เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๖๙ ง

หนา้ ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากคลังตัวอย่างกระดาษซับเลือดที่จดั เก็บได้
ตามกิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ. 2563
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากคลังตัวอย่างกระดาษซับเลือด
ที่จัดเก็บได้ตามกิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข และสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน
มากขึ้น
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
ประกอบกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2552 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้
ประโยชน์ จ ากคลั ง ตั ว อย่ า งกระดาษซั บ เลื อ ดที่ จั ด เก็ บ ได้ ต ามกิ จ กรรมการตรวจคั ด กรองสุ ข ภาพ
ทารกแรกเกิดแห่งชาติของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์
จากดี เ อ็ น เอ จากตั ว อย่ า งที่ จั ด เก็บ ตามโครงการการตรวจคัด กรองสุ ขภาพทารกแรกเกิด แห่งชาติ
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2555
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“การตรวจคัด กรองสุขภาพ” หมายถึง กิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด
แห่ ง ชาติ ภ ายใต้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารตรวจคั ด กรองสุ ข ภาพทารกแรกเกิ ด แห่ ง ชาติ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งทาการตรวจวิเคราะห์หาโรคที่เป็นมาแต่กาเนิดในทารกแรกเกิด
“คลังตัวอย่าง” หมายถึง การจัดเก็บตัวอย่างและระบบการบริหารจัดการตัวอย่าง
“ตัวอย่าง” หมายถึง กระดาษซับเลือดของทารกแรกเกิดอายุประมาณ 2 - 5 วัน ที่จัดเก็บได้
จากการตรวจคัดกรองสุขภาพ
“ตัวอย่างคลังเอ (A)” หมายถึง ตัวอย่างที่มีการจัดเก็บอยู่ภายในพื้นที่กาหนด เป็นระบบปิด
มีการควบคุมอุณหภูมิที่ ๒๕  ๕ o C มีระยะเวลาในการจัดเก็บ 10 ปี
“ตัวอย่างคลังบี (B)” หมายถึง ตัวอย่างที่สุ่มเลือกเก็บจากทุกอาเภอทั่วประเทศ มีการจัดเก็บ
อยู่ภายในพื้นที่กาหนด มีการควบคุมอุณหภูมิที่ - ๒๐  ๕ o C มีระยะเวลาการจัดเก็บ 20 ปี
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“ตัวอย่างคลังซี (C)” หมายถึง ตัวอย่างที่มีผลการตรวจยืนยันเป็นบวก (positive) มีการจัดเก็บ
อยู่ภายในพื้นที่กาหนด มีการควบคุมอุณหภูมิที่ - ๒๐  ๕ o C มีระยะเวลาในการจัดเก็บ 10 ปี
“ค่าธรรมเนียมตัวอย่าง” หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตัวอย่าง
“ค่ า ธรรมเนี ย มพิ จ ารณา” หมายถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งานพิ จ ารณาข้ อ เสนอ
ขอใช้ประโยชน์จากตัวอย่าง
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาการขอใช้ประโยชน์จากคลังตัวอย่าง
ข้อ ๕ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความหรือการบังคับใช้ประกาศนี้ ให้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ เป็นผู้มีอานาจวินิจฉัย คาวินิจฉัยให้เป็นที่สุด
ข้อ ๖ ให้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ และให้มีอานาจ
ออกคาสั่ง หรือประกาศเพื่อปฏิบัติตามประกาศนี้
หมวด ๑
คณะกรรมการ
ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาการขอใช้ตัวอย่าง
จากคลังตัวอย่าง”
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ ง ให้ มี อ งค์ ป ระกอบไม่ เ กิ น สิ บ ห้ า คน แต่ ง ตั้ ง จากผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง
ที่ มี ค วามส าคั ญ และจ าเป็ น ในการใช้ ป ระโยชน์ จ ากคลั ง ตั ว อย่ า ง ทั้ ง นี้ จะมี บุ ค คลภายนอก
ร่วมเป็นกรรมการก็ได้ โดยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้แต่งตั้ง
ข้อ ๘ คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากตัวอย่าง
(2) พิจารณาเอกสารข้อเสนอโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการขอใช้ตัวอย่างจากคลัง
ตัวอย่างในการศึกษาวิจัย หรือตรวจวิเคราะห์
(๓) อนุมัติ ไม่อนุมัติการขอใช้ตัวอย่างจากคลังตัวอย่าง
(๔) บริหารจัดการคลังตัวอย่าง ควบคุมคุณภาพตัวอย่าง ส่งมอบตัวอย่างให้กับผู้ขอใช้ตัวอย่าง
รวบรวมผลงานและผลิตผลที่ได้จากการขอใช้ประโยชน์จากคลังตัวอย่าง
(๕) ตรวจสอบข้อเท็จจริง ควบคุม กากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้ประโยชน์จากคลังตัวอย่าง
(๖) กากับ ติดตาม และดูแลการเผยแพร่ผลงานที่ได้จากการศึกษาวิจัย รวมทั้งเสนอการใช้
ประโยชน์จากผลการศึกษาที่ สามารถนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ต่อไปได้ต่ออธิบดีกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์
