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ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ของสถานที่ดําเนินการ (คกส.)

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๑๑) และมาตรา ๒๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประธานกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ของสถานที่ดําเนินการ (คกส.)
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์
คณะกรรมการกํากับดูแล หมายความว่า คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อ สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดําเนินการ (คกส.)
สถานที่ดําเนินการ หมายความว่า อาคาร สิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่นใดที่มีการดําเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และให้หมายรวมถึงพื้นที่โดยรอบอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการดําเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ด้วย
ผู้รับผิดชอบ หมายความว่า เจ้าของหรือผู้มีอํานาจควบคุมสถานที่ดําเนินการตามพระราชบัญญัติสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้กํากับดูแลสถานที่ดําเนินการ หมายความว่า ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าสถานที่
ดําเนินการ ทําหน้าที่กํากับดูแลสถานที่ดําเนินการ
จรรยาบรรณ หมายความว่า จรรยาบรรณการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
หมวด ๑
ทั่วไป
ข้อ ๔ หน่ ว ยงานหรื อ สถาบั น การศึ ก ษาใด ๆ ที่ มี ส ถานที่ ดํ า เนิ น การต่ อ สั ต ว์ เ พื่ อ งาน
ทางวิทยาศาสตร์ หรือไม่มีสถานที่ดําเนินการต่อสัตว์แต่มีผู้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ต้องจัดให้มี
คณะกรรมการกํากับดูแล
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หมวด ๒
องค์ประกอบ และคุณสมบัติ ของคณะกรรมการกํากับดูแล
ข้อ ๕ กรณีที่มีสถานที่ดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ผู้รับผิดชอบต้องจัดให้มี
คณะกรรมการกํากับดูแล ไม่น้อยกว่า ๗ คน โดยมีองค์ประกอบและคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) ผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่ผู้รับผิดชอบมอบหมาย หรือผู้บริหารหน่วยงาน เป็นประธาน
(๒) สัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๑ คน
(๓) ผู้ที่มีประสบการณ์การวิจัยที่ใช้สัตว์ ไม่น้อยกว่า ๒ คน
(๔) ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่น
ที่ครอบคลุมงาน เช่น นักสถิติ นักเคมี นักคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นกรรมการไม่น้อยกว่า ๑ คน
(๕) ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์ หรือผู้ที่ไม่สังกัดหน่วยงานเป็นกรรมการไม่น้อยกว่า
๑ คน (อาจเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้)
(๖) ผู้กํากับดูแลสถานที่ดําเนินการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการคนหนึ่งอาจมีคุณสมบัติมากกว่า ๑ ข้อ
ในกรณีที่สถานที่ดําเนินการต่อสัตว์ มีการดําเนินการต่อสัตว์เฉพาะสัตว์ชนิด แมลง แมง หอย
หมึก ปู หรือกุ้ง เท่านั้น อนุโลมให้องค์ประกอบของคณะกรรมการกํากับดูแลมีได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน
โดยต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติตามข้อ (๑) (๓) (๕) และ (๖) อย่างละไม่น้อยกว่า ๑ คน
และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขานั้น ๆ จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ คน
กรณีที่ผู้ใช้สัตว์ในสถานที่ดําเนินการใด ต้องการใช้สถานที่ดําเนินการอื่นเป็นสถานที่ดําเนินการ
ให้เสนอโครงการขอใช้สัตว์ให้คณะกรรมการกํากับดูแลของสถานที่ดําเนินการของผู้ใช้สัตว์นั้นให้ความ
เห็นชอบก่อน แล้วจึงเสนอให้คณะกรรมการกํากับดูแลของสถานที่ที่จะดําเนินการ พิจารณาอนุมัติ
กรณีที่หน่วยงานไม่มีสถานที่ดําเนินการ ให้ผู้บริหารหน่วยงานพิจารณาการอนุมัติให้ผู้ใช้สัตว์
ไปใช้สถานที่ดําเนินการอื่น
กรณีที่หน่วยงานมีผู้ใช้สัตว์จําเป็นต้องใช้สัตว์นอกสถานที่ดําเนินการ แต่ไม่มีคณะกรรมการกํากับ
ดูแล ให้ผู้บริหารหน่วยงานจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาโครงการให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณการ
ดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยมีองค์ประกอบและคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) ผู้บริหารหน่วยงาน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน
(๒) ผู้ที่มีประสบการณ์การวิจัยที่ใช้สัตว์ ไม่น้อยกว่า ๑ คน
(๓) ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่น
ที่ครอบคลุมงาน เช่น นักสถิติ นักเคมี นักคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็นกรรมการไม่น้อยกว่า ๒ คน
(๔) ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์ หรือผู้ที่ไม่สังกัดหน่วยงานเป็นกรรมการไม่น้อยกว่า
๑ คน (อาจเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้)
(๕) บุคลากรในหน่วยงาน เป็นเลขานุการ ๑ คน
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ให้คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตามวรรคหกมีหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการกํากับดูแลตามข้อ ๗
(๒) (๓) โดยอนุโลม และจัดทํารายงานการดําเนินการต่อสัตว์ทุก ๖ เดือน เสนอต่อเลขาธิการโดยผ่าน
