
รายงานการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คร้ังที่ 2/2559 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารศูนย์วิจัยชั้นสูง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
__________________________________ 

  
           ศูนย์บริการวิเคราะหท์ดสอบ สวทช.                                                                                   หน้า 1 / 14 

 

 

รายชื่อผู้ร่วมประชุม:  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

1. ผู้ช่วยศาสตาจารย์จุฬาลักษณ์ พัฒนศักิ์ภิญโญ รักษาการผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ 

มหาวิทยาลัยบรูพา 

2. ผศ.ดร. เอกรัฐ ศรสีุข    คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

3. ดร.วิชญา กันบัว    รองคณบดฝี่ายวิจัยและเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

4. ผศ.ดร. สกณุณี บวรสมบตั ิ   ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5. ดร.นงณพชร คณุากร    นักวิจัยเช่ียวชาญ สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

6. นางสาวอิสยาภรณ์ ประสารกลุนันท์  ผู้จัดการศูนย์เครื่องมือวิจัย 

7. นายธนายุทธ สังข์อินทร์    เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ศูนยเ์ครื่องมือวิจัย 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์

8. ผศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน   ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

9. ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล    รองผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

10. รศ.ดร.พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ   รองผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

11. นางสาวจิราพร ศรีหุ่น    หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตรเ์พื่อมาตรฐานและอตุสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

12. ผศ.ดร.อัญชลี ส าเภา    ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายปฏิบัติการวจิยั 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

13. นายศิริชัย โฆษติารตัน ์    หัวหน้าหน่วยเครื่องมือกลาง 

14. นายจรลั นับเนืองทรัพย ์    หัวหน้างานเครื่องมือกลาง 
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15. ดร. ระวิวรณ บญัชาธนากิจ   นักวิทยาศาสตร ์

16. นายนวพล อุกพ้วย    นักวิทยาศาสตร ์

17. นางสาวอัจฉราพรรณ จันทร์ยงค ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

18. นายนาวิน รสาธติกุล    ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

19. นายประทีบ  วงศ์บัณฑติ     รักษาการผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาและวิเคราะหส์มบตัิของวัสด ุ

ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

20. นายณฏฐพล  วุฒิพันธุ์    ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส 

21. นางรัศรินทร์  แผ่นทองธราพัฒน ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปอาวุโส 

22. นางสาววิชุตา จ าปาเงิน    เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

เร่ิมประชุม:  13.00  น. 

 

สาระส าคัญการประชุม 
วาระที่ 1 เร่ืองเสนอให้ท่ีประชุมทราบ 

รายงานผลกิจกรรมกลุ่มย่อย 

 กลุ่มความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ   (ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงาน) 
หน่วยงานในกลุ่ม   
1. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
2. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   
3. ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
หน้าท่ีของหน่วยงานกลุ่มความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ   
ก าหนดทิศทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของเครือข่าย 
ที่มาของกิจกรรม   
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ได้น าคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าศึกษาดูงาน 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมประชุมกลุ่มย่อยเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ กลุ่มความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ   
ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ในวันศุกร์  ที่ 22 มกราคม 2559  โดยมีผู้บริหารและ
บุคลากรจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)  เดินทางมาร่วมประชุมด้วย 
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หัวข้อกิจกรรม 
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านการบริหารจัดการ    

ผู้แทนหน่วยงานของสามหน่วยงานแนะน าหน่วยงาน  น าเสนอข้อมูลการด าเนินงาน   และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
ในด้านการบริหารจัดการตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน  รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่พบและแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหา 

2. การก าหนดทิศทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ของกลุ่มเครือข่าย   
ผู้แทนหน่วยงานของสามหน่วยงานน าเสนอข้อมูลการด าเนินงานทางด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 

 การจัดการสารเคมี  

 การจัดการของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ   

 ระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการในภาพรวม 

 การยกระดับทางด้านความปลอดภัยของหน่วยงาน 

ข้อสรุป  
ที่ประชุมกลุ่มความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการได้ให้ข้อสรุปการก าหนดทิศทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านความปลอดภัย

ของห้องปฏิบัติการ ของกลุ่มเครือข่าย ดังน้ี 
1. ห้องปฏิบัติการในเครือข่ายควรด าเนินงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด   
โดยด าเนินการตามระบบมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยฯ หรือน าระบบมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยฯ มา

ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน 
2. หน่วยงานในเครือข่ายสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ระหว่างกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าระบบมาตรฐานทางด้าน

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ มาใช้ในการด าเนินงาน 
3.  การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และเยี่ยมชมการด าเนินงานตามระบบมาตรฐานความปลอดภัย มอก. 18001 ของศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 

