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คำ�นำ�

 กีารดำาเนินกีารวิัจัยแลัะพัฒนาที�มีคุุณภู่าพแลัะสอดคุล้ัองกัีบ้แนวัทางจริยธรรมกีารวิัจัยแลัะกีฎหมายที�เกีี�ยวัข้อง

เป็นสิ�งที�นักีวิัจัยทุกีคุนต้ิองติระหนักีอย่เ่สมอ ซ่ึ่�งกีารดำาเนินกีารวิัจัยแลัะพัฒนาที�มีกีารใช้เช้�อโรคุ (รวัมถ่งเช้�อจุลิันทรียทั์�วัไป) 

สิ�งมีชีวิัติดัดแปลังพันธุกีรรม แลัะเทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่ ได้รับ้คุวัามสนใจมาอย่างยาวันานจนถ่งปัจจุบั้น เน้�องด้วัย

กีารวิัจัยแลัะพัฒนาดังกีล่ัาวั มีบ้ทบ้าทสำาคัุญในกีารสร้างนวััติกีรรมใหม่ ๆ ที�ก่ีอให้เกิีดประโยชน์ต่ิอสังคุม เศรษฐกิีจ แลัะ

สิ�งแวัดลั้อม ดังตัิวัอย่างในสถานกีารณ์กีารแพร่ระบ้าดของเช้�อโรคุอุบั้ติิใหม่หร้อกีลัับ้มาระบ้าดซึ่ำ�าที�เกิีดข่�นอย่างต่ิอเน้�อง

ในระยะเวัลัาหลัายปีที�ผ่านมา โดยเฉพาะอยา่งยิ�งกีารแพรร่ะบ้าดของเช้�อไวัรัสโคุวิัด-19 ที�ในขณะนี� กีำาลัังเป็นคุวัามทา้ทาย

ของวังกีารแพทย์แลัะนักีวิัจัยทั�วัโลักี โดยมีกีารศ่กีษา ทดลัอง วิัจัย แลัะนำาเทคุโนโลัยีชีวัภู่าพมาใช้ในกีารผลิัติวััคุซีึ่นชนิด

ใหม่ ทั�งชนิดดีเอ็นเอ แลัะชนิดอาร์เอ็นเอ นอกีเหน้อจากีวััคุซีึ่นเช้�อติายที�มีกีารผลิัติกัีนมาก่ีอนอย่างยาวันาน เพ้�อรับ้ม้อกัีบ้

เช้�อไวัรัสดังกีล่ัาวั นอกีจากีนี� กีารศ่กีษาแลัะวิัจัยที�เกีี�ยวัข้องกัีบ้เช้�อโรคุ แลัะเทคุโนโลัยชีีวัภู่าพ ยังถ่กีนำามาใช้ในกีารเพิ�ม

ม่ลัคุ่าของผลัผลัติิในวังกีารเกีษติร แลัะอตุิสาหกีรรมติา่ง ๆ  อีกีด้วัย ในปจัจุบั้น มีหน่วัยงานหลัากีหลัายแหง่ในประเทศไทย 

ทั�งภู่าคุรัฐแลัะภู่าคุเอกีชน ที�มีกีารดำาเนินงานเกีี�ยวัข้องกัีบ้เช้�อโรคุ สิ�งมีชีวิัติดัดแปลังพันธุกีรรม แลัะเทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัย

ใหม่ โดยมีห้องปฏิิบั้ติิกีารเพ้�อให้บ้ริกีารกีารติรวัจวิัเคุราะห์ทดสอบ้ต่ิาง ๆ หร้อเพ้�อใช้สำาหรับ้กีารศ่กีษาวิัจัย เป็นต้ิน

เน้�องด้วัยกีารปฏิิบั้ติิงานที�เกีี�ยวัข้องกัีบ้เช้�อโรคุ สิ�งมีชีวิัติดัดแปลังพันธุกีรรม แลัะเทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่ จะ

ต้ิองมีกีารดำาเนินงานอย่่บ้นพ้�นฐานของคุวัามปลัอดภัู่ย ทั�งต่ิอผ้่ปฏิิบั้ติิงาน ชุมชน แลัะสิ�งแวัดล้ัอม เพ้�อป้องกัีนอันติราย 

แลัะคุวัามเสียหายที�อาจเกิีดข่�น ตัิ�งแต่ิในระดับ้ห้องปฏิิบั้ติิกีารจนถ่งระดับ้ชุมชนในวังกีว้ัาง จากีกีารดำาเนินงานที�ไม่ถ่กีต้ิอง 

หร้อกีารหลุัดรอดของเช้�อโรคุไปส่่สิ�งแวัดล้ัอม ประเทศไทยจ่งเป็นหน่�งในประเทศที�มีกีารประกีาศใช้กีฎหมายสำาหรับ้คุวับ้คุุม

แลัะกีำากัีบ้ด่แลักีารดำาเนินงานที�เกีี�ยวัข้องกัีบ้เช้�อโรคุต่ิาง ๆ เช่น พ.ร.บ้. เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั พ.ศ. 2558 เป็นต้ิน ดัง

นั�น นักีวิัจัยแลัะผ้่ปฏิิบั้ติิงานที�เกีี�ยวัข้อง จ่งมีคุวัามจำาเป็นอย่างยิ�งที�จะต้ิองมีคุวัามร้่ คุวัามเข้าใจในหลัักีกีารด้านคุวัาม

ปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพแลัะกีารรักีษาคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ ติลัอดจนข้อกีำาหนดต่ิาง ๆ เพ้�อให้สามารถปฏิิบั้ติิงานได้

อย่างปลัอดภัู่ย แลัะสอดคุล้ัองกัีบ้กีฎหมายที�เกีี�ยวัข้อง

สำานักีงานพัฒนาวิัทยาศาสติร์แลัะเทคุโนโลัยีแห่งชาติิ (สวัทช.) จ่งได้จัดทำา แนวัทางปฏิิบั้ติิเพ้�อคุวัามปลัอดภัู่ย

ทางชีวัภู่าพ พ.ศ. 2564 ข่�นเพ้�อใช้เป็นแนวัทางในกีารปฏิิบั้ติิงานของนักีวิัจัย ผ้่ช่วัยวิัจัย เจ้าหน้าที�ปฏิิบั้ติิกีาร แลัะผ้่มีส่วัน

เกีี�ยวัข้องกัีบ้กีารทดลัองหร้อวิัจัยงานที�ใช้เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั หร้อเทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่แลัะสิ�งมีชีวิัติที�มีกีาร

ดัดแปลังพันธุกีรรม ให้สามารถดำาเนินกีารทดลัองหร้อกีารวิัจัยด้วัยคุวัามปลัอดภัู่ย ทั�งต่ิอผ้่ปฏิิบั้ติิงาน ชุมชน แลัะสิ�ง

แวัดล้ัอม แลัะเพ้�อใช้เป็นแนวัทางปฏิิบั้ติิในกีารพิจารณารับ้รองโคุรงกีาร รวัมถ่งกีารติิดติามรายงานคุวัามก้ีาวัหน้าโคุรงกีาร

วิัจัยแลัะโคุรงกีารบ้ริกีารวิัชากีารที�เกีี�ยวัข้องกัีบ้เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั หร้อเทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่แลัะสิ�งมีชีวิัติที�มี

กีารดัดแปลังพันธุกีรรม ของหน่วัยงานในสังกัีดสำานักีงานกีลัาง ศ่นย์เทคุโนโลัยีโลัหะแลัะวััสดุแห่งชาติิ ศ่นย์เทคุโนโลัยี

อิเล็ักีทรอนิกีส์แลัะคุอมพวิัเติอรแ์ห่งชาติิ ศ่นยเ์ทคุโนโลัยพีลัังงานแหง่ชาติิ หนว่ัยงานในพ้�นที�เช่าของ อุทยานวัทิยาศาสติร์

ประเทศไทย แลัะเขตินวััติกีรรมระเบี้ยงเศรษฐกิีจภู่าคุติะวัันออกี (EECi)
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คุณะผ้่จัดทำาหวัังเป็นอย่างยิ�งว่ัา นักีวิัจัย ผ้่ช่วัยวิัจัย เจ้าหน้าที�ปฏิิบั้ติิกีาร แลัะผ้่มีส่วันเกีี�ยวัข้อง จะสามารถนำา

แนวัทางปฏิิบั้ติิฉบั้บ้นี� ไปปรับ้ใช้เพ้�อส่งเสริมให้เกิีดคุวัามปลัอดภู่ัยทางชีวัภู่าพแลัะกีารรักีษาคุวัามปลัอดภู่ัยทางชีวัภู่าพ 

ในกีารปฏิิบั้ติิงานของตินเองได้ ติลัอดจนใช้เป็นแนวัทางในกีารขอรับ้กีารพิจารณารับ้รองโคุรงกีารจากี คุณะกีรรมกีาร

คุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ สวัทช. เพ้�อให้ผลังานวิัจัยแลัะกีารทดลัองที�เกิีดข่�นมีมาติรฐาน น่าเช้�อถ้อ มีคุวัามปลัอดภัู่ยต่ิอ

ผ้่ปฏิิบั้ติิงาน ชุมชน แลัะสิ�งแวัดล้ัอม เป็นที�ยอมรับ้ในระดับ้สากีลั แลัะสอดคุล้ัองติามกีฎหมายที�เกีี�ยวัข้อง

 ศ. เก่ยรึติคุณ ดรึ.วัฒนัาลัย ปานับ้�านัเกร็ึด

 ปรึะธานัคณะกรึรึมการึความปลอดภััยที่างช่ีวภัาพ

 สำำานัักงานัพัฒนัาวิที่ยาศาสำตร์ึและเที่คโนัโลย่แห่่งชีาติ

 กรึกฎาคม 2564
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คำ�นิย�ม

เช้ี�อโรึค หมายถ่ง 

(1)  เช้�อจุลิันทรีย์ซ่ึ่�งได้แก่ี แบ้คุทีเรีย รา ไวัรัส แลัะปรสิติ

(2)  สารชีวัภู่าพซ่ึ่�งได้แก่ี ผลิัติผลัหร้อส่วันหน่�งส่วันใดที�ถ่กีสร้างข่�นหร้อดัดแปลังจากีพิษจากีสัติว์ั เช้�อจุลิันทรีย์ 

หร้ออนุภู่าคุโปรตีินก่ีอโรคุ 

(3)  เช้�ออ้�นติามประกีาศที�ออกีติามมาติรา 6 (3) ใน พ.ร.บ้. เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั พ.ศ. 25581

กีรณีติาม (1) (2) แลัะ (3) อาจเป็นกีรณีเฉพาะที�ทำาให้เกิีดโรคุในคุน ปศุสัติว์ั สัติว์ัพาหนะ หร้อสัติว์ัอ้�น 

ติามประกีาศที�ออกีติามมาติรา 6 (3) ใน พ.ร.บ้. เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั พ.ศ. 25581 หร้ออาจเป็นเช้�อไม่ก่ีอโรคุ แต่ิมี 

กีารตัิดต่ิอทางพันธุกีรรม ทั�งนี� สำาหรับ้รายช้�อเช้�อโรคุที�เกีี�ยวัข้องกัีบ้กีารดำาเนินงานอ้�นๆ เช่น เช้�อโรคุที�มีผลักัีบ้พ้ช หร้อ 

เช้�อโรคุที�ใช้เพ้�อวััติถุประสงค์ุทางกีารประมง เป็นต้ิน สามารถติรวัจสอบ้ได้จากีประกีาศของหน่วัยงานต่ิาง ๆ  ในภู่าคุผนวักี

ของแนวัทางปฏิิบั้ติิฯ

พิษจัากสัำตว์ หมายถ่ง พิษที�เกิีดจากีสัติว์ัแลัะทำาให้เกิีดภู่าวัะที�ร่างกีายทำางานได้ไม่เป็นปกีติิในคุน ปศุสัติว์ั สัติว์ั

พาหนะ หร้อสัติว์ัอ้�นติามประกีาศที�ออกีติามมาติรา 6 (3) ใน พ.ร.บ้. เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั พ.ศ. 25581

เที่คโนัโลย่ช่ีวภัาพสำมัยให่ม่ หมายถ่ง กีระบ้วันกีารใช้เทคุนิคุกีรดนิวัคุลีัอิกีในหลัอดทดลัอง (in vitro) โดยมี 

กีารตัิดต่ิอ หร้อเปลีั�ยนแปลังสารพันธุกีรรม หร้อกีารรวัมตัิวักัีนของเซึ่ลัล์ั (fusion of cells) นอกีวังศ์ (family) ทางอนุกีรม

วิัธาน ซ่ึ่�งไม่ใช่กีารผสมพันธ์ุ/ขยายพันธ์ุติามธรรมชาติิ2

สิำ�งม่ช่ีวิตท่ี่�ม่การึดัดแปลงพันัธุกรึรึม หมายถ่ง สิ�งมีชีวิัติที�ได้รับ้กีารตัิดต่ิอ หร้อเปลีั�ยนแปลังสารพันธุกีรรม โดย

อาศัยเทคุนิคุทางพันธุวิัศวักีรรม หร้อกีารใช้เทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่ ซ่ึ่�งทำาให้ได้สิ�งมีชีวิัติที�มีคุุณสมบ้ัติิหร้อลัักีษณะที�

เปลีั�ยนแปลังไปจากีพันธ์ุเดิม2,3

โครึงการึวิจััย หมายถ่ง โคุรงกีารที�ดำาเนินกีารวิัจัยที�เกีี�ยวัข้องกัีบ้เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั แลัะ/หร้อเทคุโนโลัยี

ชีวัภู่าพสมัยใหม่

โครึงการึบ้รึกิารึวิชีาการึ หมายถ่ง โคุรงกีารที�ให้บ้ริกีารกีารวัเิคุราะห ์แลัะทดสอบ้ที�เกีี�ยวัข้องกัีบ้เช้�อโรคุแลัะพษิ

จากีสัติว์ั แลัะ/หร้อเทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่

1   พ.ร.บ้. เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติวั์ พ.ศ. 2558
2 แนวัทางปฏิิบ้ัติิเพ้�อคุวัามปลัอดภู่ัยทางชีวัภู่าพสำาหรับ้กีารดำาเนินงานด้านเทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่ ศ่นย์พันธุวัิศวักีรรมแลัะเทคุโนโลัยีชีวัภู่าพ 

 แห่งชาติิ พ.ศ. 2559
3   แนวัปฏิิบ้ัติิเพ้�อคุวัามปลัอดภู่ัยทางชีวัภู่าพ มหาวัิทยาลััยมหิดลั พ.ศ. 2556
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หมวดทำ่� 1 บัทำนำ�

     ข้�อ 1

 แนวัทางปฏิิบั้ติิเพ้�อคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพจัดทำาข่�นเพ้�อใช้เป็นแนวัทางในกีารปฏิิบั้ติิงานของนักีวิัจัย ผ้่ช่วัย

วิัจัย เจ้าหน้าที�ปฏิิบั้ติิกีาร แลัะผ้่มีส่วันเกีี�ยวัข้องกัีบ้กีารทดลัองหร้อวิัจัยงานที�ใช้เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั หร้อเทคุโนโลัยี

ชีวัภู่าพสมัยใหม่แลัะสิ�งมีชีวิัติที�มีกีารดัดแปลังพันธุกีรรม เพ้�อให้กีารดำาเนินกีารทดลัองหร้อกีารวิัจัยดังกีล่ัาวัมี 

คุวัามปลัอดภัู่ยต่ิอผ้่ปฏิิบั้ติิงาน ชุมชน แลัะสิ�งแวัดล้ัอม แลัะเพ้�อใช้เป็นแนวัทางปฏิิบั้ติิในกีารพิจารณารับ้รองโคุรงกีาร  

รวัมถ่งกีารติิดติามรายงานคุวัามก้ีาวัหน้าโคุรงกีารวิัจยัแลัะโคุรงกีารบ้ริกีารวิัชากีารที�เกีี�ยวัข้องกัีบ้เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั 

หร้อเทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่แลัะสิ�งมีชีวิัติที�มีกีารดัดแปลังพันธุกีรรม ของหน่วัยงานในสังกัีดสำานักีงานกีลัาง  

ศ่นย์เทคุโนโลัยีโลัหะแลัะวััสดุแห่งชาติิ ศ่นย์เทคุโนโลัยีอิเล็ักีทรอนิกีส์แลัะคุอมพิวัเติอร์แห่งชาติิ ศ่นย์เทคุโนโลัยีพลัังงาน

แห่งชาติิ หน่วัยงานในพ้�นที�เช่าของ อุทยานวิัทยาศาสติร์ประเทศไทย แลัะเขตินวััติกีรรมระเบี้ยงเศรษฐกิีจภู่าคุติะวัันออกี 

(EECi)

 โดย คุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ สวัทช. มีอำานาจหน้าที� ดังต่ิอไปนี�

(1)  กีำากัีบ้ด่แลัคุวัามปลัอดภู่ัยในกีารใช้เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั หร้อเทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่แลัะสิ�งมีชีวิัติ 

ที�มีกีารดัดแปลังพันธุกีรรม ในกีารศ่กีษาวิัจัยของหน่วัยงานในสังกัีดสำานักีงานกีลัาง ศ่นย์เทคุโนโลัยีโลัหะ

วััสดุแห่งชาติิ ศ่นย์เทคุโนโลัยีอีเล็ักีทรอนิกีส์แลัะคุอมพิวัเติอร์แห่งชาติิ ศ่นย์เทคุโนโลัยีพลัังงานแห่งชาติิ 

หน่วัยงานในพ้�นที�เช่าของ อุทยานวิัทยาศาสติร์ประเทศไทย แลัะเขตินวััติกีรรมระเบี้ยงเศรษฐกิีจภู่าคุ 

ติะวัันออกี (EECi)

(2)  พิจารณาแลัะกีำาหนดแนวัปฏิิบั้ติิเพ้�อคุวัามปลัอดภู่ยัในกีารผลัติิแลัะกีารคุรอบ้คุรองเช้�อโรคุแลัะพษิจากีสัติว์ั 

หร้อเทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่แลัะสิ�งมีชีวิัติที�มีกีารดัดแปลังพันธุกีรรมที�ใช้ในกีารศ่กีษาวิัจัย ให้สอดคุล้ัอง

กัีบ้ระดับ้คุวัามเสี�ยงที�จะทำาให้เกิีดโรคุหร้ออันติราย

(3)  ติิดติาม ติรวัจสอบ้แลัะประเมินคุวัามปลัอดภู่ัยในกีารใช้เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั หร้อเทคุโนโลัยีชีวัภู่าพ

สมัยใหม่แลัะสิ�งมีชีวิัติที�มีกีารดัดแปลังพันธุกีรรม ในกีารศ่กีษาวิัจัยของหน่วัยงานในสังกัีดสำานักีงานกีลัาง 

ศ่นยเ์ทคุโนโลัยีโลัหะวััสดุแห่งชาติิ ศ่นยเ์ทคุโนโลัยีอีเล็ักีทรอนิกีส์แลัะคุอมพิวัเติอร์แห่งชาติิ ศ่นยเ์ทคุโนโลัยี

พลัังงานแห่งชาติิ หน่วัยงานในพ้�นที�เช่าของ อุทยานวิัทยาศาสติร์ประเทศไทย แลัะเขตินวััติกีรรมระเบี้ยง

เศรษฐกิีจภู่าคุติะวัันออกี (EECi)

(4)  ประสานงานแลัะให้คุวัามร่วัมม้อกัีบ้กีรมวิัทยาศาสติร์กีารแพทย์ ในกีารกีำากัีบ้ด่แลักีารใช้เช้�อโรคุแลัะพิษ

จากีสัติว์ั หร้อเทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่แลัะสิ�งมีชีวิัติที�มีกีารดัดแปลังพันธุกีรรม ในกีารศ่กีษาวิัจัยของ

หน่วัยงานในสังกัีดสำานักีงานกีลัาง ศ่นย์เทคุโนโลัยีโลัหะวััสดุแห่งชาติิ ศ่นย์เทคุโนโลัยีอีเล็ักีทรอนิกีส์แลัะ

คุอมพิวัเติอร์แห่งชาติิ ศ่นย์เทคุโนโลัยีพลัังงานแห่งชาติิ หน่วัยงานในพ้�นที�เช่าของ อุทยานวิัทยาศาสติร์

ประเทศไทย แลัะเขตินวััติกีรรมระเบี้ยงเศรษฐกิีจภู่าคุติะวัันออกี (EECi) เพ้�อให้เป็นไปติามมาติรฐาน 

คุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพแลัะเป็นไปติามกีฎหมาย

(5)  พิจารณากีลัั�นกีรอง ใหก้ีารรบั้รองแลัะประเมนิระดับ้คุวัามเสี�ยงของโคุรงกีารวัจัิยที�เกีี�ยวัข้องกัีบ้เช้�อโรคุแลัะ

พิษจากีสัติว์ั หร้อเทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่แลัะสิ�งมีชีวิัติที�มีกีารดัดแปลังพันธุกีรรมของหน่วัยงานในสังกัีด

สำานักีงานกีลัาง ศ่นยเ์ทคุโนโลัยโีลัหะวััสดแุห่งชาติิ ศ่นยเ์ทคุโนโลัยอีีเล็ักีทรอนกิีส์แลัะคุอมพวิัเติอรแ์ห่งชาติิ 

ศ่นย์เทคุโนโลัยีพลัังงานแห่งชาติิ หน่วัยงานในพ้�นที�เช่าของ อุทยานวัิทยาศาสติร์ประเทศไทย แลัะเขติ
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นวััติกีรรมระเบี้ยงเศรษฐกิีจภู่าคุติะวัันออกี (EECi) รวัมทั�งพิจารณาคุวัามเหมาะสมของหอ้งปฏิิบั้ติิกีารหร้อ

สถานที�ทดลัองหร้อวิัจัย ติลัอดจนติิดติามกีารดำาเนินกีารให้เป็นไปติามแนวัปฏิิบั้ติิเพ้�อคุวัามปลัอดภัู่ยทาง