(๗) ระงับ หรือยกเลิก การใช้ตัวอย่าง
(๘) รายงานผลการดาเนินการประจาปีต่อกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทางาน เพื่อปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
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(๑๐) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มอบหมาย
หมวด ๒
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไข ในการใช้ประโยชน์จากตัวอย่าง
ข้อ ๙ การใช้ประโยชน์จากตัวอย่างต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อใช้เป็นหลักฐานสาหรับการประกันคุณภาพของกิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพ
ทารกแรกเกิดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(2) เพื่อประโยชน์ของเจ้าของตัวอย่างเอง เช่น (๑) มีการร้องขอใช้ตัวอย่างจากเจ้าของตัวอย่าง
หรือทายาทโดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของตัวอย่าง หรือ (๒) การใช้ในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อการตรวจเอกลักษณ์เจ้าของตัวอย่างที่สาบสูญหรือตาย
(3) เพื่อใช้ในงานการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุข
ของประเทศ เช่น การศึกษาพัฒ นางานการตรวจคัด กรองฯ โรคอื่น ๆ ที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
ที่สาคัญของประเทศไทย
(4) เพื่อเก็บไว้ใช้ในการศึกษาวิจัยเชิงระบาดวิทยาหรือประชากรพันธุศาสตร์ของประเทศ
(population-genetics) เพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ
(๕) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือคาสั่งศาล
(๖) เพื่อใช้ในงานอื่น ๆ ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้รับมอบหมาย หรือได้รับการร้องขอ
ข้อ ๑๐ ผู้ขอใช้ตัวอย่างจากคลังตัวอย่าง ต้องมีคุณสมบัติ มีดังต่อไปนี้
(1) เป็นเจ้าของหรือทายาทโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจ
ตามกฎหมาย ในการขอใช้ประโยชน์จากตัวอย่าง หรือ
(2) เป็นหัวหน้าโครงการหรือผู้วิจัยหลักของโครงการศึกษาวิจัยที่ได้รับการรับรองและสนับสนุน
จากหน่วยงานของผู้เสนอขอใช้ประโยชน์ หรือ
(๓) เป็นหัวหน้าโครงการหรือผู้วิจัยหลักร่วมที่เป็นคนไทยของโครงการศึกษาวิจัย ที่ได้รับ
การรับรองและสนับสนุนจากหน่วยงานของผู้เสนอขอใช้ประโยชน์
ข้อ ๑๑ การขอใช้ประโยชน์จากคลังตัวอย่าง มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) กรณีการขอใช้ประโยชน์จากตัวอย่างเพื่อประโยชน์ของเจ้าของตัวอย่าง ผู้ขอใช้ตัวอย่าง
ต้ อ งเป็ น เจ้ า ของหรื อ ทายาทโดยชอบด้ ว ยกฎหมาย หรื อ เป็ น หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี อ านาจ
ตามกฎหมายในการขอใช้ประโยชน์จากตัวอย่าง โดยแนบเอกสารคาร้องของเจ้าของตัวอย่างหรือทายาท
โดยชอบด้วยกฎหมายพร้อมสาเนาหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณา สามารถขอใช้ได้โดยไม่ต้อง
ขอความยินยอมจากเจ้าของตัวอย่าง และไม่เสียค่าธรรมเนียมตัวอย่าง
(2) กรณีการขอใช้ในงานศึกษาวิจัยเพื่อสาธารณประโยชน์
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(๒.๑) กรณีเป็นหน่วยงานของประเทศไทย ผู้ขอใช้ตัวอย่างต้องเป็นหัวหน้าโครงการ
หรื อ ผู้ วิ จั ย หลั ก ของโครงการศึ ก ษาวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองและสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานของผู้ เ สนอ
ขอใช้ประโยชน์จากตัวอย่าง
(๒.๒) กรณีเป็นหน่วยงานของต่างประเทศ ผู้ขอใช้ตัวอย่างต้องเป็นหัวหน้าโครงการ
หรือผู้วิจัยหลักร่วมที่เป็นคนไทยของโครงการศึกษาวิจัย ที่ได้รับการรับรองและสนับสนุนจากหน่วยงาน
ของผู้เสนอขอใช้ประโยชน์จากตัวอย่าง
กรณี (๒.๑) และ (๒.๒) ต้องมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิ จัยเพื่อสาธารณประโยชน์
โดยคณะผู้วิจัยต้องมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในสาขาที่ดาเนินการวิจัย โดยหัวหน้าโครงการ
หรือผู้วิจัยหลักต้องลงนามในเอกสารสัญญาการขอใช้ประโยชน์จากคลังตัวอย่าง
(๒.๓) ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรม
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อน จึงนาส่งข้อเสนอเพื่อขอใช้ตัวอย่างจากคลังตัวอย่างได้
(๒.๔) ต้องน าส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (proposal) โดยย่อชี้แจงวัต ถุประสงค์และ
ขั้ น ตอนในการศึ กษาวิจั ย ระบุ รายละเอีย ดของยี นที่จ ะศึ กษาระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้ นสุด การวิจัย
ผลประโยชน์ที่จะได้รับต่อเจ้าของตัวอย่าง และ/หรือต่อระบบการสาธารณสุขของประเทศ
