เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๓๖ ง

หนา้ ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ระเบียบกรุงเทพมหานคร
ว่าด้วยค่าบริการและค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่ได้รบั มอบหมาย
ในการพิจารณาโครงการวิจยั ในคน
พ.ศ. 2565
โดยที่ เ ป็ น การสมควรก าหนดระเบี ย บกรุง เทพมหานครว่ าด้ วยค่ า บริก ารและค่า ตอบแทน
กรรมการและบุคคลที่ได้รับมอบหมายในการพิจารณาโครงการวิจัยในคน
อาศัยอานาจตามความในข้อ 7 และข้อ 8 แห่งข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ
และค่าตอบแทนกรรมการและบุคคลที่ได้รับมอบหมายในการพิจารณาโครงการวิจัย พ.ศ. 2564
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงกาหนดระเบียบขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าบริการและค่าตอบแทน
กรรมการและบุคคลที่ได้รับมอบหมายในการพิจารณาโครงการวิจัยในคน พ.ศ. 2565”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด 1
ข้อความทัว่ ไป
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
“การวิ จั ย ” หมายความว่ า การศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ หรื อ ทดลองอย่ า งเป็ น ระบบ
อั น จะท าให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ข้ อ เท็ จ จริ ง ความรู้ ใ หม่ หรื อ หลั ก การซึ่ ง อาจน าไปใช้ ใ นการตั้ ง กฎ ทฤษฎี
แนวทางในการปฏิบัติเพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาด้านการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวิทยาการแขนงต่าง ๆ รวมทั้งเพื่อสร้างนวัตกรรม
อันจะสามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
“การวิจัยในคน” หมายความว่า การวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ด้านสุขภาพหรือวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ที่ ไ ด้ ก ระท าต่ อ ร่ า งกายหรื อ จิ ต ใจของผู้ เ ข้ า ร่ ว มการวิ จั ย หรื อ ที่ ไ ด้ ก ระท าต่ อ เซลล์
ส่ว นประกอบของเซลล์ วัสดุสิ่งส่งตรวจ เนื้อเยื่อ สารคัดหลั่ง สารพันธุกรรม ข้อมูลด้านสุขภาพ
ข้ อ มู ล เวชระเบี ย น และให้ ห มายความรวมถึ ง การศึ ก ษาทางสั ง คมศาสตร์ พฤติ ก รรมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ สัตว์ สิ่งแวดล้อม และสิ่งประดิษฐ์ ที่เกี่ยวกับสุขภาพคน
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“โครงการวิจัยในคน” หมายความว่า การวิจัยในคนที่ทาโดย
(1) ข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือบุคลากรกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงาน
สังกัดกรุงเทพมหานคร หรือ
(2) บุคคลอื่นนอกจาก (1) ที่เข้ามาทาการวิจัยในหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการ
“ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายในการพิจารณาโครงการ
วิจัยในคนซึ่งมิใช่กรรมการ
“ผู้วิจัย” หมายความว่า บุคคลผู้เสนอโครงการวิจัยในคนให้กรุงเทพมหานครพิจารณาเพื่อออก
หนังสือรับรอง
“หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือแสดงผลการพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร ว่าโครงการวิจัยได้ผ่านการพิจารณาแล้ว และอาจดาเนินการได้
ณ หน่ ว ยงานหรื อ สถาบั น นั้ น ๆ ภายใต้ ก รอบข้ อ ก าหนดของคณะกรรมการ หน่ ว ยงานที่ วิ จั ย
หลักจริยธรรมวิจัยสากลข้อบังคับของวิชาชีพ และข้อกาหนดของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