ผู้บริหารหน่วยงาน
ข้อ ๖ กรรมการกํ า กั บ ดู แ ล หรื อ กรรมการที่ แ ต่ ง ตั้ ง แทนกรรมการที่ พ้ น จากตํ า แหน่ ง
หรื อ กรรมการที่ แ ต่ ง ตั้ ง เพิ่ ม เติ ม ก่ อ นปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต้ อ งได้ รั บ การอบรมเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
และจรรยาบรรณการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ต้องได้รับการอบรม
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
หมวด ๓
หน้าที่ และหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการปฏิบัติของคณะกรรมการกํากับดูแล
ข้อ ๗ คณะกรรมการกํากับดูแล ต้องปฏิบัติหน้าที่ในการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ โดยมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทําแผนพัฒนาและแผนงบประมาณของหน่วยเลี้ยงสัตว์ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ
และมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงาน
(๒) พิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เพื่อ อนุมัติหรือไม่อนุมัติ
หรือให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
(๓) ติดตามกํากับดูแลการดําเนินงานโครงการที่ได้รับการพิจารณารับรองแล้ว และพิจารณา
สั่งแก้ไข ระงับ ยับยั้ง หรือยุติโครงการ ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อเสนอโครงการ
(๔) กํากับดูแลให้มีการดูแลสุขภาพสัตว์โดยสัตวแพทย์ประจําสถานที่ดําเนินการ
(๕) ตรวจสอบและกํากับดูแลสถานที่ดําเนินการต่อ สัตว์ ให้มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ
(๖) จัดทําแผนและดําเนินการให้มีการพัฒนาบุคลากร
(๗) จัดทําแผนและดําเนินการให้มีการเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้เข้าใจ
เรื่อง จรรยาบรรณ มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ และพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘
(๘) กํา หนดมาตรฐานวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง าน (Standard Operating Procedure, SOP)
การปฏิบัติห น้า ที่ข องคณะกรรมการกํา กับ ดูแ ล และมาตรฐานการปฏิบัติง านการเลี้ย งและใช้สัต ว์
ของสถานที่ดําเนินการ
(๙) จัดทํารายงานการดําเนินการต่อสัตว์ทุก ๖ เดือน และกํากับการจัดทําสถิติการเลี้ยง
และใช้สัตว์ทุก ๖ เดือนของผู้กํากับดูแลสถานที่ดําเนินการ เพื่อรายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ และจัดทําสรุปรายงานประจําปี
(๑๐) ทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณของหน่วยงาน และวินิจฉัยการกระทําผิดจรรยาบรรณ
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(๑๑) เสนอผู้บริหารหน่วยงานเพื่อแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อช่วยพิจารณาโครงการ ตามความจําเป็น
และความเหมาะสม
(๑๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๘ ในการปฏิบัติ ตามข้อ ๗ (๓) นั้น คณะกรรมการกํากับดูแล ต้อ งกําหนดให้มี
หลักเกณฑ์การดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) หลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยการกระทําผิดจรรยาบรรณ รวมทั้งหลักเกณฑ์การยื่น
ข้อร้องเรียนและการจัดการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
(๒) หลักเกณฑ์การพิจารณาและการดําเนินการกรณีมีรายงานการเบี่ยงเบนหรือการไม่ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณการใช้สัต ว์ฯ ของโครงการที่ไ ด้รับ การรับ รองและอยู่ใ นระหว่า งการดํา เนิน การ
และการแจ้งผลการพิจารณาให้เจ้าของโครงการทราบ
(๓) หลักเกณฑ์ และกระบวนการให้หยุดการดําเนินการวิจัยไว้ชั่วคราว (suspend) หรือยุติโครงการ
(terminate) โดยถอนการรับรองโครงการฯ ที่ให้การรับรองแล้ว
ข้อ ๙ ในการปฏิบัติ ตามข้อ ๗ (๑๑) คณะกรรมการกํากับดูแลอาจกําหนดหลักเกณฑ์
การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อช่วยพิจารณาโครงการก็ได้
ข้อ ๑๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกํากับดูแล คณะกรรมการกํากับดูแลต้องมี
ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับ การจัดการกรณีมีผลประโยชน์ทับซ้อน ไว้ให้ชัดเจน
ข้อ ๑๑ คณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ล ต้ อ งมี ก ารจั ด การเอกสาร ให้ เ ป็ น ระเบี ย บ สามารถ
ตรวจสอบได้โดยสะดวก กํากับดูแลการจัดการระบบฐานข้อมูลให้มีข้อมูลสําคัญที่สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
และจัดให้มีระบบการเข้าถึงเอกสารที่ปลอดภัยเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
ข้อ ๑๒ ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ตามหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ล นั้ น ให้ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นหน่ ว ยงานโดยหนั ง สื อ เวี ย น
หรือลงในอินทราเน็ต (intranet) และเว็บไซต์ (website) ของหน่วยงานนั้น ๆ
ข้อ ๑๓ คณะกรรมการกํากับดูแลต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานคณะกรรมการกํากับดูแล
การดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดําเนินการ (มคกส.) ตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
ข้อ ๑๔ การประเมิ นเพื่ อรั บ รองการดํา เนิน การของคณะกรรมการกํา กั บดู แ ล ให้ ส ถาบั น
พัฒนาการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สพสว.วช.)
เป็นผู้ดําเนินการ

