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ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
นักวิจัย/ผู้ประสานงานวิจัย 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของโครงการวิจัยที่จะขอรับรองจาก CREC ได้ที่ 

https://crecthailand.org/Guide.php 
2. การเตรียมเอกสารโครงการวิจัย 

a. ตรวจสอบเอกสารโครงการวิจัยและคำอธิบายในการเตรียมเอกสารเพ่ือ
ประกอบการขอรับรองจาก CREC ได้ตามแบบฟอร์ม AO 01-S04 หรือ AO 02-
S04 (เฉพาะโครงการวิจัยที่ผ่านการรับรองจาก IHRP) 

b. รายการเอกสารที่ Submit เป็นไปตามแบบฟอร์ม AO 01-S04  
c. สำหรับโครงการวิจัยประเภท clinical trial phase I / II ตอ้งมีการเตรียม

แบบฟอร์ม  AP02-S04 for PI เพ่ิมเติม 
3. การกำหนดวันที่ submit เอกสาร 

a. เนื่องจาก CREC มีคณะกรรมการฯ 5 ชุด (panel) พิจารณาโครงการที่มีความ
เชี่ยวชาญที่แตกต่างกัน โดยคณะกรรมการฯ ในแต่ละ panel ได้กำหนดวัน
ประชุมที่แน่นอนไว้ในแต่ละเดือนแล้ว การ submit เอกสารโครงการต้อง 
submit เอกสารที่ครบถ้วนให้เจ้าหน้าที่อย่างน้อย 20 วันก่อนกำหนดการ
ประชุม โดยตรวจสอบวันประชุมและกำหนดวันส่งเอกสารเพ่ือเข้ารอบประชุมที่
ต้องการ ได้ที่  https://crecthailand.org/schudule.php 

4. วิธีการ submit เอกสารโครงการ 
a. การ submit ผ่านระบบ CREC Submission online: 

https://crec.submission-online.com/ 
b. ประเภทของไฟล์เอกสารที่ submit จะรับในรูปแบบของ .pdf ยกเว้นแบบฟอร์ม 

AO 01-S04 ที่ขอรับเป็นไฟล์ .doc อย่างเดียว และแบบฟอร์ม AP 04-S04 หรือ 

1.AO 01-S04 
2.AO 02-S04 
3.AP 04-S04  
4.AP 05-S04 
5.AP 06-S04 
6.AP 01-S07 
7.AP02-S04 for PI 

https://crecthailand.org/schudule.php
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AP 06-S04 และหนังสือนำส่งที่มีรายชื่อรายการเอกสารที่ขอรับรองที่ขอรับทั้ง 
.doc และ .pdf  

5. การเตรียมเอกสาร hard copy 
a. เจ้าหน้าที่อาจขอรับเอกสารที่เป็น hard copy ในบางกรณี โดยจำนวน hard 

copy ที่ขอรับเพิ่มเติมเป็นไปตาม requirement ของ Reviewer 
b. เอกสาร hard copy 1 ชุด ประกอบด้วย แฟ้มเอกสารโครงการ และ CD ที่มี

ข้อมูลโครงการ จำนวน 1 แผ่น และ ขอให้จัดเอกสารใส่แฟ้มให้เรียบร้อย การส่ง
เอกสารมาที่สำนักงานฯ โดยที่ไม่ได้จัดใส่แฟ้ม เจ้าหน้าที่ต้องนำเอกสารมาจัดใส่
แฟ้มตามจำนวนที่ require ซึ่งเป็นผลให้การดำเนินการให้ขั้นตอนต่อไปล่าช้า 

c. ในกรณีที่ Local EC มี require ให้จัดเตรียม hard copy สำหรับการประเมิน 
Local Issue ทาง CREC จะดำเนินการจัดเตรียมหนังสือนำและแบบประเมิน 
Local Issue โดยจะส่งให้ Local EC ทุกที่โดยทาง E-mail ซึ่งจะ CC ให้ผู้วิจัย/ผู้
ประสานงาน ผู้วิจัย/ผู้ประสานงานนำหนังสือนำและแบบประเมิน Local Issue ที่
ได้รับแนบไปพร้อมกับ package hard copy  

