โครงการจัดอบรม
“ผูข้ อใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จัดโดย
สถาบันพัฒนาการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
สถาบันพัฒนาการดาเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่ วยกากับดูแลและส่งเสริมการพัฒนาการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้ ได้
มาตรฐานสากล สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งได้ประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นมา โดยมีเป้าหมายให้
ประเทศไทยมีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐานสากล ยกระดับคุณภาพของผลงานวิจัย ด้าน
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและชีวการแพทย์ งานวิจัยเพื่อ พัฒนายา อาหารและวัคซีน งานทดสอบยา สมุนไพร อาหาร และ
วัคซีน งานผลิตชีววัตถุ งานสอน และงานผลิตบริการสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้สามารถแข่งขันได้กับนานาชาติ
สพสว. วช. ได้ดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามบทเฉพาะกาลตามมาตรา ๕๕ ที่กาหนดว่า “ผู้ใดใช้หรือผลิตสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยื่นขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อยื่นคาขอแล้วให้ดาเนินการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับคาสั่งไม่
ออกใบอนุญาตจากผู้อนุญาต” โดยได้จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ขอรับใบอนุญาตการใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ” มา
อย่ างต่ อเนื่ อง รวม ๒๕ ครั้ ง มี บุ ค ลากรวิ จั ย ด้ านสั ต ว์เพื่ อ งานทางวิท ยาศาสตร์ ทั่ ว ประเทศ ทั้ งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ ผ่านการอบรมและการสอบตามเกณฑ์ที่กาหนด รวม ๖,๘๙๕ ราย และพบว่ายังมีบุคลากรด้านสัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์ ได้ยื่นขอรับใบคาขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ไว้แต่ยังไม่ผ่านการอบรมฯ เป็นจานวนมาก
ดังนั้ น เพื่ อให้ การดาเนิ น งานตามบทเฉพาะกาลตามมาตรา ๕๕ เป็ นไปอย่ างต่ อเนื่ องและทั่ วถึง โดย
บุคลากรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย มีใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ผู้ที่ได้ยื่นขอรับใบคาขอรับ
ใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ไว้แต่ยังไม่ผ่านการอบรมฯ ได้สมัครเข้ารับการอบรมฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สพสว. จึงเห็นควร
จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ขอใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ขึ้น โดยรับผู้เข้ารับการอบรมครั้งละ ๓๐๐ คน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรผู้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ อาจารย์ ผู้ใช้สัตว์
และ ผู้ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ได้ดาเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งลงทะเบียนเข้า
รับการอบรมและสอบผ่าน เพื่อได้รับใบอนุญาตใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และเป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ อาจารย์ผู้สอน ผู้ใช้สัตว์ และ ผู้ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ มีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถปฏิบั ติตามพระราชบั ญญัติสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้ง ดาเนินการต่อ สั ตว์ได้
สอดคล้องกับจรรยาบรรณการดาเนินการต่อสัตว์ฯ และได้มาตรฐาน
๒. บุ ค ลากรด้ านสั ต ว์ เพื่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องประเทศไทย มี ใบอนุ ญ าตใช้ สั ต ว์ เพื่ อ งานทาง
วิทยาศาสตร์ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

คุณสมบัตขิ องผู้เข้ารับการอบรม
๑. เป็นผู้ปฏิบัติกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ในฐานะนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ผู้สอน
๒. เป็นผู้เสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
๓. เป็นผู้ควบคุมการเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
๔. เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สัตวแพทย์ประจาสถานที่ดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
๕. เป็นผู้กากับดูแลสถานที่ดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
๖. เป็นบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ตลอดหลักสูตร
๗. เป็นผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘
๘. เป็นบุคคลที่หน่วยงานต้นสังกัดเห็นชอบให้เข้ารับการอบรม
จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
ครั้งละ ๓๐๐ คน
วัน เวลา และ สถานที่
ครั้งที่ ๒๕-๑/๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ ประตูน้า-อนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ กรุงเทพฯ
การลงทะเบียน
ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ ๖๐๐ บาท
ผู้เข้าร่วมการอบรม (ภาครัฐ) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าเบี้ยเลี้ยง ได้จากต้น
สังกัด เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดแล้ว ตามระเบียบ ดังนี้
- ระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่าด้ว ยค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม การจัด งาน และการประชุม ระหว่าง
ประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕
- ระเบี ย บส านั กนายกรัฐ มนตรีว่าด้วยการอนุมั ติให้ เดิน ทางไปราชการ และจัดการประชุม ของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ และได้แก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
งบประมาณดาเนินการ
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดาเนินการจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ผู้รับผิดชอบ
สถาบันพัฒนาการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
๑๙๖ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
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