
 
แบบคํารองขอรับการพิจารณาความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับภาคสนาม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. ช่ือโครงการวิจัย 

๑.๑ ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) .......................................................................................................... 
       ...................................................................................................................................................... 
       ...................................................................................................................................................... 
๑.๒ ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................... 
       ...................................................................................................................................................... 
       ...................................................................................................................................................... 

 
๒. คณะผูวิจัย 

 ๒.๑ หัวหนาโครงการวิจัย 
 ชื่อ – สกุล ........................................................ ตําแหนงทางวิชาการ .................................... 

หนวยงานท่ีสังกัด ..................................................................................................................... 
โทรศัพท ................................................... E-mail .................................................................. 
ไดผานการอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพมากอนหรือไม 
 ผานการอบรมมาแลว    ยังไมเคยผานการอบรม 
 

๒.๒ ผูรวมวิจัย 
 (๑) ชื่อ – สกุล ................................................ ตําแหนงทางวิชาการ ..................................... 

หนวยงานท่ีสังกัด ..................................................................................................................... 
โทรศัพท ................................................... E-mail .................................................................. 
ไดผานการอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพมากอนหรือไม 
 ผานการอบรมมาแลว    ยังไมเคยผานการอบรม 

  
 (๒) ชื่อ – สกุล ................................................ ตําแหนงทางวิชาการ ..................................... 

หนวยงานท่ีสังกัด ..................................................................................................................... 
โทรศัพท ................................................... E-mail .................................................................. 
ไดผานการอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพมากอนหรือไม 
 ผานการอบรมมาแลว    ยังไมเคยผานการอบรม 
 
 

แบบฟอรม RMUTSV-IBC1-3  

สําหรับเจาหนาที่ RMUTSV-IBC No................................. 
วันท่ีรับ................................................. 

 

 



-๒- 

 
 (๓) ชื่อ – สกุล ................................................ ตําแหนงทางวิชาการ ..................................... 

หนวยงานท่ีสังกัด ..................................................................................................................... 
โทรศัพท ................................................... E-mail .................................................................. 
ไดผานการอบรมความปลอดภัยทางชีวภาพมากอนหรือไม 
 ผานการอบรมมาแลว    ยังไมเคยผานการอบรม 

  
๓. แหลงทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 

 ๓.๑ งบประมาณแผนดิน  ปงบประมาณ พ.ศ. ......................จํานวนเงิน.................................บาท 
 ๓.๒ งบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ. .........................จํานวนเงิน ..............................บาท 
 ๓.๖ ทุนอ่ืน ๆ 

ชื่อทุน ........................................................................................................................................ 
จํานวนเงิน ......................................บาท 
 

๔. ระยะเวลาของการดําเนินโครงการวิจัย 
๔.๑ ระยะเวลาท้ังหมดตลอดโครงการ ............... ป  
๔.๒ ระยะเวลาท่ีคาดวาจะเริ่มเก็บขอมูล หรือทําการทดลองกับกลุมตัวอยาง 

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

๕. ประเภทโครงการวิจัย 
   ๕.๑  โครงการวจิัยท่ีใชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมหรือพันธุวิศวกรรม (GMOs)  
          โครงการวิจัยท่ีใชจุลินทรียกอโรค (infectious agent) 
          โครงการวิจัยท่ีใชแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะ (arthropod vector) 
          โครงการวิจัยอ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................ 

   ๕.๒  ดานการเกษตรและอาหาร  �  ดานการแพทยและสาธารณสุข 

          ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม �  ดานการพัฒนาอุตสาหกรรม 

          ดานอ่ืนๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................ 
 
๖. ประเภทของงานวิจัย (Risk group) แบงตามระดับความเส่ียง 
           งานวิจัยประเภทท่ี ๑ (Risk group 1) งานวิจัยและทดลองท่ีไมเปนอันตราย ไมตองขออนุญาตจาก
คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แตตองรายงานใหทราบ 
              งานวิจัยและทดลองดานพันธุวิศวกรรมท่ีไมเปนอันตราย 
              งานวิจัยและทดลองท่ีใชจุลินทรียกอโรคท่ีไมเปนสาเหตุของโรคในคนหรือสัตว 
              งานวิจัยและทดลองท่ีใชแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะท่ีไมมีตัวกอโรคจําเพาะ 
              งานวิจัยและทดลองประเภทอ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................................................................... 
 