(๒.๕) ลงนามและยิ น ยอมปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาการขอใช้ ป ระโยชน์ จ ากคลั ง ตั ว อย่ า ง
ตามเอกสารสัญญาแนบท้ายประกาศนี้
(๓) กรณีการขอใช้ตัวอย่างแบบนิรนาม (anonymous) ผู้ขอใช้ต้องชี้แจงรายละเอียดและ
แนวทางปฏิบัติในการรายงานผลการวิจัย ซึ่งต้องไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ อันอาจจะนาไปสู่การระบุผู้ทเี่ ป็น
เจ้าของตัวอย่างได้
(๔) กรณีการขอใช้ตัวอย่างพร้อมข้อมูลประวัติ
(๔.๑) ต้ อ งชี้ แ จงรายละเอี ย ดแนวทางในการขอความยิ น ยอมในการขอใช้ ตั ว อย่ า ง
และข้อมูลตัวอย่างจากเจ้าของตัวอย่างพร้อมทั้งแนบเอกสารตัวอย่างใบยินยอมที่ใช้มาด้วย
(๔.๒) ต้องชี้แจงรายละเอียดในการปกปิดความลับในการรายงานผลการศึกษาวิจัยของ
ตั วอย่ างที่ ใช้ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งการใช้ ตั วอย่ างคลั งซี (Screened Positives Dried Blood Spot Bank)
โดยต้ อ งไม่ ร ะบุ ชื่ อ ของตั ว อย่ า งหรื อ ข้ อ มู ล ใด ๆ อั น อาจจะน าไปสู่ ก ารค้ น พบเจ้ า ของตั ว อย่ า งได้
โดยการศึกษาวิจัยต้องมีแนวทางปฏิบัติในการปกปิดความลับของตัวอย่างไว้อย่างเคร่งครัด
(๕) ผู้ขอใช้ตัวอย่างต้องแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพในการดาเนินการ โดยอย่างน้อย
ต้องชี้แจงรายละเอียดข้อมูลที่ต้องแจ้งประกอบการยื่นขออนุมัติในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
(๖) ผู้ขอใช้ตัว อย่างต้องชาระค่าธรรมเนียมการใช้ประโยชน์จากตัวอย่าง ตามที่ระเบียบ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าด้วยอัตราค่าบารุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการได้กาหนดไว้
(๗) กรณีที่มีการนาตัวอย่างไปใช้ในงานที่นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กาหนด คณะกรรมการ
ยกเลิกการใช้ตัวอย่างได้ทันที
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ข้อ ๑๒ แนวทางปฏิบัติในการขอใช้ประโยชน์จากตัวอย่าง มีดังต่อไปนี้
(1) ผู้ขอใช้ตัวอย่างยื่นหนังสือขอใช้ประโยชน์จากตัวอย่างที่ศูนย์ปฏิบัติการตรวจคัด กรอง
สุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(2) ผู้ ข อใช้ ตั ว อย่ า งส่ ง มอบเอกสารข้ อเสนอโครงการวิจั ย (proposal) ที่ ต้ อ งการขอใช้
ตัว อย่างจานวน ๓ ชุด และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ Word และ PDF พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียม
การพิจารณา
(3) เจ้าหน้าที่รับมอบและตรวจพิจารณาความครบถ้วนของเอกสารในเบื้องต้นตามรายละเอียด
ข้อมูลที่ต้องแสดงในข้อเสนอโครงการวิจัย (proposal) หากไม่ครบถ้วนจะแจ้งให้ผู้ขอใช้ตัวอย่างทราบ
และส่งคืนเอกสารทั้งหมดให้นาไปปรับปรุงเพิ่มเติมเอกสารให้ครบถ้วนตามกาหนด แล้วจึงนามายื่น
เพื่อให้พิจารณาใหม่ในภายหลัง
(๔) ในกรณีที่ยื่นเอกสารครบถ้วน เจ้าหน้าที่ส่งมอบเอกสารข้อเสนอให้แก่คณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ หากข้อมูลที่ยื่นเสนอไม่เพียงพอในการประกอบการตัดสินใจ คณะกรรมการสามารถ
เรียกขอข้อมูลเพิ่มเติมได้
(๕) คณะกรรมการประชุมพิจารณาการขอใช้ประโยชน์จากตัวอย่างปีละอย่างน้อย ๒ ครั้ง
เพื่อสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่ขอใช้ตัวอย่าง
(๖) การแจ้งมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
(๖.๑) ในกรณี ที่ ข้ อ เสนอได้ รั บ การอนุ มั ติ ใ ห้ ใ ช้ ตั ว อย่ า ง เลขานุ ก ารคณะกรรมการ
แจ้งผู้ขอใช้ตัวอย่างทราบและส่งมอบเอกสารคืน ๑ ชุด โดยเก็บไว้ ๒ ชุด เพื่อเป็นหลักฐานและ
ติดตามการดาเนินงาน
(๖.๒) ในกรณีที่ข้อเสนอไม่ได้รับการอนุมัติให้ใช้ตัว อย่าง เลขานุการคณะกรรมการ
แจ้งผู้ขอใช้ตัวอย่างทราบ และส่งมอบเอกสารคืน ๒ ชุด โดยเก็บไว้ ๑ ชุด เพื่อเป็นหลักฐาน
(๗) ผู้ขอใช้ตัวอย่างต้องทาสรุปรายงานความก้าวหน้าในการใช้ตัวอย่างตามแผนการศึกษาวิจัย
ที่เสนอต่อคณะกรรมการ เป็นประจาอย่างน้อยทุก ๖ เดือน รวมทั้งต้องจัดทารายงานความก้าวหน้า
ในการดาเนินงานเมื่อคณะกรรมการร้องขอ
(๘) ภายหลังเสร็จสิ้นงานวิจัย ต้องส่งมอบข้อมูลผลการวิจัย (DNA chip) รวมถึงชิ้นส่วน
ของดี เ อ็ น เอ (DNA) และข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ไ ด้ จ ากการศึ กษาวิ จั ย ให้ ก รมวิท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
อย่างน้อย ๑ ชุด
(๙) ในกรณี ที่ มี ตั ว อย่ า งเหลื อ จากการด าเนิ น งาน ต้ อ งท าลายตั ว อย่ า งที่ เ หลื อ ทั้ ง หมด
ห้ามนาไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น
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หมวด ๓
การบริหารจัดการ
ข้อ
(๑)
(๒)
(๓)
ข้อ
(๑)

