
 

AF 01-10/1.0 

  
Submission Form for Ethical 
Review 

 

 

Please fill in this form and provide necessary documents that apply. This form will help exemption or expedited the 
review process. 

 
Section 1 : Protocol identification 
Request for  Exemption or  Expedited Review, please specify the criteria  category …………. (see the criteria for 
exemption and expedited review)  Full Board Review. 

 
REC No. …………. 
For board use only 

1.1 Protocol title (Thai) 
 
 
 

  

1.2 Protocol title (English) 
 
 
 

  

1.3 Sponsor/Source of funding 
       Government ………………………                      NGO …………………………..      
       Private sector ……………………..                     Others ………………………….  

  

1.4 Protocol number (if any) 
 
 

  

1.5 Sponsor  contact phone/fax (Thailand)/e-mail 
 
 

  

1.6 Protocol as part of  - Thesis / Dissertation / IS / Undergraduate                                No          Yes(Attach doc 6.11)   
             - Postgraduate training (Board/Sub-board)       No          Yes(Attach doc 6.11)   
Section 2: Investigator (attach doc 6.5)   

2.1 Name of principal investigator 
 
 

  

2.2 Degree/Specialty  
 
 

  

2.3 Institutional affiliation  
 
 

  

2.4 Contact phone/Fax/Email  
 
 

  

2.5 How many other research projects are still open under your responsibility?     
 
 

  

2.6 How many active research subjects are under your responsibility?  
 
 

  

2.7 How many research staffs (Co-investigators included) do you have for thisproject? 
 
 

  

Section 3: Research protocol   
3.1 Research Design (Check all that apply)   

 Basic science research   Descriptive/Qualitative     

 
 

Kamphaengphet Rajabhat University 
Research Ethics Committee 
 
ทุกคนตอ้งรู้วา่ โครงการเป็นการพิจารณา

แบบยกเวน้/เร่งรัด/หรือเตม็รูปแบบ 

โครงการท่ีเป็นแบบยกเวน้/เร่งรัด
จะตอ้งมีหมายเลข Category ศึกษา
จาก AF 01-09 และAF 05-09 

อยา่ลืมใส่ช่ือภาษาไทย/
องักฤษ 

โครงการมีผูส้นบัสนุนหรือเปล่า หน่วยงานของรัฐ/เอกชน หรือ
ทุนส่วนตวั (โปรดระบุ) 

มีหมายเลขโครงการหรือเปล่า หากไม่มีใหร้ะบุวา่ “ไม่มี”
หรือ “None” 

ใส่หมายเลขโทรศพัท/์Fax/Email ของผูส้นบัสนุน (ในกรณีท่ี
มีผูส้นบัสนุนหากไม่มีระบุวา่ “ไม่มี” หรือ “None”) 

ช่ือผูว้จิยัหลกั 

สถาบนั/หน่วยงาน 

ปริญญา/ความเชียวชาญ ใส่หมายเลขโทรศพัท/์Fax/Email ท่ีสามารถติดต่อได ้

โครงการเป็นส่วนหน่ึงของวทิยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์/การ
คน้ควา้อิสระ/วทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาตรี หรือเปล่า? 

มีโครงการวจิยัในความรับผิดชอบท่ี
ก าลงัด าเนินการอยูก่ี่โครงการ 

มีอาสาสมคัรโครงการวจิยัในความรับผิดชอบก่ีคน 

มีผูร่้วมวจิยั/เจา้หนา้ท่ีวจิยัก่ีคน 

งานวจิยัเป็นแบบใด หรือ
เลือกในทุกขั้นตอนของ

โครงการวจิยั 



 Survey   Case-control      
 Laboratory experiment    Diagnostic test     
 Applied research     Clinical trial     
 R/D   Cohort     

 Bioequivalence   Other (specify)……………………...     
    