 กลุ่มซ่อมบ ารุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงาน) 
หน่วยงานในกลุ่ม 
1. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
2. ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
4. ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. 
สรุปการด าเนินงาน 
1. ก าหนดเรื่องช่องทางการสื่อสารภายในกลุ่มซ่อมบ ารุงฯ 

 เสนอช่องทาง LINE เพื่อใช้ในการสื่อสารกลุ่มซ่อมบ ารุง ฯ 
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 เปิดหน้าเว็ปเพื่อตั้งกระทู้ เสนอความคิดเห็น ปรึกษาหารือ เรื่องของการซ่อมบ ารุง เทคนิค ปัญหาที่พบ รวมถึง
วิธีแก้ไขปัญหา ในกลุ่มซ่อมบ ารุงฯ 

2. จัดท ามาตรฐานกลางในการซ่อม เครื่องย้ายเครื่องมือ การยืมหรือโอนย้ายเพื่อแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนไปจากมาตราฐาน
เดิม 

3. จัดท า DATA เครื่องมือ คลังอะไหล่ ใช้งานร่วมกัน มีข้อมูลผู้ขาย ราคา ข้อดี ด้อย โดย สวทช ยินดีให้ใช้พื้นที่  SEVER 
ส่วนข้อมูลต่าง ๆ กลุ่มซ่อมบ ารุงฯ 

4. อบรมเครื่องมือร่วมกัน เพ่ือประโยชน์ในการซ่อมเครื่องมือในอนาคต และลดการพึ่งพาผู้ขาย รวมถึงค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุง 
5. การท า Backup ข้อมูล Software เครื่องมือ  (Cloning ) เพื่อแก้ปัญหาการเรียกผู้ขาย และ ลดค่าใช้จ่าย 
 

 กลุ่มพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการวิธีวิเคราะห์  (ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. กล่าวรายงาน) 
หน่วยงานในกลุ่ม 
1. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
2. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 
3. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
4. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5. ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
6. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
7. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
8. โครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือศาลายา กองบริหารงานวิจัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
9. ศูนย์บริการวิเคาระห์ทดสอบ สวทช. 
การด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์และความร่ามมือ 
1. เพื่อการจัดการองค์ความรู้ของกลุ่มในการพัฒนามาตรฐานของห้องปฏิบัติ 
2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการร่วมกัน 

การด าเนินงานที่ผ่านมา 
1. ร่วมประชุมเพื่อก าหนดทิศทางของกลุ่มร่วมกัน โดยประชุมวันที ่๒๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   และ๒๘  เมษายน  ๒๕๕๙ ณ 
สวทช. 
2. เรียนเชิญ ผู้อ านวยการส านักบริหาร และรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบ์ริการ บรรยายให้ความรู้ เรื่องข้อก าหนดและ
การจัดท ามาตรฐาน ISO/IEC 17025 
3. จัดท าฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อแชร์ข้อมูลภายในกลุ่มสมาชิกมีการสง่มอบมาแล้ว 4 หน่วยงาน (มอ.,สวทช.,มช., มจธ.) จากท้ังหมด 
9 หน่วยงาน 



รายงานการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คร้ังที่ 2/2559 

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙  เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารศูนย์วิจัยชั้นสูง 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
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 กลุ่มฐานข้อมูลทางด้านความสามารถของห้องปฏิบัติการ (ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. รายงาน) 
 หน่วยงานในกลุ่ม 

1. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
2. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
3. ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4. ศูนย์บริการวิเคาระห์ทดสอบ สวทช. 

การด าเนินงานกลุ่มฐานข้อมลูทางด้านความสามารถของห้องปฏบิัติการ 
วัตถุประสงค์และความร่ามมือ 

1. จัดท าฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ร่วมกัน เพื่อการบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสมาชิกในกลุ่ม 
       2. เพื่อให้เกิดความร่วมมือหอ้งปฏิบัติการภายในกลุ่มฯ การพฒันาฐานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ร่วมกัน 
การด าเนินงานที่ผ่านมา 

1. ร่วมประชุมเพือ่ก าหนดทิศทางของกลุ่มร่วมกัน โดยประชุมวันที่๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ ณ สวทช. 
2. จัดท าฐานข้อมูลเครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบของสมาชิกเครือข่ายฯ 
3. จัดท าระบบการบรหิารจดัการเครือ่งมือวิทยาศาสตรร์่วมกัน 
4. จัดท าฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ร่วมกัน เพื่อการบริหารจัดการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของสมาชิกในกลุ่ม 

เพื่อให้เกิดความร่วมมือห้องปฏิบตักิารภายในกลุ่มฯ การพัฒนาฐานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ร่วมกัน 
- ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 19 พ.ค. 59 
- ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 14 มิ.ย. 59       

* อยู่ในระหว่างการเตรียมการเพื่อน าระบบไปใช้ใน มจธ. 

- ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 7 ก.ค. 59 

- ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ 22 ก.ค. 59 

วาระที่ 2 เร่ืองท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 พิธีเปิดตัวเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และการลงนามใน MOU 

ก าหนดการ 

9.00-9.30 ผู้อ านวยการ สวทช. กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “.............” 
Key : บทบาทของ สวทช. ผ่าน NCTC ในการสร้างความเข้มแข็งใหแ้ก่ภาคอุตสาหกรรม 
อธิบายว่า NCTC คืออะไร ท าอะไร สร้างความเข้มแข็งได้อย่างไร 

9.30-9.45 ประธานเครือข่าย “ประโยชน์ของความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของประเทศ” 

9.45-10.15 พิธีลงนาม MOU 16 สถาบัน 
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10.15-10.30 เบรค+ เยี่ยมชมนิทรรศการ 
10.30-12.00 งานเสวนาหัวข้อ “บทบาทของเครือข่ายวิทยาศาสตรเ์พื่อสนับสนุน Thailand 4.0” 

12.00-13.30 รับประทานอาหารกลางวัน + เยี่ยมชมนิทรรศการ 
13.30-15.30 Visit lab NCTC + ศูนย์แห่งชาติ + Tenant 

 

กิจกรรม 
- พิธีการ : เปิดตัวและลงนาม MOU (จ้าง) 
- การเสวนา (NCTC) 
- การเยี่ยมชม (การตลาด) 
- นิทรรศการ (จ้าง) 
- ประชาสัมพันธ์ – ข่าว (จ้าง + PR สวทช.) 

 

 พิจารณารายละเอียดเนื้อหา MOU ร่วมกัน ซึ่งเนื้อหามีดังนี ้
 
                                                  ฉบับร่าง 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ด้านการวิจัยและพัฒนา 

เครือข่ายศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  
(Scientific Equipment Center Network of Thailand : SECNET) 

                             สัญญาเลขที่ ….............................. 

 
บันทึกข้อตกลงนี้ท าขึ้น ณ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ ตั้งอยู่เลขท่ี 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ เมื่อวันที่ 
13 กันยายน พ.ศ. 2559 ระหว่าง 

ณ ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย นาย ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อ านวยการ 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  [(เลือก ๑ หรือ ๒ เพียงข้อใดข้อหนึ่ง) (๑) (กรณีผู้อ ำนวยกำร สวทช. ลงนำม) ผู้มีอ านาจลง
นามผูกพันนิติบุคคลดังรายละเอียดปรากฏตามส าเนาค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ท่ี ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ลงวันที่ ....................... ผนวก 
๑ แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ” ฝา่ยหนึ่ง กับ 

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย ตั้งอยู่เลขท่ี เทคโนธานี ถนน เลียบคลองห้าต าบล/แขวง คลองห้า  อ าเภอ/เขต 
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คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  12120 โดย ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ต าแหน่ง ผู้ว่าการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยผู้มีอ านาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคลดังรายละเอียดปรากฏตามส าเนา ......................... ท่ี ................ ลงวันท่ี ...................  

มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งอยู่เลขท่ี  99 หมู่ 9 ต าบล/แขวง ท่าโพธ์ิ อ าเภอ/เขต เมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุ
จินต์ จินายน ต าแหน่ง อธิการบดี ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ดังรายละเอียดปรากฏตามส าเนา ......................... ที่ ................ ลง
วันท่ี ................... 

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งอยู่เลขที่ 169 ถนน ลงหาดบางแสน ต าบล/แขวง แสนสุข อ าเภอ/เขต เมือง จังหวัด ชลบุรี 
20131โดย ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข ต าแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้มี อ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังรายละเอียดปรากฏตาม
ส าเนา ......................... ท่ี ................ ลงวันท่ี ...................  

ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์เพ่ือการวิจัยขั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งอยู่เลขที่  99 ถนน พหลโยธินต าบล/แขวง คลองหนึ่ง 
อ าเภอ/เขต คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12121 โดย รศ.ดร.  วรภัทร ลัคนทินวงศ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ดัง
รายละเอียดปรากฏตามส าเนา ........................ ที่ ................ ลงวันท่ี ...................  

ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งอยู่เลขที่  333 หมู่ 1 ต าบล/แขวง ท่าสุด อ าเภอ/เขต เมือง 
จังหวัด เชียงราย 57100 โดย ดร.สยาม  ภพลือชัย ต าแหน่ง รักษาการแทนผู้อ านวยการ ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ดังรายละเอียดปรากฏ
ตามส าเนา ......................... ที่ ................ ลงวันท่ี ...................  