6. ค่าธรรมเนียม  
a. ต้องแนบหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมพร้อมกับเอกสารโครงการ ไม่เช่นนั้นจะ

ถือว่าเอกสารโครงการไม่ครบถ้วน ศึกษารายละเอียดค่าธรรมเนียมได้ที่  
https://crecthailand.org/fee.php 

b. อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามแหล่งทุนวิจัย (รัฐบาล/เอกชน) และประเภทการ 
submission (Initial Submission / Amendment / การต่ออายุโครงการวิจัย) 

https://crecthailand.org/fee.php
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สำนักงาน CREC 1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารโครงการ หากเอกสารไม่ครบถ้วน แจ้งไปยังนักวิจัย/ผู้
ประสานงานวิจัยเพ่ือขอให้แก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม  

2. หากครบถ้วน เสนอโครงการแก่ทีมเลขาฯ เพื่อพิจารณา  
a. panel ที่รับผิดชอบโครงการ  
b. ประเภทการพิจารณา (Full Board Review / Expedited Review / 

Exemption Review) และ  
c. คณะกรรมการผู้พิจารณาทบทวนโครงการ (Reviewer) 

3. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ทราบผลการพิจารณาจากทีมเลขาฯ และประธานฯ รับรองผลการ
พิจารณาแล้ว ดำเนินการ ดังนี้ 

a. ออกรหัสโครงการและแจ้งนักวิจัย  
b. ส่งเอกสารไปยัง Local EC เพ่ือขอรับการประเมิน Local Issue 
c. ประสานงาน  Reviewer และส่งเอกสารเพื่อพิจารณา 

ดำเนินการภายใน 2 วัน
ทำการ (ไม่นับรวมวันที่ 
submit เอกสาร) 

นักวิจัย/ผู้ประสานงานวิจัย 1. ได้รับหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารโครงการ รหัสโครงการ panel ที่รับผิดชอบ
โครงการ และประเภทการพิจารณา (Full Board Review / Expedited Review / 
Exemption Review) 

2. นำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารและรหัสโครงการ ประสานกับ Local EC ที่ขอ
รับรองจาก CREC เพ่ือชำระค่าธรรมเนียมหรือดำเนินการตามขั้นตอนทีแ่ต่ละสถาบัน
กำหนด 

3. กรณีท่ีโครงการมีประเภทการพิจารณาเป็น Full Board Review สามารถตรวจสอบรอบ
ประชุมที่พิจารณาโครงการได้ที่  https://crecthailand.org/schudule.php  

 

https://crecthailand.org/schudule.php%20โดย
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แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง 
1. AO 01-S04 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย 

2. AO 02-S04 แบบตรวจสอบความครบถ้วนของโครงร่างการวิจัย กรณีโอนมาจาก IHRP 
3. AP 04-S04 แบบเสนอเพ่ือขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์ สำหรับโครงการวิจัยด้านชีวการแพทย์  

4. AP 05-S04 แบบเสนอเพ่ือขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์/พฤติกรรมศาสตร์ 

5. AP 06-S04 แบบแสดงการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
6. AP 01-S07 Investigator’s Brochure for Medical Device Study 

7. AP02-S04 for PI เอกสารประเมินความพร้อมของสถาบัน (local issues) จากสถาบันที่ดำเนินการวิจัย clinical trial phase I, II สำหรบัหัวหน้า
โครงการวิจัยของแต่ละสถาบัน 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. CREC 04 / v.4.0 การบริหารจัดการกับโครงร่างการวิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณาครั้งแรก (Management of Protocol Submission) 
2. ประกาศคณะกรรมการกลางการวิจัยในคนในประเทศไทย เรื่อง “แนวปฏิบัติในการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน” 

3. ประกาศมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย ที่ มสจท 013/2564 เรื่อง การยื่นเอกสารขอรับพิจารณาจากคณะกรรมการกลางพิจารณา
จริยธรรมการวิจัยในคน (ฉบับที่ 2) 

 


