เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๗๑ ง

หน้า ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เรื่อง การแจ้งการขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสัตว์ทดลอง
เพื่อให้การดําเนินการเกี่ยวกับการแจ้งการขาย เสนอขาย หรือ มีไว้เพื่อขายซึ่งสัตว์ทดลอง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพ
อาศัยความตามข้อ ๔ ของประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งการขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื่อขาย
ซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประเภทสัตว์ทดลอง ตามมาตรา ๓๒ (๑) ซึ่งออกตามความในมาตรา ๓๒ (๑)
แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ใดประสงค์จะขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสัตว์ทดลอง ให้ยื่นการแจ้งการขาย
เสนอขาย หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสัตว์ทดลอง พร้อมด้วยหลักฐานตามแบบ สพสว.วช. - ข ท้ายประกาศฉบับนี้
ข้อ ๒ เมื่อได้รับการแจ้งพร้อมด้วยหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนตามข้อ ๑ แล้ว ให้ผู้รับแจ้ง
รับแจ้งและแจ้งผลการรับแจ้งพร้อมถ่ายสําเนาการรับแจ้งให้ผู้แจ้งเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน ๑ ชุด
กรณีมีคําสั่งไม่รับแจ้งให้ผู้รับแจ้งชี้แจงเหตุผลการไม่รับแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้แจ้งทราบภายใน ๕ วันทําการ
ข้อ ๓ การยื่นการแจ้งการขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสัตว์ทดลอง ตามประกาศนี้
ให้ยื่น ณ สถาบันพัฒนาการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
สุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ
รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

แบบ สพสว.วช. – ข.1

เลขที่ S-/

แบบแจ้งการขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื่อขาย ซึง่ สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ประเภทสัตว์ทดลอง (ตามมาตรา ๓๒ (๑))
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
มอบอํานาจให้(นาย/นาง/นางสาว)
บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่ 
หรือหนังสือเดินทางหรือใบสําคัญประจําตัวคนต่างด้าว เลขที่
ออกให้เมื่อวันที่
หมดอายุวันที่
ขอแจ้งการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้
 ขาย สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประเภทสัตว์ทดลอง
 เสนอขาย สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประเภทสัตว์ทดลอง
 มีไว้เพื่อขาย สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประเภทสัตว์ทดลอง
สถานะผู้แจ้ง
 เป็นผู้ผลิต  ไม่ใช่ผู้ผลิต
รูปแบบการดําเนินงาน
 เป็นประจํา  เป็นครั้งคราว
ส่วนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับสัตว์ทดลองที่ขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื่อขายและระบบการเลี้ยง
ชนิดพันธุ์
สายพันธุ์
Common Name

Scientific Name

Outbred





๑

ระบบการเลี้ยง

Inbred Mutant Hybrid
















Transge
nic

SHC

SPF

Germ
Free





















ส่วนทที่ 2 แหล่งที่มาาของสัตว์ฯ และวิธีการขนส่ง
2.1 แหล่
แ งที่มาของสสัตว์ฯ



ในประเทศ ชื่อ สถานที่ผลิตสัตว์.....................................................................................................................................
เลขที่ใบแจจ้งสถานที่เลี้ยงสสัตว์เพื่อการขายย...................... ..................... เลขที่ใบอนุญาตผลิตสัตว์..................................



ต่างประเทศ
ชื่อ สถานนที่ผลิตสัตว์

ประเทศทีที่ตั้ง
2.2 การขนส่ง




................................................ ........................................................................ ..................

ทางอากาศ
ทางบก

 มีรถขนส่ง  ใช้บริการขนส่ง โดย ...........................................................................................

ม นนี้ข้าพเจ้าไดด้แนบเอกสารมมาด้วยจํานวน 1 ชุด ดังนี้
พร้อมกั
 (1) สําเนนาหรือรูปถ่ายสํําเนาบัตรประจํําตัวประชาชน หรือบัตรหนังสือเดินทาง หรือใบสํ
ใ าคัญประจําาตัวคนต่างด้าว
 (2) สําเนนาหรือรูปถ่ายททะเบียนบ้าน
 (3) สําเนนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
ย วัตถุประสงค์ค์และผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิตบิ คล
ุ ไม่เกิน 6 เดืดือน
 (4) หนังสือมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ) พร้อมมสําเนาบัตรปรระชาชนของผูม้ อบอํ
อ านาจและผูผู้ รับมอบอํานาจจ
 (5) สําเนนาใบอนุญาตผูผลิ
้ผ ตสัตว์ของแหล่งผลิตสัตว์ในปประเทศไทย
 (6) สําเนนาใบจดแจ้งสถาานที่ดําเนินการ
 (7) สําเนนาใบจดแจ้งสถาานที่เลี้ยงสัตว์เพื่อรอการขาย
ลงชื่อ......................................................ผู้แจ้งหรื
ง อผู้รับมอบอํอํานาจ
(........................................... ......................)
แบบรับแจ้ง (สพสวว.วช – ข.2)
เลขทีที่ S - 
/


ได้ตรวจสอบเอกส
ร
สารแล้ว  ครบถ้วน

 ไม่ครบ ขขาด...........................................................................
ลงชื่อ............................................................ผู้ตรวจเอกกสาร
(
)
วันที่....................................................

 รับแจ้ง

 ไม่รับแจ้ง เนื่องจาก............................................. ......
ลงชื
ล ่อ........................................................................ผู้รบั บแจ้ง
(
)
ตําแหน่ง....................................................................
วันที่.....................................................
๒