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่  239 ถนน ห้วยแก้ว ต าบล/
แขวง สุเทพ อ าเภอ/เขต เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50200 โดย นางสกุณณี บวรสมบัติ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ดัง
รายละเอียดปรากฏตามส าเนา ......................... ท่ี ................ ลงวันท่ี ...................  

กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล  ตั้งอยู่เลขที่  999 ต าบล/แขวง พุทธมณฑลสาย 4 อ าเภอ/เขต ศาลายา จังหวัด นครปฐม 
73170 โดย นางรัตนา เพ็ชรอุไร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ดังรายละเอียดปรากฏตามส าเนา ......................... 
ที่ ................ ลงวันท่ี ...................  

ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งอยู่เลขที่  222 ต าบล/แขวง ไทยบุรี อ าเภอ/เขต ท่าศาลา จังหวัด 
นครศรีธรรมราช 80161 โดย ผศ.ดร. ฉัตรชัย กัลยาณปพน ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ดังรายละเอียดปรากฏ ตา 
ส าเนา ......................... ที่ ................ ลงวันท่ี ...................  

 
ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่  15 ถนน กาญจนวณิชย์ อ าเภอ/เขต 

หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา 90110 โดย ผศ. จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ  ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ดังรายละเอียด
ปรากฏตามส าเนา ......................... ท่ี ................ ลงวันท่ี ...................  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งอยู่เลขที่  50 ถนน งามวงศ์วาน ต าบล/แขวง ลาดยาว อ าเภอ/เขต จตุจักรจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
10900 โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ต าแหน่ง รักษาการแทนอธิการบดี ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ดังรายละเอียดปรากฏตาม
ส าเนา ......................... ท่ี ................ ลงวันท่ี ...................  

ศูนย์เคร่ืองมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่เลขท่ี  254 ถนน พญาไทต าบล/แขวง วังใหม่ อ าเภอ/
เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10330 โดย รศ.ดร. อมร เพรชสม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ดังรายละเอียด
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ปรากฏตามส าเนา ......................... ท่ี ................ ลงวันท่ี ...................  
ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์เพ่ือมาตรฐานและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตั้งอยู่เลขที่  126 ถนน 

ประชาอุทิศ ต าบล/แขวง บางมด อ าเภอ/เขต ทุ่งครุ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10140  โดย นางจิราพร ศรีหุ่น ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ ผู้มีอ านาจลง
นามผูกพันนิติบุคคล ดังรายละเอียดปรากฏตามส าเนา ......................... ที่ ................ ลงวันท่ี ...................  

ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งอยู่เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต าบล/แขวง สุรนารี 
อ าเภอ/เขต เมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โดย ดร. สาโรจน์ รุจิรวรรธน์ ต าแหน่งผู้อ านวยการ ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ดังรายละเอียด
ปรากฏตามส าเนา ......................... ที่ ................ ลงวันท่ี ...................  

ศูนย์เคร่ืองมือกลางและปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งอยู่เลขที่ 85 ต าบล/แขวง เมืองศรีไคอ าเภอ/เขต วารินช าราบ 
จังหวัด อุบลราชธานี 34190 โดย นางสาวอัญชลี ส าเภาต าแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิจัย ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ดัง
รายละเอียดปรากฏตามส าเนา ......................... ท่ี ................ ลงวันที่ ...................  

ผนวก ๒ แนบท้ายบันทึก ข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ เครือข่ายศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 
(Scientific Equipment Center Network of Thailand : SECNET)” อีกฝ่ายหนึ่ง 
 ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงท าบันทึกข้อตกลงกัน ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. วัตถุประสงคแ์ละขอบเขตของความร่วมมือ 

1.1 วัตถุประสงค์ 
1.1.1 เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ของศูนย์เครื่องมือภายในประเทศในด้านต่างๆ ดังน้ี 

- การบริหารจัดการ การด าเนินการ 
- การวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบและบริการวิชาการ 
- การพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ 
- การซ่อมบ ารุงเครื่องมือ 
- การพัฒนาบุคลากร 
- การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 

1.1.2 สนับสนุนการใช้ประโยชน์ของเครื่องมือและการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างสมาชิก 
1.1.3 พัฒนาค่านิยม จริยธรรม จรรยาบรรณ และแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในกลุ่มสมาชิกเครือข่าย 
1.1.4 ร่วมกันเสนอแนะแนวทาง และนโยบายต่อภาครัฐในด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
1.1.5 สร้างความเชื่อมโยง ประสานงานกับหน่วยงานหรือเครือข่ายที่มีลักษณะคล้ายกันท้ังในและต่างประเทศ 

