
ขั้นตอนการแจ้งและขออนุญาตการใช้เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (update 03112560) 

ติดต่อ: 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส านักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท ์0 2951 0000 ต่อ 99189 
คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพของจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย (CU-IBC) หมายเลขโทรศัพท ์0 2218 5213 

เอกสารส าหรับกรณีท าคร้ังแรก ใช้แบบ รช. 1 คร้ังแรก หรือต่ออาย ุ
(1) หนังสือน าส่งเรื่องขอหนังสือรบัรองการแจ้งและ/หรือใบอนุญาต ลงนามโดยผู้ขอหนังสือรบัรองการแจ้งและ/หรือผู้ขอใบอนุญาต 
(2) หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ โดยผู้มอบอ านาจ คือ อธิการบดี และ                          

ผู้รับมอบอ านาจ คือ คณบดี ผู้อ านวยการ หรือผู้ได้รับมอบอ านาจช่วงจากคณบดีหรือผู้อ านวยการ ซึ่งจะเป็นผู้ขอหนังสือรับรองการแจ้งและ/หรือผู้ขอ
ใบอนุญาต (ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือมอบอ านาจได้ที่ www.ibc.research.chula.ac.th)  

(3) ภาพถ่ายของผู้ขอหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้ขอใบอนุญาต จ านวน 2 รูป ขนาด 3 x 4 ซม. (ส าหรับหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต 1 กิจกรรม) 
(4) แบบ รช. 1 กิจกรรมละ 1 ฉบับ ลงนามโดยตัวแทนผู้ควบคมุ (ดาวน์โหลดแบบ รช. 1 ไฟล์ Excel ได้ที่ www.ibc.research.chula.ac.th)  
(5) ส าเนาใบประกอบโรคศลิปะหรือใบประกอบวิชาชีพท่ียังไม่หมดอายุ (แพทย์ สัตวแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร หรือนักเทคนิคการแพทย์)                  

หรือส าเนาใบปริญญาบัตรทางด้านจุลชีววิทยาศาสตร์ ท่ีมีการศึกษาด้านจุลชีววิทยาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ของผู้ควบคุมทุกคน 
(6) หลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนญุาต 
เอกสารส าหรับกรณีเปลี่ยนแปลงรายการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์และ/หรือผู้ควบคุม 
(1) หนังสือน าส่งเรื่องขอเปลี่ยนแปลงรายการเช้ือโรคและพิษจากสตัว์และ/หรือผู้ควบคุมในหนังสือรบัรองการแจ้งและ/หรือใบอนุญาต                                          

ลงนามโดยผู้ขอหนังสือรับรองการแจ้งและ/หรือผู้ขอใบอนุญาต 
(2) หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ โดยผู้มอบอ านาจ คือ อธิการบดี และ                         

ผู้รับมอบอ านาจ คือ คณบดี ผู้อ านวยการ หรือผู้ได้รับมอบอ านาจช่วงจากคณบดีหรือผู้อ านวยการ ซึ่งจะเป็นผู้ขอหนังสือรับรองการแจ้งและ/หรือ                      
ผู้ขอใบอนุญาต (ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือมอบอ านาจได้ที่ www.ibc.research.chula.ac.th)  

(3) หนังสือรับรองการแจ้งและ/หรือใบอนุญาต และเอกสารแนบท้าย (รายการเชื้อโรคและพิษจากสตัว์) **ฉบับจริง** 
(4) แบบ รช. 1 กิจกรรมละ 1 ฉบับ ลงนามโดยตัวแทนผู้ควบคุม (ส่งกรณีเปลี่ยนแปลงรายการเช้ือโรคและพิษจากสัตว์) (ดาวน์โหลดแบบ รช. 1                 

ไฟล์ Excel ได้ที่ www.ibc.research.chula.ac.th)  
(5) ส าเนาใบประกอบโรคศลิปะหรือใบประกอบวิชาชีพท่ียังไม่หมดอายุ (แพทย์ สัตวแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร หรือนักเทคนิคการแพทย์)                   

