เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๗๑ ง

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งสถานที่ดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ตามมาตรา ๒๑
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ สั ต ว์ เ พื่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งสถานที่ดําเนินการต่อสัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ ตามมาตรา ๒๑”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์
“เลขาธิ ก าร” หมายความว่ า เลขาธิ ก ารคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ ห รื อ ผู้ ซึ่ ง เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติมอบหมาย
“ผู้รับผิดชอบสถานที่ดําเนินการ” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้มีอํานาจควบคุมดูแลสถานที่
ดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีอํานาจปกครองสถานที่ดําเนินการในกรณีสถานที่
ดําเนินการเป็นของหน่วยงานของรัฐ
(๒) อธิการบดี ผู้อํานวยการ หรือผู้ซึ่งมีตําแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรณีสถานที่
ดําเนินการเป็นสถานศึกษา
(๓) เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ในกรณีสถานที่ดําเนินการเป็นของเอกชนซึ่งไม่ใช่สถานศึกษา
“สถานที่ดําเนินการ” หมายความว่า อาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่อื่นใดที่มีการดําเนินการต่อสัตว์
เพื่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตร์ และให้ ห มายความรวมถึ ง พื้ น ที่ โ ดยรอบของอาคารหรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ มี
การดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ด้วย
ข้อ ๔ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบสถานที่ ดํ า เนิ น การที่ ป ระสงค์ จ ะสร้ า งหรื อ ใช้ อ าคาร สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง
หรือสถานที่ใดเป็นสถานที่ดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ต้องแจ้งต่อเลขาธิการหรือผู้ซึ่ง
เลขาธิการมอบหมาย ตามแบบแจ้งสถานที่ดําเนินการ (สพสว.วช. - สส.๑) พร้อมเอกสารและหลักฐาน
ท้ายประกาศนี้ เมื่อได้รับแจ้งแล้วให้ วช. ออกใบรับแจ้งตามแบบ สพสว.วช. - สส.๒ ท้ายประกาศนี้

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๗๑ ง

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙

ข้อ ๕ อาคาร สิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่ดําเนินการที่จะสร้างหรือใช้ตามข้อ ๔ เมื่อแจ้งแล้ว
ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามมาตรา ๒๒ และกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๒ (๑)
และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๖ เมื่อได้ดําเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงสถานที่ดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ตามที่แจ้งไว้ตามข้อ ๔ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามข้อ ๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว หากประสงค์
จะใช้สถานที่ดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้ผู้รับผิดชอบสถานที่ดําเนินการ แจ้งการใช้สถานที่
ดําเนินการต่อเลขาธิการ ตามแบบแจ้งการใช้สถานที่ (สพสว.วช. - สช.๑) พร้อมเอกสารและหลักฐาน
ตามที่ระบุในแบบดังกล่าวท้ายประกาศนี้ เมื่อได้รับแจ้ง ให้เลขาธิการดําเนินการตรวจอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
หรือสถานที่ดําเนินการ เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าได้ดําเนินการตามที่กําหนดไว้ตามข้อ ๕ ให้ วช. ออกใบรับแจ้ง
ตามแบบ สพสว.วช. - สช.๒ ท้ายประกาศนี้
ข้อ ๗ ผู้รับผิดชอบสถานที่ดําเนินการที่ใช้อาคาร สิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่ใดที่เป็นสถานที่
ดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์อยู่ในวันที่พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ใช้บังคับ ให้ผู้รับผิดชอบสถานที่ดําเนินการแจ้งต่อเลขาธิการ ตามแบบแจ้งการใช้สถานที่ดําเนินการ
(สพสว.วช. - สช.๑) พร้อมเอกสารและหลักฐาน ภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เมื่อได้รับแจ้งแล้วให้ วช.
ออกใบรับแจ้งตามแบบ สพสว.วช. - สช.๒
ข้อ ๘ การแจ้งการดําเนินการต่อเลขาธิการ ตามประกาศนี้ ให้แจ้ง ณ สถาบันพัฒนาการ
ดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
สุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ
รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ประธานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

