ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหำคม 2561

คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร
หน่วยงำนที่ให้บริกำร

กำรแจ้งกำรขำย เสนอขำย หรือมีไว้เพื่อขำย ซึ่งสัตว์เพื่องำนทำง
วิทยำศำสตร์ ประเภทสัตว์ทดลอง (ตำมมำตรำ 32(1))
(พระรำชบัญญัติสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ พ.ศ. 2558)
สถำบันพัฒนำกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (สพสว.)
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไขในกำรแจ้ง และในกำรพิจำรณำรับแจ้ง
“ผู้ใดประสงค์จะขำย เสนอขำย หรือมีไว้เพื่อขำยซึ่งสัตว์ทดลอง ให้ยื่นการแจ้งการขาย เสนอขาย หรือมี
ไว้ เ พื่ อ ขายฯ พร้ อ มด้ ว ยหลั ก ฐานตามแบบ สพสว.วช. - ข และต้ อ งแจ้ ง ก่ อ นการด าเนิ น การต่ อ
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ สถาบันพัฒนาการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ”
1. ผู้แจ้งการขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสัตว์ทดลอง เป็นได้ทั้งประเภทบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
2. ผู้ยื่นแจ้ง เป็นผู้มีอานาจลงลายมือชื่อ (ผู้รับผิดชอบสถานที่ดาเนินการ) หรือมอบอานาจให้บุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเป็นผู้แจ้งได้
กรณีมีคาสั่งไม่รับแจ้งให้ผู้รับแจ้งชี้แจงเหตุผลการไม่รับแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้แจ้งทราบภายใน 5 วันทาการ
3. ผู้ขำย ผู้เสนอขำย หรือผู้มีไว้เพื่อขำยซึ่งสัตว์ทดลองต้องดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
- ต้ อ งมี เ อกสารรั บ รองคุ ณ ภาพพั น ธุ ก รรมและคุ ณ ภาพสุ ข ภาพของสั ต ว์ ท ดลอง จากผู้ ผ ลิ ต
สัตว์ทดลอง
ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการผลิตและอัตราการเจริญเติบโตของสัตว์แต่ละชนิด
แต่ละสายพันธุ์ เพื่อผู้ซื้อได้เลือกชนิด เพศ จานวน อายุ น้าหนัก ตามความต้องการของผู้ซ้อื
- ต้องดาเนินการให้ผู้ซื้อได้มีสัตว์ทดลองทั้งสายพันธุ์ เพศ อายุ น้าหนัก และจานวนอย่างครบถ้วน
ตามความต้องการของผู้ซื้อ
- ต้ อ งปฏิ บั ติ ต่ อ สั ต ว์ ท ดลองให้ เ ป็ น ไปตามจรรยาบรรณการด าเนิ น การต่ อ สั ต ว์ เ พื่ อ งานทาง
วิทยาศาสตร์
- ผู้มีสัตว์ทดลองไว้เพื่อขาย ต้องเลี้ยงสัตว์ทดลองไว้ในสถานที่ดาเนินการที่ได้แจ้งต่อเลขาธิการไว้
แล้ว
- การจั ดการขนส่ งหรื อ เคลื่ อนย้ายสั ตว์ทดลอง ต้องดาเนิน การให้ เป็น ไปตามมาตรา 33 ของ
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558
- ต้องจัดทารายงานการขายประจาปี แบบรายงานการขายสัตว์ทดลองประจาปี

ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที่/ช่องทำงให้บริกำร
1) สถาบันพัฒนาการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ (สพสว.)
ที่อยู่ : ชั้น 1 อาคาร วช. 5
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2561-2445 ต่อ 620-621, 0-2579-8751
โทรสาร : 0-2579-0388
2) เว็บไซต์ : www.labanimals.net (ดาว์นโหลดแบบแจ้งการ
ขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื่อขาย ซึ่งสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ประเภทสัตว์ทดลอง ตามมาตรา 32 (1))

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้ ง แต่ เ วลา 08.30-12.00 น. และ
13.00-16.30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลำ และผู้รับผิดชอบ
ขั้นตอน
1. เตรียมเอกสำรหลักฐำนประกอบการยื่นแจ้งฯ
1.1 สาเนาหรือรูปถ่ายสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือหนังสือ
เดินทาง หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
1.2 สาเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบ้าน
1.3 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มีอานาจ
ลงชื่อแทนนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน
1.4 หนังสือมอบอานาจ (กรณีมีการมอบอานาจ) พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ
1.5 สาเนาใบจดแจ้งสถานที่ดาเนินการ (กรณีเป็นผู้ผลิต)
1.6 สาเนาใบจดแจ้งสถานที่เลี้ยงสัตว์เพื่อรอการขาย
(กรณีที่มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อรอการขาย)
2. เข้ำเว็บไซต์ www.labanimals.net
2.1 ดาว์นโหลดแบบแจ้งฯ (แบบ สพสว.วช.-ข.1)
2.2 กรอกข้อมูลตามแบบแจ้งฯ พร้อมลงนาม (ผู้แจ้งหรือผู้รับมอบ
อานาจ) และแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 (1.1-1.6) ให้ครบถ้วน
3. ยื่นเอกสำรที่ สถาบันพัฒนาการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ (สพสว.) ชั้น 1 อาคาร วช. 5
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โดย ยื่นด้วยตนเอง หรือ ส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน/แบบบริการ
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

