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(ร่าง) แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ของ สวทช. พ.ศ. ... 

คำนิยาม 

เชื้อโรค หมายถึง เชื้อจุลินทรีย์ซึ่งได้แก่ แบคทีเรีย รา ไวรัส และปรสิต และสารชีวภาพซึ่งได้แก่ ผลิตผลหรือ

ส่วนหนึ่งส่วนใดที่ถูกสร้างขึ้นหรือดัดแปลงจากพิษจากสัตว์ เชื้อจุลินทรีย์ หรืออนุภาคโปรตีนก่อโรค รวมถึงเชื้ออ่ืนตาม

ประกาศที่ออกตามมาตรา 6 (3) ใน พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 25581 

พิษจากสัตว์ หมายถึง พิษที่เกิดจากสัตว์และทำให้เกิดภาวะที่ร่างกายทำงานได้ไม่เป็นปกติในคน ปศุสัตว์ 

สัตว์พาหนะ หรือสัตว์อื่นตามประกาศที่ออกตามมาตรา 6 (3) ใน พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 25581 

เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ หมายถึง กระบวนการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิต หรือผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิต ทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม โดยอาศัยเทคนิคสมัยใหม่ เช่น การใช้พันธุวิศวกรรม, การใช้เทคนิคกรดนิวคลีอิกในหลอด

ทดลอง (in vitro) หรือ การรวมตัวกันของเซลล์ (cell fusion) ซึ่งไม่ใช่การผสมพันธุ์ หรือขยายพันธุ์ตามธรรมชาติ2 

สิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่ได้รับการตัดต่อ หรือเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม 

โดยอาศัยเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม หรือการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ซึ่งทำให้ได้สิ่งมีชีวิตที่มีคุณสมบัติหรือ

ลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากพันธุ์เดิม2,3 

โครงการวิจ ัย หมายถึง โครงการที ่ดำเนินการวิจ ัยที ่ เก ี ่ยวข้องกับเชื ้อโรคและพิษจากสัตว์  และ

เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 

โครงการบริการวิชาการ หมายถึง โครงการที่ให้บริการการวิเคราะห์ และทดสอบที่เก่ียวข้องกับเชื้อโรคและ

พิษจากสัตว์ และเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 

 

หมวดที ่1   บทนำ 

ข้อ 1 แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของนักวิจัย 

ผู้ช่วยวิจัย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทดลองหรือวิจัยงานที่ใช้เชื้อโรคและพิษ

จากสัตว์ หรือเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่และสิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อให้การดำเนินการ

ทดลองหรือการวิจัยดังกล่าวมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และเพื่อใช้เป็น

แนวปฏิบัติในการพิจารณารับรองโครงการ รวมถึงการติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยและ

โครงการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  หรือเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่และ

สิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานกลาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ

 
1 พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 
2 แนวทางปฏิบัติเพื ่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีช ีวภาพสมัยใหม่ ศูนย์พันธุว ิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2559 

3 แนวปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556 
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วัสดุแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และหน่วยงานในพื้นที่เช่าของ 

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. 

โดย คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช. มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) กำกับดูแลความปลอดภัยในการใช้เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ หรือเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 

และสิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม ในการศึกษาวิจัยของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานกลาง ศูนย์

เทคโนโลยีโลหะวัสดุแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และหน่วยงานใน

พื้นที่เช่า ของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(2) พิจารณาและกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการผลิตและการครอบครองเชื้อโรค

และพิษจากสัตว์ หรือเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่และสิ ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงพันธุกรรมที ่ใช ้ใน

การศึกษาวิจัย ให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคหรืออันตราย 

(3) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยในการใช้เชื ้อโรคและพิษจากสัตว์ หรือ

เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่และสิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม ในการศึกษาวิจัยของหน่วยงานใน

สังกัดสำนักงานกลาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะวัสดุแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

แห่งชาติ และหน่วยงานในพื้นที่เช่า ของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ 

(4) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการกำกับดูแลการใช้เชื้อ

โรคและพิษจากสัตว์ หรือเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่และสิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม ใน

การศึกษาวิจัยของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานกลาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะวัสดุแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยี

อีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และหน่วยงานในพื้นที่เช่า ของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศ

ไทย สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทาง

ชีวภาพและเป็นไปตามกฎหมาย 

(5) พิจารณากลั่นกรอง ให้การรับรองและประเมินระดับความเสี่ยงของโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ หรือเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่และสิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงพันธุกรรมของ

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานกลาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะวัสดุแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ และหน่วยงานในพื้นที่เช่า ของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของห้องปฏิบัติการหรือสถานที่

ทดลองหรือวิจัย ตลอดจนติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(6) ประสานงานกับคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบันอ่ืนที่มีงานวจิยั

ที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาวิจัยของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานกลาง ศูนย์เทคโนโลยีโลหะวัสดุแห่งชาติ 
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ศูนย์เทคโนโลยีอีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และหน่วยงานในพื ้นที่เช่า  ของอุทยาน

วิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(7) ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงานที่มีการใช้เชื้อโรคและพิษ

จากสัตว์ หรือเทคโนโลยีช ีวภาพสมัยใหม่และสิ ่งมีชีว ิตที ่มีการดัดแปลงพันธุกรรม ทั ้งในระดับ

ห้องปฏิบัติการและภาคสนาม 

(8) รายงานประเด็นที่ไม่สอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพและมาตรฐานการใช้

เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหารของสำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(9) ดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและพระราชบัญญัติเชื้อ

โรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 และตามที ่ได้ร ับมอบหมายจากผู ้อำนวยการสำนักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
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หมวดที่ 2   ข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ

รับรองการแจ้ง ใบอนุญาต และรายงานประจำปีในการผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำผ่าน หรือ

มีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ 

ข้อ 2 ผู้วิจัยหรือหน่วยงานที่ประสงค์ดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ จะต้องยื่นแบบคำ

ขอหนังสือรับรองการแจ้ง (สำหรับเชื้อโรค กลุ่มที่ 2 และพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 1) หรือ ใบอนุญาต (สำหรับ

เชื้อโรค กลุ่มที่ 3 และพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 2) จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งนี้ ผู้วิจัยหรือหน่วยงาน

จะสามารถดำเนินการเกี ่ยวกับเชื ้อโรคและพิษจากสัตว์ได้ เมื ่อได้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือ

ใบอนุญาตแล้วเท่านั้น 

ข้อ 3 กรณีที่หน่วยงานได้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตแล้ว แต่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลง

ข้อมูล เช่น เพิ่ม/ลดรายการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ หรือ เพิ่ม/ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน เป็นต้น จะต้อง

ดำเนินการยื่นคำขอแก้ไข ทั้งนี้ หากประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินการ  หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงาน

จะต้องยื่นคำขอแก้ไข ภายใน 3 เดือนนับแต่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

ข้อ 4 ผู้วิจัยหรือหน่วยงานที่ประสงค์จะขอต่ออายุหรือยกเลิกหนังสือรับรองหรือใบอนุญาต จะต้องดำเนินการ

ยื่นคำขอต่ออายุหรือแจ้งยกเลิกตามขั้นตอนที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด  ก่อนที่หนังสือรับรอง

การแจ้งหรือใบอนุญาตจะสิ้นอายุ 

ข้อ 5 ผู้วิจัยหรือหน่วยงานจะต้องจัดทำรายงานการดำเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ในช่วงเดือน

มกราคม ถึง ธันวาคม และนำส่งรายงานประจำปีให้แก่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภายในเดือนมีนาคม

ของปีถัดไป 
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หมวดที ่3  แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ของ สวทช. 

ส่วนที่ 1     ประเภทของงานวิจัย 

ข้อ 6 งานวิจัยและทดลองที่เก่ียวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ หรือเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่และสิ่งมีชีวิต

ที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ตามระดับความเสี่ยง ได้แก่ 

งานประเภทที่ 1 (Class 1, C1) เป็นการวิจัยและทดลองที่ไม่มีอันตราย หรือ มีความเสี่ยงหรือ

อันตรายน้อยต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

งานประเภทที่ 2 (Class 2, C2) เป็นการวิจัยและทดลองที่มีความเสี่ยงหรืออันตรายปานกลางต่อ

ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

งานประเภทที่ 3 (Class 3, C3) เป็นการวิจัยและทดลองที่มีความเสี ่ยงหรืออันตรายสูงต่อ

ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม หรือเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโดยการดัดแปลง

พันธุกรรม หรือการวิจัยที่อาจมีอันตรายในระดับที่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด 

งานประเภทที่ 4 (Class 4, C4) เป็นการวิจัยและทดลองที่มีความเสี่ยงหรืออันตรายร้ายแรงต่อ

ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และ/หรือขัดต่อศีลธรรม จะไม่ได้รับอนุญาตให้

ดำเนินการ กิจกรรมวิจัยและทดลองเหล่านี้ ได้แก่ 

(1) งานวิจัยและทดลองที่มีการใช้เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 

หรือ ยีน ที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงระดับที่ 4 

(2) งานวิจัยและทดลองที่ไม่มีมาตรการ และ/หรือข้อมูลที่ใช้ในการพิสูจน์ และควบคุม

ป้องกันในเชิงวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจน 

(3) งานวิจัยและทดลองที่มุ่งเน้นผลิตสิ่งมีชีวิตก่อโรค และ/หรือสารพิษ เพื่อใช้เป็นอาวุธ

ชีวภาพหรือเป้าหมายทางสงคราม 

(4) งานวิจัยและทดลองที ่มุ ่งจะดัดแปลงพันธุกรรมของมนุษย์ด้วยเทคนิคทางพันธุ

วิศวกรรม ที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการรักษาความผิดปกติทางพันธุกรรม 

ส่วนที่ 2     ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการ 

ข้อ 7 ความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 

ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่  1 (Biosafety level 1, BSL1) เป็นห้องปฏิบัติการทางจุล

ชีววิทยาทั่วไป สามารถใช้ได้กับการวิจัยและทดลองเชื้อจุลินทรีย์ที ่ไม่ก่อให้เกิดโรค  หรือสิ่งมีชีวิต

ดัดแปลงพันธุกรรมประเภทที่ 1 ซึ่งมีอันตรายในระดับต่ำที่สุดต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม 

ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 2 (Biosafety level 2, BSL2) เป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถ

ใช้ได้กับการวิจัย และทดลองเกี่ยวกับเชื้อโรค พิษจากสัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ประเภทที่ 

1 และ ประเภทที่ 2 หรือบางลักษณะของงานประเภทที่  3 โดยกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการทดลองวิจัย มี

ความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง 



 

6 
 

ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3 (Biosafety level 3, BSL3) เป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถ

ใช้ได้กับการวิจัยและทดลองเก่ียวกับเชื้อโรค พิษจากสัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ประเภทที่ 3 

โดยกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการทดลองวิจัยสามารถก่อโรคร้ายแรงและมีโอกาสแพร่กระจายผ่านทางระบบ

หายใจได้ 

ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 4 (Biosafety level 4, BSL4) เป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถ

ใช้ได้กับการวิจัยและทดลองเก่ียวกับเชื้อโรค พิษจากสัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ประเภทที่ 4 

โดยกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการทดลองวิจัยมีความเสี่ยงสูงสุด 

ข้อ 8 ห้องปฏิบัติการที่ใช้ดำเนินการวิจัยและทดลองเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ หรือสิ่งมีชีวิตดัดแปลง

พันธุกรรม ในแต่ละระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ ต้องมีลักษณะห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุม

ความปลอดภัยทางชีวภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

เรื่อง ลักษณะของสถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครอง และการดำเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจาก

สัตว์ พ.ศ. 2563 รวมถึงมีการกำหนดมาตรการการดำเนินงานภายในห้องปฏิบัติการให้ถูกต้อง เหมาะสม

กับระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ส่วนที่ 3     การดำเนินการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพในการวิจัยและทดลองเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษ

จากสัตว ์หรือเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ และสิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม 

ข้อ 9 การปฏิบัติงานวิจัยและทดลองเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัย และ

ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในห้องปฏิบัติการและสู่ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม รวมทั้งป้องกันเชื้อจาก

ภายนอกแพร่กระจายเข้ามาในห้องปฏิบัติการ โดยพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ ความสามารถด้านการทำงานเก่ียวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และ

ได้รับการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

อย่างน้อย 1 คร้ัง ในทุก 3 ปี 

(2) ผู้ปฏิบัติงานต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันตนเองอย่าง ถูกต้อง เหมาะสม 

(3) ปฏิบัติงานตามหลัก Good Microbiological Practice (GMP) อย่างเคร่งครัด 

(4) สถานที่/ห้องปฏิบัติการที่เกี ่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ต้องมีการออกแบบอย่าง

ถูกต้อง เหมาะสม สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อสู่ภายนอกห้องปฏิบัติการ ชุมชน 

และสิ่งแวดล้อมได้ 

ข้อ 10 การจำแนกประเภทของงานวิจัยและทดลองเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์จะพิจารณาจากกลุ่มความ

เสี่ยงของเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ที่ใช้ในการวิจัยและทดลอง วัตถุประสงค์ และวิธีการทดลอง โดยมีแนว

ปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับการขอรับรองโครงการจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช. 