3.2 Methods involved the followings (tick all that apply)   
  Questionnaire/Interview/Diary (Attach doc 6.6)     
  Specimen/Sample collection     
  Records/Document extraction     
  In vitro diagnostic devices     

  In vivo diagnostic devices     
  Medical devices (Attach doc 6.12, 6.13, 6.14)     
  Drugs(Attach doc 6.10, 6.12,6.15)     
  Cosmetics(Attach doc 6.10, 6.12)     
  Medicinal plants(Attach doc 6.10, 6.12,6.15)     
  Foods(Attach doc 6.12)     
  Behavioural/Psychological intervention     
  Embryonic stem cell/Genetic material     
  Radiation/Isotope     
  Tissue/Organ transplant     
  Procedures/Operation     
  Other (specify)…………………………………     
 

3.3 
 
Expected duration of the project………years………months 
 

  

3.4 Investigation site   
  Single     
  National multi-site/multi-center     
  International multi-site/multi-center     

3.5 Has this protocol been reviewed by another ethics committee prior to this submission?   
  No     
  Yes (Attach doc 6.17)     

3.6 Has this protocol been registered according to clinical trial registration    
  No     
  Yes (Attach doc 6.16, 6.18)     
Section 4: Subjects and recruitment   

4.1 Does this protocol include the following subjects? (tick all that apply)   
  No data obtained directly from human (Go to 4.2)     
  Prisoners      
  Pregnant women/Elderly      
  Mentally ill subjects     
  Chronic disease/Cancer or terminally ill subjects     
  Neonates/Infants/Children (aged <20)     
  HIV/AIDS     
  Institutionalized e.g. orphanage, leprosarian     
  Illiterate subjects or Minorities e.g. hilltribes     
  Subordinate e.g. students, employees, soldiers, patients 

Other (specify)…………………………………  
    

 
 

 

4.2 Methods used to recruit subjects   
  No (Go to 4.3)     
  Personal contact at outpatient clinic /inpatient      
  Personal contact at ER or ICU     
  Personal contact in community     
  Contact via telephone or post     
  Advertising e.g. poster, flyers, mass media (website included)     

วธีิการท่ีใชใ้นการวจิยัมี
อะไรบา้ง 

ระยะเวลาท่ีจะใช ้

สถานท่ีด าเนินการวจิยัท่ีเดียวหรือหลายท่ีภายใน
หรือภายนอกประเทศ 

เคยขอจริยธรรมการวจิยัในมนุษยจ์ากหน่วยงานอ่ืนหรือเปล่า 

โครงการไดล้งทะเบียนเก่ียวกบั Clinical Trial หรือไม่ 

มีอาสาสมคัรตามท่ีระบุไวใ้นน้ีหรือเปล่า หรือไม่มี ให้
ระบุตรง Other (Specify)………โดยการระบุวา่

อาสาสมคัรเป็นใครใหช้ดัเจน 

วธีิการในการเลือกอาสาสมคัร 
-ติดต่อทางผูป่้วยใน/ผูป่้วยนอก -ติดต่อท่ีหอ้ง ER หรือ ICU 

-ติดต่อในพ้ืนท่ี -ติดต่อผา่นทางโทรศพัทห์รือจดหมาย  
-ผา่นทางโฆษณา โปสเตอร์ ใบปลิว ส่ือ รวมถึง Website -

อ่ืน ๆ ระบุ.............. 



  Other (specify)……………………………………………     

4.3 Person obtaining informed consent   
  No (Go to 4.4)     
  Principal/Co-Investigators     
  Research staff     
  Other (specify) ...........................................................     

 
4.4 

 
Expected number of subjects in each arm............................. total number of subject………….……… 
 

  

4.5 Subject payment/incentives   
  No      
 Yes 

(if yes, please give details............................................................................... 
    

4.6 Compensation for injury / lost   
  No     
 Yes 

(if yes, please give details............................................................................... 
    

