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นโยบายการรับ ฝากชีววัส ดุ
1. รับฝากชีววัสดุประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี , (ผูฝ้ ากสามารถดูรายละเอียดชีววัสดุท5ีรบั ฝากแต่ละประเภทได้จากหลักเกณฑ์และ
เงื5อนไขการฝากชีววัสดุประเภทนัน, ๆ)
1.1. จุลินทรีย์ (Microorganisms)
1.2. ชีววัสดุระดับโมเลกุล (Molecular materials)
1.3. ไวรัส (Viruses)
2. รับฝากเฉพาะชีววัสดุท5ีอยูใ่ น Risk Group 1 หรือ 2 เท่านัน,
3. ขัน, ตอนการรับฝากแสดงที5เวบไซต์ของ TBRC ผูฝ้ ากต้องกรอกข้อมูลในฟอร์มฝากตามรูปแบบการฝากที5ตอ้ งการ
4. TBRC ตระหนักและเคารพในอนุสญ
ั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนัน, TBRC รับฝากเฉพาะชีววัสดุที5สามารถ
ระบุประเทศแหล่งกําเนิดของชีววัสดุนนั, ๆ ได้
5. ผูฝ้ ากต้องปฎิบตั ิตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที5เกี5ยวข้อง
6. ผูฝ้ ากต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดการชําระเงินที5ระบุไว้ในใบแจ้งหนี , ผูฝ้ ากเป็ นผูร้ บั ผิดชอบชําระค่าบริการของธนาคาร
7. ข้อสงวนสิทธิ
7.1. TBRC ไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญหาย การเสียสภาพ การกลายพันธุ์ หรือการไม่รอดชีวิตของชีววัสดุท5ีรบั
ฝากอันเนื5องมาจากสาเหตุท5ีอยูน่ อกเหนือการควบคุมของ TBRC รวมถึงเหตุสุดวิสยั ภัยพิบตั ิ อัคคีภยั อุทกภัย เหตุ
ระเบิด สงคราม การจราจล สงครามกลางเมือง การประท้วง การหยุดงาน การพิพาทแรงงาน การโจรกรรม วัตถุดบิ ขาด
ส่ง หรือเหตุการณ์อ5ืนๆ
7.2. TBRC ไม่รบั ผิดชอบต่อข้อพิพาทหรือความเสียหายจากกรณีท5ีผฝู้ ากไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับใดๆ
7.3. TBRC สงวนสิทธิในการไม่คืนค่าบริการในทุกกรณี
8. ผูฝ้ ากสามารถเลือกฝากชีววัสดุได้ตามรูปแบบการฝากแบบต่างๆ โดยต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื5อนไขการฝากแบบนัน, ๆ
8.1. ฝากแบบเผยแพร่แก่สาธารณะ (Public deposit)
8.2. ฝากแบบ Confidential deposit
8.3. ฝากแบบ Safe deposit
8.4. ฝากแบบ Patent deposit
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หลัก เกณฑ์แ ละเงือ นไขการฝากจุล ิน ทรีย ์ ณ Thailand Bioresource Research Center (TBRC)
ฝากแบบ Patent deposit
1. จุล ิน ทรียท์ รี ับ ฝาก
1.1. รับฝากเฉพาะแบคทีเรีย ยีสต์ และรา บางกลุม่ ที5จดั อยู่ใน Risk Group 1 หรือ 2 เท่านัน,
1.2. รับฝากจุลนิ ทรียท์ 5ีเก็บรักษาโดยวิธีแช่แข็ง ระเหยแห้ง หรือระเหิดแห้งได้เท่านัน,
2. การดูแ ลจุล ิน ทรีย ์
2.1. จุลินทรียท์ 5ีรบั ฝากจะถูกเก็บในคลังแช่แข็ง ระเหยแห้ง หรือระเหิดแห้ง ทัง, นีข, นึ , อยู่กบั ชนิดของจุลินทรีย์
2.2. จุลินทรียแ์ ละข้อมูลจะถูกเก็บรักษาแบบไม่เผยแพร่ ผูม้ ีสิทธิfใช้จลุ นิ ทรียค์ ือเจ้าของสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั รและผูท้ ี5แสดง
ฟอร์มอนุญาตให้ใช้จลุ นิ ทรียจ์ ากเจ้าของสิทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั รหรือกรมทรัพย์สินทางปั ญญา