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หน้า ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

ข้อ ๑๕ ให้ ป ระธานคณะกรรมการกํ า กั บ และส่ ง เสริ ม การดํ า เนิ น การต่ อ สั ต ว์ เ พื่ อ งาน
ทางวิทยาศาสตร์ รักษาการตามประกาศนี้
ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ประธานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

รายงานประจํา ๖ เดือน
คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดําเนินการ (คกส.)
ตามมาตรา ๒๓ ๒๔ และ ๓๑ แห่งพระราชบัญญัตสิ ัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
 ต.ค. – มี.ค.  เม.ย. – ก.ย. พ.ศ. ....
********************************************
๑.ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อสถานที่ดําเนินการ………………………………………………………………………………….…………………..........
เลขที่จดแจ้ง B /.
๑.๒  คกส.  คณะกรรมการเทียบเท่า ชื่อ .........................................................................................
เป็น คกส. ชุดเดิม แต่งตั้งเพิ่มเติม(แนบคําสั่งแต่งตัง้ ) แต่งตั้งใหม่(แนบคําสั่งแต่งตัง้ )
๑.๓ บุคลากรประจําสถานที่ดําเนินการ
บุคลากรที่มีอยู่เดิม

จํานวนบุคลากร (คน)
บุคลากรใหม่

รวม

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

๑.๔ จํานวนผู้ใช้สัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ที่มีอยู่เดิม ................. คน
และที่เพิ่มใหม่ ............... คน เลขที่ใบอนุญาตของผู้ใช้สัตว์ที่เพิ่มใหม่ ดังนี้
(๑) U - -
(๒) U - -
(๓) U - -
๒. กิจกรรมที่ คกส. ดําเนินการ ในช่วงระยะเวลา ๖ เดือน  ต.ค. – มี.ค.  เม.ย. – ก.ย.
๒.๑ มีการประชุมคณะกรรมการ จํานวน ................... ครั้ง
ครั้งที่ ...... วันที่ .....................................................
ครั้งที่ .......วันที่ ......................................................
๒.๒ การพิจารณาโครงการขอใช้สัตว์ฯ ดังนี้
๒.๒.๑ มีโครงการใหม่ จํานวน ................. โครงการ
(๑) เป็นโครงการของบุคลากรภายในหน่วยงาน ............... โครงการ (เลขที่โครงการ ......)
(๒) เป็นโครงการของบุคลากรภายนอกหน่วยงาน ............. โครงการ (เลขที่โครงการ ....)
๒.๒.๒ โครงการที่ได้รับการอนุมัติ จํานวน ................... โครงการ จําแนกตามลักษณะงาน ดังนี้