Section 5 : Study monitoring or DSMB(Data Safety Monitoring Board)  
  No     
  Yes     
Section 6: Summary of attached documents  required for the review (please tick all that apply) 
   copies  

6.1 แบบยื่นขอรับการพิจารณาจริยธรรม (Submission form : AF 01-10)   4  

6.2 แบบประเมินโครงการวิจัยด้วยตนเอง(Self-Assessment Form : AF 02-10 หรือ AF 04-11)  4  

6.3 ข้อมูลค าอธิบายและหนังสือแสดงความยินยอมส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Information sheet and/or consent form : 
AF 04-10, AF 05-10, AF 06-10)   

 4  

6.4 โครงการวิจัยฉบับเต็ม (Full Protocol)   4  

6.5 ประวัติผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัย (Principal investigator and Co- investigator’s CV) 
Human Subject Protection Course 

GCP training certificate (clinical trial only)  

 
 
 

4  

6.6 รายละเอียดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Questionnaire/Scale/Interview Form/Case report form)   4  

6.7 การขัดแย้งทางผลประโยชน์(Conflict of interest and funding form : AF 03-10)  4  

6.8 งบประมาณที่ได้รับ โดยย่อ (Budget)  4  

6.9 สรุปโครงการวิจัย (Protocol synopsis)   4  

6.10 Investigator brochure   4  

6.11 Approval document from thesis committee/advisor  1  

6.12 Recruitment materials e.g. written information and script   1  

6.13 Medical devices safety approval from Thai FDA  1  

6.14 Certificate of Free Sale  1  

6.15 Approval for investigational drug used in research  1  

6.16 Drug approval from Thai FDA  1  

6.17 Approval result report from other IRB  1  

6.18 Document of registration  1  

6.19 Electronic files of all aboveandrelated documents  1 CD ROM  

 

Note:  Investigator has to provide document 6.1-  6.9 and 1 CD ROM (6.19)  on submission for initial review.  Other 
documents are also necessary for some type of protocol. Document 6.9 should be in Thai and not exceed 5 pages. 
Should you need more information, please contact our board secretary at KPRU-REC. Tel 0-55968642  
 

 
Investigator signature ……………........................…...….................................dated…….....…..…/…...………/………….... 
                                                            (Please retain copy of the completed form for your study record.) 

บุคคลท่ีจะเป็นผูข้อความยนิยอม 

จ านวนอาสาสมคัรทั้งหมดในโครงการ 

การจ่ายเงินใหก้บัอาสาสมคัร/แรงจูงใจ
อ่ืนๆในการเขา้ร่วมโครงการมีหรือเปล่า 

ค่าชดเชยส าหรับการบาดเจบ็หรือสูญเสีย
มีหรือเปล่า 

การตรวจติดตามโครงการวจิยั หรือ 
คณะกรรมการอิสระท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลความ

ปลอดภยั 

เอกสารท่ีจะส่งมาอะไรบา้ง ใหใ้ส่
เคร่ืองหมายถูกในทุกเอกสารท่ีส่ง 

อยา่ลืมลงช่ือและวนัท่ีนะคะ 



 
   Please attach the electronic files of all required documents (6.1 – 6.18) 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

โครงการวิจัยหมายเลข  (REC No.)  ...................../..................... 
กรุณาอ้างอิงหมายเลขข้างต้นเมื่อต้องการติดต่อกับ  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
หมายเลขโทรศัพท์  05570655 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       AF 02-10/1.0 

 
 
 

Self-Assessment Form for PI 
 

Protocol number: 
 

Title: 
(ไทย) 
(English) 

Investigator’s Name and Qualification:     Exemption  
   Expedited review  
   Full board review 

Item for Assessment A I NA A= appropriate, I= Inappropriate, NA=Not applicable 
หมายความว่าไม่เกี่ยวขอ้งหรือไมต่้องมี 

Protocol  Opinion/suggestion 
1.  Research value / merit     
2.  Research validity     
     2.1   Good rationale      

2.2 Appropriate design and methodology     
     2.3   Sample size consideration      
     2.4   Statistical analysis     
3.  Inclusion/ exclusion criteria     
     3.1  Assure fair selection     
     3.2  Answer research question     
     3.3  Concern about risk group     
4.  Risk  (to whom……………………….., risks by nature and expected 
events i.e. physical, psychological, financial, social, etc.) 