ชีวัภู่าพแลัะกีฎหมายที�เกีี�ยวัข้อง

(6)  ประสานงานกีบั้คุณะกีรรมกีารคุวับ้คุุมคุวัามปลัอดภู่ยัทางชีวัภู่าพ ศ่นยพั์นธุวิัศวักีรรมแลัะเทคุโนโลัยชีีวัภู่าพ

แห่งชาติิ แลัะคุณะกีรรมกีารด้านคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพของสถาบั้นอ้�นที�มีงานวิัจัยที�เกีี�ยวัข้อง  

ในกีารศ่กีษาวิัจัยของหน่วัยงานในสังกัีดสำานักีงานกีลัาง ศ่นยเ์ทคุโนโลัยีโลัหะวััสดุแห่งชาติิ ศ่นยเ์ทคุโนโลัยี

อีเล็ักีทรอนิกีส์แลัะคุอมพิวัเติอร์แห่งชาติิ ศ่นยเ์ทคุโนโลัยีพลัังงานแห่งชาติิ หน่วัยงานในพ้�นที�เช่าของ อุทยาน

วิัทยาศาสติร์ประเทศไทย แลัะเขตินวััติกีรรมระเบี้ยงเศรษฐกิีจภู่าคุติะวัันออกี (EECi)

(7)  ให้ข้อเสนอแนะเกีี�ยวักัีบ้แนวัปฏิิบั้ติิเพ้�อคุวัามปลัอดภู่ัยในกีารทำางานที�มีกีารใช้เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั  

หร้อเทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่แลัะสิ�งมีชีวิัติที�มีกีารดัดแปลังพันธุกีรรม ทั�งในระดับ้ห้องปฏิิบั้ติิกีารแลัะ 

ภู่าคุสนาม

(8)  รายงานประเด็นที�ไม่สอดคุล้ัองติามมาติรฐานคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพแลัะมาติรฐานกีารใช้เทคุโนโลัยี

ชีวัภู่าพสมัยใหม่พร้อมทั�งเสนอแนะแนวัทางกีารแก้ีไขปัญหาต่ิอผ้่บ้ริหารของสำานักีงานพัฒนาวิัทยาศาสติร์

แลัะเทคุโนโลัยีแห่งชาติิ

(9)  ดำาเนนิกีารอ้�น ๆ  ที�เกีี�ยวัข้องกัีบ้งานดา้นคุวัามปลัอดภู่ยัทางชวีัภู่าพแลัะพระราชบ้ญัญัติิเช้�อโรคุแลัะพษิจากี

สัติว์ั พ.ศ. 2558 แลัะติามที�ได้รับ้มอบ้หมายจากีผ้่อำานวัยกีารสำานักีงานพัฒนาวิัทยาศาสติร์แลัะเทคุโนโลัยี

แห่งชาติิ



แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช. 9

หมวดทำ่� 2 ข้้อกำำ�หนดต�มพระร�ชบััญญัติเช้�อโรคและพิษจ�กำสัตว์ 

 พ.ศ. 2558 ท่ำ�เก่ำ�ยวข้้องกัำบัหนังส้อรับัรองกำ�รแจ้ง ใบัอนุญ�ต  

 และร�ยง�นประจำ�ปีในกำ�รผลิต นำ�เข้้� ส่งออกำ ข้�ย นำ�ผ่�น  

 หร้อม่ไว้ในครอบัครองเช้�อโรคหร้อพิษจ�กำสัตว์

     ข้�อ 2 

 ผ้่วิัจัยหร้อหน่วัยงานที�ประสงค์ุดำาเนินโคุรงกีารที�เกีี�ยวัข้องกัีบ้เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั จะต้ิองย้�นแบ้บ้คุำาขอ

หนังส้อรับ้รองกีารแจ้ง (สำาหรับ้เช้�อโรคุ กีลุ่ัมที� 2 แลัะพิษจากีสัติว์ั กีลุ่ัมที� 1) หร้อ ใบ้อนุญาติ (สำาหรับ้เช้�อโรคุ กีลุ่ัมที� 3 

แลัะพิษจากีสัติว์ั กีลุ่ัมที� 2) จากีกีรมวิัทยาศาสติร์กีารแพทย์ โดยฝ่่ายเ ลัขานุกีาร คุ ณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ 

สวัทช. จะเป็นผ้่รวับ้รวัมข้อม่ลักีารใช้เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ัของหน่วัยงานที�อย่่ในกีารกีำากัีบ้ด่แลัของ คุณะกีรรมกีารฯ 

แลัะดำาเนินกีารขอรับ้หนังส้อรับ้รองกีารแจ้งหร้อใบ้อนุญาติ จากีกีรมวิัทยาศาสติร์กีารแพทย์ให้แก่ีผ้่วิัจัยพร้อมกัีนเป็น 

รายปี ทั�งนี� ผ้่วัิจัยหร้อหน่วัยงานจะสามารถดำาเนินกีารเกีี�ยวักัีบ้เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ัได้กี็ติ่อเม้�อได้รับ้หนังส้อรับ้รอง 

กีารแจ้งหร้อใบ้อนุญาติแล้ัวัเท่านั�น

     ข้�อ 3 

 กีรณีที�หน่วัยงานได้รับ้หนังส้อรับ้รองกีารแจ้งหร้อใบ้อนุญาติแล้ัวั แต่ิมีคุวัามประสงค์ุจะขอเปลีั�ยนแปลังข้อม่ลั 

เช่น เพิ�ม/ลัดรายกีารเช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั หร้อ เพิ�ม/ย้ายสถานที�ปฏิิบั้ติิงาน เป็นต้ิน จะต้ิองดำาเนินกีารย้�นคุำาขอแก้ีไข 

โ ดยแจ้งรายลัะเอียดคุวัามประสงค์ุขอเปลีั�ยนแปลังข้อม่ลั ต่ิอฝ่่ายเลัขานุกีาร คุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ 

สวัทช. เพ้�อฝ่่ายเลัขานุกีารฯ จะดำาเนินกีารย้�นคุำาขอแก้ีไข ต่ิอกีรมวิัทยาศาสติร์กีารแพทย์ให้ต่ิอไป ทั�งนี� หากีประสงค์ุจะ

ขอเปลีั�ยนแปลังผ้่ดำาเนินกีาร หร้อผ้่มีหน้าที�ปฏิิบั้ติิงานจะต้ิองย้�นคุำาขอแก้ีไข ภู่ายใน 3 เด้อนนับ้แต่ิมีกีารเปลีั�ยนแปลังดังกีล่ัาวั

     ข้�อ 4 

 ผ้่วิัจัยหร้อหนว่ัยงานที�ประสงคุจ์ะขอติอ่อาย ุหร้อยกีเลักิีหนงัส้อรับ้รอง/ใบ้อนญุาติ จะติอ้งแจ้งคุวัามประสงคุต่์ิอ

ฝ่่ายเลัขานุกีาร คุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ สวัทช. ภู่ายใน 3 เด้อนก่ีอนที�หนังส้อรับ้รองกีารแจ้งหร้อ 

ใบ้อนุญาติจะสิ�นอายุ เพ้�อฝ่่ายเลัขานุกีารฯ จะดำาเนินกีารย้�นคุำาขอต่ิออายุหร้อแจ้งยกีเลิักีติามขั�นติอนที�กีรมวิัทยาศาสติร์ 

กีารแพทย์กีำาหนดต่ิอไป

     ข้�อ 5 

 ผ้่วิัจัยหร้อหน่วัยงานจะต้ิองจัดทำารายงานกีารดำาเนินกีารเกีี�ยวักัีบ้เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั ในช่วังเด้อนมกีราคุม 

ถ่ง ธันวัาคุม โดยฝ่่ายเลัขานุกีาร คุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ สวัทช. จะเป็นผ้่รวับ้รวัมรายงานประจำาปี แลัะ

นำาส่งให้แก่ีกีรมวิัทยาศาสติร์กีารแพทย์ ภู่ายในเด้อนมีนาคุมของปีถัดไป
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หมวดทำ่� 3 แนวทำ�งปฏิิบััติเพ่อคว�มปลอดภััยทำ�งช่วภั�พ ข้อง สวทำช.

ส่วนทำ่� 1 ประเภัทำข้องง�นวิจัย

     ข้�อ 6 

 งานวิัจัยแลัะทดลัองที�เกีี�ยวัข้องกัีบ้เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั หร้อเทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่แลัะสิ�งมีชีวิัติที�มี 

กีารดัดแปลังพันธุกีรรม แบ่้งได้เป็น 4 ประเภู่ท ติามระดับ้คุวัามเสี�ยง ได้แก่ี

 งานประเภู่ทที� 1 (Class 1, C1) เป็นกีารวิัจัยแลัะทดลัองที�ไม่มีอันติราย หร้อ มีคุวัามเสี�ยงหร้ออันติรายน้อยต่ิอ

ผ้่ปฏิิบั้ติิงานในห้องปฏิิบั้ติิกีาร ชุมชน แลัะสิ�งแวัดล้ัอม

 งานประเภู่ทที� 2 (Class 2, C2) เป็นกีารวิัจัยแลัะทดลัองที�มีคุวัามเสี�ยงหร้ออันติรายในระดับ้ติำ�าถ่งปานกีลัางต่ิอ

ผ้่ปฏิิบั้ติิงานในห้องปฏิิบั้ติิกีาร ชุมชน แลัะสิ�งแวัดล้ัอม

 งานประเภู่ทที� 3 (Class 3, C3) เป็นกีารวิัจัยแลัะทดลัองที�มีคุวัามเสี�ยงหร้ออันติรายส่งต่ิอผ้่ปฏิิบั้ติิงานในห้อง

ปฏิิบั้ติิกีาร ชุมชน แลัะสิ�งแวัดล้ัอม หร้อเกีี�ยวักัีบ้กีารรักีษาผ้่ป่วัยโดยกีารดัดแปลังพันธุกีรรม หร้อกีารวิัจัยที�อาจมีอันติราย

ในระดับ้ที�ยังไม่เป็นที�ทราบ้แน่ชัด

 งานประเภู่ทที� 4 (Class 4, C4) เป็นกีารวิัจัยแลัะทดลัองที�มีคุวัามเสี�ยงหร้ออันติรายร้ายแรงต่ิอผ้่ปฏิิบั้ติิงานใน

ห้องปฏิิบั้ติิกีาร ชุมชน แลัะสิ�งแวัดล้ัอม แลัะ/หร้อขัดต่ิอศีลัธรรม จะไม่ได้รับ้อนุญาติให้ดำาเนินกีาร กิีจกีรรมวิัจัยแลัะทดลัอง

เหล่ัานี� ได้แก่ี

(1)  งานวิัจัยแลัะทดลัองที�มีกีารใช้เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั สิ�งมีชีวิัติดัดแปลังพันธุกีรรม หร้อ ยีนที�จัดอย่่ใน 

กีลุ่ัมเสี�ยงระดับ้ที� 4

(2)  งานวิัจัยแลัะทดลัองที�ไม่มีมาติรกีาร แลัะ/หร้อข้อม่ลัที�ใช้ในกีารพิส่จน์ แลัะคุวับ้คุุมป้องกัีนในเชิง

วิัทยาศาสติร์อย่างชัดเจน

(3)  งานวัจัิยแลัะทดลัองที�มุ่งเน้นผลิัติสิ�งมีชีวิัติก่ีอโรคุ แลัะ/หร้อสารพษิ เพ้�อใช้เป็นอาวุัธชีวัภู่าพหร้อเป้าหมาย

ทางสงคุราม

(4) งานวิัจัยแลัะทดลัองที�มุ่งจะดัดแปลังพันธุกีรรมของมนุษย์ด้วัยเทคุนิคุทางพันธุวิัศวักีรรม ที�ไม่ได้มี 

วััติถุประสงค์ุในกีารรักีษาคุวัามผิดปกีติิทางพันธุกีรรม

ส่วนทำ่� 2 ระดับัคว�มปลอดภััยทำ�งช่วภั�พข้องห้องปฏิิบััติกำ�ร

     ข้�อ 7 

 คุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพของห้องปฏิิบั้ติิกีาร สามารถแบ่้งออกีเป็น 4 ระดับ้ ได้แก่ี

 คุวัามปลัอดภู่ัยทางชีวัภู่าพระดับ้ที� 1 (Biosafety level 1, BSL1) เป็นห้องปฏิิบั้ติิกีารทางจุลัชีวัวิัทยาทั�วัไป 

สามารถใช้ได้กัีบ้กีารวิัจัยแลัะทดลัองเช้�อจุลิันทรีย์ที�ไม่ก่ีอให้เกิีดโรคุ หร้อ เทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่ สิ�งมีชีวิัติดัดแปลัง

พันธุกีรรม ซ่ึ่�งจัดอย่่ในงานประเภู่ทที� 1 (C1) ซ่ึ่�งมีอันติรายในระดับ้ติำ�าที�สุดต่ิอผ้่ปฏิิบั้ติิงานแลัะสิ�งแวัดล้ัอม

 คุวัามปลัอดภู่ัยทางชีวัภู่าพระดับ้ที� 2 (Biosafety level 2, BSL2) เป็นห้องปฏิิบั้ติิกีารที�สามารถใช้ได้กัีบ้ 

กีารวิัจัยแลัะทดลัองเกีี�ยวักัีบ้เช้�อโรคุ หร้อพิษจากีสัติว์ั ซ่ึ่�งจัดอย่่ในงานประเภู่ทที� 2 (C2) หร้อกีารวิัจัยแลัะทดลัอง

เทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่ สิ�งมีชีวิัติดัดแปลังพันธุกีรรม ซ่ึ่�งจัดอย่่ในงานประเภู่ทที� 1 (C1) ที�อาจมียีนด้�อยา ยีน 

ที�ก่ีอสารพิษ ก่ีอภู่่มิแพ้ หร้อก่ีอโรคุใดๆ ที�สามารถอย่ไ่ด้ในสิ�งแวัดล้ัอม หร้อ งานประเภู่ทที� 2 (C2) โดยเช้�อโรคุ  

พิษจากีสัติว์ั หร้อสิ�งมีชีวิัติดัดแปลังพันธุกีรรมที�ใช้ในกีารทดลัองวิัจัย มีคุวัามเสี�ยงอย่่ในระดับ้ติำ�าถ่งปานกีลัาง
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 คุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพระดับ้ที� 3 (Biosafety level 3, BSL3) เป็นห้องปฏิิบั้ติิกีารที�สามารถใช้ได้กัีบ้

กีารวิัจัยแลัะทดลัองเกีี�ยวักีับ้เช้�อโรคุ พิษจากีสัติว์ั หร้อ เทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่ สิ�งมีชีวัิติดัดแปลังพันธุกีรรม 

ซ่ึ่�งจัดอย่่ในงานประเภู่ทที� 3 (C3) โดยเช้�อโรคุ พิษจากีสัติว์ั หร้อสิ�งมีชีวิัติดัดแปลังพันธุกีรรมที�ใช้ในกีารทดลัองวิัจัย

สามารถก่ีอให้เกิีดอันติรายในระดับ้ส่ง หร้อ ก่ีอโรคุร้ายแรงซ่ึ่�งมีโอกีาสแพร่กีระจายผ่านทางระบ้บ้หายใจได้

 คุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพระดับ้ที� 4 (Biosafety level 4, BSL4) เป็นห้องปฏิิบั้ติิกีารที�สามารถใช้ได้กัีบ้

กีารวิัจัยแลัะทดลัองเกีี�ยวักีับ้เช้�อโรคุ พิษจากีสัติว์ั หร้อ เทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่ สิ�งมีชีวัิติดัดแปลังพันธุกีรรม 

ซ่ึ่�งจัดอย่่ในงานประเภู่ทที� 4 (C4) แลัะกีารใช้เช้�อโรคุ พิษจากีสัติว์ั หร้อสิ�งมีชีวิัติดัดแปลังพันธุกีรรมที�ก่ีอให้เกิีด

อันติราย หร้อ ก่ีอโรคุที�มีคุวัามเสี�ยงส่งสุด

     ข้�อ 8 

 ห้องปฏิิบั้ติิกีารที�ใช้ดำาเนินกีารวิัจัยแลัะทดลัองเกีี�ยวักัีบ้เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั หร้อสิ�งมีชีวิัติดัดแปลังพันธุกีรรม 

ในแติ่ลัะระดับ้คุวัามปลัอดภู่ัยทางชีวัภู่าพ ต้ิองมีลัักีษณะห้องปฏิิบั้ติิกีาร อุปกีรณ์ที�ใช้คุวับ้คุุมคุวัามปลัอดภู่ัยทางชีวัภู่าพ 

แลัะสิ�งอำานวัยคุวัามสะดวักีที�สอดคุล้ัองกัีบ้ประกีาศกีระทรวังสาธารณสุข เร้�อง ลัักีษณะของสถานที�ผลิัติหร้อมีไว้ัใน 

คุรอบ้คุรอง แลัะกีารดำาเนินกีารเกีี�ยวักัีบ้เช้�อโรคุแลัะพษิจากีสัติว์ั พ.ศ. 2563 รวัมถ่งมีกีารกีำาหนดมาติรกีารกีารดำาเนินงาน

ภู่ายในห้องปฏิิบั้ติิกีารให้ถ่กีต้ิอง เหมาะสมกัีบ้ระดับ้คุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ โดยสามารถศ่กีษารายลัะเอียดมาติรฐาน

ทั�วัไป แลัะมาติรกีารพิเศษ สำาหรับ้ห้องปฏิิบั้ติิกีารที�มีระดับ้คุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพต่ิางๆ (BSL1, BSL2, BSL3 แลัะ 

BSL4) ได้ในแนวัปฏิิบั้ติิเพ้�อคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ มหาวิัทยาลััยมหิดลั พ.ศ. 2556, แนวัทางปฏิิบั้ติิเพ้�อคุวัามปลัอดภัู่ย

ทางชีวัภู่าพสำาหรับ้กีารดำาเนินงานด้านเทคุโนโลัยชีีวัภู่าพสมัยใหม่ ศ่นยพั์นธุวิัศวักีรรมแลัะเทคุโนโลัยีชีวัภู่าพแห่งชาติิ พ.ศ. 

2559 หร้อ แนวัทางปฏิิบั้ติิด้านคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพระดับ้ห้องปฏิิบั้ติิกีาร มหาวิัทยาลััยเทคุโนโลัยีพระจอมเกีล้ัา

ธนบุ้รี พ.ศ. 2559 เป็นต้ิน

ส่วนทำ่� 3 กำ�รดำ�เนินกำ�รเพ่อคว�มปลอดภััยทำ�งช่วภั�พในกำ�รวิจัยและทำดลองเกำ่�ยวกำับัเช้�อโรคและ 

 พิษจ�กำสัตว์ หร้อเทำคโนโลย่ช่วภั�พสมัยใหม่ และสิ�งม่ช่วิตทำ่�ม่กำ�รดัดแปลงพันธีุกำรรม

     ข้�อ 9

 กีารปฏิิบั้ติิงานวิัจัยแลัะทดลัองเกีี�ยวักัีบ้เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ัจะต้ิองคุำาน่งถ่งคุวัามปลัอดภัู่ย แลัะป้องกัีน 

กีารแพร่กีระจายเช้�อในห้องปฏิิบั้ติิกีารแลัะส่่ชุมชน หร้อสิ�งแวัดล้ัอม รวัมทั�งป้องกัีนเช้�อจากีภู่ายนอกีแพร่กีระจายเข้ามา

ในห้องปฏิิบั้ติิกีาร โดยพิจารณาถ่งหลัักีเกีณฑ์์ดังต่ิอไปนี�

(1)  ผ้่ปฏิิบั้ติิงานต้ิองมีคุวัามร้่ คุวัามสามารถด้านกีารทำางานเกีี�ยวักัีบ้เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั แลัะได้รับ้ 

กีารอบ้รมด้านคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ แลัะกีารรักีษาคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพอย่างน้อย 1 คุรั�ง ใน

ทุกี 3 ปี

(2)  ผ้่ปฏิิบั้ติิงานต้ิองมีเคุร้�องม้อแลัะอุปกีรณ์ที�ใช้สำาหรับ้ป้องกัีนตินเองได้อย่างถ่กีต้ิอง เหมาะสม

(3)  ปฏิิบั้ติิงานติามหลัักี Good Microbiological Practice (GMP) อย่างเคุร่งคุรัด

(4)  สถานที�/ห้องปฏิิบั้ติิกีารที�เกีี�ยวัข้องกัีบ้เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั ต้ิองมีกีารออกีแบ้บ้อย่างถ่กีต้ิอง เหมาะสม 

สามารถป้องกัีนกีารแพร่กีระจายของเช้�อส่่ภู่ายนอกีห้องปฏิิบั้ติิกีาร ชุมชน แลัะสิ�งแวัดล้ัอมได้
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     ข้�อ 10 

 กีารจำาแนกีประเภู่ทของงานวิัจัยแลัะทดลัองเกีี�ยวักัีบ้เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ัจะพิจารณาจากีกีลุ่ัมคุวัามเสี�ยงของ

เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ัที�ใช้ในกีารวิัจัยแลัะทดลัอง วััติถุประสงค์ุ แลัะวิัธีกีารทดลัอง โดยมีแนวัปฏิิบั้ติิเบ้้�องต้ินเกีี�ยวักัีบ้

กีารขอรับ้รองโคุรงกีารจากี คุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ สวัทช. แลัะกีารย้�นขอหนังส้อรับ้รองกีารแจ้ง/ใบ้

อนุญาติผลิัติเช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั จากีกีรมวิัทยาศาสติร์กีารแพทย์ ดังนี�

ปรึะเภัที่โครึงการึ* BSL

แนัวปฏิิบั้ติ

การึข้อรัึบ้รึอง
โครึงการึจัาก IBC

การึย้�นัข้อห่นัังส้ำอรัึบ้รึอง
การึแจั�ง/ใบ้อนุัญาตฯ

C1 กีารวิัจัยแลัะทดลัองเกีี�ยวักัีบ้เช้�อโรคุหร้อพิษจากีสัติว์ั
ที�ถ่กีจัดอย่่ในกีลุ่ัมเสี�ยงระดับ้ที� 1 ซ่ึ่�งมีคุวัามเสี�ยงติำ�า 
ไม่ก่ีอให้เกิีดโรคุในคุนหร้อสัติว์ั แลัะมีอันติรายต่ิอ 
ผ้่ปฏิิบั้ติิงาน ชุมชนแลัะสิ�งแวัดล้ัอมในระดับ้ติำ�า