แบบ สพสว.วช. - สส.1

เลขที่ B1-/
แบบแจ้งการสร้างหรือใช้สถานที่ดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
(ตามมาตรา ๒๑)
เขียนที่........................................................
วันที่.........เดือน........................พ.ศ............
1. ข้าพเจ้า.....................................................................................................................................................................................
 1.1 บุคคลธรรมดา อายุ..........ปี สัญชาติ................บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่….........................................…
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………………...........………………….………………………........…….......…..….…..ตําแหน่ง……………....….…………………………..............
ผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อแทนนิตบิ ุคคลผู้แจ้ง ชื่อ..........................................................................................................
อายุ………….ปี สัญชาติ……………………......บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่….........................................…หรือใบสําคัญประจําตัว
คนต่างด้าว เลขที่…............................................…ออกให้เมื่อวันที่……………....……..….……หมดอายุวันที่………..….……………………
บ้านเลขที่…..….…….หมู่………..ตรอก/ซอย..................................ถนน.....………….….….…….....ตําบล/แขวง...................................
อําเภอ/เขต…………….….………..….……….….…จังหวัด………................................................รหัสไปรษณีย์…………..…..................…..
โทรศัพท์..............................โทรสาร...............................โทรศัพท์เคลื่อนที่...........................อีเมล................................................
มอบอํานาจให้ ชื่อ…………………………….........................................................…..อายุ…...….ปี สัญชาติ….….…………......
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่…....................................…หรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว เลขที่…......................................…
ออกให้เมื่อวันที่………....…………..……………....……หมดอายุวันที่……………..…..………..……………บ้านเลขที่………..........…หมู่….....…
ตรอก/ซอย.......................................................ถนน............….........………...….……….....ตําบล/แขวง.............................................
อําเภอ/เขต…………….....………...……………...……จังหวัด………............................................รหัสไปรษณีย์..…........…………......…......
โทรศัพท์..............................โทรสาร...............................โทรศัพท์เคลื่อนที่............................อีเมล...............................................
 เป็นสถานที่ใหม่ไม่เคยจดแจ้ง
 สถานที่ดําเนินการใหม่ ภายใต้หน่วยงานที่เคยจดแจ้งแล้ว
ชื่อหน่วยงานเดิมที่เคยจดแจ้ง ...........................................หมายเลขที่จดแจ้ง B - /
มีความประสงค์แจ้งการก่อสร้างหรือใช้สถานที่ดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้
 1.ก่อสร้างอาคารใหม่เพื่อเป็นสถานที่ดําเนินการต่อสัตว์ฯ
 2.ใช้อาคารที่มีอยู่ เป็นสถานที่ดําเนินการต่อสัตว์ฯ
สถานที่ตั้งของอาคารที่ก่อสร้างใหม่หรืออาคารที่จะใช้ .................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ชื่อสถานที่ดําเนินการ.....................................................................................................................................................................
๑

วัตถุประสงค์ของสถานที่ดําเนินการต่อสัตว์ เพื่อ
1. ดําเนินงานทางวิทยาศาสตร์
□ วิจัย
□ ทดสอบ
□ ผลิตชีววัตถุ ระบุ.......................................................................................................................................
□ สอน
□ ผลิตสัตว์ทดลอง เพื่อขาย
□ ผลิตสัตว์ทดลอง เพื่อใช้เอง
□ ผลิตไข่ไก่ปลอดเชื้อ
□ อื่นๆ (ระบุ)................................................................................................................................................
2. ดําเนินการเลี้ยงสัตว์ด้วยระบบ
□ ระบบดั้งเดิม (conventional)
□ อนามัยเข้ม (Strict Hygienic Conventional, SHC)
□ ปลอดเชื้อจําเพาะ (Specific Pathogen Free, SPF)
□ ปลอดเชื้อสมบูรณ์ (Germ Free)
□ ระบบชีวนิรภัย
□ ABSL1 □ ABSL2
□ ABSL3
□ ABSL4
□ อื่นๆ (ระบุ)................................................................................................................................................
การเลี้ยงสัตว์ภายในอาคาร / สถานที่
ประเภทสัตว์ทดลอง
common
Scientific Name
จํานวน
Name

สายพันธุ์
Outbred Inbred

ระบบการเลี้ยง

Mutant

Hybrid

Transgenic

SHC

SPF

Germ
Free

ABSL











   











   











   











   

ประเภทสัตว์เลี้ยง
common
Name

Scientific Name

จํานวน

สายพันธุ์

ระบบการเลี้ยง

Out In
อื่นๆ
Mutant Hybrid Transgenic
bred bred
(ระบุ)