 
 



-๓- 

 งานวิจัยประเภทท่ี ๒ (Risk group 2) งานวิจัยและทดลองท่ีอาจเปนอันตรายในระดับต่ําตอ 
ผูปฏิบัติงานในหองทดลอง ชุมชน และสิ่งแวดลอม  (ประเมินโดยคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) 
             งานวิจัยและทดลองดานพันธุวิศวกรรมท่ีอาจเปนอันตรายในระดับต่ําตอผูปฏิบัติงานใน  
     หองทดลอง ชุมชน และสิ่งแวดลอม 
             งานวิจัยและทดลองท่ีใชตัวกอโรค (pathogen) ท่ีมีศักยภาพเปนสาเหตุของโรคในมนุษยใน 

สภาพแวดลอมท่ัวไป 
             งานวิจัยและทดลองท่ีใชแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะท่ีมีตัวกอโรคจําเพาะ 
 
         งานวิจัยประเภทท่ี ๓ (Risk group 3) งานวิจัยและทดลองท่ีอาจเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงานใน
หองทดลอง ชุมชน และสิ่งแวดลอม ในระดับท่ียังไมเปนท่ีทราบแนชัด (ประเมินโดยคณะกรรมการเทคนิคดาน
ความปลอดภัยทางชีวภาพ ซ่ึงเปนคณะกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย) 
              งานวิจัยและทดลองดานพันธุวิศวกรรมท่ีอาจเปนอันตรายตอผูปฏิบัติงานในหองทดลอง  

ชุมชนและสิ่งแวดลอม หรือเก่ียวกับการรักษาผูปวยโดยการดัดแปลงพันธุกรรม หรืองานวิจัยท่ี
อาจมีอันตรายในระดับท่ียังไมเปนท่ีทราบแนชัด 

              งานวิจัยและทดลองท่ีใชตัวกอโรค (pathogen) ท่ีเปนสาเหตุของโรคท่ีรุนแรงในมนุษยแต 
ไมแพรเชื้อดวยการสัมผัสโดยตรง 

              งานวิจัยและทดลองท่ีใชแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะท่ีมีเชื้อไมทราบชนิดหรือมีสถานภาพไม 
แนนอน 
 

๗. ขอมูลส่ิงมีชีวิตท่ีจะทําการวิจัย/ทดลอง 
๗.๑ ประเภทส่ิงมีชีวิตท่ีใชในการทําวิจัย 

  จุลินทรีย 

        พืช 

                  สัตว 

                  เซลลมนุษยหรือเซลลสัตว 

                  สารพิษท่ีผลิตโดยสิ่งมีชีวิต 

                  อ่ืนๆ โปรดระบุ……………………………………….................................…………………….. 

 
โปรดระบุเครื่องหมาย  ลงใน  หนากิจกรรมของโครงการ เพ่ือเปนสวนหนึ่งของขอมูลในการขอรับการ
ยกเวน และพิจารณาการรับรองดานความปลอดภัยทางชีวภาพ  (โปรดศึกษาแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัย
ทางชีวภาพ สําหรับการดําเนินงานดานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมหรือพันธุวิศวกรรม ของ คณะกรรมการ
เทคนิคดานความปลอดภัยทางชีวภาพศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ และคูมือการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว ของ สํานักกํากับ พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ประกอบ) 
 



-๔- 

๗.๒ สําหรับงานวิจัยประเภทท่ี ๑ 
 ๑. การศึกษาวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมท่ีไมเก่ียวของกับการใชสิ่งมีชีวิตหรือไวรัสโดยตรง 

หรือเปนเทคนิคท่ีไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรม เชน in vitro expression system 
หรือการสืบพันธุแบบอาศัยเพศตามธรรมชาติ เชน conjugation transduction และ 
transformation รวมถึงการกระตุนใหเกิด polyploid 

  ๒. การศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวของกับการรวมเซลลสัตวชั้นสูง และไมกอใหเกิดสิ่งมีชีวิตท่ีเจริญพันธุข้ึน
ใหมได  

 ๓. การศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวของกับการรวมโพรโตพลาสตท่ีมาจากจุลินทรียท่ีไมกอโรค 
 ๔. การศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเชื่อม protoplast หรือ embryo-rescue ของเซลลพืช 
 ๕. การศึกษาวิจัยท่ีเก่ียวของกับสิ่งมีชีวิตท่ีแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมโดยธรรมชาติ โดยท่ีผูให 

