เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๗๑ ง

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งการนําเข้า ส่งออก นําผ่านราชอาณาจักร
ซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามมาตรา ๓๒ (๒)
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งการนําเข้า ส่งออก นําผ่าน
ราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามมาตรา ๓๒ (๒)”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติมอบหมาย
“สถานที่ดําเนินการ” หมายความว่า อาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่อื่นใดที่มีการดําเนินการ
ต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และให้หมายความรวมถึงพื้นที่โดยรอบของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
ที่มีการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ด้วย
ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะดําเนินการนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ต้องแจ้งต่อเลขาธิการ ณ สถาบันพัฒนาการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือสถานที่อื่นใด ตามที่เลขาธิการประกาศกําหนด
ข้อ ๕ ผู้ ใ ดประสงค์ จ ะนํ า เข้ า ซึ่ ง สั ต ว์ เ พื่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตร์ ต้ อ งแจ้ ง ก่ อ นการนํ า เข้ า
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ตามแบบการแจ้งการดําเนินการนําเข้า พร้อมเอกสารและหลักฐานท้ายประกาศนี้
เมื่อได้รับแจ้งแล้วให้สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ออกใบรับแจ้งตามแบบท้ายประกาศนี้
เมื่อมีการนําเข้าซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ณ สถานที่ดําเนินการปลายทางในราชอาณาจักร
เรียบร้อยแล้ว ภายในสามวันทําการให้ผู้ดําเนินการนําเข้าซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์แจ้งเป็นหนังสือ
ต่อเลขาธิการ

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๗๑ ง

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙

ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะดําเนินการส่งออกซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ต้องแจ้งก่อนการส่งออก
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ตามแบบการแจ้งการดําเนินการส่งออกพร้อมเอกสารและหลักฐานท้ายประกาศนี้
เมื่อได้รับแจ้งแล้วให้สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ออกใบรับแจ้งตามแบบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์จะดําเนินการนําผ่านซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ต้องแจ้งก่อนการนําผ่าน
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ตามแบบการแจ้งการดําเนินการนําผ่าน พร้อมเอกสารและหลักฐานท้ายประกาศนี้
เมื่อได้รับแจ้งแล้วให้สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ออกใบรับแจ้งตามแบบท้ายประกาศนี้
ข้อ ๘ ผู้นําเข้า ผู้ส่งออก และผู้นําผ่านซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
จรรยาบรรณการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
สุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ
รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ประธานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

แบบ สพสว.วช. – นผ.1

เลขที่ O -/
แบบแจ้งการดําเนินการนําผ่านซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
(ตามมาตรา ๓๒ (๒))
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

1. ข้าพเจ้า
 1.1 บุคคลธรรมดา อายุ..........ปี สัญชาติ...........บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่ 
หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว เลขที่
ออกให้เมื่อวันที่
หมดอายุวันที่
บ้านเลขที่
หมู่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่
อีเมล
 1.2 นิติบุคคล ชื่อ
ประเภท
จดทะเบียนเมื่อ
ทะเบียนเลขที่
สํานักงานตั้งอยู่เลขที่
หมู่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่
อีเมล
โดย (นาย/นาง/นางสาว)
ผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่ 
หรือหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว เลขที่
ออกให้เมื่อวันที่
หมดอายุวันที่
บ้านเลขที่
หมู่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่
อีเมล
มอบอํานาจให้(นาย/นาง/นางสาว)
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่ 
หรือหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว เลขที่
ออกให้เมื่อวันที่
หมดอายุวันที่
บ้านเลขที่
หมู่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่

ถนน
รหัสไปรษณีย์
อีเมล

ขอแจ้งการดําเนินการนําผ่านซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้
ลําดับที่
ชนิด
สายพันธุ์
อายุ
เพศ
จํานวน (ตัว)
ID ของสัตว์ (ถ้ามี)

2. นําเข้าทาง  บก  น้ํา  อากาศ ทางด่าน
โดยพาหนะ
ทะเบียน/Flight No.
นําออกทาง  บก  น้ํา  อากาศ ทางด่าน
โดยพาหนะ
ทะเบียน/Flight No.

๑

วันที่คาดว่าจะนําผ่าน ระหว่างวันที่
เดือน
พ.ศ.
3.ชื่อบริษัทที่ให้บริการขนส่ง
4.ชื่อสถานที่ดําเนินการในประเทศต้นทาง
5.ชื่อและสถานที่ติดต่อผู้รับผิดชอบสถานที่ดําเนินการปลายทาง
6.ชื่อสถานที่ดําเนินการในประเทศปลายทางทาง
7.เหตุผลที่นําผ่านราชอาณาจักรไทย

- วันที่

เดือน

พ.ศ.

ประเทศ
ประเทศ

พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารมาด้วยจํานวน 1 ชุด ดังนี้
 (1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาใบทะเบียนพาณิชย์(ถ้ามี) กรณีเป็น
บุคคลธรรมดา
 (2) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ)
 (3) สําเนาใบรับรองสถานที่ดําเนินการต้นทาง
 (4) สําเนาใบรับรองสถานที่ดําเนินการปลายทาง
 (5) แผนผังเส้นทางผ่านในราชอาณาจักร
ลงชื่อ.....................................................ผู้แจ้งหรือผู้รับมอบอํานาจ
(................................................................)
คําเตือน
๑.ผู้แจ้ง ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

แบบรับแจ้ง (สพสว.วช – นผ.2)
เลขที่ O - /
ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว  ครบถ้วน

 ไม่ครบ ขาด..........................................................................
ลงชื่อ...........................................................ผู้ตรวจเอกสาร
(
)
วันที่..................................................

 รับแจ้ง

 ไม่รับแจ้ง เนื่องจาก...................................................
ลงชื่อ......................................................................ผู้รับแจ้ง
(
)
ตําแหน่ง..................................................................
วันที่...................................................

๒