หรือส าเนาใบปริญญาบัตรทางด้านจุลชีววิทยาศาสตร์ ท่ีมีการศึกษาด้านจุลชีววิทยาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ของผู้ควบคุมทุกคน (ส่งกรณี                   
เปลี่ยนแปลงผู้ควบคมุ) 

(6) หลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนญุาต 
เอกสารส าหรับกรณีเปลี่ยนแปลงผู้ขอหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้ขอใบอนุญาต 
(1) หนังสือน าส่งเรื่องขอเปลี่ยนแปลงผู้ขอหนังสือรับรองการแจ้งในหนังสือรับรองการแจ้งและ/หรือเปลี่ยนแปลงผู้ขอใบอนุญาตในใบอนุญาต                          

ลงนามโดยผู้ขอหนังสือรับรองการแจ้งและ/หรือผู้ขอใบอนุญาต 
(2) หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ โดยผู้มอบอ านาจ คือ อธิการบดี และ                       

ผู้รับมอบอ านาจ คือ คณบดี ผู้อ านวยการ หรือผู้ได้รับมอบอ านาจช่วงจากคณบดีหรือผู้อ านวยการ ซึ่งจะเป็นผู้ขอหนังสือรับรองการแจ้งและ/หรือผู้ขอ
ใบอนุญาต (ดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือมอบอ านาจได้ที่ www.ibc.research.chula.ac.th)  

(3) ภาพถ่ายของผู้ขอหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้ขอใบอนุญาต จ านวน 2 รูป ขนาด 3 x 4 ซม. (ส าหรับหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต 1 กิจกรรม) 
(4) หนังสือรับรองการแจ้งและ/หรือใบอนุญาต และเอกสารแนบท้าย (รายการเชื้อโรคและพิษจากสตัว์) **ฉบับจริง** 
(6) หลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนญุาต 
การต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งและ/หรือใบอนุญาตให้ด าเนินการภายใน 90 วัน ก่อนหมดอายุในวันท่ี 31 ธันวาคม ของทุกปี 
การเสียค่าธรรมเนียม เป็นตามกฎกระทรวง กําหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมการดําเนินการเก่ียวกบัเชือ้โรคและพิษจากสตัว์  พ.ศ. 2560 

(ดาวน์โหลดกฎกระทรวงได้ที่ www.ibc.research.chula.ac.th) หากไม่แน่ใจเรื่องการค านวณค่าธรรมเนียม โทร. 0 2951 0000 ต่อ 99189  
 

ยื่นเอกสารด้วยตัวเองหรือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนไปท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ส านักมาตรฐานห้องปฏิบตัิการ อาคาร 14 ช้ัน 5 
ห้อง 512 เลขที่ตั้ง 88/7 ซ.สถาบันบาราศนราดูร  
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

 ผู้ขอหนังสือรับรองการแจ้ง/ผู้ขอใบอนุญาต/ผู้ควบคมุ/ผู้ที่ไดร้ับมอบหมายส่ง 
1. ไฟล์ Excel ซึ่งประกอบด้วย sheet ที่ 1 คือ แบบ รช. 1 และ sheet ที่ 2 คือ ข้อมูลเพิ่มเติม 
2. ส าเนาหนังสือรบัรองการแจ้งหรอืใบอนุญาตที่ไดร้ับจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์
ใหค้ณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพของส่วนงาน/ผูท้ี่ได้รับมอบหมาย 

  
 
 
 

 

 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพของส่วนงาน/ผู้ที่ไดร้ับมอบหมายส่ง 
1. ไฟล์ Excel ซ่ึงประกอบด้วย sheet ที่ 1 คือ แบบ รช. 1 และ sheet ที่ 2 คือ ข้อมูลเพ่ิมเติม 
2. ส าเนาหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตที่ได้รับจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
เฉพาะใบที่ระบุเลขหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตและชื่อผู้ควบคุม 
ให้คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพของจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั (CU-IBC) 
ทางอีเมล ibc@chula.ac.th และ ibc.mdcu@gmail.com  

 

mailto:ibc@chula.ac.th%20และ
mailto:ibc.mdcu@gmail.com