(donor) และผูรับ (receiver) เปนชนิดหรือสปชีสเดียวกัน และชนิดท่ีรูแลววาสามารถแลกเปลี่ยน
กับเจาบาน (host) ตางชนิดไดโดยธรรมชาต ิ(ตามภาคผนวกท่ี ๒ ขอ ๒.๑) 

 ๖. การศึกษาวิจัยเก่ียวกับชิ้นสวนดีเอ็นเอของไวรัสท่ีไมไดนําไปทําการตัดตอหรือเปลี่ยนแปลงสาร
พันธุกรรม เพ่ือใสเขาไปในจีโนมของไวรัสเอง รวมไปถึงดีเอ็นเอจากแหลงอ่ืนดวย  

 ๗. การศึกษาวิจัยเก่ียวกับดีเอ็นเอท้ังหมดของเซลลจุลินทรียท่ีเปนเซลลเจาบาน (prokaryotic 
host) รวมไปถึงพลาสมิดหรือไวรัสท่ีมีอยูเดิม เพ่ือเพ่ิมจํานวนในเซลลเจาบานนั้นๆ หรือถายโอนยีน
ดวยกระบวนการทางสรีรวิทยาปกติ  

 ๘. การศึกษาวิจัยเก่ียวกับดีเอ็นเอท้ังหมดของเซลลสิ่งมีชีวิตชั้นสูงท่ีใชเปนเซลลเจาบาน 
(eukaryotic host) ท้ังนี้รวมถึงคลอโรพลาสต ไมโตคอนเดรีย หรือพลาสมิด (ยกเวนไวรัส) โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือการเพ่ิมจํานวน  

 ๙. การศึกษาวิจัย recombinant DNA ท่ีมี eukaryotic viral genome ปริมาณนอยกวาครึ่งหนึ่ง
ท่ีถูกนําไปเพ่ิมจํานวนใน E. coli K12, Saccharomyces spp., Bacillus subtilis หรือ B. 
lichenformis host-vector system หรือชิ้นดีเอ็นเอสายผสมท่ีเปน extrachromosomal DNA 
ของแบคทีเรีย (ตามภาคผนวกท่ี ๒ ขอ ๒.๒) โดยไมรวมถึงการเพ่ิมจํานวนเซลลท่ีมียีนกําหนดการ
สรางของสารพิษท่ีไดมาจากการโคลนนิ่งท่ีมีฤทธิ์ตอสิ่งมีชีวิตท่ีมีกระดูกสันหลัง 

 ๑๐. การศึกษาวิจัยท่ีใช infectious agents ท่ีไมเปนสาเหตุของโรคในคนหรือสัตว 
 ๑๑. การศึกษาวิจัยในแมลงพาหะ (arthropod vector) ท่ีไมมีตัวกอโรคจําเพาะ และการศึกษาท่ี

ใช arthropod ท่ัวไปดวย 
 ๑๒. การวิจัยและทดลองดัดแปลงพันธุกรรมในพืชท่ีใชสารพันธุกรรมจากพืชชนิดนั้นเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕- 

๗.๓ สําหรับงานวิจัยประเภทท่ี ๒ 
 ๑. การวิจัยและทดลองท่ีเก่ียวกับระบบเซลลผูใหอาศัย (เจาบาน)/พาหะท่ีไมปรากฏในภาคผนวกท่ี 

๒ ขอ ๒.๒ 
 ๒. การวิจัยและทดลองท่ีเก่ียวกับระบบเซลลผูใหอาศัย (เจาบาน)/พาหะท่ีปรากฏในภาคผนวกท่ี ๒ 

ขอ ๒.๒ แตยีนท่ีนํามาตัดเชื่อมเปนยีนกําหนดการสรางสารพิษ หรือเปนชิ้นดีเอ็นเอ/ชิ้นอารเอ็นเอ
จากจุลินทรียท่ีกอโรคในมนุษย สัตว หรือพืช หรือมียีนกําหนดการสรางโปรตีนท่ีมีผลตอการ
เจริญเติบโตหรือการแบงเซลล ไดแก ยีนท่ีทําใหเกิดมะเร็ง เปนตน 

 ๓. การวิจัยและทดลองกับสิ่งมีชีวิตท่ีปรากฏในภาคผนวกท่ี ๒ ขอ ๒.๓ รวมท้ังพิษจากสัตว 
 ๔. การวิจัยและทดลองดัดแปลงพันธุกรรมพืชท่ีไดรับสารพันธุกรรมจากพืชชนิดอ่ืน หรือสิ่งมีชีวิต

