ั เพือ
คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรแจ้งกำรดำเนินกำรต่อสตว์
่ งำนทำงวิทยำศำสตร์ ตำมมำตรำ 31
ั เพือ
(พระรำชบ ัญญ ัติสตว์
่ งำนทำงวิทยำศำสตร์ พ.ศ. 2558) [N]
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : สำนั กงำนกำรวิจัยแห่งชำติ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี ำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน
่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู ้รับใบอนุญำตหมำยควำมว่ำ ผู ้ได ้รับใบอนุญำตใช ้หรือผลิตสัตว์เพือ
่ งำนทำงวิทยำศำสตร์แล ้วแต่กรณี
คณะกรรมกำรกำกับดูแลหมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพือ
่ งำนทำงวิทยำศำสตร์ของสถำบัน
(คกส.)
1. ผู ้แจ ้ง เป็ นหัวหน ้ำโครงกำรขอใช ้สัตว์
้
2. หัวหน ้ำโครงกำรขอใช ้สัตว์ (ผู ้แจ ้ง) ต ้องได ้รับใบอนุญำตใชและผลิ
ตสัตว์เพือ
่ งำนทำงวิทยำศำสตร์
3. กำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพือ
่ งำนทำงวิทยำศำสตร์ทต
ี่ ้องแจ ้ง มีดังนี้
(1) กำรพัฒนำสำยพันธุ์ (Genetic Development)
(2) กำรสืบสำยพันธุ์ (Breeding)
(3) กำรเพำะขยำยพันธุ์ (Production)
(4) กำรศึกษำเซลล์ต ้นกำเนิด (Stem cell Study)
(5) กำรดัดแปลงพันธุกรรม (Genetic Modification)
(6) กำรโคลนนิง่ (Cloning)
4. ก่อนแจ ้งกำรดำเนินกำรต่อเลขำธิกำร (ผู ้อำนวยกำรสำนั กงำนกำรวิจัยแห่งชำติ) ผู ้รับใบอนุญำต (หัวหน ้ำโครงกำรขอใชสั้ ตว์)
ต ้องเสนอโครงกำรให ้คณะกรรมกำรกำกับดูแลพิจำรณำให ้ควำมเห็นชอบและอนุมต
ั โิ ครงกำร
5. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกำกับดูแล ต ้องพิจำรณำให ้ควำมเห็นชอบตำมหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำข ้อเสนอ
โครงกำรขอใช ้สัตว์เพือ
่ งำนทำงวิทยำศำสตร์และเงือ
่ นไข ดังต่อไปนี้
(1) ต ้องไม่เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล ้อม และควำมมั่นคงของประเทศ
(2) ต ้องไม่ผด
ิ ต่อศีลธรรม จรรยำบรรณ
้ โรค มลพิษ สำรพิษ และตัวสัตว์สส
(3) ต ้องมีมำตรกำรป้ องกันกำรแพร่กระจำยเชือ
ู่ งิ่ แวดล ้อม
6. กรณีทค
ี่ ณะกรรมกำรกำกับดูแลได ้ให ้ควำมเห็นชอบแล ้ว ให ้ผู ้รับใบอนุญำตแจ ้งเป็ นหนั งสือโดยผ่ำนคณะกรรมกำรกำกับดูแล
ให ้เลขำธิกำร (ผู ้อำนวยกำรสำนั กงำนกำรวิจัยแห่งชำติ) ทรำบภำยใน 15 วันนั บแต่วันทีไ่ ด ้รับควำมเห็นชอบ พร ้อมทัง้ แนบ
เอกสำรโครงกำรขอใชสั้ ตว์และใบรับรองกำรอนุมัตใิ ห ้ดำเนินกำรเลีย
้ งและใชสั้ ตว์จำกคณะกรรมกำรกำกับดูแล ทัง้ นี้ กำรแจ ้งให ้
เป็ นไปตำมแบบทีเ่ ลขำธิกำร (ผู ้อำนวยกำรสำนั กงำนกำรวิจัยแห่งชำติ) ประกำศกำหนดและให ้ส่งสำเนำกำรแจ ้งให ้คณะกรรมกำร
กำกับดูแลทรำบด ้วย
7. ผู ้รับใบอนุญำตต ้องรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพือ
่ งำนทำงวิทยำศำสตร์ให ้เลขำธิกำร (ผู ้อำนวยกำรสำนั กงำนกำร
วิจัยแห่งชำติ) ทรำบทุก 6 เดือนนั บแต่วน
ั ทีแ
่ จ ้ง โดยผ่ำนคณะกรรมกำรกำกับดูแลและผู ้กำกับดูแลสถำนทีด
่ ำเนินกำร ตำมที่
หน่วยงำนกำหนด
หมำยเหตุ:
*ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ เมือ
่ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 ประกำศกำรจัดตัง้ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม โดย สำนั กงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติได ้ปรับเปลีย
่ นเป็ น สำนั กงำนกำรวิจัยแห่งชำติเป็ นหน่วยงำนรำชกำรใน
้บั
กระทรวงดังกล่ำว ตำม พ.ร.บ. ใหม่ มีผลใช งคับในวันที่ 2 พฤษภำคม 2562
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนทีใ่ ห้บริกำร
สถำบันพัฒนำกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพือ
่ งำนทำงวิทยำศำสตร์
(สพสว.) ทีอ
่ ยู่ : ชัน้ 1 อำคำร วช. 5 สำนั กงำนกำรวิจัยแห่งชำติ
(วช.) 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหำนคร 10900 โทรศัพท์ : 0-2561-2445 ต่อ 620621, 0-2579-8751 โทรสำร : 0-2579-0388 เว็บไซต์
https://labanimals.nrct.go.th/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย
่ ง)

