รายงานประจา ๖ เดือน
คณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดาเนินการ (คกส.)
ตามมาตรา ๒๓ ๒๔ และ ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
 ต.ค. – มี.ค.  เม.ย. – ก.ย. พ.ศ. ....
********************************************
๑.ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อสถานที่ดาเนินการ………………………………………………………………………………….…………………..........
เลขที่จดแจ้ง B /.
๑.๒  คกส.  คณะกรรมการเทียบเท่า ชื่อ .........................................................................................
เป็น คกส. ชุดเดิม แต่งตั้งเพิ่มเติม(แนบคาสั่งแต่งตั้ง) แต่งตั้งใหม่(แนบคาสั่งแต่งตั้ง)
๑.๓ บุคลากรประจาสถานที่ดาเนินการ
บุคลากรที่มีอยู่เดิม

จานวนบุคลากร (คน)
บุคลากรใหม่

รวม

 หัวหน้าหน่วยเลี้ยงสัตว์
 สัตวแพทย์ประจาหน่วยงาน
 พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง
 ช่างเทคนิค
 พนักงานธุรการ
 อื่นๆ(ระบุ) …………………

๑.๔ จานวนผู้ใช้สัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ที่มีอยู่เดิม
และที่เพิ่มใหม่
คน เลขที่ใบอนุญาตของผู้ใช้สัตว์ที่เพิ่มใหม่ ดังนี้
(๑) U - -
(๒) U - -
(๓) U - -

คน

๒. กิจกรรมที่ คกส. ดาเนินการ ในช่วงระยะเวลา ๖ เดือน  ต.ค. – มี.ค.  เม.ย. – ก.ย.
๒.๑ มีการประชุมคณะกรรมการ จานวน
ครั้ง
ครั้งที่
วันที่
ครั้งที่
วันที่
๒.๒ การพิจารณาโครงการขอใช้สัตว์ฯ ดังนี้
๒.๒.๑ มีโครงการใหม่ จานวน
โครงการ
(๑) เป็นโครงการของบุคลากรภายในหน่วยงาน
โครงการ (เลขที่โครงการ )
(๒) เป็นโครงการของบุคลากรภายนอกหน่วยงาน
โครงการ (เลขที่โครงการ )
๒.๒.๒ โครงการที่ได้รับการอนุมัติ จานวน
โครงการ จาแนกตามลักษณะงาน ดังนี้
(๑) งานวิจัย จานวน
โครงการ
เลขที่โครงการ
ชื่อโครงการ

๒
เลขที่โครงการ
(๒) งานทดสอบ จานวน
เลขที่โครงการ
เลขที่โครงการ
(๓) งานผลิตชีววัตถุ จานวน
เลขที่โครงการ
เลขที่โครงการ
(๔) งานสอน จานวน
เลขที่โครงการ
เลขที่โครงการ

ชื่อโครงการ
โครงการ
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ
โครงการ
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ
โครงการ
ชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ

๒.๒.๓ โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วแต่ยังไม่เริ่มดาเนินการ จานวน
เลขที่โครงการ
ชื่อโครงการ
เลขที่โครงการ
ใบอนุญาตของ PI

วันสิ้นสุดโครงการ
เลขที่ใบอนุญาตของ PI
ชื่อโครงการ
วันสิ้นสุดโครงการ
เลขที่

๒.๒.๔ โครงการที่อยู่ระหว่างการแก้ไข จานวน
เลขที่โครงการ
เลขที่โครงการ

โครงการ ได้แก่

๒.๒.๕ โครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติ จานวน
เลขที่โครงการ
เลขที่โครงการ

โครงการ ได้แก่

๒.๒.๖ โครงการที่ยกเลิกก่อนสิ้นสุดโครงการ จานวน
เลขที่โครงการ
เลขที่โครงการ
เลขที่
โครงการ

โครงการ ได้แก่

โครงการ ได้แก่

๒.๒.๗ โครงการที่ดาเนินการในช่วง ๖ เดือนนี้ จานวน

โครงการ ได้แก่

เลขที่ใบอนุญาต
ของ PI

แหล่งที่มา

ประเภทสัตว์

ชนิด

ชื่อสายพันธุ์

จานวนสัตว์ที่ใช้

๓
๒.๒.๘ โครงการที่ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จานวน

โครงการ ได้แก่

เลขที่
เลขที่
ประเภท ชนิด** ชื่อสาย แหล่งที่มา
จานวนสัตว์
โครงการ ใบอนุญาต สัตว์*
พันธุ์***
ที่เสนอขอ ที่ใช้จริง
ของ PI

