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MU Policy on Biosafety   
  
 To reduce the risk of potential occupational exposure and 

environmental harm from the use of biohazardous materials in 
research, teaching and services at Mahidol University. 

 
 To ensure that 
 All work involving the use of biological materials is subject to 

the control standards to prevent, or to minimize risks to human 
health, safety and environment 

 At a minimum, all activities involving biological materials 
must comply with the applicable national regulations, laws and 
University policies, other regulatory requirements and 
guidelines. This information is provided as a reference tools 
for the IBC and the University safety community at large. 
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MU Policy on Biosafety   

  
  The policy applies to all MU faculty staff, researchers 
    students, technicians, workers, contract employees and 
    other personnel working at MU by assisting them to  
    work safely with biological agents 
  
 To protect community, products and environment   
 
 To develop the infrastructure and management system  
 
 To strengthen the faculty capacity building  
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Biohazardous Materials 
 Infectious microorganisms 

(bacteria, viruses, fungi, 
parasites, prions, rickettsiae, 
etc.) affecting humans and 
animals 

 Diagnostic (clinical) 
specimens 

 Recombinant DNA (viral 
vectors, gene therapy, 
cloning) 

 Genetically Modified 
Microorganisms (transgenic 
plants and animals) 

 Arthropods vectors 
 

 Human and non-human 
primate cells, cell culture 
(primary and immortalized), 
tissues, stem cells blood 
(whole blood or any 
components) and body fluids 

 Animal or plant cells, cell 
cultures, fluids, tissues or 
derived wastes which  may 
contain pathogens 

 Animals known to be 
reservoirs of zoonotic disease 

 Transgenic plant, animal and 
insects 
 



   MU Safety Management System  

Occupational Safety 
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MU IBC Mission 

1. วางระบบมาตรการตรวจสอบและควบคุมงานวจิัยทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้
เช้ือจุลนิทรีย์ก่อโรค (Infectious agents) ส่ิงมชีีวติดดัแปลงพนัธุกรรม (Genetically 
modified organisms) รวมทั้งแมลงและสัตว์ทีเ่ป็นพาหะ (Arthropod vector) ใน
ห้องปฏิบัตกิารและภาคสนามโดยยดึแนวทางปฎบิัตเิดยีวกนัของประเทศ 

2. ควบคุมดูแลการส่ังซ้ือส่ิงมชีีวิตทีเ่กดิจากงานวจิัยและ/หรือ การผลติส่ิงทีม่ชีีวิต
ดดัแปลงพนัธุกรรม เช้ือจุลนิทรีย์ก่อโรค รวมทั้งแมลงและสัตว์ทีเ่ป็นพาหะ หรือมี
แผนการทีจ่ะปล่อยส่ิงมชีีวิตประเภทดงักล่าวสู่แวดล้อม 

3. พจิารณาให้การรับรองโครงการวจิัยทีด่าํเนินการเกีย่วกบัการใช้ส่ิงมชีีวิตดดัแปลง
พนัธุกรรม เช้ือจุลนิทรีย์ก่อโรค รวมทั้งแมลงและสัตว์ทีเ่ป็นพาหะทีจ่ะมกีารทดลอง
ในห้องปฏิบัตกิารและภาคสนาม พร้อมทั้งตดิตามผล/ประเมนิตรวจสอบการ
ดาํเนินงาน 

4. รายงานผลการดําเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้คณะกรรมการความ
ปลอดภัยมหาวทิยาลยัมหิดลทราบ 

5. เป็นผู้ประสานงานกบั  TBC และ IBC สถาบันอืน่ๆ ทีม่งีานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  

 



 
  
All research and teaching involving biohazardous materials 
  must be conducted in conditions appropriate to the  
  designated biosafety level (BSL) to protect the academic as  
  well as the greater community. 
 
All persons intending to use the listed materials (as defined 
  in  the MU Biosafety guidelines) for research, teaching or  
  related purposes on or off campus,  must also receive the 
  approval of the IBC prior to beginning the work, if the  
  proposed work involves materials at or above Biosafety  
  Level 2 (BSL2).   

