ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกำยน 2561

คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร
หน่วยงำนที่ให้บริกำร

กำรขอรับใบอนุญำตผลิตสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์
(พระรำชบัญญัติสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ พ.ศ. 2558)
สถำบันพัฒนำกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (สพสว.)
สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.)

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
“ผู้ใดประสงค์ (นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ผู้สอน (สอนภาคปฏิบัติ หรือเสนอโครงการขอใช้สัตว์ฯ) ผู้ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ฯ
สั ต วแพทย์ ป ระจ าสถานที่ ด าเนิ น การฯ หรื อ ผู้ ก ากั บ ดู แ ลสถานที่ ด าเนิ น การฯ ฯลฯ) จะผลิ ต สั ต ว์ เ พื่ อ งำนทำง
วิทยำศำสตร์ (สัตว์ทดลอง สัตว์เลี้ยง หรือสัตว์จากธรรมชาติ ) เพื่อให้บริกำรหรือใช้ในงำนทำงวิทยำศำสตร์
(งานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ งานสอน หรือ งานผลิตสัตว์ทดลอง) ต้องได้รับใบอนุญำตผลิต สัตว์ฯ จำก
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ วช.”
บุคคลที่ได้รับกำรยกเว้น
1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผู้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยง การใช้หรือการผลิตสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรที่สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมกาหนด
2. ผู้ช่วยผู้ใช้หรือผู้ผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งดาเนินการภายใต้การควบคุมของผู้รับใบอนุญาต
1. ผู้ยื่นคาขออนุญาต ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.1 มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
1.2 มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่า
ด้วยคนเข้าเมือง หรือได้รับใบอนุญาตทางานตามกฎหมายว่าด้วยการทางานของคนต่างด้าว
1.3 สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีในด้านวิ ทยาศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ หรือด้านอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสายพันธุ์และการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ หรือเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์
เกี่ยวกับการสืบสายพันธุ์และการเพาะขยายพันธุ์สัตว์
1.4 ได้รับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
1.5 มีหนังสือรับรองจากคณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของ
สถานที่ดาเนินการว่าเป็นบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่ผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ในสถานที่
ดาเนินการนั้น
1.6 ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้วย
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เว้นแต่การถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้ผ่ านมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
นับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
1.7 ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต
1.8 ไม่อยู่ระหว่างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

1.9 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
1.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
1.11 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคอื่นตามที่เลขาธิการประกาศกาหนด
2. ผู้ ยื่ น คาขอ ต้ อ งยื่ น ค าขอรั บ ใบอนุ ญาตผลิ ต สั ต ว์ เพื่ องานทางวิ ท ยาศาสตร์ ต่อ ผู้ อ นุ ญาต (เลขาธิการ
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.) พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน ตามที่กาหนดไว้ ใน
แบบคาขอ
3. ผู้อนุญาต (เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.) ออกใบอนุญาตให้ผู้ขอรับใบอนุญาต ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่ได้รับคาขอรับใบอนุญาตพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน
4. ใบอนุญาตมีอายุ 4 ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที/่ 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 (ดาว์นโหลดแบบคา
ขอรับใบอนุญาตผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์)

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. เตรียมเอกสำรหลักฐำนประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตผลิตสัตว์ฯ
1.1 รูปถ่าย 2 ใบ
1.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง
(กรณีชาวต่างชาติ)
1.3 สาเนาใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
1.4 สาเนาเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินการ
ต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดาเนินการ (คกส.)

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ยื่นคาขอ

ขั้นตอน
2. เข้ำเว็บไซต์ www.labanimals.net
2.1 ดาว์นโหลดแบบคาขอรับใบอนุญาตผลิตสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์
2.2 กรอกข้อมูลตามแบบคาขอรับใบอนุญาตผลิตสัตว์ฯ พร้อมลงนาม
ติดรูปถ่าย และแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 (1.1-1.4)
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)
4. ออกใบรับคำขอรับใบอนุญำตผลิตสัตว์ฯ
ส่งให้ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน
(ระยะเวลำ 1-2 วัน)

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ยื่นคาขอ

ผู้ยื่นคาขอ

สพสว. วช.

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
ลำดับ
1.

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม
แบบคาขอรับใบอนุญาตผลิตสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์

จำนวนเอกสำร
จานวน 1 ฉบับ

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร
สพสว. วช.

หมำยเหตุ : กรอกข้อมูลลงแบบคาขอฯ พร้อมลงนาม

2.

รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว

3.

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาหนังสือเดินทาง
(กรณีชาวต่างชาติ)

จานวน 2 ใบ

หมำยเหตุ : ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

-

จานวน 1 ฉบับ

กรมการปกครอง

จานวน 1 ฉบับ

สพสว. วช.

หมำยเหตุ : รับรองสาเนาถูกต้อง

4.

สาเนาใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

5.

สาเนาเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลการ
จานวน 1 ฉบับ สถานที่ดาเนินการ
ดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่
ของผูย้ ื่นคาขอ
ดาเนินการ (คกส.)