อ่ืน 
 ๕. การวิจัยและทดลองดัดแปลงพันธุกรรมสัตว (รวมท้ังสัตวไมมีกระดูกสันหลัง) หรือการดัดแปลง

สารพันธุกรรมของไข ไขท่ีผสมแลว และตัวออนชวงตน ไมวาจะโดยวิธีการใด ๆ เพ่ือกอใหเกิด
สิ่งมีชีวิตชนิดใหม 

 ๖. วัสดุชีวภาพจากมนุษยหรือสัตว ไดแก เลือด น้ําลาย ชิน้เนื้อ เปนตน 
 
๗.๔ สําหรับงานวิจัยประเภทท่ี ๓ 

 ๑. การวิจัยและทดลองกับสิ่งมีชีวิตท่ีปรากฏในภาคผนวกท่ี ๒ ขอ ๒.๔ รวมท้ังพิษจากสัตว 
 ๒. การวิจัยและทดลองเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตท่ีสรางสารพิษ การวิจัยท่ีเก่ียวของกับดีเอ็นเอ และการ

โคลนดีเอ็นเอกําหนดการสรางสารพิษ หรือผลิตสารพิษท่ีมี LD50 ต่ํากวา ๑๐๐ นาโนกรัมตอ
กิโลกรัม (ตามภาคผนวกท่ี ๒ ขอ ๒.๖) การวิจัยท่ีเก่ียวกับยีนท่ีใหผลผลิตสูงถึงแมวาจะสราง
สารพิษมี LD50 สูงกวา ๑๐๐ นาโนกรัมตอกิโลกรัม ท้ังนี้รวมถึงการวิจัยท่ีใชดีเอ็นเอของจุลินทรียท่ี
สรางสารพิษซ่ึงยังไมทราบแนชัดวาอาจยังมียีนสารพิษอยู ดังนั้นงานวิจัยประเภทนี้จึงจําเปนตอง
ระบุรายละเอียดการทดลองใหชัดเจนท้ังชนิดของสารพิษ ชนิดของสิ่งมีชีวิตท่ีใชในการโคลน และ
ระดับความเปนพิษท่ี LD50 

 ๓. การวิจัยและทดลองท่ีใชไวรัสเปนพาหะท่ีทําใหเซลลมนุษยติดเชื้อได หรืองานวิจัยท่ีมีชิ้นดีเอ็นเอ
สวนท่ีมีความสามารถสรางสารควบคุมการเจริญเติบโต หรือเปนสารท่ีเปนพิษตอเซลลมนุษย 

 ๔. การวิจัยและทดลองท่ีใชพาหะ หรือเซลลผูใหอาศัย (เจาบาน) เปนจุลินทรียท่ีอาจกอโรคใน
มนุษย สัตว หรือพืช ยกเวนเซลลผูใหอาศัย (เจาบาน) หรือพาหะท่ีปรากฏในภาคผนวกท่ี ๒ ขอ 
๒.๒ ท้ังนี้ รวมถึงการทดลองท่ีใชไวรัสไมสมบูรณเปนพาหะรวมกับไวรัสจากผูปวยซ่ึงอาจมีโอกาส
ทําใหเกิดไวรัสท่ีสมบูรณได 

 ๕. การวิจัยและทดลองท่ีใชยีนท่ีเกิดการเชื่อมตอกับจีโนมของจุลินทรีย ยกเวนใชเซลลผูใหอาศัย 
(เจาบาน) ท่ีปรากฏในภาคผนวกท่ี ๒ ขอ ๒.๒ 

 ๖. การเพ่ิมจํานวนดวยการโคลน หรือการถายโอนสารพันธุกรรมของไวรัสท้ังหมด หรือไวรอยด 
หรือชิ้นสวนของสารพันธุกรรมท่ีกอใหเกิดการติดเชื้อในมนุษย สัตว หรือพืชโดยท่ัวไป ท้ังนี้งานท่ี
ไดรับยกเวน คือ งานท่ีใชสารพันธุกรรมของไวรัสนอยกวาสองในสาม หรือใชสารพันธุกรรมท่ีขาด 
ชิ้นสวนสําคัญในการทํางานของยีน หรือชิ้นสวนสําคัญในการกอตัวไวรัส ซ่ึงระบบการทดลอง
จะตองไมกอใหเกิดไวรัสใหมท่ีสมบูรณ 
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 ๗.การวิจัยและทดลองท่ีเก่ียวกับการเชื่อมตอระหวางสารพันธุกรรมท้ังหมดของไวรัส หรือไวรอยด 
และ/หรือ ชิ้นสวนท่ีเปนสวนประกอบซ่ึงอาจกอใหเกิดการติดเชื้อ หรือเปนชิ้นสวนสําคัญท่ีทําให
เกิดโรค รวมท้ังการทดลองท่ีเก่ียวของกับการติดเชื้อของเซลลผูใหอาศัย (เจาบาน) หรือการเพ่ิม
ความรุนแรงและความสามารถของการติดเชื้อ 

