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รางฯ ที่พิจารณาแลว
(หลังการประชุมสัมมนาประชาพิจารณ)
ราง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อควบคุมโรค การปองกันโรค และการบําบัดโรค
พ.ศ. ....
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการวิจัย
เพื่อควบคุมโรค การปองกันโรค และการบําบัดโรค
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๖ (๑๐)
แหงพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตวออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อควบคุมโรค การปองกันโรค และการบําบัดโรค พ.ศ. ....”
เปนตนไป

ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ขอ ๓ ในประกาศนี้
“หนวยงาน” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สถาบันการศึกษาของรัฐ
สถานพยาบาลของรัฐ องคการมหาชน หนวยงานอื่นของรัฐ องคการเภสัชกรรม และสภากาชาดไทย
“การศึกษาวิจัย” หมายความวา การศึกษาคนควา การวิเคราะห หรือการทดลอง
อยางเปนระบบโดยใชเชื้อโรคและพิษจากสัตวเปนวัตถุแหงการทดลอง เพื่อใหพบขอเท็จจริง
หรือหลักการ ที่จะนําไปใชในการตั้งกฎ ทฤษฎี แนวทางปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐตาง ๆ
ทั้งนี้ เฉพาะเพื่อการควบคุมโรค การปองกันโรค และการบําบัดโรค
หมวด ๑
การศึกษาวิจัยเชื้อโรค กลุมที่ ๑
ขอ ๔ หนวยงานที่จะดําเนินการศึกษาวิจัยเชื้อโรคกลุมที่ ๑
ใหดําเนินการในสถานที่ที่มีลักษณะดังตอไปนี้
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(๑) มีการออกแบบและการใชวัสดุกอสรางผนัง พื้นหอง และฝาเพดาน ที่คงทนและ
ทําความสะอาดไดงาย
(๒) มีประตูที่ปดและล็อคได
(๓) มีหนาตางที่สามารถมองเห็นคนที่อยูขางในหองปฏิบัติการไดและปดไว
ตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงาน
(๔) มีการควบคุมการไหลเวียนอากาศในหองปฏิบัติการ
(๕) มีพื้นที่เพียงพอตอการติดตั้งเครื่องมือที่ใชในหองปฏิบัติการที่ไมกระทบตอการ
ทํางาน
(๖) สามารถปองกันสัตวแทะ และแมลงเขามาอาศัยได
(๗) มีระดับแสงสวางที่เพียงพอตอการปฏิบัติงาน
(๘) มีการควบคุมระดับความดังของเสียงในหองปฏิบัติการที่ไมกระทบตอการทํางาน
และสุขภาพของผูปฏิบัติงาน
(๙) มีการควบคุมอุณหภูมิในหองปฏิบัติการอยูในระดับที่ไมกระทบตอการทํางาน
(๑๐) มีพื้นที่สําหรับเก็บรักษาเชื้อโรคซึ่งมีการควบคุมสภาวะแวดลอมที่ใชจัดเก็บ
ควบคุมปองกันการแพรกระจาย และควบคุมปองกันผูไมมีอํานาจเขาถึงได
(๑๑) มีพื้นที่สําหรับทําความสะอาดอุปกรณหรือวัสดุที่ใชในหองปฏิบัติการ
(๑๒) มีพื้นที่สําหรับรวบรวมจัดเก็บขยะติดเชื้อที่ปองกันการปนเปอนเชื้อโรค
มีดังตอไปนี้

ขอ ๕ เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการดําเนินการศึกษาวิจัยเชื้อโรคกลุมที่ ๑

(๑) มีโตะปฏิบัติการที่มีพื้นผิวโตะทําดวยวัสดุกันน้ําได ทนตอกรด ดาง สารเคมี และ
น้ํายาฆาเชื้อและทําความสะอาดไดงาย และเปนโตะที่มีความมั่นคง รับน้ําหนักไดตามขนาดของงาน
(๒) มีอุปกรณใชลางตาไดทันทีเมื่อมีอุบัติเหตุในหองปฏิบัติการ
(๓) มีการติดตั้งอางน้ําที่ใชลางมือ