1๓ รูปแบบคลังตัวอย่าง ประกอบด้วย
ตัวอย่างคลังเอ (A)
ตัวอย่างคลังบี (B)
ตัวอย่างคลังซี (C)
1๔ การแบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้รับ มีดังต่อไปนี้
ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร
กรณี ที่ ผ ลงานที่ เ ป็ น ผลมาจากการใช้ ตั ว อย่ า งซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ กรรมวิ ธี ห รื อ แบบ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจจดทะเบียนสิทธิบัตรได้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้ทรงสิทธิบั ตรร่วมกับผู้ขอใช้
ประโยชน์ในทุกสิทธิบัตร ภายใต้เงื่อนไขที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน โดยผู้ขอใช้ตัวอย่างต้องแจ้งให้
กรมวิ ท ยาศาสตร์การแพทย์ ท ราบเป็น ลายลัก ษณ์อั กษรก่อ นท าการจดทะเบีย นสิท ธิบั ต รอย่างน้อย
๓๐ วันทาการ
(2) การตีพิมพ์เผยแพร่
ผู้ขอใช้ตัวอย่างอาจนาข้ อมูลหรือผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ได้ โดยต้อง
ระบุชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กาหนดไว้ในรายชื่อผู้ร่วมวิจัย (authors) ด้วย
ตามที่ตกลงเห็นตรงกันก่อนเริ่มการวิจัย และต้องนาส่งต้นฉบับให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พิจารณา
ก่อนนาส่งไปยังวารสารที่ต้องการตีพิมพ์ทุกครั้ง
(3) การนาผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
กรณี ที่ มี ผ ลประโยชน์ เ ชิ ง พาณิ ช ย์ จ ะต้ อ งมี ก ารแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ ข องหน่ ว ยงาน
ที่สอดคล้องตามพิธีสารนาโงยาด้ว ย หรือการศึกษาต่อยอด ผู้ขอใช้ตัวอย่างหรือกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์มีสิทธิในการนาไปใช้ประโยชน์ก่อนภายใน ๒ ปี โดยหากฝ่ายใดนาไปใช้ประโยชน์ จะต้อง
แบ่งปันผลประโยชน์ให้อีกฝ่ายอย่างเป็นธรรมตามที่ตกลงเห็นตรงกันก่อนเริ่มการวิจัย หลังจากนั้นหากยัง
ไม่มีฝ่ายใดนาไปใช้ประโยชน์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีสิทธิที่จะนาผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์
หรือนาไปให้หน่วยงานอื่นศึกษาต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ได้
ข้อ 1๕ ให้ ค ณะกรรมการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งโปร่ ง ใสเป็ น ธรรม โดยมี แ นวทางปฏิ บั ติ
ดังต่อไปนี้
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(๑) เมื่ อ คณะกรรมการอนุ มั ติการขอใช้ ประโยชน์จ ากตัวอย่ างแล้ ว ต้ อ งส่ ง มอบตั วอย่าง
ให้ผู้ขอใช้ตัวอย่าง ภายใน ๑๔ วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คณะกรรมการอนุมัติ โดยคณะกรรมการ
จะแต่งตั้งคณะทางานหรือมอบหมายให้บุคคลใดดาเนินการส่งมอบตัวอย่างก็ได้
(๒) ในกรณีที่ต้องการตัวอย่างพร้อมข้อมูลประวัติ เมื่อคณะกรรมการอนุมัติการขอใช้ประโยชน์
จากตัวอย่างแล้ว การส่งมอบตัวอย่างพร้อมข้อมูลประวัติให้กับผู้ที่ได้รับการอนุมัตินั้น ๆ ต้องได้รับ
การอนุญาตจากอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อน
(๓) ติดตามตรวจสอบการดาเนินงานการใช้ตัวอย่างของผู้ขอใช้ตัวอย่างทุก ๖ เดือน
(๔) พิจารณารายงาน สรุปผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ นาเสนอข้อมูลที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือในเชิงพาณิชย์ ต่ออธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ข้อ 1๖ เพื่อให้การดาเนินการตามประกาศนี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว
การด าเนิ น การทางธุ ร การ การประสานงาน และการจั ด ส่ ง รายงาน ให้ ส ถาบั น ชี ว วิ ท ยาศาสตร์
ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีอานาจหน้าที่ดาเนินการได้
หมวด ๔
การควบคุม กากับ ติดตาม และประเมินผล
ข้อ 1๗ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ควบคุม กากับ ติดตาม และประเมินผลการใช้ประโยชน์
จากคลังตัวอย่าง
เมื่อผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีเหตุตามข้อ ๑8 คณะกรรมการพิจารณาระงับ
หรือยกเลิกการใช้ตัวอย่างทั้งหมดหรือบางส่วนได้ และรายงานให้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทราบโดยเร็ว
ให้ ค ณะกรรมการรวบรวมและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น การ และรายงานต่ อ อธิ บ ดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกปี
ข้อ ๑๘ เหตุในการพิจารณายกเลิกหรือระงับการใช้ตัวอย่างทั้งหมดหรือบางส่วนประกอบด้วย
เหตุใดเหตุหนึ่งหรือหลายเหตุ ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อมีการนาตัวอย่างไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้ขอไว้ใช้ประโยชน์
(๒) เมื่อมีการนาตัวอย่างไปใช้ในการดาเนินงานที่นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กาหนด
(๓) เมื่อมีการดาเนินงานที่ฝ่าฝืนจริยธรรมการวิจัย
(๔) เหตุอื่นตามที่อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กาหนด
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บทเฉพาะกาล
ข้อ ๑๙ บรรดาการใด ๆ ที่ ไ ด้ ด าเนิ น การตามประกาศกรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากคลั ง ตั ว อย่ า งกระดาษซั บ เลื อ ดที่ จั ด เก็ บ ได้ ต ามกิ จ กรรม
การตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ถือว่า
เป็นการดาเนินการตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3
ศุภกิจ ศิริลักษณ์
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายการเอกสารแนบท้ายประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์จากคลังตัวอย่างกระดาษซับเลือดที่จัดเก็บได้
ตามกิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
พ.ศ. ๒๕๖๓
๑