ระบบการ
เลี้ยงสัตว์

ระยะเวลา
การใช้สัตว์

หมายเหตุ: * ประเภทสัตว์ หมายถึง สัตว์ทดลอง สัตว์เลี้ยง หรือสัตว์จากธรรมชาติ
** ชนิดสัตว์ หมายถึง ชื่อสามัญ หรือชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์
*** ชื่อสายพันธุ์ (ถ้ามี) ตัวอย่าง เช่น wistar, Balb/c
๒.๒.๙ โครงการที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือนาไปใช้ประโยชน์
เลขทีโ่ ครงการ

ชื่อโครงการ

PI

ผลงานตีพิมพ์*

การนาผลงาน
ไปใช้ประโยชน์

หมายเหตุ: * ผลงานตีพิมพ์ ให้ระบุ ชื่อเรื่องผลงานตีพิมพ์ ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร/ งานประชุมวิชาการ
วัน/เดือน/ปีที่เผยแพร่
๒.๓ การติดตามการดาเนินงานโครงการ
 โครงการทั้งหมดที่มีการดาเนินการในรอบ ๖ เดือน จานวน
 โครงการที่ดาเนินการตามข้อเสนอโครงการ จานวน

โครงการ
โครงการ

 พบโครงการที่ดาเนินการเบี่ยงเบนไปจากข้อเสนอโครงการ จานวน
เลขที่โครงการ

การดาเนินการของ คกส.

โครงการ ดังนี้

การปฏิบัติของหัวหน้าโครงการ

๒.๔ การผลิตสัตว์ที่ดาเนินการในช่วง ๖ เดือนนี้ จานวน ............. โครงการ
เลขที่โครงการ
ชื่อโครงการ
เลขที่ใบอนุญาตผู้ผลิตสัตว์
เลขที่โครงการ
ชื่อโครงการ
เลขที่ใบอนุญาตผู้ผลิตสัตว์

๒.๔.๑ การผลิตสัตว์เพื่อใช้เองในหน่วยงาน
เลขที่ ประเภท ชนิด
โครงการ
สัตว์

สาย
พันธุ์

แหล่ง สืบสายพันธุ์
ที่มา เป็นรุ่นที่

จานวนพ่อ
พันธุ์

จานวนแม่
พันธุ์

วิธีการสืบสาย
พันธุ์

วิธีการเพาะ
ขยายพันธุ์

วิธีการทดสอบ อัตราการผลิต จานวนสัตว์ จานวนสัตว์
พันธุกรรม
(จานวนตัว/ ทีผ่ ลิตจริง
ที่ใช้จริง
ช่วงเวลา)

๒.๔.๒ การผลิตสัตว์เพื่อบริการ
๑. เลขที่โครงการ
คุณสมบัติ
ของสาย
พันธุ์

จานวนพ่อ
พันธุ์

จานวนแม่
พันธุ์

ประเภทสัตว์
แหล่งที่มา

๒. เลขที่โครงการ
คุณสมบัติ
ของสาย
พันธุ์

จานวนพ่อ
พันธุ์

จานวนแม่
พันธุ์

สืบสายพันธุ์
เป็นรุ่นที่

ชนิด
วิธีการสืบสาย
พันธุ์

ประเภทสัตว์
แหล่งที่มา

หมายเหตุ: เพิ่มตามจานวนชนิดหรือสายพันธุ์ที่ผลิต
๒.๔.๓ การยกเลิกการผลิต
 ไม่มี  มี เลขที่โครงการ

สืบสายพันธุ์
เป็นรุ่นที่

วิธีการเพาะ
ขยายพันธุ์

ชนิด
วิธีการสืบสาย
พันธุ์

วิธีการเพาะ
ขยายพันธุ์

สายพันธุ์
วิธีการทดสอบ อัตราการผลิต
พันธุกรรม
บริการ
(จานวนตัว/
ช่วงเวลา)

จานวนสัตว์
ที่ผลิตจริง

จานวน
สัตว์ที่
บริการ

กาหนด
วันเริ่ม
บริการ

หน่วยงานที่
ให้บริการ (ใน
ประเทศ/
ต่างประเทศ)