1.2 ขอบเขต 
1.2.1 จัดตั้งกลุ่มพัฒนาในด้านต่างๆ ร่วมกัน ดังนี้ 

- กลุ่มวิจัยเชิงพาณิชย์ 
- กลุ่มพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ และวิธีวิเคราะห์ 
- กลุ่มบริหารจัดการความรู้การจัดหาครุภัณฑ์ 
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- กลุ่มฐานข้อมูลทางด้านความสามารถของห้องปฏิบัติการ 
- กลุ่มพัฒนาบุคลากร 
- กลุ่มซ่อมบ ารุง 
- กลุ่มส่งเสริมกิจกรรมเครือข่าย 
- ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

1.2.2 จัดตั้งหน่วยงานประสานงานกลางในกรุงเทพ 
1.2.3 ด าเนินการเรื่องใบรับรองประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์ สาหรับเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ เพื่อการท างานอย่างมี

ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
1.2.4 แก้ปัญหาเรื่องค่าซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมือที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยในประเทศ โดยการสร้างบุคลากรของศูนย์ให้มี

ความชานาญในการซ่อมบารุงเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ลดการพึ่งพาบริษัทจัดจ าหน่ายเครื่องมือ 
1.2.5 บริหารจัดการ การบริการ ค่าบริการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถลงทะเบียน ตรวจสอบราคาค่าบริการ ผ่านระบบบริการ

ออนไลน์ เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้บริการส าหรับลูกค้า 
1.2.6 จัดตั้งคณะทางานด้านในด้านต่างๆ เพื่อช่วยกันพัฒนาศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในประเทศ 
1.2.7 จัดการอบรมเพื่อพัฒนาและยกระดับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อให้ได้มาตรฐาน เช่น ISO /IEC 17025 
1.2.8 จัดตั้งการท าเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ (Interlaboratory comparison) ส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล

และตรวจสอบผล ระหว่างศูนย์เครื่องมือภายในประเทศ เพื่อความถูกต้องของข้อมูลและผลทดสอบ 
1.2.9 จัดกิจกรรมและเวิร์คชอปร่วมกัน 
1.2.10 จัดตั้งหน่วยซ่อมบ ารุง ท่ีมีวิศวกรหรือผู้เช่ียวชาญในด้านการซ่อมบ ารุง เพื่อช่วยการดูแลรักษาเครื่องมือ 

ทั้งนี้ ความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงข้อ ๑.๒.๑ ถึงข้อ ๑.๒.๑๐ ทั้งสองฝ่ายจะจัดท าเป็นข้อตกลงโครงการย่อยภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ 
โดยรายละเอียดและข้อตกลงของโครงการย่อยจะจัดท าในรูปแบบความตกลงเป็นหนังสือของแต่ละโครงการย่อยเป็นรายกรณีไป 

ข้อ 2. ก าหนดระยะเวลาความร่วมมือ 

2.1 บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล ง นี้ มี ผ ล บั ง คั บ ใ ช้ ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ ท า บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล ง นี้  โ ด ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ข อ ง ทั้ ง ส อ ง ฝ่ า ย ใ น  
การด าเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ มีก าหนดระยะเวลาความร่วมมือ ........ (…...) เดือน/ปี นับตั้งแต่วันที่ท าบันทึกข้อตกลงนี้ (ตั้งแต่วันที่ 13 
กันยายน พ.ศ. 2559  ถึงวันที่ ..........................) โดยทั้งสองฝ่ายอาจตกลงขยายระยะเวลาในการด าเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ออกไปได้ตาม
ความเหมาะสมโดยมีเหตุผลอันสมควร โดยท าเป็นบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงนี้ 

2.2 บันทึกข้อตกลงนี้อาจสิ้นสุดลงก่อนครบก าหนดระยะเวลาความร่วมมือตามข้อ ๒.๑ ในกรณี ดังนี้ 
2.2.1 ทั้งสองฝ่ายตกลงกันเป็นหนังสือ เพื่อเลิกบันทึกข้อตกลงนี้ 
2.2.2 ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกบันทึกข้อตกลงนี้ โดยมีหนังสือแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า .30 วัน (...1ปี..) 