    

5.  Benefit (to whom……………………………, both direct and indirect)     
6.  Vulnerability     
7.  Additional safeguard     
     7.1  Appropriate recruitment      
     7.2  Adequate informed consent process     
     7.3  Acceptable treatment available     
8.  MTA/CTA (Material Transfer Agreement/Clinical Trial 
Agreement) 

    

9.  Others (Advertising, CRF, etc.)     
ICF (Informed Consent Form) ส่วนประกอบของเอกสาร  (ICH GCP 4.8.10) Opinion/suggestion 
1.  เอกสารข้อมูลค าชี้แจง/อธิบายส าหรับอาสาสมัครท่ีเข้าร่วมการวิจยั (Information sheet) 
      1.1  หัวข้อเรื่องท่ีจะท าการวิจัย     
      1.2  ภาษาท่ีใช้เข้าใจง่าย     

            1.3   มีข้อความระบุว่าเป็นงานวิจัย     
      1.4  เหตุผลท่ีอาสาสมัครได้รับเชิญให้เข้าร่วมในโครงการวิจัย     
      1.5  วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย      
      1.6  จ านวนอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการวิจัย     
      1.7  วิธีด าเนินการท่ีจะปฏิบัติต่อผู้เข้าร่วมวิจัย      
      1.8  ระยะเวลาท่ีอาสาสมัครแต่ละคนจะต้องอยู่ในโครงการวิจัย     
      1.9  ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการวิจัยต่ออาสาสมัครโดยตรง 
และ/หรือประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม/เกิดความรู้ใหม่ 

    

 1.10  ความเสี่ยง  ความไม่สบาย หรือความไม่สะดวก ท่ีอาจเกิดขึ้นแก่
อาสาสมัคร ในการเข้าร่วมในโครงการวิจัย 

    

 
 

Kamphaengphet Rajabhat University 
Research Ethics Committee 
 

อยา่ลืมใส่ช่ือโครงการทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 

วธีิการพิจารณา 

ใส่ช่ือผูว้จิยัและคุณสมบติัของผูว้จิยั 

ใหผู้ว้จิยัใส่เคร่ืองถูก  
 A = เหมาะสม  I = ไม่เหมาะสม NA = ไม่เก่ียวขอ้ง  

ในส่วนของ ICF นั้น จะตอ้งใส่ในกรณีท่ีเป็น
การพิจารณาแบบเร่งรัด/เตม็รูปแบบเท่านั้น 

**การพิจารณาแบบยกเวน้เลือก NA ทั้งหมด 



1.11  ทางเลือกหรือกระบวนการรักษาอื่น ๆ ในกรณีท่ีอาสาสมัครไม่เข้า 
ร่วมในโครงการวิจัย 

    

Item for review A B NA A= appropriate, B= Inappropriate, NA=Not 
applicable หมายความว่าไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ต้องมี 

      1.12  การให้เงินชดเชยค่าเดินทาง การเสียเวลา ความไม่สะดวก ไม่ 
สบาย และรายได้ท่ีเสียไป  จากการท่ีอาสาสมัครเข้าร่วมการวิจัย  วิธีการ 
ให้และเวลาท่ีให ้

    

1.13  การให้การรักษาพยาบาลหรือค่าชดเชย  เมื่อมีความเสียหายหรืออันตรายที่
เกิดจากการวิจัย       

    

1.14  แหล่งเงินทุนวิจัย และสถาบันที่ร่วมในการท าวิจัย     
1.15  การวิจัยทางพันธุศาสตร์จะต้องมีการขอความยินยอมและมีการให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับ genetic counseling 

