
อสพ-ว-01 
 

แบบค ำขอรับใบอนุญำต 
กำรเขำ้ถึงทรัพยำกรชีวภำพในควำมดูแลขององค์กำรสวนพฤกษศำสตร์ 

ตามข้อ 4 แห่งระเบียบคณะกรรมการอนรุักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ 

พ.ศ. 2554 
 

เขียนที่ .............................................. 
......................................................... 
......................................................... 

 
วันที่ ............เดือน .............................พ.ศ. ..................... 

 
เรียน ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร ์
 

ข้าพเจ้า .................................................................................................................................................. 
อายุ ...............  สัญชาติ .......................  ต้ังบ้านเรือนอยู่ที่ ...................................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
หมายเลขโทรศัพท์ .................................................  อีเมล์ ....…………….......................………….. 

 
ขอยื่นค าขอฉบับนี้ เพื่อรับหนังสืออนุญาตเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพในนามของ 

         ข้ำพเจ้ำ 
 
         บุคคลธรรมดำ คือ ....…........................................................................................................................... 

อายุ ...........ปี  เลขประจ าตัวประชาชน .................................................  สัญชาติ ................................ 
ที่อยู ่......................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 

 
         นิติบุคคล คือ .......................................................................................................................................... 

เป็นนิติบุคคลประเภท ..................................................................................................... ................. 
จดทะเบียนไว้ ณ ........................................................  เมื่อวันที่ ............................................................
เลขทะเบียนที่ ............................................................................................................... ........................... 
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ........................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 

 
 



มีความประสงค์จะขอเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ อันได้แก่ 

  เข้าท าการศึกษาวิจัยในพื้นที่............................................................................................................ 
ซึ่งเป็นพื้นที่ด าเนินการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง 
........................................................................................................................................................ ...................... 
........................................................................................................................................................ ...................... 
เป็นระยะเวลา...................................ปี ตั้งแต่วันที่..........................................ถึงวันที่.......................................... 
 
  เข้าถึงตัวอย่างทรัพยากรชีวภาพในครอบครองขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
จ านวน................................ชนิด(รายละเอียดตามรายการตัวอย่างที่ต้องการเข้าถึง อสพ-ว-02) 
 
การเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพตามค าขอฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

         การศึกษาวิจัย ค้นคว้า หรือทดลองทางวิชาการตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย และ
ไม่ได้มี วัตถุประสงค์เพื่อการพาณิชย์หรือมิได้มุ่ งเอาประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาเหนือ  
การศึกษาวิจัย ค้นคว้า ทดลอง หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ได้ใช้หรือได้รับจากทรัพยากรชีวภาพ 

         การศึกษาวิจัย ค้นคว้า ทดลอง 

         การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

         การศึกษาวิจัยตามโครงการสนับสนุนของเอกชนและ/หรือหน่วยงานต่างประเทศ 

         การพาณิชย์ 

         อื่น ๆ (โปรดระบุ) .......................................................................................................................... .......... 

 

 
ในระหว่างด าเนินการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพตามค าขอฉบับนี้ มีสถานที่เก็บ รวบรวม ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย 
อยู่ที่  .................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................ ...................... 
 
 
เมื่อการศึกษาวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว ข้าพเจ้าจะน าตัวอย่างชนิดพันธ์ุที่สมบูรณ์ซึ่งได้ใช้และได้จากการวิจัย  
เก็บรักษาไว้ที่ ....................................................................................................................................................... 
ที่อยู่ ..................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ .............................. 
 
 



ในการนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบค าขอฉบับนี้ ดังนี้  

         ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรประจ าตัวข้าราชการ/หนังสือเดินทาง  
เลขที่ ................................................... 
ออกให้โดย .......................................................................................................................... ...............  
เมื่อวันที่ ..............................................................  หมดอายุ ................................................................... 

         ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลประเภท ................................................................................................... 
ออกให้โดย .....................................................................  เมื่อวันที่ ........................................................ 
(มีรายละเอียดผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคลด้วย) 

         หนังสือมอบอ านาจ ลงวันที่ ..................................................................................................................... 

         รายการตัวอย่างที่ต้องการเข้าถึง อสพ-ว-02 

         ส าเนาโครงร่างของแผนงานการศึกษาวิจัย ค้นคว้า ทดลองทางวิชาการหรือกิจกรรมอื่นใด  
จ านวน 1 ชุด 

         ส าเนาแสดงหลักฐานทางการเงิน ............................................................................................................. 
ออกโดย ........................................................................  ลงวันที่ ........................................................... 

         รายงานผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ  
         หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (โปรดระบุ) .................................................................................... 

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

         หนังสือรับรองจากประเทศของผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ 

         ค่าธรรมเนียมการขออนุญาต ................................... บาท 

         เอกสารอื่น (ระบุ) .................................................................................................................................... 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ได้แสดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ายินดีจะปฏิบัติ

ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์อื่นใดที่คณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องก าหนด 

ถ้าข้อความข้างต้นเป็นความเท็จ ข้าพเจ้ายินดีให้หน่วยงานถอนค าขอฉบับนี้  และหากมี  
ความเสียหายเกิดข้ึนจากการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินดีรับผิดชอบในความเสียหาย 
ทุกประการ 

 
 

    ลงช่ือ.............................................................ผู้ยื่นค าขอรบัใบอนุญาต 
           (...........................................................) 
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