เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หน้า ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จึงออกประกาศ
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์
คณะกรรมการจรรยาบรรณ หมายความว่า คณะกรรมการจรรยาบรรณการดําเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
คณะกรรมการสรรหา หมายความว่ า คณะกรรมการสรรหาเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น กรรมการ
จรรยาบรรณ
กรรมการสรรหา หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการสรรหา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หมายความว่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๕ (๓) (ก) (ข) (ค) (ง)
แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สถาบัน หมายความว่า สถาบันพัฒนาการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ผู้ อํ า นวยการ หมายความว่ า ผู้ อํ า นวยการสถาบั น พั ฒ นาการดํ า เนิ น การต่ อ สั ต ว์ เ พื่ อ งาน
ทางวิทยาศาสตร์
ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคลจากคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
(๑) กรรมการโดยตําแหน่ง ๑ คน ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือก
(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากแต่ละกลุ่ม กลุ่มละ ๑ คน
(๓) ให้ผู้อํานวยการเป็นเลขานุการ
ให้กรรมการตาม (๑) และ (๒) เป็นผู้เลือกประธานกรรมการ
ข้อ ๕ การประชุมคณะกรรมการสรรหาต้องมีกรรมการสรรหาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการสรรหาทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หน้า ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ถ้าประธานกรรมการไม่สามารถมาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ ๖ การสรรหาให้คณะกรรมการสรรหา คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๗
เป็นกรรมการจรรยาบรรณจํานวน ๑๔ คน
ข้อ ๗ การดําเนินการสรรหา มีวิธีการ ดังนี้
(๑) การรับสมัคร
(ก) ให้สถาบัน ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นกรรมการจรรยาบรรณ การประกาศ
อย่างน้อยให้ประกาศลงในเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และเว็บไซต์ของสถาบัน
พัฒนาการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
(ข) ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครพร้อมทั้งประวัติและผลงาน ประสบการณ์ตามแบบกําหนด
แนบท้ายประกาศนี้ ไปยังสถาบัน ภายในวัน และเวลาที่กําหนด โดยยื่นด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์
หรือทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
(ค) ให้สถาบัน รวบรวมรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมข้อมูลรายละเอียดตาม (ง)
เสนอคณะกรรมการสรรหา ภายในสิบห้าวันทําการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนด หากปรากฏว่า
บุคคลใดขาดคุณสมบัติตามข้อ (ง) และมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ (ง) ให้ผู้อํานวยการรายงานต่อ
คณะกรรมการสรรหาทราบ
(ง) คุณสมบัติของผู้สมัคร
ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้
(๑) มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการบริหารและจัดการการเลี้ยงและใช้สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
(๒) มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการใช้หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
(๓) มี ค วามรู้ ห รื อ ประสบการณ์ ใ นด้ า นกํ า กั บ ดู แ ลการเลี้ ย งและใช้ สั ต ว์ เ พื่ อ งาน
ทางวิทยาศาสตร์
(๔) มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านจรรยาบรรณ ศาสนา ศีลธรรม
(๕) มีความรู้ในด้านกฎหมายและ/หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์
(จ) ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร ได้แก่ เป็นผู้เคยกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสัตว์
เป็นผู้เคยถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เป็นผู้เคยกระทําผิดจรรยาบรรณ
การดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ให้คณะกรรมการสรรหาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติจํานวน ๑๔ คน เพื่อให้คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