หนังสือขอใช้ประโยชน์จากคลังตัวอย่าง

๒

รายการเอกสารและข้อมูลที่นาส่งเพื่อประกอบการพิจารณาการขอใช้ประโยชน์
จากคลังตัวอย่าง

๓

สัญญาการขอใช้ประโยชน์จากคลังตัวอย่าง

หนังสือขอใช้ประโยชน์จากคลังตัวอย่างกระดาษซับเลือด
ที่จัดเก็บได้ตามกิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่..........เดือน.........................พ.ศ...................
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) ชื่อ.................................................นามสกุล.........................................................
ตาแหน่ง...........................................................หน่วยงาน......................................................................................
ที่อยู่.......................................................................................................................................................................
................................................................................โทร:.......................................................................................
โทรศัพท์มือถือ: ............................................................E-mail:............................................................................
มีความประสงค์จะขอใช้ประโยชน์จากคลังตัวอย่างกระดาษซับเลือด ที่จัดเก็บได้ตามกิจกรรมการคัดกรอง
สุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากคลังตัวอย่างชนิด...............................................
จานวน...............ตัวอย่าง คิดเป็นค่าธรรมเนียมตัวอย่าง............................บาท เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในงาน
..........................................................................เรื่อง.............................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ข้าพเจ้าและคณะได้รับทราบและจะปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์การขอใช้ประโยชน์จากคลังตัวอย่าง
กระดาษซับเลือดที่จัดเก็บตามกิจกรรมการคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทุกประการ
ลงชื่อ ..............................................ผู้ยื่นคาขอฯ
(...............................................)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาหรับเจ้าหน้าที่
.................................................ผูร้ บั ข้อเสนอฯ
(...............................................)
ตาแหน่ง…………………………………………
วันที่………………………………………………

 ค่าธรรมเนียมการพิจารณาการขอใช้ประโยชน์ฯ
(๕,๐๐๐ บาท ต่อข้อเสนอ ต่อครั้ง)
 เอกสารครบถ้วน ตามรายการแนบ
 เอกสารไม่ครบถ้วน ขาดเอกสารตามรายการแนบ
 เก็บเอกสาร...๒..ชุดไว้เป็นหลักฐาน
 คืนเอกสาร...๑..ชุด

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------การดาเนินการต่อเมื่อเอกสารครบถ้วน
 ส่งมอบคณะกรรมการพิจารณาฯ
วันที่…………………………………
ผลการพิจารณาเบื้องต้น:
 ขอเอกสารเพิ่มเติม คือ………………………………………….
วันที่…………………………………………

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาฯ
ครั้งที…่ ……วันที่……………………………..
ผลการประชุมพิจารณา
 อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เพราะ………………………....................

เลขรับที่....................
หน้าที่ 1/3

รายการเอกสารและข้อมูลที่นาส่งเพื่อประกอบการพิจารณา
การขอใช้ประโยชน์จากคลังตัวอย่างกระดาษซับเลือด
ที่จัดเก็บได้ตามกิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(กรณีโครงการวิจัย)
ชื่อข้อเสนอโครงการ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ชื่อผู้วิจัยหลัก (คนไทย)..........................................................................................................................................
ตาแหน่ง................................................................................................................................................................
หน่วยงาน..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
หน่วยงานต้นสังกัดของคณะกรรมการจริยธรรมที่พิจารณา คือ
.............................................................................................................................................................................
ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมเรียบร้อยแล้ว เลขที่
.............................................................................................................................................................................
เอกสารที่ส่งมอบ
 หนังสือขอใช้ประโยชน์จากคลังตัวอย่างฯ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 หนังสืออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมฯ
 เอกสารข้อเสนอการขอใช้ตัวอย่างฯ (proposal) จานวน ๓ ชุด
พร้อมทั้งจ่ายค่าธรรมเนียมการพิจารณาการขอใช้ประโยชน์ฯ ตามที่กาหนด

เลขรับที่....................
หน้าที่ 2/3

รายการแนบแสดงรายละเอียดของข้อเสนอและข้อมูล
ที่ต้องแจ้งในแฟ้มข้อเสนอการขอใช้ประโยชน์จากคลังตัวอย่างฯ
การปรากฏของ
ข้อมูล
มี
ไม่มี