หมำยเหตุ : รับรองสาเนาถูกต้อง

หมำยเหตุ : 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. แบบคาขอรับใบอนุญาตผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ติดรูปถ่าย

เลขที่คำขอรับใบอนุญำตผลิตสัตว์ P--
(เจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

คำขอรับใบอนุญำตผลิตสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์
เขียนที่
มหาวิทยาลัยทดสอบ
วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ข้าพเจ้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) จุฑาดล
นามสกุล บุรณเวช
คานาหน้าชื่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
NAME (MR./MRS./MISS) JUTHADOL PURANAVEJA
(ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่)
เกิดวันที่ 4
เดือน มิถุนายน
พ.ศ. 2520 อายุ 41 ปี สัญชาติ ไทย
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 1234567891011 หรือหนังสือเดินทางเลขที่
ออกให้เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556
หมดอายุวันที่
3 มิถุนายน 2565
ที่อยู่ในทะเบียนบ้ำน เลขที่ 123 หมู่ - ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
สายไหม
อาเภอ/เขต
สายไหม
จังหวัด กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์
10220
โทรศัพท์ 0-2123-4567 โทรสาร
0-2123-6789
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-234-5678
อีเมล juthadol_on@hotmail.com
ที่อยู่ปัจจุบนั
 ที่เดียวกับที่อยู่ในทะเบียนบ้าน
เลขที่
หมู่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
สถำนที่ทำงำน ชื่อหน่วยงาน
คณะประมง มหาวิทยาลัยทดสอบ
เลขที่ 555 หมู่ 4 .ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
คลองแดน
อาเภอ/เขต
หัวไทร
จังหวัด นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ 90140 โทรศัพท์
074-999999
โทรสาร 074-234567
ที่อยู่ที่ต้องกำรให้ติดต่อ
 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  ที่อยู่ปัจจุบัน  สถานที่ทางาน
เลขที่ใบอนุญำตใช้สัตว์ฯ U 1-12345-2559
มีควำมประสงค์ขอรับใบอนุญำตผลิตสัตว์
เพื่อ  1. ขอรับใบอนุญาตผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 2. ขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตสัตว์ ฯ เนื่องจาก
 ใบอนุญาตหาย

 ใบอนุญาตชารุด

 เปลี่ยนชื่อตัว

 เปลี่ยนชื่อสกุล

 อื่นๆ (ระบุ)
 3. ขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตสัตว์ ฯ
กรณี 2 - 3 โปรดระบุหมายเลขของใบอนุญาตเดิม

2 นิ ้ว

ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ผลิตสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์
ประจาสถานที่ดาเนินการต่อสัตว์
คณะประมง มหาวิทยาลัยทดสอบ
เลขที่สถานที่ดาเนินการ B 2559/00999.001
ชนิดสัตว์ที่ผลิต (กรอกชนิดของสัตว์ที่ผลิต)
1.
ปลากะพง
2.
กุ้งแชบ๊วย, กุ้งกุลาดา
3.
ปูม้า,ปูทะเล
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)

จุฑาดล บุรณเวช

ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต

(นางสาวจุฑาดล บุรณเวช)
(ลงชื่อ)

อภิญญา บุญเปรม

ประธาน คกส.

(ดร.อภิญญา บุญเปรม)

สำหรับเจ้ำหน้ำที่

(เจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

เลขที่ใบรับใบอนุญำตผลิตสัตว์ P--
ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว  ครบถ้วน  ไม่ครบ ขาด
ลงชื่อ
(
ลงวันที่

ผู้ตรวจเอกสาร
)

 อนุญาต
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง
ลงวันที่

ผู้อนุญาต
)

หลักฐำนประกอบกำรยื่นขอรับใบอนุญำต
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) (จานวน 1 ใบ
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
2. สาเนาใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (**ไม่ใช่ใบประกาศนียบัตรผู้เข้ารับการอบรม)
(จานวน 1 ใบ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
3. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 ใบ (ใช้สาหรับติดลงในแบบคาขอฯ)
4. สาเนาเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของ
สถานที่ดาเนินการ (คกส.) (จานวน 1 ชุด พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
ขั้นตอนกำรขอรับใบอนุญำตผลิตสัตว์
1. กรอกข้อมูลตามแบบคาขอรับใบอนุญาตผลิตสัตว์ฯ (Download ที่ www.labanimals.net)
2. จัดเตรียม (1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) (2)
สาเนาใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (3) รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว จานวน 2 ใบ เพื่อแนบมาพร้อม
เอกสาร (4) สาเนาเอกสารแต่งตั้ง คกส.
3. ยื่นเอกสารที่ สพสว. วช. หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง สถาบันพัฒนาการดาเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 10900

ติดรูปถ่าย

ใบรับคำขอรับใบอนุญำตผลิตสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์

2 นิ ้ว

(เจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

เลขที่คำขอรับใบอนุญำตผลิตสัตว์

P--

ผู้ขอ ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).......จุฑาดล...............................นามสกุล ........บุรณเวช....................................
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที่ ............... 1234567891011................................................
เมื่อวันที่ ............. (เจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก).............................................................................................................

จุฑาดล บุรณเวช ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตผลิตสัตว์

ลงชื่อ

(นางสาวจุฑาดล บุรณเวช)
ลงชื่อ
(

เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอ
)

หมำยเหตุ : ใบรับคาขอนี้ใช้เป็นหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตผลิตสัตว์ฯ ตามมาตรา 55
แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 แล้ว และใช้ได้จนกว่ากฎกระทรวงการขอรับ
ใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใช้ หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติสั ตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา

