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ที่มา : คณะกรรมการเทคนคิด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
  หน้า177-180 

 
 

หัวหน้าโครงการวิจัย  ............................................................................................................................... 
สถานที่ท างาน/ติดต่อ   ..................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์ ………………….……….โทรสาร ……………..………….E-mail  ........................................................... 
ชื่อโครงการวิจัย  ...................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................. 
แหล่งสนับสนุนทุน  .................................................................................................................................. 

สถานะ                □  อยู่ระหว่างการพิจารณา                 □  ได้รับทุนอุดหนุนแล้ว 
ระยะเวลาการด าเนินงาน ……… ป ีเริ่มโครงการ........................ สิ้นสุดโครงการ. ...................................... 
ผู้ร่วมโครงการวิจัย  .................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................. 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย  ................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................. 
วิธีการด าเนินการวิจัยโดยสังเขป  ............................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................. 
(โปรดแนบส าเนาโครงการฉบับสมบูรณ์) 
 

โปรดระบุด้วยเครื่องหมาย  ลงใน   หน้ากิจกรรมของโครงการเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณา 
 

ประเภทสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการท าวิจัย  
  จุลินทรีย ์           พืช            สัตว์            อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  ....................... 

 

 

ประเภทของกลุ่มงานวิจัย   
  ประเภทที่ 1 (ขอยกเว้น)    ประเภทที่ 2 (ขอประเมินโดย IBC) 
  ประเภทที่ 3 (ขอประเมินโดย TBC)  

 

โปรดระบุข้อมูลจ าเพาะ 
1. รายละเอียดการแสดงออกของยีนที่เกิด(หรือคาดว่าจะเกิด)จากการดัดแปลงสารพันธุกรรม 

1.1  สิ่งมีชีวิตที่ได้รับการตัดต่อ ……………………………………………………………………………………….…... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

แบบฟอร์มส าหรับการทดลองในระดับห้องปฏิบตัิการ 

สถ
าบ
ันว
ิจัย
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ที่มา : คณะกรรมการเทคนคิด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
  หน้า177-180 

1.2  การแสดงออกของยีนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

องค์ประกอบของยีนที่สอดใส่ 
(insertion gene) 

ลักษณะการแสดงออก 

เซลล์เจ้าบ้าน (host) intermediate host 
1. promoter   
2. enhancer   

3. gene   
4. terminator   

 

กรณีที่เซลล์เจ้าบ้าน (host) / พาหะ (vector) ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อของเจ้าบ้าน/พาหะที่
รับรองแล้วว่าปลอดภัยในแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ กรุณาแนบรายละเอียดพร้อม
แผนภาพ (map) 

 

2. ชิ้นส่วนของสารพันธุกรรมที่ใช้ในการถ่ายโอน (recombinant insert) 
2.1  แหล่งและล าดับเบสของ DNA /RNA (ระบุชื่อจีนัส สปีชีส์ ชื่อยีน และ GenBank Acc. No.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2  บทบาทและผลผลิตจากยีนหรือล าดับเบสที่ใช้ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.  ระบบพาหะ (vector system 
3.1  สายพันธุ์ของเซลล์เจ้าบ้าน (host) ที่ใช้ในการเพ่ิมจ านวน (ระบุ strain) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2  ระบุรายละเอียดของ พาหะ(vector) (ระบุว่าเป็น derivative ของพาหะใดที่เคยอนุมัติให้

ใช้ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่) หากเป็นพาหะใหม่ ให้แนบรายละเอียดพร้อมแผนภาพประกอบ (map) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3  ถ้าเป็นไวรัส อาจก่อให้เกิดโรคหรือพิษภัยหรือไม่ ถ้าใช่ระบุชื่อและ/หรือชนิดของโปรตีนหรือพิษ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. วิธีการส่งถ่ายยีน (gene transfer method 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.  รายละเอียดสถานที่ท าการทดลอง  (ประเภทของห้องปฏิบัติการที่จะด าเนินงาน 