วัน/เดือน 
 
2.3 การที่บันทึกข้อตกลงนี้สิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยกรณีใด ไม่มผีลเป็นการยกเลกิกิจกรรมย่อยภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ท่ีด าเนินงานไปแลว้ 
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หรือที่อยู่ระหว่างด าเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ จากการด าเนินงานที่ท าไปแล้ว หรือที่อยู่ระหว่างการด าเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ เว้น
แต่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงเป็นหนังสือกันเป็นอย่างอ่ืน 

2.4 เมื่อบันทึกข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง แต่ละฝ่ายมีสิทธิที่จะด าเนินงานกิจกรรมย่อยภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ ต่อไปได้เองหรือร่วมมือกับ
บุคคลอื่นต่อไปได้โดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ในส่วนของตน โดยจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของอีกฝ่ายหนึ่ง และไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
ความลับ และ/หรือความลับทางการค้าของอีกฝ่ายหนึ่ง 

2.5 ให้ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๑๐ ของบันทึกข้อตกลงนี้ยังมีผลบังคับอยู่ต่อไป    แม้บันทึกข้อตกลงนี้จะสิ้นสุด
ลงแล้ว 

ข้อ 3. การรักษาความลับ 

(เลือก ๑ หรือ ๒ เพียงข้อใดข้อหนึ่ง) 
 (๑) 

ภ า ย ใ น ก า ห น ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ข อ ง บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล ง นี้  ห า ก ฝ่ า ย ใ ด ฝ่ า ย ห นึ่ ง จ ะ เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น  
ความลับ และ/หรือความลับทางการค้า ให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายจะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับและ/หรือความลับทางการค้าให้แก่กัน
และกัน ทั้งสองฝ่ายตกลงจะท าสัญญาการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับเป็นหนังสือหรือก าหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับใน
ข้อตกลงโครงการย่อย 

(๒) 
3.1 ภายในก าหนดระยะเวลาความร่วมมือของบันทึกข้อตกลงนี้ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับและ/หรือความลับ

ทางการค้าให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง โดยหากเป็นข้อมูลซึ่งอยู่ในรูปของเอกสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกลงในสื่อต่างๆ หรือสิ่ง
อื่นใดที่เป็นรูปธรรม จะต้องท าเครื่องหมาย “ลับ” หรือเครื่องหมายที่มีความหมายท านองเดียวกันนี้ไว้กับสิ่งนั้นอย่างชัดเจน ส่วนกรณีที่เป็นการ
เปิดเผยด้วยวาจาหรือด้วยวิธีการอื่นใดที่ไม่เป็นรูปธรรม ซึ่งฝ่ายผู้ให้ข้อมูลได้แจ้งให้ฝ่ายผู้รับข้อมูลทราบ ณ เวลาเปิดเผยนั้นว่าเป็นการเปิดเผยข้อมลู
ที่เป็นความลับ โดยฝ่ายผู้ให้ข้อมูลจะต้องสรุปสาระส าคัญของข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งท าเครื่องหมาย “ลับ” 
หรือเครื่องหมายที่มีความหมายท านองเดียวกันนี้ไว้กับข้อความสรุปนั้นอย่างชัดเจน พร้อมทั้งส่งมอบข้อความสรุปดังกล่าวใ ห้แก่ฝ่ายผู้รับข้อมูล
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับตั้งแต่วันท่ีฝ่ายผู้ให้ข้อมูลเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับนั้น ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้รวมเรียกว่า “ข้อมูลที่เป็นความลับ”
โดยฝ่ายผู้รับข้อมูลจะต้องรักษาความลับของข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเคร่งครัดและต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของข้อมูลที่เป็นความลับท่ีได้รับจากฝ่ายผู้ให้ข้อมูล เพื่อป้องกันมิให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับได้โดยง่าย 

3.2 ฝ่ายผู้รับข้อมูลอาจเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของฝ่ายผู้ให้ข้อมูลแก่พนักงาน ลูกจ้าง ท่ีปรึกษาของฝ่ายผู้รับข้อมูล และ/หรือ
บุคคลภายนอกที่จ าเป็นต้องเกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าว โดยฝ่ายผู้รับข้อมูลจะต้องด าเนินการให้พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา
ของฝ่ายผู้รับข้อมูล และ/หรือบุคคลภายนอกดังกล่าวต้องผูกพันในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับโดยมีข้อก าหนดเช่นเดียวกับข้อก าหนดในบันทึก
ข้อตกลงนี้ด้วย 

3.3 หน้าที่ในการรักษาความลับของข้อมูลที่เป็นความลับตามบันทึกข้อตกลงข้อ ๔ นี้ ให้มีผลบังคับตลอดระยะเวลาแห่งบันทึก
ข้อตกลงนี้ และยังคงมีผลต่อไปแม้บันทึกข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลงไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามเว้นแต่ฝ่ายผู้รับข้อมูลสามารถแสดงพยานหลักฐานได้ว่า 

3.3.1 ข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ฝ่ายผู้รับข้อมูลได้รับทราบอยู่ก่อนที่ฝ่ายผู้ให้ข้อมูลจะได้เปิดเผยข้อมูลนั้น 
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3.3.2 ฝ่ายผู้รับข้อมูลได้รับมอบข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวมาจากบุคคลที่สามซึ่งไม่อยู่ภายใต้ข้อก าหนดในเรื่องการรักษา
ความลับหรือข้อจ ากัดสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างข้อมูลที่เป็นความลับเช่นเดียวกับบันทึกข้อตกลงนี้ 

3.3.3 ข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวเป็นข้อมูลที่รู้กันโดยทั่วไปโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนหรือขณะเวลาที่ฝ่ายผู้ให้ข้อมูล
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวให้แก่ฝ่ายผู้รับข้อมูล 

3.3.4 ข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวที่ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะและเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปแล้วหลังจากที่ฝ่ายผู้ให้ข้อมูลได้
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวให้แก่ฝ่ายผู้รับข้อมูล โดยไม่ได้เกิดจากการฝ่าฝืนข้อก าหนดในการรักษาความลับของข้อมูลที่เป็นความลับ
ภายใต้บันทึกข้อตกลงนี ้

 
3.3.5 ข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มาจากการวิจัยและพัฒนาขึ้นเองโดยอิสระ โดยฝ่ายผู้รับข้อมูลหรือตัวแทน

หรือลูกจ้างของฝ่ายผู้รับข้อมูล โดยไม่ได้เกิดจากการฝ่าฝืนข้อก าหนดในการรักษาความลับของข้อมูลที่เป็นความลับภายใต้บันทึกข้อตกลงนี ้
3.3.6 ข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ก าหนดให้ต้องเปิดเผยโดยกฎหมายหรือตามค าสั่งศาล ทั้งนี้ ฝ่ายผู้รับข้อมูล

จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ฝ่ายผู้ให้ข้อมูลได้รับทราบถึงข้อก าหนดหรือค าสั่งดังกล่าวก่อนที่จะด าเนินการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าว และใน
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าว ฝ่ายผู้รับข้อมูลจะต้องด าเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อขอให้คุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าว
ไม่ให้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะด้วย 

3.3.7 ข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าวนั้นกลายเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นความลับแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย 
3.3.8 ฝ่ายผู้รับข้อมูลได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากฝ่ายผู้ให้ข้อมูลก่อนเปิดเผยข้อมูลนั้น 

3.4 ทั้งสองฝ่ายอาจตกลงกันเกี่ยวกับการรักษาความลับในข้อตกลงของแต่ละโครงการย่อยภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้เป็นหนังสือเป็น
อย่างอื่นเป็นรายกรณีไป 

ข้อ 4. เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ วัสดุ และอุปกรณ์ 

4.1 บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ และอุปกรณ์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ได้ใช้ในการด าเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ และ/หรือ
โครงการย่อยภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ และ/หรือซึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ซื้อมาด้วยทุนทรัพย์ของฝ่ายนั้น และ/หรือซึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้จ่ายชดใช้คืนให้ 
ถือว่าเป็นกรรมสิทธ์ิของฝ่ายนั้นแล้วแต่กรณ ีโดยฝ่ายที่เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิในบรรดาเครือ่งมือ เครื่องใช้ วัสดุ และอุปกรณ์นั้นมีสิทธิท าเครื่องหมาย
แสดงไว้ที่เครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ และอุปกรณ์ที่ฝ่ายนั้นจัดหามาว่าเป็นทรัพย์สินของฝ่ายนั้นได้ และหากมีกา รยุติการด าเนินงานตามบันทึก
ข้อตกลงนี้ และ/หรือโครงการย่อยภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ ตามแต่กรณี แล้ว ฝ่ายที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์มีสิทธิน าทรัพย์สินของตนกลับคื นไปได้ 
ทั้งนี้ ภายใต้กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของแต่ละฝ่าย เว้นแต่จะมีข้อตกลงเป็นหนังสือกันเป็นอย่างอ่ืน 

4.2 แต่ละฝ่ายจะส่งมอบเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ และอุปกรณ์ที่เป็นของอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งฝ่ายนั้นครอบครองอยู่คืนให้แก่ฝ่ายที่เป็น
เจ้าของภายในก าหนดระยะเวลา ..30 วัน... (.....) วัน นับตั้งแต่การด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ และ/หรือโครงการย่อยภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้
ตามแต่กรณีสิ้นสุดลง 

ข้อ 5. การประชาสัมพันธ์ 

5.1 เว้นแต่ทั้งสองฝ่ายจะมีข้อตกลงเป็นหนังสือเป็นอย่างอ่ืน 
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5.1.1 แต่ละฝ่ายสามารถประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ โฆษณา หรือให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความร่วมมือในการด าเนินงาน
ภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ได้ หากไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อีกฝ่ายหนึ่งโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อน 