มี
ไม่มี


มี
ไม่มี


มี
ไม่มี


มี
ไม่มี


มี
ไม่มี


มี
ไม่มี


มี
ไม่มี


มี
ไม่มี


มี
ไม่มี


มี

มี

มี


ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี


หัวข้อ/ข้อมูล
๑. ชื่อข้อเสนอ/โครงการ
๒. วัตถุประสงค์
๓. หน่วยงานหลักที่ขอใช้ตัวอย่าง และ หน่วยงานร่วมวิจัย (ระบุ
ลักษณะขององค์กรว่าเป็นหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรืออื่น ๆ
๔. หัวหน้าโครงการวิจัย, ผู้ร่วมวิจัย, ที่ปรึกษาโครงการ พร้อมที่อยู่
ที่สะดวกในการติดต่อ
๕. ความเป็นมา/เหตุผลความสาคัญของข้อเสนอโครงการ
หรือการขอใช้
๖. ประโยชน์ของโครงการ ทั้งในเชิงความรู้ด้านวิชาการพื้นฐาน
และการใช้ประโยชน์ของผลการวิจัยในด้านต่าง ๆที่ชัดเจน
๗. แนวทางและขั้นตอนการดาเนินงานประกอบด้วย
๗.๑ วิธีศึกษาวิจัย/ดาเนินงาน
๗.๒ ต้องระบุ ยีนหรือ สารเมตาบอไลท์ (metabolite)
ที่จะทาการศึกษาวิจัยโดยละเอียด
๗.๓ จานวนและปริมาตรตัวอย่างที่ต้องการรวมถึงสถิติที่ใช้
ในการสุ่มตัวอย่างข้อมูลและเหตุผลอ้างอิงที่ใช้ในการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างนั้นโดยควรระบุ
๗.๓.๑ ลักษณะตัวอย่างที่ต้องการ (ปีที่เกิดของตัวอย่าง
ภูมิลาเนา/อาเภอและจังหวัดที่เกิดของตัวอย่าง)
๗.๓.๒ จานวนตัวอย่างที่ต้องการต่อภูมิภาค หรือ
จังหวัด ถิ่นที่อยู่
๗.๓.๓ จานวนตัวอย่าง หญิง/ชาย ที่ต้องการ

เอกสาร
หน้าที่

เอกสารแนบ
(ถ้ามี)

เลขรับที่....................
หน้าที่ 3/3

การปรากฏของ
หัวข้อ/ข้อมูล
ข้อมูล
มี
ไม่มี
๗.๓.๔ ความต้องการข้อมูลประวัติตัวอย่างพร้อม
เหตุผล


มี
ไม่มี ๘. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการวิจัย(คณะกรรมการฯจะไม่
อนุมัติการใช้ตัวอย่างให้กับข้อเสนอที่ไม่ระบุระยะเวลา


การศึกษาที่แน่นอน
มี
ไม่มี ๙. เอกสารแสดงการอนุมัติการศึกษาวิจัยจากคณะกรรมการ
จริยธรรมของหน่วยงานเจ้าของข้อเสนอฯหรือของกระทรวง


สาธารณสุข
มี
ไม่มี ๑๐. งบประมาณและแหล่งทุนสนับสนุนในการวิจัยชี้แจง
รายละเอียดหน่วยงานที่ให้ทุนสนับสนุนในการศึกษาวิจัย


หรือการทางาน และข้อผูกพันต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านผลประโยชน์และสิทธิประโยชน์ ให้ทราบโดยละเอียด
มี
ไม่มี ๑๑. เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม


มี
ไม่มี ๑๒. กรณีการขอใช้ตัวอย่างแบบนิรนามผู้ขอใช้ต้องชี้แจง
รายละเอียด และแนวทางปฏิบัติในการรายงานผลการวิจัย


ซึง่ ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลใดๆอันอาจจะนาไปสู่การค้นพบเจ้าของ
มี
ไม่มี ๑๓. ในกรณีการขอใช้ตัวอย่างพร้อมข้อมูลประวัติ


มี
ไม่มี
๑๓.๑ ผู้ขอใช้ตวั อย่างต้องชี้แจงรายละเอียดแนวทางในการขอ
ความยินยอมในการขอใช้ตัวอย่างและข้อมูลตัวอย่างจาก


เจ้าของตัวอย่าง พร้อมทั้งแนบทั้งเอกสารตัวอย่าง
ใบยินยอม ที่ใช้มาด้วย
มี
ไม่มี
๑๓.๒ ผู้ขอใช้ตัวอย่างต้องแจกแจงรายละเอียดในการปกปิด
ความลับในการรายงานผลการศึกษาวิจัยของตัวอย่างที่ใช้


โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้คลังตัวอย่างซี โดยต้องไม่ระบุชื่อ
ของตัวอย่างหรือข้อมูลใดๆอันอาจจะนาไปสู่การค้นพบ
เจ้าของตัวอย่างได้ โดยการศึกษาวิจัยต้องมีแนวทางปฏิบัติ
ในการปกปิดความลับของตัวอย่างไว้อย่างเคร่งครัด

เอกสาร
หน้าที่

เอกสารแนบ
(ถ้ามี)