(๔) มีเกาอี้นั่งทํางานที่มีจํานวนและความสูงพอดีกับผูใชงาน ทําดวยวัสดุที่ไมดูดซับ
ของเหลวและทําความสะอาดไดงาย
ขอ ๖ นอกจากการดําเนินการขอ ๔ และขอ ๕ แลว หนวยงานตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) จํานวนหรือปริมาณของเชื้อโรคที่หนวยงานสามารถผลิตหรือมีไวในครอบครอง
ระบบความปลอดภัยและระบบคุณภาพของการผลิตและครอบครองเชื้อโรค ลักษณะของเอกสาร
กํากับ ฉลาก ภาชนะบรรจุหรือหีบหอของภาชนะบรรจุสําหรับเชื้อโรคที่ออกตามมาตรา ๖ (๔)
(๒) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจําเปน
เพื่อประโยชนสาธารณะเพื่อปองกันและระงับอันตรายอันเกิดจากเชื้อโรคและพิษจากสัตว หรือเพื่อ
ความมั่นคงของประเทศและการหามหรือใหผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครอง
เชื้อโรคและพิษจากสัตวในกรณีที่มีเหตุดังกลาวที่ออกตามมาตรา ๖ (๑๑)
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(๓) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดเขตพื้นที่หามหรือใหผลิต
นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว รวมทั้งดานตรวจเชื้อโรค
และพิษจากสัตวที่ออกตามมาตรา ๖ (๑๒)
(๔) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินความปลอดภัยของ
เทคโนโลยีที่ใชในการผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตวที่ออกตามมาตรา ๖ (๑๓)
ขอ ๗ ในกรณีที่หนวยงานประสงคจะเลิกการผลิตหรือครอบครองเชื้อโรคใหปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลิกการผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน และมีไวใน
ครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตวที่ออกตามมาตรา ๖ (๑๔) และหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการขนสง การทําลาย การสงมอบ และการทําใหสิ้นสภาพเชื้อโรคและพิษจากสัตวที่ออกตาม
มาตรา ๖ (๑๕)
หมวด ๒
การศึกษาวิจัยเชื้อโรค กลุมที่ ๒ และพิษจากสัตวกลุมที่ ๑
ขอ ๘ หนวยงานที่จะผลิตหรือครอบครองเชื้อโรคกลุมที่ ๒ และพิษจากสัตวกลุมที่ ๑
เพื่อใชในการศึกษาวิจัยจะตองดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีผูดําเนินการและผูที่มีหนาที่ปฏิบัติการตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๖ (๕)
(๒) จัดใหมีคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพตามประกาศที่ออกตาม
มาตรา ๖ (๙)
ขอ ๙ หนวยงานที่จะดําเนินการศึกษาวิจัยเชื้อโรคกลุมที่ ๒ หรือพิษจากสัตวกลุมที่ ๑
ใหดําเนินการในสถานที่ที่มีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) กรณีที่เปนการศึกษาวิจัยเชื้อโรคกลุมที่ ๒ ใหดําเนินการในสถานที่ที่มีลักษณะ
เชนเดียวกับขอ ๔ โดยเพิ่มประตูหองปฏิบัติการปดล็อคได และมีการควบคุมผูมีสิทธิเขาออก
(๒) กรณีที่เปนการศึกษาวิจัยสารพิษจากสัตวกลุมที่ ๑ ใหดําเนินการในสถานที่ที่มี
ลักษณะเชนเดียวกับขอ ๔
(๓) กรณีที่เปนการศึกษาวิจัยสัตวทดลองและเชื้อโรคกลุมที่ ๒ โดยตรงใหดําเนินการ
ในสถานที่ที่มีลักษณะเชนเดียวกับ ขอ ๙ (๑) โดยมีลักษณะเพิ่มเติมดังตอไปนี้