และการย ื ่ นขอหน ั งส ือร ับรองการแจ ้ ง / ใบอน ุญาตผล ิต เช ื ้ อ โรคและพ ิษจากส ัตว์  จาก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนี้ 
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ประเภทโครงการ BSL แนวปฏิบัต ิ

ขอรับรองโครงการ
จาก IBC 

ยื่นขอหนงัสือรับรองการ
แจ้ง/ใบอนุญาตผลิตเชื้อ

โรคและพิษจากสตัว ์
C1 การวิจัยและทดลองเกี ่ยวกับเชื ้อโรคหรือ

พิษจากสัตว์ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงระดับท่ี 
1 ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ ไม่ก่อให้เกิดโรคในคน
หรือสัตว์ และมีอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน 
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำ 

1 √* - 

C2 การวิจัยและทดลองเกี ่ยวกับเชื ้อโรคหรือ
พิษจากสัตว์ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงระดับท่ี 
2 ซ ึ ่ ง มี ค วาม เส ี ่ ย ง และ อ ั นตรายต่ อ
ผู้ปฏิบัติงานในระดับสูง แต่มีความเสี่ยงต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำ เช่น เช้ือ
โรคที่สามารถก่อโรคไม่รุนแรงในคนปกติ มี
วิธีการป้องกันและรักษาได้ 

2 √ √ 

C3 การวิจัยและทดลองเกี ่ยวกับเชื ้อโรคหรือ
พิษจากสัตว์ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงระดับท่ี 
3 ซ ึ ่ ง มี ค วาม เส ี ่ ย ง และ อ ั นตรายต่ อ
ผู้ปฏิบัติงานในระดับสูง แต่มีความเสี่ยงต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมในระดับต่ำ เช่น เช้ือ
โรคที่สามารถก่อโรครุนแรงในคนปกติและ
อาจทำให้เสียชีวิตได้ อาจมีวิธีการป้องกัน
และรักษาได้ 

3 √ √ 

C4 การวิจัยและทดลองเกี ่ยวกับเชื ้อโรคหรือ
พิษจากสัตว์ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงระดับท่ี 
4 ซ ึ ่ ง มี ค วาม เส ี ่ ย ง และ อ ั นตรายต่ อ
ผู ้ปฏิบัต ิงาน ชุมชนและสิ ่งแวดล้อมใน
ระดับสูง เช่น เชื้อโรคที่ก่อโรครุนแรงและ
อาจทำให้เสียชีวิตได้ในคนปกติ ไม่มีวิธีการ
ป้องกันและรักษาโรค 

4 ไม่อนุญาตให้ดำเนินการ 

หมายเหตุ *ดำเนินการแจ้งรายละเอียดโครงการ วิธีการดำเนินงาน และมาตรการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพต่อคณะกรรมการ

ความปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช. 
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ข้อ 11 การจำแนกประเภทของงานวิจัยและทดลองเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ และสิ่งมีชีวิตที่มีการ

ดัดแปลงพันธุกรรมจะพิจารณาจากกลุ่มความเสี่ยงของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่ใช้ในการวิจัย เช่น 

เสถียรภาพของยีน แหล่งยีนจากเชื้อโรคที่อาจมีโอกาสกลายพันธุ์เป็นยีนก่อโรค หรือยีนที่อาจมี

ผลกระทบต่อคน สัตว์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม หากยีนดังกล่าวหลุดรอดไปสู่พืชหรือสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ 

โดยมีแนวปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับการขอรับรองโครงการจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ 

สวทช. และการยื ่นขอหนังส ือร ับรองการแจ้ง/ใบอนุญาตผลิตเช ื ้อโรคและพิษจากสัตว์  จาก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในกรณีที่เก่ียวข้องกับเชื้อโรค พิษจากสัตว์ หรือ GMO ที่ก่อโรค ดังนี้ 

 

ประเภทโครงการ BSL แนวปฏิบัต ิ
ขอรับรองโครงการ

จาก IBC 
หนังสือรับรองการแจ้ง/

ใบอนุญาต 
C1 การวิจัยและทดลองที่ไม่เป็นอันตรายต่อ

ผู ้ปฏิบัติงานในห้องทดลอง ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการวิจัยและทดลองที่
เก ี ่ ยวก ับช ีวว ิทยาส ังเคราะห ์ท ี ่ม ีการ
สังเคราะห์ยีนที่มีความปลอดภัย หรือเป็น
การวิจัยทดลองที่ใช้สิ่งมีชีวิตในกลุ่มเสี ่ยง
ระดับที่ 1 

1 หรือ 2 √* - 

C2 การวิจัยและทดลองที่อาจเป็นอันตรายใน
ระดับต่ำต่อผู ้ปฏิบัต ิงานในห้องทดลอง 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการวิจัยและ
ทดลองที่เกี ่ยวกับชีววิทยาสังเคราะห์ที่มี
การสังเคราะห์ยีนที่มีอันตรายปานกลาง 
หรือเป็นการวิจัยทดลองที่ใช้สิ ่งมีชีวิตใน
กลุ่มเสี่ยงระดับท่ี 2 

2 √ √ 

C3 การวิจัยและทดลองที ่อาจมีอันตรายต่อ
ผู ้ปฏิบัติงานในห้องทดลอง แต่อาจเป็น
อ ั นตราย ในระด ั บต ่ ำต ่ อ ช ุ มชนและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจเป็นการวิจัยและทดลอง
ที ่ เก ี ่ยวกับชีวว ิทยาส ังเคราะห์ท ี ่ม ีการ
สังเคราะห์ยีนที่มีความเป็นพิษสูง หรือเป็น
ยีนใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน หรือมีอันตรายใน
ระดับที่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด หรือเป็น
การวิจัยทดลองที่ใช้สิ่งมีชีวิตในกลุ่มเสี ่ยง
ระดับที่ 3 

3 √ √ 
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ประเภทโครงการ BSL แนวปฏิบัต ิ

ขอรับรองโครงการ
จาก IBC 

หนังสือรับรองการแจ้ง/
ใบอนุญาต 

C4 การว ิจ ัยและทดลองท ี ่อาจม ีอ ันตราย
ร ้ายแรงต่อผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิงานในห้องทดลอง 
ชุมชนและสิ ่งแวดล้อมและ/หรือขัดต่อ
ศีลธรรม หรือเป็นการวิจ ัยทดลองที ่ ใช้
สิ่งมีชีวิตในกลุ่มเสี่ยงระดับท่ี 4 

4 ไม่อนุญาตให้ดำเนินการ 

หมายเหตุ *ดำเนินการแจ้งรายละเอียดโครงการ วิธีการดำเนินงาน และมาตรการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพต่อคณะกรรมการ

ความปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช. 

 

ข้อ 12 การวิจัยและทดลองที่ยังไม่ทราบระดับความอันตรายและความเสี่ยงที่แน่ชัด เนื่องจากไม่ทราบรายการ

เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ที่ทดลองหรือระดับความเสี่ยงของตัวอย่างชีวภาพที่นำมาใช้ในการวิจัยและ

ทดลอง เช่น การวิจัยและทดลองที่ใช้ตัวอย่างที่มาจากคนหรือสัตว์ที่มีแนวโน้มจะมีความเสี่ยง เช่น 

ปัสสาวะ อุจจาระ เลือด หรือ ตัวอย่างที่เป็นของเสีย สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุทางชีวภาพที่มีแนวโน้มอาจจะ

เป็นอันตราย เช่น น้ำเสีย สิ่งปฏิกูล ตัวอย่างสิ่งมีชีวิต หรือกลุ่มจุลินทรีย์จากระบบบำบัดน้ำเสียทาง

ชีวภาพ เป็นต้น ผู้วิจัยจะต้องลงรายการเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ทุกรายการที่คาดว่าจะตรวจพบ และ

พิจารณาว่าตัวอย่างดังกล่าวมีเหตุให้ต้องสงสัยว่ามีเชื้อก่อโรคหรือสารอันตรายหรือไม่ รวมถึงมีการผลิต 

เพาะเลี้ยง หรือเพิ่มจำนวนเชื้อโรคหรือสารอันตรายเหล่านั้นหรือไม่ โดยอาจมีแนวทางการพิจารณา 

ดังนี้ 

(1) การวิจัยและทดลองที่ตัวอย่างไม่มีเหตุให้ต้องสงสัยว่ามีเชื้อก่อโรคหรือสารอันตราย และไม่มี

การผลิต เพาะเลี ้ยง หรือเพิ ่มจำนวนเชื ้อโรคหรือสารอันตราย อาจจัดให้อยู ่ในงาน 

ประเภทที่ 1 

(2) การวิจัยและทดลองที่ตัวอย่างไม่มีเหตุให้ต้องสงสัยว่ามีเชื้อก่อโรคหรือสารอันตราย แต่มีการ

ผลิต เพาะเลี้ยง หรือเพิ่มจำนวนเชื้อโรคหรือสารอันตราย อาจจัดให้อยู่ในงานประเภทที่ 1 

หรือ 2 

(3) การวิจัยและทดลองที่ตัวอย่างมีเหตุให้ต้องสงสัยว่ามีเชื้อก่อโรคหรือสารอันตราย และอาจมี

หรือไม่มีการผลิต เพาะเลี้ยง หรือเพิ่มจำนวนเชื้อโรคหรือสารอันตราย อาจจัดให้อยู่ในงาน

ประเภทที่ 2 ขึ้นไป และให้ถือว่ามีโอกาสที่จะพบเชื้อก่อโรคได้ จึงควรปฏิบัติงานวิจัยหรือ

ทดลองดังกล่าวในห้องปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 2 ขึ้นไป 

ข้อ 13 ผู้วิจัยต้องประเมินความเสี่ยงของงานวิจัยและการทดลอง และเลือกระดับการควบคุมให้เหมาะสมกับ

งานวิจัยและการทดลองนั้นๆ 
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ข้อ 14 หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจากโครงการที่ได้รับการรับรองแล้ว เช่น การเปลี่ยนแปลง

ผู้วิจัย/ผู้ปฏิบัติงาน สถานที่ในการทำวิจัย ตัวอย่างชีวภาพ ขั้นตอนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่าง

ทางชีวภาพ หรือรายละเอียดอื่นๆ ที่เป็นส่วนสำคัญของการวิจัยและทดลอง ซึ่งเป็นผลให้ประเภทของ