MU Biosafety Requirement 
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A risk assessment will be conducted by PI, and information 
  submitted to the MU IBC (or authorized Faculties) in the 
  form prescribed by the committee, dealing with the  
  laboratory facilities, clinical or field protocols and  
  procedures, containment methods, emergency procedures, 
  waste disposal, occupational health and safety, regulatory 
  compliance, and other information as required.  
 
Approval of the IBC will be in writing for experiments or 
  uses at or above BSL2.  
 
All research involving select agents and toxins shall follow  
  the MU Biosafety guidelines  and comply with the national/ 
  international regulation. 
 

MU Biosafety Requirement 
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  MU Regulatory Guidelines 
 
 National Guidelines 
 Biosafety Guidelines for Work Related to 

Modern Biotechnology or Genetic Engineering 
(2004, 2009, 2011) 

 
 International/ Regional Guidelines 
 WHO Guidelines 1997 (Lab, transportation of 

biohazardous materials etc) 
 

 National Regulations / Laws/ Legislation 
 International Regulations/Laws 
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  MU Regulatory Guidelines 

 

 MU Guidelines 
 MU Biosafety Guidelines 2011 
 MU Occupational Health and Safety 

Guidelines 2011 
 MU Chemical Safety Guidelines 2011 
 MU Environmental Safety  Guidelines 

2011  
 MU Radiation Safety Guidelines 2011 
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Package of MU Safety Guidelines  

Package: distributed to Faculty/Institution 
MU Staff : Mahidol University website (COSHEM)  11   



Guidelines from Department of Medical Science, Ministry of 
Public Health   

National Guidelines  



 
1. Biosafety Guidelines in Genetic Engineering and Biotechnology 

for Field Work and Planned Release (1992) 
2. Biosafety Guidelines for Field Trials of Transgenic Plants (1994) 
3. Biosafety Guidelines in Safety Assessment of Genetically 
    Modified Foods (2001) 
4. Biosafety Guidelines for Contained Use of Genetically Modified 
    Microorganisms at Pilot and Industrial Scales 
5. Biosafety Guidelines for Work Related to Modern Biotechnology 
     or Genetic Engineering (revised from 2 and 6) (2004, 2009, 2011) 

 

National Guidelines  

 2004 2011 2009 



 WHO Laboratory Biosafety Manual 3th  
   ed. 
 NIH Biosafety Guildelines 
 The NIH Guidelines for Research  
   involving Recombinant DNA(April 2002) 
 Laboratory Biosafety Manual 3th ed., 
   Ministry of Health, Canada 
 Biosafety in Microbiological and 
   Biomedical  Laboratories  5th edition, CDC 
  Arthropod Containment Guidelines  
    (Version3), The American Committee of  
    Medical  Entomology of the American 
    Society of Tropical  Medicine and  
    Hygiene 

 Regulations and guidelines for disposal of 
biohazardous wastes to meet the  

     environmental  health and safety (EHS) 
 

Biosafety Guidelines 
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พระราชบัญญตัทิีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัทางชีวภาพ 

 พระราชบัญญัตเิช้ือโรคและพษิจากสัตว์ พ.ศ.2525 และ2544 ปรับปรุง 2555+ 
(Pathogen and Animal Toxin Act B.E. 2525 (1982), amended 2544 
(2001) and under amending 2012+) 

 
 ร่างพระราชบัญญัตว่ิาด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ (ของ 

       เทคโนโลยชีีวภาพสมยัใหม่ พ.ศ…………) (Drafted Biosafety  Act… 
 
  ร่างพระราชบัญญัตว่ิาด้วยความปลอดภัยของห้องปฎบัิตกิาร พ.ศ…(ประชา 

      พจิารณ์ 13 มนีาคม 2556 
 
  พระราชบัญญัต ิความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

      พ.ศ. ๒๕๕๔ (Occupational Safety, Health and Environment Act  
      (2011) 
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Present Act: No exemption for the research work at 
Government Sector, Ministry, CHE, University, Research 
Institution, Government Hospital, Red Cross etc. 