กรณี ที่ ไ ม่ มี ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กหรื อ มี ผู้ ส มั ค รจํ า นวนน้ อ ยกว่ า ๑๔ คน
ให้คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตามที่กําหนด โดยให้มีจํานวนผู้เข้ารับการสรรหาให้ครบ ๑๔ คน
กรณีที่มีผู้สมัครจํานวนมากกว่า ๑๔ คน คณะกรรมการสรรหาต้องคัดเลือกให้เหลือ ๑๔ คน
(๒) วิธีการในการคัดเลือกให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหากําหนด
(๓) ภายในเจ็ดวันทําการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้อํานวยการให้คณะกรรมการสรรหา
ประชุมพิจารณารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ ผลงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรรหาบุคคล
ที่เหมาะสมแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณจํานวน ๑๔ คน และจัดทําบัญชีรายชื่อพร้อมประวัติบุคคล
ที่ได้รับการคัดเลือกเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณต่อไป
ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ มีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ กํากับดูแลและส่งเสริมจรรยาบรรณการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ข้อ ๙ ในการประชุมครั้งแรกให้คณะกรรมการจรรยาบรรณเลือกประธานกันเอง และให้
เลขานุการนําเสนอชื่อประธานต่อคณะกรรมการเพื่อประกาศแต่งตั้งต่อไป
ข้อ ๑๐ ให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้
กรณีที่มีปัญหาหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับประกาศนี้ หรือการดําเนินการอื่นใดที่มิได้ระบุไว้ในประกาศนี้
ให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
คําวินิจฉัยของเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ประธานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ใบสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก
เป็นกรรมการจรรยาบรรณการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
วันที่..............เดือน................................พ.ศ. ............
ข้าพเจ้า ...............................................................................ตําแหน่ง..............................................
เลขบัตรประจําตัวประชาชน ----
อาชีพ.....................................................................................................................................................................
ที่อยู่ติดต่อได้ บ้านเลขที่......................หมู่ที่...............ตําบล/แขวง........................ อําเภอ/เขต............................
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์......................................โทรศัพท์...........................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ....................................................อีเมล ........................................................ ขอสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นกรรมการจรรยาบรรณการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ดังประวัติที่แนบมาพร้อมนี้
และ ขอรับรองว่า
๑. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติ ดังนี้ (โปรดทําเครื่องหมาย  หน้าข้อที่เลือก (เลือกได้มากกว่า1ข้อ))
 (๑) มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการบริหารและจัดการการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์
 (๒) มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านการใช้หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 (๓) มี ค วามรู้ ห รื อ ประสบการณ์ ใ นด้ า นกํ า กั บ ดู แ ลการเลี้ ย งและใช้ สั ต ว์ เ พื่ อ งานทาง
วิทยาศาสตร์
 (๔) มีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านจรรยาบรรณ ศาสนา ศีลธรรม
 (๕) มีความรู้ในด้านกฎหมายและ/หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์
๒. ข้าพเจ้าไม่มีลักษณะต้องห้าม ได้แก่ เป็นผู้เคยกระทําความผิดตาม พระราชบัญญัติสัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๒ หรือ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ เป็นผู้เคยถูกพักใช้หรือ
เพิกถอนใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เป็นผู้เคยกระทําผิดจรรยาบรรณการดําเนินการต่อสัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์
๓. ข้ าพเจ้า เข้ าใจและยอมรับที่จะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากั บและส่งเสริมการ
ดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
๔. ในกรณีที่ มีการวิ นิจฉั ยว่า ข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติหรื อกรณีมีการวินิจฉั ยชี้ขาดประการใด
เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการ ข้าพเจ้ายินยอมรับคําวินิจฉัยนั้นโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
ข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)...........................................................ผู้สมัคร
(........................................................)
วันที่............. เดือน ................. พ.ศ. ......................

หน้า ๑/๓

ประวัติผู้สมัคร
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว/...................................................................นามสกุล...........................................................
บรรดาศักดิ์, ฐานันดรศักดิ์, ยศ, ตําแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ...................................................................................
เกิดวันที่.................. เดือน..................................................พ.ศ. .................... อายุ....................ปี.................เดือน
วุฒิทางการศึกษาสูงสุด.......................................สาขา............................................อาชีพ.......................................
ตําแหน่ง...............................................................สถานที่ทํางาน.............................................................................
เลขที่..................... หมู่ที่...................ตรอก/ซอย............................................ถนน.................................................
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.................................................
รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์...............................................โทรสาร...................................................
อีเมล ..............................................
ที่อยู่บ้านเลขที.่ .....................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย..................................ถนน.....................................
ตําบล/แขวง............................... อําเภอ/เขต......................................จังหวัด.........................................................
รหัสไปรษณีย์............................... โทรศัพท์..................................................โทรสาร................................................
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ)....................................................................
ประวัติการทํางาน (โปรดระบุตําแหน่งที่สําคัญ ๓ ตําแหน่งสุดท้าย)
ลําดับ
ปี พ.ศ.
ตําแหน่ง

หน่วยงาน

ความรู้/ประสบการณ์
ลําดับ

ระยะเวลา(ปี)

ความรู้/ประสบการณ์ด้านการบริหารและจัดการการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ

ลําดับ ระยะเวลา(ปี)

ความรู้/ประสบการณ์ด้านการใช้หรือผลิตสัตว์ฯ

ลําดับ ระยะเวลา(ปี)

ความรู้/ประสบการณ์ด้านการกํากับดูแลการเลี้ยงและใช้สตั ว์ฯ

หน้า ๒/๓

ลําดับ ระยะเวลา(ปี)

ความรู้/ประสบการณ์ด้านจรรยาบรรณ ศาสนา ศีลธรรม

ลําดับ ระยะเวลา(ปี)

ความรู้ในด้านกฎหมาย/ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์

หลักฐานประกอบ ที่ได้แนบมาด้วย
 ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง
 ๒. เอกสารแสดงความรู้หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
๒.๑ ................................................................................................................................................
๒.๒ ................................................................................................................................................
๒.๓ ................................................................................................................................................
๒.๔ ................................................................................................................................................
๒.๕ ................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ให้ไว้ทั้งหมดถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ...................................................... (ผูส้ มัคร)
(...........................................................)
วันที่............. เดือน ................. พ.ศ. ......................

หน้า ๓/๓

