ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหำคม 2561

คู่มือสำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร
หน่วยงำนที่ให้บริกำร

กำรแจ้งกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ (ตำมมำตรำ 31)

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

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไขในกำรแจ้ง และในกำรพิจำรณำรับแจ้ง
“ผู้รับใบอนุญำต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตใช้หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์แล้วแต่กรณี
“คณะกรรมกำรกำกับดูแล” หมายความว่า คณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ของสถาบัน (คกส.)
1. ผู้แจ้ง เป็นหัวหน้าโครงการขอใช้สัตว์
2. หัวหน้ำโครงกำรขอใช้สัตว์ (ผู้แจ้ง) ต้องได้รับใบอนุญาตใช้และผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
3. กำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำงวิทยำศำสตร์ที่ต้องแจ้ง มีดงั นี้
(1) การพัฒนาสายพันธุ์ (Genetic Development)
(2) การสืบสายพันธุ์ (Breeding)
(3) การเพาะขยายพันธุ์ (Production)
(4) การศึกษาเซลล์ต้นกาเนิด (Stem cell Study)
(5) การดัดแปลงพันธุกรรม (Genetic Modification)
(6) การโคลนนิ่ง (Cloning)
4. ก่อนแจ้งการดาเนินการต่อเลขาธิการ ผู้รับใบอนุญาต (หัวหน้าโครงการขอใช้สัตว์) ต้องเสนอโครงการให้
คณะกรรมการกากับดูแลพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติโครงการ
5. หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการกากับดูแล ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์การ
พิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ต้องไม่เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ
(2) ต้องไม่ผิดต่อศีลธรรม จรรยาบรรณ
(3) ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค มลพิษ สารพิษ และตัวสัตว์สู่สิ่งแวดล้อม
6. กรณีที่คณะกรรมการกากับ ดูแลได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือโดยผ่าน
คณะกรรมการกากับดูแลให้เลขาธิการทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ พร้อมทั้งแนบ
เอกสารโครงการขอใช้ สั ตว์และใบรั บ รองการอนุมัติให้ ด าเนินการเลี้ ยงและใช้ สั ตว์ จากคณะกรรมการ
กากับ ดูแ ล ทั้ งนี้ การแจ้ ง ให้ เ ป็ น ไปตามแบบที่ เลขาธิ การประกาศกาหนดและให้ ส่ ง ส าเนาการแจ้ง ให้
คณะกรรมการกากับดูแลทราบด้วย
7. ผู้รับใบอนุญาตต้องรายงานสรุปผลการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้เลขาธิการทราบ
ทุก 6 เดือนนับแต่วันที่แจ้ง โดยผ่านคณะกรรมการกากับดูแลและผู้กากับดูแลสถานที่ดาเนินการ ตามที่
หน่วยงานกาหนด

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 (ดาว์นโหลดแบบแจ้งการ
ดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามมาตรา 31)

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 สาเนาโครงการขอใช้สัตว์ (เพื่อการพัฒนาสายพันธุ์
การสืบสายพันธุ์ การเพาะขยายพันธุ์ การศึกษาเซลล์ต้นกาเนิด
การดัดแปลงพันธุกรรม และการโคลนนิ่ง) ที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ของสถานที่ดาเนินการ (คกส.)
1.2 สาเนาใบอนุญาตให้ใช้สัตว์จาก คณะกรรมการกากับดูแลการ
ดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดาเนินการ
(คกส.)
2. เข้ำเว็บไซต์ www.labanimals.net
2.1 ดำวน์โหลดแบบแจ้งฯ (แบบ สพสว.วช.-ด.1)
2.2 กรอกข้อมูลตามแบบแจ้งฯ พร้อมลงนาม (หัวหน้าโครงการขอใช้
สัตว์/ประธาน คกส.) และแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 1 (1.1-1.2)
ให้ครบถ้วน
หมายเหตุ : ก่อนแจ้งฯ ผู้แจ้งต้องเสนอโครงการให้ คกส. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
และอนุมัตโิ ครงการ และแจ้งให้เลขาธิการ วช. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก คกส.

ผู้รับผิดชอบ
ผู้แจ้ง

ผู้แจ้ง

ขั้นตอน
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. ออกใบรับแจ้งกำรดำเนินกำรต่อสัตว์ฯ
ส่งให้ทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน
(ระยะเวลำ 1-2 วัน)

ผู้รับผิดชอบ
ผู้แจ้ง

สพสว. วช.

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม

1.

สาเนาโครงการขอใช้สัตว์ (เพื่อการพัฒนาสายพันธุ์
การสืบสายพันธุ์ การเพาะขยายพันธุ์ การศึกษาเซลล์
ต้นกาเนิด การดัดแปลงพันธุกรรม และการโคลนนิ่ง) ที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกากับดูแลการ
ดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่
ดาเนินการ (คกส.)

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร
จานวน 1 ฉบับ สถานที่ดาเนินการ
ของผู้แจ้ง
จำนวนเอกสำร

หมำยเหตุ : รับรองสาเนาถูกต้อง

2.

สาเนาใบอนุญาตให้ใช้สัตว์จาก คณะกรรมการกากับ
ดูแลการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ของสถานที่ดาเนินการ (คกส.)