ผู้รับผิดชอบ
สถานที่ดาเนินการ
ของผู้แจ้ง

สถานที่ดาเนินการ
ของผู้แจ้ง
สถานที่ดาเนินการ
ของผู้แจ้ง

ขั้นตอน
4. ออกใบรับแจ้งฯ ส่งให้ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน
(ระยะเวลำ 1-2 วัน)

ผู้รับผิดชอบ
สพสว. วช.

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม

จำนวนเอกสำร

1.

สาเนาหรือรูปถ่ายสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ
หนังสือเดินทาง หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว

จานวน 1 ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

จานวน 1 ฉบับ

สานักงานเขต

หมำยเหตุ : รับรองสาเนาถูกต้อง

2.

สาเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบ้าน
หมำยเหตุ : รับรองสาเนาถูกต้อง

3.

สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์
หมำยเหตุ : ผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน

4.

หนังสือมอบอานาจ พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ

จานวน 1 ฉบับ

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า
จานวน 1 ฉบับ สถานที่ดาเนินการ
ของผู้แจ้ง

หมำยเหตุ : (กรณีมีการมอบอานาจ) รับรองสาเนาถูกต้อง

5.
6.

สาเนาใบจดแจ้งสถานที่ดาเนินการ
สาเนาใบจดแจ้งสถานที่เลี้ยงสัตว์เพื่อรอการขาย

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

สพสว. วช.
สพสว. วช.

หมำยเหตุ : (กรณีที่มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อรอการขาย)
รับรองสาเนาถูกต้อง

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1. ไม่เสียค่ำธรรมเนียม

ค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1. ส่งข้อร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2. ส่งข้อร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ http://www.anti-cor.nrct.go.th หรือ
nrct_stopcorruption@nrct.go.th
3. ร้องเรียนผ่านศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (สายด่วนรัฐบาล 1111)

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงกำรกรอกข้อมูล
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1. แบบแจ้งการขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื่อขาย ซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ประเภทสัตว์ทดลอง (ตามมาตรา ๓๒ (๑)) (แบบ สพสว.วช. – ข.1)
และแบบรับแจ้ง (สพสว.วช. – ข.2)
2. ใบรับแจ้งการขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื่อขาย ซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ประเภทสัตว์ทดลอง (ตามมาตรา 32 (1))
3. แบบฟอร์มรายงานการขายสัตว์ทดลองประจาปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. .... )
1 ตุลาคม พ.ศ. .... - 30 กันยายน พ.ศ. .... (สพสว.วช. S- report)
4. ใบรับแจ้งรายงานการขายสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประเภทสัตว์ทดลอง ประจาปี

(เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นผูก้ รอก)

แบบ สพสว.วช. – ข.1

เลขที่ S-/
แบบแจ้งการขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื่อขาย ซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ประเภทสัตว์ทดลอง (ตามมาตรา ๓๒ (๑))
เขียนที่.......มหาวิทยาลัยทดสอบ.....................
วันที่....25....เดือน...พฤษภาคม....พ.ศ. ..2561..
1. ข้าพเจ้า
ศาสตราจารย์ ดร. ศานติบูรณ์ บุรณเวช
 1.1 บุคคลธรรมดา อายุ....ปี สัญชาติ....บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่ 
หรือหนังสือเดินทาง หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว เลขที……………………………………………………………………………………
ออกให้เมื่อวันที่ หมดอายุวันที่
บ้านเลขที่
หมู่
ตรอก/ซอย
ถนน....................................................................................
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์............................................
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่
อีเมล์..................................................................
 1.2 นิติบุคคล ชื่อ
มหาวิทยาลัยทดสอบ ประเภท สถาบันการศึกษา
จดทะเบียนเมื่อ
ทะเบียนเลขที่
สานักงานตั้งอยู่เลขที่