สัญญาการใช้ประโยชน์จากคลังตัวอย่างกระดาษซับเลือด
ที่จัดเก็บได้ตามกิจกรรมการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิดแห่งชาติ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สัญญาเลขที่............../๒๕.......
สัญญาฉบับนี้ ทาที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่..............................................................
ระหว่าง..กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์..โดย..............................................................อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(หรือ.............................ผู้รับมอบอานาจ) สานักงานตั้งอยู่เลขที่ ๘๘/๗ หมู่ที่ ๔ ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ
อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “กรม” ฝ่ายหนึ่ง กับ (นาย/นาง/นางสาว
..............................................) ผู้ขอใช้ตัวอย่างจากคลังตัวอย่าง อยู่บ้านเลขที่.............................หมู่ที่................
ถนน.....................................ตาบล/แขวง............................ อาเภอ/เขต............... ..................จังหวัด.................
เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยโครงการวิจัยหัวข้อ/.........................................................................................................
เรื่อง……………………………………………………………………………………………………………..……….…………………………….
ตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์
จากคลั งตั วอย่ างกระดาษซั บเลื อดที่ จั ดเก็ บได้ ตามกิ จกรรมการตรวจคั ดกรองสุ ขภาพทารกแรกเกิ ดแห่ งชาติ
ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ขอใช้ตัวอย่าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
๑. ผู้ขอใช้ตัวอย่าง จะน าวัสดุที่ได้รับมอบจากกรมนี้ไปใช้ประโยชน์ในงานศึกษาวิจัยตามกิจกรรม
ในข้อเสนอที่ ส่ งมาให้ พิ จารณาตามค าขอนี้ เท่ านั้น และจะใช้ วัส ดุที่ ได้ รับ ภายใต้ บั งคั บของกฎหมาย กฎ ระเบีย บ
ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศของกรมที่มผี ลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
๒. ผู้ขอใช้ตัวอย่าง จะเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับที่กรมได้เปิดเผยให้มาอย่างเคร่งครัด และจะไม่เปิดเผย
ข้ อ มู ล ที่ เป็ น ความลั บ นั้ น ไม่ ว่ า ทั้ ง หมดหรื อ แต่ บ างส่ ว นให้ แ ก่ บุ ค คลใดหรื อ องค์ ก รใดทราบตลอดเวลา
ที่ดาเนินการศึกษาวิจัยภายใต้โครงการ และ/หรือในการดาเนินกิจกรรมที่ระบุข้างต้น และตลอดไป นับตั้งแต่
วันที่กรมได้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับนั้น แม้ว่าสัญญานี้จะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม
๓. ผู้ ข อใช้ ตั ว อย่ าง รั บ ทราบและยอมรั บ ว่ า ผลที่ ได้ จ ากการศึ ก ษาวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ สั ญ ญานี้
ต้องเป็ น ไปเพื่ อประโยชน์ ของประเทศไทยโดยรวมและเป็ นสมบั ติของประเทศไทย โดยมี กรมเป็ นตัว แทน
ในการดูแลรับผิดชอบผลประโยชน์ที่จะได้รับนั้นๆ ในนามของประเทศชาติ และผู้ขอใช้ตัวอย่างยินยอมเปิดเผย
ข้อมูลการวิจัยและการพัฒนาตลอดจนผลงานวิจัยที่เป็นผลมาจากการใช้ประโยชน์จากวัสดุภายใต้ข้อตกลงนี้
ให้แก่กรม และให้สิทธิแก่กรมในการใช้ประโยชน์ข้อมูลการวิจัยและพัฒนา รวมถึงใช้ประโยชน์ ในผลงานวิจัย
ดังกล่ าว โดยผู้ ขอใช้ตัวอย่ างมีสิ ทธิ ที่จะนาผลที่ ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมหรือต่อยอดได้
ภายใน ๒ ปี นั บ แต่ วั น สิ้ น สุ ด การศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง แรก โดยต้ อ งแจ้ ง ให้ ก รมทราบเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
ก่อนเริ่มดาเนินการ กรณีผู้ขอใช้ตัวอย่างไม่ดาเนินการใดภายในระยะเวลาดังกล่าว กรมมีสิทธิที่จะนาผลที่ได้
จากการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไปศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม หรื อ ต่ อ ยอดได้ ทั น ที โดยกรมจะแจ้ ง ให้ ผู้ ข อใช้ ตั ว อย่ า งทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเริ่มดาเนินการ
ในกรณี...

-๒ในกรณีที่สิทธิหรือผลประโยชน์ ใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือไม่ก็ตาม เกิดขึ้นจาก
ผลงานวิจัยหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมต้องได้รับส่วนแบ่งในผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นนั้น ๆ
ในอั ต ราส่ ว นที่ เป็ น ธรรม โดยมี ก ารเจรจาตกลงกั น เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร กรณี ผู้ ข อใช้ ตั ว อย่ า งประสงค์
จดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรผลการวิจัยที่ได้รับจากการใช้วัสดุตามสัญญานี้ ผู้ขอใช้ตัวอย่างต้องแจ้งให้กรมทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนอย่างน้อย ๓๐ วันทาการ และต้องได้รับอนุญาตจากกรมก่อน
๔. ผู้ ขอใช้ตัว อย่ าง รับ ทราบและยอมรับ ว่า กรมจะจัดหาวัสดุให้ โดยไม่รับ ประกัน และไม่รับรอง
ว่าการใช้วัส ดุนั้ น จะไม่เป็ น การละเมิ ดสิทธิบัตรหรือสิทธิ ความเป็นเจ้าของอย่างอื่น ตลอดจนจะรับผิ ดแทน
และปกป้องกรมและเจ้าหน้าที่ของกรมจากข้อเรียกร้องให้มีการรับผิดชอบใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้วัสดุนั้นทุกกรณี
๕. ผู้ขอใช้ตัวอย่าง ยินยอมชาระค่ าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่กรมเรียกเก็บจากการขอใช้
ตัวอย่างตามสัญญานี้ทุกประการ
๖. เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
- เอกสารแนบ ก รายการตัวอย่างที่ส่งมอบ จานวน ๑ หน้า
- เอกสารแนบ ข รายการข้อมูลที่เป็นความลับ จานวน ๑ หน้า
เอกสารแนบท้ายสัญญาที่คู่สัญญาได้ลงนามและลงวันที่ทุกแผ่น นับตัง้ แต่วันลงนามในสัญญานี้ ให้ถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
ข้อความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ
๗. ผู้ขอใช้ตัวอย่าง จะไม่โอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้อื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอม
เป็นหนังสือจากกรมก่อน
๘. ผู้ขอใช้ตัวอย่าง จะดาเนินการป้องกันและชดเชยความเสียหายและทาให้กรมพ้นจากความรับผิดใด ๆ
อันเกิดจากการใช้ประโยชน์จากตัวอย่างตามสัญญานี้ทุกประการ
ผู้ ข อใช้ ตั ว อย่ า ง รั บ ทราบและยิ น ยอมปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไข ข้ อ ตกลง และข้ อ ก าหนดของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและจะมีขึ้นในอนาคตทุกประการ
ในกรณีที่ผู้ขอใช้ตัวอย่างผิดสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ผู้ขอและคณะตกลงยินยอมส่งคืนวัสดุที่ได้รับ
ทั้ งหมดนั้ น ให้ ก รมโดยทั น ที หรื อ อย่ างช้ าภายใน ๕ วัน และจะชดใช้ ค่ าเสี ยหายที่ เกิ ด ขึ้ น ทั้ งหมด (ถ้ามี )
รวมถึงการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมด ตลอดจนการตัดสิทธิ์ในการพิจารณาให้ตัวอย่างในครั้งต่อไป