การทดลองเปลี่ยนไป จะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช. ทันที  

ข้อ 15 ผู้วิจัยจะต้องจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือรับรองการแจ้ง หรือ ใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย นำ

ผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ และรายงานประจำปีในการผลิต นำเข้า ส่งออก 

ขาย นำผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ ต่อฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อรายงานให้

คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช. ทราบต่อไป 

ส่วนที่ 4     การจัดการของเสียอันตรายทางชีวภาพ 

ข้อ 16 ของเสียอันตรายทางชีวภาพ หรือ วัสดุที ่ปนเปื้อนด้วยเชื้อที่อาจเป็นอันตรายทุกชนิด เช่น เซลล์ที่

เพาะเลี้ยงขึ้นในห้องทดลอง ตัวอย่างทางคลินิก เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ เสื้อผ้าสำหรับใส่ป้องกัน 

วัสดุมีคม โต๊ะปฏิบัติการ และวัสดุอื่นๆ ที่สัมผัสกับวัสดุติดเชื้อต่างๆ เป็นต้น  ต้องผ่านกระบวนการลด

การปนเปื้อน การทำให้ปราศจากเชื้อ หรือลดการติดเชื้อที่มีมาตรฐานก่อนนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม

ตามที่กฎหมายในพื้นที่นั้นๆ กำหนด หรือนำไปทำความสะอาดเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ 

ข้อ 17 กระบวนการลดการปนเปื ้อนนั้นควรพิจารณาให้เหมาะสมกับธรรมชาติของวัสดุที ่ปนเปื ้อนนั้นๆ 

ตัวอย่างเช่น การใช้เครื่องอบไอน้ำความดันสูง (autoclave), การลดการปนเปื้อนด้วยสารเคมี, การลด

การปนเปื้อนห้องปฏิบัติการด้วยก๊าซ, ระบบการบำบัดของเหลวที่ปล่อยออกจากห้องปฏิบัติการ และ

การฉายรังสี ทั ้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ ่มเติมได้จาก คู ่มือความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับ

ห้องปฏิบัติการ ขององค์การอนามัยโลก, แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2556 หรือ แนวทางปฏิบ ัต ิเพ ื ่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2559 เป็นต้น 

ข้อ 18 ของเสียอันตรายทางชีวภาพที่ผ่านกระบวนการลดการปนเปื้อนด้วยวิธีการต่างๆ แล้ว จะต้องผ่านการ

ทดสอบการมีชีวิตอยู่ของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคหรือสิ่งปนเปื้อนในของเสียนั้นๆ โดยวิธีการทางชีวภาพ

เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีเชื้อปนเปื้อน แล้วจึงทำการกำจัดของเสียเหล่านั้น 

ข้อ 19 ต้องมีการจัดการของเสียอันตรายทางชีวภาพ หรือมูลฝอยติดเชื้อ ตั้งแต่การคัดแยก บรรจุ และกักเก็บ

มูลฝอยติดเชื้อ การขนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ และการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อให้ถูกสุขลักษณะ และสอดคล้อง

ตามข้อปฏิบัติของกฎหมายที่เก่ียวกับการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ได้แก่ 

(1) กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 

(2) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบมาตรฐานทางชีวภาพใน

การกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 

(3) ข้อบังคับกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอาคาร

สถานที่ และสถานบริการสาธารณสุข พ.ศ. 2545 
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(4) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องตราหรือสัญลักษณ์สำหรับพิมพ์บนภาชนะบรรจุมูลฝอย

ติดเชื้อ พ.ศ. 2545 

ข้อ 20 ภายหลังการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อแล้ว ต้องมีการตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพโดยวิธีการตรวจ

วิเคราะห์เชื้อ Bacillus stearothermophillus หรือ เชื้อ Bacillus subtitis สำหรับเศษของมูลฝอยที่

เหลือหลังจากการเผาในเตาเผาซึ่งผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ให้นำไปกำจัดตามวิธีการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 

ส่วนที่ 5     การขนส่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

ข้อ 21 ควรศึกษาข้อมูลวิธีการนำเข้าและขนส่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ทั้งที่ดัดแปลงและไม่ดัดแปลงพันธุกรรม 

และปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 

เร่ือง การขนส่ง การส่งมอบ การทำลาย และการทำให้สิ้นสภาพ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2561 

ข้อ 22 ควรจัดทำเอกสารแสดงวิธีปฏิบัติ (SOP) ในการขนส่งเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ และดำเนินการตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อกำหนดโดยสมาคมขนส่งทาง

อากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association, IATA) 

ข้อ 23 เลือกใช้ภาชนะบรรจุที่มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถป้องกันการหลุดรอดและรั่วไหลของเชื้อโรคหรือ

พิษจากสัตว์ออกสู ่สิ ่งแวดล้อมได้  และมีวิธีการบรรจุหีบห่ออย่างถูกต้อง เหมาะสม มีการแสดง

รายละเอียดเอกสารต่างๆ เช่น แบบบันทึกการขนส่งเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ การติดฉลาก และมีการ

แสดงสัญลักษณ์สอดคล้องกับกลุ่มของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ที่ขนส่ง และเส้นทางการขนส่ง 

ข้อ 24 จัดเตรียมชุดจัดการสารชีวภาพรั่วไหล (Biological spill kit) ที่เหมาะสมกับชนิดและปริมาณของเชื้อ

โรคและพิษจากสัตว์ที่ใช้ในการวิจัยและทดลอง กรณีเกิดเหตุรั่วไหลระหว่างการขนส่ง ซึ่งประกอบด้วย 

(1) อุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม 

(2) วัสดุดูดซับ หรือกระดาษทิชชู่แผ่นใหญ่ เพื่อซับเชื้อจุลินทรีย์และน้ายาฆ่าเชื้อ 

(3) น้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมกับชนิดเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการที่ระบุวันหมดอายุ 

(4) ถุงใส่ขยะติดเชื้อ (ถุงแดง) กรณีที่เป็นเชื้อจุลินทรีย์ในกลุ่มความเสี่ยงระดับ 2-3 ต้องใส่ถุงแดง 

และติดสัญลักษณ์ชีวภัยสากล (Bio-hazard sign) เพื่อเตือนให้ทราบว่าเป็นขยะปนเปื้อนเชื้อ

ก่อโรค 

(5) ภาชนะสำหรับทิ้งของมีคมและเศษแก้ว 

(6) วัสดุอุปกรณ์สำหรับกำหนดเขตอันตรายและป้ายเตือน 

(7) เอกสารแสดงวิธีปฏิบัติ (SOP) ในการกำจัดเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และแบบฟอร์มรายงาน

อุบัติเหตุ 

ข้อ 25 หากมีการขนส่ง/เคลื่อนย้ายเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ระหว่าง สวทช. กับ หน่วยงานภายนอก ให้ผู้วิจัย/

ผู้ปฏิบัติงานกรอกแบบฟอร์มสำหรับการเคลื่อนย้ายเชื้อโรค สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม สารชีวภาพ 

พิษจากสัตว์ (แบบฟอร์ม IBC-06) และรายงานให้คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช. 

ทราบ แต่หากมีการเคลื่อนย้ายภายใน สวทช. ให้ผู้วิจัย/ผู้ปฏิบัติงานกรอกแบบฟอร์ม IBC-06 และเก็บ
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รักษาไว้เป็นข้อมูลการเคลื่อนย้ายเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ของหน่วยงาน โดยไม่ต้องส่งให้คณะกรรมการ

ความปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช. 

ส่วนที่ 6     การประเมินความเสี่ยงทางชีวภาพ (Biorisk assessment) 

ข้อ 26 ผู้ปฏิบัติงานต้องจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงทางชีวภาพเพื่ อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิด

จากเชื้อโรค พิษจากสัตว์ หรือตัวอย่างทางชีวภาพอ่ืนๆ ในขณะปฏิบัติงาน และกำหนดมาตรการควบคุม

ที่เหมาะสมเพื่อลด/บรรเทาและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือปลอดภัย

ต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น การดำเนินงานอย่างมีขั้นตอน

สอดคล้องกับระดับความปลอดภัยทางชวีภาพของการวิจัยและทดลอง รวมถึงดูแลเคร่ืองมือ สิ่งแวดล้อม 

และสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องปฏิบัติการชีวนิรภัยเป็นประจำ มีการฝึกอบรมและทบทวนความ

ชำนาญของผู้ปฏิบัติงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

เป็นต้น 

ข้อ 27 ผู้ปฏิบัติงานต้องประเมินความเสี่ยงทางชีวภาพ โดยคำนึงถึงลักษณะและสมบัติของเชื้อโรค พิษจากสัตว์ 

หรือตัวอย่างทางชีวภาพอื่นๆ ที่ก่ออันตรายในการติดเชื้อ เส้นทางการผ่านของเชื้อสู่ตัวคนที่อาจเกดิขึ้น

ได้ ความทนต่อสิ่งแวดล้อมของเชื้อ ปริมาณของเชื้อที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ และสภาพควบคุมที่เหมาะสม 

รวมถ ึงพ ิจารณาความเป ็นไปได ้ของเหต ุการณ ์ท ี ่ จะเก ิดข ึ ้น  (likelihood) และผลกระทบ 

(consequence) หรือความรุนแรง (severity) ของเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานใน

ห้องปฏิบัติการ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

ส่วนที่ 7     มาตรการรับเหตุฉุกเฉิน 

ข้อ 28 ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ หรือเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ และสิ่งมีชีวิตที่มีการ

ดัดแปลงพันธุกรรม ต้องจัดทำเอกสารแสดงวิธีปฏิบัติ (SOP) ในการรับมือเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ การ

หกของเชื้อหรือชีววัตถุในระหว่างปฏิบัติการ การระเบิดของเครื่องมือขณะทำการทดลอง  เป็นต้น เพื่อ

ลดโอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรค พิษจากสัตว์ หรือตัวอย่างชีวภาพอื่นๆ สู่สิ่งแวดล้อม และ

เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 

ข้อ 29 จัดทำข้อมูลติดต่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ของหัวหน้าโครงการ หรือ บุคคลอื่นๆ 

ที่จำเป็น และติดไว้ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

ข้อ 30 จัดเตรียมชุดจัดการสารชีวภาพรั่วไหล (Biological spill kit) ที่เหมาะสมกับชนิดและปริมาณของเชื้อ

โรคและพิษจากสัตว์ที่ใช้ในการวิจัยและทดลอง 

ข้อ 31 ผู้ปฏิบัติงานต้องบันทึกข้อมูลและรายงานเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นต่อหัวหน้าโครงการในทันที และต้อง

รายงานเหตุที่เกิดขึ้นกับคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช. ด้วย 
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หมวดที ่4   แนวทางปฏิบัติการพิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องกับที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ 

และเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ของ คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช. 

ส่วนที่ 1     ลักษณะของโครงการที่อยู่ในการกำกับดูแลของ คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ 

สวทช. 