๒

(๑) งานวิจัย จํานวน ............. โครงการ
เลขที่โครงการ ...................... ชื่อโครงการ .............................................
เลขที่โครงการ ...................... ชื่อโครงการ .............................................
(๒) งานทดสอบ จํานวน ............. โครงการ
เลขที่โครงการ ...................... ชื่อโครงการ .............................................
เลขที่โครงการ ...................... ชื่อโครงการ .............................................
(๓) งานผลิตชีววัตถุ จํานวน ............. โครงการ
เลขที่โครงการ ...................... ชื่อโครงการ .............................................
เลขที่โครงการ ...................... ชื่อโครงการ .............................................
(๕) งานสอน จํานวน ............. โครงการ
เลขที่โครงการ ...................... ชื่อโครงการ .............................................
เลขที่โครงการ ...................... ชื่อโครงการ .............................................
๒.๒.๓ โครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้วแต่ยังไม่เริ่มดําเนินการ จํานวน .............. โครงการ ได้แก่
เลขที่โครงการ.............. ชื่อโครงการ................... วันสิ้นสุดโครงการ............เลขที่ใบอนุญาตของ PI..................
เลขที่โครงการ.............. ชื่อโครงการ................... วันสิ้นสุดโครงการ............เลขที่ใบอนุญาตของ PI..................
๒.๒.๔ โครงการที่ยกเลิกก่อนสิ้นสุดโครงการ จํานวน ........... โครงการ ได้แก่
เลขที่โครงการ.............. ชื่อโครงการ................... วันสิ้นสุดโครงการ............เลขที่ใบอนุญาตของ PI..................
เลขที่โครงการ.............. ชื่อโครงการ................... วันสิ้นสุดโครงการ............เลขที่ใบอนุญาตของ PI..................
๒.๒.๕ โครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จํานวน .............. โครงการ ดังนี้
เลขที่
เลขที่
ประเภท
ใบอนุ
ญ
าต
โครงการ
สัตว์

ชนิด

สายพันธุ์

แหล่งที่มา

ของ PI

จํานวนสัตว์
ที่เสนอ ที่ใช้จริง
ขอ

ระบบการ
เลี้ยงสัตว์

ระยะเวลา
การใช้สัตว์
(จําแนกตาม
ชนิดสัตว์)

๒.๓ การติดตามการดําเนินงานโครงการ
 โครงการทีด่ ําเนินการตามข้อเสนอโครงการ จํานวน ............... โครงการ
 พบโครงการที่ดําเนินการเบี่ยงเบนไปจากข้อเสนอโครงการ จํานวน ............ โครงการ ดังนี้
เลขที่โครงการ

การดําเนินการของ คกส.

การปฏิบัติของหัวหน้าโครงการ

๓

๒.๓ การผลิตสัตว์
งานผลิตสัตว์ จํานวน ............. โครงการ
เลขที่โครงการ ...................... ชื่อโครงการ ..........เลขที่ใบอนุญาตของ PI..................
เลขที่โครงการ ...................... ชื่อโครงการ ..........เลขที่ใบอนุญาตของ PI..................
๒.๓.๑ การผลิตสัตว์เพื่อใช้เองในหน่วยงาน
๒.๓.๑.๑  โครงการใหม่
เลขที่ ประเภท ชนิด
โครงการ สัตว์

สาย
พันธุ์

แหล่งที่มา

วิธีการ อัตราการ
วิธีการ
วิธีการ
จํานวนพ่อ
ทดสอบ ผลิตเพื่อ
เพาะ
พันธุ์/แม่ สืบสายพันธุ์
ขยายพันธุ์ พันธุกรรม ใช้เอง
พันธุ์เริ่มต้น

