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บรรยายโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์ดี ระแบบเลิศ

ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 



ประวัติและความเป็นมาก่อนจะเป็น พ.ร.บ. สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์

• ผู้ใช้/ผู้เลี้ยงสตัว์ มีข้อขัดแย้ง กับผู้พิทักษ์สิทธิ/ผูต้่อต้านการทรมานสตัว์ น ามาสู่การออกกฎหมายควบคุม

• ปีพ.ศ. ๒๓๖๕ (ปีค.ศ. ๑๘๒๒) ประเทศอังกฤษมีกฎหมายคุ้มครองสวัสดภิาพสตัว์มานานแลว้ 

• ปีพ.ศ. ๒๕๐๒ (ปีค.ศ. ๑๙๕๙) วิลเลี่ยม รัสเซลล ์และ เร็กซ์ เบิรช เสนอ หลักการ 3Rs

• ปีพ.ศ. ๒๕๒๙ (ปีค.ศ. ๑๙๘๖) มีกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับสตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ -The Animals 
(Scientific Procedures) Act 1986

• พ.ศ. ๒๕๔๒ สภาวิจัยแห่งชาติจัดท าและเผยแพร ่“จรรยาบรรณการใช้สตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”

• พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์







สวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare)

• การที่สัตว์ได้รับการเลี้ยงและดูแลให้สัตว์มีความเป็นอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีสุขอนามัยที่ดี มีที่อยู่
สะดวกสบาย ได้รับอาหารและน้ าอย่างเพียงพอ หรืออธิบายง่ายๆคือ “ความสุขกาย สบายใจของสัตว์” 
โดยยึดหลักการ 5 ประการ (Five Freedoms) ในการเลี้ยงและปฏิบัติต่อสัตว์ ได้แก่

1. อิสระจากความหิวกระหาย (Freedom from hunger and thirst)

2. อิสระจากความไม่สบายกาย (Freedom from discomfort)

3. อิสระจากความเจ็บปวดและโรคภยั (Freedom from pain injury and disease)

4. อิสระจากความกลัวและไม่พึงพอใจ (Freedom from fear and distress)

5. อิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ (Freedom to express normal behavior)



https://www.slideserve.com/skylar/dehorning



แนวทางปฏิบัติของผู้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้ใช้และปฏิบัติต่อสัตว์
ด้วยคุณธรรณและอย่างมีมนุษยธรรม

Replacement Reduction Refinement

หลีกเลี่ยงการใช้สัตว์โดยไมจ่ าเป็น 
หรือไม่มีวิธีการอื่นทดแทน

เมื่อจ าเป็นต้องใช้สัตว์ ควรใช้สัตว์
จ านวนน้อยที่สุด โดยยังคงความ
แม่นย าของผลงาน 

เมื่อจ าเป็นต้องใช้สัตว์ ควรพัฒนา
ปรับปรุงวิธีการ/เทคนิคท่ีปฏิบัตติ่อ
สัตว์หรือเลี้ยงสัตว์ ให้สัตว์ได้รับ
ความเจ็บปวด ความเครียด และ
ความทุกข์ทรมานน้อยที่สุด รวมทั้ง
พัฒนาสภาพแวดล้อมและสถานท่ี
เลี้ยงให้สัตว์มีความเป็นอยู่ท่ีดี

หลักการ 3Rs



https://kids.frontiersin.org/article/10.3389/frym.2018.00044



กฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
-The Animals (Scientific Procedures) Act 1986

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1986/14/contents



จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย

๑. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์
๒. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นย าของผลงานโดยใช้สัตว์จ านวนน้อยท่ีสุด
๓. การใช้สัตว์ป่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า
๔. ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นส่ิงมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์ 
๕. ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน



๕๖ มาตรา ๖ หมวด



พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

หมวด ๑ มาตรา ๕ - มาตรา ๑๓ คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

หมวด ๒ มาตรา ๑๔-มาตรา ๒๐ จรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

หมวด ๓ มาตรา ๒๑ – มาตรา ๓๓ การควบคุมการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

มาตรา ๒๑ – มาตรา ๒๖ ส่วนที่ ๑ สถานที่ด าเนินการ

มาตรา ๒๗ – มาตรา ๓๓ ส่วนที่ ๒ การด าเนินการต่อสัตว์และซากของสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