5.1.2 ฝ่ายที่ประสงค์จะประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ โฆษณา หรือให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงาน และ/หรือผลการ
ด าเนินงาน ภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้  

5.2 ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ โฆษณา หรือให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อ ๗.๑ จะต้องแสดงข้อความหรือสัญลักษณ์อื่นใดให้ปรากฏ
ด้วยว่าเป็นความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายและแสดงถึงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานอย่างชัดเจนด้วย 

ข้อ 6. ผู้ประสานงานและการจัดต้ังคณะท างาน 

ทั้งสองฝ่ายตกลงแต่งตั้งบุคลากรของแต่ละฝ่ายจ านวน ๑ (หนึ่ง) คน ให้เป็นผู้ประสานงาน ในการด าเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ 
และทั้งสองฝ่ายอาจตกลงร่วมกันเป็นหนังสือจัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อด าเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ และ/หรือด าเนินงาน
โครงการย่อยได้ตามแต่ที่ท้ังสองฝ่ายเห็นสมควร 

ข้อ 7. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขบันทึกข้อตกลง 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบันทึกข้อตกลงนี้ ให้ท าเป็นบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม และลงนามผูกพันโดยผู้มี
อ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลและประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (หากมี) ของแต่ละฝ่าย 

 
 
 

ลงช่ือ ………………………………............ 
(ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช.) 

(นาย ณรงค์ ศิรเิลิศวรกุล) 
ผู้อ านวยการ 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
 

 
 
 

ลงช่ือ ………………………………............ 
(สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย) 

(ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ) 
ผู้ว่าการ 

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย  

 
 
 

ลงช่ือ ………………………………............ 
(มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
(ดร.สุจินต์ จินายน) 

อธิการบด ี
มหาวิทยาลยันเรศวร  

 
 
 

ลงช่ือ ………………………………............ 
(คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบรูพา) 

(ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรสีุข) 
คณบด ี

 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบรูพา  
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ลงช่ือ ………………………………............ 
(ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยขั้นสูง) 

(รศ.ดร.  วรภัทร ลคันทินวงศ์) 
ผู้อ านวยการ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 
 
 

ลงช่ือ ………………………………............ 
(ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี) 

(ดร.สยาม ภพลือชัย) 
รักษาการแทนผู้อ านวยการ  
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

 
 
 
 

ลงช่ือ ………………………………............ 
(ศูนย์บริกำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี) 

(นางสกุณณี บวรสมบัติ) 
ผู้อ านวยการ 

คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 
 

ลงช่ือ ………………………………............ 
(กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล) 

(นางรัตนา เพ็ชรอุไร) 
ผู้อ านวยการ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
 
 

ลงช่ือ ………………………………............ 
(ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยวลยัลักษณ์) 

(ผศ.ดร. ฉัตรชัย กัลยาณปพน) 
ผู้อ านวยการ 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์

 
 
 

ลงช่ือ ………………………………............ 
(ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา

เขตหาดใหญ่) 
(ผศ. จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภญิโญ) 

ผู้อ านวยการ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
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ลงช่ือ ………………………………............ 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

(ดร.จงรัก วัชรินทรร์ัตน์) 
รักษาการแทนอธิการบดี  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
 

ลงช่ือ ………………………………............ 
(ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั) 
(รศ.ดร. อมร เพรชสม) 

ผู้อ านวยการ 
ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั  
 
 

 
ลงช่ือ ………………………………............ 

(ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์เพื่อมำตรฐำนและอุตสำหกรรม  
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 

(นางจิราพร ศรีหุ่น) 
ผู้อ านวยการ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

 
 
 

ลงช่ือ ………………………………............ 
(ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสรุนารี) 
(ดร. สาโรจน์ รจุิรวรรธน์) 

ผู้อ านวยการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

 
 

ลงช่ือ ………………………………............ 
(ศูนย์เครื่องมือกลำงและปฏิบัติกำรวิจัย มหำวิทยำลัย

อุบลรำชธำน)ี 
(นางสาวอัญชลี ส าเภา) 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายปฏิบัติการวจิยั  
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 
 
 
 

 
 

ลงช่ือ …………………….…………………………… พยาน 
(…………….....………………) 

..................................................... 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

 
 

ลงช่ือ ………………..……..………………….. พยาน 
(…………..………………) 

............................................... 
(ช่ือหน่วยงำนภำครัฐ/สถำบันกำรศึกษำ/นิติบุคคลที่ไม่แสวงหำ

ก ำไร)......... 
ปิดประชุม:  15.30  น. 


