข้าถึง ตกลงจะไม่ โ อนสิท ธิใ นหนัง สื ออนุญ าตให้แก่ ผู้ อื่น เว้ นแต่จ ะรับ ความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้อนุญาต
ข้อ 14 ในกรณีที่ผู้เข้าถึงไม่ได้เข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ หรือหยุดการศึกษาวิจัยก่อนครบ
ระยะเวลาที่ ร ะบุไว้ในข้อ 4 ผู้เ ข้าถึง ตกลงจะแจ้ง ให้ผู้อนุญ าตทราบโดยพลัน ไม่ ว่าการยุติก ารเข้าถึง ของ
ผู้เข้าถึงนั้นเกิดขึ้นจากความผิดของผู้เข้าถึงหรือไม่
พันธกรณีเมื่อการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพสิ้นสุดลง
ข้อ 15 เมื่อการเข้าถึงตามแผนงานโครงการฯ สิ้นสุดลงหรือถือว่าสิ้นสุดลง ผู้เข้าถึง ตกลง
จะแจ้งผลการดาเนินการให้ผู้อนุญาตทราบโดยพลันและต้องส่งรายงานผลการดาเนินงานฉบับสมบูรณ์ให้แก่
ผู้อนุญาตภายใน................ นับจากวันที่การดาเนินงานตามแผนงานโครงการฯ ได้สิ้นสุดลงหรือถือว่าสิ้นสุดลง ตาม
แบบรายงานผลการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ เอกสารภาคผนวกหมายเลข 4 ท้ายข้อตกลงฉบับนี้
ภายใน .............. วันนับแต่วันที่การเข้าถึงได้สิ้นสุดลงหรือถือว่าสิ้นสุดลง ผู้เข้าถึง
ตกลงจะส่งตั วอย่างชนิดพันธุ์ที่ ส มบูรณ์ หรือข้อมูล เกี่ ยวกั บชนิดพันธุ์ (ในกรณีที่ ไม่ อาจส่ง ตัวอย่าง) ให้แก่
ผู้อนุญาตเพื่อเก็บรักษาไว้
ผู้เข้าถึงตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามสองวรรคก่อน
ข้อ 16 หากระหว่างระยะเวลาการเข้าถึง ตามข้อตกลงฉบับ นี้มี ก ารก่ อสร้างโรงเรือน
อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดขึ้นในพื้นที่ของผู้อนุญาตหรือของหน่วยงานของรัฐอื่น เมื่อระยะเวลาการเข้าถึง
ตามโครงการสิ้นสุดลงหรือถือว่าสิ้นสุดลง ผู้เข้าถึงตกลงจะรื้อถอนโรงเรือน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างนั้นให้เสร็จ
สิ้นด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เข้าถึง เว้นแต่คู่กรณีจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น
ข้อ 17 เมื่อมีการใช้ทรัพยากรชีวภาพไม่ว่าจะอยู่ในกระบวนการใดหรือมีการใช้ผลที่ได้รับ
จากการเข้าถึงตามข้อตกลงฉบับนี้ ผู้เข้าถึงจะเปิดเผยแหล่งที่มาของทรัพยากรชีวภาพหรือองค์ความรู้ดังกล่าว
ทุกครั้งว่าได้รับจากการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพในราชอาณาจักรไทย
ข้อ 18 ผู้เข้าถึงตกลงจะให้บุคคลอื่นใช้ทรัพยากรชีวภาพหรือผลที่ได้รับจากการเข้าถึงตาม
ข้อตกลงฉบับนี้ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้อนุญาตเท่านั้น
ข้อ 19 ผู้เข้าถึงจะไม่โอนสิทธิตามข้อตกลงฉบับนี้ให้กับบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับหนังสือ
ให้ความยินยอมจากผู้อนุญาตก่อน
ข้อ 20 ผู้เข้าถึงจะไม่นาทรัพยากรชีวภาพ หรือข้อมูลที่ได้รับจากการเข้าถึงไปใช้ประโยชน์
ในทางอื่นนอกจากที่ได้ระบุไว้ในแผนงานโครงการฯ เอกสารภาคผนวกหมายเลข 2 เว้นแต่จะได้รับหนังสือให้
ความยินยอมจากผู้อนุญาต
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การผิดสัญญาและเบี้ยปรับ
ข้อ 21 ในกรณีที่ผู้เข้าถึงไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของข้อตกลงฉบับนี้ ผู้อนุญาต
มีสิทธิยกเลิกข้อตกลงได้ทันที และมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากความเสียหายที่เ กิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขในข้อตกลงด้วย
ค่าเสียหายในวรรคก่อนรวมถึง ค่าใช้จ่ายในการแก้ ไขเยียวยาบุ คคลภายนอกที่
ได้รับผลกระทบจากการผิดเงื่อนไขของผู้เข้าถึง ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถาม ค่าใช้จ่ายในการระงับข้อพิพาท
ระหว่างผู้เข้าถึง กับผู้อนุญาต และผลประโยชน์จากการนาทรัพยากรชีวภาพไปใช้ที่รัฐควรจะได้รับ
เมื่อผู้อนุญาตใช้สิทธิยกเลิกข้อตกลง ให้ถือว่าการเข้าถึงตามข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลง
ข้อ 22 หากผู้เข้าถึงไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของข้อตกลงฉบับนี้และผู้อนุญาตไม่
ใช้สิทธิบอกเลิกข้อตกลงตามข้อ 21 ผู้เข้าถึงยินยอมจ่ายค่าปรับจากการผิดข้อตกลงให้แก่ผู้อนุญาตในอัตรา
................................ ต่อ .......................จนกว่าผูเ้ ข้าถึงจะปรับปรุงหรือปฏิบัติตนให้ตรงตามเงื่อนไขในข้อตกลง
