คําถาม
.ต้ องการพืช(อบแห้ ง)ทีกินได้ และหาได้ ทวไป
ั เช่น ใบเตย หรื อสมุนไพร
อบแห้ งทีหาซือได้ ตามตลาดทัวไป เพือนําไปใช้ ทดสอบฤทธิทางชีวภาพที
ศูนย์วิจยั ของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ แต่ปลายทางต้ องการให้ ทํา
ข้ อตกลงการใช้ ตวั อย่างชีวภาพ (Material Transfer Agreement: MTA)
- จะต้ องมีขนตอนและเอกสารที
ั
ต้ องเตรียมการอย่างไรบ้ าง
- ต้ องยืนในระดับมหาวิทยาลัยก็เสร็จสิน หรื อต้ องดําเนินการต่อใน
ระดับประเทศต่อไป
.อยากทราบรายละเอียดเกียวกับ MTA ( meterial transfer agrument )
-หากต้ องนําตัวอย่างพืชจากไทยไปทําวิจยั ทีมหาวิทยาลัยในญีปุ่ น ต้ อง
เริ มต้ นทําอย่างไรบ้ าง มีเอกสารทีเกียวข้ องอะไรบ้ าง
- หากเป็ นตัวอย่างพืชตัวทีหาได้ ทวไปในตลาด
ั
กับตัวอย่างจากวนอุทยาน มี
การจัดการเช่นเดียวกันหรือต่างกันอย่างไร
- เนือหาทีเขียนในเอกสารควรเป็ นอย่างไร
- หากมีอาจารย์จากญีปุ่ นต้ องการจะมาคุยเกียวกับการทํา MTA ระหว่างทัง
2 มหาวิทยาลัย สามารถทําได้ หรื อไม่ ต้ องติดต่อขอเข้ าพบกับใครเพือคุย
รายละเอียด

คําตอบ
สําหรับการเก็บ จัดหา หรื อรวบรวมพันธุ์พืช หรื อส่วนหนึงส่วนใดของพืช
ดังกล่าว เพือศึกษา ทดลอง หรื อวิจยั เพือประโยชน์ในทางการค้ า หรื อมิได้ มี
วัตถุประสงค์เพือประโยชน์ทางการค้ า จะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกฏหมายตาม
มาตรา (กรณีเพือประโยชน์ทางการค้ า) และ มาตรา (กรณี มิใช่ทาง
การค้ า) ตาม พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.
ซึงเป็ นกฏหมายภายในประเทศ
ก่อน
สําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรณีมาตรา ติดต่อทีสํานักงาน
บริ หารจัดการทรัพย์สินทางปั ญญา มข. (เบอร์ ภายใน มข.
- )
กรณีมาตรา ติอต่อทีกองบริ หารงานวิจยั มข. เพือจัดเตรี ยมเอกสารยืนคํา
ขออนุญาตต่อสํานักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
สําหรับการจัดทํา MTA นัน เป็ นข้ อตกลงระหว่างหน่วยงานของผู้ให้ และผู้รับ
ตัวอย่างทางชีวภาพนัน ซึงทาง มข. มีประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีแนะนํา
รูปแบบและแนวทางในการจัดทํา MTA ซึงอยู่ในเว็บไซต์ของกองบริ หารงานวิจยั
มข. ผู้วิจยั สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ โดยตรงกับกองบริ หาร
งานวิจยั
กรณีทีนําพืชหรื อส่วนหนึงส่วนใดของพืชจากอุทยานแห่งชาติ มาเพือศึกษา
ทดลองหรื อวิจยั นอกจากจะต้ องขออนุญาตตาม พรบ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.
แล้ ว ยังต้ องยืนคําขออนุญาตต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