 BSL1      BSL2      BSL3      BSL4) 
สถานที่ท าการทดลอง BSL 1 ……………………………………………………………………………………………… 
สถานที่ท าการทดลอง BSL 2 ……………………………………………………………………………………………… 
สถานที่ท าการทดลอง BSL 3 ……………………………………………………………………………………………… 
สถานที่ท าการทดลอง BSL 4 ……………………………………………………………………………………………… 
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ที่มา : คณะกรรมการเทคนคิด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
  หน้า177-180 

6.  รายละเอียดการดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพ 
6.1  การจัดการเครื่องมือ/ อุปกรณ์  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.2  การป้องกันการหลุดลอด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.3  การก าจัดสิ่งมีชีวิตและสิ่งปฏิกูล 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7.  ก าหนดเวลาเริ่มการด าเนินงาน ………………………………………………………………………………………. 

      รับทราบ 
 
(ลงนาม) ......................................................               (ลงนาม) ........................................ ..............  
หัวหน้าโครงการ (                             )               ผู้บงัคับบัญชา (                                  ) 
วันที่  ..........................................................               วันที่  .................................... .......................... 
 

ส าหรับงานประเภทท่ี 1 
IBC พิจารณายกเว้นการประเมินแล้ว 
  เห็นชอบ     ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก ………………………………………………………..………. 
  เห็นชอบโดยมีข้อสังเกต ....................................................................................... ......................... 
  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ............................................................................................................. ............. 
        ลงนาม ................................................. 
              (ประธาน IBC) 
        วันที่ ...................................................... 
 

ส าหรับงานประเภทท่ี 2 
IBC พิจารณาประเมิน 
  เห็นชอบ     ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก ………………………………………………………..………. 
  เห็นชอบโดยมีข้อสังเกต .................................................... ............................................................ 
  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ............................................................................................................. ............. 
        ลงนาม ................................................. 
              (ประธาน IBC) 
        วันที่ ...................................................... 
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RRI-IBC 01   

ที่มา : คณะกรรมการเทคนคิด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
  หน้า177-180 

ส าหรับงานวิจัยประเภทท่ี 3 และ 4 
TBC ให้ค าแนะน าและพิจารณาประเมิน 
  เห็นชอบ     ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก ………………………………………………………..………. 
  เห็นชอบโดยมีข้อสังเกต ................................................................................................................  
  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ............................................................................................................. ............. 
        ลงนาม ................................................. 
              (ประธาน TBC) 
        วันที่ ...................................................... 
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าบ
ันว
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RRI-IBC 02 

ที่มา : คณะกรรมการเทคนคิด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  
หน้า 181-184 

 
 

หัวหน้าโครงการวิจัย  ...............................................................................................................................  
สถานที่ท างาน/ติดต่อ  ..............................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
โทรศัพท์ ……………………………….โทรสาร ………………….………….E-mail  ..................................................  
ชื่อโครงการ  .............................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
แหล่งสนับสนุนทุน  ..................................................................................................................................  
ระยะเวลาการด าเนินงาน ………… ป ีเริ่มโครงการ ........................ สิ้นสุดโครงการ  .................................  
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย  ................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
ผู้ร่วมโครงการวิจัย  ..................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
(โปรดแนบส าเนาโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์) 
 

โปรดระบุด้วยเครื่องหมาย  ลงใน   หน้ากิจกรรมของโครงการเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณา
จัดระดับ 
 

ประเภทสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการท าวิจัย  
  จุลินทรีย์            พืช            สัตว์            อ่ืนๆ (โปรดระบุ)  ......................  

 

ประเภทของกลุ่มงานวิจัย (ตามรายละเอียดในบทที่ 2 หน้า 13 – 19)  
  ประเภทที่ 1 (ขอยกเว้น)    ประเภทที่ 2 (ขอประเมินโดย IBC) 
  ประเภทที่ 3 (ขอประเมินโดย TBC)   ประเภทที่ 4 (ขอประเมินโดย TBC) 

 

โปรดระบุข้อมูลจ าเพาะ 
A. ข้อมูลสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการทดลอง 
1. รายละเอียดการแสดงออกของยีนที่เกิด (หรือคาดว่าจะเกิด) จากการดัดแปลงสารพันธุกรรม 