ข้อ 32 แนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาจาก คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ 

สวทช. น ั ้น ให้พ ิจารณาจากสถานที ่ปฏิบัต ิงานที ่ เก ี ่ยวข้องกับ เช ื ้อโรคและพิษจากสัตว์  หรือ

เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ และสิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงพันธุกรรมเป็นหลัก 

 

 
แผนภาพสรุปแนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการที่เก่ียวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ หรือเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 

และสิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม 

 

ข้อ 33 โครงการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ หรือเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ และสิ่งมีชีวิตที่มีการ

ดัดแปลงพันธุกรรมที่มีการดำเนินการ หรือมีสถานที่ปฏิบัติงานภายในพื้นที่ที่อยู่ในการกำกับดูแลของ 

คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช. ได้แก่ พื้นที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานกลาง 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ

หน่วยงานในพื้นที่เช่าของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จะต้องขอรับการพิจารณารับรอง

โครงการจาก คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช. โดยให้ปฏิบัติตามหมวดที่ 4 ส่วนที่ 3 

การเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ ของ 

สวทช. 
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ข้อ 34 โครงการที่มีหัวหน้าโครงการ หรือ ผู้ร่วมโครงการ เป็นบุคลากร สังกัดสำนักงานกลาง ศูนย์เทคโนโลยี

โลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และหน่วยงานในพื้นที่

เช่าของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. แต่มีการดำเนินการ หรือมีสถานที่ปฏิบัติงานที่ใช้ เชื้อ

โรคและพิษจากสัตว์  และเทคโนโลย ีช ีวภาพสมัยใหม่  ภายนอกพื ้นที ่ท ี ่ระบุในข ้อ 33 ได ้แก่  

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และ หน่วยงาน

ภายนอก สวทช. จะต้องทำรายงาน/บันทึกแจ้งให้ คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช. 

ทราบ พร้อมแนบใบรับรอง หรือหลักฐานที่แสดงการยื่นขอรับรองจากหน่วยงานดังกล่าว 

ข้อ 35 โครงการที่มีสถานที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ หรือเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 

และสิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงพันธุกรรมที่อยู ่ทั ้งภายในพื ้นที ่กำกับดูแลของ คณะกรรมการความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช. และพื้นที่ของหน่วยงานภายนอก จะต้องดำเนินการขอรับรองโครงการจาก

ทั้ง 2 หน่วยงาน ได้แก่ คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช. และคณะกรรมการด้านความ

ปลอดภัยทางชีวภาพของหน่วยงาน หรือสถาบันอ่ืนที่มีงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ส่วนที่ 2     คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมโครงการ 

ข้อ 36 หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการ ต้องมีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถในด้านการวิจัยหรือ

ทดลองเกี่ยวกับเชื้อโรค/พิษจากสัตว์/เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่/สิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม 

หรือการวิจัยที่เก่ียวข้องอื่นๆ เป็นอย่างดี 

ข้อ 37 หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการ

รักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) จากหน่วยงานที่จัดการอบรมภายใน สวทช. หรือ 

หน่วยงานที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศรับรอง และต้องได้รับการอบรมซ้ำอย่างน้อย 1 ครั้งใน

ทุก 3 ปี 

ข้อ 38 เนื่องจากการอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพจากหน่วยงานหรือองค์กรที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศรับรองนั้นไม่ได้เปิดอบรมเป็นประจำ จึงอนุโลมให้หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการ ยังไม่

จำเป็นต้องผ่านการอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพ ก่อนการยื่นขอรับการพิจารณาโครงการในครั้งแรก 

แต่กำหนดให้หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมโครงการจะต้องผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรความปลอดภัย

ทางชีวภาพฯ ภายใน 3 เดือนหลังจากได้รับเอกสารรับรองโครงการ และจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตร

ความปลอดภัยทางชีวภาพฯ และได้รับใบรับรองจากหน่วยงานที่จัดการอบรมภายใน สวทช. หรือ 

หน่วยงาน/องค์กรที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศรับรอง ภายใน 6 เดือนหลังจากได้รับเอกสาร

รับรองโครงการ 
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ส่วนที่ 3     การเสนอโครงการเพื ่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ ของ สวทช. 

ข้อ 39 ให้ผู้วิจัยที่ประสงค์ขอรับการพิจารณาโครงการวิจัย หรือโครงการบริการวิชาการ จากคณะกรรมการ

ความปลอดภัยทางชีวภาพ ของ สวทช. กรอกแบบฟอร์มสำหรับรับรองงานที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและ

พิษจากสัตว์ และเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ สวทช. (แบบฟอร์ม IBC – 01) ด้วยการพิมพ์ พร้อมแนบ

เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

(1) ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมประวัติผู้วิจัย 

(2) หลักฐานการผ่านการอบรมแนวทางปฏิบัติเพื ่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการ

ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม (Biosafety Guidelines for 

Modern Biotechnology) (สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่) หรือ 

หลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ และ การรักษาความ

ปลอดภัย (Biosafety & Biosecurity) (สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจาก

สัตว์) 

(3) ใบรับรองจากคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ของสถาบัน หรือหน่วยงานอ่ืนที่

ร่วมดำเนินการ หรือหลักฐานการขอรับการประเมินรับรองโครงการ สำหรับกรณีที่มีการ

ดำเนินการ หรือมีสถานที่ปฏิบัติงานภายนอกพื้นที่ที่อยู่ในการกำกับดูแลของ คณะกรรมการ

ความปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช. 

(4) แบบรายงานสำหรับการประเมินความปลอดภัยของเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเชื้อโรคและพษิ

จากสัตว์ (สำหรับกรณีที่ระบุในแบบฟอร์ม IBC – 02) 

(5) แผนรับเหตุฉุกเฉิน (Emergency plan) 

(6) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) สำหรับความปลอดภัย 

(7) หนังสือรับรองการแจ้งผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ที่ออกโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ของสถานที่ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับเชื้อโรค และพิษจากสัตว์ (สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

เชื้อโรคและพิษจากสัตว์) 

ข้อ 40 ให้ผู้วิจัยยื่นเสนอโครงการและเอกสารประกอบการพิจารณา ต่อ ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ ของ สวทช. หรือ ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารกลุ่ม

นวัตกรรม 2 ทาวเวอร์ C โทรศัพท์ 02-564-7000 ต่อ 71834 อีเมล ORI@nstda.or.th 

ข้อ 41 โครงการที่ขอรับการพิจารณาจะได้รับการเยี่ยมชมและตรวจประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของ

ห้องปฏิบัติการ จากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ ของ สวทช. ทั้งนี้ หากมีผลการประเมินให้

ปรับปรุงความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ผู้วิจัยจะต้องรายงานสรุปข้อชี้แจง และการแก้ไขปรับปรุง

ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการกลับมาภายในระยะเวลา 2 เดือนนับจากวันที่ได้รับแจ้งผลการ
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ประเมิน และหลังจากที่โครงการได้รับการรับรองแล้ว อาจมีการกลับไปเยี่ยมชมและตรวจประเมินความ

ปลอดภัยของห้องปฏิบัติได้อีกตามความเหมาะสม 

ส่วนที่ 4     แนวทางการพิจารณาโครงการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และเทคโนโลยีชีวภาพ

สมัยใหม่ สวทช. 

ข้อ 42 คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ ของ สวทช. พิจารณาโครงการ 2 ประเภท ได้แก่ โครงการวิจยั 

และโครงการบริการวิชาการ 

ข้อ 43 การพิจารณาโครงการวิจัย และโครงการบริการวิชาการ ในกรณีปกติ จะใช้ระยะเวลาดำเนินการทั้งหมด

ประมาณ 45 วันทำการ ในกรณีต้องแจ้งขอข้อมูล/คำชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้วิจัย จะใช้ระยะเวลาดำเนินการ

ประมาณ 60 วันทำการ 

ตารางสรปุการพิจารณาโครงการวิจัย และโครงการบริการวชิาการ 

การพิจารณาโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ (วันทำการ) 
กรณีปกต ิ กรณีต้องแจ้งขอข้อมลู/ 

คำชี้แจงเพ่ิมเติมจาก
ผู้วิจัย 

โครงการวิจัย 
การนำเข้าพิจารณาปกต ิ 45 60 

โครงการบริการวิชาการ 
กรณีที่ผู้วิจัยยังไม่เคยยื่นข้อเสนอโครงการมาก่อน 
การนำเข้าพิจารณาปกต ิ 45 60 
กรณีที่ผู้วิจัยเคยยื่นข้อเสนอโครงการมาแล้ว 
การนำเข้าพิจารณาใหม่ (Resubmission) 45 60 
การนำเข้าพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการ (Extension) 30 40 

 

ข้อ 44 โครงการวิจัย และโครงการบริการวิชาการที่ผู้วิจัยยังไม่เคยยื่นข้อเสนอโครงการ ต่อ คณะกรรมการ

ความปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช. มาก่อน จะนำเข้าพิจารณาด้วยวิธีปกติ ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ

โดยสรุป ดังนี้ 

(1) การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการใส่รหัสของเอกสาร ลงวันที่รับ

ข้อเสนอโครงการ และบันทึกรายละเอียดในทะเบียนคุมโครงการ 

(2) การพิจารณาข้อเสนอโครงการเบื้องต้นว่า อยู่ในขอบข่ายโครงการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและ

พิษจากสัตว์ และเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ และมีความสมบูรณ์ครบถ้วน กรณีที่ข้อเสนอ

โครงการไม่สมบูรณ์ ขาดรายละเอียดหรือข้อมูลในส่วนสำคัญของโครงการ ผู้วิจัยจะต้องจัดส่ง

ข้อมูลเพิ่มเติมกลับมาภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับแจ้งจากฝ่ายเลขานุการฯ 
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(3) การจัดส่งข้อเสนอโครงการให้ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการคัดเลือกอย่างน้อย 2 คน เพื่อให้ความ

คิดเห็นต่อข้อเสนอโครงการลงในแบบประเมินข้อเสนอโครงการ โดยกำหนดระยะเวลา

ประเมินไม่เกิน 20 วันทำการ กรณีที่ข้อเสนอโครงการมีข้อมูลไม่เพียงพอ ผู้วิจัยจะต้องจดัส่ง

ข้อชี้แจงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมกลับมาภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับแจ้งจากฝ่ายเลขานุการ 

(4) การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช. เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการ

และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อข้อเสนอโครงการ เป็น

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ในระเบียบวาระ “โครงการใหม่” 

(5) การนำเสนอโครงการ และตอบข้อซักถามในที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ สวทช. โดยหัวหน้าโครงการ และผู้ร่วมโครงการ 

ข้อ 45 โครงการบริการวิชาการที่ผู้วิจัยเคยยื่นข้อเสนอโครงการ ต่อ คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ 

สวทช. มาแล้ว มีขั้นตอนการดำเนินการโดยสรุป ดังนี้ 

(1) การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการใส่รหัสของเอกสาร ลงวันที่รับ

ข้อเสนอโครงการ และบันทึกรายละเอียดในทะเบียนคุมโครงการ 

(2) การตรวจสอบประวัติการยื่นโครงการบริการวิชาการ กรณีที่พบว่าโครงการดังกล่าวเคยยื่น

ข้อเสนอโครงการมาแล้ว จะดำเนินการจัดส่งข้อเสนอโครงการพร้อมแนบผลสรุปรายละเอียด

การปรับเปลี่ยนโครงการให้ผู้เชี่ยวชาญที่เคยประเมินโครงการดังกล่าวอย่างน้อย 1 คน ให้

ความคิดเห็นต่อข้อเสนอโครงการ โดยกำหนดระยะเวลาประเมินไม่เกิน 10 วันทำการ 

(3) การสรุปความคิดเห็นและการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ มีดังนี้ 

- การนำเข้าพิจารณาใหม่ (Resubmission) หมายถึง ผู ้เชี ่ยวชาญเห็นสมควรให้นำ

โครงการเข้าพิจารณาใหม่ โดยดำเนินการให้ความคิดเห็นต่อข้อเสนอโครงการด้วยวิธีปกติ

ตาม ข้อ 44 

- การนำเข้าพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการ (Extension) หมายถึง ผู ้เช ี ่ยวชาญ

เห็นสมควรให้ขยายระยะเวลาโครงการ 

(4) การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช. เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลา

โครงการ โดยใช้ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อข้อเสนอโครงการ เป็นข้อมูลประกอบการ

พิจารณา ในระเบียบวาระ “โครงการต่อเนื่อง” 

ข้อ 46 แนวทางการตัดสินของคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช. มีดังนี้ 