 ๘. การวิจัยและทดลองท่ีเก่ียวกับการรักษาผูปวยดวยการดัดแปลงพันธุกรรมทุกประเภท 
 ๙. การวิจัยและทดลองใด ๆ ท่ีมีการฉีดชิ้นสวนหรือสารพันธุกรรมท้ังหมดของไวรัสเขาไปในตัวออน

เพ่ือดัดแปลงพันธุกรรมของสัตวท่ีมีการหลั่งหรือผลิตอนุภาคไวรัส 
 ๑๐. การวิจัยและทดลองท่ีมีการถายโอนยีนตานสารปฏิชีวนะใหกับจุลินทรีย โดยสารปฏิชีวนะนั้น 

ๆ ยังคงใชเปนยาในการบําบัดรักษามนุษย สัตว หรือใชในการเกษตร ท้ังนี้ตองระบุใหชัดเจนวายีน
ตานสารปฏิชีวนะนั้นสามารถถายโอนไดตามกระบวนการทางธรรมชาติหรือไม 

 
๗.๕ สําหรับงานวิจัยประเภทท่ี ๒-๓ 

      กรณีการศึกษาดวยเทคโนโลยีสมัยใหมหรือพันธุวิศวกรรม  
 Scientific name Common name Commercial name Other names 
ผูใหยีน (donor)     
ผูรับยีน (receiver)     
พาหะ (vector) (โปรดระบุ) 
ยีนเครื่องหมาย (marker gene) (โปรดระบุ) 
ยีนรายงานผล (reporter gene) (โปรดระบุ) 
วิธีการถายยีน (โปรดระบุ) 
กลุมความเสี่ยง (risk group : RG) � RG1       � RG2       � RG3        
ระดับของตูชีวนิรภัย (Biological safety 
cabinet) 

� Class I (๑)    � Class II (๒)        � Class III (๓)               

ประเภทของหองปฏิบัติการ  
(Biosafety level : BSL) 

� BSL1(๔)          � BSL2 (๕)         � BSL3(๖)           
สถานท่ีทําการทดลอง.................................................................... 
...................................................................................................... 

 
(๑) เปนตูปลอดเช้ือท่ีมีความปลอดภัยตอการปนเปอนตอผูปฏิบัติงานและสิ่งแวดลอม แตไมปองกันการปนเปอนตอเซลล จุลินทรีย หรือยาท่ีนํามา 

               ทํางานในตู 
(๒) เปนตูปลอดเช้ือท่ีใหความปลอดภัยหรือปองกันการปนเปอนตอผูปฏิบัติงาน สิ่งแวดลอม และตอเซลล จุลินทรีย หรือยาท่ีนํามาทํางานในตู 
(๓) เปนตูปลอดเช้ือระบบปดท่ีใหความปลอดภัยหรือปองกันการปนเปอนตอผูปฏิบัติงาน สิ่งแวดลอม และตอเซลลจุลินทรีย หรือยาท่ีนํามาทํางาน

ในตู การทํางานตองผานถุงมือของตู (gauntlets) ซึ่งยึดอยูกับท่ี 

(๔) เปนหองปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาท่ัวไป สามารถใชไดกับการวิจัยและทดลองสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมประเภทท่ี ๑ ซึ่งใชกลุมสิ่งมีชีวิตท่ีไม 
              กอโรค 

(๕) เปนหองปฏิบัติการท่ีมีขอปฏิบัติเพิ่มเติมจาก BSL1 คือ จําเปนตองมี ตูชีวนิรภัย (biosafety cabinet or laminar flow, class I หรือ II) หมอน่ึงความ
ดันไอนา (autoclave) สามารถใชไดกับการวิจัยและทดลองเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมประเภทท่ี ๑ และประเภทท่ี ๒ หรือบางลักษณะ
ของงานประเภทท่ี ๓ โดยกลุมสิ่งมีชีวิตท่ีใชในการทดลองวิจัยมีความเสี่ยงอยูในระดับต่ําถึงปานกลาง 