(๓.๑) มีพื้นที่การทดลองในสัตวที่แยกสวนจากพื้นที่ทั่วไปและเปนพื้นที่ปด
ประตูแบบเปดเขาดานใน (Inward) และสามารถปดไดโดยอัตโนมัติ
(๓.๒) ทั้งพื้นที่สามารถควบคุมการไหลเวียนของอากาศไปทิศทางเดียว
และกรองอากาศ ดวย HEPA Filter และมีระบบควบคุมอุณหภูมิ
(๓.๓) มีที่สําหรับลางมือในบริเวณที่เลี้ยงสัตวทดลอง
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ขอ ๑๐ เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการดําเนินการศึกษาวิจัยมีดังตอไปนี้
(๑) กรณีที่เปนการศึกษาวิจัยเชื้อโรคกลุมที่ ๒ ใหใชเครื่องมือและอุปกรณ
เชนเดียวกับขอ ๕ โดยเพิ่มการติดตั้งตูชีวนิรภัย (Biological Safety Cabinet) เพื่อปองกันการติดเชื้อ
จากเชื้อที่อาจกระจายไปพรอมละอองของเหลว
(๒) กรณีที่เปนการศึกษาวิจัยสารพิษจากสัตวใหใชเครื่องมือและอุปกรณ
เชนเดียวกับขอ ๕
(๓) กรณีที่เปนการศึกษาวิจัยสัตวทดลองและเชื้อโรคกลุมที่ ๒ โดยตรงใหใช
เครื่องมือและอุปกรณเชนเดียวกับขอ ๑๐ (๑) โดยเพิ่มเครื่องมือและอุปกรณดังตอไปนี้
(๓.๑) เครื่องนึ่งฆาเชื้อโรค (Biohazard Typed Autoclave) ภายในพื้นที่หรือ
บริเวณ ใกลเคียง เพื่อทําลายเชื้อจากการทดลอง
(๓.๒) ในกรณีที่ตองมีการเตรียมเชื้อ หรือเก็บและพิสูจนซากสัตวที่มีละอองฟุง
กระจาย (Aerosol) ตองมีตูชีวนิรภัย (Biological Satety Cabinet Class II)
ขอ ๑๑ นอกจากการดําเนินการตามขอ ๘ ถึงขอ ๑๐ แลว หนวยงานตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) จํานวนหรือปริมาณของเชื้อโรคที่หนวยงานสามารถผลิตหรือมีไวในครอบครอง
ระบบความปลอดภัยและระบบคุณภาพของการผลิตและครอบครองเชื้อโรค ลักษณะของเอกสาร
กํากับ ฉลาก ภาชนะบรรจุหรือหีบหอของภาชนะบรรจุสําหรับเชื้อโรคที่ออกตามมาตรา ๖ (๔)
(๒) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจําเปน
เพื่อประโยชนสาธารณะเพื่อปองกันและระงับอันตรายอันเกิดจากเชื้อโรคและพิษจากสัตว หรือเพื่อ
ความมั่นคงของประเทศและการหามหรือใหผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครอง
เชื้อโรคและพิษจากสัตวในกรณีที่มีเหตุดังกลาวที่ออกตามมาตรา ๖ (๑๑)
(๓) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดเขตพื้นที่หามหรือใหผลิต
นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว รวมทั้งดานตรวจเชื้อโรค
และพิษจากสัตวที่ออกตามมาตรา ๖ (๑๒)
(๔) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินความปลอดภัยของ
เทคโนโลยีที่ใชในการผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตวที่ออกตามมาตรา ๖ (๑๓)
(๕) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทําและสงรายงานประจําปใน
การผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตวที่ออกตาม
มาตรา ๖ (๑๘)
ขอ ๑๒ ในกรณีที่หนวยงานประสงคจะเลิกการผลิตหรือครอบครองเชื้อโรค
ใหปฏิบัติตาม หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลิกการผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน
และมีไวในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตวที่ออกตามมาตรา ๖ (๑๔) และหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขนสง การทําลาย การสงมอบ และการทําใหสิ้นสภาพเชื้อโรคและ
พิษจากสัตวที่ออกตามมาตรา ๖ (๑๕)

- - ๖๖
หมวด ๓
การศึกษาวิจัยเชื้อโรค กลุมที่ ๓ และพิษจากสัตวกลุมที่ ๒
ขอ ๑๓ หนวยงานที่จะผลิตหรือครอบครองเชื้อโรคกลุมที่ ๓ และพิษจากสัตวกลุมที่ ๒
เพื่อใชในการศึกษาวิจัยจะตองดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีผูดําเนินการและผูที่มีหนาที่ปฏิบัติการตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๖ (๕)
(๒) จัดใหมีคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพตามประกาศที่ออกตาม
มาตรา ๖ (๙)
ขอ ๑๔ หนวยงานที่จะดําเนินการศึกษาวิจัยเชื้อโรคกลุมที่ ๓ หรือพิษจากสัตวกลุมที่ ๒
ใหดําเนินการในสถานที่ที่มีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) กรณีที่เปนการศึกษาวิจัยเชื้อโรคกลุมที่ ๓ ใหดําเนินการในสถานที่ที่มีลักษณะ
เชนเดียวกับขอ ๙ (๑) โดยเพิ่มลักษณะดังตอไปนี้
(๑.๑) มีประตูหอง ๒ ชั้น (air-lock fitted with automatic-control doors)
ที่ไมสามารถเปดในเวลาเดียวกันพรอมกันได
(๑.๒) มีแผนกรองเฮบปา (HEPA Filter) กรองอากาศที่ออกจากหองปฏิบัติการ
อยางนอย ๑ ชั้น
(๑.๓) ความดันอากาศภายในหองเปนแบบลบ (Negative Pressure) ที่มกี าร
ไหลไปในทิศทางเดียว
(๑.๔) มีระบบเตือนกรณีที่ความดันภายในหองผิดปกติ
(๑.๕) สามารถปดหองเพื่อทําลายเชื้อ (Disinfection) ได
(๒) กรณีที่เปนการศึกษาวิจัยสารพิษจากสัตวกลุมที่ ๒ ใหดําเนินการในสถานที่
ที่มีลักษณะเชนเดียวกับขอ ๔
(๓) กรณีที่เปนการศึกษาวิจัยสัตวทดลองและเชื้อโรคกลุมที่ ๓ โดยตรงใหดําเนินการ
ในสถานที่ที่มีลักษณะเชนเดียวกับขอ ๑๔ (๑) โดยมีลักษณะเพิ่มเติมดังตอไปนี้
(๓.๑) มีพื้นที่การทดลองในสัตวที่แยกสวนจากพื้นที่ทั่วไปและเปนพื้นที่ปด
มีการ เขา-ออก ทางเดียวโดยประตูระบบ Airlock
(๓.๒) มีระบบควบคุมอุณหภูมิและความดันอากาศเปนลบ (Negative
Pressure) การไหลเวียนของอากาศไปทิศทางเดียวและกรองอากาศดวย HEPA Filter
ขอ ๑๕ เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการดําเนินการศึกษาวิจัยมีดังตอไปนี้
(๑) กรณีที่เปนการศึกษาวิจัยเชื้อโรคกลุมที่ ๓ ใหใชเครื่องมือและอุปกรณ
เชนเดียวกับขอ ๑๐ (๑) โดยเพิ่มเครื่องมือและอุปกรณดังตอไปนี้
(๑.๕) มีการติดตั้งตูชีวนิรภัย (Biological Safety Cabinet Class II)
(๑.๖) มีเครื่องนึ่งฆาเชื้อ (Autoclave) ที่ใชกับขยะติดเชื้อหรือสิ่งปนเปอน
(๒) กรณีที่เปนการศึกษาวิจัยสารพิษจากสัตวใหใชเครื่องมือและอุปกรณ
เชนเดียวกับขอ ๕

- - ๖๗
(๓) กรณีที่เปนการศึกษาวิจัยสัตวทดลองและเชื้อโรคกลุมที่ ๓ โดยตรงใหใช
เครื่องมือและอุปกรณเชนเดียวกับขอ ๑๕ (๑) โดยเพิ่มเครื่องมือและอุปกรณดังตอไปนี้
(๓.๑) มีตูเลี้ยงสัตวแบบปดที่มีการกรองอากาศเขาออก (Isolator)
(๓.๒) มีเครื่องนึ่งฆาเชื้อโรค (Biohazard Typed Autoclave) ภายในพื้นที่
เพื่อทําลายเชื้อจากการทดลอง
(๓.๓) ในกรณีที่ตองมีการเตรียมเชื้อ หรือเก็บและพิสูจนซากสัตว ตอง