1 √** -

C2 กีารวิัจัยแลัะทดลัองเกีี�ยวักัีบ้เช้�อโรคุหร้อพิษจากีสัติว์ั
ที�ถ่กีจัดอย่่ในกีลุ่ัมเสี�ยงระดับ้ที� 2 ซ่ึ่�งมีคุวัามเสี�ยงแลัะ
อันติรายต่ิอผ้่ปฏิิบั้ติิงานในระดับ้ปานกีลัาง แต่ิมี
คุวัามเสี�ยงต่ิอชุมชนแลัะสิ�งแวัดล้ัอมในระดับ้ติำ�า เช่น 
เช้�อโรคุที�สามารถก่ีอโรคุไม่รุนแรงในคุนปกีติิ มีวิัธีกีาร
ป้องกัีนแลัะรักีษาได้

2 √ √

C3 กีารวิัจัยแลัะทดลัองเกีี�ยวักัีบ้เช้�อโรคุหร้อพิษจากีสัติว์ั
ที�ถ่กีจัดอย่่ในกีลุ่ัมเสี�ยงระดับ้ที� 3 ซ่ึ่�งมีคุวัามเสี�ยงแลัะ
อันติรายต่ิอผ้่ปฏิิบั้ติิงานในระดับ้ส่ง แต่ิมีคุวัามเสี�ยง
ต่ิอชุมชนแลัะสิ�งแวัดล้ัอมในระดับ้ติำ�า เช่น เช้�อโรคุ 
ที�สามารถก่ีอโรคุรุนแรงในคุนปกีติิแลัะอาจทำาให้ 
เสียชีวิัติได้ ที�มีวิัธีกีารป้องกัีนแลัะรักีษาได้

3 √ √

C4 กีารวิัจัยแลัะทดลัองเกีี�ยวักัีบ้เช้�อโรคุหร้อพิษจากีสัติว์ั
ที�ถ่กีจัดอย่่ในกีลุ่ัมเสี�ยงระดับ้ที� 4 ซ่ึ่�งมีคุวัามเสี�ยงแลัะ
อันติรายต่ิอผ้่ปฏิิบั้ติิงาน ชุมชนแลัะสิ�งแวัดล้ัอมใน
ระดับ้ส่ง เช่น เช้�อโรคุที�ก่ีอโรคุรุนแรงแลัะอาจทำาให้
เสียชีวิัติได้ในคุนปกีติิ แลัะยังไม่มีวิัธีกีารป้องกัีนแลัะ
รักีษาโรคุ

4 ไม่อนุญาติให้ดำาเนินกีาร

ห่มายเห่ตุ  * อ้างอิงจากี แนวัปฏิิบั้ติิเพ้�อคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ มหาวิัทยาลััยมหิดลั พ.ศ. 2556 แลัะ แนวัทางปฏิิบั้ติิด้าน 
  คุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพระดับ้ห้องปฏิิบั้ติิกีาร มหาวิัทยาลััยเทคุโนโลัยีพระจอมเกีล้ัาธนบุ้รี พ.ศ. 2559
 ** ดำาเนินกีารแจ้งรายลัะเอียดโคุรงกีาร วิัธีกีารดำาเนินงาน แลัะมาติรกีารด้านคุวัามปลัอดภู่ัยทางชีวัภู่าพต่ิอคุณะกีรรมกีาร 
  คุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ สวัทช.

     ข้�อ 11

 กีารจำาแนกีประเภู่ทของงานวิัจัยแลัะทดลัองเกีี�ยวักัีบ้เทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่ แลัะสิ�งมีชีวิัติที�มีกีารดัดแปลัง

พันธุกีรรมจะพิจารณาจากีระดับ้คุวัามเสี�ยง แลัะผลักีระทบ้ที�อาจเกิีดข่�นจากีสิ�งมีชีวิัติที�ตัิดต่ิอพันธุกีรรมต่ิาง ๆ ที�ใช้ใน 

กีารวิัจัย เช่น เสถียรภู่าพของยนี แหล่ังยนีจากีจุลิันทรียที์�อาจมีโอกีาสกีลัายพันธ์ุเป็นยนีก่ีอโรคุ หร้อยนีที�อาจมีผลักีระทบ้

ต่ิอคุน สัติว์ั ชุมชน แลัะสิ�งแวัดล้ัอม หากียีนดังกีล่ัาวัหลุัดรอดไปส่่พ้ชหร้อสิ�งมีชีวิัติชนิดอ้�น ๆ โดยมีแนวัปฏิิบั้ติิเบ้้�องต้ิน 
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เกีี�ยวักัีบ้กีารขอรับ้รองโคุรงกีารจากี คุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ สวัทช. แลัะกีารย้�นขอหนังส้อรับ้รอง 

กีารแจ้ง/ใบ้อนุญาติผลิัติเช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั จากีกีรมวิัทยาศาสติร์กีารแพทย์ ในกีรณีที�เกีี�ยวัข้องกัีบ้เช้�อโรคุ พิษจากี 

สัติว์ั หร้อ GMO ที�ก่ีอโรคุ ดังนี�

ปรึะเภัที่โครึงการึ* BSL

แนัวปฏิิบั้ติ

การึข้อรัึบ้รึองโครึงการึ
จัาก IBC

การึย้�นัข้อห่นัังส้ำอรัึบ้รึอง 
การึแจั�ง/ใบ้อนุัญาตฯ

C1 กีารวิัจัยแลัะทดลัองที�ไม่เป็นอันติรายต่ิอ 
ผ้่ปฏิิบั้ติิงานในห้องทดลัอง ชุมชน แลัะสิ�ง
แวัดล้ัอม ซ่ึ่�งเป็นกีารวิัจัยแลัะทดลัองที�เกีี�ยวักัีบ้
ชีวัวิัทยาสังเคุราะห์ที�มีกีารสังเคุราะห์ยีนที�มี 
คุวัามปลัอดภัู่ย หร้อเป็นกีารวิัจัยทดลัองที�ใช้ DNA  
หร้อ RNA จากีจุลิันทรีย์ในกีลุ่ัมเสี�ยงระดับ้ที� 1

1 หร้อ 2 √** -

C2 กีารวิัจัยแลัะทดลัองที�อาจเป็นอันติรายในระดับ้ติำ�า
ต่ิอผ้่ปฏิิบั้ติิงานในห้องทดลัอง ชุมชน แลัะ 
สิ�งแวัดล้ัอม ซ่ึ่�งเป็นกีารวิัจัยแลัะทดลัองที�เกีี�ยวักัีบ้
ชีวัวิัทยาสังเคุราะห์ที�มีกีารสังเคุราะห์ยีนที�มี
อันติรายปานกีลัาง หร้อเป็นกีารวิัจัยทดลัองที� 
ใช้ DNA หร้อ RNA จากีจุลิันทรีย์ในกีลุ่ัมเสี�ยง 
ระดับ้ที� 2

2 √ √

C3 กีารวิัจัยแลัะทดลัองที�อาจมีอันติรายส่งต่ิอ 
ผ้่ปฏิิบั้ติิงานในห้องทดลัอง ชุมชน แลัะ 
สิ�งแวัดล้ัอม ซ่ึ่�งอาจเป็นกีารวิัจัยแลัะทดลัองที�
เกีี�ยวักัีบ้ชีวัวิัทยาสังเคุราะห์ที�มีกีารสังเคุราะห์ยีน
ที�มีคุวัามเป็นพิษส่ง หร้อเป็นยีนใหม่ที�ไม่เคุยมี 
มาก่ีอน หร้อมีอันติรายในระดับ้ที�ยังไม่เป็นที�
ทราบ้แน่ชัด หร้อเป็นกีารวิัจัยทดลัองที�ใช้ DNA 
หร้อ RNA จากีจุลิันทรีย์ในกีลุ่ัมเสี�ยงระดับ้ที� 3

3 √ √

C4 กีารวิัจัยแลัะทดลัองที�อาจมีอันติรายร้ายแรงต่ิอ 
ผ้่ปฏิิบั้ติิงานในห้องทดลัอง ชุมชนแลัะสิ�งแวัดล้ัอม 
แลัะ/หร้อขัดต่ิอศีลัธรรม มุ่งเน้นผลิัติสิ�งมีชีวิัติก่ีอ
โรคุ แลัะ/หร้อสารพิษเพ้�อเป้าหมายทางสงคุราม
แลัะกีารทำาลัายล้ัางเผ่าพันธ์ุมนุษย์ โดยไม่มี
มาติรกีารคุวับ้คุุมป้องกัีนในเชิงวิัทยาศาสติร์ที�
ชัดเจน หร้อเป็นกีารวิัจัยทดลัองที�ใช้สิ�งมีชีวิัติ
ดัดแปลังพันธุกีรรมจากีจุลิันทรีย์ในกีลุ่ัมเสี�ยง
ระดับ้ที� 4

4 ไม่อนุญาติให้ดำาเนินกีาร

ห่มายเห่ตุ  * อ้างอิงจากี แนวัปฏิิบั้ติิเพ้�อคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ มหาวิัทยาลััยมหิดลั พ.ศ. 2556, แนวัทางปฏิิบั้ติิด้านคุวัามปลัอดภัู่ย 
  ทางชีวัภู่าพระดับ้ห้องปฏิิบั้ติิกีาร มหาวัิทยาลััยเทคุโนโลัยีพระจอมเกีลั้าธนบุ้รี พ.ศ. 2559 แลัะแนวัทางปฏิิบั้ติิเพ้�อ 
  คุวัามปลัอดภู่ยัทางชีวัภู่าพสำาหรับ้กีารดำาเนินงานด้านเทคุโนโลัยชีีวัภู่าพสมัยใหม่ ศ่นยพั์นธุวิัศวักีรรมแลัะเทคุโนโลัยชีีวัภู่าพ 
  แห่งชาติิ พ.ศ. 2559
 ** ดำาเนินกีารแจ้งรายลัะเอียดโคุรงกีาร วิัธีกีารดำาเนินงาน แลัะมาติรกีารด้านคุวัามปลัอดภู่ัยทางชีวัภู่าพต่ิอคุณะกีรรมกีาร 
  คุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ สวัทช.
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     ข้�อ 12 

 กีารวิัจัยแลัะทดลัองที�ยังไม่ทราบ้ระดับ้คุวัามอันติรายแลัะคุวัามเสี�ยงที�แน่ชัด เน้�องจากีไม่ทราบ้รายกีารเช้�อโรคุ

แลัะพิษจากีสัติว์ัที�ทดลัองหร้อระดับ้คุวัามเสี�ยงของติัวัอย่างชีวัภู่าพที�นำามาใช้ในกีารวัิจัยแลัะทดลัอง เช่น กีารวัิจัยแลัะ

ทดลัองที�ใช้ตัิวัอยา่งที�มาจากีคุนหร้อสัติว์ัที�มีแนวัโน้มจะมีคุวัามเสี�ยง เช่น ปัสสาวัะ อุจจาระ เล้ัอด หร้อ ตัิวัอยา่งที�เป็นของ

เสีย สิ�งปฏิิก่ีลัหร้อวััสดุทางชีวัภู่าพที�มีแนวัโน้มอาจจะเป็นอันติราย เช่น นำ�าเสีย สิ�งปฏิิก่ีลั ตัิวัอย่างสิ�งมีชีวิัติ หร้อกีลุ่ัม

จุลิันทรียจ์ากีระบ้บ้บ้ำาบั้ดนำ�าเสียทางชีวัภู่าพ เป็นต้ิน ผ้่วิัจัยจะต้ิองลังรายกีารเช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ัทุกีรายกีารที�คุาดว่ัา

จะติรวัจพบ้ แลัะพจิารณาวัา่ ตัิวัอยา่งดังกีล่ัาวัมีเหตุิให้ต้ิองสงสยัว่ัามีเช้�อก่ีอโรคุหร้อสารอนัติรายหร้อไม ่รวัมถ่งมีกีารผลิัติ 

เพาะเลีั�ยง หร้อเพิ�มจำานวันเช้�อโรคุหร้อสารอันติรายเหล่ัานั�นหร้อไม่ โดยอาจมีแนวัทางกีารพิจารณา ดังนี�

(1)  กีารวิัจัยแลัะทดลัองที�ตัิวัอย่างไม่มีเหตุิให้ต้ิองสงสัยวั่ามีเช้�อก่ีอโรคุหร้อสารอันติราย แลัะไม่มีกีารผลิัติ  

เพาะเลีั�ยง หร้อเพิ�มจำานวันเช้�อโรคุหร้อสารอันติราย อาจจัดให้อย่่ในงานประเภู่ทที� 1

(2)  กีารวิัจัยแลัะทดลัองที�ตัิวัอย่างไม่มีเหตุิให้ต้ิองสงสัยว่ัามีเช้�อก่ีอโรคุหร้อสารอันติราย แต่ิมีกีารผลิัติ  

เพาะเลีั�ยง หร้อเพิ�มจำานวันเช้�อโรคุหร้อสารอันติราย อาจจัดให้อย่่ในงานประเภู่ทที� 1 หร้อ 2

(3)  กีารวิัจัยแลัะทดลัองที�ตัิวัอย่างมีเหตุิให้ต้ิองสงสัยว่ัามีเช้�อก่ีอโรคุหร้อสารอันติราย แลัะอาจมีหร้อไม่มี 

กีารผลิัติ เพาะเลีั�ยง หร้อเพิ�มจำานวันเช้�อโรคุหร้อสารอันติราย อาจจัดให้อย่่ในงานประเภู่ทที� 2 ข่�นไป แลัะ

ให้ถ้อว่ัามีโอกีาสที�จะพบ้เช้�อก่ีอโรคุได้ จ่งคุวัรปฏิิบั้ติิงานวิัจัยหร้อทดลัองดังกีล่ัาวัในห้องปฏิิบั้ติิกีารที�มี 

คุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพระดับ้ที� 2 ข่�นไป

     ข้�อ 13

 ผ้่วิัจัยต้ิองประเมินคุวัามเสี�ยงของงานวิัจัยแลัะกีารทดลัอง แลัะเล้ัอกีระดับ้กีารคุวับ้คุุมให้เหมาะสมกัีบ้งานวิัจัย

แลัะกีารทดลัองนั�น ๆ

     ข้�อ 14 

 หากีมีกีารเปลีั�ยนแปลังรายลัะเอียดโคุรงกีารจากีโคุรงกีารที�ได้รับ้กีารรับ้รองแล้ัวั เช่น กีารเปลีั�ยนแปลังผ้่วิัจัย/ 

ผ้่ปฏิิบั้ติิงาน สถานที�ในกีารทำาวิัจัย ตัิวัอย่างชีวัภู่าพ ขั�นติอนกีารดำาเนินกีารที�เกีี�ยวัข้องกัีบ้ตัิวัอย่างทางชีวัภู่าพ หร้อ 

รายลัะเอียดอ้�น ๆ ที�เป็นส่วันสำาคัุญของกีารวิัจัยแลัะทดลัอง ซ่ึ่�งเป็นผลัให้ประเภู่ทของกีารทดลัองเปลีั�ยนไป จะต้ิองแจ้ง

ต่ิอคุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ สวัทช. ทันที 

     ข้�อ 15

 ผ้่วิัจัยจะต้ิองจัดส่งข้อม่ลัเกีี�ยวักัีบ้หนังส้อรับ้รองกีารแจ้ง หร้อ ใบ้อนุญาติผลิัติ นำาเข้า ส่งออกี ขาย นำาผ่าน หร้อ

มีไว้ัในคุรอบ้คุรองเช้�อโรคุหร้อพิษจากีสัติว์ั แลัะรายงานประจำาปีในกีารผลิัติ นำาเข้า ส่งออกี ขาย นำาผ่าน หร้อมีไว้ัใน 

คุรอบ้คุรองเช้�อโรคุหร้อพิษจากีสัติว์ั ต่ิอฝ่่ายเลัขานุกีาร  คุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ สวัทช. เพ้�อรายงานให้

คุณะกีรรมกีารฯ ทราบ้ต่ิอไป

ส่วนทำ่� 4 กำ�รจัดกำ�รข้องเส่ยอันตร�ยทำ�งช่วภั�พ

     ข้�อ 16 

 ของเสียอันติรายทางชีวัภู่าพ หร้อ วััสดุที�ปนเป้�อนด้วัยเช้�อที�อาจเป็นอันติรายทุกีชนิด เช่น เซึ่ลัล์ัที�เพาะเลีั�ยงข่�น

ในห้องทดลัอง ตัิวัอย่างทางคุลัินิกี เคุร้�องม้อในห้องปฏิิบั้ติิกีาร เส้�อผ้าสำาหรับ้ใส่ป้องกัีน วััสดุมีคุม โติ๊ะปฏิิบั้ติิกีาร แลัะ 
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วััสดุอ้�น ๆ ที�สัมผัสกัีบ้วััสดุติิดเช้�อต่ิาง ๆ เป็นต้ิน ต้ิองผ่านกีระบ้วันกีารลัดกีารปนเป้�อน กีารทำาให้ปราศจากีเช้�อ หร้อลัด

กีารติิดเช้�อที�มีมาติรฐานก่ีอนนำาไปกีำาจัดอย่างเหมาะสมติามที�กีฎหมายในพ้�นที�นั�น ๆ กีำาหนด หร้อนำาไปทำาคุวัามสะอาด

เพ้�อนำากีลัับ้มาใช้ใหม่

     ข้�อ 17 

 กีระบ้วันกีารจดักีารกีารปนเป้�อนของเช้�อจุลิันทรียนั์�น คุวัรพจิารณาใหเ้หมาะสมกีบั้ธรรมชาติิของวััสดทีุ�ปนเป้�อน

นั�น ๆ  ตัิวัอยา่งเช่น กีารใช้เคุร้�องอบ้ไอนำ�าคุวัามดนัส่ง (autoclave), กีารลัดกีารปนเป้�อนด้วัยสารเคุม,ี กีารลัดกีารปนเป้�อน

ห้องปฏิิบั้ติิกีารดว้ัยก๊ีาซึ่, ระบ้บ้กีารบ้ำาบั้ดของเหลัวัที�ปล่ัอยออกีจากีหอ้งปฏิิบั้ติิกีาร แลัะกีารฉายรังสี เป็นต้ิน ทั�งนี� สามารถ

ศ่กีษาข้อม่ลัเพิ�มเติิมได้จากี คุ่่ม้อคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพสำาหรับ้ห้องปฏิิบั้ติิกีาร ขององค์ุกีารอนามัยโลักี, แนวัปฏิิบั้ติิ

เพ้�อคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ มหาวิัทยาลััยมหิดลั พ.ศ. 2556 หร้อ แนวัทางปฏิิบั้ติิเพ้�อคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพสำาหรับ้

กีารดำาเนินงานด้านเทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่ ศ่นย์พันธุวิัศวักีรรมแลัะเทคุโนโลัยีชีวัภู่าพแห่งชาติิ พ.ศ. 2559 เป็นต้ิน

     ข้�อ 18

 สำาหรับ้กีารดำาเนินกีารในระดับ้โรงงานติ้นแบ้บ้ (Pilot Plant) หร้ออุติสาหกีรรม ของเสียอันติรายทางชีวัภู่าพ 

ที�ผ่านกีระบ้วันกีารลัดกีารปนเป้�อนด้วัยวิัธีกีารต่ิาง ๆ แล้ัวั จะต้ิองผ่านกีารทดสอบ้กีารมีชีวิัติอย่่ของเช้�อจุลิันทรีย์ก่ีอโรคุ  

สิ�งปนเป้�อน แลัะ/หร้อกีารกีำาจัดสารพันธุกีรรม4 ในของเสียนั�น ๆ โดยวิัธีกีารทางชีวัภู่าพ แลัะ/หร้อทางกีายภู่าพด้วัย  

เพ้�อให้มั�นใจว่ัาจะไม่มีเช้�อปนเป้�อน แล้ัวัจ่งทำากีารกีำาจัดของเสียเหล่ัานั�น โดยสามารถศ่กีษารายลัะเอียดวิัธีกีารติรวัจสอบ้

ได้ใน แนวัทางปฏิิบั้ติิเพ้�อคุวัามปลัอดภู่ยัทางชวีัภู่าพสำาหรบั้กีารใช้จุลิันทรียดั์ดแปลังพนัธุกีรรมในสภู่าพคุวับ้คุุม เพ้�อใช้ใน

ระดบั้โรงงานติน้แบ้บ้แลัะอตุิสาหกีรรม ศ่นยพั์นธุวิัศวักีรรมแลัะเทคุโนโลัยชีีวัภู่าพแหง่ชาติิ พ.ศ. 2559, คุ่่ม้อแนวัทางดา้น

คุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ สำาหรับ้เจ้าหน้าที� กีองส่งเสริมเทคุโนโลัยีคุวัามปลัอดภัู่ยโรงงาน กีรมโรงงานอุติสาหกีรรม พ.ศ. 