บ้านเลขที่ 156
หมู่ที่ 3
ตรอก/ซอย
ถนน พหลโยธิน
ตาบล/แขวง ลาดยาว อาเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ 081-1234567 โทรสาร 0-2123-4567 อีเมล
santiboon@hotmail.com
โดย (นาย/นาง/นางสาว)
ศานติบูรณ์ บุรณเวช
ผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง
บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่
1239756487912
หรือหนังสือเดินทางหรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว เลขที่ ................................................................................................
ออกให้เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 หมดอายุวันที่ 16 เมษายน 2569
มอบอานาจให้(นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................
บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่ 
หรือหนังสือเดินทางหรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว เลขที่……………………………………………………………………………………..
ออกให้เมื่อวันที่
หมดอายุวันที…่ …………………………………………………………………………….
ขอแจ้งการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ดังนี้
 ขาย สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประเภทสัตว์ทดลอง
 เสนอขาย สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประเภทสัตว์ทดลอง
 มีไว้เพื่อขาย สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประเภทสัตว์ทดลอง
สถานะผู้แจ้ง
 เป็นผู้ผลิต  ไม่ใช่ผู้ผลิต
รูปแบบการดาเนินงาน
 เป็นประจา  เป็นครั้งคราว

Mutant

Hybrid

Transgenic

SHC

SPF

Germ Free

Mus musculus
Rattus norvegicus

Inbred

Mouse
rat

ระบบการเลี้ยง

Outbred

ส่วนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับสัตว์ทดลองที่ขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื่อขายและระบบการเลี้ยง
ชนิดพันธุ์
สายพันธุ์
Common Name
Scientific Name

























ส่วนที่ 2 แหล่งที่มาของสัตว์ฯ และวิธีการขนส่ง
2.1 แหล่งที่มาของสัตว์ฯ



ในประเทศ ชื่อ สถานที่ผลิตสัตว์
............................................................................................................................................................
เลขที่สถานที่ดาเนินการ B /.
เลขที่ใบอนุญาตผลิตสัตว์ P--
 ต่างประเทศ
ชื่อ สถานที่ผลิตสัตว์ The Jackson Laboratory…………………………………………………………………………………
ประเทศที่ตั้ง
2.2 การขนส่ง

600 Main Street, Bar Harbor, Maine, 04609, U.S.A

 ทางอากาศ
 ทางบก

 มีรถขนส่ง  ใช้บริการขนส่ง โดย

พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารมาด้วยจานวน 1 ชุด ดังนี้
 (1) สาเนาหรือรูปถ่ายสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรหนังสือเดินทาง หรือใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
 (2) สาเนาหรือรูปถ่ายทะเบียนบ้าน
 (3) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคล ไม่เกิน 6 เดือน
 (4) หนังสือมอบอานาจ (กรณีมีการมอบอานาจ) พร้อมสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจและผูร้ ับมอบอานาจ
 (5) สาเนาใบจดแจ้งสถานที่ดาเนินการ (กรณีเป็นผูผ้ ลิต)
 (6) สาเนาใบจดแจ้งสถานที่เลี้ยงสัตว์เพื่อรอการขาย (กรณีที่มีการเลี้ยงสัตว์เพื่อรอการขาย)
ลงชื่อ

ศานติบูรณ์ บุรณเวช ผู้แจ้งหรือผู้รับมอบอานาจ

(ศาสตราจารย์ ดร.ศานติบูรณ์ บุรณเวช)
ตาแหน่ง

อธิการบดี

- ข้อ 5 ผู้ขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสัตว์ทดลอง จะต้องมีเอกสารรับรองคุณภาพพันธุกรรมและคุณภาพ
สุขภาพของสัตว์ทดลอง จากผูผ้ ลิตสัตว์ทดลอง
ทั้งนี้ ให้หมายรวมถึงข้อมูลเกีย่ วกับอัตราการผลิตและอัตราการเจริญเติบโตของสัตว์แต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์
เพื่อผู้ซื้อได้เลือกชนิด เพศ จ้านวน อายุ น้้าหนัก ตามความต้องการของผู้ซื้อ
- ข้อ 6 ผู้ขาย ผู้เสนอขาย หรือผู้มไี ว้เพื่อขายซึ่งสัตว์ทดลอง ต้องด้าเนินการให้ผู้ซื้อได้มสี ัตว์ทดลองทั้งสายพันธุ์
เพศ อายุ น้้าหนัก และจ้านวนอย่างครบถ้วนตามความต้องการของผู้ซื้อ
- ข้อ 7 ผู้ขาย ผู้เสนอขาย และผู้มไี ว้เพื่อขายซึ่งสัตว์ทดลอง ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ทดลองให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ
การด้าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
- ข้อ 8 ผู้มีสัตว์ทดลองไว้เพื่อขาย ต้องเลี้ยงสัตว์ทดลองไว้ในสถานที่ด้าเนินการทีไ่ ด้แจ้งต่อเลขาธิการไว้แล้ว
- ข้อ 9 การจัดการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ทดลอง ต้องด้าเนินการให้เป็นไปตามมาตรา 33 ของ
พระราชบัญญัตสิ ัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558
- ข้อ 10 ผู้ขาย ผู้เสนอขาย และผูม้ ีไว้เพื่อขายซึ่งสัตว์ทดลอง ต้องจัดทารายงานการขายประจาปี
ทีม่ า: ประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแจ้งการขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ประเภทสัตว์ทดลอง ตามมาตรา 32 (1)
(เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นผูก้ รอก)

แบบรับแจ้ง (สพสว.วช – ข.2)
เลขที่ S -/

ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว  ครบถ้วน

 ไม่ครบ ขาด..........................................................................
ลงชื่อ...........................................................ผู้ตรวจเอกสาร
(
)
วันที่..................................................