(๖) เปนหองปฏิบัติการท่ีมีขอปฏิบัติเพิ่มเติมจาก BSL2 ไดแก การควบคุมระบบอากาศภายในหองจะตองลดการหลุดรอดของจุลนิทรียออกไปสู 
              สิ่งแวดลอมใหมากท่ีสุด ตลอดจนการควบคุมบุคคลภายนอก หรือผูท่ีไมเก่ียวของเขา-ออกพื้นท่ี สามารถใชไดกับการวิจัยและทดลองเก่ียวกับ 
              สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมประเภทท่ี ๓ และการใชกลุมสิ่งมีชีวิตท่ีกอโรครายแรงและมีโอกาสแพรกระจายผานทางระบบหายใจ 
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กรณีการศึกษาจุลินทรียกอโรค (Infectious agent) 
ขอมูลท่ัวไป 

 ชนิดท่ี 1 ชนิดท่ี 2 ชนิดท่ี 3 ชนิดท่ี 4 ชนิดท่ี 5 
Type      
Scientific name      
Common name      
Strains / Isolates      
Sources / Vendor      
Risk group : RG      
ระดับของตูชีวนิรภัย 
(Biological safety 
cabinet) 

     

ประเภทของหองปฏิบัติการ  
(Biosafety level : BSL) 

     

Type ของ Infectious agent จําแนกเปน P=Parasite  F=Fungi  B=Bacteria  R=Rickettsia  V=Virus 
A=Abovirus  T=Toxins  PR=Prions  VR= Viroid  O=Others 
 
        ลักษณะการวิจัยและทดลอง 
มี/ ใช  ไมมี/ ไมใช ลักษณะการวิจัย/ทดลอง 

  เปน infectious agents ท่ีกอโรค (ถาใชโปรดระบุขอมูลตอไปนี้) 

� ในสัตว          � ในคน          � ในพืช 
  Material Transfer Agreement  (โปรดแนบเอกสารประกอบ) 
  เปน infectious agents ท่ีตานทานตอยาปฏิชีวนะ 
  ปริมาตรสูงสุดในการทดลองมีขนาดมากกวา ๑๐ ลิตร 
  เปนการศึกษา in vitro (ถาใชโปรดระบุขอมูลตอไปนี้) 

� การศึกษา in vitro ใน medium 

� การศึกษา in vitro ใน organ 

� การศึกษา in vitro ใน cell cultures 
  เปนการศึกษา in vivo (ถาใชโปรดระบุขอมูลตอไปนี้) 

� การศึกษา in vivo ในพืช 

 � การศึกษา in vivo ในสัตวไมมีกระดูกสันหลัง 

� การศึกษา in vivo ในสัตวมีกระดูกสันหลัง 
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กรณีการศึกษาแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะ (arthropod vector) 
 ชนิดท่ี 1 ชนิดท่ี 2 ชนิดท่ี 3 ชนิดท่ี 4 ชนิดท่ี 5 
Scientific name      
Common name      
Risk group : RG      
 
๘. รายละเอียดขอเสนอโครงการวิจัย (ตองระบุทุกขอ) 

๘.๑ บทนํา ใหระบุรายละเอียดดังนี้ 
ความเปนมาและความสําคัญของโครงการวิจัย 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
         เหตุผลท่ีตองทําการวิจัย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
         ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
    ๘.๒ การทบทวนวรรณกรรม  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ๘.๓ วัตถุประสงค 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ๘.๔ ขอบเขตของงานวิจัย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ๘.๕ วธิีดําเนินการวิจัย 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ๘.๖ การประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน และมาตรการแกไข / ควบคุม / ปองกัน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
    ๘.๗ สถานท่ีทําการวิจัย หนวยงาน / ภาควิชา / คณะ / สถาบัน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ๘.๘ ชวงระยะเวลาในการดําเนินการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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๘.๙ กรณีการวิจัยและทดลองดวยเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมหรือพันธุวิศวกรรม  
๘.๙.๑ รายละเอียดท่ีตองระบุ 