๒.๓.๑.๒  โครงการเดิมที่ยังดําเนินการอยู่
เลขที่ ประเภท ชนิด
โครงการ สัตว์

สาย
พันธุ์

แหล่ง สืบสายพันธุ์ จํานวนพ่อ อัตราการผลิต จํานวนสัตว์
ที่มา เป็นรุ่นที่ พันธุ์/แม่พันธุ์ เพื่อใช้เอง
ทีผ่ ลิตจริง
(จํานวนตัว/
ช่วงเวลา)

จํานวน
สัตว์ที่ใช้
จริง

๒.๓.๒ การผลิตสัตว์เพื่อบริการ
๒.๓.๒.๑  โครงการใหม่
เลขที่
โครงการ

ประเภท ชนิด สาย
พันธุ์

คุณสมบัติ
ของสาย
พันธุ์

แหล่งที่มา จํานวน
สัตว์เพศ
ผู้/เพศ
เมีย

วิธีการ
สืบสาย
พันธุ์

วิธีการ
เพาะ
ขยายพันธุ์

วิธีการ
ทดสอบ
พันธุกรรม

อัตรา
การ
ผลิต
บริการ

กําหนด
วันเริ่ม
บริการ

๔

๒.๓.๒.๒  โครงการเดิม
เลขที่ ประเภท ชนิด สาย
โครงการ สัตว์
พันธุ์

แหล่งที่มา

สืบสาย
พันธุ์
เป็นรุ่นที่

อัตราการ
ผลิต
เพื่อบริการ

จํานวนที่
ผลิตจริง

จํานวนที่
บริการ

หน่วยงานที่
ให้บริการ
(ในประเทศ/
ต่างประเทศ)

๒.๓.๓ การยกเลิกการผลิต
เลขที่โครงการ .......................................................................................................................
๒.๔ การนําสัตว์เข้า/ ส่งออก / นําผ่านประเทศ
๒.๔.๑ การนําเข้า
วัน/เดือน/
ปี ที่นําเข้า

ประเภท

ชนิด

สายพันธุ์

จํานวน
เพศ เพศ
ผู้ เมีย

แหล่งที่มา และประเทศ

นําเข้าโดย

สายพันธุ์

จํานวน
เพศ เพศ
ผู้ เมีย

สถานที่ปลายทาง และ
ประเทศ

ส่งออกโดย

๒.๔.๒ การส่งออก
วัน/เดือน/
ปี ที่ส่งออก

ประเภท

ชนิด

๒.๔.๓ การนําผ่าน
วัน/เดือน/
ปี ที่นําผ่าน ประเภท ชนิด

สายพันธุ์ จํานวน

ระยะเวลา
ที่พํานัก

แหล่งที่มาและ
ประเทศ

สถานที่
ปลายทาง
และประเทศ

ผู้ดําเนินการ
ขนส่ง

๒.๕ รายงานการตรวจสถานที่ดําเนินการ
๒.๕.๑ สถานทีเ่ ลี้ยงสัตว์ วัสดุอุปกรณ์ และระบบที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์
วันที่
ดําเนินการ

ปัญหา

การดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา

๕

๒.๕.๒ การจัดการเลี้ยงสัตว์เป็นระบบ (การจัดการเรื่องอาหาร น้ํา วัสดุรองนอน กรง ฯลฯ)
วันที่
ดําเนินการ

ปัญหา

การดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา

๒.๕.๓ สุขภาพสัตว์
วันที่
ดําเนินการ

ปัญหา

การดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา

๒.๕.๔ สุขภาพบุคลากรและอาชีวอนามัย
วันที่
ดําเนินการ

ปัญหา

การดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา

๒.๕.๕ อื่น ๆ (ระบุ) .......................................
วันที่
ดําเนินการ

ปัญหา

การดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา

๒.๖ การติดตามกํากับดูแลการดําเนินงานของโครงการที่ผ่านการอนุมัติทุกโครงการ และพบโครงการ
ที่มีปัญหาดังนี้
โครงการเลขที่

ปัญหา

การแก้ไข

๒.๗ การจัดทํา SOP
มีการจัดทํา SOP ดังนี้ (โปรดทําเครื่องหมาย หน้าข้อที่มีการดําเนินการ)
SOPs
 SOP เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อ
 SOP เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค สารพิษ มลพิษ
 SOP เกี่ยวกับการบริหารจัดการสํานักงาน
 SOP เกี่ยวกับ คกส.