2562 หร้อ หนังส้อคุวัามปลัอดภัู่ยแลัะคุวัามมั�นคุงทางชีวัภู่าพสำาหรับ้ห้องปฏิิบั้ติิกีาร (Biosafety and Biosecurity for 

Laboratory) เป็นต้ิน

     ข้�อ 19 

 ต้ิองมีกีารจัดกีารของเสียอันติรายทางชีวัภู่าพ หร้อม่ลัฝ่อยติิดเช้�อ ตัิ�งแต่ิกีารคัุดแยกี บ้รรจุ แลัะกัีกีเก็ีบ้ม่ลัฝ่อย

ติิดเช้�อ กีารขนยา้ยม่ลัฝ่อยติิดเช้�อ แลัะกีารกีำาจัดม่ลัฝ่อยติิดเช้�อให้ถ่กีสุขลัักีษณะ แลัะสอดคุล้ัองติามข้อปฏิิบั้ติิของกีฎหมาย

ที�เกีี�ยวักัีบ้กีารกีำาจัดม่ลัฝ่อยติิดเช้�อ ได้แก่ี

(1)  กีฎกีระทรวังว่ัาด้วัยกีารกีำาจัดม่ลัฝ่อยติิดเช้�อ พ.ศ. 2545

(2)  ประกีาศกีระทรวังสาธารณสุขเร้�อง หลัักีเกีณฑ์์แลัะวิัธีกีารติรวัจสอบ้มาติรฐานทางชีวัภู่าพในกีารกีำาจัด

ม่ลัฝ่อยติิดเช้�อ พ.ศ. 2545 ซ่ึ่�งระบุ้หลัักีเกีณฑ์์แลัะวิัธีกีารติรวัจสอบ้มาติรฐานทางชีวัภู่าพของเคุร้�องกีำาจัด

ม่ลัฝ่อยติิดเช้�อในกีารกีำาจัดม่ลัฝ่อยติิดเช้�อที�มิใช่กีารใช้เติาเผา ซ่ึ่�งโดยส่วันใหญ่จะใช้สำาหรับ้งานวัิจัยแลัะ 

งานทดลัองในระดับ้อุติสาหกีรรม หร้อโรงงานต้ินแบ้บ้ (Pilot Plant)

(3)  ข้อบั้งคัุบ้กีรุงเทพมหานคุรวั่าด้วัยหลัักีเกีณฑ์์กีารจัดกีารม่ลัฝ่อยแลัะสิ�งปฏิิก่ีลัของอาคุารสถานที� แลัะ 

สถานบ้ริกีารสาธารณสุข พ.ศ. 2545

(4)  ประกีาศกีระทรวังสาธารณสุข เร้�องติราหร้อสัญลัักีษณ์สำาหรับ้พิมพ์บ้นภู่าชนะบ้รรจุม่ลัฝ่อยติิดเช้�อ พ.ศ. 

2545

4 ยกีเว้ันให้ไม่ต้ิองมีกีารกีำาจัดสารพันธุกีรรม ในกีรณีที�เช้�อจุลิันทรีย์อย่่ในกีลุ่ัมคุวัามเสี�ยงที� 1 ที�ไม่มียีนด้�อยา ยีนที�ก่ีอสารพิษ ก่ีอภู่่มิแพ้ หร้อก่ีอโรคุใด ๆ
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ส่วนทำ่� 5 กำ�รข้นส่งเช้�อโรคและพิษจ�กำสัตว์

     ข้�อ 20 

 คุวัรศ่กีษาข้อม่ลัวิัธีกีารนำาเข้าแลัะขนส่งเช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั ทั�งที�ดัดแปลังแลัะไม่ดัดแปลังพันธุกีรรม แลัะ

ปฏิิบั้ติิให้เป็นไปติาม พ.ร.บ้. เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั พ.ศ. 2558 แลัะประกีาศกีระทรวังสาธารณสุข เร้�อง กีารขนส่ง  

 กีารส่งมอบ้ กีารทำาลัาย แลัะกีารทำาให้สิ�นสภู่าพ เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั พ.ศ. 2561

     ข้�อ 21 

 คุวัรจัดทำาเอกีสารแสดงวิัธีปฏิิบั้ติิ (SOP) ในกีารขนส่งเช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั แลัะดำาเนินกีารติามหลัักีเกีณฑ์์ 

วิัธีกีาร แลัะเง้�อนไขที�กีำาหนดในกีฎหมายที�เกีี�ยวัข้อง เช่น ข้อกีำาหนดโดยสมาคุมขนส่งทางอากีาศระหว่ัางประเทศ  

(International Air Transport Association, IATA)

     ข้�อ 22

 เล้ัอกีใช้ภู่าชนะบ้รรจุที�มีคุวัามแข็งแรง ทนทาน สามารถป้องกัีนกีารหลุัดรอดแลัะรั�วัไหลัของเช้�อโรคุแลัะพิษจากี

สัติว์ัออกีส่่สิ�งแวัดล้ัอมได้ แลัะมีวิัธีกีารบ้รรจุหีบ้ห่ออย่างถ่กีต้ิอง เหมาะสม มีกีารแสดงรายลัะเอียดเอกีสารต่ิาง ๆ เช่น 

แบ้บ้บั้นท่กีกีารขนส่งเช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั กีารติิดฉลัากี แลัะมีกีารแสดงสัญลัักีษณ์สอดคุล้ัองกัีบ้กีลุ่ัมของเช้�อโรคุแลัะ

พิษจากีสัติว์ัที�ขนส่ง แลัะเส้นทางกีารขนส่ง

     ข้�อ 23 

 จัดเติรียมชุดจัดกีารสารชีวัภู่าพรั�วัไหลั (Biological spill kit) ที�เหมาะสมกัีบ้ชนิดแลัะปริมาณของเช้�อโรคุแลัะ

พิษจากีสัติว์ัที�ใช้ในกีารวิัจัยแลัะทดลัอง กีรณีเกิีดเหตุิรั�วัไหลัระหว่ัางกีารขนส่ง ซ่ึ่�งประกีอบ้ด้วัย

(1)  อุปกีรณ์ปกีป้องส่วันบุ้คุคุลั (PPE) ที�เหมาะสม

(2)  วััสดุด่ดซัึ่บ้ หร้อกีระดาษทิชช่่แผ่นใหญ่ เพ้�อซัึ่บ้เช้�อจุลิันทรีย์แลัะนำ�ายาฆ่่าเช้�อ

(3)  นำ�ายาฆ่่าเช้�อที�เหมาะสมกัีบ้ชนิดเช้�อจุลิันทรีย์ที�ใช้ในห้องปฏิิบั้ติิกีารที�ระบุ้วัันหมดอายุ

(4)  ถุงใส่ขยะติิดเช้�อ (ถุงแดง) กีรณีที�เป็นเช้�อจุลิันทรีย์ในกีลุ่ัมคุวัามเสี�ยงระดับ้ 2-3 ต้ิองใส่ถุงแดง แลัะติิด

สัญลัักีษณ์ชีวัภัู่ยสากีลั (Bio-hazard sign) เพ้�อเต้ิอนให้ทราบ้ว่ัาเป็นขยะปนเป้�อนเช้�อก่ีอโรคุ

(5)  ภู่าชนะสำาหรับ้ทิ�งของมีคุมแลัะเศษแก้ีวั

(6)  วััสดุอุปกีรณ์สำาหรับ้กีำาหนดเขติอันติรายแลัะป้ายเต้ิอน

(7)  เอกีสารแสดงวิัธีปฏิิบั้ติิ (SOP) ในกีารกีำาจัดเช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั แลัะแบ้บ้ฟอร์มรายงานอุบั้ติิเหตุิด้าน

ชีวัภู่าพ สวัทช. (ORI-IBC-07)

     ข้�อ 24

 หากีมีกีารขนส่ง/เคุล้ั�อนย้ายเช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั ระหว่ัาง สวัทช. รวัมถ่งหน่วัยงานในพ้�นที�เช่าของอุทยาน

วิัทยาศาสติร์ประเทศไทย กัีบ้ หน่วัยงานภู่ายนอกี ให้ผ้่วิัจัย/ผ้่ปฏิิบั้ติิงานกีรอกีแบ้บ้ฟอร์มสำาหรับ้กีารเคุล้ั�อนย้ายเช้�อโรคุ 

พิษจากีสัติว์ั สิ�งมีชีวิัติดัดแปลังพันธุกีรรม สารชีวัภู่าพ (ORI-IBC-05) แลัะรายงานให้คุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภู่ัยทาง

ชีวัภู่าพ สวัทช. ทราบ้ แติ่หากีมีกีารเคุล้ั�อนย้ายภู่ายใน สวัทช. แลัะหน่วัยงานในพ้�นที�เช่าของอุทยานวิัทยาศาสติร์

ประเทศไทย ให้ผ้่วิัจัย/ผ้่ปฏิิบั้ติิงานกีรอกีแบ้บ้ฟอร์ม ORI-IBC-05 แลัะเก็ีบ้รักีษาไว้ัเป็นข้อม่ลักีารเคุล้ั�อนย้ายเช้�อโรคุแลัะ

พิษจากีสัติว์ัของหน่วัยงาน โดยไม่ต้ิองส่งให้คุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ สวัทช. พิจารณาอนุมัติิ
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     ข้�อ 25

 ผ้่วิัจัยที�ให้เช้�อจุลิันทรีย์ก่ีอโรคุหร้อสิ�งมีชีวิัติดัดแปลังพันธุกีรรม ของ สวัทช. แก่ีนักีวิัจัยหร้อบุ้คุคุลัอ้�นทั�งภู่ายใน

หร้อภู่ายนอกีประเทศ จะต้ิองมั�นใจได้ว่ัา ห้องปฏิิบั้ติิกีารของผ้่รับ้มีคุวัามสามารถในกีารรองรับ้กีารศ่กีษาวิัจัยแลัะทดลัอง

เช้�อจุลิันทรีย์ก่ีอโรคุหร้อสิ�งมีชีวิัติดัดแปลังพันธุกีรรม ที�จะส่งให้ แลัะสถาบั้นผ้่รับ้ต้ิองลังนามในแบ้บ้ฟอร์มข้อติกีลังกีารใช้

ตัิวัอย่างชีวัภู่าพ (Material Transfer Agreement - MTA) (F-NS-LAW-16) กัีบ้ สวัทช. ก่ีอนที�ผ้่วิัจัยที�เป็นผ้่ให้/ผ้่จัดหา

จะจัดส่งเช้�อจุลิันทรีย์ก่ีอโรคุหร้อสิ�งมีชีวิัติดัดแปลังพันธุกีรรมดังกีล่ัาวัไปให้

ส่วนทำ่� 6 กำ�รประเมินคว�มเส่�ยงทำ�งช่วภั�พ (Biorisk assessment)

     ข้�อ 26 

 ผ้่ปฏิิบั้ติิงานต้ิองจัดทำาแผนกีารบ้ริหาร จัดกีารคุวัามเสี�ยงทางชีวัภู่าพ เพ้�อประเมินคุวัามเสี�ยงที�อาจเกิีดจากี 

เช้�อโรคุ พิษจากีสัติว์ั หร้อตัิวัอย่างทางชีวัภู่าพอ้�นๆ ในขณะปฏิิบั้ติิงาน แลัะกีำาหนดมาติรกีารคุวับ้คุุมที�เหมาะสมเพ้�อลัด/

บ้รรเทา แลัะจัดกีารคุวัามเสี�ยงที�อาจเกิีดข่�นให้อย่่ในระดับ้ที�ยอมรับ้ได้ หร้อปลัอดภู่ัยต่ิอผ้่ปฏิิบั้ติิงานในห้องปฏิิบั้ติิกีาร 

ชุมชน แลัะสิ�งแวัดลั้อม ตัิวัอย่างเช่น กีารดำาเนินงานอย่างมีขั�นติอนสอดคุลั้องกัีบ้ระดับ้คุวัามปลัอดภู่ัยทางชีวัภู่าพของ 

กีารวิัจัยแลัะทดลัอง รวัมถ่งด่แลัเคุร้�องม้อ สิ�งแวัดล้ัอม แลัะสิ�งอำานวัยคุวัามสะดวักีในห้องปฏิิบั้ติิกีารชีวันิรภัู่ยเป็นประจำา 

มีกีารฝึ่กีอบ้รมแลัะทบ้ทวันคุวัามชำานาญของผ้่ปฏิิบั้ติิงาน แลัะเอกีสารที�เกีี�ยวัข้องกัีบ้คุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพให้เป็น

ปัจจุบั้นอย่่เสมอ เป็นต้ิน

     ข้�อ 27 

 ผ้่ปฏิิบั้ติิงานต้ิองประเมินคุวัามเสี�ยงทางชีวัภู่าพ โดยคุำาน่งถ่งลัักีษณะแลัะสมบั้ติิของเช้�อโรคุ พิษจากีสัติว์ั หร้อ

ตัิวัอย่างทางชีวัภู่าพอ้�น ๆ ที�ก่ีออันติรายในกีารติิดเช้�อ เส้นทางกีารผ่านของเช้�อส่่ตัิวัคุนที�อาจเกิีดข่�นได้ คุวัามทนต่ิอ 

สิ�งแวัดล้ัอมของเช้�อ ปริมาณของเช้�อที�ทำาให้เกิีดกีารติิดเช้�อ กีารขนส่งเช้�อโรคุ พิษจากีสัติว์ั แลัะสภู่าพคุวับ้คุุมที�เหมาะสม 

รวัมถ่งพิจารณาคุวัามเป็นไปได้ของเหตุิกีารณ์ที�จะเกิีดข่�น แลัะผลักีระทบ้หร้อคุวัามรุนแรงของเหตุิกีารณ์ต่ิาง ๆ ที�ส่ง 

ผลักีระทบ้ต่ิอผ้่ปฏิิบั้ติิงานในห้องปฏิิบั้ติิกีาร ชุมชน แลัะสิ�งแวัดล้ัอม โดยผ้่ปฏิิบั้ติิงานสามารถใช้แบ้บ้ประเมินคุวัามเสี�ยง

ทางชีวัภู่าพของโคุรงกีารที�เกีี�ยวัข้องกัีบ้เช้�อโรคุ พิษจากีสัติว์ั แลัะเทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่ สวัทช. (ORI-IBC-06) เป็น

แนวัทางในกีารประเมินคุวัามเสี�ยงทางชีวัภู่าพของโคุรงกีารได้

ส่วนทำ่� 7 ม�ตรกำ�รรับัเหตุฉุุกำเฉุิน

     ข้�อ 28 

 ผ้่ที�ปฏิิบั้ติิงานที�เกีี�ยวัข้องกัีบ้เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั หร้อเทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่ แลัะสิ�งมีชีวิัติที�มี 

กีารดัดแปลังพันธุกีรรม ต้ิองจัดทำาเอกีสารแสดงวิัธีปฏิิบั้ติิ (SOP) ในกีารรับ้ม้อเหตุิฉุกีเฉิน เช่น ไฟไหม้ กีารหกีของเช้�อหร้อ

ชีวัวััติถุในระหว่ัางปฏิิบั้ติิกีาร กีารระเบิ้ดของเคุร้�องม้อขณะทำากีารทดลัอง เป็นต้ิน เพ้�อลัดโอกีาสที�จะเกิีดกีารปนเป้�อน

ของเช้�อโรคุ พิษจากีสัติว์ั หร้อตัิวัอย่างชีวัภู่าพอ้�น ๆ  ส่่สิ�งแวัดล้ัอม แลัะเพ้�อคุวัามปลัอดภัู่ยของผ้่ปฏิิบั้ติิงานในห้องปฏิิบั้ติิกีาร

     ข้�อ 29 

 จัดทำาข้อม่ลัติิดต่ิอในกีรณีเกิีดเหตุิฉุกีเฉิน เช่น หมายเลัขโทรศัพท์ของหัวัหน้าโคุรงกีาร หร้อ บุ้คุคุลัอ้�น ๆ  ที�จำาเป็น 

แลัะติิดไว้ัในบ้ริเวัณที�สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
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     ข้�อ 30 

 จัดเติรียมชุดจัดกีารสารชีวัภู่าพรั�วัไหลั (Biological spill kit) ที�เหมาะสมกัีบ้ชนิดแลัะปริมาณของเช้�อโรคุแลัะ

พิษจากีสัติว์ัที�ใช้ในกีารวิัจัยแลัะทดลัอง

     ข้�อ 31 

 ผ้่ปฏิิบั้ติิงานต้ิองบั้นท่กีข้อม่ลัแลัะรายงานเหตุิฉุกีเฉินที�เกิีดข่�นต่ิอหัวัหน้าโคุรงกีารในทันที แลัะต้ิองรายงานเหตุิ

ที�เกิีดข่�นกัีบ้คุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ สวัทช. ด้วัย  โดยกีรอกีแบ้บ้ฟอร์มรายงานอุบั้ติิเหตุิด้านชีวัภู่าพ 

สวัทช. (ORI-IBC-07) แลัะนำาส่งต่ิอฝ่่ายเลัขานุกีาร คุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ สวัทช. ภู่ายใน 5 วัันทำากีาร

หลัังจากีเกิีดเหตุิฉุกีเฉิน อุบั้ติิเหตุิ หร้อเหตุิกีารณ์ไม่พ่งประสงค์ุทางด้านชีวัภู่าพ
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หมวดทำ่� 4 แนวทำ�งปฏิิบััติกำ�รพิจ�รณ�โครงกำ�รทำ่�เกำ่�ยวข้้องกำับั 

 เช้�อโรคและพิษจ�กำสัตว์ หร้อเทำคโนโลย่ช่วภั�พสมัยใหม่ ข้อง  

 คณะกำรรมกำ�รคว�มปลอดภััยทำ�งช่วภั�พ สวทำช.

ส่วนทำ่� 1 ลักำษณะข้องโครงกำ�รทำ่�อยู่ในกำ�รกำำ�กำับัดูแลข้อง คณะกำรรมกำ�รคว�มปลอดภััยทำ�งช่วภั�พ 

 สวทำช.

     ข้�อ 32 

 แนวัทางกีารย้�นข้อเสนอโคุรงกีารเพ้�อขอรับ้กีารพิจารณาจากี คุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ สวัทช. 

นั�น ให้พิจารณาจากีสถานที�ปฏิิบั้ติิงานที�เกีี�ยวัข้องกัีบ้เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั หร้อเทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่ แลัะสิ�งมี

ชีวิัติที�มีกีารดัดแปลังพันธุกีรรมเป็นหลัักี ดังแสดงในแผนภู่าพสรุปแนวัทางกีารย้�นข้อเสนอโคุรงกีาร

แผู้นัภัาพสำรุึปแนัวที่างการึย้�นัข้�อเสำนัอโครึงการึท่ี่�เก่�ยวข้�องกับ้เช้ี�อโรึคและพิษจัากสัำตว์ 
ห่ร้ึอเที่คโนัโลย่ช่ีวภัาพสำมัยให่ม่ และสิำ�งม่ช่ีวิตท่ี่�ม่การึดัดแปลงพันัธุกรึรึม

     ข้�อ 33

 โคุรงกีารที�เกีี�ยวัข้องกัีบ้เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั หร้อเทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่แลัะสิ�งมีชีวิัติที�มีกีารดัดแปลัง

พันธุกีรรมที�มกีีารดำาเนินกีาร แลัะมีสถานที�ปฏิิบั้ติิงานภู่ายในพ้�นที�ที�อย่ใ่นกีารกีำากัีบ้ด่แลัของ คุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภัู่ย

ทางชีวัภู่าพ สวัทช. ได้แก่ี พ้�นที�ของหน่วัยงานในสังกัีดสำานักีงานกีลัาง ศ่นย์เทคุโนโลัยีโลัหะแลัะวััสดุแห่งชาติิ  

ศ่นยเ์ทคุโนโลัยีอิเล็ักีทรอนิกีส์แลัะคุอมพิวัเติอร์แห่งชาติิ ศ่นยเ์ทคุโนโลัยีพลัังงานแห่งชาติิ หน่วัยงานในพ้�นที�เช่าของ อุทยาน

วิัทยาศาสติร์ประเทศไทย แลัะเขตินวััติกีรรมระเบี้ยงเศรษฐกิีจภู่าคุติะวัันออกี (EECi) จะต้ิองขอรับ้กีารพิจารณารับ้รอง

โคุรงกีารจากี คุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ สวัทช. โดยให้ปฏิิบั้ติิติามหมวัดที� 4 ส่วันที� 3 กีารเสนอโคุรงกีาร

เพ้�อขอรับ้กีารพิจารณารับ้รองจากีคุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ ของ สวัทช.

แนวทางการย่ืนขอเสนอโครงการ

แหลงทุน บุคลากร สถานท่ี ขอรับรอง แจงเพ่ือทราบ

โครงการ

สวทช.

สวทช.

สวทช.

สวทช.

สวทช.

สวทช.

สวทช.

ภายนอก

ภายนอก

ภายนอก

ภายนอก

ภายนอก
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IBC สวทช.
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IBC สวทช.
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IBC สวทช.

IBC ภายนอก
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IBC ภายนอก
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     ข้�อ 34 

 โคุรงกีารที�มีหัวัหน้าโคุรงกีารหร้อผ้่ร่วัมโคุรงกีารเป็นบุ้คุลัากีร สังกัีดสำานักีงานกีลัาง ศ่นย์เทคุโนโลัยีโลัหะแลัะ

วััสดุแห่งชาติิ ศ่นยเ์ทคุโนโลัยีอิเล็ักีทรอนิกีส์แลัะคุอมพิวัเติอร์แห่งชาติิ ศ่นยเ์ทคุโนโลัยีพลัังงานแห่งชาติิ หน่วัยงานในพ้�นที�

เช่าของ อุทยานวิัทยาศาสติร์ประเทศไทย แลัะเขตินวััติกีรรมระเบี้ยงเศรษฐกิีจภู่าคุติะวัันออกี (EECi) แต่ิมีกีารดำาเนินกีาร 

หร้อมีสถานที�ปฏิิบั้ติิงานที�ใช้เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั แลัะเทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่ ภู่ายนอกีพ้�นที�ที�ระบุ้ในข้อ 33 ได้แก่ี 

ศ่นยพั์นธุวิัศวักีรรมแลัะเทคุโนโลัยชีีวัภู่าพแหง่ชาติิ ศ่นยน์าโนเทคุโนโลัยแีห่งชาติิ แลัะ หนว่ัยงานภู่ายนอกี สวัทช. จะติอ้ง

ทำารายงาน/บั้นท่กีแจ้งให้ คุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ สวัทช. ทราบ้ พร้อมแนบ้ใบ้รับ้รอง หร้อหลัักีฐานที�

แสดงกีารย้�นขอรับ้รองจากีหน่วัยงานดังกีล่ัาวั

     ข้�อ 35 

 โคุรงกีารที�มีสถานที�ปฏิิบั้ติิงานที�เกีี�ยวัข้องกัีบ้เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั หร้อเทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่ แลัะสิ�งมี

ชีวัิติที�มีกีารดัดแปลังพันธุกีรรมที�ตัิ�งอย่่ทั�งภู่ายในพ้�นที�กีำากัีบ้ด่แลัของ คุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ สวัทช. 

