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นโยบายการรับ ฝากชีววัส ดุ
1. รับฝากชีววัสดุประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี , (ผู้ฝากสามารถดูรายละเอียดชีววัสดุที5รับฝากแต่ละประเภทได้ จากหลักเกณฑ์และ
เงื5อนไขการฝากชีววัสดุประเภทนันๆ)
,
1.1. จุลนิ ทรี ย์ (Microorganisms)
1.2. ชีววัสดุระดับโมเลกุล (Molecular materials)
1.3. ไวรัส (Viruses)
2. รับฝากเฉพาะชีววัสดุที5อยูใ่ น Risk Group 1 หรื อ 2 เท่านัน,
3. ขันตอนการรั
,
บฝากแสดงทีเ5 วบไซต์ของ TBRC ผู้ฝากต้ องกรอกข้ อมูลในฟอร์ มฝากตามรูปแบบการฝากที5ต้องการ
4. TBRC ตระหนักและเคารพในอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนัน, TBRC รับฝากเฉพาะชีววัสดุที5สามารถ
ระบุประเทศแหล่งกําเนิดของชีววัสดุนนๆ
ั , ได้
5. ผู้ฝากต้ องปฎิบตั ิตามกฎหมายและกฎข้ อบังคับที5เกี5ยวข้ อง
6. ผู้ฝากต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดการชําระเงินที5ระบุไว้ ในใบแจ้ งหนี , ผู้ฝากเป็ นผู้รับผิดชอบชําระค่าบริ การของธนาคาร
7. ข้ อสงวนสิทธิ
7.1. TBRC ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย การสูญหาย การเสียสภาพ การกลายพันธุ์ หรื อการไม่รอดชีวติ ของชีววัสดุที5รับ
ฝากอันเนื5องมาจากสาเหตุที5อยูน่ อกเหนือการควบคุมของ TBRC รวมถึงเหตุสดุ วิสยั ภัยพิบตั ิ อัคคีภยั อุทกภัย เหตุ
ระเบิด สงคราม การจราจล สงครามกลางเมือง การประท้ วง การหยุดงาน การพิพาทแรงงาน การโจรกรรม วัตถุดิบขาด
ส่ง หรื อเหตุการณ์อื5นๆ
7.2. TBRC ไม่รับผิดชอบต่อข้ อพิพาทหรื อความเสียหายจากกรณีที5ผ้ ฝู ากไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อกฎข้ อบังคับใดๆ
7.3. TBRC สงวนสิทธิในการไม่คืนค่าบริ การในทุกกรณี
8. ผู้ฝากสามารถเลือกฝากชีววัสดุได้ ตามรูปแบบการฝากแบบต่างๆ โดยต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื5อนไขการฝากแบบนันๆ
,
8.1. ฝากแบบเผยแพร่แก่สาธารณะ (Public deposit)
8.2. ฝากแบบ Safe deposit
8.3. ฝากแบบ Patent deposit
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หลัก เกณฑ์ แ ละเงือ นไขการฝากจุล ิน ทรี ย์ ณ Thailand Bioresource Research Center (TBRC)
ฝากแบบ Safe deposit
1. จุล ิน ทรีย์ท ีร ับ ฝาก
1.1. รับฝากเฉพาะแบคทีเรี ย ยีสต์ และรา บางกลุม่ ที5จดั อยูใ่ น Risk Group 1 หรื อ 2 เท่านัน,
1.2. รับฝากจุลนิ ทรี ย์ที5เก็บรักษาโดยวิธีแช่แข็ง ระเหยแห้ ง หรื อระเหิดแห้ งได้ เท่านัน,