ปฏิบัติงานใน Biological Safety Cabinet Class II หรือ Biological Safety Cabinet Class III
ขอ ๑๖ นอกจากการดําเนินการตามขอ ๑๓ ถึงขอ ๑๕ แลว หนวยงานตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) จํานวนหรือปริมาณของเชื้อโรคทีห่ นวยงานสามารถผลิตหรือมีไวในครอบครอง
ระบบความปลอดภัยและระบบคุณภาพของการผลิตและครอบครองเชื้อโรค ลักษณะของเอกสาร
กํากับ ฉลาก ภาชนะบรรจุหรือหีบหอของภาชนะบรรจุสําหรับเชื้อโรคที่ออกตามมาตรา ๖ (๔)
(๒) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจําเปน
เพื่อประโยชนสาธารณะเพื่อปองกันและระงับอันตรายอันเกิดจากเชื้อโรคและพิษจากสัตว
หรือเพื่อความมั่นคงของประเทศและการหามหรือใหผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวใน
ครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตวในกรณีที่มีเหตุดังกลาวที่ออกตามมาตรา ๖ (๑๑)
(๓) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกําหนดเขตพื้นที่หามหรือใหผลิต
นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว รวมทั้งดานตรวจเชื้อโรค
และพิษจากสัตวที่ออกตามมาตรา ๖ (๑๒)
(๔) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินความปลอดภัยของ
เทคโนโลยีที่ใชในการผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตวที่ออกตามมาตรา ๖ (๑๓)
(๕) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทําและสงรายงานประจําป
ในการผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตวที่ออก
ตามมาตรา ๖ (๑๘)
ขอ ๑๗ ในกรณีที่หนวยงานประสงคจะเลิกการผลิตหรือครอบครองเชื้อโรค
ใหปฏิบัติตาม หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลิกการผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน
และมีไวในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตวที่ออกตามมาตรา ๖ (๑๔) และหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขนสง การทําลาย การสงมอบ และการทําใหสิ้นสภาพเชื้อโรคและ
พิษจากสัตวที่ออกตามมาตรา ๖ (๑๕)

- - ๖๘
หมวด ๔
การศึกษาวิจัยเชื้อโรค กลุมที่ ๔ และพิษจากสัตวกลุมที่ ๓
ขอ ๑๘ หามหนวยงานดําเนินการศึกษาวิจัยเชื้อโรคกลุมที่ ๔ หรือพิษจากสัตว
กลุมที่ ๓ เวนแตจะเปนกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนในการควบคุมโรค การปองกันโรค
และการบําบัดโรค
ผูที่ประสงคจะดําเนินการศึกษาวิจัยเชื้อโรคกลุมที่ ๔ หรือพิษจากสัตว กลุมที่ ๓
ใหยื่นคําขออนุญาตดําเนินการศึกษาวิจัยตอคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตวตามแบบที่อธิบดี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมทั้งแนบรายละเอียดโครงการ วัตถุประสงคของ
การศึกษาวิจัย รายละเอียดการทดลอง และรายละเอียดการประเมินความปลอดภัยของเทคโนโลยีที่
ใชในการศึกษาวิจัย
ขอ ๑๙ หนวยงานที่จะยื่นขออนุญาตดําเนินการศึกษาวิจัยเชื้อโรคกลุมที่ ๔
หรือพิษจากสัตวกลุมที่ ๓ ไดจะตองมีสถานที่ในการศึกษาวิจัยที่มีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) กรณีที่เปนการศึกษาวิจัยเชื้อโรคกลุมที่ ๔ ใหดําเนินการในสถานที่ที่มีลักษณะ