(1) อนุมัติ หมายถึง คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช. พิจารณาด้านความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ เห็นสมควรให้การอนุมัติรับรองโครงการ อาจรวมถึงแก้ไขปรับปรุง

เล็กน้อย และผู้วิจัยสามารถปฏิบัติตามได้ 

(2) ไม่อนุมัติ หมายถึง คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช. พิจารณาด้านความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ พิจารณาเห็นว่าไม่สมควรให้การอนุมัติรับรองโครงการ 
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(3) ขอข้อมูลเพิ่มเติม/แก้ไขโดยปรับปรุง/ชะลอการอนุมัติโครงการ หมายถึง คณะกรรมการความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช. พิจารณาด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ยังไม่รับรองโครงการ 

ให้ผู้วิจัยแก้ไขโดยปรับปรุงข้อเสนอโครงการ และจัดส่งข้อเสนอโครงการฉบับแก้ไข ให้ผู้แทน

กรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช. พิจารณาโครงการ แล้วนำผลการพิจารณานั้น

เสนอต่อที่ประชุมกรรมการพิจารณาโครงการฯ/หรือส่งอีเมล์เวียนให้พิจารณาอีกครั้ง 

ข้อ 47 การออกใบรับรองโครงการ ให้รับรองถึงวันที่สิ้นสุดโครงการ ตามที่ผู้วิจัยระบุในข้อเสนอโครงการ แต่ไม่

เกิน 2 ปี กรณีที่คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช. อนุมัติโครงการและให้สามารถเริ่ม

ดำเนินการวิจัยได้ก่อนวันที่ผู้วิจัยระบุไว้ในข้อเสนอโครงการ ให้การรับรองโครงการดังกล่าว โดยยึดตาม

วันที่ออกเอกสารรับรองโครงการวิจัยเป็นหลัก 

ข้อ 48 การแจ้งผลการพิจารณาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดส่งจดหมาย/บันทึกแจ้งผลการพิจารณา พร้อม

แนบเอกสารรับรองโครงการที่ประธานกรรมการลงนามแล้ว และสำเนาข้อเสนอโครงการที่ผ่านการ

รับรองอนุมัติรับรอง ถึงผู้วิจัย ภายใน 5 วันทำการ 

ข้อ 49 การแจ้งปฏิเสธโครงการวิจัยเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดทำจดหมาย/บันทึกข้อความ แจ้งปฏิเสธ

โครงการส่งถึงผู้วิจัย ระบุชื่อโครงการ สาเหตุที่ปฏิเสธโครงการ 

ข้อ 50 การปฏิเสธโครงการอาจเกิดจากสาเหตุ ดังต่อไปนี้ 

(1) ข้อเสนอโครงการไม่อยู่ในขอบข่าย 

(2) ไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมและขาดการติดต่อจากผู้วิจัยเกิน 30 วันติดต่อกัน 

(3) ข้อเสนอโครงการไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช. 

ส่วนที่ 5    การดำเนินการหลังได้รับการพิจารณาโครงการที่เกี ่ยวข้องกับเชื ้อโรคและพิษจากสัตว์   

และเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ สวทช. 

ข้อ 51 กรณีที่โครงการมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เคยรายงานต่อคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช. 

หรือ ผู้วิจัยประสงค์ขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการที่ได้รับการรับรองแล้ว ให้กรอกแบบฟอร์ม  

IBC – 01 และแบบตรวจสอบรายละเอียดการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย/บริการวิชาการที่

เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ สวทช. (แบบฟอร์ม IBC – 03) 

ด้วยการพิมพ์ พร้อมแนบรายละเอียดข้อเสนอโครงการเดิมที่มีอยู่ เพื่อเสนอคณะกรรมการความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช. พิจารณา ทั้งนี้ ผู้วิจัยต้องรอให้ได้รับการรับรองจาก คณะกรรมการความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช. ก่อนจึงสามารถดำเนินการได้ 

ข้อ 52 ผู้วิจัยที่ประสงค์ขอขยายระยะเวลาโครงการที่ได้รับการรับรองแล้ว ให้กรอกแบบฟอร์ม IBC – 03 ด้วย

การพิมพ์ พร้อมยื่นจดหมายขอขยายระยะเวลาโครงการ เพื่อเสนอผู้เชี่ยวชาญ และคณะกรรมการความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช. พิจารณา ตามลำดับขั้นตอนในข้อ 45 
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ข้อ 53 หลังจากโครงการได้รับการรับรองจากคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช. แล้ว ผู้วิจัย

จะต้องจัดส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการปีละ 1 ครั้ง หรือจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ กรณี

ต้องการขออนุมัติปิดโครงการ เพื่อเสนอคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช. พิจารณา 

ข้อ 54 กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้น ผู ้วิจัยจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช. 

เอกสารอ้างอิง 

1. คำสั่งสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่ 067/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย

ทางชีวภาพ ของสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

2. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 

3. แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2556 

4. แนวทางปฏิบัติเพ ื ่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีช ีวภาพสมัยใหม่  

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2559 

5. แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพระดับห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก 

แบบฟอร์มสำหรับการรับรองงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ สวทช. 

1. แบบฟอร์ม IBC-01 รายการตรวจสอบสำหรับรับรองที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เชื้อโรคและพิษ

จากสัตว์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

2. แบบฟอร์ม IBC-02 แบบรายงานสำหรับการประเมินความปลอดภัยของเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเชื้อโรคหรือพิษ

จากสัตว์ 

3. แบบฟอร์ม IBC-03 แบบตรวจสอบรายละเอียดการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย/บริการวิชาการที่

เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

4. แบบฟอร์ม IBC-04 แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย/บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ

สมัยใหม่ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

5. แบบฟอร์ม IBC-05 เอกสารรับรองโครงการวิจัย/บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เชื้อโรค

และพิษจากสัตว์ 

6. แบบฟอร์ม IBC-06 แบบฟอร์มสำหรับการเคลื่อนย้ายเชื้อโรค สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม สารชีวภาพ พิษจาก

สัตว์ 
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รายการตรวจสอบสำหรับรับรองงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 

 

 
 
 
 
 

หัวหน้าโครงการ  

 

ชื่อโครงการ  (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) 

 

รายการเอกสารประกอบการพิจารณา 

งานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 
  แบบฟอร์มสำหรับรับรองงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (แบบฟอร์ม IBC)  
  ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมประวัติผู้วิจัย 
  หลักฐานผ่านการอบรมแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่

หรือพันธุวิศวกรรม (Biosafety Guidelines for Modern Biotechnology) (เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม่) 

  ใบรับรองจาก IBC ของสถาบันที่ร่วมดำเนินการ หรือหลักฐานการส่งโครงการเพื่อประเมินฯ (เฉพาะกรณีที่มีการดำเนินการ
ร่วมกับสถาบันอื่น) 

   แผนรับเหตุฉุกเฉิน (Emergency plan) 
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) สำหรับความปลอดภัย เช่น การขนส่งและเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ และการจัดการของเสีย เป็นต้น 
งานที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
  แบบฟอร์มสำหรับรับรองงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (แบบฟอร์ม IBC) 
  ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมประวัติผู้วิจัย 
  หลักฐานผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ และ การรักษาความปลอดภัย  (Biosafety & Biosecurity) 

สำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคกลุ่มที่ 2 หรือพิษจากสัตว์ทุกกลุ่ม (เฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเชื้อโรคกลุ่มที่ 2 และ
พิษจากสัตว์ทุกกลุ่ม) 

  หลักฐานผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพ และ การรักษาความปลอดภัย (Biosafety & Biosecurity) และ 
หลักสูตรการปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติการระดับ 3 (BSL3) สำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคกลุ่มที่  3 (เฉพาะผู้ที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเชื้อโรคกลุ่มที่ 3) 

  ใบรับรองจาก IBC ของสถาบันที่ร่วมดำเนินการ หรือหลักฐานการส่งโครงการเพื่อประเมินฯ  (เฉพาะกรณีที่มีการดำเนินการ
ร่วมกับสถาบันอื่น)  

  แบบรายงานสำหรับการประเมินความปลอดภัยของเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเชื้ อโรคและพิษจากสัตว์ เฉพาะกรณีเข้าข่าย
ดังต่อไปน้ี 
1. ผลิตเช้ือโรค 

- เชื้อโรค กลุ่มที่ 1 เฉพาะกรณีที่มีการผลิตในรูปของเหลวปริมาณมากกว่า 1,000 ลิตร หรือในรูปของแข็งปริมาณมากกว่า 200 
กิโลกรัม 

-   เช้ือโรค กลุ่มที่ 2 เฉพาะกรณีที่มีการผลิตในรูปของเหลวปริมาณมากกว่า 10 ลิตร หรือในรูปของแข็งปริมาณมากกว่า 1 กิโลกรัม 
-   เช้ือโรค กลุ่มที่ 3 

2. ผลิตพิษจากสัตว์ที่มีระดับความเป็นพิษ (LD50) ต่ำกว่า 100 นาโนกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตัวของหนูทดลอง 
3. มีการใช้เทคโนโลยีใดๆ ที่ทำให้เชื้อโรคเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมและอาจส่งผลให้มีความอันตรายหรือความรุนแรงในการก่อโรคเพิ่มขึ้น 
4. มีการใช้เทคโนโลยีใดๆ ที่ทำให้พิษจากสัตว์เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและอาจส่งผลให้มีความอันตรายเพิ่มขึ้น 

   แผนรับเหตุฉุกเฉิน (Emergency plan) 
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) สำหรับความปลอดภัย เช่น การขนส่งและเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับเชื้อ

โรคและพิษจากสัตว์ และการจัดการของเสีย เป็นต้น 

รหัสโครงการ ………………………………… 
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แบบฟอร์มสำหรับรับรองงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 

 
 
 
 
 

หัวหน้าโครงการ   

  
ชื่อทีมวิจัย/กลุ่มวิจัย  

  
สถานที่ทำงาน/ติดต่อ  
 
โทรศัพท์  โทรสาร  E-mail  
ชื่อโครงการ  (ภาษาไทย) 
 
 (ภาษาอังกฤษ) 
 
แหล่งสนับสนนุทุน  
ระยะเวลาการดำเนินงาน  ปี วันทีเ่ร่ิมโครงการ  วันทีส่ิ้นสุดโครงการ  
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย  
 

 
 
ผู้ร่วมโครงการ  (สามารถเพ่ิม/ลดตามจำนวนผู้ร่วมโครงการ) 

   
คนที ่ 1.                                          

คนที ่ 2.       

คนที ่ 3.       

ชื่อผู้ประสานงานโครงการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  

ชื่อ-นามสกุล ………………………….………………………...…………..........………………………  

โทรศัพท ์.....................................              มือถือ ...........................................    E-mail ....................................... 

ผู้รับผิดชอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  

ชื่อ-นามสกุล ………………………….………………………...…………..........………………………  

โทรศัพท ์.....................................              มือถือ ...........................................    E-mail ....................................... 