แลัะพ้�นที�ของหน่วัยงานภู่ายนอกี จะต้ิองดำาเนินกีารขอรับ้รองโคุรงกีารจากีทั�ง 2 หน่วัยงาน ได้แก่ี คุณะกีรรมกีาร 

คุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ สวัทช. สำาหรับ้กีารรับ้รองกีารดำาเนินงานที�เกิีดข่�นภู่ายในพ้�นที�กีำากัีบ้ด่แลัของคุณะกีรรมกีารฯ 

แลัะคุณะกีรรมกีารด้านคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพของหน่วัยงานหร้อสถาบั้นอ้�นที�มีงานวิัจัยที�เกีี�ยวัข้อง สำาหรับ้กีารรับ้รอง

กีารดำาเนินงานที�เกิีดข่�นภู่ายในพ้�นที�ของหน่วัยงานภู่ายนอกี

ส่วนทำ่� 2 คุณสมบััติข้องหัวหน้�โครงกำ�ร และผู้ร่วมโครงกำ�ร

     ข้�อ 36 

 หัวัหน้าโคุรงกีารแลัะผ้่ร่วัมโคุรงกีาร ต้ิองมีคุวัามร้่ ประสบ้กีารณ์ แลัะคุวัามสามารถในด้านกีารวิัจัยหร้อทดลัอง

เกีี�ยวักัีบ้เช้�อโรคุ พิษจากีสัติว์ั เทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่ สิ�งมีชีวิัติที�มีกีารดัดแปลังพันธุกีรรม หร้อกีารวัิจัยที�เกีี�ยวัข้อง 

อ้�น ๆ เป็นอย่างดี

     ข้�อ 37 

 หัวัหน้าโคุรงกีารแลัะผ้่ร่วัมโคุรงกีารที�ดำาเนินงานเกีี�ยวักัีบ้เช้�อโรคุหร้อพิษจากีสัติว์ั ต้ิองผ่านกีารอบ้รม 

คุวัามปลัอดภู่ยัทางชีวัภู่าพ (Biosafety) แลัะกีารรกัีษาคุวัามปลัอดภู่ยัทางชีวัภู่าพ (Biosecurity) จากีหนว่ัยงานที�จัดกีาร

อบ้รมภู่ายใน สวัทช. หร้อ หน่วัยงานที�กีรมวิัทยาศาสติร์กีารแพทย์ประกีาศรับ้รอง โดยคุวัรได้รับ้กีารอบ้รมในหลัักีส่ติรที�

สอดคุล้ัองกัีบ้ระดับ้ห้องปฏิิบั้ติิกีาร แลัะระดับ้คุวัามเสี�ยงที�ส่งที�สุดของเช้�อโรคุหร้อพิษจากีสัติว์ัที�ใช้ดำาเนินงาน สำาหรับ้

หัวัหน้าโคุรงกีารแลัะผ้่ร่วัมโคุรงกีารที�ดำาเนินงานเกีี�ยวักัีบ้เทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่ต้ิองผ่านกีารอบ้รมแนวัทางปฏิิบั้ติิ 

เพ้�อคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพสำาหรับ้กีารดำาเนินงานด้านเทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่หร้อพันธุวิัศวักีรรม (Biosafety 

Guidelines for Modern Biotechnology) ทั�งนี� หัวัหน้าโคุรงกีารแลัะผ้่ร่วัมโคุรงกีารจะต้ิองได้รับ้กีารอบ้รมซึ่ำ�าอย่าง

น้อย 1 คุรั�งในทุกี 3 ปี (เกีณฑ์์สำาหรับ้ทั�ง 2 หลัักีส่ติร)

     ข้�อ 38 

 เน้�องจากีหลัักีส่ติรกีารอบ้รมคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ (Biosafety) แลัะกีารรักีษาคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ 

(Biosecurity) จากีหน่วัยงานหร้อองค์ุกีรที�กีรมวิัทยาศาสติร์กีารแพทย์ประกีาศรับ้รองนั�นไม่ได้เปิดอบ้รมเป็นประจำา จ่ง

อนุโลัมให้หัวัหน้าโคุรงกีารแลัะผ้่ร่วัมโคุรงกีาร ยังไม่จำาเป็นต้ิองผ่านกีารอบ้รมดังกีล่ัาวั ก่ีอนกีารย้�นขอรับ้กีารพิจารณา
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โคุรงกีารในคุรั�งแรกี แต่ิกีำาหนดให้หัวัหน้าโคุรงกีารแลัะผ้่ร่วัมโคุรงกีารจะต้ิองผ่านกีารอบ้รมในร่ปแบ้บ้ออนไลัน์ ภู่ายใน 3 

เด้อนหลัังจากีไดรั้บ้เอกีสารรบั้รองโคุรงกีาร จากีนั�น จะต้ิองผ่านกีารอบ้รมหลัักีส่ติรดังกีล่ัาวั แลัะไดรั้บ้ใบ้รบั้รองจากีหนว่ัย

งานที�จัดกีารอบ้รมภู่ายใน สวัทช. หร้อ หน่วัยงาน/องค์ุกีรที�กีรมวิัทยาศาสติร์กีารแพทย์ประกีาศรับ้รอง ภู่ายใน 6 เด้อน

หลัังจากีได้รับ้เอกีสารรับ้รองโคุรงกีาร

ส่วนทำ่� 3 กำ�รเสนอโครงกำ�รเพ่อข้อรับักำ�รพิจ�รณ�รับัรองจ�กำคณะกำรรมกำ�รคว�มปลอดภััยทำ�ง 

 ช่วภั�พ ข้อง สวทำช.

     ข้�อ 39 

 ให้ผ้่วิัจัยที�ประสงค์ุขอรับ้กีารพิจารณาโคุรงกีารวัิจัย หร้อโคุรงกีารบ้ริกีารวิัชากีาร จากีคุณะกีรรมกีาร 

คุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ ของ สวัทช. กีรอกีแบ้บ้ฟอร์มสำาหรับ้รับ้รองงานที�เกีี�ยวัข้องกัีบ้เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั แลัะ

เทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่ สวัทช. (ORI-IBC-01) ด้วัยกีารพิมพ์ พร้อมแนบ้เอกีสารประกีอบ้กีารพิจารณา ดังนี�

(1)  ข้อเสนอโคุรงกีารวิัจัยฉบั้บ้สมบ่้รณ์ พร้อมประวััติิผ้่วิัจัย

(2)  หลัักีฐานกีารผ่านกีารอบ้รมแนวัทางปฏิิบั้ติิเพ้�อคุวัามปลัอดภู่ัยทางชีวัภู่าพสำาหรับ้กีารดำาเนินงานด้าน

เทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่หร้อพันธุวิัศวักีรรม (Biosafety Guidelines for Modern Biotechnology) 

(สำาหรับ้ผ้่ที�ปฏิิบั้ติิงานเกีี�ยวักัีบ้เทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่) แลัะ/หร้อ หลัักีฐานกีารผ่านกีารอบ้รมหลัักีส่ติร

คุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ แลัะกีารรักีษาคุวัามปลัอดภู่ยัทางชีวัภู่าพ (Biosafety & Biosecurity) (สำาหรับ้

ผ้่ที�ปฏิิบั้ติิงานเกีี�ยวักัีบ้เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั)

(3)  ใบ้รับ้รองจากีคุณะกีรรมกีารด้านคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ ของสถาบั้น หร้อหน่วัยงานอ้�นที�ร่วัม 

ดำาเนินกีาร หร้อหลัักีฐานกีารขอรับ้กีารพิจารณารับ้รองโคุรงกีาร สำาหรับ้กีรณีที�มีกีารดำาเนินกีาร หร้อมี

สถานที�ปฏิิบั้ติิงานภู่ายนอกีพ้�นที�ที�อย่่ในกีารกีำากัีบ้ด่แลัของ คุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ 

สวัทช.

(4)  แบ้บ้รายงานสำาหรับ้กีารประเมินคุวัามปลัอดภู่ัยของเทคุโนโลัยีที�ใช้ในกีารผลัิติเช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั 

(เฉพาะกีรณีที�ระบุ้ในแบ้บ้ฟอร์ม F-NS-IBC-02)

( 5)  แบ้บ้ติรวัจสอบ้กีารขอปรับ้เปลีั�ยนรายลัะเอียดโคุรงกีารวิัจัย/บ้ริกีารวิัชากีารที�เกีี�ยวัข้องกัีบ้เช้�อโรคุแลัะพิษ

จากีสัติว์ั แลัะเทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่ สวัทช. (ORI-IBC-02) (สำาหรับ้กีรณีที� ผ้่วิัจัยเคุยย้�นข้อเสนอ

โคุรงกีาร ต่ิอ คุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ สวัทช. มาแล้ัวั)

(6)  แผนรับ้เหตุิฉุกีเฉิน (Emergency plan)

(7)  มาติรฐานกีารปฏิิบั้ติิงาน (SOP) สำาหรับ้คุวัามปลัอดภัู่ย

(8)  หนังส้อรับ้รองกีารแจ้งผลิัติเช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั ที�ออกีโดยกีรมวิัทยาศาสติร์กีารแพทย์ (สำาหรับ้ 

ผ้่ที�ปฏิิบั้ติิงานเกีี�ยวักัีบ้เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั)

     ข้�อ 40 

 ให้ผ้่วิัจัยย้�นเสนอโคุรงกีารแลัะเอกีสารประกีอบ้กีารพิจารณา ต่ิอ ฝ่่ายเลัขานุกีาร คุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภัู่ย

ทางชีวัภู่าพ ของ สวัทช. หร้อ ฝ่่ายส่งเสริมจริยธรรมกีารวิัจัย ห้อง 401 ชั�น 4 อาคุารกีลุ่ัมนวััติกีรรม 2 ทาวัเวัอร์ C โทรศัพท์ 

0-2564-7000 ต่ิอ 71834, 71842-44 อีเมลั ORI@nstda.or.th



แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช.22

     ข้�อ 41

 โคุรงกีารที�ขอรับ้กีารพิจารณาจะได้รับ้กีารเยี�ยมชมแลัะติรวัจประเมินคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพของห้องปฏิิบั้ติิ

กีารจากี คุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ ของ สวัทช. ทั�งนี� หากีมีผลักีารประเมินให้ปรับ้ปรุงคุวัามปลัอดภัู่ยของ

ห้องปฏิิบั้ติิกีาร ผ้่วิัจัยจะต้ิองรายงานสรุปข้อชี�แจง แลัะกีารแก้ีไขปรับ้ปรุงคุวัามปลัอดภัู่ยของห้องปฏิิบั้ติิกีารกีลัับ้มาภู่ายใน

ระยะเวัลัา 2 เด้อนนับ้จากีวัันที�ได้รับ้แจ้งผลักีารประเมิน แลัะหลัังจากีที�โคุรงกีารได้รับ้กีารรับ้รองแล้ัวั อาจมีกีารกีลัับ้ไป

เยี�ยมชมแลัะติรวัจประเมินคุวัามปลัอดภัู่ยของห้องปฏิิบั้ติิได้อีกีติามคุวัามเหมาะสม

ส่วนทำ่� 4 แนวทำ�งกำ�รพจิ�รณ�โครงกำ�รทำ่�เกำ่�ยวข้้องกำบััเช้�อโรคและพษิจ�กำสตัว ์หร้อเทำคโนโลย่ช่วภั�พ 

 สมัยใหม่ สวทำช.

     ข้�อ 42 

 คุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ ของ สวัทช. จะพิจารณาโคุรงกีาร 2 ประเภู่ท ได้แก่ี โคุรงกีารวิัจัย 

แลัะโคุรงกีารบ้ริกีารวิัชากีาร

     ข้�อ 43 

 กีารพิจารณาโคุรงกีารวิัจัย แลัะโคุรงกีารบ้ริกีารวิัชากีาร ในกีรณีปกีติิ จะใช้ระยะเวัลัาดำาเนินกีารทั�งหมดประมาณ 

45 วัันทำากีาร นับ้ตัิ�งแต่ิวัันที�ฝ่่ายเลัขานุกีารฯ ได้รับ้ข้อเสนอโคุรงกีาร ในกีรณีต้ิองแจ้งขอข้อม่ลั/คุำาชี�แจงเพิ�มเติิมจากีผ้่วิัจัย 

จะใช้ระยะเวัลัาดำาเนินกีารประมาณ 60 วัันทำากีาร นับ้ตัิ�งแต่ิวัันที�ฝ่่ายเลัขานุกีารฯ ได้รับ้ข้อเสนอโคุรงกีาร

 ตารึางสำรุึปการึพิจัารึณาโครึงการึวิจััย และโครึงการึบ้ริึการึวิชีาการึ

การึพิจัารึณาโครึงการึ

รึะยะเวลาดำาเนิันัการึ (วันัที่ำาการึ)

กรึณ่ปกติ
กรึณ่ต�องแจั�งข้อข้�อม้ล/ 

คำาช่ี�แจังเพิ�มเติมจัากผู้้�วิจััย

โครึงการึวิจััย

กีารนำาเข้าพิจารณาปกีติิ 45 60

โครึงการึบ้ริึการึวิชีาการึ

กรึณ่ท่ี่�ผู้้�วิจััยยังไม่เคยย้�นัข้�อเสำนัอโครึงการึมาก่อนั

กีารนำาเข้าพิจารณาปกีติิ 45 60

กรึณ่ท่ี่�ผู้้�วิจััยเคยย้�นัข้�อเสำนัอโครึงการึมาแล�ว

กีารนำาเข้าพิจารณาใหม่ (Resubmission) 45 60

กีารนำาเข้าพิจารณาขยายระยะเวัลัาโคุรงกีาร (Extension) 30 40



แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช. 23

     ข้�อ 44 

 โคุรงกีารวิัจัย แลัะโคุรงกีารบ้ริกีารวิัชากีารที�ผ้่วิัจัยยงัไม่เคุยย้�นข้อเสนอโคุรงกีาร ต่ิอ คุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภัู่ย

ทางชีวัภู่าพ สวัทช. มาก่ีอน จะนำาเข้าพิจารณาด้วัยวิัธีปกีติิ ซ่ึ่�งมีขั�นติอนกีารดำาเนินกีารโดยสรุป ดังนี�

(1)  กีารรับ้ข้อเสนอโคุรงกีารวิัจัย ฝ่่ายเลัขานุกีารฯ ดำาเนินกีารใส่รหัสของเอกีสาร ลังวัันที�รับ้ข้อเสนอโคุรงกีาร 

แลัะบั้นท่กีรายลัะเอียดในทะเบี้ยนคุุมโคุรงกีาร

(2)  กีารพิจารณาข้อเสนอโคุรงกีารเบ้้�องต้ินว่ัา อย่่ในขอบ้ข่ายโคุรงกีารที�เกีี�ยวัข้องกัีบ้เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั 

หร้อเทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่ แลัะมีคุวัามสมบ่้รณ์คุรบ้ถ้วัน กีรณีที�ข้อเสนอโคุรงกีารไม่สมบ่้รณ์ ขาด 

รายลัะเอียดหร้อข้อม่ลัในส่วันสำาคัุญของโคุรงกีาร ผ้่วิัจัยจะติ้องจัดส่งข้อม่ลัเพิ�มเติิมกีลัับ้มาภู่ายใน 5 วััน

ทำากีาร หลัังจากีได้รับ้แจ้งจากีฝ่่ายเลัขานุกีารฯ

(3)  กีารจัดส่งข้อเสนอโคุรงกีารให้ผ้่เชี�ยวัชาญที�ได้รับ้กีารคัุดเล้ัอกีอย่างน้อย 2 คุน เพ้�อให้คุวัามคิุดเห็นต่ิอ 

ข้อเสนอโคุรงกีารลังในแบ้บ้ประเมินข้อเสนอโคุรงกีาร โดยกีำาหนดระยะเวัลัาประเมินไม่เกิีน 20 วัันทำากีาร 

กีรณีที�ข้อเสนอโคุรงกีารมีข้อม่ลัไม่เพียงพอ ผ้่วิัจัยจะต้ิองจัดส่งข้อชี�แจงข้อคิุดเห็นเพิ�มเติิมกีลัับ้มาภู่ายใน  

5 วัันทำากีาร หลัังจากีได้รับ้แจ้งจากีฝ่่ายเลัขานุกีาร

(4)  กีารประชุมคุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภู่ัยทางชีวัภู่าพ สวัทช. เพ้�อพิจารณาข้อเสนอโคุรงกีารแลัะ/หร้อ

เอกีสารที�เกีี�ยวัข้อง โดยใช้คุวัามคิุดเห็นของผ้่เชี�ยวัชาญต่ิอข้อเสนอโคุรงกีาร เป็นข้อม่ลัประกีอบ้กีารพิจารณา 

ในระเบี้ยบ้วัาระ “โคุรงกีารใหม่”

(5)  กีารติอบ้ขอ้ซัึ่กีถามในที�ประชมุคุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภู่ยัทางชวีัภู่าพ สวัทช. โดยหัวัหนา้โคุรงกีาร แลัะ/

หร้อ ผ้่ร่วัมโคุรงกีาร ของทกุีโคุรงกีารที�ย้�นขอรับ้กีารพิจารณาจากี คุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ 

สวัทช.

     ข้�อ 45

 โคุรงกีารบ้ริกีารวิัชากีารที�ผ้่วิัจัยเคุยย้�นข้อเสนอโคุรงกีาร ต่ิอ คุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ สวัทช. 

มาแล้ัวั มีขั�นติอนกีารดำาเนินกีารโดยสรุป ดังนี�

(1)  กีารรับ้ข้อเสนอโคุรงกีารวิัจัย ฝ่่ายเลัขานุกีารฯ ดำาเนินกีารใส่รหัสของเอกีสาร ลังวัันที�รับ้ข้อเสนอโคุรงกีาร 

แลัะบั้นท่กีรายลัะเอียดในทะเบี้ยนคุุมโคุรงกีาร

(2)  กีารติรวัจสอบ้ประวััติิกีารย้�นโคุรงกีารบ้รกิีารวัชิากีาร กีรณีที�พบ้ว่ัาโคุรงกีารดงักีล่ัาวัเคุยย้�นข้อเสนอโคุรงกีาร

มาแลั้วั จะดำาเนินกีารจัดส่งข้อเสนอโคุรงกีารพร้อมแนบ้ผลัสรุปรายลัะเอียดกีารปรับ้เปลีั�ยนโคุรงกีารให้ 

ผ้่เชี�ยวัชาญที�เคุยประเมินโคุรงกีารดังกีล่ัาวัอยา่งน้อย 1 คุน ให้คุวัามคิุดเห็นต่ิอข้อเสนอโคุรงกีาร โดยกีำาหนด

ระยะเวัลัาประเมินไม่เกิีน 10 วัันทำากีาร

(3)  กีารสรุปคุวัามคิุดเห็นแลัะกีารประเมินของผ้่เชี�ยวัชาญ มีดังนี�

 - กีารนำาเข้าพิจารณาใหม่ (Resubmission) หมายถ่ง ผ้่เชี�ยวัชาญเห็นสมคุวัรให้นำาโคุรงกีารเข้าพิจารณา 

 ใหม่ โดยดำาเนินกีารให้คุวัามคิุดเห็นต่ิอข้อเสนอโคุรงกีารด้วัยวิัธีปกีติิติาม ข้อ 44

 -  กีารนำาเข้าพิจารณาขยายระยะเวัลัาโคุรงกีาร (Extension) หมายถ่ง ผ้่เชี�ยวัชาญเห็นสมคุวัรให้ขยาย 

 ระยะเวัลัาโคุรงกีาร

(4)  กีารประชุมคุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ สวัทช. เพ้�อพิจารณาขยายระยะเวัลัาโคุรงกีาร 

โดยใช้คุวัามคุิดเห็นของผ้่เชี�ยวัชาญต่ิอข้อเสนอโคุรงกีาร เป็นข้อม่ลัประกีอบ้กีารพิจารณา ใน

ระเบี้ยบ้วัาระ “โคุรงกีารต่ิอเน้�อง”



แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช.24

     ข้�อ 46 

 แนวัทางกีารตัิดสินของคุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ สวัทช. มีดังนี�

(1)  อนุมัติิ หมายถ่ง คุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ สวัทช. พิจารณาด้านคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ 

เห็นสมคุวัรให้กีารอนุมัติิรับ้รองโคุรงกีาร อาจรวัมถ่งแก้ีไขปรับ้ปรุงเล็ักีน้อย แลัะผ้่วิัจัยสามารถปฏิิบั้ติิ 

ติามได้

(2)  ไม่อนุมัติิ หมายถ่ง คุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ สวัทช. พิจารณาด้านคุวัามปลัอดภัู่ยทาง

ชีวัภู่าพ พิจารณาเห็นว่ัาไม่สมคุวัรให้กีารอนุมัติิรับ้รองโคุรงกีาร

(3)  ขอข้อม่ลัเพิ�มเติิม/แก้ีไขโดยปรับ้ปรุง/ชะลัอกีารอนุมัติิโคุรงกีาร หมายถ่ง คุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภัู่ย

ทางชีวัภู่าพ สวัทช. พิจารณาด้านคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ ยังไม่รับ้รองโคุรงกีาร ให้ผ้่วิัจัยแก้ีไขโดย

ปรับ้ปรุงข้อเสนอโคุรงกีาร แลัะจัดส่งข้อเสนอโคุรงกีารฉบ้ับ้แก้ีไข ให้ผ้่แทนกีรรมกีารคุวัามปลัอดภู่ัยทาง

ชีวัภู่าพ สวัทช. พิจารณาโคุรงกีาร แล้ัวันำาผลักีารพิจารณานั�นเสนอต่ิอที�ประชุมกีรรมกีารพิจารณา

โคุรงกีารฯ/หร้อส่งอีเมล์ัเวีัยนให้พิจารณาอีกีคุรั�ง

     ข้�อ 47 

 กีารออกีใบ้รับ้รองโคุรงกีาร ให้รับ้รองถ่งวัันที�สิ�นสุดโคุรงกีาร ติามที�ผ้่วิัจัยระบุ้ในข้อเสนอโคุรงกีาร แต่ิไม่เกิีน 3 

ปี กีรณีที�คุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ สวัทช. อนุมัติิโคุรงกีารแลัะให้สามารถเริ�มดำาเนินกีารวิัจัยได้ก่ีอนวัันที�

ผ้่วิัจัยระบุ้ไว้ัในข้อเสนอโคุรงกีาร ให้กีารรับ้รองโคุรงกีารดังกีล่ัาวั โดยย่ดติามวัันที�ออกีเอกีสารรับ้รองโคุรงกีารเป็นหลัักี

     ข้�อ 48

 กีารแจ้งผลักีารพจิารณาเปน็ลัายลัักีษณอั์กีษร โดยจัดส่งจดหมาย/บ้นัท่กีแจ้งผลักีารพจิารณา พรอ้มแนบ้เอกีสาร

รับ้รองโคุรงกีารที�ประธานกีรรมกีารลังนามแล้ัวั แลัะสำาเนาข้อเสนอโคุรงกีารที�ผ่านกีารรับ้รองอนุมัติิรับ้รอง ถ่งผ้่วิัจัย 

ภู่ายใน 5 วัันทำากีาร

     ข้�อ 49 

 กีารแจ้งปฏิิเสธโคุรงกีารวิัจัยเป็นลัายลัักีษณ์อักีษร โดยจัดทำาจดหมาย/บั้นท่กีข้อคุวัาม แจ้งปฏิิเสธโคุรงกีารส่ง

ถ่งผ้่วิัจัย ระบุ้ช้�อโคุรงกีาร สาเหตุิที�ปฏิิเสธโคุรงกีาร

     ข้�อ 50 

 กีารปฏิิเสธโคุรงกีารอาจเกิีดจากีสาเหตุิ ดังต่ิอไปนี�

(1)  ข้อเสนอโคุรงกีารไม่อย่่ในขอบ้ข่าย

(2)  ไม่ได้รับ้ข้อม่ลัเพิ�มเติิมแลัะขาดกีารติิดต่ิอจากีผ้่วิัจัยเกิีน 30 วัันติิดต่ิอกัีน

(3)  ข้อเสนอโคุรงกีารไม่ได้รับ้กีารอนุมัติิจากีคุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ สวัทช.
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ส่วนทำ่� 5 กำ�รดำ�เนินกำ�รหลังได้รับักำ�รพิจ�รณ�โครงกำ�รท่ำ�เกำ่�ยวข้้องกำับัเช้�อโรคและพิษจ�กำสัตว์  

 หร้อเทำคโนโลย่ช่วภั�พสมัยใหม่ สวทำช.