ข้อ 23 ในกรณี ที่ ก ารช าระหนี้ ต ามข้ อ ตกลงฉบั บ นี้ ต กเป็ น อั น พ้ น วิ สั ย โดยโทษฝ่ า ย
ผู้อนุญ าตไม่ ได้ คู่ก รณีตกลงกั นว่าไม่ ถือ ว่าฝ่ายผู้อนุญาตผิดข้อตกลง และตกลงให้ก ารเสียหายนั้นตกกั บ
ฝ่ายผู้เข้าถึง
การแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อตกลง
ข้อ 24 หากคู่กรณีตามข้อตกลงฉบับนี้ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในข้อตกลงข้อ
หนึ่งข้อใด คู่กรณีฝ่ายนั้นตกลงจะมีหนังสือบอกกล่าวไปยังคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อตกลงกันต่อไป
ข้อ 25 หากผู้เ ข้าถึง ทรัพยากรชีวภาพต้องการเปลี่ยนแปลงการเข้าถึง เป็นการเข้าถึง
ทรัพยากรชีวภาพที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์ ผู้เข้าถึงตกลงจะมาทาข้อตกลงการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์กับผู้อนุญาตหรือหน่วยงานของรัฐอื่นก่อน
ข้อ 26 ก่อนครบกาหนดระยะเวลาในข้อ 4 หากผู้เข้าถึงประสงค์จะต่ออายุข้อตกลงฉบับนี้
ต่อไป ผู้เข้าถึงจะมีหนังสือแจ้งผู้อนุญาตไม่น้อยกว่า............................... ก่อนครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
เพื่อตกลงกันต่อไป
ข้อ 27 หากครบกาหนดระยะเวลาในข้อ 4 และไม่ มีการต่ออายุข้อตกลงฉบับนี้ภายใน
ระยะเวลาในข้อ 26 ถือว่า คู่กรณีตกลงให้ข้อตกลงฉบับนี้สิ้นสุดลงโดยทันทีมิต้องมีการบอกกล่าว

เอกสารประกอบการอนุญาต

การตีความและการระงับข้อพิพาท
ข้อ 28 ข้อตกลงฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความของกฎหมายไทย
ข้อ 29 ในกรณีที่มีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องจากข้อตกลงนี้หรือเกี่ยวเนื่องกับ
ข้อตกลงนี้ คู่กรณีตกลงเจรจากันเพื่อระงับข้อพิพาทภายใน ...................... นับแต่วันที่มีหนังสือแจ้งให้ทราบถึง
การกล่าวอ้างว่ามีข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้อง
หากทั้งสองฝ่ายไม่อาจตกลงกันได้ภายใน........................ นับจากวันที่เริ่มเจรจา
ให้มอบข้อพิพาทดังกล่าวให้แก่อนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ 30 การตั้งอนุญาโตตุลาการในข้อ 29 ให้คู่กรณีตามข้อตกลงแต่งตั้งบุคคลใดนอกจาก
คู่กรณีฝ่ายนั้นขึ้นเป็นอนุญาโตตุลาการ ฝ่ายละหนึ่งคนภายใน ........................ และให้อนุญาโตตุลาการทุกฝ่าย
ตกลงแต่งตั้งบุคคลอีกคนหนึ่งขึ้นเป็นอนุญาโตตุลาการภายใน .......................... เพื่อร่วมกันพิจารณาและชีข้ าด
ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้อง
ข้อ 31 กระบวนการพิ จ ารณาและมี ค าชี้ ข าด คู่ ก รณี ต กลงให้ อ นุ ญ าโตตุ ล าการน า
หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ สานักงานศาลยุติธรรมมาใช้บังคับ
ข้อ 32 หากคู่ ก รณี ฝ่ า ยหนึ่ ง ฝ่ า ยใดไม่ ย อมตั้ ง อนุ ญ าโตตุ ล าการภายในก าหนดเวลา
ในข้อ 30 โดยไม่ได้มีหนังสือแจ้งให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งทราบก่อนสิ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว คู่กรณีทั้งสอง
ฝ่ายถือว่า คู่ก รณีฝ่ายนั้นไม่ ป ระสงค์จ ะตั้ง อนุญ าโตตุล าการและคู่ก รณีอีก ฝ่ายหนึ่ง มี สิท ธิดาเนินการตาม
กฎเกณฑ์ว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการของสานักงานศาลยุติธรรม
ข้อตกลงฉบับนี้ทาขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความเป็น
อย่างดี จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานเป็นสาคัญ
ลงชื่อ......................................................................ผู้อนุญาต
(.....................................................................)
ลงชื่อ.........................................................................ผูเ้ ข้าถึง
(.......................................................................)
ลงชื่อ...........................................................................พยาน
(..........................................................................)
ลงชื่อ...........................................................................พยาน
(..........................................................................)