จานวน 1 ฉบับ สถานที่ดาเนินการ
ของผู้แจ้ง

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. แบบแจ้งการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ตามมาตรา 31)
(แบบ สพสว.วช. – ด.1) และแบบรับแจ้ง (สพสว.วช. – ด.2)
2. ใบรับแจ้งการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ตามมาตรา 31)

แบบ สพสว.วช. – ด.1
(เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นผูก้ รอก)

เลขที่แบบแจ้ง D-/
แบบแจ้งการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
(ตามมาตรา ๓๑)
เขียนที่.......สพสว..วช...............
วันที่...25.....เดือน.....พฤษภาคม.......พ.ศ...2561.....
ข้าพเจ้า (หัวหน้าโครงการขอใช้สัตว์) ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)
ตาแหน่ง/ยศ/ฐานันดร

จุฑาดล นามสกุล

บุรณเวช

ศาสตราจารย์ ดร.

โทรศัพท์ 081-2345678

โทรสาร 0-2123-4567 อีเมล

juthadol_on@hotmail.com

เลขที่ใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

U1-12345-2561

เลขที่ใบอนุญาตผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

P1-36975-2561

สถานที่ดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ชื่อหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยทดสอบ
เลขที่ บ้านเลขที่ 195 หมู่ที่ 3 ตรอก/ซอย - ถนน พหลโยธิน ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต
จตุจักร
จังหวัด
กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 0-2579-2222 โทรสาร 0-2579-3333

รหัสไปรษณีย์

ลาดยาว

10900

มีความประสงค์แจ้งการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามมาตรา ๓๑ ดังนี้
 พัฒนาสายพันธุ์
 ศึกษาเซลล์ต้นกาเนิด

 สืบสายพันธุ์
 ดัดแปลงพันธุกรรม

 เพาะขยายพันธุ์
 โคลนนิ่ง

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.
๒.
๓.
๔.

ชื่อโครงการขอใช้สัตว์

การสืบสายพันธุ์หนูเมาส์
หมายเลขใบอนุญาตให้ใช้สัตว์จาก คกส./เลขที่โครงการ MT-01
ระยะเวลาการดาเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2562
ชนิดสัตว์ที่ใช้ในโครงการ หนูเมาส์ (Mus muculus)

- ก่อนแจ้งการดาเนินการต่อเลขาธิการ ผู้รับใบอนุญาตต้องเสนอโครงการให้คณะกรรมการกากับดูแลพิจารณาให้ความ
เห็นชอบและอนุมตั ิโครงการ
- กรณีที่คณะกรรมการกากับดูแลได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเป็นหนังสือโดยผ่านคณะกรรมการกากับ
ดูแลให้เลขาธิการทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ
- ผู้รับใบอนุญาตต้องรายงานสรุปผลการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้เลขาธิการทราบทุกหกเดือนนับแต่
วันที่แจ้ง โดยผ่านคณะกรรมการกากับดูแลและผู้กากับดูแลสถานที่ดาเนินการ ตามที่หน่วยงานกาหนด

๕.

(ที่มา: ประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการแจ้งการดาเนินการต่อสัตว์ ตามมาตรา 31)

โดยมีเอกสารแนบ ดังนี้
 สาเนาโครงการขอใช้สัตว์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน
 สาเนาใบอนุญาตให้ใช้สัตว์จาก คกส.
ลงชื่อ จุฑาดล บุรณเวช หัวหน้าโครงการขอใช้สัตว์
(ศาสตราจารย์ ดร.จุฑาดล บุรณเวช)
วันที่ ...30... เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...2561...
ลงชื่อ ศุทธวีร์ เหมวัตร์ ประธาน คกส.
(ดร.ศุทธวีร์ เหมวัตร์)
วันที่ ...31... เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. ...2561...
(เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นผูก้ รอก)

แบบรับแจ้งการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามมาตรา ๓๑
(สพสว.วช. – ด.2)
เลขที่แบบแจ้ง D-/
ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว  ครบถ้วน

 รับแจ้ง

 ไม่ครบ ขาด.........................................................................
ลงชื่อ...........................................................ผู้ตรวจเอกสาร
(
)
วันที่..................................................
 ไม่รับแจ้ง เนื่องจาก...................................................
ลงชื่อ......................................................................ผู้รับแจ้ง
(
)
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่...................................................................

ใบรับแจ้งการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ตามมาตรา ๓๑)
เลขที่ใบรับแจ้ง D-/
ใบรับแจ้งนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

(ชื่อ-สกุล)

เลขที่ใบอนุญาตใช้สตั ว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ U --
เลขที่ใบอนุญาตผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ P --
ได้มาแจ้งการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาวิทยาศาสตร์ ตามมาตรา ๓๑
ณ สถานที่ดาเนินการ เลขที่ B /. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อโครงการ
หมายเลขใบอนุญาตให้ใช้สตั ว์จาก คกส./เลขที่โครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ

ใบรับแจ้งนี้ ออกให้เมื่อวันที่

ชนิดสัตว์ที่ใช้

เดือน

พ.ศ.

(ลายมือชื่อ)
(

ผู้รับแจ้ง
)

ตาแหน่ง

หมายเหตุ : 1. ผู้แจ้งต้องรายงานสรุปผลการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติทราบ
ทุกหกเดือนนับแต่วันที่แจ้ง โดยผ่านคณะกรรมการกากับดูแล และผู้กากับดูแลสถานที่ดาเนินการ (คกส.)
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมชนิดสัตว์ที่ใช้ ให้นาเสนอผูร้ ับผิดชอบสถานที่ดาเนินการแจ้งต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ ตามแบบ สพสว.วช.- ปป. 3