“ความเสี่ยง” หมายความว่า โอกาสที่จะมีการบาดเจ็บหรืออันตรายเกิดขึ้นทางด้านร่างกาย
จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ และกฎหมาย ซึ่งเป็นผลจากการเข้าร่วมวิจัย โดยระดับความเสี่ยงคานวณได้
จากโอกาสที่จะเกิดอันตราย ความรุนแรงของอันตรายและความยาวนานของอันตราย
“ความเสี่ยงน้อย” หมายความว่า ความเสี่ยงต่ออันตรายที่ไม่เกินความเสี่ยงในชีวิตประจาวัน
ของผู้มีสุขภาพดีภายใต้สิ่งแวดล้อมปกติหรือไม่เกินการตรวจสุขภาพประจาปี
“ความเสี่ยงมาก” หมายความว่า ความเสี่ยงที่เกินความเสี่ยงน้อย
“ผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มเปราะบาง” หมายความว่า บุคคลซึ่งอาจถูกชักจูงให้เข้าร่วมวิจัยได้โดยง่าย
ด้วยความหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการวิจัยในคนไม่ว่าจะสมเหตุสมผลหรือไม่ก็ตาม
หรื อ เป็ น ผู้ ต อบตกลงเข้ า ร่ ว มการวิ จั ย เพราะเกรงกลั ว ว่ า จะถู ก กลั่ น แกล้ ง จากผู้ มี อ านาจเหนื อ กว่ า
หากปฏิเสธ นอกจากนี้ ยังรวมถึงผู้ป่วยซึ่งเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้หรือด้อยความสามารถ
ทางร่างกาย ทางการตัดสินใจ หรือไม่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ไม่สามารถให้ความยินยอม
ด้วยตนเองได้ หรือกลุ่มคนที่มีพลังอานาจต่อรองน้อย และกลุ่มเปราะบางทางสังคม
“การพิจารณาต่อเนื่อง” หมายความว่า การพิจารณากากับดูแลโครงการวิจัยที่กาลังดาเนินการ
อยู่อย่างต่อเนื่องจนกว่าโครงการวิจัยจะสิ้นสุดลง ได้แก่ การพิจารณารายงานความก้าวหน้าและหรือ
ขอต่ออายุการรับรอง รายงานการขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
ชนิดร้ายแรง รายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัย รายงานยุติโครงการวิจัยก่อนกาหนด
หรือการระงับการวิจัย รายงานสรุปผลการวิจัย รายงานเรื่องร้องเรียนเกี่ยวข้องกับโครงการวิ จั ย
และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
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หมวด 2
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร
ข้อ 6 ให้ มี ค ณะกรรมการที่ ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานครแต่ ง ตั้ ง ขึ้ น คณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า
“คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร” ประกอบด้วย
(1) ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนรวมกันไม่เกินสิบเจ็ดคน ซึ่งแต่งตั้ง
จากผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข เภสัชกรรม กฎหมาย จริยธรรม
การวิจัยในคน ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์หรือสาธารณสุขหรือด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม และ
(2) กรรมการซึ่งแต่งตั้งจากภาคประชาชน จานวนไม่เกินสองคน
ข้อ 7 กรรมการตามข้อ 6 มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี นับแต่วันที่ได้รับ
การแต่งตั้ง และอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
เมื่ อ ครบก าหนดวาระตามวรรคหนึ่ ง หากยั ง มิ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการขึ้ น ใหม่ ให้ ก รรมการ
ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่
กรณีที่กรรมการว่างลงก่อนครบวาระตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าคณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการเท่าที่มีอยู่ เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างอยู่ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งแทนตาแหน่ง