     ข้�อ 51

 กีรณีที�โคุรงกีารมีกีารเปลีั�ยนแปลังจากีที�เคุยรายงานต่ิอคุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ สวัทช. หร้อ 

ผ้่วัิจัยประสงคุ์ขอปรับ้เปลีั�ยนรายลัะเอียดโคุรงกีารที�ได้รับ้กีารรับ้รองแล้ัวั ให้กีรอกีแบ้บ้ฟอร์ม ORI-IBC-01 แลัะแบ้บ้ 

ติรวัจสอบ้กีารขอปรับ้เปลีั�ยนรายลัะเอียดโคุรงกีารวัิจัย/บ้ริกีารวัิชากีารที�เกีี�ยวัข้องกัีบ้เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั แลัะ

เทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่ สวัทช. (ORI-IBC-02) ด้วัยกีารพิมพ์ พร้อมแนบ้รายลัะเอียดข้อเสนอโคุรงกีารเดิมที�มีอย่่ เพ้�อ

เสนอคุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภู่ยัทางชวีัภู่าพ สวัทช. พิจารณา ทั�งนี� ผ้่วิัจัยต้ิองรอใหไ้ด้รับ้กีารรบั้รองจากี คุณะกีรรมกีาร

คุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ สวัทช. ก่ีอนจ่งสามารถดำาเนินกีารได้

     ข้�อ 52 

 ผ้่วิัจัยที�ประสงค์ุขอขยายระยะเวัลัาโคุรงกีารที�ได้รับ้กีารรับ้รองแล้ัวั ให้กีรอกีแบ้บ้ฟอร์ม ORI-IBC-02 ด้วัย 

กีารพิมพ์ พร้อมย้�นจดหมายขอขยายระยะเวัลัาโคุรงกีาร เพ้�อเสนอผ้่เชี�ยวัชาญ แลัะคุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภัู่ยทาง

ชีวัภู่าพ สวัทช. พิจารณา ติามลัำาดับ้ขั�นติอนในข้อ 45

     ข้�อ 53 

 หลัังจากีโคุรงกีารได้รับ้กีารรับ้รองจากีคุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ สวัทช. แล้ัวั ผ้่วิัจัยจะต้ิอง 

จัดส่งรายงานคุวัามกี้าวัหน้าของโคุรงกีาร  (ORI-IBC-03) ปีลัะ 1 คุรั�ง หร้อจัดส่งรายงานฉบ้ับ้สมบ่้รณ์ กีรณีต้ิองกีารขอ

อนุมัติิปิดโคุรงกีาร เพ้�อเสนอคุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ สวัทช. พิจารณา

     ข้�อ 54

 กีรณีที�เกิีดอุบั้ติิเหตุิ หร้อเหตุิกีารณ์ไม่พ่งประสงค์ุข่�น ผ้่วิัจัยจะต้ิองกีรอกีแบ้บ้ฟอร์มรายงานอุบั้ติิเหตุิด้านชีวัภู่าพ 

สวัทช. (ORI-IBC-07) นำาส่งฝ่่ายเลัขานุกีารฯ เพ้�อรายงานติ่อคุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภู่ัยทางชีวัภู่าพ สวัทช. ภู่ายใน  

5 วัันทำากีาร หลัังจากีเกิีดเหตุิ แลัะรายงานต่ิอฝ่่ายคุวัามปลัอดภัู่ยแลัะสิ�งแวัดล้ัอมของศ่นย์หร้อหน่วัยงานที�สังกัีด โดย 

กีารกีรอกีแบ้บ้ฟอร์มเพ้�อรายงานอุบั้ติิกีารณ์ติามที�แต่ิลัะหน่วัยงานกีำาหนด
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เอกำส�รอ้�งอิง

1.  คุำาสั�งสำานักีพัฒนาวิัทยาศาสติรแ์ลัะเทคุโนโลัยแีห่งชาติิ ที� 067/2563 เร้�อง แต่ิงตัิ�งคุณะกีรรมกีารคุวัามปลัอดภู่ยัทาง

ชีวัภู่าพ ของสำานักีพัฒนาวิัทยาศาสติร์แลัะเทคุโนโลัยีแห่งชาติิ

2.  พระราชบั้ญญัติิเช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั พ.ศ. 2558

3.  แนวัปฏิิบั้ติิเพ้�อคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพ มหาวิัทยาลััยมหิดลั พ.ศ. 2556

4.  แนวัทางปฏิิบั้ติิเพ้�อคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพสำาหรับ้กีารดำาเนินงานด้านเทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่ ศ่นย์พันธุ 

วิัศวักีรรมแลัะเทคุโนโลัยีชีวัภู่าพแห่งชาติิ พ.ศ. 2559

5.  แนวัทางปฏิิบั้ติิด้านคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพระดับ้ห้องปฏิิบั้ติิกีาร มหาวิัทยาลััยเทคุโนโลัยีพระจอมเกีล้ัาธนบุ้รี  

พ.ศ. 2559

6.  แนวัทางปฏิิบั้ติิเพ้�อคุวัามปลัอดภัู่ยทางชีวัภู่าพสำาหรับ้กีารใช้จุลิันทรีย์ดัดแปลังพันธุกีรรมในสภู่าพคุวับ้คุุม เพ้�อใช้ใน

ระดับ้โรงงานต้ินแบ้บ้แลัะอุติสาหกีรรม ศ่นย์พันธุวิัศวักีรรมแลัะเทคุโนโลัยีชีวัภู่าพแห่งชาติิ พ.ศ. 2559

7.  คุ่่ม้อแนวัทางด้านคุวัามปลัอดภู่ัยทางชีวัภู่าพ สำาหรับ้เจ้าหน้าที� กีองส่งเสริมเทคุโนโลัยีคุวัามปลัอดภู่ัยโรงงาน  

กีรมโรงงานอุติสาหกีรรม พ.ศ. 2562
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ภั�คผนวกำ

ร�ยช่อเช้�อโรค และพิษจ�กำสัตว์ทำ่�ควบัคุมต�มประกำ�ศข้องหน่วยง�นต่�ง ๆ

ปรึะกาศกรึะที่รึวงสำาธารึณสุำข้  
เร้ึ�อง รึายการึเช้ี�อโรึคท่ี่�ปรึะสำงค์ควบ้คุมตามมาตรึา 18 พ.ศ. 2561

http://blqs.dmsc.moph.go.th/assets/Bpat/PATratchakitcha182561.pdf

ปรึะกาศกรึะที่รึวงสำาธารึณสุำข้  
เร้ึ�อง รึายการึเช้ี�อโรึคท่ี่�ปรึะสำงค์ควบ้คุมตามมาตรึา 18 (ฉบั้บ้ท่ี่� 2) พ.ศ. 2562

http://blqs.dmsc.moph.go.th/assets/Bpat/PATratchakitcha182562.pdf

ปรึะกาศกรึะที่รึวงสำาธารึณสุำข้  
เร้ึ�อง รึายการึเช้ี�อโรึคท่ี่�ปรึะสำงค์ควบ้คุมตามมาตรึา 18 (ฉบั้บ้ท่ี่� 3) พ.ศ. 2563 
(SARS-CoV-2)

http://blqs.dmsc.moph.go.th/assets/bpat/RatchagitjaCovid19.pdf

ปรึะกาศกรึะที่รึวงสำาธารึณสุำข้  
เร้ึ�อง รึายการึเช้ี�อโรึคท่ี่�ปรึะสำงค์ควบ้คุมตามมาตรึา 18 (ฉบั้บ้ท่ี่� 4) พ.ศ. 2563

http://blqs.dmsc.moph.go.th/assets/bpat/PATratchakitcha16112563.pdf

ปรึะกาศกรึะที่รึวงสำาธารึณสุำข้ 
เร้ึ�อง พิษจัากสัำตว์ท่ี่�ปรึะสำงค์ควบ้คุมตามมาตรึา 19 พ.ศ. 2562

http://blqs.dmsc.moph.go.th/assets/Bpat/PATMemo192562New.pdf
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ปรึะกาศกรึะที่รึวงเกษตรึและสำห่กรึณ์  
เร้ึ�อง กำาห่นัดศัตร้ึพ้ชีเป็นัสิำ�งต�องห่�ามตามพรึะรึาชีบั้ญญัติกักพ้ชี พ.ศ. 2507  
(ฉบั้บ้ท่ี่� 6) พ.ศ. 2550

https://www.moac.go.th/law_agri-files-422791791932

ปรึะกาศกรึะที่รึวงเกษตรึและสำห่กรึณ์  
เร้ึ�อง กำาห่นัดศัตร้ึพ้ชีเป็นัสิำ�งต�องห่�ามตามพรึะรึาชีบั้ญญัติกักพ้ชี พ.ศ. 2507  
(ฉบั้บ้ท่ี่� 7) พ.ศ. 2550

https://www.moac.go.th/law_agri-files-422791791933

บั้ญช่ีรึายช้ี�อวัตถุุอันัตรึายในัความรัึบ้ผิู้ดชีอบ้ข้องกรึมปรึะมง  
ตาม ปรึะกาศกรึะที่รึวงอุตสำาห่กรึรึม เร้ึ�อง บั้ญช่ีรึายช้ี�อวัตถุุอันัตรึาย พ.ศ. 2556

(จุลิันทรีย์ หร้อผลิัติภัู่ณฑ์์จุลิันทรีย์ทุกีชนิดที�มีวััติถุประสงค์ุเพ้�อใช้ในทางประมง หร้อ
กีารเพาะเลีั�ยงสัติว์ันำ�า)

https://drive.google.com/file/d/1CxeCzhg4MdPEPvYRWPDkqR_kOzFSi-
F8U/view

บั้ญช่ีรึายช้ี�อวัตถุุอันัตรึายในัความรัึบ้ผิู้ดชีอบ้ข้องกรึมปศุสัำตว์  
ตาม ปรึะกาศกรึะที่รึวงอุตสำาห่กรึรึม เร้ึ�อง บั้ญช่ีรึายช้ี�อวัตถุุอันัตรึาย พ.ศ. 2556

(สารสำาคัุญ จุลัชีพ หร้อผลิัติภัู่ณฑ์์ที�มีส่วันผสมของสารสำาคัุญหร้อจุลัชีพ ที�ทำาข่�นเพ้�อใช้
ในกีารป้องกัีน กีำาจัด ทำาลัาย คุวับ้คุุมแมลัง หร้อสัติว์ัที�เป็นศัติร่ของสัติว์ั (ยกีเว้ันปรสิติ
ภู่ายในตัิวัสัติว์ั))

http://afvc.dld.go.th/index.php/2016-04-12-04-46-53/func-start-
down/242/
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วิธี่กำ�รตรวจสอบัม�ตรฐ�นทำ�งช่วภั�พในกำ�รกำำ�จัดมูลฝอยติดเช้�อ

อ�างอิงตาม ปรึะกาศกรึะที่รึวงสำาธารึณสุำข้เร้ึ�อง ห่ลักเกณฑ์์และวิธ่การึตรึวจัสำอบ้มาตรึฐานัที่างช่ีวภัาพในัการึกำาจััด

ม้ลฝ่อยติดเช้ี�อ พ.ศ. 2545

 กีารติรวัจสอบ้มาติรฐานทางชีวัภู่าพในกีารกีำาจัดม่ลัฝ่อยติิดเช้�อโดยใช้คุวัามร้อนหร้อสารเคุมีว่ัา สามารถทำาลัาย

เช้�อจุลิันทรียใ์นม่ลัฝ่อยติิดเช้�อได้ติามเกีณฑ์์มาติรฐานที�กีำาหนดในประกีาศกีระทรวังสาธารณสุข ให้ใช้วิัธีกีารติรวัจวิัเคุราะห์ 

Geobacillus (Bacillus) stearothermophilus เป็นตัิวับ่้งชี�ทางชีวัภู่าพ (Biological Indicator) ในกีารติรวัจสอบ้

ประสิทธิภู่าพวิัธีกีารทำาให้ปราศจากีเช้�อของม่ลัฝ่อยติิดเช้�อ โดยมีขั�นติอนกีารปฏิิบั้ติิ ดังนี�

1.  ใช้ Spore strip ของเช้�อ Geobacillus (Bacillus) stearothermophilus โดยฉีกีแผ่น strip เพ้�อให้  

Spore ลัอยแขวันในนำ�ากีลัั�น 10 มิลัลิัลิัติร ซ่ึ่�งปราศจากีเช้�อในหลัอดทดลัองซ่ึ่�งมขีนาดที�เหมาะสมดว้ัยเทคุนคิุ

ปลัอดเช้�อ

2.  นำาหลัอดทดลัองดังกีล่ัาวัไปวัางไว้ัรวัมกัีบ้ม่ลัฝ่อยติิดเช้�อในเคุร้�องกีำาจัดม่ลัฝ่อยติิดเช้�อ ณ จุดที�คุาดว่ัาเช้�อโรคุ

จะถ่กีทำาลัายได้ยากีที�สุด

3.  เม้�อม่ลัฝ่อยติิดเช้�อผ่านกีระบ้วันกีารกีำาจัดแล้ัวั ให้นำาหลัอดทดลัองของ Spore เช้�อ Geobacillus (Bacillus) 

stearothermophilus ที�วัางไว้ัติาม ข้อ 2. แล้ัวัแต่ิกีรณี ไปทดสอบ้โดยนำาไปเพาะในจานอาหารเลีั�ยงเช้�อที�

เหมาะสม เช่น Blood agar หร้อ Egg yolk agar แล้ัวันำาไปเพาะเช้�อในต้่ิคุวับ้คุุมอุณหภู่่มิ 35-37 องศา

เซึ่ลัเซีึ่ยส เป็นเวัลัา 18-24 ชั�วัโมง

4.  นำาจานอาหารเลีั�ยงเช้�อ Blood agar หร้อ Egg yolk agar แลั้วัแติ่กีรณี มาติรวัจด่ ต้ิองไม่พบ้โคุโลันี  

(Colony) ของเช้�อ Geobacillus (Bacillus) stearothermophilus เกีิดข่�นบ้นจานอาหารเลีั�ยงเช้�อนั�น  

จ่งจะถ้อว่ัาอย่่ในเกีณฑ์์มาติรฐานทางชีวัภู่าพ

5.  กีารติรวัจวิัเคุราะห์ว่ัาม่ลัฝ่อยติิดเช้�อได้ผ่านกีารกีำาจัดเช้�อได้ติามเกีณฑ์์มาติรฐาน ทางชีวัภู่าพ โดยวิัธีกีารอ้�น

นอกีจากีวิัธีกีารวิัธีดังกีล่ัาวัข้างต้ิน ต้ิองได้รับ้คุวัามเห็นชอบ้จากีกีรมอนามัยแลัะกีรมวิัทยาศาสติร์กีารแพทย์
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แบับัฟอร์มสำ�หรับักำ�รรับัรองง�นท่ำ�เก่ำ�ยวข้้องกัำบัเช้�อโรคและพิษจ�กำสัตว์ และเทำคโนโลย่

ช่วภั�พสมัยใหม่ สวทำช.

1.  รายกีารติรวัจสอบ้สำาหรับ้รับ้รองที�เกีี�ยวัข้องกัีบ้เทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่ เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั สำานักีงาน

พัฒนาวิัทยาศาสติร์แลัะเทคุโนโลัยีแห่งชาติิ (ORI-IBC-01)

2. แบ้บ้รายงานสำาหรับ้กีารประเมินคุวัามปลัอดภัู่ยของเทคุโนโลัยีที�ใช้ในกีารผลิัติเช้�อโรคุหร้อพิษจากีสัติว์ั 

(F-NS-IBC-02)

3. แบ้บ้ติรวัจสอบ้กีารขอปรับ้เปลีั�ยนรายลัะเอียดโคุรงกีารวิัจัย/บ้ริกีารวิัชากีารที�เกีี�ยวัข้องกัีบ้เช้�อโรคุแลัะพิษ

จากีสัติว์ั แลัะเทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่ สวัทช. (ORI-IBC-02)

4. แบ้บ้รายงานคุวัามก้ีาวัหน้าโคุรงกีารวิัจัย/บ้ริกีารวิัชากีารที�เกีี�ยวัข้องกัีบ้เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั แลัะ

เทคุโนโลัยีชีวัภู่าพสมัยใหม่ สวัทช. (ORI-IBC-03)

5. เอกีสารรับ้รองโคุรงกีารวัิจัย/บ้ริกีารวัิชากีารที�เกีี�ยวัข้องกัีบ้เช้�อโรคุแลัะพิษจากีสัติว์ั แลัะเทคุโนโลัยีชีวัภู่าพ

สมัยใหม่ (ORI-IBC-04)

6. แบ้บ้ฟอร์มสำาหรับ้กีารเคุล้ั�อนย้ายเช้�อโรคุ พิษจากีสัติว์ั สิ�งมีชีวิัติดัดแปลังพันธุกีรรม สารชีวัภู่าพ ระหวั่าง

หน่วัยงาน (ORI-IBC-05)

7. แบ้บ้ฟอร์มข้อติกีลังกีารใช้ตัิวัอย่างชีวัภู่าพ (Material Transfer Agreement -MTA) (F-NS-LAW-16)

8. แบ้บ้ประเมินคุวัามเสี�ยงทางชีวัภู่าพของโคุรงกีารที�เกีี�ยวัข้องกัีบ้เช้�อโรคุ พิษจากีสัติว์ั แลัะเทคุโนโลัยีชีวัภู่าพ

สมัยใหม่ สวัทช. (ORI-IBC-06)

9. แบ้บ้ฟอร์มรายงานอุบั้ติิเหตุิด้านชีวัภู่าพ สวัทช. (ORI-IBC-07)

ส�ม�รถด�วน์โหลดแบับัฟอร์มทำ่� Update ได้ทำ่�เว็บัไซต์ฝ่�ยส่งเสริมจริยธีรรมกำ�รวิจัย (ORI)  

หัวข้้อ ง�นด้�นคว�มปลอดภััยทำ�งช่วภั�พ

https://www.nstda.or.th/home/introduce/research-integrity
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รายการตรวจสอบสำหรับรับรองงานที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ สวทช. 

(ORI-IBC-01) 

ปรับปรุงคร้ังท่ี: 0 

 

ORI-IBC-01 Rev.0 หน้า 1 จาก 8 

รหัสโครงการ      
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 การขนส่งและเคล่ือนย้ายสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับ

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
ปฏบัิติงานเกี่ยวกับเชื้อโรคกลุ่มที่ 3) 

  ใบรับรองจาก IBC ของสถาบันที่ร่วมดำเนินการ หรือหลักฐานการส่งโครงการเพื่อประเมินฯ  (เฉพาะกรณีที่มีการดำเนินการ
ร่วมกับสถาบันอื่น)  

  แบบรายงานสำหรับการประเมินความปลอดภัยของเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 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 
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รายการตรวจสอบสำหรับรับรองงานที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ สวทช. 