    

1.16  การขอเก็บตัวอย่างที่เหลือจากการวิจัย และระยะเวลาที่เก็บเพื่อการตรวจ
เพิ่มเติมในอนาคต  หรือเพื่อการศึกษาใหม่ในอนาคต  ต้องมีการขอความยินยอมเพื่อ
เก็บตัวอย่างที่เหลือ  แต่การใช้ตัวอย่างนั้นจะต้อง ยื่นเร่ืองให้คณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณา 

    

1.17  บุคคลและหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่
อาสาสมัครเกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์  

    

1.18  หมายเลขโทรศัพท์ส านักงานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ที่
อาสาสมัครสามารถติดต่อกรณีมีข้อร้องเรียน          

   (หากมีการปฏบิัติที่ไม่เป็นไปตามข้อมูลในเอกสารท่าน
สามารถร้องเรียนได้ที่.........................) 

1.19  มีเอกสารข้อมูลฯ ฉบับที่เหมาะส าหรับเด็กอายุ 7-12 ปี     (ใช้ภาษาส าหรับเด็กในช่วงอายุดังกล่าวที่จะเข้าใจได้) 
2.  หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย  (Consentform)   
      2.1  มีข้อความ “อาสาสมัครมีอิสระที่จะปฏิเสธ หรือถอนตัวจากโครงการวิจัย
เมื่อใดก็ได้  โดยไม่มีผลใดๆ ต่อการรักษาพยาบาลที่ควรจะได้รับตามมาตรฐาน  หรือ
สูญเสียผลประโยชน์ใดๆที่พึงจะได้รับตามสิทธิ” 

    

      2.2  มาตรการการรักษาความลับของข้อมูลเกี่ยวกับอาสาสมัคร     
      2.3  ความเหมาะสมของการลงนามโดยผู้เข้าร่วมการวิจัย และ/หรือ ผู้แทนโดย
ชอบด้วยกฎหมาย 

    

      2.4  ความเหมาะสมของการแสดงความยินยอมของผู้เข้าร่วมการวิจัยที่ไม่
สามารถอ่านและเขียนได้ 

    

      2.5  ความเหมาะสมของกระบวนการขอ assent และการลงนาม ส าหรับเด็ก
อายุ 7-12 ป ี

    

Decision: Risk/Benefit Category  
 Research involving not greater than minimal risk(การวิจัยที่เกีย่วข้องกบัความเส่ียงเพียงเล็กน้อย) 
 Research involving greater than minimal risk but presenting the prospect of direct benefit to the individual subjects (การวิจัยที่
เกี่ยวขอ้งกับความเส่ียงมากกว่าปกติแต่ได้แสดงถึงประโยชน์ต่ออาสาสมัครโดยตรงในอนาคต) 
 Research involving greater than minimal risk and no prospect of direct benefit to individual subjects, but likely to yield 
generalizable knowledge about the subject’s disorder or condition (การวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัความเส่ียงมากกว่าปกติและไม่ได้แสดงถึงประโยชน์ต่อ
อาสาสมัครโดยตรงใน   
      อนาคต แต่มีความเป็นไปได้ที่จะน าความรู้เกี่ยวกับเรื่องความผิดปรกติหรอืภาวะของโรคของอาสาสมัครไปใช้กับผู้ป่วยคนอื่นๆ ได้) 
Research not otherwise approvable which presents an opportunity to understand, prevent, or alleviate a serious problem affecting  
the  health or welfare of children(การวิจัยที่มีนัยยะหนึ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ถึงโอกาสที่จะเข้าใจ, ป้องกัน หรือ บรรเทาปัญหาร้ายแรงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
หรือ สวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก) 

 
Investigator’s Signature  …..………….......................... 
 (                                                   )  
  Date  .............../........................../............... 

