เลขที่คาขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์

U--

รูปถ่าย
2 นิ้ว

(เจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก)

คาขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์
เขียนที่
วันที่ เดือน
ข้าพเจ้าชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)
NAME (MR./MRS./MISS)
เกิดวันที่
เดือน

พ.ศ.

นามสกุล
SURNAME
อายุ

พ.ศ.
(ตาแหน่งทางวิชาการ)
(ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่)

ปี สัญชาติ

    

หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
หรือหนังสือเดินทาง
เลขที่
ออกให้เมื่อวันที่
หมดอายุวันที่
ที่อยู่ในทะเบียนบ้าน เลขที่
หมู่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
โทรศัพท์เคลื่อนที่
อีเมล
ที่อยูป่ ัจจุบนั
 ที่เดียวกับที่อยู่ในทะเบียนบ้าน
เลขที่
หมู่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
สถานที่ทางาน ชื่อหน่วยงาน
เลขที่
หมู่
.ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
ที่อยู่ที่ต้องการให้ติดต่อ
 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
 ที่อยู่ปัจจุบัน
 สถานที่ทางาน
*มีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตผู้ใช้สัตว์
 ประเภท 1  ประเภท 2  ประเภท 3
ใบอนุญาต
 ประเภท 1  ประเภท 2
เพื่อ  1. ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ (ครั้งแรก)
 2. ขอรับใบแทนใบอนุญาตใช้สัตว์ เนื่องจาก
 ใบอนุญาตหาย
 ใบอนุญาตชารุด
 เปลี่ยนชื่อตัว
 เปลี่ยนชื่อสกุล
 อื่นๆ (ระบุ)
 3. ขอต่ออายุใบอนุญาตใช้สัตว์
กรณี 2 - 3 โปรดระบุหมายเลขของใบอนุญาตเดิม
ใบอนุญาต
 ประเภท 3
เพื่อ  1. ขอให้ตนเอง (ได้แนบเอกสารประสบการณ์ทางานมาพร้อมนีแ้ ล้ว)
 2. ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ของ
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที่
เพื่อเป็นวิทยากร ในการอบรม / สัมมนา / โครงการ เรื่อง
ระหว่างวันที่

– วันที่
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เป็นผู้ปฏิบตั ิกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 นักวิจัย
 นักวิทยาศาสตร์
 ผู้สอน
 สอนภาคปฏิบัติกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในระดับอาชีวศึกษา
 สอนภาคปฏิบัติกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา
 สอนภาคปฏิบัติกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
 เสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 ควบคุมการเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 ปฏิบัติหน้าที่สตั วแพทย์ประจาสถานที่ดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 กากับดูแลสถานทีด่ าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
 เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับเชิญจากหน่วยงาน
หรือองค์การในประเทศให้เป็นวิทยากรหรือที่ปรึกษา
 นักวิจัยต่างประเทศที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานหรือองค์กรในประเทศมาปฏิบัติการเลี้ยงหรือใช้สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์อยู่ในประเทศไทย โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบนักวิจัยต่างประเทศ สภาวิจัย
แห่งชาติ
 นักวิจัยหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 30 ปี

กาหนดวันเข้ารับการอบรมขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ครั้งที่
สถานที่

วันที่

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)
(

ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต
)

สาหรับเจ้าหน้าที่
เลขที่ใบรับใบอนุญาตใช้สัตว์

U--

ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว  ครบถ้วน

 ไม่ครบ ขาด
ลงชื่อ
(
ลงวันที่

ผู้ตรวจเอกสาร
)

 ออกใบรับได้
ลงชื่อ

ผู้ควบคุม
)

(
ตาแหน่ง
ลงวันที่
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หลักฐานประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาต
 1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 2. ใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและไม่เป็นคนวิกลจริต
 3. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 ใบ
กรณีขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ประเภท 3
 1. สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาหนังสือเดินทางของผู้รับใบอนุญาต
 2. เอกสารแสดงการมีประสบการณ์การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ > 30 ปี หรือ
โครงการอบรมและหนังสือเชิญเป็นวิทยากร กรณียื่นขอแทนวิทยากร แล้วแต่กรณี
*หมายเหตุ
“ใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประเภท 1” หมายความว่า ใบอนุญาตสาหรับบุคคลที่
นาสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มา เลี้ยง ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
“ใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประเภท 2” หมายความว่า ใบอนุญาตสาหรับบุคคลที่
ใช้สัตว์ประกอบการสอน
“ใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประเภท 3” หมายความว่า ใบอนุญาตสาหรับบุคคลที่
นาสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์มา เลี้ยง ใช้เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ที่ออกให้เป็นการเฉพาะแบบชั่วคราว
โดยมีอายุใบอนุญาตไม่เกินหนึ่งปี
ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์
1. กรอกข้อมูลตามแบบคาขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ (Download ที่ www.labanimals.net)
2. จัดเตรียม (1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (2) ใบรับรองแพทย์ (3) รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว
จานวน 2 ใบ เพื่อแนบมาพร้อมเอกสาร
3. ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรมบน website (ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 600 บาท/ครั้ง
ชาระได้โดยตรงที่ สถาบันพัฒนาการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการ
วิจั ย แห่ ง ชาติ (สพสว. วช.) หรื อ โอนเงิน เข้ าบั ญ ชี ส านั กงานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ เลขที่ บั ญ ชี
039-1-11453-0 ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39 (ส่งหลักฐานการโอนเงินที่ แฟกซ์ 0-2579-0388
หรือ Email : admin@labanimals.net โดยระบุชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับการอบรมและวันที่ ประสงค์เข้ารับ
การอบรม)
4. ยื่นเอกสารที่ สพสว. วช. หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง สถาบันพัฒนาการดาเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 10900
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รูปถ่าย

ใบรับคาขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์

2 นิ้ว

เลขที่คาขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ U--
ผู้ขอ ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)
นามสกุล
บัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที่
วัตถุประสงค์
ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์
 ประเภท 1  ประเภท 2  ประเภท 3
เมื่อวันที่
ลงชื่อ

ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต
)

(
ลงชื่อ
(

กาหนดวันเข้ารับการอบรมขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ครั้งที่
สถานที่

เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอ
)

วันที่

หมายเหตุ : ใบรับคาขอนี้ใช้เป็นหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ตามมาตรา 55
แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 2558 แล้ว และใช้ได้จนกว่ากฎกระทรวงกาหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต การต่อใบอนุญาตและใบ
แทนใบอนุญาตใช้สัตว์หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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