จานวน
สัตว์ที่
บริการ

กาหนด
วันเริ่ม
บริการ

หน่วยงานที่
ให้บริการ (ใน
ประเทศ/
ต่างประเทศ)

สายพันธุ์
วิธีการทดสอบ อัตราการผลิต
พันธุกรรม
บริการ
(จานวนตัว/
ช่วงเวลา)

จานวนสัตว์
ที่ผลิตจริง

๒.๕ การนาสัตว์เข้า/ ส่งออก/ นาผ่านประเทศ
 ไม่มี

 มี กรุณากรอกรายละเอียด

๒.๕.๑ การนาเข้าประเทศ
วัน/เดือน/ปี

ประเภท

ชนิด

สายพันธุ์

ที่นาเข้า

จานวน
เพศผู้

เพศเมีย

แหล่งที่มา และ
ประเทศ

ผู้ดาเนินการ
นาเข้า

สถานที่ปลายทาง
และประเทศ

ผู้ดาเนินการ
ส่งออก

๒.๕.๒ การส่งออกต่างประเทศ
วัน/เดือน/ปี

ประเภท

ชนิด

สายพันธุ์

ที่ส่งออก

จานวน
เพศผู้

เพศเมีย

จานวน

ระยะเวลา
ที่พานัก

๒.๕.๓ การนาผ่านระหว่างประเทศ
วัน/เดือน/ปี

ประเภท

ชนิด

สายพันธุ์

ที่นาผ่าน

แหล่งที่มา สถานที่
และ
ปลายทาง
ประเทศ และประเทศ

ผู้ดาเนินการ
ขนส่ง

๒.๖ การติดตามกากับดูแลการดาเนินงานของโครงการที่ผ่านการอนุมัติทุกโครงการ และพบโครงการที่มี
ปัญหา ดังนี้
โครงการเลขที่

ปัญหา

การแก้ไข

๒.๗ การพัฒนาบุคลากร เช่น การอบรม การสัมมนา เป็นต้น (โปรดแนบรายละเอียดของกิจกรรม)
วันที่จัด
กิจกรรม

ประเภท
กิจกรรม

หัวข้อ

ประเภท
บุคลากร
ผู้เข้าร่วม

การดาเนินการ
จัดเอง

เข้าร่วม









๒.๘ การดาเนินการเกี่ยวกับแผนพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถานที่ดาเนินการ
 จัดทาแผนพัฒนา
 ปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
๒.๙ การดาเนินการเกี่ยวกับงบประมาณประจาปี
 งบประมาณที่เสนอขอ ประจาปีงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ ประจาปีงบประมาณ
 ไม่มีการเสนอของบประมาณ
๒.๑๐ สถานที่ดาเนินการ

จานวน
จานวน

จานวนผู้เข้าร่วม
(กรณีหน่วยงานจัด
กิจกรรมเอง)

๖
๒.๑๐.๑ การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงสถานที่เลี้ยงสัตว์ วัสดุอุปกรณ์ และระบบที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์
 ไม่มี  มี โปรดระบุ
๒.๑๐.๒ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์ (การจัดการเรื่องอาหาร น้า วัสดุรองนอน กรง)
 ไม่มี  มี โปรดระบุ
ประเด็น
การจัดการสถานที่และวัสดุอุปกรณ์
- การควบคุมสภาพแวดล้อม
- การป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
- การป้องกันการติดเชื้อ
- ระบบสนับสนุนในการเลี้ยงสัตว์และการบารุงรักษา
- การเลีย้ งสัตว์เป็นระบบ
- การกาจัดซากสัตว์ สิ่งปฏิกูล เชื้อโรค สารพิษ และ
มลพิษ
สัตว์
- คุณภาพพันธุกรรม
- คุณภาพสุขภาพสัตว์
- แหล่งที่มาของสัตว์
- การขนส่งสัตว์
- การนาเข้าสัตว์
การใช้สัตว์
- การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
การจัดทา SOPs
- SOP เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ
- SOP เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ
โรค สารพิษ มลพิษ
- SOP เกี่ยวกับการบริหารจัดการสานักงาน
- SOP เกี่ยวกับ คกส.
- SOP เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากร
- SOP อื่นๆ
บุคลากร
- อาชีวอนามัย
- การทาหน้าที่ของบุคลากร
- การพัฒนาบุคากร
การกากับดูแลการดาเนินการต่อสัตว์
การจัดทาแผนพัฒนาและแผนงบประมาณ
งบประมาณในการดาเนินการ
อื่นๆ โปรดระบุ..........................................................