1.1 สิ่งมีชีวิตที่ได้รับการตัดต่อ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  

แบบฟอร์มส าหรับการวิจัยและทดลองในระดับภาคสนาม 
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ที่มา : คณะกรรมการเทคนคิด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  
หน้า 181-184 

1.2 การแสดงออกของยีนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

องค์ประกอบของยีนที่สอดใส่ 
(insertion gene) 

ลักษณะการแสดงออก 

เซลล์เจ้าบ้าน (host) intermediate host 
1. promoter   
2. enhancer   

3. gene   
4. terminator   

กรณีท่ีเซลล์เจ้าบ้าน (host) / พาหะ (vector) ไม่ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อของเจ้าบ้าน/พาหะที่
รับรองแล้วว่าปลอดภัยในแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ กรุณาแนบรายละเอียดพร้อม
แผนภาพ (map) 
2. ชิ้นส่วนของสารพันธุกรรมที่ใช้ในการถ่ายโอน (recombinant insert) 

2.1 แหล่งและล าดับเบสของ DNA /RNA (ระบุชื่อจีนัส สปีชีส์ ชื่อยีน และ GenBank Acc. No.) 
 ................................................................................................................................................................  

2.2 บทบาทและผลผลิตจากยีนหรือล าดับเบสที่ใช้ 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
3. ระบบพาหะ (vector system) 

3.1 สายพันธุ์ของเซลล์เจ้าบ้าน (Host) ที่ใช้ในการเพ่ิมจ านวน (ระบุ Stain) 
 ................................................................................................................................................................  

3.2 ระบุรายละเอียดของ พาหะ(vector) (ระบุว่าเป็น derivative ของพาหะใดที่เคยอนุมัติให้ใช้ได้
อย่างปลอดภัยหรือไม่) หากเป็นพาหะใหม่ ให้แนบรายละเอียดพร้อมแผนภาพประกอบ (map) 
 ................................................................................................................................................................  

3.3  ถ้าเป็นไวรัส อาจก่อให้เกิดโรคหรือพิษภัยหรือไม่ ถ้าใช่ระบุชื่อและ/หรือชนิดของโปรตีนหรือพิษ 
 ................................................................................................................................................................  
4.  วิธีการส่งถ่ายยีน (gene transfer method) 
 ................................................................................................................................................................  
5. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการสืบพันธุ์: ลักษณะของการสืบพันธุ์ ปัจจัยจ าเพาะที่มีผลต่อการสืบพันธุ์ 
ระยะเวลาวงจรชีวิต ลักษณะและความเป็นไปได้ของการสืบพันธุ์ข้ามพืชอ่ืน 
 ................................................................................................................................................................  
6.  ข้อมูลการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ 
 ................................................................................................................................................................  
7.  แนวโน้มการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมไปยังสิ่งมีชีวิตอ่ืน 
 ................................................................................................................................................................  
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RRI-IBC 02 

ที่มา : คณะกรรมการเทคนคิด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  
หน้า 181-184 

8.  ระดับความปลอดภัยต่อสุขภาพและชีวิตมนุษย์ 
 ................................................................................................................................................................  
9.  กลไกปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตดัดแปลงสารพันธุกรรมต่อสิ่งมีชีวิตเป้าหมาย 
 ................................................................................................................................................................  
10.  กลไกและเทคนิคท่ีจะใช้ในการตรวจสอบ และติดตามสิ่งมีชีวิตที่จะใช้ในการทดลอง 
 ................................................................................................................................................................  
 
B. ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการในภาคสนาม 
1.  สถานที่ท าการทดลอง 

1.1  สถานที ่……………………………………………………………………………………………………………………………. 
1.2  ขนาดสถานที่ทดลอง …………………………………………………………………………………………………………. 
1.3  ประเภทของสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง ……………………………………………………………………………………….. 

2. ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างสิ่งมีชีวิตที่ใช้ทดลองกับสิ่งมีชีวิตอ่ืน 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
3. วิธีการเพ่ิมจ านวนในภาคสนาม 

3.1  วิธีการขยายพันธุ์สิ่งมีชีวิต ……………………………………………………………………………………………........ 
3.2  การจัดการก่อนการเก็บเกี่ยว ………………………………………………………………………………………......... 
3.3  การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ……………………………………………………………………………………............ 

4. แผนการป้องกันการหลุดลอด 
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  

ส าหรับงานประเภทท่ี 1 
IBC พิจารณายกเว้นการประเมินแล้ว 
  เห็นชอบ      ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก……………………………………………….. 
  เห็นชอบโดยมีข้อสังเกต ……………………………………………………………………………………………………..….. 
  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงนาม ........................................................... 
(ประธาน IBC) 

วันที่ ........................................................... 
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RRI-IBC 02 

ที่มา : คณะกรรมการเทคนคิด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  
หน้า 181-184 

ส าหรับงานประเภทท่ี 2 
IBC พิจารณาประเมิน 
  เห็นชอบ      ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก……………………………………………….. 
  เห็นชอบโดยมีข้อสังเกต ……………………………………………………………………………………………………..….. 
  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงนาม ........................................................... 
(ประธาน IBC) 

วันที่ ........................................................... 

 
ส าหรับงานวิจัยประเภทท่ี 3 และ 4 
TBC ให้ค าแนะน าและพิจารณาประเมิน 
  เห็นชอบ      ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก……………………………………………….. 
  เห็นชอบโดยมีข้อสังเกต ……………………………………………………………………………………………………..….. 
  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงนาม ........................................................... 
(ประธาน IBC) 

วันที่ ........................................................... 
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หัวหน้าโครงการวิจัย  ..............................................................................................................................................  

สถานทีท่ างาน/ติดต่อ  ............................................................................................................................................  

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

โทรศัพท์ ………………….……….โทรสาร ………….…….……….E-mail  ........................................................................  

ชื่อโครงการวิจัย  .....................................................................................................................................................  

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

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย  ...............................................................................................................................  

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

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

ผู้ร่วมโครงการวิจัย  .................................................................................................................................................  

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

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

1.  รายละเอียดและจ านวนสิ่งมชีีวิตที่ต้องการเคลื่อนยา้ย 
รายการที่ 1  ……………………………………………………………… จ านวน ........................................................ 
รายการที่ 2  ……………………………………………………………… จ านวน ........................................................ 
รายการที่ 3  ……………………………………………………………… จ านวน ........................................................ 
รายการที่ 4  ……………………………………………………………… จ านวน ........................................................ 
รายการที่ 5  ……………………………………………………………… จ านวน ........................................................ 

ต้นทาง ....................................................................... ปลายทาง ............................................................................ 
วันที่ขนยา้ย ......................................................................เวลา ............................................................................... 
ลักษณะ/ประเภทบรรจุภัณฑ ์ ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  วิธีการดูแลระหว่างการขนยา้ย 
 ................................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

แบบฟอร์มส ำหรับเคลื่อนย้ำยสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมระหว่ำงสถำบัน 
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ต้นทำง ปลำยทำง 
ผู้รับผิดชอบ  

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

(.......................................................................) 

ต าแหน่ง......................................................... 

วันที่ ............................................................ 

ผู้รับผิดชอบ  
......................................................................... 

(.......................................................................) 

ต าแหน่ง......................................................... 

วันที่ ............................................................ 

ผู้ตรวจสอบ 
   ครบตามจ านวนที่แจง้ 
   ไม่ครบตามจ านวนที่แจ้ง 

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

(.......................................................................) 

ต าแหน่ง......................................................... 

วันที่ ............................................................ 

ผู้ตรวจสอบ 
   ครบตามจ านวนที่แจง้ 
   ไม่ครบตามจ านวนที่แจ้ง 

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

(.......................................................................) 

ต าแหน่ง......................................................... 