 (โปรดแนบสำเนาข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์) 

รหัสโครงการ ………………………………… 
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โปรดทำเคร่ืองหมาย    ที่หน้าหมายเลขกจิกรรมของโครงการ   
(อ้างอิง แนวทางปฏบิัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรบัการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่) 

กรณกีารวิจัยและทดลองต่อไปนี้เป็นงานประเภทท่ี 1 (C1) 
1.  การดัดแปลงพันธุกรรมของเซลล์สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงหรืออันตรายน้อยต่อผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
2.  งานวิจัยและทดลองที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่มีการแลกเปลี่ยน DNA โดยกระบวนการทางสรีรวิทยา ซึ่งเป็นที่ยอมรับตามภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.1 
3.  การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับระบบเจ้าบ้าน/พาหะที่ได้อนุญาตไว้ในภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.2 
4.  การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ที่เกิดจาก self-cloning ในสิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงหรืออันตรายน้อยต่อผู้ปฏิบัติงานชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
โดยมีหลักฐานยืนยัน 
5.  การวิจัยและทดลองดัดแปลงพันธุกรรมในพืชที่ใช้สารพันธุกรรมจากพืชชนิดนั้นเอง และไม่เป็นวัชพืชร้ายแรงหรือไม่สามารถผสมข้ามกับวัชพืชได้ 
6.  การวิจัยและทดลองดัดแปลงพันธุกรรมในสัตว์ที่ใช้สารพันธุกรรมจากสัตว์ชนิดนั้นเอง และไม่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน (invasive alien species) ในประเทศไทย 
7.  การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวข้องกับ เชื้อโรค กลุ่มที่ ๑ ได้แก่ เชื้อโรคที่มีความเสี่ยงน้อยหรืออันตรายน้อย 
8.  การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวข้องกับ พิษจากสัตว์ กลุ่มที่ ๑ ได้แก่ พิษจากสัตว์ที่ทำให้เกิดภาวะที่ร่างกายทำงานได้ไม่เป็นปกติในระดับที่ไม่ร้ายแรงและมีวิธีรักษาที่ได้ผล 
9.  การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับชีววิทยาสังเคราะห์ที่มีการสังเคราะห์ยีนที่มีความปลอดภัย 
10.  อื่น ๆ ระบุ ............................................................................................................................................................................................................. 
 
กรณกีารวิจัยและทดลองต่อไปนี้เป็นงานประเภทท่ี 2 (C2) 
1.  การดัดแปลงพันธุกรรมของเซลล์สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงหรืออันตรายปานกลางต่อผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
2.  การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับระบบเจ้าบ้าน/พาหะที่ไม่ได้อนุญาตไว้ในภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.2 
3.  การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับระบบเจ้าบ้าน/พาหะที่อนุญาตไว้แล้ว ตามภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.2 แต่ยีนที่จะนำมาเชื่อมมีลักษณะเป็น 

- ตัวกำหนดให้เกิดพิษภัย หรือ 
- DNA หรือ RNA จากจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ สัตว์ หรือพืชที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงระดับที่ 2 ตามภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.3 หรือมียีนสร้างโปรตี นที่มีผลต่อการ

เจริญเติบโตหรือการแบ่งเซลล์ 
4.  การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ที่เกิดจาก  self-cloning ในสิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงหรืออันตรายปานกลางต่อผู้ปฏิบัติงานชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม โดยมีหลักฐานยืนยัน 
5.  การวิจัยและทดลองดัดแปลงพันธุกรรมพืชที่ได้รับสารพันธุกรรมจากพืชชนิดอื่ น หรือสิ่งมีชีวิตอื่น แต่ต้องไม่มีสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตก่อโรคต่างถิ่น (exotic 
pathogen) 
6.  การวิจัยและทดลองดัดแปลงพันธุกรรมสัตว์ที่ได้รับสารพันธุกรรมจากสัตว์ชนิดอื่น หรือสิ่งมีชีวิตอื่น แต่ต้องไม่มีสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตก่อโรคต่างถิ่น 
7.  การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวข้องกับ เชื้อโรค กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ เชื้อโรคที่มีความเสี่ยงปานกลางหรืออันตรายปานกลาง 
8.  การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวข้องกับ พิษจากสัตว์ กลุ่มที่ ๒ ได้แก่ พิษจากสัตว์ที่ทำให้เกิดภาวะที่ร่างกายทำงานได้ไม่เป็นปกติในระดับที่ร้ายแรงแต่มีวิธีรักษาที่ได้ผล 
9.  การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับชีววิทยาสังเคราะห์ที่มีการสังเคราะหย์ีนที่มีอันตรายปานกลาง 
10.  อื่น ๆ ระบุ ............................................................................................................................................................................................................. 
 
กรณีการวิจัยและทดลองต่อไปนี้เป็นงานประเภทท่ี 3 (C3) 
1.  การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับระบบเจ้าบ้าน/พาหะ หรือยีน หรือชิ้นส่วน DNA จากจุลินทรีย์ที่อาจทำให้เกิดโรคในมนุษย์ สัตว์ หรือพืช ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงระดับที่ 3 ตาม
ภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.3 หรือเชื้อที่อาจมีอันตรายในระดับที่ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด 
2.  การวิจัยและทดลองเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ผลิตสารพิษ (toxin producers) การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ DNA และ การโคลนนิ่ง DNA (DNA cloning) ที่ควบคุมการสร้างสารพิษ 
หรือผลิตสารพิษที่มี LD50 ต่ำกว่า 100 นาโนกรัมต่อกิโลกรัม (ภาคผนวกที่ 2 ข้อ 2.5) การวิจัยที่เกี่ยวกับยีนที่ให้ผลผลิตสูง ถึงแม้ว่าสารพิษที่ผลิตจะมี LD50 สูงกว่า 100 นาโนกรัม
ต่อกิโลกรัมก็ตามทั้งนี้ รวมถึงการวิจัยที่ใช้ DNA ของจุลินทรีย์ที่ผลิตสารพิษ ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอาจจะยังมียีนสารพิษอยู่ ต้องระบุรายละเอียดการทดลองให้ชัดเจนถึงชนิดของ
สารพิษ ชนิดของสิ่งมีชีวิตทีใช่้ร่วมในการทำโคลนนิ่ง (cloning) และระดับความเป็นพิษ 
3.  การวิจัยและทดลองที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะ ซึ่งทำให้เซลล์มนุษย์ติดเชื้อได้หรืองานวิจัยที่มี DNA ส่วนที่เสริมแต่ง ซึ่งมีความสามารถผลิตสารควบคุมการเจริญเติบโต หรือเป็น
สารที่เป็นพิษต่อเซลล์มนุษย์ 
4.  การวิจัยและทดลองใด ๆ ที่มีการฉีดชิ้นส่วนหรือสารพันธุกรรมของไวรัสเข้าไปในตัวอ่อน เพื่อดัดแปลงพันธุกรรมของสัตว์ที่มีการหลั่ง หรือผลิตตัวไวรัส 
5.  การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวข้องกับ เชื้อโรค กลุ่มที่ ๓ ได้แก่ เชื้อโรคที่มีความเสี่ยงสูงหรืออันตรายสูง 
6.  การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวข้องกับ พิษจากสัตว์ กลุ่มที่ ๓ ได้แก่ พิษจากสัตว์ที่ทำให้เกิดภาวะที่ร่างกายทำงานได้ไม่เป็นปกติในระดับที่ร้ายแรงและยังไม่มีวิธีรักษาที่ได้ผล 
7.  การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับชีววิทยาสังเคราะห์ที่มีการสังเคราะห์ยีนที่มีความเป็นพิษสูง หรือเป็นยีนใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน 
8.  อื่น ๆ ระบุ ...................................................................................................................... ....................................................................................... 
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1. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
 

โปรดระบุด้วยเคร่ืองหมาย  ลงใน ❑ หน้ากจิกรรมของโครงการเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาจัดระดับ 

 

• ประเภทงานวิจัย 

 ❑ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม ่(กรณีเกี่ยวข้องกรุณาตอบข้อ 3) 

 ❑ เกี่ยวข้องกับการใช้เชื้อโรค1และพิษจากสัตว์2 (กรณีเกี่ยวข้องกรุณาตอบข้อ 4) 

 

• ประเภทสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการทำวิจัย 

❑ เชื้อจุลินทรยี ์ โปรดระบ ุ ❑ แบคทีเรยี ❑ รา ❑ ยีสต ์   

  ❑ ไวรสั ❑ ปรสิต    

       

❑ สารชีวภาพ โปรดระบ ุ ❑ ผลิตผลหรือส่วนหน่ึงส่วนใดที่ถูกสร้างขึ้นหรือดดัแปลงจากพิษจากสัตว์  

  เชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้ออื่นตามประกาศ33  (ท่ีไม่ใช่อนุภาคโปรตีนก่อ

โรค) 

  ❑ อนุภาคโปรตีนก่อโรค 

   

❑ พืช  ❑ สตัว์ ❑ อื่นๆ (โปรดระบุ)     

 

• ประเภทของกลุ่มงานวิจัย  

❑ ประเภทท่ี 1 (C1)  ❑ ประเภทท่ี 2 (C2)  ❑ ประเภทท่ี 3 (C3) 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 หมายถึง (1) เช้ือจุลินทรีย ์(2) สารชวีภาพ (3) เชื้ออื่น ๆ ตามประกาศ อา้งอิงจาก พ.ร.บ. เช้ือโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2558 
2 หมายถึง พิษที่เกิดจากสัตว์และทำให้เกดิภาวะที่ร่างกายทำงานได้ไม่ปกติในคน ปศุสัตว์ สัตว์พาหนะ หรือสัตวอ์ื่นตามทีป่ระกาศ 
3 ตามประกาศที่ออกตามมาตรา 6 (3) พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 
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2. ความรู้ ความสามารถ การฝึกอบรมเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับโครงการทางเทคโนโลยีชีวภาพ

สมัยใหม่ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (สามารถเพิ่ม/ลดตามจำนวนผู้ร่วมโครงการ) 

 

 

 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ 

สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 

 (Biosafety Guidelines for Modern Biotechnology) 

ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัย

ทางชีวภาพ (Biosafety & Biosecurity) 

หัวหน้าโครงการ   

...................................   

❑ ผ่านการอบรม เมื่อ  

(ระบุ) ………..................…..... 

จดัโดย...................................     

❑ ไม่เคยผ่านการอบรม 
เนื่องจาก 
❑ ไม่ได้ดำเนนิงานส่วนนี ้
❑ อยู่ระหว่างรอการอบรม 
(ระบชุ่วงเวลา)………………………             
❑ อื่น ๆ……………………………. 

❑ ผ่านการอบรม เมื่อ 

(ระบุ) ………..................….. 

จัดโดย................................     

❑ ไม่เคยผ่านการอบรม 
เนื่องจาก 
❑ ไม่ได้ดำเนนิงานส่วนนี ้
❑ อยู่ระหว่างรอการอบรม 
(ระบชุ่วงเวลา)………………………             

    ❑ อืน่ ๆ……………………………. 

ผู้ร่วมโครงการ คนท่ี 1     

................................... 

❑ ผ่านการอบรม เมื่อ  

(ระบุ) ………..................…..... 

จัดโดย...................................     

❑ ไม่เคยผ่านการอบรม 
เนื่องจาก 
❑ ไม่ได้ดำเนนิงานส่วนนี ้
❑ อยู่ระหว่างรอการอบรม 
(ระบชุ่วงเวลา)………………………             

    ❑ อืน่ ๆ……………………………. 

❑ ผ่านการอบรม เมื่อ 

(ระบุ) ………..................….. 

จัดโดย................................     

❑ ไม่เคยผ่านการอบรม 
เนื่องจาก 
❑ ไม่ได้ดำเนนิงานส่วนนี ้
❑ อยู่ระหว่างรอการอบรม 
(ระบชุ่วงเวลา)………………………             

    ❑ อืน่ ๆ……………………………. 

ผู้ร่วมโครงการ คนท่ี 2   

...................................    

❑ ผ่านการอบรม เมื่อ  

(ระบุ) ………..................…..... 

จัดโดย...................................     

❑ ไม่เคยผ่านการอบรม 
เนื่องจาก 
❑ ไม่ได้ดำเนนิงานส่วนนี ้
❑ อยู่ระหว่างรอการอบรม 
(ระบชุ่วงเวลา)………………………             

    ❑ อืน่ ๆ……………………………. 

❑ ผ่านการอบรม เมื่อ 

(ระบุ) ………..................….. 

