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หลัก เกณฑ์แ ละเงือ นไขการให้บ ริก ารฝึ กอบรมของศูน ย์ช ีววัส ดุป ระเทศไทย
1. ผู้เ ข้าฝึ กอบรมต้อ งกรอกข้อ มูล ในฟอร์ม ขอรับ บริก ารฝึ กอบรมและส่ง ให้ศูน ย์ช ีว วัส ดุป ระเทศไทย กรณี ตอบรับการให้บริการศูนย์
ชีววัสดุประเทศไทยจะติดต่อกับผูข้ อรับบริการเพืUอกําหนดวันทีUฝึกอบรมต่อไป
2. หน้าทีข องผู้เ ข้าฝึ กอบรม
2.1. ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมจะต้องใช้ความพยายามอย่างดีทีUสดุ เพืUอให้การฝึ กอบรมสําเร็จลุล่ว งไปด้วยดี ตลอดจนปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศ และคําสัUงของสํานักงานพัฒ นาวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแห่ง ชาติ (สวทช.) และหน่วยงานผู ด้ แู ลการฝึ กอบรมโดย
เคร่งครัด
2.2. ผูเ้ ข้าฝึ ก อบรมสามารถใช้เครืUองมือ เครืUองใช้ วัส ดุอปุ กรณ์ ทรัพ ยากรชีวภาพ ในสถานทีUฝึ กอบรมหรือใน สวทช. ได้ต่อเมืU อได้รับ
อนุญ าตจากหน่ วยงานผู้ดูแลการฝึ กอบรม และ/หรือ สวทช. เท่านัfน โดยผูเ้ ข้า ฝึ ก อบรมจะไม่เคลืUอนย้ายเครืUองมือ เครืUองใช้ วัส ดุ
อุปกรณ์ ทรัพยากรชีวภาพ หรือทรัพย์สินใดๆ ทีUมิใช่ของผูเ้ ข้าฝึ กอบรม ออกจากสถานทีUฝึกอบรมหรือ สวทช. (ตามแต่กรณี) โดยไม่ได้
รับความยินยอมเป็ นหนังสือจาก สวทช. ก่อน และในกรณีทีUผูเ้ ข้าฝึ กอบรมก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครืUองมือ เครืUองใช้ วัสดุอปุ กรณ์
ทรัพยากรชีวภาพ หรือทรัพย์สิน ใดๆ ดังกล่าว ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมจะต้องรับ ผิดชอบค่าใช้จ่ายทังf หมดในการซ่อมแซมให้คืนดีหรือชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ สวทช. โดยประการทังf ปวง
2.3. ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมมีหน้าทีUและความรับผิดชอบในการรักษาความลับของ สวทช. และของบุคคลอืUนทีU สวทช. ผูกพันในการรักษาความลับ
และผูเ้ ข้าฝึ กอบรมจะใช้ม าตรการทีUเหมาะสมในการรักษาความลับ นันf ตลอดจนปฏิบตั ิตามระเบียบ ขันf ตอน มาตรการในการ
ดําเนินการทีUเกีUยวกับความลับของ สวทช. หรือของเจ้าของความลับนันf (ตามแต่กรณี)
2.4. ความคิดริเริUม การพัฒนา และการประดิษฐ์ใดๆ ไม่ว่าจะสามารถขอรับความคุม้ ครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาได้หรือไม่ ทีUได้
พัฒนาขึนf หรือเกิดขึนf โดยผูเ้ ข้าฝึ กอบรมอันเป็ นผลมาจากการฝึกอบรม เป็ นกรรมสิทธิmและสิทธิในทรัพย์สินทางปั ญญาของ สวทช. โดยผู้
เข้าฝึ กอบรมตกลงจะเปิ ดเผยความคิดริเริUม การพัฒ นา และการประดิษฐ์ดังกล่าวทัfงหมดแก่ สวทช. อนึUง ในกรณี ทUี สวทช. เห็นว่า
ความคิดริเริUม การพัฒนา และการประดิษฐ์เหล่านันf มีคณ
ุ สมบัติทUีอาจหรือสามารถขอรับสิทธิบตั ร อนุสิทธิบตั ร หรือความคุม้ ครองตาม
กฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญาประเภทอืUนได้ ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมตกลงให้ความร่วมมืออย่างเต็มทีUกบั สวทช. ในการดําเนินการขอรับความ
คุม้ ครองดังกล่าว และผูเ้ ข้าฝึ กอบรมตกลงโอนสิทธิของตนทังf หมดให้แก่ สวทช. โดยไม่คดิ ค่าตอบแทนจาก สวทช.
2.5. ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับทีUเกีUยวกับความปลอดภัยของ สวทช. และตามคําแนะนําของผูด้ ูแลการ
ฝึกอบรมโดยเคร่งครัด
2.6. ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมจะต้องดําเนินการอืUนใดทีUเกีUยวข้องกับการฝึ กอบรม ตามทีU สวทช. หรือหน่วยงานผูด้ แู ลการฝึ กอบรม เห็นว่าเหมาะสม
2.7. ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยตนเองเช่น ค่าเดินทาง ค่าทีUพกั ค่าประกันสุขภาพ
3. การยุต กิ ารฝึ กอบรม
หากศูนย์ชีววัสดุประเทศไทยเห็นว่าผูเ้ ข้าฝึ กอบรมไม่เหมาะสมกับการฝึ กอบรม หรือไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงืUอนไขการฝึ กอบรม ศูนย์
ชีววัสดุประเทศไทยมีสทิ ธิยตุ ิการฝึ กอบรมโดยจะแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมและสถาบันของผูเ้ ข้าฝึกอบรมทราบ
4. ผลภายหลังการฝึ กอบรมสิน1 สุด ลง
หน้าทีUและความรับผิดชอบตามข้อ p.p ข้อ 2.3 ข้อ 2.4 ยังคงมีผลผูกพันกับผูเ้ ข้าฝึ กอบรมแม้สินf สุดการฝึ กอบรมแล้ว
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5. ค่าบริก ารฝึ กอบรม
5.1. ค่าบริการฝึกอบรมระบุในเว็บไซต์ของศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย
5.2. ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดการชําระเงินทีUระบุไว้ในใบแจ้งหนี f ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมเป็ นผูร้ บั ผิดชอบชําระค่าบริการของธนาคาร
5.3. ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทยสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าบริการ
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