สถำนทีใ่ ห้บริกำร

https://labanimals.nrct.go.th (ดำว์นโหลดแบบแจ ้งกำร
ดำเนินกำรต่อสัตว์เพือ
่ งำนทำงวิทยำศำสตร์ ตำมมำตรำ 31)/เว็บ

ไซท์และช่องทำงออนไลน์
(หมำยเหตุ: -)
สถำนทีใ่ ห้บริกำร
สถำบันพัฒนำกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพือ
่ งำนทำงวิทยำศำสตร์
(สพสว.) อำคำร วช. 5 สำนั กงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) 196
ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร
10900/ไปรษณีย ์
(หมำยเหตุ: (แบบลงทะเบียน/แบบบริกำรไปรษณียด
์ ว่ นพิเศษ

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรตลอด 24
ชัว่ โมง

ระยะเวลำเปิ ดให้บริกำร เปิ ดให ้บริกำรตลอด 24
ชัว่ โมง

(EMS)))

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 1.2 วันทำกำร
ลำด ับ
1)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
1. ผู ้แจ ้งเตรียมเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน
่ แจ ้งฯ
2. เข ้ำเว็บไซต์ https://labanimals.nrct.go.th
2.1 ดำวน์โหลดแบบแจ ้งฯ (แบบ สพสว.วช.-ด.1)
2.2 กรอกข ้อมูลตำมแบบแจ ้งฯ พร ้อมลงนำม (หัวหน ้ำ
โครงกำรขอใช ้สัตว์/ประธำน คกส.) และแนบเอกสำรหลักฐำน
ให ้ครบถ ้วน
3. ผู ้แจ ้งยืน
่ เอกสำรที่ สพสว. วช. ด ้วยตนเอง หรือ ส่งทำง
ไปรษณียแ
์ บบลงทะเบียน/แบบบริกำรไปรษณียด
์ ว่ นพิเศษ
(EMS)
(หมำยเหตุ: (- ก่อนแจ ้งฯ ผู ้แจ ้งต ้องเสนอโครงกำรให ้ คกส.

ระยะเวลำ
10 นำที

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
สำนั กงำนกำรวิจัย
แห่งชำติ

10 นำที

สำนั กงำนกำรวิจัย
แห่งชำติ

1 วันทำกำร

สำนั กงำนกำรวิจัย
แห่งชำติ

พิจำรณำให ้ควำมเห็นชอบและอนุมัตโิ ครงกำร และแจ ้งให ้
เลขำธิกำร วช. ทรำบภำยใน 15 วันนั บแต่วันทีไ่ ด ้รับควำม
เห็นชอบจำก คกส.))
2)

3)

กำรพิจำรณำ
1. เจ ้ำหน ้ำที่ สพสว. ตรวจสอบควำมถูกต ้องครบถ ้วนของข ้อมูล
และเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรแจ ้ง และลงนำมในฐำนะ
ผู ้ตรวจเอกสำร และนำเสนอ ผอ. สพสว. ลงนำมในฐำนะผู ้รับ
แจ ้ง
(หมำยเหตุ: -)
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
1. เจ ้ำหน ้ำที่ สพสว. ออกใบรับแจ ้งกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพือ
่
งำนทำงวิทยำศำสตร์ (ตำมมำตรำ 31) และนำเสนอ เลขำธิกำร
คณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ วช. (ผู ้อำนวยกำรสำนักงำนกำรวิจัย
แห่งชำติ) ลงนำมในใบรับแจ ้งฯ
2. ส่งใบรับแจ ้งฯ ทำงไปรษณีย ์ แบบลงทะเบียน
(หมำยเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ลำด ับ
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
ั
1)
แบบแจ้งกำรดำเนินกำรต่อสตว์เพือ
่ งำนทำงวิทยำศำสตร์ ตำม
มำตรำ 31
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
สำนั กงำนกำรวิจัยแห่งชำติ

ลำด ับ
2)

3)

่ เอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ำมี)
้ ตว์
ั (เพือ
โครงกำรขอใชส
่ กำรพ ัฒนำสำยพ ันธุ ์ กำรสืบสำยพ ันธุ ์
กำรเพำะขยำยพ ันธุ ์ กำรศึกษำเซลล์ตน
้ กำเนิด กำรด ัดแปลง
พ ันธุกรรม และกำรโคลนนิง่ ) ทีไ่ ด้ร ับอนุม ัติจำกคณะกรรมกำร
ั เพือ
กำก ับดูแลกำรดำเนินกำรต่อสตว์
่ งำนทำงวิทยำศำสตร์ของ
สถำนทีด
่ ำเนินกำร (คกส.)
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (รับรองสำเนำถูกต ้อง)
้ ตว์
ั จำก คณะกรรมกำรกำก ับดูแลกำรดำเนินกำร
ใบอนุญำตให้ใชส
ั
ต่อสตว์เพือ
่ งำนทำงวิทยำศำสตร์ของสถำนทีด
่ ำเนินกำร (คกส.)
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (รับรองสำเนำถูกต ้อง)

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1)
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: -)

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บำท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำด ับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
ส่งข ้อร ้องเรียนด ้วยตนเองโดยตรงได ้ที่ สำนั กงำนกำรวิจัยแห่งชำติ เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
(หมำยเหตุ: -)
2)
ส่งข ้อร ้องเรียนผ่ำนทำงเว็บไซต์ http://www.anti-cor.nrct.go.th หรือ nrct_stopcorruption@nrct.go.th
(หมำยเหตุ: -)
3)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนั กปลัดสำนั กนำยกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุส ิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุส ิต กทม. 10300))
4)
ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ
(หมำยเหตุ: (สำนั กงำนคณะกรรมกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (สำนั กงำน ป.ป.ท.)
้ 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวร์ปำร์ค ชัน
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรือ
่ งร ้องเรียนสำหรับนั กลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ต ัวอย่ำงและคูม
่ อ
ื กำรกรอก
่ แบบฟอร์ม
ลำด ับ
ชือ
1)
คูม
่ อ
ื สำหรับประชำชน เรือ
่ ง กำรแจ ้งกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพือ
่ งำนทำงวิทยำศำสตร์ ตำมมำตรำ 31
ั ว์เพือ
(พระรำชบัญญัตส
ิ ต
่ งำนทำงวิทยำศำสตร์ พ.ศ. 2558)
(หมำยเหตุ: (ข ้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภำคม 2562))
หมำยเหตุ
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ เมือ
่ วันที่ 1 พฤษภำคม 2562 ประกำศกำรจัดตัง้ กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม โดย สำนั กงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติได ้ปรับเปลีย
่ นเป็ น สำนั กงำนกำรวิจัยแห่งชำติเป็ นหน่วยงำนรำชกำรใน
กระทรวงดังกล่ำว ตำม พ.ร.บ. ใหม่ มีผลใช ้บังคับในวันที่ 2 พฤษภำคม 2562

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่
่ กระบวนงำน: กำรแจ ้งกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพือ
ั ว์เพือ
ชือ
่ งำนทำงวิทยำศำสตร์ ตำมมำตรำ 31 (พระรำชบัญญัตส
ิ ต
่ งำนทำง
วิทยำศำสตร์ พ.ศ. 2558) [N]
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ สำนั กงำนกำรวิจัยแห่งชำติ สำนั กงำนกำรวิจัยแห่งชำติ
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรทีเ่ บ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมูข
่ องงำนบริกำร: รับแจ ้ง
กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กีย
่ วข้อง:

ั ว์เพือ
1)พระรำชบัญญัตส
ิ ต
่ งำนทำงวิทยำศำสตร์ พ.ศ. 2558
ระด ับผลกระทบ: บริกำรทั่วไป
้ ทีใ่ ห้บริกำร: ส่วนกลำง
พืน
ั ว์เพือ
กฎหมำยข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ: พระรำชบัญญัตส
ิ ต
่ งำนทำงวิทยำศำสตร์ พ.ศ. 2558
ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิตข
ิ องกระบวนงำน:
จำนวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม
่ ำกทีส
่ ด
ุ 0
จำนวนคำขอทีน
่ ้อยทีส
่ ด
ุ 0
่ อ้ำงอิงของคูม
ชือ
่ อ
ื ประชำชน: [สำเนำคูม
่ อ
ื ประชำชน] กำรแจ ้งกำรดำเนินกำรต่อสัตว์เพือ
่ งำนทำงวิทยำศำสตร์ ตำมมำตรำ 31
ั ว์เพือ
(พระรำชบัญญัตส
ิ ต
่ งำนทำงวิทยำศำสตร์ พ.ศ. 2558) [N] 15/10/2562 16:52
เอกสำรฉบับ นีด
้ ำวน์โหลดจำกเว็ บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงข ้อมู ลคูม
่ อ
ื สำหรับประชำชน
Backend.info.go.th

วันทีเ่ ผยแพร่คม
ู่ อ
ื :-