2. การดูแ ลจุล นิ ทรีย์
2.1. จุลนิ ทรี ย์ที5รับฝากจะถูกเก็บในคลังแช่แข็ง ระเหยแห้ ง หรื อระเหิดแห้ ง ทังนี
, ,ขึ ,นอยูก่ บั ชนิดของจุลนิ ทรี ย์หรื อตามที5ผ้ ฝู าก
ระบุ
2.2. จุลนิ ทรี ย์และข้ อมูลจะถูกเก็บรักษาแบบไม่เผยแพร่
ผู้มีสทิ ธิeใช้ จลุ นิ ทรี ย์คือผู้ฝากและผู้ที5แสดงฟอร์ มอนุญาตให้ ใช้
จุลนิ ทรี ย์จากผู้ฝาก
2.3. ผู้ฝากเป็ นผู้เตรี ยมจุลนิ ทรี ย์สาํ หรับเก็บรักษา ผู้ฝากสามารถใช้ บริการของ TBRC ในการเตรียมจุลนิ ทรี ย์ได้ โดยผู้ฝากชําระ
ค่าบริ การในการเตรียม
2.4. หลังจากรับฝาก TBRC จะตรวจสอบการรอดชีวิต ความบริ สทุ ธ์ หรื อความถูกต้ องของชนิดจุลนิ ทรี ย์ เมื5อได้ รับเอกสาร
หรื ออีเมลแจ้ งจากผู้ฝาก โดยผู้ฝากชําระค่าบริ การในการตรวจสอบแต่ละครัง, กรณีที5มีการตรวจสอบแล้ วพบว่าจุลนิ ทรี ย์
ที5ฝากไม่รอดชีวิต ผู้ฝากมีหน้ าที5ในการส่งจุลนิ ทรี ย์ชดุ ใหม่เพื5อฝากเก็บรักษาแทนชุดเดิม
2.5. เมื5อจํานวนหลอดในคลังลดลง TBRC จะเตรี ยมหลอดจุลนิ ทรี ย์ชดุ ใหม่จากชุดเดิมที5มีอยูเ่ มื5อได้ รับแจ้ งจากผู้ฝากเท่านัน,
โดยผู้ฝากชําระค่าบริ การในการเตรี ยมหลอดจุลนิ ทรี ย์ชดุ ใหม่
2.6. เมื5อครบกําหนดระยะเวลาฝาก TBRC จะแจ้ งให้ ผ้ ฝู ากเลือกวิธีการจัดการดังนี ,
2.6.1. ฝากจุลนิ ทรี ย์ แบบ Safe deposit ต่อ พร้ อมชําระค่าบริ การ
2.6.2. ฝากจุลนิ ทรี ย์แบบเผยแพร่แก่สาธารณะ
2.6.3. ขอจุลนิ ทรี ย์คืน
2.6.4. ขอให้ TBRC ทําลายจุลนิ ทรี ย์
3. การให้ บ ริก ารจุล นิ ทรีย์
3.1. ผู้ฝากเป็ นผู้พิจารณาการให้ บริ การเมื5อมีการขอรับบริ การจุลนิ ทรี ย์ กรณีอนุญาตให้ ใช้ จลุ นิ ทรี ย์ผ้ ฝู ากต้ องลงนามในฟอร์ ม
อนุญาตให้ ใช้ จลุ นิ ทรี ย์และส่งให้ TBRC และการให้ บริ การจะใช้ เงื5อนไขที5กําหนดโดยผู้ฝาก โดยผู้ฝากเป็ นผู้รับผิดชอบต่อ
คําร้ องหรื อข้ อพิพาทที5เกิดจากเงื5อนไขการให้ บริ การจุลนิ ทรี ย์
3.2. ผู้ขอรับบริ การจุลนิ ทรี ย์ชําระค่าบรรจุภณ
ั ฑ์และค่าส่งแก่ TBRC เมือ5 มีการขอรับบริ การ
4. ค่ าบริก ารฝากจุล นิ ทรีย์
ผู้ฝากชําระค่าบริ การตามที5ระบุในรายการค่าบริ การซึง5 แสดงในเว็บไซต์ของ TBRC หากไม่มกี ารชําระค่าบริการเป็ นเวลา 2 ปี
TBRC จะเลือกวิธีการจัดการดังนี ,
4.1. เปลีย5 นการฝากเป็ นแบบเผยแพร่แก่สาธารณะหรื อ
4.2. ส่งจุลนิ ทรี ย์คืนให้ ผ้ ฝู ากตามที5อยูท่ ี5แจ้ งในฟอร์ มฝากจุลนิ ทรี ย์ หรื อ
4.3. ทําลายจุลนิ ทรี ย์
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