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ข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ 
 
 ข้อตกลงนี้ท าขึ้นเพื่อรักษาสิทธิในตัวอย่างชีวภาพของโรงพยาบาลกรุงเทพส านักงานใหญ่  (ซึ่งต่อไปใน
บันทึกข้อตกลงนี้ เรียกว่า “ผู้จัดหา”) ฝ่ายหนึ่ง ซึ่งยินยอมจะให้ตัวอย่างชีวภาพแก่……………………………………..… 
(ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี ้เรียกว่า “ผู้รับ”)  อีกฝ่ายหนึ่ง 
 ชื่อของผู้รับชวีวัตถ:ุ 

1. .................................................................................................................................................................... 
 ที่อยู่ : ................................................................................................................................................................. 
 ชื่อของผู้จดัหาชวีวัตถ:ุ 

1. .................................................................................................................................................................... 
 ที่อยู่ : ................................................................................................................................................................. 

ตัวอยา่งชีวภาพท่ีจัดเตรียมให…้………………………………………………………………………….....…………… 
              วัตถุประสงค์ของการน าชวีวัตถุไปใช้คือ.................................................................................................................. 

 
ทั้งสองฝ่ายได้ท าบันทึกข้อตกลงกันในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1. ตัวอยา่งชีวภาพเป็นทรัพย์สินของผู้จัดหาชีววัตถุ แต่เพยีงผู้เดียว และใช้ประโยชนเ์พื่อการศึกษาวจิัยเทา่นั้น   ผู้รับชีววัตถุจะไม่

มีสิทธิใดๆ ในตัวอย่างชวีภาพนอกเหนือจากที่กลา่วไวใ้นข้อตกลงนี้   
กรรมสิทธิ์ในตวัอยา่งชวีภาพ  ที่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลง  แก้ไขตัวอยา่งชีวภาพและรายได้ทีเ่กดิขึ้นจากการน าตวัอยา่ง

ชีวภาพไปก่อให้เกดิประโยชนใ์นเชิงพาณชิย์ ไมว่่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม  ให้ท้ังสองฝา่ยมีการเจรจาตกลงกันดว้ยความ
เป็นธรรม ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ับ  

ก) การสนับสนุนให้เกดิความคิดสร้างสรรค์ในการเปล่ียนแปลง แก้ไขน้ัน  และ 
ข) กฎหมายระเบียบและข้อก าหนด  ที่ใช้บังคับกับนักวิจัยนั้น 

2. ผู้รับชีววัตถุจะใชต้ัวอยา่งชีวภาพเพื่อประโยชน์ในทางการค้นควา้  วิจัย  ตามที่ระบุในขอ้ตกลงนีเ้ทา่นั้น  และจะไม่น าไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  หรือ  ที่ไม่เกี่ยวดว้ยวิทยาศาสตร์ทางทหาร  หรืออนุญาตชว่งต่อไปยงับุคคลท่ีสาม  เว้นเสียแตว่่า
ได้รับอนุญาตจากผู้จดัหาชวีวตัถนุั้นเสียเอง 

3. ผู้รับชีววัตถุจะไม่น าตวัอยา่งชวีภาพ และหรือข้อมูลความลับทีเ่กี่ยวเนื่องกับตวัอย่างชวีภาพไปใช้ใน การค้นคว้า วจิัยทีเ่ป็น
การให้ค าปรึกษา การอนุญาตใหห้น่วยงานภายนอกใช้สิทธิ หรือการถ่ายโอนข้อมูล  การส่งต่อข้อมูล น าออกหรือเปิดเผยข้อมูล
ไปยังบุคคลอื่น  โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดหาชีววัตถ ุ

4. ในการน าผลการวจิัยไปตีพมิพ์เผยแพร่ในเอกสารหรือส่ือใด ๆ ผู้รับชีววตัถุตกลงยินยอมมอบส าเนาเอกสารผลงานตีพมิพ์ให้กับ
ผู้จัดหาชวีวตัถุทุกฉบับ  ซึ่งจะต้องประกอบดว้ยผลการวิจัยที่ไดจ้ากการใช้ การเปล่ียนแปลง  แก้ไข ตัวอยา่งชีววัตถุไมว่่าโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม     

ผู้รับชีววัตถุจะต้องลงขอ้ความไวใ้นกิตติกรรมประกาศเพื่อใหเ้กียรติผู้จัดหาชีววัตถุ ในฐานะสถาบันเจ้าของตวัอยา่ง
ชีวภาพ ในการตีพมิพ์ผลงานวิจยัดังกล่าว   
5. เนื่องดว้ยตวัอยา่งวัตถุชวีภาพเปน็ส่ิงที่ได้มาจากการทดลองอยู่แลว้โดยสภาพ จึงไม่อาจให้การยืนยนัและการรับประกันใดๆได้ 

ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ไม่มีการรับประกันตัวอยา่งวัตถุชวีภาพดงักล่าวเพื่อการจ าหน่าย หรือเพื่อการใดการหนึ่ง
โดยเฉพาะ หรือเพื่อการใช้วตัถชุวีภาพไปในทางการละเมดิต่อสิทธิบัตร  ลิขสิทธิ์  เครื่องหมายการค้า  หรือสิทธิในทรัพย์สิน