 รับแจ้ง

 ไม่รับแจ้ง เนื่องจาก...................................................
ลงชื่อ......................................................................ผู้รับแจ้ง
(
)
ตาแหน่ง..................................................................
วันที่.................................................. ...................

ใบรับแจ้งการขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื่อขาย ซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ประเภทสัตว์ทดลอง (ตามมาตรา ๓๒ (๑))
เลขที่ใบรับแจ้ง S-/
ใบรับแจ้งนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า
โดย
สถานที่ตั้ง

(ชื่อหน่วยงาน)

ได้แจ้งการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
(การขาย,การเสนอขาย,การมีไว้เพื่อขาย ซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ประเภทสัตว์ทดลองโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สถานะ ผู้ผลิต,ไม่ใช่ผู้ผลิต
2. รูปแบบการดาเนินงาน เป็นประจา, เป็นครั้งคราว
3. รายละเอียด
3.1 ชนิดพันธุ์
สายพันธุ์
แหล่งที่มา
การขนส่ง
3.2 ชนิดพันธุ์
สายพันธุ์
แหล่งที่มา
การขนส่ง

ระบบการเลี้ยง
ระบบการเลี้ยง

ใบรับแจ้งฉบับนี้ ออกให้เมื่อวันที่.............เดือน......................................พ.ศ. ...................................

(ลายมือชื่อ).................................................................ผูร้ ับแจ้ง
(
)
ตาแหน่ง
สพสว.วช. S-report
หมายเหตุ : ผู้ขาย ผู้เสนอขาย แบบฟอร์
และผู้มีไว้ มเพืรายงานการขายสั
่อขายซึง่ สัตว์ทดลองตว์ต้ทอดลองประจ
งรายงานการขายต่
าปี อเลขาธิการคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ เป็ นประจาทุกปี ตามแบบฟอร์ ม สพสว.วช. S-report

(ปีงบประมาณ พ.ศ. .... )
๑ ตุลาคม พ.ศ. .... – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ....
*******************************************************************************

เลขที่ใบรับแจ้งS-report /
๑. ข้อมูลทั่วไป
เลขที่ใบรับแจ้งการขาย S-/
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ........................................................................................................................
สถานที่ตั้ง .........................................................................................................................................
ผู้ประสานงาน ....................................................โทร .................................. อีเมล ..........................
๒. รายงานการขาย
ชนิดสัตว์
(Common
Name/
Scientific
Name)

ชื่อสาย
พันธุ์

จานวน
สัตว์
(ตัว)

ราคา
ขาย/
ตัว

แหล่งที่มาของ
สัตว์

สถานที่รับบริการ

(ชื่อสถานที่ผลิต/
ประเทศ)

วัตถุประสงค์
ผู้รับบริการ
ใช้ใน เป็นพ่อ
งานวิจัย แม่พันธุ์

1. ……………………
2. ……………………
3. ……………………
1. ……………………
2. ……………………
3. ……………………
ลงชื่อ.........................................................
(........................................................)
ผู้แจ้ง/ผู้มีอานาจลงนาม
วันที่...................................................
หมายเหตุ : ผู้แจ้ง/ผูม้ ีอานาจลงนาม หมายถึง ผู้ยื่นแจ้งการขายสัตว์ทดลอง ตามมาตรา 32 (1)

ใบรับแจ้งรายงานการขายสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประเภทสัตว์ทดลอง ประจาปี
เลขที่ใบรับแจ้ง S-report /
ใบรับแจ้งนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

(ชื่อหน่วยงาน)

สถานที่ตั้ง
ใบรับแจ้ งการขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื่ อขาย ซึ่ งสัตว์เพื่ องานทางวิทยาศาสตร์ ประเภทสัตว์ ทดลอง
(ตามมาตรา ๓๒ (๑)) เลขที่ใบรับแจ้ง S-/
ได้รายงานการขายสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ประเภทสัตว์ทดลอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
( 1 ตุลาคม พ.ศ. .... – 30 กันยายน พ.ศ. .... ) ต่อเลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติแล้ว
ใบรับแจ้งฉบับนี้ ออกให้เมื่อวันที่.............เดือน......................................พ.ศ. ...................................

(ลายมือชื่อ).................................................................ผูร้ ับแจ้ง
(
)
ตาแหน่ง