วันที่ ............................................................ 
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ข้อตกลงนี้ท าขึ้นเพ่ือรักษาสิทธิในตัวอย่างชีวภาพของ………………………………………….. (ซึ่ง
ต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้ เรียกว่า“ผู้จัดหา”) ฝ่ายหนึ่ง ซึ่งยินยอมจะให้ตัวอย่างชีวภาพแก่ 
…………………………..……….. (ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้ เรียกว่า “ผู้รับ”) อีกฝ่ายหนึ่ง 
 

ชื่อของผู้รับชีววัตถุ: 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที่อยู่ : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

ชื่อของผู้จัดหาชีววัตถุ: 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ที่อยู่ : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
ตัวอย่างชีวภาพที่จัดเตรียมให้ คือ……….………………………………………………..……………………………….. 
 

ทั้งสองฝ่ายได้ท าบันทึกข้อตกลงกันในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1. ตัวอย่างชีวภาพเป็นทรัพย์สินของผู้จัดหาชีววัตถุ แต่เพียงผู้เดียว และใช้ประโยชน์เพ่ือการ

ศึกษาวิจัยเท่านั้น ผู้รับชีววัตถุจะไม่มีสิทธิใด ๆ ในตัวอย่างชีวภาพนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อตกลง
นี้กรรมสิทธิ์ในตัวอย่างชีวภาพ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง แก้ไขตัวอย่างชีวภาพและรายได้ที่
เกิดขึ้นจากการน าตัวอย่างชีวภาพไปก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดย
ทางอ้อม ให้ทั้งสองฝ่ายมีการเจรจาตกลงกันด้วยความเป็นธรรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ก) การสนับสนุนให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขนั้น และ ข) กฎหมายระเบียบและข้อก าหนด ที่ใช้บังคับ
กับนักวิจัยนั้น 

2. ผู้รับชีววัตถุจะใช้ตัวอย่างชีวภาพเพ่ือประโยชน์ในทางการค้นคว้า  วิจัย ตามที่ระบุใน
ข้อตกลงนี้เท่านั้น และจะไม่น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือ ที่ไม่เกี่ยวด้วยวิทยาศาสตร์ทาง
ทหาร หรืออนุญาตช่วงต่อไปยังบุคคลที่สาม เว้นเสียแต่ว่าได้รับอนุญาตจากผู้จัดหาชีววัตถุนั้นเสียเอง 

3. ผู้รับชีววัตถุจะไม่น าตัวอย่างชีวภาพ และหรือข้อมูลความลับที่เกี่ยวเนื่องกับตัวอย่าง
ชีวภาพไปใช้ใน การค้นคว้า วิจัยที่เป็นการให้ค าปรึกษา การอนุญาตให้หน่วยงานภายนอกใช้สิทธิหรือ
การถ่ายโอนข้อมูล การส่งต่อข้อมูล น าออกหรือเปิดเผยข้อมูลไปยังบุคคลอ่ืน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดหาชีววัตถุ 

แบบฟอร์มข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ (Material Transfer Agreement –MTA) 
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4. ในการน าผลการวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือสื่อใด ๆ ผู้รับชีววัตถุตกลงยินยอม
มอบส าเนาเอกสารผลงานตีพิมพ์ให้กับผู้จัดหาชีววัตถุทุกฉบับ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย ผลการวิจัยที่ได้
จากการใช้ การเปลี่ยนแปลง แก้ไข ตัวอย่างชีววัตถุไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ผู้รับชีววัตถุจะต้อง
ลงข้อความไว้ในกิตติกรรมประกาศเพ่ือให้เกียรติผู้จัดหาชีววัตถุ  ในฐานะสถาบันเจ้าของตัวอย่าง
ชีวภาพ ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยดังกล่าว 