            (๑) การแสดงออกของยีนท่ีเกิดข้ึนจริงและคาดวาจะเกิดข้ึนเพราะไดรับยีน ในสิ่งมีชีวิตดัดแปลง                
พันธุกรรม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            (๒) รายละเอียดทางอณูชีววิทยาของระบบ การเก็บตัวอยาง การพัฒนาและการผลิตสิ่งมีชีวิต ผูให                
ผูรับและการระบุแหลงท่ีมา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
             

๘.๙.๒ รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับ Biological system 
            (๑) อธิบาย donor DNA 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            (๒) อธิบาย host organism / tissue 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
             

(๓) อธิบาย vector / transfer donor DNA host 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            (๔) host / vector system ไดรับการยอมรบัหรือไม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
        ๘.๙.๓ รายละเอียดเพ่ิมเติมกรณีเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 
            (๑) อธิบายการทดลองท่ีจะทํา ระบุชนิดของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            (๒) สิ่งมีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมจะนําไปปลูก/เลี้ยงใหเจริญเติบโตหรือไม ถาใช จะให
เจริญเติบโตถึงระดับไหน วิธีท่ีใชควบคุมการแพรของสิ่งมีชีวิตท่ีไดรับการดัดแปลงพันธุกรรมในระหวางและ
สิ้นสุดการทดลอง รวมถึงวิธีกําจัดดวย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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            (๖) รายละเอียดอ่ืนๆ ซ่ึงอาจจะสําคัญตอการพิจารณาเก่ียวกับงานนี้ เชน ผลการทดลองท่ีเก่ียวของ                
รวมท้ังสถานภาพในการทดลองในตางประเทศ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ๘.๑๐ กรณีการวิจัยและทดลองโดยใชจุลินทรียกอโรค และ/หรือแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะ 
     ๘.๑๐.๑ เชื้อจุลินทรียท่ีใชในงานนี้เปนอันตรายตอมนุษย สัตวและพืช หรือไม ถาเปน ใหเพ่ิมเติมขอมูล
เก่ียวกับสิ่งท่ีเปนอันตราย รวมถึงรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการระบาดท่ีอาจเกิดข้ึนได รวมท้ังแมลงหรือสัตวท่ีเปน
พาหะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ๘.๑๐.๒ รายละเอียดสถานท่ีใชและเก็บรักษา การใชและการกระจายของสิ่งมีชีวิต 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          
         ๘.๑๐.๓ รายละเอียดของวิธีการ กระบวนการและการดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพตอผูปฏิบัติงาน 
ชุมชน และสิ่งแวดลอม ในการปองกันการหลุดรอดและการแพรกระจายของสิ่งมีชีวิต 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
         ๘.๑๐.๕ รายละเอียดวิธีการกําจัดสิ่งมีชีวิตและของเสียท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการวิจัยและทดลอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๘.๑๑ กรณีการวิจัยภาคสนามหรือมีการปลอยส่ิงมีชีวิตสูส่ิงแวดลอม ใหขอมูลตอไปนี้ 
๘.๑๑.๑ ขอมูลเก่ียวกับการดําเนินการทดลอง 
(๑) ชื่อของสิ่งมีชีวิตท่ีใช: family name, genus, species, subspecies, cultivar/breeding line 

และชื่อสามัญ (common name) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(๒) ขอมูลเก่ียวกับระบบการสืบพันธุสิ่งมีชีวิตในการวิจัยภาคสนามหรือสิ่งมีชีวิตท่ีปลอยออกไป: 
ลักษณะของการสืบพันธุ ปจจัยจําเพาะท่ีมีผลตอการสืบพันธุ ระยะเวลาวงจรชีวิต ลักษณะและความเปนไปได
ของการสืบพันธุขามชนิด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

(๓) ขอมูลการแพรกระจายทางภูมิศาสตร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