Objectives: is designed to protect the health and safety of the 
public against risks posed by the accidental or deliberate release 
of pathogen and toxin  

Pathogen and Animal Toxin Act 
พระราชบญัญัตเิชือ้โรคและพษิจากสัตว์ 
B.E. 2525 (1982), amended 2544 (2001) 

and B.E. 2558 (2015)  
 



 

 

 

 
 

พระราชบญัญตัิเชือ้โรคและพิษจากสตัว์

พ.ศ. ๒๕๕๘ 





 
 
 
  
Article 4: “Pathogens” means: 
(1) microorganisms eg bacteria, fungi, virus, rickettsia,  
      parasite)   
(2) biological materials eg toxin, genetic materials, prions  
(3) other pathogens specified by ministerial regulation 
 
     1, 2 and 3  include those capable of causing disease in 
      humans, livestock, animal carriers, or other  animals 
      specified by ministerial regulation   
 
 
 
. 

Pathogen and Animal Toxin Act 2558     
พระราชบญัญัตเิชือ้โรคและพษิจากสัตว์ 
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Article 18 
Classification of  risk group 
  
Microorgaism 
  1. Hazard risk group 1 
  2. Hazard risk group 2   
  3. Hazard risk group 3 
  4. Hazard risk group 4 
  
Animal toxin  
  1. Hazard group 1 
  2. Hazard risk group 2 
  3. Hazard risk group 3 
 
 
 
 

Pathogen and Animal Toxin Act 2558    
พระราชบญัญัตเิชือ้โรคและพษิจากสัตว์ 2558 
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. 

Pathogen and Animal Toxin Act 2558    
พระราชบญัญัตเิชือ้โรคและพษิจากสัตว์ 2558 
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Article 18 
 One may produce, possess, distribute, import, export, 

or transit pathogens risk group 2 or animal toxins risk 
group 1 by informing Director General, Department 
of Medical Science, Ministry of Public Health. 

 
 No one may produce, possess, distribute, import, 

export, or transit pathogens risk group 3 or animal 
toxins risk group 2 without license (permit from 
Director General, Department of Medical Science, 
Ministry of Public Health) 

  



 
  
 
(1)   keep monthly records of quantities of pathogens  or animal 
       toxins produced, possessed, distributed, imported, exported, or  
       transshipped.  These recorded to the criteria, methods and  
       conditions specified  by ministrial regulation. 
(2)  label outer packing of the pathogens or animal toxins with its  
       name in English, the amount, and date and place of production.  
       Labels on containers must indicate, as a minimum, the name of  
       the pathogen or animal toxin. 
(3)  implement controls over production, possession, distribution,  
       import, export, or transport of pathogens or animal toxins to 
       prevent them  from spreading, These controls shall conform to  
       specifications set by ministerial regulation. 
(4)  comply with all other requirements specified by ministerial  
       regulation. 

Pathogen and Animal Toxin Act 
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Drafted Biosafety Act….. 
   

The Act will be used for regulating and promoting modern 
biotechnology 
  
Rational  
The current progress and development of modern biotechnology in 
   using living modified organisms is very promising to several areas 
   and perspectives namely agriculture and human health.  
Thailand recognizes its significant importance to development 
  and is also aware of safety concerns to the environment, 
  biodiversity and human health.  
The need to promulgate a legislation to regulate the use of  
  living modified organisms (LMOs) either imported or produced  
  within the country is of crucial concerns.  
The act will assist all stakeholders to have necessary and 
  appropriate tools and procedures to handle LMOs organisms in 
  compliance with international community. 
 



 “ห้องปฏบิตัิการ”   หมายความว่า พืน้ทีห่รืออาคารหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของอาคารหรือ 

                                                 ยานพาหนะทีม่กีารใช้อุปกรณ์และเคร่ืองมอืทางวทิยาศาสตร์ สารเคม ี 

                                                 สารชีวภาพ สารกมัมนัตรังสีนิวเคลยีร์ และสารพษิอืน่ๆ ในกระบวนการ 

                                                 ศึกษา วจิัย ทดสอบ หรือสอบเทยีบ 

 “มาตรฐานความปลอดภัย” หมายความว่า หลกัเกณฑ์ทีก่าํหนดไว้เพือ่ความปลอดภัยตามพระ 

                                                               ราชบญัญตินี ้

 “การรับรองมาตรฐานความปลอดภัย” หมายความว่า กระบวนการประเมนิความปลอดภัย 

                                                                                และการรับรองห้องปฏิบตัิการให้มมีาตรฐานความ 

                                                                                ปลอดภัยตามพระราชบญัญตินี ้(อายุ 3 ปี…..ต่ออายุ) 