มีการแก้ไข





ไม่มีการแก้ไข





๖

SOPs
 SOP เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
 SOP อื่น ๆ (ระบุ)....................................................................

มีการแก้ไข



ไม่มีการแก้ไข



๒.๘ การพัฒนาบุคลากร เช่น การอบรม, การสัมมนา เป็นต้น (โปรดแนบรายละเอียดของกิจกรรม)
วันที่จัด
กิจกรรม

ประเภท
กิจกรรม

หัวข้อ

ประเภท
บุคลากร
ผู้เข้าร่วม

การดําเนินการ
จัดเอง




จํานวนผู้เข้าร่วม
(กรณีหน่วยงาน
เข้าร่วม
จัดกิจกรรมเอง)





๒.๙ การดําเนินการเกี่ยวกับแผนพัฒนางานเลี้ยงและใช้สตั ว์ของสถานที่ดําเนินการ
 จัดทําแผนพัฒนา
 ปรับแผนให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ
๒.๑๐ การดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณประจําปี
 การขอตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนประจําปี

ลงนาม

(ผู้กํากับดูแลประจํา ณ สถานที่ดําเนินการ)
(

)

วัน/เดือน/ปี
ลงนาม

(ประธาน คกส.)

(

)

วัน/เดือน/ปี
ลงนาม

(ผู้รับผิดชอบสถานที่ดําเนินการ)
(

วัน/เดือน/ปี

)

๗
* (เอกสารแนบ) โครงการขอใช้สัตว์ที่ คกส.พิจารณาอนุมัติ
 ตค. - มีค. 

เลขที่ โครงการ

เมย. - กย. พ.ศ. ....

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
 การโคลนนิ่งสัตว์
 การศึกษาเซลล์ต้นกําเนิด  การดัดแปลงพันธุกรรมสัตว์
ระยะเวลาดําเนินการ ตังแต่
้ ...................... – สิ ้นสุด ...............................
สถานที่ดําเนินการ  ใช้สถานที่ภายใต้การกํากับดูแลของ คกส.
 ใช้สถานที่อื่นที่มีเลขที่จดแจ้ง ระบุเลขที่
 ใช้สถานที่อื่น ไม่มีเลขที่จดแจ้ง (ระบุสถานที่)

สัตว์ที่ใช้ในโครงการ

ประเภท
สัตว์ทดลอง
สัตว์เลี้ยง
สัตว์จากธรรมชาติ

ชนิด

สายพันธุ์

จํานวน

ระบบการเลี้ยงสัตว์

แหล่งที่มา

หมายเหตุ

๘
** รายงานโครงการดําเนินการ ตามมาตรา ๓๑ แห่ง พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
 ตค. - มีค. 

เลขที่ โครงการ

เมย. - กย. พ.ศ. ....

รายงาน ครั้งที่

ชื่อโครงการ
ชื่อหัวหน้าโครงการ
ลักษณะโครงการ

ใบอนุญาตเลขที่ ....................

 วิจัย

 ทดสอบ

 ผลิตชีววัตถุ

 สอน

 ผลิตสัตว์

เป็นโครงการตามมาตรา ๓๑ แห่ง พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
 การพัฒนาสายพันธุ์

 การสืบสายพันธุ์

 การเพาะขยายพันธุ์

 การศึกษาเซลล์ต้นกําเนิด

 การดัดแปลงพันธุกรรมสัตว์

 การโคลนนิ่งสัตว์

วัตถุประสงค์
ระยะเวลาดําเนินการ
สถานที่ดําเนินการ
สถานภาพของโครงการ

ตังแต่
้ ...................... – สิ ้นสุด ...............................
 รอการดําเนินการ
 เริ่มดําเนินการแล้วเมื่อ (วัน/เดือน/ปี)
 สรุปความก้าวหน้าการดําเนินงาน (ระบุ)

 (ระบุ)

๙
สัตว์/เซลล์ที่ใช้ในโครงการ

ประเภท

ชนิด

สายพันธุ์

จํานวน

ระบบการเลี้ยงสัตว์

แหล่งที่มา

ลงนาม

หมายเหตุ

(หัวหน้ าโครงการ)
(

)

วัน/เดือน/ปี
ลงนาม

(ประธาน คกส.)
(

วัน/เดือน/ปี

)