เชนเดียวกับขอ ๑๔ (๑) โดยเพิ่มลักษณะดังตอไปนี้
(๑.๑) มีแผนกรองเฮบปา (HEPA Filter) กรองอากาศที่อออกจาก
หองปฏิบัติการอยางนอย ๒ ชั้น
(๑.๒) มี airlock with shower
(๒) กรณีที่เปนการศึกษาวิจัยสารพิษจากสัตวกลุมที่ ๒ ใหดําเนินการในสถานที่
ที่มีลักษณะเชนเดียวกับขอ ๔
(๓) กรณีที่เปนการศึกษาวิจัยสัตวทดลองและเชื้อโรคกลุมที่ ๔ โดยตรงใหดําเนินการ
ในสถานที่ที่มีลักษณะเชนเดียวกับขอ ๑๔ (๑) โดยมีลักษณะเพิ่มเติมดังตอไปนี้
(๓.๑) มีพื้นที่การทดลองในสัตวที่แยกสวนจากพื้นที่ทั่วไปและเปนพื้นที่ปด
มีการ เขา-ออก ทางเดียวโดยประตูระบบ Airlock
(๓.๒) มีระบบควบคุมอุณหภูมิและความดันอากาศเปนลบ (Negative
Pressure) การไหลเวียนของอากาศไปทิศทางเดียวและกรองอากาศดวย HEPA Filter
ขอ ๒๐ เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการดําเนินการศึกษาวิจัยมีดังตอไปนี้
(๑) กรณีที่เปนการศึกษาวิจัยเชื้อโรคกลุมที่ ๔ ใหใชเครื่องมือและอุปกรณ
เชนเดียวกับขอ ๑๕ (๑) โดยเพิ่มเครื่องมือและอุปกรณดังตอไปนี้
(๑.๑) การติดตั้งตูชีวนิรภัย (Biological Safety Cabinet Class III)
(๑.๒) มีการติดตั้งเครื่องนึ่งฆาเชื้อชนิด ๒ ประตู (Double-ended Autoclave)
(๒) กรณีที่เปนการศึกษาวิจัยสารพิษจากสัตวใหใชเครื่องมือและอุปกรณ
เชนเดียวกับขอ ๕

- - ๖๙
(๓) กรณีที่เปนการศึกษาวิจัยสัตวทดลองและเชื้อโรคกลุมที่ ๓ โดยตรงใหใช
เครื่องมือและอุปกรณเชนเดียวกับขอ ๑๕ (๑) โดยเพิ่มเครื่องมือและอุปกรณดังตอไปนี้
(๓.๑) มีตูเลี้ยงสัตวแบบปดที่มีการกรองอากาศเขาออก (Isolator)
(๓.๒) มีเครื่องนึ่งฆาเชื้อโรค (Biohazard Typed Autoclave) ภายในพื้นที่
เพื่อทําลายเชื้อจากการทดลอง
(๓.๓) ในกรณีที่ตองมีการเตรียมเชื้อ หรือเก็บและพิสูจนซากสัตว
ตองปฏิบัติงานใน Biological Safety Cabinet Class II หรือ Biological Safety Cabinet Class III
ขอ ๒๑ คณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตวตองพิจารณาคําขอใหแลวเสร็จ
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ยื่นคําขอ โดยในคําสั่งอนุญาตนั้นคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว
อาจกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณที่ใชในการศึกษาวิจัย มาตรฐานความปลอดภัย
ที่ใชในการศึกษาวิจัย และหลักเกณฑในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมได นอกจากนี้
คณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตวยังสามารถกําหนดเงื่อนไข เงื่อนเวลา และขอสงวนสิทธิในการ
ยกเลิกคําสั่งได
ในกรณีที่คณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตวมีคําสั่งไมอนุญาตใหดําเนินการ
ศึกษาวิจัย หนวยงานผูยื่นคําขอมีสิทธิอุทธรณคําสั่งตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
คําสั่งไมอนุญาตใหดําเนินการศึกษาวิจัย
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ....
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