 “ผู้รับรอง”   หมายความว่า ผู้ซ่ึงได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยตาม 

                                       พระราชบญัญตัินี ้

 “ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตให้เป็นผู้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยตาม 

                                        พระราชบญัญตัินี ้



พระราชบัญญตัคิวามความปลอดภยั  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

  ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ๑๗ มกราคม ๒๕๕๔   มผีลบงัคบัใช้ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

 มาตรา ๑๓  ให้นายจ้างจัดให้มเีจ้าหน้าทีค่วามปลอดภัยในการทาํงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะ

บุคคลเพือ่ดาํเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกจิการตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และ

เงือ่นไขทีก่าํหนดในกฎกระทรวง                            

 มาตรา ๑๖  ให้นายจ้างจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรมความ

ปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน เพือ่ให้บริหารจัดการและดาํเนินการด้าน

ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม ในการทาํงานได้อย่างปลอดภัย 

 นายจ้างมหีน้าทีต่ิดประกาศสัญลกัษณ์แจ้งเตือนอนัตราย เคร่ืองหมาย ข้อความแสดงสิทธิและ

หน้าทีข่องนายจ้างและลูกจ้าง 

 มาตรา ๑๗  ให้นายจ้างติดประกาศสัญลกัษณ์เตือนอนัตรายและเคร่ืองหมายเกีย่วกบัความปลอดภัย 

อาชีว-อนามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน  รวมทั้งข้อความแสดงสิทธิและหน้าทีข่องนายจ้าง

และลูกจ้างตามทีอ่ธิบดปีระกาศกาํหนดในทีท่ีเ่ห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบกจิการ 

  บทกาํหนดโทษ (มาตรา ๕๓บทกาํหนดโทษ (มาตรา ๕๓ – ๗๒)  
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พระราชบญัญตัอิืน่ๆ 

 
  พระราชบัญญตัิโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 (The Infectious Disease Act (1980) 

  พระราชบัญญตัิวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535  (The Hazardous Substance Act 1992) 

  พระราชบัญญตัิอาหาร พ.ศ. 2522 (กาํกบั ดูแล ตรวจสอบวเิคราะห์ และออกใบรับรอง 

       สินค้าอาหารและ ผลติภณัฑ์ที่แปรรูปแล้ว) (The Food Act) 

   พระราชบัญญตัิยา พ.ศ. 2537 (The Drug Act)   

  พระราชบัญญตัิการควบคุมบําบัดโรคสัตว์ 2544  (The Animal Disease Control 
       Act (2001) 
   Legislation in regulating GMO in Thailand 
   อืน่ๆ  
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Requirements  
NSTDA Research Grant 

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ(สวทช.)  
แบบข้อเสนอโครงการวจิัย ประเภท
สนับสนุนหน่วยงานภายนอก หรือ ร่วม
วจิัย 



National Research Council of Thailand
สํานกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.)  

หน้า 165  

• ผูเ้สนอขอขอ้เสนอการวจัิยตอ้ง
สง่ขอ้เสนอการวจัิยทีเ่สนอ
ขอรับงบประมาณแผน่ดนิ 
พรอ้มใบรับรองการอนุมัตใิห ้
ดําเนนิการวจัิยดา้นความ
ปลอดภัยทางชวีภาพ ทีอ่อก
โดยคณะกรรมการความ
ปลอดภยัทางชวีภาพระดบั
สถาบนั (IBC) หรอืใช ้
แบบฟอรม์นี ้

ข้อกาํหนดสําหรับข้อเสนอโครงการวจิัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพทีเ่สนอ

ของบประมาณแผ่นดนิ ผ่าน วช.  