C

SHC

SPF

Germ
Free

ABSL

   



    

   



    

   



    

   



    

๒

ประะเภทสัตว์จากธธรรมชาติ
coommon Name

Scientiffic Name

จํานวน

แหล่งที่มา
ธรรรมชาติ
อื่นๆ (ระบุ)
(ระบุ)

รระบบการเลี้ยง
C

SHCC

SPF

Geerm
Frree

ABSL

    
    
    
จํานวนอาคาร / โรงเรือน / พื้นที่ ของสถถานที่ดําเนินกาาร รวมทั้งหมด..............................................อาาคาร / โรงเรือน / สถานที่
ประเภทที่ 1 อาาคารเลี้ยงสัตว์ทดลองโดยเฉพา
ท
าะ..................................................................................................อาคาร
 มีีระบบชีวนิรภัยร่วมด้วย  AABSL1
 ABSL2
 ABSL33
ABSL4
 ไมม่มีระบบชีวนิรภัภย
ประเภทที่ 2 อาาคาร / โรงเรือนเลี
น ้ยงสัตว์เลี้ยงงโดยเฉพาะ...................................................................อาคาร / โรงเรือน
ประเภทที่ 3 อาาคาร / โรงเรือนเลี
น ้ยงสัตว์จากธธรรมชาติโดยเฉฉพาะ.....................................................อาคาร / โรงเรือน
ประเภทที่ 4 อาาคารรวม เลี้ยงสัตว์ทดลอง สัตตว์เลี้ยง และสัตว์จากธรรมชาติ.....................................อาคาร / โรงเรือน
ประเภทที่ 5 อาาคารรวม เลี้ยงสัตว์ทดลอง แลละสัตว์เลี้ยง...................................................................อาคาร / โรงเรือน
ประเภทที่ 6 อาาคารรวม เลี้ยงสัตว์ทดลอง แลละสัตว์จากธรรมมชาติ.....................................................อาคาร / โรงเรือน
ประเภทที่ 7 อาาคารรวม สัตว์เลี
เ ้ยง และสัตว์จจากธรรมชาติ.................................................................อาคาร / โรงเรือน
ประเภทที่ 8 สถถานที่เลี้ยงแบบบโล่งแจ้ง............................................................................................................................
ประเภทที่ 9 สถถานที่เลี้ยงสัตว์์แบบชีวนิรภัยโดดยเฉพาะ ABSL1
A
ABSSL2 ABSL33 ABSL4..........อาคาร
ประเภทที่ 10 อื่นๆ ระบุ................................. ........................................................................ ..........................................
(1) ลักษณะขอองอาคาร
 เป็นอาคารเเดี่ยว จํานวน...........ชั้น
 เป็นอาคาร จํานวน..........ชัชั้น เลี้ยงสัตว์ร่ววมกับกิจกรรมอือื่น (ระบุกิจกรรมมอื่น).........................................................
(2) เลี้ยงสัตว์อยูย่ชั้นที่
 ชั้นใต้ดิน
 ชั้น 1
 ชั้ น 2
 ชั้น 3
 ชั้น 4
 ชั้น.............
ก ้ยงและใช้สสัตว์.........................................................................................ตตารางเมตร
(3) ขนาดพื้นที่ทีท่เกี่ยวข้องกับการเลี
(4) โปรดแนบแแผนผังแสดงพืนที
้น ่ พร้อมอัตราสส่วน ลักษณะกาารใช้พื้นที่ในอาคคาร และจุดที่ตติิ ดตั้งอุปกรณ์ในอาคาร
ย านวน 1 ชุด ดังนี้
พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แนบบเอกสารมาด้วยจํ
 (1) สําเนาหนันังสือรับรองการรจดทะเบียนเป็นนนิติบุคคลหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
ค
 (2) หนังสือมออบอํานาจ (กรณ
ณีมีการมอบอํานนาจ) พร้อมสําเนาบัตรประชาชชนของผูม้ อบอําานาจและผู้รับมอบอํ
ม านาจ
 (3) แผนผังขอองที่ตั้งอาคาร / โรงเรือน / สถถานที่ พร้อมบริเวณโดยรอบ
เ
แยยกตามสถานที่
 (4) แผนผังแสสดงพื้นที่ใช้สอยยในแต่ละชั้นภา ยในอาคาร/โรงงเรือน แต่ละอาคาร/โรงเรือน
 (5) สําเนาใบจจดแจ้งสถานทีดํด่ าเนินการเดิม ((ถ้ามี)
ม านาจ
ลงชื่อ.....................................................ผผู้แจ้งหรือผู้รับมอบอํ
)
(