หมวด ๔ มาตรา ๓๔ – มาตรา ๓๘ พนักงานเจ้าหน้าที่

หมวด ๕ มาตรา ๓๙ – มาตรา ๔๐ มาตรการทางปกครอง

หมวด ๖ มาตรา ๔๑ – มาตรา ๔๘ บทก าหนดโทษ

มาตรา ๔๙ – มาตรา ๕๖ บทเฉพาะกาล

อัตราค่าธรรมเนียม



พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวทิยาศาสตร์”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวทิยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เริ่มมีผลบังคับใช้ วันที่ ๑๔ 
กันยายน ๒๕๕๘ เว้น ม.๒๒ (๔) ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ “สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” หมายความว่า สัตว์ที่มีการเลี้ยงหรือ
มีการน ามาใช้เพื่องาน ทางวิทยาศาสตร์ ตามชนิดและประเภทที่ก าหนดในกฎกระทรวง



“สัตว์” หมายความว่า

(๑) สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์ท่ีมีกระดูกสนัหลงัซึ่งไม่ใช่มนุษย์

(๒) ตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตตาม (๑) ที่เกิดขึ้นหลังจากไข่ได้รับการผสมกบัเชื้ออสุจิจนผ่านระยะเวลาที่มีการ
เจริญเติบโตจนถึงครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการตั้งท้องหรือการฟักตวัของไข่ แล้วแต่ชนิดของสัตว

(๓) เซลล์ของสิ่งมีชีวิตตาม (๑) ซึ่งไม่ใช่เซลล์สืบพันธ์ุ ท่ีสามารถพัฒนาเพิ่มจ านวนขึ้นเป็นตัวอ่อนหรือเป็นส่วน
หนึ่งส่วนใดของอวัยวะต่อไปได้ โดยไม่มีการเปลีย่นแปลงรหัสพันธุกรรมไปจากเดิม

(๔) สิ่งมีชีวิตอื่นท่ีมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่ามีประสาทรบัรู้ถึงความเจบ็ปวดตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

สัตว์ทดลอง สัตว์ที่มาจากการสืบพันธุ์และเพาะขยายพันธุ์เพื่อใช้งานทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ

สัตว์เลี้ยง สัตว์ที่มาจากการสืบพันธุ์และเพาะขยายพันธุเ์พื่อวตัถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากงานทางวิทยาศาสตร์ 

สัตว์จากธรรมชาติ สัตว์ที่มาจากธรรมชาติ การสืบสายพันธุ์และการเพาะขยายพันธุเ์ป็นไปตามธรรมชาติ



“งานทางวิทยาศาสตร์” หมายความว่า งานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ งานสอนงานทดลอง 
การดัดแปลงพันธุกรรม การโคลนนิ่ง และการท าเซลล์ต้นก าเนิด ที่มีการด าเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ แต่ไม่หมายความรวมถึงงานที่มีการด าเนินการต่อสตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

“การดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” หมายความว่า การน าสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ มาเลี้ยง ใช้ ผลิต หรือกระท าการใดๆ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

“ผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” หมายความว่า การกระท าเพื่อเพิ่มจ านวนสัตว์ด้วยวิธผีสมพันธุ์
สัตว์ สืบสายพันธุ์สตัว์ หรือเพาะขยายพันธุ์สัตว์ เพื่อให้บริการหรือใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตใช้หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ แล้วแต่กรณี
“จรรยาบรรณ” หมายความว่า จรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
“สถานที่ดําเนินการ” หมายความว่า อาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่อื่นใดที่มีการด าเนินการต่อสัตว์

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และให้หมายความรวมถึงพื้นที่โดยรอบของอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการ
ด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ด้วย



“ผู้รับผิดชอบสถานที่ดําเนินการ” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้มีอ านาจควบคุมดูแลสถานที่
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีอ านาจปกครองสถานที่ด าเนินการในกรณีสถานที่
ด าเนินการเป็นของหน่วยงานของรัฐ

(๒) อธิการบดี ผู้อ านวยการ หรือผู้ซึ่งมีต าแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรณีสถานที่ด าเนินการ
เป็นสถานศึกษา

(๓) เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ในกรณีสถานที่ด าเนินการเป็นของเอกชนซึ่งไม่ใช่สถานศึกษา
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของ

รัฐ แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานศึกษาของรัฐ
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์



“คณะกรรมการจรรยาบรรณ” หมายความว่า คณะกรรมการจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์