 Regulations  
Packaging and Transportation  

  

  

 Pathogen and Animal Toxin Act amended 2544 (2001) and 2015 
 Draft Biosafety Act 
 Other Laws and Legislations 
 
 Biosafety guidelines (International/national and Institutional) 
 WHO Guidelines 1997 
 
 Packaging and transportation 
 Postal regulation 
 IATA regulation 
 Quarantine regulation 
 Transportation of bioharzardous agents   

       (issues: proper identification, classification, packaging, shipping, 
training of personnel; where national requirements do not exist, 
international regulations should be followed) 

 Others 
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Triple Packaging  
Main goals 
protects the environment, the carrier  
protects the sample  
arrival in good condition for analysis 

The basic triple packaging system  
Leak-proof specimen container 
Packaged with sufficient absorbent material to  
   absorb the entire content of the primary receptacle  
   in case of breakage  
Three layers of protection are needed:  
primary receptacle  
secondary packaging: are placed in outer shipping  

        packaging with suitable cushioning material  
outer packaging: protects contents from outside  

        influences, physical damage, while in transit 
        Smallest overall external dimension 10 x10 cm 

 

Triple packaging 
(WHO, 1997) 
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UNCETDG                              ICAO(International  

                                                                   Civil Aviation Organization       
 
 

TRANSPORT OF 
INFECTIOUS SUBSTANCES 

Scientific background to the 13th revised edition of 
the UN Model Regulations regarding the 

requirements for transporting infectious substances 

 

 

 

2003 

Air Transportation of Infectious Substances 
 
• If triple packaging is not available 
 prepare according to international dangerous goods 

transportation rules (see International Air Transportation 
Association (IATA) Infectious Substances Shipping Guidelines  

 IATA shipping guidelines provide details about definitions, 
packaging requirements, markings and labels, accompanying 
documentation, notification protocols and refrigerants 

 
IATA 
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Process for MU Protocol Approval 
Protocol submission 
Protocol review (be honest /be credible /keep balance  
  both side: scientific and safety) 
Protocol approval by MUIBC  
Full board review  
Peer review (if necessary) 

Biosafety levels : 
BSL1: Exempt from Faculty IBC 
BSL2:  IBC  review and report to MU IBC 
 BSL3 : MU IBC review and submit to TBC 

Once a protocol is approved a certificate of approval 
   will be sent to the PI. 
Post-approval monitoring 
  Facilitate / Visit / Inspection   
  Training 
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    Elements for Protocol Application 
The IBC application forms (download from COSHEM 
  website.  
 The PI must compose a synopsis of the proposed experiment.  The 
   project proposal must include the following: 
         1.  Purpose of the experiment 
         2.  Risk Assessment /hazard analysis for the laboratory operational 
              procedures 
         3.  Good microbiological practice and containment  
         4.  Preventing injuries from glass and sharps 
         5.  Special considerations for handling (e.g. vaccinations, personal  
              protective clothing use) 
         5.  Decontamination and waste management 
         6.  Emergency response  
 Biosafety Standard Operating Procedure (SOP) (BSL2 and BSL3) 
 Material transfer Agreement (if any) 
 Certificate of Training 
 Others (if any) 
            (Follow the MU Biosafety Guidelines and TBC Guidelines)  
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แบบฟอร์ม A แบบ
เสนอโครงการเพือ่ขอ
การยกเว้น  

แบบฟอร์ม B แบบเสนอ
โครงการวจัิยสําหรับการ
ทดลองในระดับ
ห้องปฏิบัติการเพือ่ขอการ
รับรอง  

แบบฟอร์ม C แบบเสนอ
โครงการวจัิยสําหรับการวจัิย
และทดลองในระดับถังหมักมา
กว่า 10 ลติร หรือภาคสนาม  

แบบฟอร์ม D ข้อตกลงการใช้ตัวอย่างชีวภาพ 
(Material Transfer Agreement : MTA)  

แบบฟอร์ม E แบบฟอร์มการคลือ่นย้าย
ส่ิงมีชีวติคัดแปลงพนัธุกรรมระหว่าง
สถาบันในประเทศ 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

 SOP 
 CV 
 Certificate of  
   training on  
   biosafety (if any) 



 Training on biosafety 
 Organized by MUIBC/faculties/institutions  
 Organized by TBC 
 Organized by other national and international  
   institutions/agencies 
 Issues for training on biosafety: principle, practical,  
   training for the trainers, training on specific topics eg  
   SOP, biohazard control plan etc. 

  On the job training - PI  
  Online training program for  undergraduate students, 
      MU LabPass (Lab Safety) 
  Biosafety online training program for researcher is 
      now on preparing 
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Q&A 
 

Kan phai Mahidol  
Afgekia mahidoliae B. L. Burtt & Chermsir 
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