๓

แบบรับแจ้ง (สพสว.วช. - สส.2)
เลขที่ B1-/
ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว  ครบถ้วน

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

 รับแจ้ง

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

๔

สพสว.วช-สช.1

เลขที่คาํ ขอ : B - _ _ _ _ / _ _ _ _ _ . _ _ _ _

แบบจดแจ้งสถานที่ดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เขียนที่............................................
วันที่........เดือน..............พ.ศ. ........

ผู้แจ้งการจดแจ้งสถานที่ดําเนินการต่อสัตว์
ประเภทผู้แจ้ง


บุคคลธรรมดา
 คนไทย

 ต่างชาติ

คํานําหน้า......................... ชื่อ............................นามสกุล............................เพศ



ชาย



หญิง

เกิดวันที่............... เดือน................ พ.ศ. ………………บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่ …………………………………………..…..
ออกให้เมื่อวันที่ .........เดือน......................... พ.ศ. .............. หมดอายุวันที่ ............เดือน .......................พ.ศ. …..……..
ที่อยู่ในทะเบียนบ้าน
เลขที่...................................หมู่............................................ตรอก/ซอย................ .............ถนน.....................................
ตําบล/แขวง ……………………อําเภอ/เขต............................. จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์...................................
โทรศัพท์............................. โทรสาร...................................โทรศัพท์เคลื่อนที่.............................อีเมล…………………………
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่...................................หมู่............................................ตรอก/ซอย................ .............ถนน.....................................
ตําบล/แขวง ……………………อําเภอ/เขต............................. จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์...................................
โทรศัพท์............................. โทรสาร...................................โทรศัพท์เคลื่อนที่.............................อีเมล…………………………
สถานทีท่ ํางาน
ชื่อสถานที่ทํางาน…………………………………………………………………………………..


สถาบันการศึกษา

 หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน

 หน่วยงานเอกชน



อื่นๆ

สถานทีท่ ํางานตั้งอยู่ที่
เลขที่...................................หมู่............................................ตรอก/ซอย................ .............ถนน.....................................
ตําบล/แขวง ……………………อําเภอ/เขต............................. จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์...................................
โทรศัพท์............................. โทรสาร...................................โทรศัพท์เคลื่อนที่.............................อีเมล…………………………
ที่อยู่ที่ต้องการให้ติดต่อ


ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน



ที่อยู่ปัจจุบนั



สถานที่ทํางาน
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ประเภทผู้แจ้ง


นิติบุคคล


สถาบันการศึกษา

 หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน

 หน่วยงานเอกชน



อื่นๆ

ชื่อ..................................................................................................
ทะเบียนเลขที่............................................ จดทะเบียนเมื่อวันที่................ เดือน......................... พ.ศ………………
สถานทีต่ ั้ง
เลขที่...................................หมู่............................................ตรอก/ซอย................ .............ถนน.....................................
ตําบล/แขวง ……………………อําเภอ/เขต............................. จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์...................................
โทรศัพท์............................. โทรสาร...................................โทรศัพท์เคลื่อนที่.............................อีเมล…………………………
ผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อ
คํานําหน้า......................... ชื่อ............................นามสกุล............................เพศ



ชาย



หญิง

เกิดวันที่............... เดือน................ พ.ศ. ………………บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่ …………………………………………..…..
ออกให้เมื่อวันที่ .........เดือน......................... พ.ศ. .............. หมดอายุวันที่ ............เดือน .......................พ.ศ. …..………
ตําแหน่ง………………………………………
ที่อยู่ปัจจุบัน (ผู้มีอํานาจลงนาม)
เลขที่...................................หมู่............................................ตรอก/ซอย................ .............ถนน.....................................
ตําบล/แขวง ……………………อําเภอ/เขต............................. จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์...................................
โทรศัพท์............................. โทรสาร...................................โทรศัพท์เคลื่อนที่.............................อีเมล…………………………