“สํานักงาน” หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวทิยาศาสตร์

“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์

“ผู้อนุญาต” หมายความว่า เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ



หมวด ๑  
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อ

สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

มาตรา ๕ - มาตรา ๑๓



มาตรา ๕  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์” ประกอบด้วย

(๑) ประธานกรรมการซึ่งกรรมการตาม (๒) และ (๓) เลือกกันเอง

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง จ านวนสิบคน ได้แก่ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรม
วิทยาศาสตร์บริการ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ เลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยา ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และเลขาธิการสัตวแพทยสภา

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนไม่น้อยกว่าสิบสองคน แต่ไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก

(ก) บุคคลซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองาน ทางวิทยาศาสตร์ จ านวนไม่เกินสามคน 

(ข) ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการการศึกษาในสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ สัตวศาสตร์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หรือ
วิทยาศาสตร์ ที่มีการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ จ านวนห้าคน 

(ค) ผู้แทนจากภาคเอกชนที่มีการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ จ านวนสามคน 

(ง) ผู้แทนจากสมาคม มูลนิธิ หรือองค์การเอกชนที่ด าเนินงานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ การคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ จ านวนสามคน 

ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสถาบัน เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน



มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ
เพิ่มข้ึนในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง
หรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

เมื่อครบก าหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ให้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนัน้อยู่ในต าแหนง่เพื่อด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง



มาตรา ๗ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย

(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๕) รัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ

(๖) ได้รับโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผดิที่ได้กระท าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ



มาตรา ๘ คณะกรรมการมอี านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ก าหนดนโยบายในการก ากับดูแลและสง่เสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้
เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

(๒) พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวง หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์และรับรองมาตรฐานของสถานที่ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

(๔) ก าหนดจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

(๕) ก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายแผนการด าเนินงาน
เก่ียวกับการพัฒนาและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวทิยาศาสตร์เพื่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ทุกภาคส่วน และประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจและมีสว่นร่วมในการพัฒนาและสง่เสริมการด าเนินการต่อ
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์



(๖) ตีความและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งวางแนวปฏิบัติ
แก่หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาของรัฐในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

(๗) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณค์ าสัง่ของผู้อนุญาตและคณะกรรมการจรรยาบรรณตามพระราชบญัญัตินี้

(๘) พิจารณารายงานสรุปผลการด าเนินการต่อสัตวเ์พื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรา ๒๓ และมาตรา 
๓๑

(๙) แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เพื่อปฏิบัติการ ตามมาตรา ๓๔ 
วรรคสาม

(๑๐) จัดท ารายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
ตามพระราชบัญญัตินี้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี

(๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าทีข่อง
คณะกรรมการ



มาตรา ๑๒ ให้จัดตั้งสถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ขึ้นในส านกังาน มี
หน้าที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานวิชาการและงานธุรการให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการจรรยาบรรณ
รวมทั้งมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ส ารวจ ศึกษา และวิเคราะห์ทางวิชาการด้านต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดเป้าหมาย 
นโยบาย และจัดท าแผนงาน โครงการ และมาตรการต่างๆ เพื่อพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์

(๒) พัฒนาและจัดท าระบบมาตรฐานการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวทิยาศาสตร์ทุกสาขาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

(๓) ส่งเสริม พัฒนา และก ากับการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และสถานทีด่ าเนินการ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด



(๔) จัดท าฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย แผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
พัฒนาและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และจรรยาบรรณ เพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจและมีสว่นร่วมในการพัฒนาและสง่เสริมการ
ด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

(๕) ประสานงาน ให้ความร่วมมือ และให้ค าปรึกษาแก่องค์การหรือหน่วยงานในประเทศและ
ต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

(๖) ส่งเสริมและสนับสนนุการศึกษา เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านการวจิัยและการด าเนินการต่อสัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งการจัดการฝึกอบรมเกี่ยวกับการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

(๗) จัดท ารายงานเกี่ยวกับผลการด าเนินการต่อสัตวเ์พื่องานทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานต่างๆเสนอ
ต่อคณะกรรมการเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรี

(๘) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการหรือเลขาธิการ
มอบหมาย



หมวด ๒  
จรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

มาตรา ๑๔ - มาตรา ๒๐



มาตรา ๑๔ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามจรรยาบรรณที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประกอบด้วยประธานคนหนึ่งและกรรมการอีก จ านวนไม่
น้อยกว่าหกคน ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เพื่อพิจารณาวินิจฉยัการกระท าผดิ
จรรยาบรรณ