สัญญา...

-๓สัญญานี้ทาขึ้น สองฉบั บ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญ ญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสั ญญานี้
โดยตลอดแล้ว จึงลงนามไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน และเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
ลงชื่อ....................................................................... ผู้ให้
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ลงชื่อ.......................................................................ผู้ขอ
หัวหน้าโครงการวิจัย/ผู้วิจัยหลัก
ลงชื่อ.......................................................................พยาน/ผูร้ ับรอง
เจ้าสังกัดหน่วยงานผู้ขอ (นิติบุคคล/ประทับตรา)
ลงชื่อ.......................................................................พยาน/ผูร้ ับรอง
ผู้บริหารสังกัดหน่วยงานย่อยผู้ขอ (ประทับตรา)
ลงชื่อ.......................................................................พยาน
ผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการการตรวจคัดกรองสุขภาพทารกแรกเกิด

เอกสารแนบ ก
รายการตัวอย่างที่ส่งมอบ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตกลงที่จะส่งมอบตัวอย่างให้แก่ผู้ขอ …………………………….……………… ดังรายการต่อไปนี้
ลาดับที่
รายการตัวอย่าง
รหัสตัวอย่าง
หมายเหตุ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
อัตราค่าธรรมเนียม:
ตัวอย่างข้างต้น……….....…บาทต่อตัวอย่าง
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน…………………...บาท
หมายเหตุ: กรณีที่ปริมาณตัวอย่างไม่เพียงพอในการศึกษา ผู้ขอสามารถยื่นคาร้องขอตัวอย่างเพิ่มเติม
โดยต้องชี้แจงเหตุผลความจาเป็นที่ต้องการตัวอย่างเพิ่มเติม พร้อมทั้งชาระค่าธรรมเนียมตามกาหนด
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาหรับผูส้ ่งมอบตัวอย่าง (ในวันที่มารับตัวอย่าง)

คณะทางานบริหารจัดการคลังตัวอย่างฯ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ได้ส่งมอบตัวอย่างดังรายการที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว
ลงชื่อ………………………………………ผู้ส่งมอบ
ลงชื่อ…………………………….………………..ผู้รับรอง
( .………….……………….…………. )
ตาแหน่ง…เจ้าหน้าที่คลังตัวอย่างฯ…………….
วันที่ ………………………………………………...

(…………………………….……………………)

ตาแหน่ง เลขานุการคณะทางานบริหารจัดการฯ
วันที่ ………………………………………………………….

สาหรับผู้ขอ
ข้าพเจ้าได้รับตัวอย่างครบตามที่ระบุในเอกสารแล้ว
ลงชื่อ…………………….…………….………….ผู้ได้รับมอบหมายให้รับตัวอย่าง
(……………………………….….…………)
ตาแหน่ง………………………………………….
วันที่.………………………………………………

เอกสารแนบ ข
รายการข้อมูลที่เป็นความลับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตกลงที่จะเปิดเผยข้อมูลตัวอย่างที่เป็นความลับให้แก่ผู้ขอ........................................................
ดังรายการต่อไปนี้
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

เรื่องข้อมูลตัวอย่างที่เป็นความลับ

หมายเหตุ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................
สาหรับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ในวันที่มารับข้อมูลที่เป็นความลับ)
คณะทางานบริหารจัดการคลังตัวอย่างฯ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ส่งข้อมูลที่เป็นความลับดังรายการที่กล่าวมาข้างต้น
แล้ว
ลงชื่อ….………………………………………………ผู้ส่งข้อมูลทีเ่ ป็นความลับ ลงชื่อ…………………………….………………………….ผู้รับรอง
( .………….……………….…………….. )

ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่คลังตัวอย่างฯ
วันที่ ………………………………………………...

(…………………………….………………………….)

ตาแหน่ง เลขานุการคณะทางานบริหารจัดการฯ
วันที่ ………………………………………………………….

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สาหรับผู้รับข้อมูล
ข้าพเจ้าได้รับข้อมูลที่เป็นความลับครบตามทีร่ ะบุในเอกสารแล้ว
ลงชื่อ …………………….…………….…………………… ผูไ้ ด้รับมอบหมายให้รับข้อมูลที่เป็นความลับ
(……………………………….….…………………)

ตาแหน่ง……………………………………………………..
วันที่ ………………………………………………………….