ตามกฏหมายและระเบียบทีมีอยู่ โดยผู้วิจยั สามารถติดต่อ/สอบถามกับฝ่ าย
ประสานความร่วมมือทางวิชาการ ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ สํานักวิจยั
การอนุรักษ์ ป่าไม้ และพันธุ์พืช กรมอุทยานฯ โดยตรง (เบอร์ ติดต่อ ต่อ
)
สําหรับการนําพืชหรื อส่วนหนึงส่วนใดของพืชออกนอกประเทศนัน อาจมี
กฏหมายทีเกียวข้ องตัวอืนทีต้ องปฏิบตั ิอีก ซึงสามารถติดต่อสอบถามขอ
คําแนะนําได้ ที กลุม่ งานบริการวิชาการ สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร (เบอร์ ต่อ )
ขอเรี ยนสอบถามว่า ขนมไข่ สามารถจดสิทธิบตั ร ได้ ไหมค่ะ

ก่อนอืนขออธิบายคุณสมบัติสิงประดิษฐ์ / สูตรต่างๆ/ กรรมวิธีตา่ งๆ ทีจะยืนคํา
ขอสิทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั ร ให้ เข้ าใจพอสังเขปดังนี
กรณีของสิทธิบตั ร จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี
. เป็ นการประดิษฐ์ ขนใหม่
ึ
(ต้ องไม่เคยปรากฎมาก่อนในโลก ในทีนีรวมถึง
หมายถึงต้ องไม่เคยเปิ ดเผยความใหม่ตอ่ สาธารณะก่อนวันยืนคําขอ)
. มีขนการประดิ
ั
ษฐ์ ขนสู
ึ ง (หมายถึง ต้ องไม่สามารถทําได้ งา่ ยโดยผู้พบเห็น
ทัวไป หรื อต้ องมีการแก้ ไขปั ญหาทางเทคนิคของสิงประดิษฐ์ ทีมีมาก่อน)
. สามารถนําไปประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม (สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ใน
การผลิตทางอุตสาหกรรม รวมทังหัตถกรรม เกษตรกรรมและพาณิชกรรม)
สําหรับกรณีคณ
ุ สมบัติของอนุสิทธิบตั ร จะมีเพียงข้ อ . และ ข้ อ เท่านัน

ทีนีกลับมาดูทีขนมไข่ ทีจะนํามารับการคุ้มครอง ว่ามีคณ
ุ สมบัติตามทีได้ กล่าว
มาหรื อไม่ ถ้ าจะยืนคําขอสิทธิบตั รต้ องมีทงั ข้ อ และถ้ ายืนคําขออนุสทิ ธิบตั ร
จะต้ องมี ข้ อ ดังทีได้ กล่าวมา
1.กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ทีผู้วิจยั คิดค้ นเองซึง ได้ จากการวิจยั ระดับ
1. ต้ องแยกให้ ได้ ก่อนว่า กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ทีคิดค้ นขึน มันทําให้ เกิด
ปริ ญญาเอก สามารถจดเป็ นทรัพย์สินทางปั ญญาได้ หรื อไหม ถ้ าได้ สามารถ
ทรัพย์สินทางปั ญญาตัวไหน ถ้ าทําให้ เกิดสิงประดิษฐ์ ใหม่ เช่น ชุดอุปกรณ์
จดเป็ นอะไร
สือการสอน ก็นําชุดอุปกรณ์สือการสอนนันมายืนคําขอจดทะเบียน
2. สามารถเข้ าไปทําการขอและดําเนินเรื องได้ ที มข. เลยใช่หรื อไม่
สิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร ถ้ าปลายทางได้ ตํารา/คูม่ ือ แนะแนวทางการจัดทํา
กิจกรรมการจัดการการเรี ยนรู้ ก็สามารถนํามายืนคําขอแจ้ งข้ อมูลลิขสิทธิ
ได้
2. กรณีทีเป็ นบุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (และผลงานดังกล่าว มข.
เป็ นเจ้ าของสิทธิ) สามารถนํามายืนได้ ที สํานักงานบริ หารจัดการทรัพย์สิน
ทางปั ญญา มข. ได้ เลย (ทางสํานักงานฯ จะช่วยเหลือในการยืนคําขอให้ )
กรณีทีเป็ นบุคคลภายนอกสามารถติดต่อยืนคําขอได้ ที กรมทรัพย์สินทาง
ปั ญญา หรื อหากอยู่ตา่ งจังหวัดสามารถยืนผ่านพาณิชย์จงั หวัดได้