ที่ว่างอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งไว้แล้ว
ถ้าวาระของกรรมการตามวรรคหนึ่งเหลืออยู่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน อาจไม่ต้องแต่งตั้ง
กรรมการแทน
ข้อ 8 นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(3) เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6) มี เ หตุ บกพร่อ งอย่า งมากต่อหน้า ที่ หรื อ มีความประพฤติเ สื่อ มเสี ย อย่ างร้ายแรงและ
กรรมการมีมติมากกว่ากึ่งหนึ่งเห็นสมควรให้ออกจากตาแหน่ง
(7) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งให้พ้นจากตาแหน่ง
ข้อ 9 ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ดาเนินการตามสมควรเพื่อปกป้องศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์
ของผู้เข้าร่วมการวิจัยและชุมชนในโครงการวิจัยในคน โดยพิจารณาผลประโยชน์และความจาเป็นของ
โครงการวิจัยในคนตลอดจนกากับดูแลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
รวมถึงการพิจารณาผลประโยชน์ การขัดกันของผลประโยชน์ของผู้วิจัย ผู้สนับสนุนและผู้เกี่ยวข้อง
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(2) กาหนดประเภทความเสี่ยงของโครงการวิจัยในคน
(3) อ่านและพิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยในคนร่วมกันถึงความชอบธรรมด้านจริยธรรม
การวิจัยในคน และออกหนังสือรับรอง
(4) ติดตาม ประเมินต่อเนื่องโครงการวิจัยในคนที่กาลังดาเนินการอยู่เป็นระยะจนกว่าจะสิ้นสุด
โครงการวิจัยในคน รวมถึงตรวจเยี่ยมสถานที่ดาเนินการวิจัยเพื่อกากับดูแลการวิจัยให้เป็นไปตาม
แผนการวิจัย
(5) ให้ความรู้ คาแนะนา และประชาสัมพันธ์ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน แก่ผู้วิจัยและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(6) จัดทาบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาต่าง ๆ เพื่อคัดเลือกให้ทาหน้าที่อ่าน
ทบทวน วิเคราะห์ สรุปประเด็น ให้ความเห็นหรือนาเสนอโครงการวิจัยในคน
(7) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ข้อ 10 การประชุ ม ของคณะกรรมการต้อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม่ น้ อยกว่า กึ่ งหนึ่งของ
จานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีผลประโยชน์ขัดกัน
กรรมการผู้นั้นมีหน้าที่แจ้งคณะกรรมการทราบและตอบข้อซักถามแล้วออกจากที่ประชุม
หมวด 3
การพิจารณาโครงการวิจัยในคนและออกหนังสือรับรอง
ข้อ 11 ให้ ผู้ วิ จั ย ยื่ น ค าขอเสนอโครงการวิ จั ย ในคน ณ ส านั ก งานพั ฒ นาระบบบริ ก าร
ทางการแพทย์ สานักการแพทย์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาออกหนังสือรับรอง
กรณีที่เป็นโครงการวิจัยในคนและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารแล้วมีความครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่
ส่งโครงการวิจัยในคนและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ข้อ 12 เมื่อคณะกรรมการได้รับเอกสารตามข้อ 11 แล้ว ให้คณะกรรมการกาหนดประเภท
โครงการวิจัยในคนว่าเป็น โครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงมากหรือเป็นโครงการวิจัยที่มีความเสี่ยงน้ อ ย
หรือแทบไม่มีความเสี่ยง
กรณีเป็นโครงการวิจัยในคนที่มีความเสี่ยงมากหรือความเสี่ยงน้อย ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง
กรรมการจานวนไม่เกิน สามคนต่อหนึ่ งโครงการวิจัยในคน เพื่อทาหน้าที่อ่าน ทบทวน วิเคราะห์