2.3. ผูฝ้ ากเป็ นผูเ้ ตรียมจุลนิ ทรียส์ าํ หรับเก็บรักษาให้ครบตามจํานวนหลอดที5 TBRC กําหนด ผูฝ้ ากสามารถใช้บริการของ
TBRC ในการเตรียมจุลนิ ทรียไ์ ด้โดยผูฝ้ ากชําระค่าบริการในการเตรียม
2.3.1. จุลินทรียท์ 5ีเก็บรักษาแบบระเหิดแห้งหรือระเหยแห้งได้ ให้ผฝู้ ากส่งหลอดจุลินทรียร์ ะเหิดแห้งหรือระเหยแห้งจํานวน
9 หลอด
2.3.2. จุลินทรียท์ 5ีเก็บรักษาแบบระเหิดแห้งหรือระเหยแห้งไม่ได้ ให้ผฝู้ ากส่งหลอดแบบพร้อมเก็บแบบแช่แข็งจํานวน 11
หลอด
2.4. หลังจากรับจุลินทรีย์ TBRC จะตรวจสอบการรอดชีวติ และความบริสทุ ธ์ 1 ครัง, เมื5อรับฝากแล้ว TBRC จะตรวจสอบการ
รอดชีวติ และความบริสทุ ธ์เมื5อได้รบั เอกสารหรืออีเมลแจ้งจากผูฝ้ าก โดยผูฝ้ ากชําระค่าบริการในการตรวจสอบแต่ละครัง,
กรณีท5ีมีการตรวจสอบแล้วพบว่าจุลนิ ทรียท์ 5ีฝากไม่รอดชีวิต ผูฝ้ ากมีหน้าที5ในการส่งจุลนิ ทรียช์ ุดใหม่เพื5อฝากเก็บรักษา
แทนชุดเดิม
2.5. เมื5อจํานวนหลอดในคลังลดลง ผูฝ้ ากเป็ นผูเ้ ตรียมจุลินทรียช์ ดุ ใหม่สาํ หรับเก็บรักษาให้ครบตามจํานวนหลอดที5 TBRC
กําหนด ผูฝ้ ากสามารถใช้บริการของ TBRC ในการเตรียมจุลนิ ทรียไ์ ด้โดยผูฝ้ ากชําระค่าบริการในการเตรียม
2.6. เริ5มต้นฝากอย่างน้อย h ปี เมื5อครบกําหนดระยะเวลาฝาก TBRC จะแจ้งให้ผฝู้ ากเลือกวิธีการจัดการดังนี ,
2.6.1. กรณีได้รบั สิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร ต่ออายุการฝากจนครบระยะความคุม้ ครองของสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร พร้อมชําระ
ค่าบริการ
2.6.2. กรณีไม่ได้รบั สิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั ร
2.6.2.1. เปลี5ยนเงื5อนไขการฝาก พร้อมชําระค่าบริการหากเงื5อนไขการฝากดังกล่าวมีการคิดค่าบริการ
2.6.2.2. ขอจุลนิ ทรียค์ ืน
2.6.2.3. ขอให้ TBRC ทําลายจุลนิ ทรีย์
3. การให้บ ริก ารจุล ิน ทรีย ์
เจ้าของสิทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั รหรือกรมทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ นผูพ้ ิจารณาการให้บริการเมื5อมีการขอรับบริการจุลินทรีย ์ กรณี
อนุญาตให้ใช้จลุ นิ ทรียเ์ จ้าของสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั รหรือกรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญาต้องลงนามในฟอร์มอนุญาตให้ใช้จลุ นิ ทรีย์
และส่งให้ TBRC และการให้บริการจะใช้เงื5อนไขที5กาํ หนดโดยเจ้าของสิทธิบตั ร/อนุสทิ ธิบตั รหรือกรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
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เจ้าของสิทธิบตั ร/อนุสิทธิบตั รหรือกรมทรัพย์สินทางปั ญญาเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อคํารองหรือข้อพิพาทที5เกิดจากเงื5อนไขการ
ให้บริการจุลนิ ทรีย ์
4. ค่าบริก ารฝากจุล ิน ทรีย ์
ผูฝ้ ากชําระค่าบริการตามที5ระบุในรายการค่าบริการซึง5 แสดงในเว็บไซต์ของ TBRC โดยชําระครัง, แรกสําหรับการฝาก h ปี (จ่าย
ครัง, เดียว) เมื5อได้รบั อนุสทิ ธิบตั ร/สิทธิบตั รผูฝ้ ากชําระค่าบริการจนครบระยะเวลาคุม้ ครองของอนุสทิ ธิบตั ร/สิทธิบตั ร (จ่ายครัง,
เดียว)
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