ผู้ยื่นแจ้ง


ยื่นเอง



มอบอํานาจให้

คํานําหน้า......................... ชื่อ............................นามสกุล............................เพศ



ชาย



หญิง

เกิดวันที่.............เดือน................ พ.ศ. ………………บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่ …………………………………………..…..
ออกให้เมื่อวันที่ .........เดือน.......................พ.ศ. .............. หมดอายุวันที่ ............เดือน ......................พ.ศ. …..………
ตําแหน่ง………………………………………….
ที่อยู่ (ผู้รับมอบอํานาจ)
เลขที่...................................หมู่............................................ตรอก/ซอย................ .............ถนน.....................................
ตําบล/แขวง ……………………อําเภอ/เขต............................. จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์...................................
โทรศัพท์............................. โทรสาร...................................โทรศัพท์เคลื่อนที่.............................อีเมล…………………………

3
มีความประสงค์แจ้งสถานทีด่ ําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้
ส่วนที่ 1 : หน่วยงานหลัก
ชื่อหน่วยงานหลัก.................................................................................
สถานทีต่ ั้งของหน่วยงานหลัก
เลขที่...................................หมู่............................................ตรอก/ซอย................ .............ถนน.....................................
ตําบล/แขวง ……………………อําเภอ/เขต............................. จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์...................................
โทรศัพท์............................. โทรสาร...................................โทรศัพท์เคลื่อนที่.............................อีเมล…………………………
มีคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของหน่วยงานหลัก :



มี



ไม่มี

ชื่อคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของหน่วยงานหลัก (ถ้ามี)
………………………………………………………………………………………………………………………….
รายชื่อคณะกรรมการ
ลําดับที่

คํานําหน้า

ชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
มีสถานที่ดําเนินการต่อสัตว์รวมทั้งสิ้น................แห่ง ดังต่อไปนี้
แห่งที่ 1 : …………………………………………………………………….
แห่งที่ 2 : …………………………………………………………………….
แห่งที่ 3 : …………………………………………………………………….

นามสกุล

ตําแหน่ง

4
พร้อมกันนีข้ ้าพเจ้าได้แนบเอกสารมาด้วยจํานวน 1 ชุด ดังนี้
 (1) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา
 (2) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ) พร้อมสําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
 (3) สําเนาใบอนุญาตผู้ใช้สัตว์ของผูก้ ํากับสถานที่ดําเนินการ
 (4) สําเนาใบอนุญาตผู้ใช้สัตว์ของสัตวแพทย์ประจําสถานทีด่ ําเนินการ
 (5) สําเนาประกาศแต่งตัง้ คณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน
 (6) แผนผังของที่ตั้งอาคาร / โรงเรือน / สถานที่ พร้อมบริเวณโดยรอบ แยกตามสถานที่
 (7) แผนผังแสดงพื้นที่ใช้สอยในแต่ละชั้นภายในอาคาร/โรงเรือน แต่ละอาคาร/โรงเรือน

ลงชื่อ........................................................ผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อ
(..................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้แจ้งหรือผู้รับมอบอํานาจ
(..................................................)
แบบรับแจ้ง (สพสว.วช-สช.2)
เลขที่แบบแจ้ง : B - _ _ _ _ / _ _ _ _ _ . _ _ _ _
ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว  ครบถ้วน  ไม่ครบ ขาด.............................................................................................
ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจเอกสาร
(..................................................)
ลงวันที่..................................................
 รับแจ้ง

 ไม่รับแจ้ง เนื่องจาก................................................................................

