เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๗๑ ง

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการแจ้งการดําเนินการต่อสัตว์ ตามมาตรา ๓๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการแจ้งการดําเนินการต่อสัตว์ ตามมาตรา ๓๑”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ผู้รับ ใบอนุญ าต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตใช้หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
แล้วแต่กรณี
“เลขาธิ ก าร” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือผู้ซึ่งเลขาธิการ
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมอบหมาย
“คณะกรรมการกํากับดูแล” หมายความว่า คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถาบัน (คกส.)
ข้อ ๔ การดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับใบอนุญาต
ต้องแจ้งการดําเนินการต่อเลขาธิการ
(๑) การพัฒนาสายพันธุ์ (Genetic Development)
(๒) การสืบสายพันธุ์ (Breeding)
(๓) การเพาะขยายพันธุ์ (Production)
(๔) การศึกษาเซลล์ต้นกําเนิด (Stem cell Study)
(๕) การดัดแปลงพันธุกรรม (Genetic Modification)
(๖) การโคลนนิ่ง (Cloning)
ก่อนแจ้งการดําเนินการต่อเลขาธิการ ผู้รับใบอนุญาตต้องเสนอโครงการให้คณะกรรมการกํากับดูแล
พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติโครงการ
ข้อ ๕ หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการกํากับดูแลตามข้อ ๔ วรรคสอง ต้องพิจารณา
ให้ ค วามเห็ น ชอบตามหลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาข้ อ เสนอโครงการขอใช้ สั ต ว์ เ พื่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตร์
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๗๑ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙

(๑) ต้องไม่เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ
(๒) ต้องไม่ผิดต่อศีลธรรม จรรยาบรรณ
(๓) ต้ อ งมี ม าตรการป้ อ งกั น การแพร่ ก ระจายเชื้ อ โรค มลพิ ษ สารพิ ษ และตั ว สั ต ว์
สู่สิ่งแวดล้อม
ข้อ ๖ กรณีที่คณะกรรมการกํากับดูแลได้ให้ความเห็นชอบตามข้อ ๕ แล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาต
แจ้งเป็นหนังสือโดยผ่านคณะกรรมการกํากับดูแลให้เลขาธิการทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับ
ความเห็นชอบ พร้อมทั้งแนบเอกสารโครงการขอใช้สัตว์และใบรับรองการอนุมัติให้ดําเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์
จากคณะกรรมการกํากับดูแล ทั้งนี้ การแจ้งให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการประกาศกําหนดและให้ส่งสําเนา
การแจ้งให้คณะกรรมการกํากับดูแลทราบด้วย
การแจ้งตามวรรคแรก ให้แจ้ง ณ สถาบันพัฒนาการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือสถานที่อื่นตามที่เลขาธิการกําหนด
ข้อ ๗ ผู้รับใบอนุญาตต้องรายงานสรุปผลการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ให้เลขาธิการทราบทุกหกเดือนนับแต่วันที่แจ้ง โดยผ่านคณะกรรมการกํากับดูแลและผู้กํากับดูแลสถานที่
ดําเนินการ ตามที่หน่วยงานกําหนด
ข้อ ๘ ให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
กรณี ที่ มี ปั ญ หาหรื อ ข้ อ โต้ แ ย้ ง เกี่ ย วกั บ ประกาศนี้ หรื อ การดํ า เนิ น การอื่ น ใดที่ มิ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
ประกาศนี้ ให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
คําวินิจฉัยของเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
สุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ
รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ประธานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

แบบ สพสว.วช. – ด.1

เลขที่แบบแจ้ง D - /
แบบแจ้งการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
(ตามมาตรา ๓๑)
เขียนที่ ……………………………………
วันที่ เดือน พ.ศ. …………………………………..
ข้าพเจ้า (หัวหน้าโครงการขอใช้สัตว์) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) …………………...........………… นามสกุล..........................................
ตําแหน่ง/ยศ/ฐานันดร.................................................................................
โทรศัพท์ ........................................... โทรสาร ………………………………………………………….. อีเมล ...............................................
เลขที่ใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ U--25
เลขที่ใบอนุญาตผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ P--25
สถานที่ดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ชื่อหน่วยงาน ...............................................................................................................................................................................
เลขที่ …………………… หมู่ ………………… ตรอก/ซอย........................... ถนน ………………………. ตําบล/แขวง..............................
อําเภอ/เขต……………………………………… จังหวัด……………………………………………………….. รหัสไปรษณีย์………………………………
โทรศัพท์ ........................................... โทรสาร …………………………………………………………..
มีความประสงค์แจ้งการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามมาตรา ๓๑ ดังนี้
 พัฒนาสายพันธุ์
 ศึกษาเซลล์ต้นกําเนิด

 สืบสายพันธุ์
 ดัดแปลงพันธุกรรม

 เพาะขยายพันธุ์
 โคลนนิ่ง

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ชื่อโครงการขอใช้สัตว์ ...........................................................................................................................................
๒. หมายเลขใบอนุญาตให้ใช้สัตว์จาก คกส. ..............................................................................................................
๓. ระยะเวลาการดําเนินการ ตั้งแต่วันที่ ................................. ถึงวันที่ ...................................
๔. ชนิดสัตว์ที่ใช้ในโครงการ .......................................................................................................................................
โดยมีเอกสารแนบ ดังนี้
 สําเนาโครงการขอใช้สัตว์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน
 สําเนาใบอนุญาตให้ใช้สัตว์จาก คกส.
ลงชื่อ...........................................................หัวหน้าโครงการขอใช้สัตว์
(………..................................................)
วันที่ ................. เดือน ..............พ.ศ. ..................
ลงชื่อ ................................................................... ประธาน คกส.
(.......................................................................)
วันที่ ................. เดือน ..............พ.ศ. ..................

๑

แบบรับแจ้งการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามมาตรา ๓๑
(สพสว.วช. – ด.2)
เลขที่แบบแจ้ง D - /
ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว  ครบถ้วน

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

 รับแจ้ง

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

๒