ให้ผู้อ านวยการเป็นเลขานุการของคณะกรรมการจรรยาบรรณให้กรรมการจรรยาบรรณที่
คณะกรรมการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง มีวาระการด ารงต าแหน่งสามปี และให้น าบทบัญญัติมาตรา ๖ วรรค
สองและวรรคสาม มาตรา ๗ และมาตรา ๙ มาใช้บังคับแก่การด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และ
การประชุมของคณะกรรมการจรรยาบรรณด้วยโดยอนุโลมการแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด



มาตรา ๑๖ ในกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามี
การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณตรวจสอบข้อเท็จจริง และมีอ านาจวินิจฉัยชี้
ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) ยกข้อกล่าวหา ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมิได้กระท าผดิตามข้อ
กล่าวหา

(๒) ลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณได้
กระท าผิดจริงตามข้อกล่าวหา

(ก) ว่ากล่าวตักเตือน
(ข) ภาคทัณฑ์
(ค) พักใช้ใบอนุญาตมีก าหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกินสองปี
(ง) เพิกถอนใบอนุญาต
หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก าหนด



มาตรา ๑๗ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องหยุดการใช้หรือผลิตสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์นับแต่วันที่ได้รับคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญาต หากกระท าการฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการจรรยาบรรณสัง่เพิกถอนใบอนุญาต

มาตรา ๑๘ คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ เพื่อตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง หรือเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการกระท าผิดจรรยาบรรณตามที่คณะกรรมการ
จรรยาบรรณมอบหมายได้

การประชุมคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ ให้น ามาตรา ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณและคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณมีอ านาจ ออกหนังสือ
เรียกผู้รับผิดชอบสถานที่ด าเนินการ ผู้ก ากับดูแลสถานที่ด าเนินการ ผู้รับใบอนุญาต หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณา
ของคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ



มาตรา ๒๐ ให้ผู้อ านวยการแจ้งค าสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณไปยังผูถู้กกล่าวหาว่าไม่ปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีค าสั่ง หน้า ๘ เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๘ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓ 
มีนาคม ๒๕๕๘ ให้ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสอื
แจ้งค าสั่งดังกล่าว

ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนบัแต่วนัที่ได้รับอุทธรณ์ 
ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบ
ก่อนครบก าหนดระยะเวลานั้น ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณไ์ด้อีกไม่เกิน

สามสิบวันนับแต่วันทีค่รบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด



หมวด ๓  
การควบคุมการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ส่วนที่ ๑
สถานที่ด าเนินการ

มาตรา ๒๑ - มาตรา ๒๖



มาตรา ๒๑ ผู้ใดประสงค์จะสร้างหรือใช้อาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานท่ีใดเป็นสถานท่ีด าเนินการ ต้องแจ้ง
ต่อเลขาธิการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๒๒ สถานท่ีด าเนินการต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) มีที่ต้ัง สภาพแวดล้อม และลักษณะของสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการใช้เป็นสถานท่ีด าเนินการตามท่ีก าหนด

ในกฎกระทรวง
(๒) มีเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ที่จ าเป็นประจ าสถานท่ีด าเนินการซึ่งมีลักษณะและจ านวนตามทีก่ าหนด

ในกฎกระทรวง
(๓) มีป้ายชื่อสถานที่ดําเนินการ ป้ายช่ือของผู้ก ากับดูแลสถานท่ีด าเนินการและแผนผังแสดงรายละเอียด

เกี่ยวกับสถานท่ีด าเนินการแสดงไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ีด าเนินการนั้น
(๔) มีสัตวแพทย์ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งจากสัตวแพทยสภา และมี

ประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองตามที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ประจ า ณ สถานท่ีด าเนินการอย่างน้อยหนึ่งคน

(๕) มีผู้ก ากับดูแลประจ า ณ สถานท่ีด าเนินการ โดยอาจเป็นบุคคลเดียวกันกบับุคคลตาม (๔) ก็ได้การออก
กฎกระทรวงตาม (๑) และ (๒) อาจก าหนดให้แตกต่างกันตามชนิดและประเภทของสัตว์ก็ได้



มาตรา ๒๓ ผู้รับผิดชอบสถานที่ด าเนินการต้องจัดให้มีคณะกรรมการก ากับดูแลเพื่อท าหน้าที่ในการ
พิจารณาอนุมัติโครงการ และก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับ
จรรยาบรรณ 

มาตรา ๒๔ ผู้ก ากับดูแลสถานที่ด าเนินการมีหนา้ที่ก ากับดูแลให้ผู้ด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ปฏิบัติให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ รวมทั้งมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ควบคุมดูแลมิให้มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เกินกว่าชนิดและจ านวนที่ระบไุว้ใน
โครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการก ากับดูแลหรือตามที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๑

