1.5 นิ้ว

เว้น 1 บรรทัด

การคุ้มครองพันธุ์ข้าวไทยภายใต้ระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ระหว่างประเทศ
ตัวอักษรขนาด 20 ตัวหนา กรณีชอื่ เรื่องมี
ความยาว ให้พิมพ์เรียงลงมาในลักษณะรูป
สามเหลี่ยมหัวกลับ

1.5 นิ้ว

ตัวอักษรขนาด
18 ตัวหนา พิมพ์
อยู่กึ่งกลาง
หน้ากระดาษ

โดย

1 นิ้ว

เว้น 1 บรรทัด

นายธนัท ฉัตรเฉลิมกิจ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขากฎหมายระหว่างประเทศ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2557
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1 นิ้ว

ชื่อเต็มปริญญา

การคุ้มครองพันธุ์ข้าวไทยภายใต้ระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ระหว่างประเทศ
เว้น 2 บรรทัด

โดย
เว้น 1 บรรทัด

นายธนัท ฉัตรเฉลิมกิจ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขากฎหมายระหว่างประเทศ
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีการศึกษา 2557
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

PROTECTION OF THAI RICE UNDER THE INTERNATIONAL
INTELLECTUAL PROPERTY LEGAL SYSTEM
เว้น 2 บรรทัด
ตัวอักษร ขนาด
18 ตัวหนา ใช้
ตัวพิมพ์ใหญ่ ทุก
ตัวอักษร

BY

ตัวอักษรขนาด 20 ตัวหนา ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่
ทุกตัวอักษร ยกเว้นชื่อเฉพาะทาง
วิทยาศาสตร์

เว้น 1 บรรทัด

MR. THANAT CHATCHALERMKIT
MR. / MRS. / MISS

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS
FOR THE DEGREE OF MASTER OF LAWS
INTERNATIONAL LAW
FACULTY OF LAW
THAMMASAT UNIVERSITY
ACADEMIC YEAR 2014
COPYRIGHT OF THAMMASAT UNIVERSITY

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
เว้น 1 บรรทัด

วิทยานิพนธ์

เว้น 1 บรรทัด

ของ
เว้น 1 บรรทัด

นายธนัท ฉัตรเฉลิมกิจ
เว้น 1 บรรทัด
เว้น 1 บรรทัด

เรื่อง

การคุ้มครองพันธุ์ข้าวไทยภายใต้ระบบกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ
เว้น 1 บรรทัด

ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
เว้น 1 บรรทัด

เมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

วันที่ส่งมอบวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งเย็บเล่ม
เรียบร้อยแล้วให้คณะ

ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
(ศาสตราจารย์ ดร. อานาจ วงศ์บัณฑิต)
กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ เอกบุตร)
กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(ศาสตราจารย์ ดร. จุมพต สายสุนทร)
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นาถนิรันดร์ จันทร์งาม)
คณบดี
(รองศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ)

หมายเลขหน้าใช้
TH Sarabun New
ตัวอักษรขนาด
16 ตัวธรรมดา

หัวข้อวิทยานิพนธ์
ชื่อผู้เขียน
ชื่อปริญญา
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
ปีการศึกษา
0.8 นิ้ว

ตัวอักษรขนาด
10 ตัวหนา

(1)

การคุ้มครองพันธุ์ข้าวไทยภายใต้ระบบกฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาระหว่างประเทศ
นายธนัท ฉัตรเฉลิมกิจ
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
กฎหมายระหว่างประเทศ
นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธิ์ เอกบุตร
ศาสตราจารย์ ดร. จุมพต สายสุนทร
2557
เว้น 1 บรรทัด

บทคัดย่อ
เว้น 1 บรรทัด

พันธุ์ข้าวหอมมะลิ ถือเป็นทรัพยากรพันธุกรรมพืชที่มีความสาคัญต่อภาคเศรษฐกิจและ
ภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยมาอย่างช้านาน เนื่องจากพันธุ์ข้าวหอมมะลิของไทยเป็นพันธุ์ข้าวที่มี
คุณภาพ...................................(เนื้อหา)……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
เว้น 1 บรรทัด

คาสาคัญ: ทรัพย์สินทางปัญญา, สิทธิบัตร, โจรสลัดชีวภาพ, พันธุ์ข้าวไทย, ทรัพยากรพันธุกรรมพืช,
เทคโนโลยีชีวภาพ

ตัวอักษรขนาด 16 ตัวธรรมดา ใช้
ตัว พิมพ์ใหญ่ทุกตัวอักษร ยกเว้น
ชื่อเฉพาะทางวิทยาศาสตร์

Thesis Title

Thesis Advisor
Thesis Co-Advisor
Academic Year

PROTECTION OF THAI RICE UNDER THE
INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY
LEGAL SYSTEM
Mr. Thanat Chachalermkit
Master of Laws
International Law
Law
Thammasat University
Professor Prasit Aekabutra, Ph.D.
Professor Jumpod Saisuntorn, Ph.D.
2014

0.8 นิ้ว

ABSTRACT

Author
Degree
Major Field/Faculty/University

(2)

Jasmine rice variety is considered as a plant breeding resource with
importance to the economic sector of Thailand for a long time………………
(เนื้อหา)...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.................................................
Keywords: Intellectual property, Thai rice, biotechnology

