คณะกรรมการ

พระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพคือ
•พระราชบั ญญั ติ ว่ า ด้ ว ยความปลอดภัย ทางชี ว ภาพของ
เทคโนโลยี ชี ว ภาพสมั ย ใหม่ จ ะคลอบคลุ ม เกี่ย วกับ การ
ดาเนิ น การและการควบคุ ม ดู แลการใช้ ป ระโยชน์ ส่ิง มี
ชี วิ ต ดั ด แปลงพั น ธุ กรรมทุ ก กิจกรรมและมี ก ารกาหนด
บทลงโทษผู้ ไ ม่ ป ฏิบั ติต ามพรบ.ฯนี้ ซึ่ ง มี โ ทษทั้ง จาคุ ก
และปรั บ
ประเภทของโครงการที่ตอ้ งผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ
•โครงการวิ จั ยที่เ กี่ย วกับ สิ่ง มีชี วิ ต ดั ด แปลงพั น ธุ กรรม
(ทั้ง จุ ลิน ทรี ย์ พื ช และสัต ว์ ) ไม่ ว่ า จะเป็ นการใช้ การ
ผลิ ต หรื อการสร้ า ง, การใช้ จุ ลิน ทรี ย์ ท่ีไม่ ดั ดแปลงพั น ธุ ก รรม,
การใช้ เ ซลล์ ม นุ ษ ย์ ห รื อ เซลล์ สัต ว์ , และการใช้ สารพิ ษ ที่ผ ลิ ต
โดยสิ่ง มี ชี วิ ต ที่ดาเนิ นการภายในมหาวิ ทยาลั ย บู ร พา
ต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการเพื่ อความปลอด
ภัย ทางชี ว ภาพของมหาวิ ท ยาลัย บู ร พา (IBC-BUU)
ก่ อ นดาเนิ น งานวิ จั ย
โครงการวิจยั แบ่งเป็ นกีป่ ระเภท
•แบ่งได้ 4 ประเภทดังนี้
ประเภทที่ 1 การวิจยั และทดลองที่ไม่มีอนั ตราย
ประเภทที่ 2 การวิจยั และทดลองที่มอี นั ตรายระดับต่า
ประเภทที่ 3 การวิจยั และทดลองที่มอี นั ตรายไม่แน่ชัด
ประเภทที่ 4 การวิจยั และทดลองที่มอี นั ตรายร้ ายแรง
(รายละเอียดประเภทโครงการวิจยั ศึกษาเพิม่ เติม ได้ที่
http://research.buu.ac.th ในหัวข้อ ความปลอดภัย
ทางชีวภาพตามรายละเอียดในบทที่2 หน้า11-17)

ความปลอดภัยทางชีวภาพ

มหาวิทยาลัยบูรพา

ติดต่อสอบถาม
คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
งานส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา
ชั้น 5 สานักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร)
โทรศัพท์: 038-102561-2
โทรสาร 038-745794
E-mail : research@buu.ac.th

ขั้นตอนการดาเนินงานในการพิจารณาโครงการ
วิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ มีชีวิต ดัดแปลงพันธุกรรม

คณะกรรมการเทคนิค
ด้ านความปลอดภัยทางชีวภาพ
ประเภทที่ 3
เพื่อขอความเห็นชอบ

ขั้นตอนที่ 1
หัวหน้ าโครงการวิจัย Download เอกสาร
แบบคาร้ องขอรับการพิจารณาจริยธรรมด้ าน
ความปลอดภัยทางชีวภาพได้ ที
http://research.buu.ac.th โดยส่งแบบฟอร์ม
พร้ อมแนบข้ อเสนอโครงการวิจัยมายังคณะ
กรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ
มหาวิทยาลัยบูรพา (IBC-BUU)

คณะกรรมการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ
มหาวิทยาลัยบูรพา (IBC—BUU)
เพื่อประเมิน

โครงการวิจัยและการทดลองที่จะต้ องมีใบ
รายงานผลการพิจารณาความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ จะมีเนื้อหาของโครงการที่เกี่ยวกับ


เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุ
วิศวกรรม



การใช้ จุลินทรีย์ท่ไี ม่ดัดแปลงพันธุกรรม



การใช้ เซลล์มนุษย์หรือสัตว์



การใช้ สารพิษที่ผลิตโดยสิ่งมีชีวิต

ขั้นตอนที่ 2
ฝ่ ายเลขานุการ IBC-BUU จะนาเสนอคณะกรรมฯ
การเพื่อพิจารณา (ในกรณีเป็ นงานวิจัยประเภทที่3
ทาง IBC-BUU จะนาเสนอ TBC เพื่อพิจารณา)
จากนั้นฝ่ ายเลขานุการจัดทารายงานผลการพิจารณา
แจ้ งให้ หัวหน้ าโครงการวิจัยและหน่วยงานต้ นสังกัด
ของหัวหน้ าโครงการทราบเมื่อ ได้ รับการแจ้ งอนุมตั ิ
แล้ วนักวิจัยจึงจะเริ่มดาเนินการวิจัยได้
หมายเหตุ
คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ
มหาวิทยาลัยบูรพา จะมีการประชุมกันทุกเดือน
โดยนักวิจัยสามารถยื่นคาร้ องได้ ในรอบเดือนของ
การประชุม
โดยกาหนดของการส่งเอกสารคาร้ องในแต่ละเดือน
สามารถดูได้ จากเวปไซต์

http://www.research.buu.ac.th

ประเภทที่1

ประเภทที่2

ประเภทที่3

หัวหน้ าโครงการวิจัย

ดาเนินการวิจัย

แผนผังการดาเนินงาน

ท่านสามารถค้นหาข้อมู ลเพิม่ เติมได้ที่
http://www.research.buu.ac.th