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับแจ้ง
(................................................)
ตําแหน่ง...............................................
ลงวันที่..................................................
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ส่วนที่ 2 : สถานที่ดาํ เนินการต่อสัตว์ของ : ........................................................................................................
แห่งที่ ........... : ชื่อ................................................................................
1 สถานที่ตงั้
เลขที่...................................หมู่............................................ตรอก/ซอย................ .............ถนน.....................................
ตําบล/แขวง ……………………อําเภอ/เขต............................. จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์...................................
โทรศัพท์............................. โทรสาร...................................โทรศัพท์เคลื่อนที่.............................อีเมล…………………………
2 ชื่อผู้บริหารขององค์กร
คํานําหน้า ............................ชื่อ ..........................................................................................................................
ตําแหน่ง ...................................................
3 ชื่อผู้กํากับ (หัวหน้า) หน่วยเลี้ยงสัตว์
คํานําหน้า .......................ชื่อ ..............................................................................................................................
โทรศัพท์............................โทรศัพท์เคลื่อนที่ ..................................อีเมล ........................................
4 ชื่อสัตวแพทย์ประจําหน่วยเลี้ยงสัตว์
คํานําหน้า ............................ ชื่อ .........................................................................................................................
โทรศัพท์ ............................... โทรศัพท์เคลือ่ นที่ ......................................... อีเมล ...............................................
5 ชื่อคณะกรรมการกํากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถานที่ดําเนินการต่อสัตว์
ชื่อคณะกรรมการฯ ....................................................................................
รายชื่อคณะกรรมการฯ
ลําดับที่

คํานําหน้า

ชื่อ

นามสกุล

ตําแหน่ง

6
6 วัตถุประสงค์ของสถานทีด่ ําเนินการต่อสัตว์ เพื่อ
6.1 ดําเนินงานทางวิทยาศาสตร์
 วิจัย
 ทดสอบ
 ผลิตชีววัตถุ (ระบุ)
 สอน
 ผลิตสัตว์ประเภทสัตว์ทดลอง เพื่อขายในงานทางวิทยาศาสตร์
 ผลิตสัตว์ประเภทสัตว์ทดลอง เพื่อใช้เองในงานทางวิทยาศาสตร์
 ผลิตสัตว์ประเภทสัตว์เลี้ยง เพื่อขายในงานทางวิทยาศาสตร์
 ผลิตสัตว์ประเภทสัตว์เลี้ยง เพื่อใช้เองในงานทางวิทยาศาสตร์
 ผลิตไข่ไก่ปลอดเชื้อ
 อื่นๆ (ระบุ)
6.2 ดําเนินการเลี้ยงสัตว์ด้วยระบบ
 ระบบดั้งเดิม (conventional)
 อนามัยเข้ม (Strict Hygienic Conventional, SHC)
 ปลอดเชื้อจําเพาะ (Specific Pathogen Free, SPF)
 ปลอดเชื้อสมบูรณ์ (Germ Free)
 ระบบชีวนิรภัย:
 ABSL1 ABSL2  ABSL3  ABSL4
 อื่นๆ (ระบุ)
6.3 ประเภทสัตว์ที่เลี้ยง
 สัตว์ทดลอง
 สัตว์เลี้ยง
 สัตว์จากธรรมชาติ

7
7 สถานทีเ่ ลี้ยงสัตว์
7.1 ที่เลี้ยงสัตว์ที่ ....... : ชื่อ..............................................................................................................................
สถานที่ตั้ง ชื่ออาคาร/โรงเรือน : ......................................................................................................................
7.1.1 ลักษณะของที่เลี้ยง
ลักษณะอาคาร/สถานที่เลี้ยง.......................................................................................................................


อาคาร
 เปิด

 ปิด



กึ่งเปิด-ปิด
 ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สต
ั ว์โดยเฉพาะ จํานวนชั้น ………………
 ใช้ร่วมกับกิจกรรมอื่น
จํานวนชั้น.................................................
เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะอยู่ชั้นที่......................
กิจกรรมอื่นๆ.............................................
 โรงเรือน
 เปิด

 ปิด



กึ่งเปิด-ปิด
 ใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สต
ั ว์โดยเฉพาะ จํานวนชั้น ………………
 ใช้ร่วมกับกิจกรรมอื่น
จํานวนชั้น.................................................
เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะอยู่ชั้นที่......................
กิจกรรมอื่นๆ.............................................
 โล่งแจ้ง
พื้นที่โดยรอบบริเวณ.........................................................................................................
ลักษณะของพื้นที่……………………………………………………………………………………………………
ประเภทสัตว์ที่เลี้ยง
 สัตว์ทดลอง
 สัตว์เลี้ยง
 สัตว์จากธรรมชาติ

7.1.2 ขนาดพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์…………………………………………………………..ตารางเมตร
พื้นที่กักกันสัตว์  มี  ไม่มี
7.1.3 โปรดแนบรูปถ่ายและแผนผังแสดงพื้นที่
7.1.4 การเลี้ยงสัตว์ภายในอาคาร / สถานที่
ประเภทสัตว์ทดลอง
ชื่อสามัญ
Common Name

ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name

ประเภทสายพันธุ์
Outbred

Inbred

Mutant

Hybrid

ระบบการเลีย้ ง
Transgenic

อื่นๆ
(ระบุ)

C

SHC

SPF

Germ
Free

ABSL1

ABSL2

ABSL3

ABSL4
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ประเภทสัตว์เลี้ยง
ชื่อสามัญ
Common Name

ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name

ระบบการเลีย้ ง

ชื่อพันธุ์
Breed

C

SHC

SPF

Germ
Free

ABSL1

ABSL2

ABSL3

ABSL4

ประเภทสัตว์จากธรรมชาติ
ชื่อสามัญ
Common Name

ชื่อวิทยาศาสตร์
Scientific Name

C

SHC

SPF

ระบบการเลีย้ ง
Germ Free ABSL1

ABSL2

ABSL3

รายการครุภัณฑ์
ชื่อครุภัณฑ์

คุณลักษณะ/ขนาด

จํานวน

**หมายเหตุ วัตถุประสงค์รายการครุภัณฑ์
1. เพื่อการเลี้ยงสัตว์
2. ปฏิบัติการกับสัตว์
3. ควบคุมสภาพสิ่งแวดล้อม
4. ป้องกันการติดเชื้อ
5. ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและของเสีย
6. เพื่อบุคลากรปลอดภัย
7. บริหารจัดการและธุรการ

วัตถุประสงค์

สถานที่ตั้ง

ABSL4

9
8 วิธีการกําจัดทําลายซากสัตว์และวัสดุของเสียที่ออกจากสถานที่เลีย้ งสัตว์
 มี

 ไม่มี

 เผา
 ย่อยสลาย
 ฝังกลบ
 ส่งให้หน่วยงานอื่นกําจัด (ระบุชื่อ...........................................................
 ส่งบริษัทกําจัด (ระบุชื่อบริษัท) ...........................................................
 มีระบบบําบัดน้ําเสียและของเสียจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ก่อนปล่อยสู่ภายนอก
 อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................
9 ระบบรักษาความปลอดภัยของสถานที่
 มี

 ไม่มี

 มีรั้วรอบ
 มี รปภ. ควบคุมการเข้าออก
 ใช้การ์ดควบคุมการเข้าออก
 สแกนลายนิ้วมือ
 ติดตั้ง CCTV
 อื่นๆ (ระบุ)

ใบรับแจ้งสถานที่ดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เลขที่แจ้ง B

/

ใบรับแจ้งนี้ ออกให้ไว้เพื่อแสดงว่า
โดย
สถานทีต่ ิดต่อ
ได้ ม าแจ้ ง ต่ อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ ล้ ว ว่ า มี ค วามประสงค์ จ ะใช้ ส ถานที่ ดํ า เนิ น การต่ อ สั ต ว์ เ พื่ อ งานทาง
วิทยาศาสตร์ของ
จํานวน
สถานที่ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

B /.
B /.
B /.
B /.
B /.

ณะวิ
ณะ
ณะ
ณะ
ณะทยาศาสตร์

ใบรับแจ้งฉบับนี้ ออกให้เมือ่ วันที่ ................ เดือน .................................พ.ศ. .........................

(ลายมือชื่อ) ................................................... ผู้รบั แจ้ง
(

)

ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียดใบรับแจ้งสถานที่ดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เลขที่ใบแจ้ง B 2558/00001
เลขที่แจ้ง B /.
ชื่อสถานที่ดําเนินการฯ
สถานที่ตั้ง
วัตถุประสงค์

1.
2.

ออกให้เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

(ลายมือชื่อ) ................................................... ผู้รบั แจ้ง
(

)

ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียดใบรับแจ้งสถานที่ดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เลขที่ใบแจ้ง B 2558/00001
เลขที่แจ้ง B 2558/00001.002
ชื่อสถานที่ดําเนินการฯ

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 111 ตําบลศาลายา อําเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม 22222

วัตถุประสงค์

1. งานวิจัย
2. งานผลิตบริการสัตว์
3. งานสอน

ออกให้เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

(ลายมือชื่อ) ................................................... ผู้รบั แจ้ง
ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