รายละเอียดปัญหา

การดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา

๗

ลงนาม

(ผู้กากับดูแลประจา ณ สถานทีด่ าเนินการ)

(

)

วัน/เดือน/ปี
ลงนาม

(ประธาน คกส.)

(

)

วัน/เดือน/ปี
ลงนาม

(ผู้รับผิดชอบสถานที่ดาเนินการ)
(

วัน/เดือน/ปี

)

๘
* (เอกสารแนบ) โครงการขอใช้สัตว์ที่ คกส.พิจารณาอนุมัติ
 ตค. - มีค.  เมย. - กย. พ.ศ. ....
เลขที่ โครงการ

วัน/เดือน/ปีที่ได้รับอนุมัติ

ชื่อโครงการ
ชื่อหัวหน้าโครงการ

ใบอนุญาตเลขที่ ....................

 เป็นบุคลากรภายในหน่วยงาน  เป็นบุคคลภายนอก (ระบุ)
ลักษณะโครงการ

 วิจัย

 ทดสอบ

 ผลิตชีววัตถุ

 สอน

 ผลิตสัตว์

 อื่นๆ (ระบุ)

กรณีเป็นโครงการตามมาตรา ๓๑ แห่ง พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (แนบโครงการ)
 การพัฒนาสายพันธุ์
 การสืบสายพันธุ์
 การเพาะขยายพันธุ์
 การศึกษาเซลล์ต้นกาเนิด
 การดัดแปลงพันธุกรรมสัตว์  การโคลนนิ่งสัตว์
ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่ ...................... – สิ้นสุด ...............................
สถานที่ดาเนินการ

 ใช้สถานที่ภายใต้การกากับดูแลของ คกส.
 ใช้สถานที่อื่นที่มีเลขที่จดแจ้ง ระบุเลขที่
 ใช้สถานที่อื่น ไม่มีเลขที่จดแจ้ง (ระบุสถานที่)

สัตว์ที่ใช้ในโครงการ
ประเภท
ชนิด*
สายพันธุ์**
จานวน
สัตว์ทดลอง
สัตว์เลี้ยง
สัตว์จากธรรมชาติ
หมายเหตุ: * ชนิดสัตว์ หมายถึง ชื่อสามัญ หรือชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์
** ชื่อสายพันธุ์ (ถ้ามี) ตัวอย่าง เช่น wistar, Balb/c

ระบบการเลี้ยงสัตว์

แหล่งที่มา

หมายเหตุ

๙
** รายงานโครงการดาเนินการ ตามมาตรา ๓๑ แห่ง พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
 ตค. - มีค.  เมย. - กย. พ.ศ. ....
เลขที่ โครงการ

วัน/เดือน/ปีที่ได้รับอนุมัติ

ชื่อโครงการ
ชื่อหัวหน้าโครงการ

ใบอนุญาตเลขที่ ....................

ลักษณะโครงการ
 วิจัย
 ทดสอบ  ผลิตชีววัตถุ  สอน
 ผลิตสัตว์
เป็นโครงการตามมาตรา ๓๑ แห่ง พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
 การพัฒนาสายพันธุ์
 การสืบสายพันธุ์
 การเพาะขยายพันธุ์
 การศึกษาเซลล์ต้นกาเนิด
 การดัดแปลงพันธุกรรมสัตว์  การโคลนนิ่งสัตว์

 (ระบุ)

วัตถุประสงค์
ระยะเวลาดาเนินการ
สถานที่ดาเนินการ

ตั้งแต่ .................... – สิ้นสุด ...............................

สถานภาพของโครงการ  รอการดาเนินการ
 เริ่มดาเนินการแล้วเมื่อ (วัน/เดือน/ปี)
 สรุปความก้าวหน้าการดาเนินงาน (ระบุ)
สัตว์/เซลล์ที่ใช้ในโครงการ
ประเภท

ชนิด

สายพันธุ์

จานวน

ระบบการเลี้ยงสัตว์

แหล่งที่มา

หมายเหตุ

๑๐

ลงนาม

(หัวหน้าโครงการ)
(

)

วัน/เดือน/ปี
ลงนาม
(
วัน/เดือน/ปี

(ประธาน คกส.)
)