(ORI-IBC-01) 

ปรับปรุงคร้ังท่ี: 0 

 

ORI-IBC-01 Rev.0 หน้า 2 จาก 8 

รหัสโครงการ      
หัวหน้าโครงการ   
  
ชื่อทีมวิจัย/กลุ่มวิจัย  
  
สถานที่ทำงาน/ติดต่อ  
 
โทรศัพท์  โทรสาร  E-mail  
ชื่อโครงการ  (ภาษาไทย) 
 
 (ภาษาอังกฤษ) 
 
แหล่งสนับสนนุทุน  
ระยะเวลาการดำเนินงาน  ปี วันทีเ่ร่ิมโครงการ  วันทีส่ิ้นสุดโครงการ  
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย  
 
 
 
ผู้ร่วมโครงการ  (สามารถเพ่ิม/ลดตามจำนวนผู้ร่วมโครงการ) 

   
คนที่ 1.                                          

คนที ่ 2.       

คนที ่ 3.       

ชื่อผู้ประสานงานโครงการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  

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

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

ผู้รับผิดชอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  

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

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

 (โปรดแนบสำเนาข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์) 



แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช. 33

รายการตรวจสอบสำหรับรับรองงานที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ สวทช. 

(ORI-IBC-01) 

ปรับปรุงคร้ังท่ี: 0 

 

ORI-IBC-01 Rev.0 หน้า 3 จาก 8 

โปรดทำเคร่ืองหมาย    ที่หน้าหมายเลขกจิกรรมของโครงการ   
(อ้างอิง แนวทางปฏบิัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรบัการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่) 

กรณีการวิจัยและทดลองต่อไปนี้เป็นงานประเภทท่ี 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 1 ได้แก่ เชื้อโรคที่มีความเสี่ยงน้อยหรืออันตรายน้อย 
8.  การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวข้องกับ พิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 1 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.  การวิจัยและทดลองดัดแปลงพันธุกรรมพืชที่ได้รับสารพันธุกรรมจากพืชชนิดอื่น หรือสิ่งมีชีวิตอื่น แต่ต้องไม่มีสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตก่อโรคต่างถิ่น (exotic 
pathogen) 
6.  การวิจัยและทดลองดัดแปลงพันธุกรรมสัตว์ที่ได้รับสารพันธุกรรมจากสัตว์ชนิดอื่น หรือสิ่งมีชีวิตอื่น แต่ต้องไม่มีสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตก่อโรคต่างถิ่น 
7.  การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวข้องกับ เชื้อโรค กลุ่มที่ 2 ได้แก่ เชื้อโรคที่มีความเสี่ยงปานกลางหรืออันตรายปานกลาง 
8.  การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวข้องกับ พิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 2 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 3 ได้แก่ เชื้อโรคที่มีความเสี่ยงสูงหรืออันตรายสูง 
6.  การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวข้องกับ พิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 3 ได้แก่ พิษจากสัตว์ที่ทำให้เกิดภาวะที่ร่างกายทำงานได้ไม่เป็นปกติในระดับที่ร้ายแรงและยังไม่มีวิธีรักษาที่ได้ผล 
7.  การวิจัยและทดลองที่เกี่ยวกับชีววิทยาสังเคราะห์ที่มีการสังเคราะห์ยีนที่มีความเป็นพิษสูง หรือเป็นยีนใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน 
8.  อื่น ๆ ระบุ ...................................................................................................................... ....................................................................................... 
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รายการตรวจสอบสำหรับรับรองงานที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ สวทช. 

(ORI-IBC-01) 

ปรับปรุงคร้ังท่ี: 0 

 

ORI-IBC-01 Rev.0 หน้า 4 จาก 8 

1. ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
 
โปรดระบุด้วยเคร่ืองหมาย  ลงใน ❑❑ หน้ากจิกรรมของโครงการเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาจัดระดับ 
 
• ประเภทงานวิจัย 
 ❑❑ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ (กรณีเกี่ยวข้องกรุณาตอบข้อ 3) 
 ❑❑ เกี่ยวข้องกับการใช้เชื้อโรค1และพิษจากสัตว์2 (กรณีเกี่ยวข้องกรุณาตอบข้อ 4) 
 

• ประเภทสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการทำวิจัย 
❑❑ เชื้อจุลินทรยี ์ โปรดระบ ุ ❑❑ แบคทีเรยี ❑❑ รา ❑❑ ยีสต ์   
  ❑❑ ไวรสั ❑❑ ปรสิต    
       
❑❑ สารชีวภาพ โปรดระบ ุ ❑❑ ผลิตผลหรือส่วนหน่ึงส่วนใดที่ถูกสร้างขึน้หรือดดัแปลงจากพิษจากสัตว์  
  เชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้ออื่นตามประกาศ3  (ท่ีไม่ใช่อนุภาคโปรตีนก่อโรค) 
  ❑❑ 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. เชื้อโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. 2558 
2 หมายถึง พิษที่เกิดจากสัตว์และทำให้เกดิภาวะที่ร่างกายทำงานได้ไม่ปกติในคน ปศุสัตว์ สัตว์พาหนะ หรือสัตวอ์ื่นตามทีป่ระกาศ 
3 ตามประกาศที่ออกตามมาตรา 6 (3) พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 
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รายการตรวจสอบสำหรับรับรองงานที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ สวทช. 

(ORI-IBC-01) 

ปรับปรุงคร้ังท่ี: 0 

 

ORI-IBC-01 Rev.0 หน้า 5 จาก 8 

2. ความรู้ ความสามารถ การฝึกอบรมเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสำหรับโครงการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม่ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (สามารถเพิ่ม/ลดตามจำนวนผู้ร่วมโครงการ) 

 
 

 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ 
สำหรับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 

 (Biosafety Guidelines for Modern Biotechnology) 

ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัย
ทางชีวภาพ (Biosafety & Biosecurity) 

หัวหน้าโครงการ   
...................................   

❑❑ ผ่านการอบรม เมื่อ  
(ระบุ) ………..................…..... 
จัดโดย...................................     

❑❑ 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 เมือ่  
(ระบุ) ………..................…..... 
จัดโดย...................................     

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

    ❑❑ อืน่ ๆ……………………………. 

❑❑ ผ่านการอบรม เมื่อ 
(ระบุ) ………..................….. 
จัดโดย................................     

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

    ❑❑ อืน่ ๆ……………………………. 

หลักสูตร 
รายชื่อ 
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รายการตรวจสอบสำหรับรับรองงานที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ สวทช. 

(ORI-IBC-01) 

ปรับปรุงคร้ังท่ี: 0 

 

ORI-IBC-01 Rev.0 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 (ระบ)ุ    
     กรณีที่เซลลเ์จ้าบ้าน (host) / พาหะ (vector) ไมไ่ด้อยู่ในบัญชีรายชื่อของเจ้าบ้าน/พาหะที่รับรองแล้วว่าปลอดภัยในแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ กรุณาแนบรายละเอียดพร้อมแผนภาพ (Restriction map ของ plasmid) 

3.2  ชิ้นส่วนของสารพันธุกรรมที่ใช้ในการถ่ายโอน (recombinant insert) 
3.2.1  แหล่งและลำดบัเบสของ DNA /RNA (ระบุชื่อจีนสั สปีชีส์ ช่ือยีน และ GenBank Acc. No.) 

3.2.2  ระบุคุณสมบัติ บทบาทและผลผลิตของยีนหรือลำดับเบสที่ใช้ มียีนที่สร้างสารพิษ หรือก่อให้เกิดภูมิแพ้หรือไม ่

 
3.3  ระบบพาหะ (vector system) 

3.3.1  ระบุรายละเอียดของพาหะ (vector) (ระบุว่าเป็น derivative ของพาหะใดท่ีเคยอนุมัติให้ใช้ไดอ้ย่างปลอดภัย
หรือไม่) หากเป็นพาหะใหม่ ให้แนบรายละเอียดพร้อมแผนภาพประกอบ (map)   

3.3.2  หากมีการใช้ไวรัส, แบคทีเรีย, ยีสต์ หรือเช้ือรา เป็นเซลลเ์จ้าบ้าน (Host cell) อาจก่อให้เกิดโรคหรือพิษภัย
หรือไม่ ถ้าใช่ใหร้ะบุช่ือและอันตรายหรือความเสี่ยงท่ีอาจข้ึนได ้

 
3.4  วิธีการส่งถ่ายยีน (gene transfer method) 
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รายการตรวจสอบสำหรับรับรองงานที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ สวทช. 

(ORI-IBC-01) 

ปรับปรุงคร้ังท่ี: 0 

 

ORI-IBC-01 Rev.0 หน้า 7 จาก 8 

4. รายละเอียดของเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ที่ใช ้
รหัสเชื้อโรค

ตามประกาศ4 
ชื่อวิทยาศาสตร์ สายพันธุ ์

(subspecies/subtype/serovar 
strain)* 

Isolate No แหล่งที่มาของเชื้อ Risk group 4 

      
      
      
      

*กรณีที่มีข้อมลูสายพันธ์ุของเชื้อโรคและพิษจากสัตว์นั้นๆ 
5.  รายละเอียดสถานที่ทำการทดลอง 

 

         อาคารไบโอเทค 
         อาคารนาโนเทค                                        
  อาคารเอ็มเทค 

         อาคารเนคเทค 
         ศูนย์วิจัยและพฒันาสายพันธ์ุกุ้ง (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 เป็นตู้ปลอดเช้ือที่มีความปลอดภัย การปนเปื้อนต่อผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ป้องกันการปนเปือ้น เซลล์ จุลินทรีย์ หรือยาที่นำมาทำงานในตู้ 
6 เปน็ตู้ปลอดเชื้อที่ให้ความปลอดภัยหรอืป้องกันการปนเปื้อนต่อผู้ปฏิบัติงาน 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 ประเภทที ่3 และการใช้กลุ่มสิ่งมีชีวิตทีก่่อโรคร้ายแรงและมีโอกาสแพร่กระจายผ่านทางระบบหายใจ 
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รายการตรวจสอบสำหรับรับรองงานที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ สวทช. 

(ORI-IBC-01) 

ปรับปรุงคร้ังท่ี: 0 

 

ORI-IBC-01 Rev.0 หน้า 8 จาก 8 

 
6.  รายละเอียดการดูแลความปลอดภัยและกรณีฉุกเฉิน  

6.1  การจัดการเครื่องมือ/ อุปกรณ ์
 
 

6.2  การป้องกันการปนเปื้อนทั้งภายในและนอกห้องปฏิบัติการ 
 
 

6.3  การกำจัดสิ่งมีชีวิตและสิ่งปฏกิูล 
 
 

6.4 มาตรการรองรับหากเกดิกรณฉีุกเฉิน เช่น เกิดการหลุดรอด พบการปนเปื้อน การหกรั่วไหล เป็นตน้ (สามารถแนบ SOP) 
 
 
 
 
  

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

วันที ่  วันที ่  
    

 
 

หมายเหตุ:  1. แบบฟอร์มนี้ปรับปรุงแก้ไขมาจาก แบบฟอรม์สำหรบัรับรองงานท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เชื้อโรคและ
พิษจากสัตว์ (F-NS-IBC-01 Rev.1) 

 2. แบบฟอร์มนี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม ท่านสามารถดาวนโ์หลดแบบฟอร์มที่ Update ได้ทีเ่ว็บไซต์ฝ่าย
ส่งเสริมจรยิธรรมการวิจยั (ORI) หัวข้อ งานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (https://www.nstda.or.th/home/ 
introduce/research-integrity) 
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F-NS-IBC-02 Rev.0 หน้า 1 จาก 1 

 
แบบรายงานสำหรับการประเมินความปลอดภัยของเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์* 

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 หรือ 1000 กรัม 
     ⃞ กลุ่มความเส่ียงของเช้ือโรค กลุ่มที่ 3 

    ⃞  ผลิตพิษจากสัตว์ที่มีระดับความเป็นพิษ (LD50) ต่ำกว่า 100 นาโนกรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักตวัของหนูทดลอง 
    ⃞ ใช้เทคโนโลยีที่ทำให้เชื้อโรคเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมและอาจส่งผลให้มีความอันตรายหรือความรุนแรงในการก่อโรคเพิ่มขึ้น 
    ⃞ ใช้เทคโนโลยีที่ทำให้พิษจากสัตว์เปลีย่นแปลงคุณสมบัติและอาจส่งผลให้มีความอันตรายเพิ่มขึ้น 
 

ที่ตั้งของสถานปฏิบัติการ  
ลักษณะของสถานปฏิบัติการ  
ชื่อเชื้อโรค/พิษจากสัตว์ ที่ต้องการผลิต  
ปริมาณท่ีต้องการผลิตต่อครั้ง  
ปริมาณท่ีต้องการผลิตต่อปี  
จำนวนครั้งที่ผลิตทั้งหมดตลอดระยะเวลา
ที่ขอการรับรอง 

 

เหตุผลความจำเป็นในการผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ 
 
 
วัตถุประสงค์ของการผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ 
(ให้ระบุผลลัพธ์ ผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิต) 
 
 
ระยะเวลาดำเนินการ  
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ 
 
 
เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ 
 
 
ผลิตผลที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของบุคคล สิ่งแวดล้อม หรือสาธารณชน 
 
 
การกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อกำจัดหรือลดผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบ 
 
 
เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) 
 
 
 ผู้รายงาน  
 ตำแหน่ง  
 โทร  
 วันที่  เดือน  พ.ศ.  
 

 
* รายละเอียดตามแบบแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง การประเมนิความปลอดภัยของเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเชื้อโรคและพิษจากสตัว์ พ.ศ. 2561 
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แบบตรวจสอบการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียด 
โครงการวิจัย/บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสตัว ์

และเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม ่สวทช. (ORI-IBC-02) 

ปรับปรุงคร้ังท่ี: 0 

 

ORI-IBC-02 Rev.0                                                     หน้า 1 จาก 4 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลโครงการ 

ชื่อโครงการวิจัย:             
             
รหัสโครงการ:             

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

ผู้ป่วยโดยการดัดแปลงพันธุกรรม หรือการวิจัยที่อาจมีอันตรายในระดับท่ียังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด 

ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการ: 
 ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับท่ี1 (Biosafety level 1, BSL1) 

ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาทั่วไป สามารถใช้ได้กับการวิจัยและทดลองสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมประเภทที่ 1 ซึ่งใช้กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ไม่
ก่อให้เกิดโรค 

 ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับท่ี2 (Biosafety level 2, BSL2) 
ห้องปฏิบัติการที่สามารถใช้ได้กับการวิจัย และทดลองเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 2 หรือบางลักษณะ
ของงานประเภทท่ี3โดยกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการทดลองวิจัย มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง 

 ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับท่ี3 (Biosafety level 3, BSL3) 
ห้องปฏิบัติการที่สามารถใช้ได้กับการวิจัยและทดลองเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ประเภทที่ 3 และการใช้กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ก่อโรค
ร้ายแรงและมีโอกาสแพร่กระจายผ่านทางระบบหายใจ 

 
หัวหน้าโครงการ:             
สังกัด:             
สถานที่ทำวิจัย:              
               
               

มีความประสงค์ขอ:  ขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ (Amendment) 
 ขอยื่นพิจารณาใหม่ (Resubmission) 
 ขอยื่นพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการ (Extension) 
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แบบตรวจสอบการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียด 
โครงการวิจัย/บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสตัว ์

และเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม ่สวทช. (ORI-IBC-02) 

ปรับปรุงคร้ังท่ี: 0 

 

ORI-IBC-02 Rev.0                                                     หน้า 2 จาก 4 
 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดที่มีการปรับเปลี่ยนไปจากโครงการเดิมที่ได้รับการรับรองแล้ว 
1. โครงการของท่านมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการจากโครงการที่เคยได้รับการรับรองหรือไม่ 
  ใช่    ไม่ใช่ 
2. โครงการของท่านมีการปรับเปลี่ยนผู้วิจัย หรือผู้ปฏิบัติงานของโครงการหรือไม่ อย่างไร 
  มี (โปรดอธิบาย และแนบรายละเอียดต่อคณะกรรมการฯ)  

• ผู้วิจัย หรือผู้ปฏิบัติงานเดิมของโครงการ 
               
               
               

• ผู้วิจัย หรือผู้ปฏิบัติงานใหม่ของโครงการ 
               
               
               

• โปรดอธิบายเหตุผลการปรับเปลี่ยน 
               
               
              
  ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
3. โครงการของท่านมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ในการทำวิจัยหรือไม่ อย่างไร  
  มี (โปรดอธิบาย และแนบรายละเอียดต่อคณะกรรมการฯ)  

• ลักษณะของสถานที่เดิมที่ใช้ดำเนินการทำวิจัย 
               
               
               

• การเปลี่ยนแปลง หรือลักษณะของสถานที่ใหม่ที่ใช้ดำเนินการทำวิจัย 
               
               
               

• โปรดอธิบายเหตุผลการปรับเปลี่ยน 
               
               
              
  ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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แบบตรวจสอบการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียด 
โครงการวิจัย/บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสตัว ์

และเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม ่สวทช. (ORI-IBC-02) 

ปรับปรุงคร้ังท่ี: 0 

 

ORI-IBC-02 Rev.0                                                     หน้า 3 จาก 4 
 

4. โครงการของท่านมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างชีวภาพหรือไม่ อย่างไร 
  มี (โปรดอธิบาย และแนบรายละเอียดต่อคณะกรรมการฯ)  

• ตัวอย่างชีวภาพเดิมที่ใช้ในโครงการ 
               
               
               

• ตัวอย่างชีวภาพใหม่ที่ใช้ในโครงการ 
               
               
               

• โปรดอธิบายเหตุผลการปรับเปลี่ยน 
               
               
               
  ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
5. โครงการของท่านมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างทางชีวภาพหรือไม่ อย่างไร 
  มี (โปรดอธิบาย และแนบรายละเอียดต่อคณะกรรมการฯ)  

• ขั้นตอนการดำเนินการเดิมที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างทางชีวภาพที่ใช้ดำเนินการทำวิจัย 
               
               
               

• ขั้นตอนการดำเนินการใหม่ที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างทางชีวภาพที่ใช้ดำเนินการทำวิจัย 
               
               
               

• โปรดอธิบายเหตุผลการปรับเปลี่ยน 
               
               
               
  ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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แบบตรวจสอบการขอปรับเปลี่ยนรายละเอียด 
โครงการวิจัย/บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสตัว ์

และเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม ่สวทช. (ORI-IBC-02) 

ปรับปรุงคร้ังท่ี: 0 

 

ORI-IBC-02 Rev.0                                                     หน้า 4 จาก 4 
 

6. โครงการของท่านมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดอ่ืนๆ หรือไม่ อย่างไร 
  มี (โปรดอธิบาย และแนบรายละเอียดต่อคณะกรรมการฯ)  

• รายละเอียดเดิม 
               
               
               

• รายละเอียดใหม่ 
               
               
               

• โปรดอธิบายเหตุผลการปรับเปลี่ยน 
               
               
               
  ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 
หมายเหตุ - หากข้อ 1-6  ระบุว่า  มีการเปลี่ยนแปลง  ให้ส่งแนบรายละเอียดต่อคณะกรรมการฯ 

- กรณี ระบุว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หากคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบทราบภายหลังจะถือว่าผลการ
พิจารณาดังกล่าวเป็นโมฆะ 

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

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

(หัวหน้าโครงการ) 

วันที่.........เดือน...........................พ.ศ.................. 
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แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย/บริการวิชาการ 
ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

และเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ สวทช. (ORI-IBC-03) 

ปรับปรุงคร้ังที:่ 0 

 

ORI-IBC-03 Rev.0                                                               หน้า 1 จาก 1 

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

  
ชื่อห้องปฏิบัติการ  
  
สถานที่ทำงาน/ติดต่อ  
 
โทรศัพท์
02-564-
6700 ext. 
3471 

 โทรสาร  E-mail  
ชื่อโครงการ  
 
แหล่งสนับสนนุทุน  
ระยะเวลาการดำเนินงาน  ปี วันที่เร่ิมโครงการ  วันที่สิ้นสุดโครงการ  

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

1. มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัยที่ยังไม่เคยรายงานต่อคณะกรรมการฯ หรือไม่ 
 ❒ ไม่มี ❒ มี (แนบรายละเอียดต่อคณะกรรมการฯ)  

2. มีการดดัแปลง / ซ่อมแซม / ปรับปรุงห้องปฏิบัติการที่ยังไม่เคยรายงานต่อคณะกรรมการฯ หรือไม่  
 ❒ ไม่มี ❒ มี (แนบรายละเอียดต่อคณะกรรมการฯ) 
3. มีอุบัติเหตุร้ายแรงหรือเกดิเหตุการณไ์ม่พึงประสงค์ที่ยังไมเ่คยรายงานต่อคณะกรรมการฯ หรือไม่   
 ❒ ไม่มี ❒ มี (แนบรายละเอียดต่อคณะกรรมการฯ) 

 

หมายเหตุ ถ้าข้อ 1-3  ระบุว่า  มี   ให้ส่งแนบรายละเอียดต่อคณะกรรมการฯ 
       กรณี ระบุว่า ไม่มี หากคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบทราบภายหลังจะถือว่าผลการพิจารณาดังกล่าวเป็นโมฆะ 

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

                 หัวหน้าโครงการ 

............../................................../............. 
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เอกสารรับรองโครงการวิจัย/บริการวิชาการ 
ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่  

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
 

เลขที่หนังสือรับรอง 0000/2563 
 

ชื่อโครงการ:  
 
 

รหัสโครงการ: 
 

 
 
 

หัวหน้าโครงการ: 
 

 
 
 

สังกัด:   
 
 

สถานที่ทำวิจัย:  
 

  
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 
                           ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
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แบบฟอร์มสำหรับการเคลื่อนย้ายเชื้อโรค พิษจากสัตว์ 
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม สารชีวภาพ  

ระหว่างหน่วยงาน (ORI-IBC-05) 

ปรับปรุงคร้ังที:่ 0 

 

ORI-IBC-05 Rev.0              หนา้ 1 จาก 2 
 

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 
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แบบฟอร์มสำหรับการเคลื่อนย้ายเชื้อโรค พิษจากสัตว์ 
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม สารชีวภาพ  

ระหว่างหน่วยงาน (ORI-IBC-05) 

ปรับปรุงคร้ังที:่ 0 

 

ORI-IBC-05 Rev.0              หนา้ 2 จาก 2 
 

ต้นทาง ปลายทาง 
ผู้รับผิดชอบ 
 

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

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

ผู้รับผิดชอบ 
 

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

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

ผู้ตรวจสอบ 
☐ ครบตามจำนวนที่แจ้ง 

☐ ไม่ครบตามจำนวนที่แจ้ง 
......................................................................... 
(.........................................................................) 