จัดโดย................................     

❑ ไม่เคยผ่านการอบรม 
เนื่องจาก 
❑ ไม่ได้ดำเนนิงานส่วนนี ้
❑ อยู่ระหว่างรอการอบรม 
(ระบชุ่วงเวลา)………………………             

    ❑ อืน่ ๆ……………………………. 

ผู้ร่วมโครงการ คนท่ี 3   

...................................    

❑ ผ่านการอบรม เมื่อ  

(ระบุ) ………..................…..... 

จัดโดย...................................     

❑ ไม่เคยผ่านการอบรม 
เนื่องจาก 
❑ ไม่ได้ดำเนนิงานส่วนนี ้
❑ อยู่ระหว่างรอการอบรม 
(ระบชุ่วงเวลา)………………………             

    ❑ อืน่ ๆ……………………………. 

❑ ผ่านการอบรม เมื่อ 

(ระบุ) ………..................….. 

จัดโดย................................     

❑ ไม่เคยผ่านการอบรม 
เนื่องจาก 
❑ ไม่ได้ดำเนนิงานส่วนนี ้
❑ อยู่ระหว่างรอการอบรม 
(ระบชุ่วงเวลา)………………………             

    ❑ อืน่ ๆ……………………………. 

หลักสูตร 

รายชื่อ 



แบบฟอร์ม IBC - 01 หน้า 6 จาก 8 

3. รายละเอียดทีเ่กี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ (สามารถกรอกรายละเอียดได้มากกว่า 1 ข้อ และ
กรอกรายละเอียดทุกข้อที่เกี่ยวข้อง) 

3.1  รายละเอียดการแสดงออกของยีนที่เกิด (หรือคาดว่าจะเกิด) จากการดัดแปลงพันธุกรรม  

   3.1.1  สิ่งมีชีวิตที่ได้รับการตดัตอ่ (ระบุชื่อวิทยาศาสตร์ และ Strain หรือ Subspecies ด้วย) 

 

     3.1.2  การแสดงออกของยีนที่คาดว่าจะเกดิขึ้น 

องค์ประกอบ 
ชื่อยีน/แหล่งที่มา/หน้าท่ีหรือลักษณะ

การแสดงออก 
เซลล์เจ้าบ้าน (final host) intermediate host 

1. promoter    

2. enhancer    

3. marker gene    

4. target gene    

5. terminator    

6. อื่น ๆ (ระบุ)    

     กรณีที่เซลลเ์จ้าบ้าน (host) / พาหะ (vector) ไมไ่ด้อยู่ในบัญชีรายชื่อของเจ้าบ้าน/พาหะที่รับรองแล้วว่าปลอดภัยในแนวทาง

ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ กรุณาแนบรายละเอียดพร้อมแผนภาพ (map) 

3.2  ชิ้นส่วนของสารพันธุกรรมที่ใช้ในการถ่ายโอน (recombinant insert) 

3.2.1  แหล่งและลำดบัเบสของ DNA /RNA (ระบุชื่อจีนสั สปีชีส์ ช่ือยีน และ GenBank Acc. No.) 

3.2.2  บทบาทและผลผลิตจากยีนหรือลำดับเบสที่ใช้ 

 

3.3  ระบบพาหะ (vector system) 

3.3.1  ระบุรายละเอียดของพาหะ (vector) (ระบุว่าเป็น derivative ของพาหะใดท่ีเคยอนุมัติให้ใช้ไดอ้ย่างปลอดภัย

หรือไม่) หากเป็นพาหะใหม่ ให้แนบรายละเอียดพร้อมแผนภาพประกอบ (map)   

3.3.2  หากมีการใช้ไวรัสหรือพลาสมิดเป็นพาหะ อาจก่อให้เกดิโรคหรือพิษภัยหรือไม่ ถ้าใช่ใหร้ะบุช่ือและอันตรายหรือ

ความเสีย่งท่ีอาจข้ึนได ้

3.4  วิธีการส่งถ่ายยีน (gene transfer method) 
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4. รายละเอียดของเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ที่ใช ้

รหัสเชื้อโรค
ตามประกาศ4 

ชื่อวิทยาศาสตร์ 

สายพันธุ ์
(Prototype strain (virus)/ 

strain/subspecies/serovar) 
 

Isolate No แหล่งที่มาของเชื้อ Risk group 4 

      

      

      

      

 

5.  รายละเอียดสถานที่ทำการทดลอง 

 

         อาคารไบโอเทค 

         อาคารนาโนเทค                                        

  อาคารเอ็มเทค 

         อาคารเนคเทค 

         ศวพก. 

  อาคารโรงงานต้นแบบ………………… Module ............. 

  โรงเรือน (Greenhouse) ..................... 

  อาคารนวัตกรรม 2 Tower ................. 

  อาคารโยธี  

  อื่น ๆ โปรดระบุชื่อสถานท่ี .................................................................. 

• ระดับของตู้ชีวนิรภยั (Biological Safety Cabinet)    Class I 5      Class II  6     Class III 7 

• สถานท่ีทำการทดลอง BSL 1 8  หมายเลขห้อง   .........................................................  

• สถานท่ีทำการทดลอง BSL 2 9  หมายเลขห้อง   .........................................................                 

   โปรดระบุช่วงเวลาการรับรองหอ้งปฏิบัติการระดับ 2 ท่ีผ่านการตรวจประเมินแล้ว ............................ 

• สถานท่ีทำการทดลอง BSL 3 10  หมายเลขห้อง   .........................................................                 

   โปรดระบุช่วงเวลาการรับรองหอ้งปฏิบัติการระดับ 3 ที่ผ่านการตรวจประเมินแล้ว ............................ 

 

 
4 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง รายการเชื้อโรคที่ประสงค์จะควบคุมตามมาตรา 18 
5 เป็นตู้ปลอดเชื้อที่มีความปลอดภัย การปนเปื้อนต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ป้องกันการปนเปือ้น เซลล์ จุลินทรีย์ หรือยาที่นำมาทำงานในตู้ 
6 เป็นตู้ปลอดเชื้อที่ให้ความปลอดภัยหรอืป้องกันการปนเปื้อนต่อผู้ปฏิบัติงาน สิง่แวดล้อม และตอ่เซลล์ จุลินทรีย์ หรือยา ที่นำมาทำงานในตู้ 
7 เป็นตู้ปลอดเชื้อระบบปิด ที่ให้ความปลอดภัยหรอืป้องกันการปนเปื้อนต่อผู้ปฏบิัติงาน สิ่งแวดล้อม และต่อเซลล์จุลินทรีย์ หรือยา ที่นำมาทำงานในตู้ 

การทำงานต้องผ่านถุงมือของตู้ (gauntlets) ซ่ึงยึดอยู่กับที ่
8 เป็นห้องปฏิบัตกิารทางจุลชวีวิทยาทั่วไป สามารถใช้ได้กับการวจิัยและทดลองสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมประเภทที่ 1 ซ่ึงใช้กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่ก่อให้เกิดโรค 
9 เป็นห้องปฏิบัตกิารที่มีข้อปฏิบัติเพิ่มเติมจาก BSL1 คือ จำเป็นตอ้งมี ตู้ชีวนิรภยั (Biosafety Cabinet or Laminar Flow ,Class I or II) หม้อนึ่งความ

ดันไอ (Autoclave) สามารถใช้ได้กับการวิจัยและทดลองเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ประเภทที ่1 และ ประเภทที่ 2 หรือบางลักษณะของ
งานประเภทที่ 3 โดยกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการทดลองวิจยั มีความเส่ียงอยู่ในระดบัต่ำถึงปานกลาง   

10  เป็นห้องปฏิบัติการที่มีขอ้ปฏบิัติเพิ่มเติมจาก BSL2 ได้แก่ การควบคุมระบบอากาศภายในห้องจะตอ้งลดการหลุดรอดของจุลินทรีย์ออกไปสู่
สิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด ตลอดจนการควบคุมบุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้า – ออกพื้นที่ สามารถใช้ได้กับการวิจัยและทดลองเกี่ยวกับ
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ประเภทที่ 3 และการใช้กลุ่มสิ่งมีชีวิตทีก่่อโรคร้ายแรงและมีโอกาสแพร่กระจายผ่านทางระบบหายใจ 
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6.  รายละเอียดการดูแลความปลอดภัยและกรณีฉุกเฉิน  

6.1  การจัดการเครื่องมือ/ อุปกรณ ์

 

 

6.2  การป้องกันการหลุดรอด 

 

 

6.3  การกำจัดสิ่งมีชีวิตและสิ่งปฏกิูล 

 

 

6.4 มาตรการรองรับหากเกดิกรณฉีุกเฉิน เช่น เกิดการหลุดรอด พบการปนเปื้อน การหกรั่วไหล เป็นตน้ (สามารถแนบ SOP) 

 

 

 
 
  

(ลงนาม)  (ลงนาม)  
หัวหน้าโครงการ     (                                ) ผู้บังคับบัญชาของหัวหน้าโครงการ    (                            ) 

วันที ่  วันที ่  
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แบบรายงานส าหรับการประเมินความปลอดภัยของเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ 

ชื่อผู้ผลิต  
 
    ⃞  ผลิตเชื้อโรค 

 
    ⃞ กลุ่มความเส่ียงของเช้ือโรค กลุ่มที่ 1 ในรูปของเหลวปริมาณมากกวา่ 1,000 ลิตร 

     ⃞ กลุ่มความเส่ียงของเช้ือโรค กลุ่มที่ 1 ในรูปของแข็งปริมาณมากกวา่ 200 กิโลกรัม 
     ⃞ กลุ่มความเส่ียงของเช้ือโรค กลุ่มที่ 2 ในรูปของเหลวปริมาณมากกวา่ 10 ลิตร 
     ⃞ กลุ่มความเส่ียงของเช้ือโรค กลุ่มที่ 2 ในรูปของแข็งปริมาณมากกวา่ 1 กิโลกรัม 
     ⃞ กลุ่มความเส่ียงของเช้ือโรค กลุ่มที่ 3 

    ⃞  ผลิตพิษจากสัตว์ที่มีระดับความเป็นพิษ (LD50) ต่่ากว่า 100 นาโนกรัมต่อกิโลกรัมน้่าหนักตวัของหนูทดลอง 
    ⃞ ใช้เทคโนโลยีที่ท่าให้เชื้อโรคเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมและอาจส่งผลให้มีความอันตรายหรือความรุนแรงในการก่อโรคเพิ่มขึ้น 
    ⃞ ใช้เทคโนโลยีที่ท่าให้พิษจากสัตว์เปลีย่นแปลงคุณสมบัติและอาจส่งผลให้มีความอันตรายเพิ่มขึ้น 
 

ที่ตั้งของสถานปฏิบัติการ  
ลักษณะของสถานปฏิบัติการ  
ชื่อเชื้อโรค/พิษจากสัตว์ ที่ต้องการผลิต  
ปริมาณท่ีต้องการผลิตต่อครั้ง  
ปริมาณท่ีต้องการผลิตต่อปี  
จ านวนครั้งที่ผลิตทั้งหมดตลอดระยะเวลา
ที่ขอการรับรอง 

 

เหตุผลความจ าเป็นในการผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ 
 
 
วัตถุประสงค์ของการผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ 
(ให้ระบุผลลัพธ์ ผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิต) 
 
 
ระยะเวลาด าเนินการ  
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ 
 
 
เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ 
 
 
ผลิตผลที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของบุคคล สิ่งแวดล้อม หรือสาธารณชน 
 
 
การก าหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อก าจัดหรือลดผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบ 
 
 
เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) 
 
 
 ผู้รายงาน  
 ต าแหน่ง  
 โทร  
 วันที ่  เดือน  พ.ศ.  
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แบบตรวจสอบรายละเอียดการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัย/บริการวิชาการ 
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลโครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย:           

           

รหัสโครงการ:           