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๓๖ ง

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

สรุปประเด็นให้ความเห็นและหรือนาเสนอโครงการวิจัยในคน และในกรณีที่เห็นสมควรมีผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้ า นเพิ่ ม เติ ม ให้ คั ด เลื อ กบุ ค คลที่ ขึ้ น บั ญ ชี ไ ว้ ต ามข้ อ 9 (6) ได้ อี ก ไม่ เ กิ น สามคนต่ อ หนึ่ ง
โครงการวิจัยในคน
กรณีเป็น โครงการวิจัยในคนที่แทบไม่มีความเสี่ยง ให้คณะกรรมการมอบหมายกรรมการ
คนหนึ่งเพื่อทาหน้าที่ทบทวน วิเคราะห์ สรุปประเด็น ให้ความเห็น และเสนอประธานออกหนังสือรับรอง
กรณียกเว้นการพิจารณา
ข้อ 13 การพิ จ ารณาโครงการวิ จั ย ในคนครั้ ง แรกตามข้ อ 12 วรรคสอง หากเป็ น
โครงการวิจัยในคนประเภทที่มีความเสี่ยงมากหรือมีผู้เข้าร่วมวิจัยกลุ่มเปราะบาง ให้กรรมการและ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ถ้าเป็นโครงการวิจัยในคน
ประเภทที่มีความเสี่ยงน้อย ให้กรรมการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบันทึกความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร
ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 14 การพิจารณาต่อเนื่องของโครงการวิจัยในคนที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยแล้ว
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการจานวนไม่เกินสามคนต่อครั้ง เพื่อทาหน้าที่อ่าน ทบทวน วิเคราะห์
สรุปประเด็น ให้ความเห็นและหรือนาเสนอโครงการวิจัยในคน และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ
ข้อ 15 แนวทางการพิจารณาโครงการวิจัยในคน ให้เป็นไปตามวิธีดาเนินการมาตรฐาน
จริยธรรมการวิจัย กรุงเทพมหานคร โดยอย่างน้อยต้องคานึงถึงมาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ข้อ 16 คณะกรรมการจะออกหนังสือรับรองให้ผู้วิจัยได้ต่อเมื่อพิจารณาแล้วว่าโครงการวิจัย
ในคนนั้นได้คานึงถึงการพิทักษ์สิทธิและสวัสดิภาพของผู้เข้าร่วมการวิจัย รวมทั้งความปลอดภัยและ
ความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมการวิจัย ตามเกณฑ์ทางจริยธรรมการวิจัยในคนที่เป็นสากล
หมวด 4
การเรียกเก็บค่าบริการและการจ่ายค่าตอบแทน
ข้อ 17 ให้เรียกเก็บค่าบริการจากผู้วิจัย เว้นแต่ โครงการวิจัยของ
(1) ข้าราชการกรุงเทพมหานครหรือบุคลากรกรุงเทพมหานครที่ได้รับทุนจากกรุงเทพมหานคร
หรือได้รับมอบหมายให้ทาการวิจัยจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มอบหมาย
(2) นักเรียน นักศึกษา แพทย์ประจาบ้าน หรือแพทย์ประจาบ้านต่อยอด ในหน่วยงาน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(3) นักเรียน นักศึกษา แพทย์ประจาบ้าน หรือแพทย์ประจาบ้านต่อยอด ของสถาบันอื่น
ที่มีข้อตกลงด้านการเรียนการสอนร่วมกับกรุงเทพมหานคร

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๓๖ ง

หนา้ ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ข้อ 18 การเรีย กเก็บค่ าบริก ารให้ใ ช้อั ต ราตามบัญชี 1 แนบท้า ยระเบีย บนี้ โดยผู้วิจัย
ต้องชาระค่าบริการในวันที่ยื่นโครงการวิจัยในคนตามข้อ 11
ข้อ 19 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกาหนดเงินเดือน
เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอื่น
ของกรุงเทพมหานคร และกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง
กรรมการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามข้อ 12 และข้อ 14 มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
ตามบัญชี 2 แนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ 20 การรั บ เงิ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น การน าส่ ง เงิ น การตรวจเงิ น
การสั่งก่อหนี้ และการสั่งจ่ายเงิน ให้ดาเนินการตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ
หรือคาสั่งที่กรุงเทพมหานครใช้โดยอนุโลม
หมวด 5
เบ็ดเตล็ด
ข้อ 21 ในกรณีที่มีเหตุพิเศษสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น หรือที่ไม่ได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ให้เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาสั่งการเป็นกรณี ๆ ไป
บทเฉพาะกาล
ข้อ 22 ให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
จะพิจารณาโครงการวิจัยในคนที่ค้างการพิจารณาอยู่แล้วเสร็จ
ข้อ 23 ให้ วิ ธี ด าเนิ น การมาตรฐานจริ ย ธรรมการวิจั ย กรุ งเทพมหานคร ระเบี ย บ ค าสั่ ง
หรือหนั งสือสั่งการซึ่งใช้บังคับแก่โครงการวิจัยในคนอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับต่อไปได้
เท่าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5
ขจิต ชัชวานิชย์
ปลัดกรุงเทพมหานคร
ปฏิบัตหิ น้าที่ในตาแหน่งผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร

บัญชี 1 อัตราการเรียกเก็บค่าบริการ

รายการ

การพิจารณา
โครงการวิจัยในคน
ครั้งแรก

๑. ผู้วิจัยที่ได้รับทุนจากเอกชนที่แสวงหา
ผลกาไรทั้งภายในหรือภายนอกประเทศ
หรือได้รับทุนจากหน่วยงานต่างประเทศ
10,000 บาท/โครงการ
หรือได้รับทุนจากหน่วยงานความร่วมมือ
กับต่างประเทศ
2. ผู้วิจัยเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ศึกษา
หลังปริญญา นอกสังกัดกรุงเทพมหานคร
2.1 ระดับต่ากว่าปริญญาตรี/ปริญญาตรี
500 บาท/โครงการ
2.๒ ระดับปริญญาโท
1,000 บาท/โครงการ
2.๓ ระดับปริญญาเอก
1,500 บาท/โครงการ
2.๔ แพทย์ประจาบ้านหรือแพทย์ประจา
1,000 บาท/โครงการ
บ้านต่อยอด
3. ผู้วิจัยนอกสังกัดกรุงเทพมหานครที่ไม่ใช่
นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ศึกษาหลังปริญญา
3,000 บาท/โครงการ
ทีไ่ ด้รับทุนจากภาครัฐภายในประเทศหรือ
หน่วยงานทีไ่ ม่แสวงหาผลกาไรหรือทุนส่วนตัว
4. ผู้วิจัยเป็นข้าราชการหรือบุคลากรสังกัด
กรุงเทพมหานครที่ได้รับทุนจากภาครัฐ
1,000 บาท/โครงการ
ภายในประเทศหรือหน่วยงานที่ไม่แสวงหา
ผลกาไรหรือทุนส่วนตัว
5. ค่าบริการในการออกสาเนาหนังสือ
รับรองโครงการวิจัยในคน
6. ค่าบริการในการสาเนาเอกสาร
โครงการวิจัยในคน
7. ค่าพิมพ์ (Print) เอกสารโครงการวิจัยในคน

ค่าบริการ
การพิจารณาต่อเนื่อง
ของโครงการวิจัยในคน
ที่ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยแล้ว
การขอต่ออายุการรับรอง การขอแก้ไขเพิ่มเติม
โครงการวิจัยในคน
2,000 บาท/ครั้ง

1,000 บาท/โครงการ

500 บาท/ครั้ง

-

1,000 บาท/ครั้ง

500 บาท/โครงการ

-

-

100 บาท/ฉบับ
5 บาท/หน้า
15 บาท/หน้า

-2บัญชี 2 อัตราการจ่ายค่าตอบแทน
ประเภท
1. การพิจารณาโครงการวิจัยในคน
ครั้งแรก

2. การพิจารณาต่อเนื่องของ
โครงการวิจัยในคน

รายการ
อัตราค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
400 บาท/เรื่อง/คน
ที่ทาหน้าที่อ่าน ทบทวน วิเคราะห์ สรุปประเด็นและ
ให้ความเห็นโครงการวิจัยในคนที่มีความเสี่ยงน้อย
โดยการบันทึกความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร
ในแบบฟอร์มที่กาหนดไว้ (Expedited review)
2. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
1,000 บาท/เรื่อง/คน
ที่ทาหน้าที่อ่าน ทบทวน วิเคราะห์ สรุปประเด็น
ให้ความเห็นเพื่อนาเสนอโครงการวิจัยในคนที่มี
ความเสี่ยงมากหรือผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นกลุ่มเปราะบาง
ในที่ประชุมคณะกรรมการ (Full board review)
1. ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทบทวน 200 บาท/คน/รอบรายงาน
รายงานความก้าวหน้าและหรือรายงานการขอต่ออายุ
การรับรองโครงการวิจัยในคน (Progress report and
renewal of previously approved protocol)
2. ค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ ด้รับมอบหมายให้ทบทวน 200 บาท/คน/รายงาน
รายงานการขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัยในคนที่ผ่าน
การรับรอง (Protocol amendment)
3. ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทบทวน 200 บาท/คน/รายงาน
รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง
(Serious Adverse Event : SAE)
4. ค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ ด้รับมอบหมายให้ทบทวน 200 บาท/คน/รายงาน
รายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติตามโครงการวิจัย
ในคนที่ได้รับการรับรอง (Protocol deviation)
5. ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทบทวน 200 บาท/คน/รายงาน
รายงานยุติโครงการวิจัยในคนก่อนกาหนดหรือ
การระงับการวิจัย (Premature termination)
6. ค่าตอบแทนกรรมการทีไ่ ด้รับมอบหมายให้ทบทวน 200 บาท/คน/รายงาน
รายงานสรุปผลการวิจัย (Final report)
7. ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจ
1,000 บาท/คน/ครั้ง
เยี่ยมเพื่อกากับดูแลการวิจัย เพื่อนาเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการ (Site monitoring visit)