-๑๑- 

(๔) หากมีการดัดแปลงพันธุกรรม ตองใหระบุวิธี แหลงของ DNA vector ลักษณะการแสดง 
ของยีน ระบุกลไกปฏิสัมพันธระหวางสัตว/พืช/ท่ีไดรับการดัดแปลงสารพันธุกรรมตอสิ่งมีชีวิตเปาหมาย และ
แนวโนมการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมไปยังสิ่งแวดลอมอ่ืน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(๕) ระบุแนวโนมการแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรมไปยังสิ่งแวดลอมอ่ืน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(๖) ระบุแนวโนมความปลอดภัยตอสุขภาพตอชีวิตมนุษย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 (๗) ระบุกลไกและเทคนิคท่ีจะใชในการตรวจสอบและติดตามสิ่งมีชีวิตท่ีจะใชในการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๘.๑๑.๒ ขอมูลภาคสนาม 
(๑) สถานท่ี ขนาด ประเภทของสิ่งแวดลอมใกลเคียง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(๒) ความสัมพันธทางพันธุกรรมระหวางสิ่งมีชีวิตท่ีใชทดลองกับสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ในบริเวณ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(๓) ระยะเวลาดําเนินการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(๔) แผนการในการพิทักษปกปองสถานท่ีทดลองนั้น ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ๘.๑๑.๓ วิธีการเพ่ิมจํานวนในภาคสนาม 
       (๑) วิธีการขยายพันธุสิ่งมีชีวิต  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       (๒) การจัดการกอนการทดลอง  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          (๓) การจัดการหลังการทดลอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



-๑๒- 

   ๘.๑๑.๔ รายละเอียดของวิธีการ กระบวนการ และการดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพท่ีใชในการ
ปองกันการหลุดรอดและการแพรกระจายของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม จุลินทรียกอโรค และ/หรือแมลงและ
สัตวท่ีเปนพาหะ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ๘.๑๒ เอกสารอางอิง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
เอกสารท่ีแนบเพ่ือขอรับการพิจารณาดานความปลอดภัยทางชีวภาพ   

 บันทึกขอความ ขอเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับรองดานความปลอดภัยทางชีวภาพ (RMUTSV-
IBC1-1) จํานวน ๑ ชุด 

  แบบเสนอเพ่ือขอรับการพิจารณารับรองดานความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับสนาม (RMUTSV-
IBC1-3) จํานวน ๑ ชดุ 

 เอกสารอ่ืนๆ ระบุ (เชน เอกสารชี้แจงรายละเอียดของเชื้อท่ีใชในงานวิจัย เปนตน) 
 แผนบรรจุขอมูลแบบเสนอเพ่ือขอรับรองฯ โครงการวิจัย ขอเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ และ

เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ (CD หรือ DVD) ในรูปแบบ pdf ไฟล จํานวน ๑ ชดุ 
 

ขอรับรองวาขอความท่ีกรอกในแบบฟอรมนี้เปนความจริงและสอดคลองกับขอเสนอโครงการวิจัยฉบับ
สมบูรณ พรอมกันนี้ไดแนบขอเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณและเอกสารอ่ืนๆ ตามระบุขางตนแลว 

อนึ่ง เอกสารทุกชนิดท่ีผานการรับรองจากคณะกรรมการฯ ไมสามารถแกไขขอความไดหลังจากไดรับ
การรับรองจากคณะกรรมการแลว ถาจะแกตองขออนุญาตจากคณะกรรมการเปนครั้งๆ ไป 
 

(ลงนาม) ........................................................... 
(..........................................................) 

   หัวหนาโครงการวิจัย 
วันท่ี…......./....………………./…………. 
 

(ลงนาม) ........................................................... 
(..........................................................) 

   ผูรวมวิจัย 
วันท่ี…......./....………………./…………. 

(ลงนาม) ........................................................... 
(..........................................................) 

   ผูรวมวิจัย 
วันท่ี…......./....………………./…………. 



-๑๓- 

 

สําหรับคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 สําหรับงานวิจัยประเภทท่ี ๑ 
 สําหรับงานวิจัยประเภทท่ี ๒ 
คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พิจารณาประเมินแลวมีมติวา 
 เห็นชอบ    ไมเห็นชอบ เนื่องจาก ........................................................................... 
 เห็นชอบโดยมีขอสังเกต ............................................................................................................................. 
 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ...................................................................................................................................... 

 
 

        (ลงนาม)...................................................... 
     (.....................................................) 

          ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มทร.ศรีวิชัย 
     วันท่ี…......./....………………./…………. 

 

 
สําหรับงานวิจัยประเภทท่ี ๓  
คณะกรรมการเทคนิคดานความปลอดภัยทางชีวภาพ ใหคําแนะนําและพิจารณาประเมิน 
 เห็นชอบ    ไมเห็นชอบ เนื่องจาก............................................................................ 
 เห็นชอบโดยมีขอสังเกต ............................................................................................................................. 
 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ...................................................................................................................................... 

 
 
 

                 (ลงนาม)...................................................... 
               (.....................................................) 

            ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มทร.ศรีวิชัย 
                    วันท่ี…......./....………………./…………. 