 

 

 

 

ส่วนของการพิจารณาแบบเร่งรัดและเตม็รูปแบบใหเ้ลือก 
A ในส่วนท่ีผูว้จิยัระบุใน AF 04-10 และ AF 05-10 

ในส่วนท่ีไม่เก่ียวขอ้งใหเ้ลือก NA 

ส่วนของการพิจารณาแบบเร่งรัดและเตม็รูปแบบให้
เลือก A ในส่วนท่ีผูว้จิยัระบุใน AF 04-10 และ 
AF 05-10 ในส่วนท่ีไม่เก่ียวขอ้งใหเ้ลือก NA 

ส่วนของการพิจารณาแบบเร่งรัดและเตม็รูปแบบให้
เลือก A ในส่วนท่ีผูว้จิยัระบุใน AF 04-10 และ 
AF 05-10 ในส่วนท่ีไม่เก่ียวขอ้งใหเ้ลือก NA 

อยา่ลืมเลือกกลุ่ม
ความเส่ียง/ประโยชน์
ของโครงการวจิยั 

อยา่ลืมลงช่ือและวนัท่ีนะคะ 
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Conflict of Interestand Funding Form 
 

Conflict of interest is not in itself a reason for protocol or investigator disapproval.  The board will consider its existence and magnitude and whether or 
not these may affect the scope of protection the right and welfare of human participants.  One copy of this form will be forwarded to the conflict of interest 
committee of the institute. The board will only send the investigator the institute opinion together with protocol approval results. 

Protocol title: 
  
 

For board use only  
For board use 

only 
 
REC No. 
 
 

Section 1: Funding  
1.1 Source of funding (tick all that apply) amount  
  None  -  
  Department/ institute      
  Pharmaceutical company     
  Other agency: ……..……………………......    
  Other agency: ……..……………………......    
   Grand total    
1.2 Investigators fee received (tick all that apply)    
  Monthly throughout the project    
  Lump sum for the whole project    
  Per subject recruited    
  Others (specify)……………………………..    
Section 2: Conflict of interest  
  yes no  
2.1 Do you, members of your family, or associated entity have or receive a financial interest in or from the 

sponsoring company? 
   

2.2 Do you hold any executive or scientific position in the sponsoring company?    
2.3 Do you serve as a consultant in scientific, financial, legal issues or a member of a “ speaker’ s bureau” 

concerning the products of the sponsoring company? 
   

2.4 Have you participated in or otherwise influenced any institute transaction with the sponsoring company in 
any of followings: buying, selling, leasing, licensing, supplying, or making contract?  

   

2.5 Have you assigned any student, postdoctoral fellow or other trainee, officer, support staff to a project 
sponsored by the sponsoring company? 

   

2.6 In the last year, how many times have you been supported by the sponsoring company to:     
           -Attend conferences/meetings abroad;___0___1___2 ____>2  
           -Attend conferences/meetings in the country;___0___1___2 ____>2  
           -Lecture for the staff of the sponsoring company;___0___1___2 ____>2  

Note. หากทั้งคณะผู้วิจัยไม่ม ีCOI ใหย้ื่นแบบฟอร์มร่วมกันได้ หากในคณะผู้วิจัยท่านใดมี COI ใหย้ื่นแบบฟอร์มแยก 
 

Investigator Signature ………………………………………dated…………/…………/………… 
                              (……………………………………..) 
 

Co-investigator Signature ……………………………dated……/…………/…………Co-investigator Signature ………………………dated……/…………/…… 
                              (……………………………………..)    (……………………………………..) 

 
(Please retain copy of the completed form for your study record.) 

  

Kamphaengphet Rajabhat University 
Research Ethics Committee 
 

อยา่ลืมใส่ช่ือโครงการวจิยันะคะ 

แหล่งทุนมาจากท่ีไหน 

ไดรั้บค่าธรรมเนียมผูว้จิยัหรือ
เปล่า แลว้ไดรั้บแบบไหน 

อยา่ลืมลงช่ือและวนัท่ีนะคะ 