5. เนื่องจากตัวอย่างวัตถุชีวภาพเป็นสิ่งที่ได้มาจากการทดลองอยู่แล้วโดยสภาพ  จึงไม่มีแสดง
ตนและรับประกันใดๆไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ที่เกิดขึ้นส าหรับการน าออกขาย หรือสภาพที่
เหมาะสมเพื่อการใดการหนึ่งโดยเฉพาะ หรือการละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ จากการใช้ตัวอย่างวัตถุชีวภาพนั้น ไม่ว่าในเหตุใดๆ ผู้จัดหาวัตถุชีวภาพไม่
มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการใช้เช่นว่านั้น และหากมีการรบกวนสิทธิเกิดขึ้น ผู้รับวัตถุชีวภาพตกลงยินยอม
จะรับผิดชอบต่อผู้จัดหาวัตถุชีวภาพ ในการปกป้องเยียวยาค่าเสียหายให้พ้นจากความสูญเสีย การ
เรียกร้อง ความเสียหาย ความรับผิดใด ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการที่ ผู้รับวัตถุชีวภาพหรือลูกจ้างหรือ
ตัวแทน ใช้ เก็บรักษาและขายตัวอย่างวัตถุชีวภาพนั้น หรือ ต้องถูกบุคคลที่สามเรียกร้องหรือฟ้องร้อง 
เว้นเสียแต่ว่าความสูญเสีย ความเสียหาย หรือความรับผิดนั้น เป็นผลโดยตรงจากความประมาท
เลินเล่อหรือการกระท าผิดกฎหมายของผู้จัดหาชีววัตถุนั้นเอง 

6. ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อ 
ก) เมื่องานวิจัยที่ต้องใช้ตัวอย่างชีวภาพสิ้นสุดลงแล้ว หรือ 
ข) เมื่อครบก าหนด 30 วันนับแต่ได้รับหนังสือทวงถามจากอีกฝ่ายหนึ่ง หรอื 
ค) ณ วันที่ก าหนดไว้แน่นอน ในกรณีดังต่อไปนี้ 

1) หากข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง ตามข้อ 6 (ก) และ 6 (ข) ผู้รับวัตถุชีวภาพจะต้องยุติการใช้
ตัวอย่างชีววัตถุ และจะท าตามค าสั่งของผู้จัดหาชีววัตถุ หรือจะส่งคืน หรือท าลาย
สิ่งที่เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือที่ยังคงเหลืออยู่ทั้งหมด และ 

2) ในกรณีผู้จัดหาวัตถุชีวภาพเป็นฝ่ายบอกเลิก ตาม ข้อ 6(ข) ทั้งนี้ต้องมิใช่กรณีการผิด
สัญญา หรือการเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ป่วย เมื่อผู้รับวัตถุชีวภาพ
ร้องขอผู้จัดหาวัตถุชีวภาพจะขยายระยะเวลาของการสิ้นสุดสัญญาออกไปอีก  1 ปี 
เพ่ือให้งานวิจัยได้ส าเร็จลุล่วงไป เมื่อบันทึกข้อตกลงนี้สิ้นสุดลงหรือเมื่อได้รับการ
ร้องขอ ผู้รับชีววัตถุจะต้องไม่ใช้ตัวอย่างชีววัตถุนี้อีกต่อไป และจะท าตามค าสั่งของ
ผู้จัดหาชีววัตถุ หรือจะส่งคืน หรือท าลาย ตัวอย่างชีววัตถุที่ยังคงเหลืออยู่ความ
ครอบครอง รวบทั้งจะส่งคืน หรือท าลาย ส าเนา ตัวอย่าง และรูปจ าลองของชีววัตถุ
นั้น และให้ค ารับรองแก่ผู้จัดหาตัวอย่างชีวภาพด้วยว่าได้มีการท าลายสิ่งดังกล่าว
เช่นว่านั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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ในนามของ 
นักวิทยาศาสตร์ ผู้จัดหา นักวิทยาศาสตร์ ผู้รับ 

ลงชื่อ 
................................................................ 
(...............................................................) 

ต าแหน่ง 
................................................................ 

วันที่............................................................ 

ลงชื่อ 
................................................................ 
(...............................................................) 

ต าแหน่ง 
................................................................ 

วันที่............................................................ 
สถาบัน ผู้จัดหา สถาบัน ผู้รับ 

ลงชื่อ 
................................................................ 
(...............................................................) 

ต าแหน่ง 
................................................................ 

วันที่............................................................ 

ลงชื่อ 
................................................................ 
(...............................................................) 

ต าแหน่ง 
................................................................ 

วันที่............................................................ 
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