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

ผู้ตรวจสอบ 
☐ ครบตามจำนวนที่แจ้ง 

☐ ไม่ครบตามจำนวนที่แจ้ง 
......................................................................... 
(.........................................................................) 

ตำแหน่ง ............................................................... 
วันที ่..................................................................... 

 

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

 - หากมีการเคลื่อนย้ายภายใน สวทช. ให้ผูว้ิจัย/ผูป้ฏิบัตงิานกรอกแบบฟอร์ม และเก็บรักษาไว้เป็นข้อมูลการ
เคลื่อนย้ายเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ของหน่วยงาน โดยไม่ต้องส่งให้คณะกรรมการฯ ทราบ 

 



แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช.48

กรณีที่มีความจ าเป็นจะตอ้งมีการเปลี่ยนแปลง แกไ้ข หรือเพ่ิมเติมขอ้ก าหนด หรือเงื่อนไข จากที่ระบไุวใ้นแบบมาตรฐานนี ้ 
และ/หรือมีประเด็นอื่นใดที่จ  าเป็นจะตอ้งใหฝ่้ายกฎหมายพิจารณาเป็นกรณีเฉพาะ                                                                                   
ขอใหผู้ใ้ชบ้ริการประสานงานกบัฝ่ายกฎหมาย ก่อนด าเนินงานจดัท ารา่งสญัญา 

Please delete this part before signing. 
 

As a government agency, NSTDA reserves the right to prevent the other party from publicly referring to 
NSTDA as its contractual party or to disclose any content of the memorandum of understanding or of                   
the contract. Nonetheless, NSTDA, at its discretion, may issue a certification letter that a person or                          
an organization has a legal relationship with NSTDA. 
F-NS-LAW-16 Rev.2 

MATERIAL TRANSFER AGREEMENT 

No ……..………………… 

This Material Transfer Agreement (hereinafter referred to as the "Agreement") is made and 
entered into on this day …... of ….....…., B.E. ……….. (A.D. 20….) (hereinafter referred to 
as “the Effective Date”,) at  Pathumthani, the Kingdom of Thailand, by and between 

………………………………, National Science and Technology Development 
Agency, located at …… Thailand Science Park, Phahonyothin Road, Khlong Nueng, Khlong 
Luang, Pathumthani 12120, the Kingdom of Thailand, represented by 
…………………….…, …(the authorized person’s title)...., (choose option A or B as 
applicable) (option A; In case president of NSTDA) who is authorized to enter into                     
the Agreement according to the order of National Science and Technology Development 
Board number …...., dated on the ….... day of …....., B.E. …..... (option B; In case                         
the authorized person acting for president of NSTDA) acting for President of National 
Science and Technology Development Agency, who is authorized to enter into                           
the Agreement according to the order of National Science and Technology Development 
Agency number …...., dated on the ….... day of …....., B.E. …..... and number …...., dated on 
the ….... day of …....., B.E. …..... as specified in Appendix B attached herewith (hereinafter 
referred to as the “NSTDA”), as the one party, and  
 (hereinafter referred to as the “Provider”), as the one party, and   

(choose option A or option B as applicable)  

[(option A) …(In case of juristic person)]…........(the counterpart’s name)............,                         
a company/an organization established under the law of  ….(country of the counterpart)..., 
having its principal place of business at ……….(the counterpart ’s address)……….., 
represented by …………(the authorized person’s name)……………., ……(the authorized 
person’s title)…………….., who is authorized to enter into the Agreement as evidenced by 
……………… dated on the ….day of………………… A.D. …....... (hereinafter referred to 
as the “Recipient”), as the other party. 

[(option B) (In case of natural person)…........] (the person’s name)…….., …(age)… (…….) 
years, identification card/passport no.…………………., issued by …. at …. on …(issue date)...  
and to be expired on ………(expiry date)………, whose address is …………(the person’s 
address)……………. (hereinafter referred to as “The Recipient”), as the other party. 

Whereas, the Provider is the sole proprietor and owner of rights in: (a) all biological 
materials, living or dead, originated from or within the Kingdom of Thailand as listed in              
the Agreement Documents in Appendix A, and (b) any cells, DNA molecules or any related 
biological materials replicated or derived therefrom or associated know-how and data that 
will be provided by the Provider for the Recipient (hereinafter referred to as “the Material”).  

Whereas, the Recipient requests the Provider to grant the Recipient the right to use                     
the Material for research and education purposes to study ……..…..…………………..…….. 
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(hereinafter referred to as “the Purpose”) and the Provider accepts such request, and                 
the Recipient agrees to receive the Material subject to certain terms and conditions. 

NOW THEREFORE, the parties hereby agree as follows:  

1. The Recipient shall use the Material for the Purpose only. Unless having received 
prior written consent from the Provider, the Recipient shall not use the Material for 
any purpose(s) other than the Purpose, nor shall it distribute, release, sale, 
sublicense, transfer or in any way disclose the Material and/or assign its rights 
under this Agreement to any third party.  

2. The Recipient may permit its employees, consultants and/or any third party who 
have a direct need to use the Material, under the Recipient's direct supervision 
only, within the Recipient's laboratory(s) and only for the Purpose. The Recipient 
shall have a right to permit a usage of the Material outside its/his laboratories, only 
receiving prior written consent from the Provider. No one is permitted to take or 
send this Material to any other location, unless prior written permission is obtain 
from the Provider. 

3. The Recipient acknowledges that the Material is or may be the subject of petty 
patent, patent, petty patent application or patent application. Except as provided in                           
the Agreement, no express or implied license or other right is granted to the 
Recipient under any patent or petty patent, petty patent application or patent 
application, trade secrets or other intellectual property rights and other proprietary 
rights of the Provider, including any altered forms of the Material made by                  
the Provider for commercial purpose. 

    If the Recipient desires to use the Material for commercial purpose, the Recipient 
shall obtain a license from the Provider before the beginning of the commercial 
use. 

4. The Recipient may use the Material together with other materials in compliance 
with relevant national and international laws and regulations. 

Any Material delivered pursuant to this Agreement is understood to be 
experimental in nature and may have hazardous properties and that its use may 
require acquisition of rights from third parties. The PROVIDER MAKES NO 
REPRESENTATIONS AND EXTENDS NO WARRANTIES OF ANY KIND, 
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED. THERE ARE NO EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES OF THE MATERIAL, ITS SOURCE, 
MERCHANTABILITY, TRANSFER OR FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE, OR THAT THE USE OF THE MATERIAL WILL NOT INFRINGE 
ANY PATENT, COPYRIGHT, TRADEMARK, OR OTHER PROPRIETARY 
RIGHTS.  

Except to the extent prohibited by law, the Recipient assumes all liability for 
damages which may arise from its use, storage, disposal or transfer of the Material. 
The Provider will not be liable to the Recipient for any loss, claim or demand made 
by the Recipient, or made against the Recipient by any other party. 
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5. If the Recipient desires to file patent/petty patent application(s) claiming inventions 
made by the Recipient through the use of the Material, the Recipient shall receive 
prior written consent from the Provider before filing such application(s).The parties 
shall agree in writing both on the management thereof, and the sharing of any 
benefit arising therefrom. 

6. “Confidential Information” means any information, including information of            
a third party, which is disclosed by the Provider to the Recipient and the Provider 
desires the Recipient to keep as confidential information and/or trade secret of the 
Provider. Such information relating to the Material includes but not be limited to 
all data, specifications, materials, technical information, processes, document and 
other information relating to the Material. 

The Recipient shall keep all disclosed Confidential Information strictly 
confidential, not disclose any Confidential Information to any third party and shall 
use appropriate measures to secure the Confidential Information received from                     
the Provider. The exception is that the Recipient may disclose the Confidential 
Information (a) after receiving the prior written consent from the Provider; or (b) to 
the extent permitted by applicable law.  

7.  The Recipient may publish information which is not Confidential Information of              
the Provider, provided that the Recipient acknowledges the Provider as the source 
of the Material and data in all publications based on or relating to the Material, 
including any replica, derivatives, and any research thereof. 

8.   The term of the Agreement shall be …… (…..) month(s) from the Effective Date.                      
On expiration or termination of the Agreement, the Recipient shall promptly 
destroy or return the Material and all related documentations to the Provider, 
whether originals or copies, or shall take any action as requested in writing by            
the Provider. 

      Notwithstanding the first paragraph, the obligation of the Recipient under                                  
the provisions of clauses 5, 6 and 8 shall survive any expiration or termination of                   
the Agreement. 

9.   If the Recipient breaches any terms of the Agreement, the Provider shall have                      
the right to promptly terminate the Agreement and claim for all damages from                   
the Recipient. 

10. The validity, interpretation, enforceability, and performance of the Agreement and 
all questions relating hereto shall be governed by and construed in accordance with 
the laws of the Kingdom of Thailand without regard to the principles of conflict of 
laws, and shall be subject to the  jurisdiction of the courts of the Kingdom of 
Thailand. 
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11. Miscellaneous 

11.1 The Agreement may be amended, supplemented, or otherwise modified only 
by   means of an amendment signed by the authorized person and affixed           
the official seal (if any) of each Party. 

11.2 In case of amalgamation, merger, acquisition or other act related to 
transferring of share which results in change of the power to conduct                
the business of the Recipient, the Recipient shall promptly notify                      
the Provider in writing. 

11.3 At the later stage, in case that any provision of the Agreement is held to be 
invalid or prohibited under applicable law, such provision shall be ineffective 
only to the extent of such invalidity or prohibition without affecting                  
the validity of the remainder of such provision and the remaining provisions 
of the Agreement shall remain in full force and effect. 

     11.4 A waiver of any rights or remedies available to the Provider shall not be valid 
and effective unless expressed in writing and executed by the duly authorized 
representative(s) of the Provider. Such waiver by the Provider shall not be 
construed as a waiver in respect of any other breach, antecedent or future. 

(In case of NSTDA charges the preparation and distribution costs, the following clause will 
be added) 

11.5  Recipient agrees to pay the Provider …….. United States Dollars ($.... USD) 
excluding VAT for its preparation and distribution costs. 

12. The following documents are attached to the Agreement and constitute an integral 
part of the Agreement, as though fully written out and set forth herein: 

Appendix A:  Details of the Material (…… page(s))   
Appendix B: The order of National Science and Technology Development  

Agency, number ………………., dated ………………….,                  
B.E. 25……….. and  number …………, dated ………….…...,                
B.E. 25… (…… pages) 

Appendix C:  The Recipient's Documents (…… pages)  

 (hereinafter referred to as the “Agreement Documents”). If the Agreement Documents 
are inconsistent with the Agreement, the Agreement shall prevail. In case there are 
inconsistencies among the Agreement Documents, the Parties shall jointly discuss               
the matter and determine a fair and expedient solution. 
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IN WITHNESS WHEREOF, the Agreement is executed in two identical counterparts.            
The Parties have read and understood all terms and conditions of the Agreement and have 
hereto appended their respective signatures and affixed their official seals (if any) and kept 
one identical of the Agreement. 

………………………………..,   .................................................  
National Science and Technology    (...............................................): 
Development Agency (.....): 
 
 
By:………………………………………                 By:…………………………………… 
(………………………………………….)           (....………………………………………) 

    
                 

Title: ………………………………………         Title:……………………………………… 
(…………………………………………..)          (………………………………………….) 
 
 
Witness:……………………………………     Witness:………………………….………     
(…………………………………………...)           (………………………………………….)                                
  
Title: ………………………………………             Title:………………………………… 
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หมายเหตุ : ข้อพิจารณาเพิ่มเติม 

การให้ใช้วัสดุชีวภาพตามรูปแบบของสัญญานี้ จะต้อง 
1. ไม่ใช่วัสดุชีวภาพที่ขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอยู่หรืออาจขอรับความ

คุ้มครองได้ และมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาและ/หรือการวิจัยเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการอนุญาตให้สิทธิใช้
ประโยชน์ในวัสดุชีวภาพเพ่ือประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  

2. เป็นกรณีที่ไม่ใช่การให้ใช้วัสดุชีวภาพภายใต้ขอบเขตของความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง 
สวทช. กับนิติบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง  

กรณีที่นอกเหนือจากนี้ ให้จัดส่งเรื่องให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาจัดทำสัญญาตามรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป 
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แบบประเมินความเสี่ยงทางชวีภาพของโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
เชื้อโรค พิษจากสัตว์ 

และเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ สวทช. (ORI-IBC-06) 

ปรับปรุงคร้ังที:่ 0 

 

ORI-IBC-06 Rev.0     หนา้ 1 จาก 5 

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อใช้ประเมินและจัดการความเสี่ยงทางชีวภาพที ่อาจเกิดขึ้นจากงานเชื้อโรค พิษจากสัตว์ และ
เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 

ชื่อโครงการวิจัย  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หัวหน้าโครงการ  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ทีมวิจัย   …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

สังกัด   …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

สถานที่ทำการวิจัย     …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

โครงการที่เกี่ยวข้องกับ  เชื้อโรค พิษจากสัตว ์   เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม ่สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 

ประเภทโครงการ   Class 1  Class 2  Class 3 

ระดับห้องปฏิบัติการ  BSL1   BSL2   BSL3   อื่นๆ …………………… 

ผู้ประเมิน 

 
…………………………………………………… 
(                                           ) 

วันที่ ......... / ......... /......... 

หัวหน้า
โครงการ 

 
…………………………………………………… 
(                                           ) 

วันที่ ......... / ......... /......... 
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แบบประเมินความเสี่ยงทางชวีภาพของโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
เชื้อโรค พิษจากสัตว์ 

และเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ สวทช. (ORI-IBC-06) 

ปรับปรุงคร้ังที:่ 0 

 

ORI-IBC-06 Rev.0     หนา้ 2 จาก 5 

1. รายละเอียดเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (เพิ่มรายการได้) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ สายพันธุ ์

(Prototype strain (virus)/ 
Strain/Subspecies/Serovar) 

ระดับความเสี่ยง 
(Risk group)1 

ลักษณะสมบัติเฉพาะ ปริมาณ 
(ระบุหน่วย............) 

     
     
     
     
     

 
2. มาตรการควบคุมที่สอดคล้องกับกลุ่มความเสี่ยงของเชื้อโรค และพิษจากสัตว์ 

               
               
               
               
               
               
 

3. อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัตงิาน 
               
               
               
               
               
               
 

  

 
1 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง รายการเชื้อโรคที่ประสงค์จะควบคุมตามมาตรา 18 
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แบบประเมินความเสี่ยงทางชวีภาพของโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
เชื้อโรค พิษจากสัตว์ 

และเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ สวทช. (ORI-IBC-06) 

ปรับปรุงคร้ังที:่ 0 

 

ORI-IBC-06 Rev.0     หนา้ 3 จาก 5 

4. วิธีปฏิบัติในการขนส่งเชื้อโรค พิษจากสัตว์ และสิ่งมีชีวิตดดัแปลงพันธุกรรม 
4.1. การขนส่งภายในหน่วยงาน 

4.1.1. ลักษณะภาชนะที่ใชบ้รรจุและการบรรจุหีบห่อ 

   2 ชัน้ 
ชั้นนอก        
       
       
ชั้นใน        
       
       
 

   3 ชัน้ 
ชั้นนอก        
       
ชั้นกลาง       
       
ชั้นใน        
       

4.1.2. ชุดจัดการสารชีวภาพที่รั่วไหล 
               
               
               

4.1.3. วิธีการปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดเตรียมแบบบันทึกการขนส่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์, รายการเชื้อโรค, 
ข้อมูลความปลอดภัยของเชื้อโรค (PSDS) และพิษจากสตัว์ (SDS) หรือ การนัดหมายล่วงหน้าระหว่างผู้ขนส่ง
และผู้รับ เป็นต้น 

               
               
               
 
4.2. การขนส่งระหว่างหน่วยงาน 

4.2.1. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   ทางบก             

               
   ทางเรือ             

               
   ทางอากาศ             
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เชื้อโรค พิษจากสัตว์ 

และเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ สวทช. (ORI-IBC-06) 

ปรับปรุงคร้ังที:่ 0 

 

ORI-IBC-06 Rev.0     หนา้ 4 จาก 5 

4.2.2. ลักษณะภาชนะที่ใชบ้รรจุและการบรรจุหีบห่อ 

   2 ชัน้ 
ชั้นนอก        
       
       
ชั้นใน        
       
       
 

   3 ชัน้ 
ชั้นนอก        
       
ชั้นกลาง       
       
ชั้นใน        
       

4.2.3. ชุดจัดการสารชีวภาพที่รั่วไหล 
               
              
               

4.2.4. วิธีการปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดเตรียมแบบบันทึกการขนส่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์, รายการเชื้อโรค, 
ข้อมูลความปลอดภัยของเชื้อโรค (PSDS) และพิษจากสตัว์ (SDS) หรือ การนัดหมายล่วงหน้าระหว่างผู้ขนส่ง
และผู้รับ เป็นต้น 

               
               
               
 
4.3. การขนส่งระหว่างประเทศ 

4.3.1. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ของประเทศต้นทาง ประเทศนำ
ผ่าน และประเทศปลายทาง 
   ทางบก             

               
   ทางเรือ             

               
   ทางอากาศ กำหนดโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association-IATA) 
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แบบประเมินความเสี่ยงทางชวีภาพของโครงการที่เกี่ยวข้องกับ
เชื้อโรค พิษจากสัตว์ 

และเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ สวทช. (ORI-IBC-06) 

ปรับปรุงคร้ังที:่ 0 

 

ORI-IBC-06 Rev.0     หนา้ 5 จาก 5 

4.3.2. ลักษณะภาชนะที่ใชบ้รรจุและการบรรจุหีบห่อแบบ 3 ชั้น (Triple packaging) 
ชั้นนอก              

               
ชั้นกลาง              

               
ชั้นใน              

               
4.3.3. วิธีการปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต กรณีนำเข้าส่งออก หรือนำผ่านเชื้อ

โรคหรือพิษจากสัตว์ แบบฟอร์มข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ (Material Transfer Agreement - MTA) 
เป็นต้น 
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แบบฟอร์มรายงานอุบัติเหตุด้านชีวภาพ สวทช.  
(ORI-IBC-07) 

ปรับปรุงครั้งที:่ 0 

 

ORI-IBC-07 Rev.0       หนา้ 1 จาก 3 

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เพื่อใช้ รายงานการเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางด้านชีวภาพต่อ
คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ สวทช. 
1. ข้อมูลโครงการ 

รหัสโครงการ              

ชื่อโครงการ               

วันที่รับรองโครงการ      วันหมดอายุ       

หัวหน้าโครงการ             

ทีมวิจัย              

สังกัด              

โครงการที่เกี่ยวข้องกับ  เชื้อโรค พิษจากสัตว ์   เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม ่สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 

ประเภทโครงการ   Class 1  Class 2  Class 3 

ระดับห้องปฏิบัติการ   BSL1   BSL2   BSL3   อื่นๆ …………………… 
 

2. ชื่อผู้แจ้งอุบัติเหตุ              

3. สถานที่เกิดอุบัติเหต ุ

               

4. เหตุเกิดวันที ่              
 

5. ลักษณะอุบตัิเหต/ุเหตุการณท์ี่เกิดขึ้น (โปรดอธิบายโดยละเอยีด) 
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แบบฟอร์มรายงานอุบัติเหตุด้านชีวภาพ สวทช.  
(ORI-IBC-07) 

ปรับปรุงครั้งที:่ 0 
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6. รายละเอียดสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

6.1 สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (เพิ่มรายการได้) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ สายพันธุ ์
(Strain/Subspecies) 

ลักษณะสมบัติเฉพาะ ปริมาณ 
(ระบุหน่วย............) 

    
    
    

. 

6.2 เชื้อโรค พิษจากสัตว์ (เพิ่มรายการได้) 

ชื่อวิทยาศาสตร์ สายพันธุ ์
(Prototype strain (virus)/ 

Strain/Subspecies/Serovar) 

ระดับความเสี่ยง 
(Risk group)1 

ลักษณะสมบัติเฉพาะ ปริมาณ 
(ระบุหน่วย............) 

     
     
     

. 

6.3 กรณีอื่นๆ (เพิ่มรายการได้) 

รายละเอียด ความเสี่ยงที่อาจมากับตัวอย่าง ปริมาณ 
(ระบุหน่วย............) 

   
   
   

. 

7. วิธีการและขั้นตอนจัดการสิ่งมชีีวิตดัดแปลงพันธุกรรม เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และบุคคลที่ได้รับผลกระทบ 

               
               
               
               
               
               
               

 
1 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเร่ือง รายการเชื้อโรคที่ประสงค์จะควบคุมตามมาตรา 18 
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แบบฟอร์มรายงานอุบัติเหตุด้านชีวภาพ สวทช.  
(ORI-IBC-07) 

ปรับปรุงครั้งที:่ 0 
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8. ข้อมูลจำเป็นอ่ืนๆ ที่สามารถใช้ประเมินสถานการณ์ของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ปฏิบตัิงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

               
               
               
               
               
               
 

หมายเหตุ: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางด้านชวีภาพ ควรรายงานต่อคณะกรรมการฯ ภายใน 5 วันทำการ
หลังจากเกิดเหตุ 
 

ลงชื่อ …………………………………………………… 

(…………………………………………………) 
ผู้เขียนรายงาน 

วันท่ี.........เดือน...........................พ.ศ.................. 
 

ลงชื่อ …………………………………………………… 

(…………………………………………………) 
หัวหน้าโครงการ 

วันท่ี.........เดือน...........................พ.ศ.................. 
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ฝายสงเสริมจริยธรรมการวิจัย

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย

ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง

อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท : 0-2564-7000 ตอ 71834, 71842-44

ORI@nstda.or.th

https://www.nstda.or.th
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