
 
สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) 
สํานักงาน : อาคารจุลชีววิทยา ชั้น ๗  
โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ ๒ ถนนวังหลัง  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๙ ๗๓๐๖ โทรสาร ๐ ๒๔๑๒ ๔๘๑๑ 

The Biosafety Association (Thailand)
Office : Microbiology building 7th Floor 

Faculty of Medicine Siriraj hospital 
Bangkoknoi, BKK. 10700 Thailand. 

Tel. +66 2419 7306 Fax. +66 2412 8411 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ท่ี สชท. 2562/027 
วันท่ี 14  พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
เร่ือง ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรบัเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งท่ี 4 
เรียน สมาชิกสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) และผู้สนใจ 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย โครงการประชุม และตารางการประชุม 

 
ด้วย สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จัดให้มีการ

ประชุมวิชาการ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ครั้งท่ี 4 (Workshop for biosafety officer: BSO-IV)”  ระหว่างวันท่ี 1-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเอสดี 
อเวนิว ป่ินเกล้า กรุงเทพฯ  โดยในวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นการประชุมวิชาการประจําปีของสมาคมฯ ในหัวข้อ 
“Biosafety & Biosecurity: Friend or Foe”   การประชุมครั้งนี้แบ่งเป็น 
1. การประชุมวิชาการ 1 วัน (วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) ในหัวข้อ “Biosafety & Biosecurity: Friend or Foe”  

รับจํานวน 150-200 คน 
2. การประชุมวิชาการ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ BSL-2 รวม 3 วัน (วันท่ี 1-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)  

รับจํานวน 100-120 คน 
3. การประชุมวิชาการ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ BSO รวม 5 วัน (วันท่ี 1-5 กรกฎาคม พ.ศ . 2562)  

รับจํานวน 100-120 คน 
 

ในการนี้ คณะกรรมการจัดการประชุมใคร่ขอประชาสัมพันธ์การประชุม โดยท่านท่ีสนใจสามารถดูรายละเอียด 
ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย  และลงทะเบียนออนไลน์ได้ท่ีเว็บไซต์ของสมาคมฯ  http://biosafetythailand.org/register/ 
ตั้งแต่วันน้ีถึงวันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 หรือเม่ือครบจํานวนผู้ลงทะเบียน  การประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมภาครัฐ 
มีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลาเม่ือได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 

 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประเสริฐ เอื้อวรากุล 
 นายกสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) 

 
  :  thaibiosafety.asso@gmail.com 
  : 0 2419 7306 / 09 1549 9145 / 09 5536 5359 



 
สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) 
สํานักงาน : อาคารจุลชีววิทยา ชั้น ๗  
โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ ๒ ถนนวังหลัง  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๙ ๗๓๐๖ โทรสาร ๐ ๒๔๑๒ ๔๘๑๑ 

The Biosafety Association (Thailand)
Office : Microbiology building 7th Floor 

Faculty of Medicine Siriraj hospital 
Bangkoknoi, BKK. 10700 Thailand. 

Tel. +66 2419 7306 Fax. +66 2412 8411 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ที่ สชท. 2562/028 
วันที่ 14  พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าที่ 

ความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งท่ี 4 
เรียน อธิการบดี / คณบดี / ผู้อํานวยการโรงพยาบาล / ผู้อํานวยการสถาบันฯ / สํานัก / ศูนย์ฯ 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย โครงการประชุม และตารางการประชุม 

 
ด้วย สมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) ร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ จัดให้มีการ

ประชุมวิชาการ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ครั้งท่ี 4 (Workshop for biosafety officer: BSO-IV)”  ระหว่างวันท่ี 1-5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเอสดี 
อเวนิว ป่ินเกล้า กรุงเทพฯ  โดยในวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นการประชุมวิชาการประจําปีของสมาคมฯ ในหัวข้อ 
“Biosafety & Biosecurity: Friend or Foe”   การประชุมครั้งนี้แบ่งเป็น 
1. การประชุมวิชาการ 1 วัน (วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) ในหัวข้อ “Biosafety & Biosecurity: Friend or Foe”  

รับจํานวน 150-200 คน 
2. การประชุมวิชาการ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ BSL-2 รวม 3 วัน (วันท่ี 1-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562)  

รับจํานวน 100-120 คน 
3. การประชุมวิชาการ และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ BSO รวม 5 วัน (วันท่ี 1-5 กรกฎาคม พ.ศ . 2562)  

รับจํานวน 100-120 คน 
 
ในการนี้ คณะกรรมการจัดการประชุมใคร่ขอประชาสัมพันธ์การประชุม โดยท่านท่ีสนใจสามารถดูรายละเอียด 

ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย  และลงทะเบียนออนไลน์ได้ท่ีเว็บไซต์ของสมาคมฯ  http://biosafetythailand.org/register/ 
ตั้งแต่วันน้ีถึงวันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 หรือเม่ือครบจํานวนผู้ลงทะเบียน  การประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมภาครัฐ 
มีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลาเม่ือได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 
ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประเสริฐ เอื้อวรากุล 
 นายกสมาคมชีวนิรภัย (ประเทศไทย) 

 
  :  thaibiosafety.asso@gmail.com 
  : 0 2419 7306 / 09 1549 9145 / 09 5536 5359 