โครงการประเภท:  

 โครงการประเภทที่ 1 (C1) การวิจัยและทดลองที่มีความเสี่ยงหรืออันตรายน้อยต่อผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
 โครงการประเภทที่ 2 (C2) การวิจัยและทดลองที่มีความเสี่ยงหรืออันตรายปานกลางต่อผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
 โครงการประเภทที่ 3 (C3) การวิจัยและทดลองที่มีความเสี่ยงหรืออันตรายสูงต่อผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  

หรือเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโดยการดัดแปลงพันธุกรรม หรือการวิจัยที่อาจมีอันตรายในระดับที่
ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด 

ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการ: 

 ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับท่ี1 (Biosafety level 1, BSL1) 
ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาทั่วไป สามารถใช้ได้กับการวิจัยและทดลองสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมประเภทที่ 1 ซึ่งใช้กลุ่ม
สิ่งมีชีวิตที่ไม่ก่อให้เกิดโรค 

 ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับท่ี2 (Biosafety level 2, BSL2) 
ห้องปฏิบัติการที่สามารถใช้ได้กับการวิจัย และทดลองเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2 
หรือบางลักษณะของงานประเภทท่ี3โดยกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการทดลองวิจัย มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่่าถึงปานกลาง 

 ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับท่ี3 (Biosafety level 3, BSL3) 
ห้องปฏิบัติการที่สามารถใช้ได้กับการวิจัยและทดลองเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ประเภทที่ 3 และการใช้กลุ่ม
สิ่งมีชีวิตที่ก่อโรคร้ายแรงและมีโอกาสแพร่กระจายผ่านทางระบบหายใจ 

 

หัวหน้าโครงการ:           

สังกัด:           

สถานทีท่ าวิจัย:            

             

             

มีความประสงค์ขอ:  ขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ (Amendment) 
 ขอยื่นพิจารณาใหม่ (Resubmission)/ขอยื่นพิจารณาขยายระยะเวลา 

โครงการ (Extension) 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดที่มีการปรับเปลี่ยนไปจากโครงการเดิมที่ได้รับการรับรองแล้ว 
1. โครงการของท่านมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการจากโครงการที่เคยได้รับการรับรองหรือไม่ 
  ใช่    ไม่ใช่ 
 

2. โครงการของท่านมีการปรับเปลี่ยนผู้วิจัย หรือผู้ปฏิบัติงานของโครงการหรือไม่ อย่างไร 
  มี (โปรดอธิบาย และแนบรายละเอียดต่อคณะกรรมการฯ)  

 ผู้วิจัย หรือผู้ปฏิบัติงานเดิมของโครงการ 
             
             
             

 ผู้วิจัย หรือผู้ปฏิบัติงานใหม่ของโครงการ 
             
             
             

 โปรดอธิบายเหตุผลการปรับเปลี่ยน 
             
             
             
  ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

3. โครงการของท่านมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ในการท่าวิจัยหรือไม่ อย่างไร  
  มี (โปรดอธิบาย และแนบรายละเอียดต่อคณะกรรมการฯ)  

 ลักษณะของสถานที่เดิมที่ใช้ด่าเนินการท่าวิจัย 
             
             
             

 การเปลี่ยนแปลง หรือลักษณะของสถานที่ใหม่ที่ใช้ด่าเนินการท่าวิจัย 
             
             
             

 โปรดอธิบายเหตุผลการปรับเปลี่ยน 
             
             
             
  ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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4. โครงการของท่านมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างชีวภาพหรือไม่ อย่างไร 
  มี (โปรดอธิบาย และแนบรายละเอียดต่อคณะกรรมการฯ)  

 ตัวอย่างชีวภาพเดิมที่ใช้ในโครงการ 
             
             
             

 ตัวอย่างชีวภาพใหม่ที่ใช้ในโครงการ 
             
             
             

 โปรดอธิบายเหตุผลการปรับเปลี่ยน 
             
             
             
  ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

5. โครงการของท่านมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการด่าเนินการที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างทางชีวภาพหรือไม่ อย่างไร 
  มี (โปรดอธิบาย และแนบรายละเอียดต่อคณะกรรมการฯ)  

 ขั้นตอนการด่าเนินการเดิมที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างทางชีวภาพที่ใช้ด่าเนินการท่าวิจัย 
             
             
             

 ขั้นตอนการด่าเนินการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างทางชีวภาพที่ใช้ด่าเนินการท่าวิจัย 
             
             
             

 โปรดอธิบายเหตุผลการปรับเปลี่ยน 
             
             
             
  ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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6. โครงการของท่านมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดอ่ืนๆ หรือไม่ อย่างไร 
  มี (โปรดอธิบาย และแนบรายละเอียดต่อคณะกรรมการฯ)  

 รายละเอียดเดิม 
             
             
             

 รายละเอียดใหม่ 
             
             
             

 โปรดอธิบายเหตุผลการปรับเปลี่ยน 
             
             
             
  ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
หมายเหตุ - หากข้อ 1-6  ระบุว่า  มีการเปลี่ยนแปลง  ให้ส่งแนบรายละเอียดต่อคณะกรรมการฯ 

- กรณี ระบุว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หากคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบทราบภายหลังจะถือ
ว่าผลการพิจารณาดังกล่าวเป็นโมฆะ 

 
ลงชื่อ...................................................................

(……...............................……………………………….) 

(หัวหน้าโครงการ) 

วันที่.........เดือน...........................พ.ศ.................. 

 
 

 

 

 
 



แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย/บริการวิชาการ 

ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์  

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 

รหัสโครงการ …………………………………................ 
หัวหน้าโครงการ    

  
ชื่อห้องปฏิบัติการ  
  
สถานที่ท างาน/ติดต่อ  
 
โทรศัพท์

02-564-

6700 ext. 

3471 

 โทรสาร  E-mail  
ชื่อโครงการ  
 
แหล่งสนับสนนุทุน  
ระยะเวลาการด าเนินงาน  ปี วันที่เร่ิมโครงการ  วันที่สิ้นสุดโครงการ  

รายงานความความก้าวหน้า  

❒ โครงการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว (สง่รายงานฉบับสมบูรณ์แล้ว) เมื่อวันที่.........../............./............. 

❒ อยู่ระหว่างด าเนินการ  

1. มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัยที่ยังไม่เคยรายงานต่อคณะกรรมการฯ หรือไม่ 

 ❒ ไม่ม ี  ❒ มี (แนบรายละเอียดต่อคณะกรรมการฯ)  

2. มีการดดัแปลง / ซ่อมแซม / ปรับปรุงห้องปฏิบัติการที่ยังไม่เคยรายงานต่อคณะกรรมการฯ หรือไม่  

 ❒ ไม่ม ี  ❒ มี (แนบรายละเอียดต่อคณะกรรมการฯ) 

3. มีอุบัติเหตุร้ายแรงหรือเกดิเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ที่ยังไมเ่คยรายงานต่อคณะกรรมการฯ หรือไม่   

 ❒ ไม่ม ี  ❒ มี (แนบรายละเอียดต่อคณะกรรมการฯ) 
 

หมายเหตุ ถ้าข้อ 1-3  ระบุว่า  มี   ใหส้่งแนบรายละเอียดต่อคณะกรรมการฯ 

       กรณี ระบุว่า ไม่มี หากคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบทราบภายหลังจะถือว่าผลการพิจารณาดังกล่าวเป็นโมฆะ 

 
  (............................................................) 

               หัวหน้าโครงการ 

............../................................../............. 



เอกสารรับรองโครงการวิจัย/บริการวิชาการ 

ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์  

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 

เลขที่หนังสือรับรอง 0000/2563 
 

ชื่อโครงการ:  
 
 

รหัสโครงการ: 
 

 
 
 

หัวหน้าโครงการ: 
 

 
 
 

สังกัด:   
 
 

สถานที่ท าวิจัย:  
 

  
วันที่ออกเอกสารรับรอง:  

 
วันหมดอายุ:  

 
คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพของ สวทช. พิจารณาเห็นชอบดังนี้  
(  )  โครงการวิจัยประเภทที่ 1 การวิจัยและทดลองที่มีความเสี่ยงหรืออันตรายน้อยต่อผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
(  )  โครงการวิจัยประเภทที่ 2 การวิจัยและทดลองที่มีความเสี่ยงหรืออันตรายปานกลางต่อผู้ปฏิบตังิาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
(  )  โครงการวิจัยประเภทที่ 3 การวิจัยและทดลองที่มีความเสี่ยงหรืออันตรายสูงต่อผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม หรือ

เกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโดยการดดัแปลงพันธุกรรม หรือการวจิัยทีอ่าจมีอันตรายในระดบัท่ียัง 
ไม่เป็นท่ีทราบแน่ชัด 

หมายเหตุ:  
 
 

                                                                 ……………………………………………...…………….………. 

                                                                 (………………………………………………………………….) 
                           ประธานกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ 

                           ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
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แบบฟอร์มสำหรับเคลื่อนย้ายเชื้อโรค พิษจากสัตว์ สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และสารชีวภาพ ระหว่างหน่วยงาน 
คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

หัวหน้าโครงการ              

ตำแหน่ง             

สังกัด             

สถานที่ติดต่อ              

โทรศัพท์     มือถือ     Email       

ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)            
       (ภาษาอังกฤษ)            
วัตถุประสงค์ของโครงการ            
               
ผู้ร่วมโครงการ              
ชื่อผู้จัดส่ง – ผู้บรรจุ              

1. รายละเอียดและจำนวนสิ่งมีชีวิตที่ต้องการเคลื่อนย้าย 
ลำดับ

ที ่
ชื่อเชื้อโรค/พิษจากสัตว์ รหัสเชื้อโรค/ 

พิษจากสัตว์ 
 

จํานวน 
ภาชนะบรรจุ 

(ระบุหน่วยนับ) 

ปริมาณ 
(น้ำหนกัหรือ 

ปริมาตร) 

กลุ่มของเชื้อโรค/ 
พิษจากสัตว์ 

1      
2      
3      
4      

ต้นทาง       ปลายทาง       
วันที่ขนย้าย      เวลา        
ลักษณะ/ประเภทบรรจุภัณฑ์           

2. วิธีการดูแลระหว่างการขนย้าย 
              
              
              
              
              
 
 



แบบฟอร์ม IBC – 06          หน้า 2/2 
 

ต้นทาง ปลายทาง 
ผู้รับผิดชอบ 
 

......................................................................... 
(.........................................................................) 

ตำแหน่ง ............................................................... 
วันที่ ..................................................................... 

ผู้รับผิดชอบ 
 

......................................................................... 
(.........................................................................) 

ตำแหน่ง ............................................................... 
วันที่ ..................................................................... 

ผู้ตรวจสอบ 
☐ ครบตามจำนวนที่แจ้ง 

☐ ไม่ครบตามจำนวนที่แจ้ง 

......................................................................... 
(.........................................................................) 

ตำแหน่ง ............................................................... 
วันที่ ..................................................................... 

ผู้ตรวจสอบ 
☐ ครบตามจำนวนที่แจ้ง 

☐ ไม่ครบตามจำนวนที่แจ้ง 

......................................................................... 
(.........................................................................) 

ตำแหน่ง ............................................................... 
วันที่ ..................................................................... 

 

หมายเหตุ: - หากมีการเคลื่อนย้ายระหว่าง สวทช. กับ หน่วยงานภายนอก ให้ผู้วิจัย/ผู้ปฏิบัตงิานกรอกแบบฟอร์ม และ

รายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบ 
 - หากมีการเคลื่อนย้ายภายใน สวทช. ให้ผูว้ิจัย/ผูป้ฏิบัตงิานกรอกแบบฟอร์ม และเก็บรักษาไว้เป็นข้อมูล

การเคลื่อนย้ายเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ของหน่วยงาน โดยไม่ต้องส่งให้คณะกรรมการฯ ทราบ 
 