เอกสารหมายเลข 6 
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ทางปัญญาใด ๆ ทัง้ส้ิน ไม่ว่าดว้ยเหตใุดๆ กต็าม ผู้จดัหาวัตถชุีวภาพจะไม่ร่วมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้เช่น
ว่านั้น และหากมีการโต้แยง้สิทธิเกิดขึ้น ผู้รับวัตถชุีวภาพตกลงยินยอมจะรับผิดต่อผู้จัดหาวัตถุชวีภาพ ในการปกป้องเยียวยา
ค่าเสียหายให้พ้นจากความสูญเสีย  การเรียกร้อง  ความเสียหาย  ความรับผิดใด ๆ  ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการท่ีผู้รับวัตถุชวีภาพ
หรือลูกจ้างหรือตัวแทน  ใช้  เก็บรักษาและขายตัวอย่างวัตถุชวีภาพน้ัน หรือ ต้องถูกบุคคลที่สามเรยีกร้องหรือฟ้องร้อง  เว้นแต่
ความสูญเสีย  ความเสียหาย  หรือความรับผิด นั้นเป็นผลโดยตรงจากความประมาทเลินเล่อ หรือการกระท าผิดกฎหมายของ
ผู้จัดหาชวีวตัถุนั้นเอง 

6. ข้อตกลงนี้จะส้ินสุดลงเมื่อ 
ก) เมื่องานวจิัยที่ต้องใช้ตวัอยา่งชีวภาพส้ินสุดลงแล้ว หรือ 
ข) เมื่อครบก าหนด 30 วันนับแต่ได้รบัหนังสือทวงถามจากอีกฝ่ายหนึ่ง หรือ 
ค) ณ วันท่ีก าหนดไว้แน่นอน  ในกรณีดังต่อไปนี ้

1) หากข้อตกลงนี้ส้ินสุดลง  ตามข้อ 6 (ก) และ 6 (ข) ผู้รับวตัถุชวีภาพจะต้องยุติการใช้ตวัอยา่งชวีวัตถุ 
และจะท าตามค าส่ังของผู้จัดหาชีววตัถุ หรือจะส่งคืน หรือท าลายส่ิงที่เปล่ียนแปลง แก้ไข หรือท่ียังคง
เหลืออยู่ทั้งหมด  และ  

2) ในกรณีผู้จัดหาวตัถุชวีภาพเป็นฝ่ายบอกเลิก ตาม ข้อ 6 (ข)  ทั้งนีต้้องมใิชก่รณีการผิดสัญญา  หรือ
การเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ป่วย  เมื่อผู้รับวัตถุชวีภาพร้องขอผู้จัดหาวตัถุชวีภาพจะ
ขยายระยะเวลาของการส้ินสุดสัญญาออกไปอีก 1 ปี  เพื่อให้งานวิจัยได้ส าเร็จลุล่วงไป   

เมื่อบันทึกข้อตกลงนี้ส้ินสุดลงหรอืเมื่อได้รับการร้องขอ   ผู้รับชีววตัถุจะต้องไมใ่ช้ตวัอยา่งชีววัตถุนีอ้ีกต่อไป  และจะท า
ตามค าส่ังของผู้จัดหาชวีวตัถุ หรอืจะส่งคืน หรือท าลาย ตัวอย่างชวีวัตถุที่ยงัคงเหลืออยู่ในความครอบครอง รวมทัง้จะส่งคืน หรือ
ท าลาย ส าเนา  ตัวอย่าง  และรูปจ าลองของชวีวตัถุนั้น และให ้
ค ารับรองแก่ผู้จัดหาตัวอย่างชวีภาพด้วยวา่ได้มีการท าลายสิ่งดังกล่าวเช่นวา่นั้นเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว ในนามของ 

 
นักวิทยาศาสตร์ ผู้จัดหา นักวิทยาศาสตร์ ผู้รับ 
ลงชื่อ.......................................................................... ลงชื่อ........................................................................ 
         (.......................................................................)         (.......................................................................) 
หน่วยงาน.................................................................. หน่วยงาน................................................................. 
  
ชื่อสถาบัน................................................................ ชื่อสถาบัน................................................................ 
สถาบัน ผู้จัดหา สถาบัน ผู้รับ 

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

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

                           ผู้มีอ านาจลงนาม                                     ผู้มีอ านาจลงนาม 
ชื่อสถาบัน................................................................ ชื่อสถาบัน....................................................................... 
วันท่ี.......................................................................... วันท่ี.......................................................................... 
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ตัวอยา่งชีวภาพท่ีจัดเตรียมให ้
□   เลือด (Blood)               จ านวน ……………….หลอด (…..….มล./หลอด) 
        □ ติดเชื้อ (โปรดระบ)ุ ………….…………………………………. □ ไม่ติดเชื้อ 
□   พลาสมา (Plasma)        จ านวน ………………หลอด (…..….มล./หลอด) 
        □ ติดเชื้อ (โปรดระบ)ุ ………….…………………………………. □ ไม่ติดเชื้อ 
□   ซีรั่ม (Serum)                จ านวน ………………หลอด (…..….มล./หลอด) 
        □ ติดเชื้อ (โปรดระบ)ุ ………….…………………………………. □ ไม่ติดเชื้อ 
□   บัฟฟี่โค้ต (Buffy coat)  จ านวน ………………หลอด (…..….มล./หลอด) 
        □ ติดเชื้อ (โปรดระบ)ุ ………….…………………………………. □ ไม่ติดเชื้อ 
□   เนื้อเยื่อ (Tissue)           จ านวน ……………….หลอด (…..….ชิ้น/หลอด) 
        □ ติดเชื้อ (โปรดระบ)ุ ………….…………………………………. □ ไม่ติดเชื้อ 
□   จุลชีพ (Microorganism) (โปรดระบุ) ……………….…...……จ านวน …………………. 
□   อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………........................................….จ านวน …………………. 
        □ ติดเชื้อ (โปรดระบ)ุ ………….…………………………………. □ ไม่ติดเชื้อ 