(๒) ดูแลสถานที่ด าเนินการให้สะอาดเรียบร้อย ปลอดภัย และมีลักษณะที่เหมาะสมแก่การใช้เป็น
สถานที่ด าเนินการตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๒๒ (๑) และ (๒)

(๓) จัดท าสถิติการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และเสนอต่อเลขาธิการโดยผ่านคณะกรรมการ
ก ากับดูแลและผู้รับผิดชอบสถานที่ด าเนินการ ตามแบบและระยะเวลาที่เลขาธกิารก าหนด

(๔) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่ผู้รับผิดชอบสถานที่ด าเนินการมอบหมาย



มาตรา ๒๕ ผู้รับผิดชอบสถานทีด่ าเนินการต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เลขาธิการทราบก่อนการด าเนินการ
(๑) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการด าเนินการของสถานท่ีด าเนินการให้แตกต่างไปจากท่ีได้แจ้งไว้
(๒) การดัดแปลงหรือต่อเติมสถานท่ีด าเนินการ หรือก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นสถานท่ี

ด าเนินการขึ้นใหม่
(๓) การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมชนิดของสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามท่ีได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการ

ก ากับดูแลหรือตามที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๑
(๔) การเปลี่ยนผู้ก ากับดูแลสถานทีด่ าเนนิการหรอืสัตวแพทย์ประจ าสถานท่ีด าเนินการ
(๕) การเปลี่ยนช่ือสถานท่ีด าเนินการ
(๖) การย้ายสถานท่ีด าเนินการ เว้นแต่กรณีเหตุสดุวิสัย
(๗) การเลิกใช้อาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานท่ีใดเป็นสถานท่ีด าเนินการ
มาตรา ๒๖ ก่อนเลิกใช้อาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานท่ีใดเป็นสถานท่ีด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ สถานท่ี

ด าเนินการต้องปฏิบัติการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการ
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา



หมวด ๓  
การควบคุมการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ส่วนที่ ๒
การด าเนินการต่อสัตว์และซากของสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

มาตรา ๒๗ - มาตรา ๓๓



มาตรา ๒๗ ผู้ใดจะใช้หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าในหรือนอกสถานที่ด าเนินการต้อง
ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต การขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่บุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผู้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยง การใช้หรือการผลิตสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรทีส่ถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดการฝกึอบรมก าหนด
(๒) ผู้ช่วยผู้ใช้หรือผู้ผลติสัตวเ์พื่องานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งด าเนินการภายใต้การควบคุมของผู้รับ
ใบอนุญาต



มาตรา ๒๘ ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๗ ให้มีอายุสี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาต แจ้ง
ต่อผู้อนุญาต และขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันทีไ่ด้ทราบถึงกรณีดังกล่าว

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ผู้อนุญาตมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตตามมาตรา ๒๗ ไม่ต่ออายุใบอนุญาตตาม
มาตรา ๒๘ หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๙ ผู้ยื่นค าขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ภายในสามสิบวันนบัแต่วนัที่ได้รับแจ้งค าสั่ง

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด



มาตรา ๓๑ การด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในกรณีดงัต่อไปนี้ ต้องด าเนินการโดยผู้รับ
ใบอนุญาต และต้องแจ้งการด าเนินการต่อเลขาธิการ รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา

(๑) การพัฒนาสายพันธุ์
(๒) การสืบสายพันธ์ุ
(๓) การเพาะขยายพนธั  ุ์
(๔) การศึกษาเซลล์ต้นก าเนิด
(๕) การดัดแปลงพันธุกรรม
(๖) การโคลนน่ิง
ผู้ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องรายงานสรุปผลการด าเนนิการต่อสตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้เลขาธิการ

ทราบทุกหกเดือนโดยผ่านคณะกรรมการก ากับดแูลและผูก้ ากับดูแลสถานท่ีด าเนนิกาตามแบบที่เลขาธิการก าหนด
ให้เลขาธิการก าหนดวิธีการและมาตรการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เอกสารข้อมูล หรือรายละเอียดที่

เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามวรรคหนึ่งถูกเผยแพรสู่่บุคคลอื่นใดและต้องใช้เอกสารหรอืข้อมูลนั้นเพียงเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการด าเนินการตามพระราชบัญญตัินี้เท่านั้น



มาตรา ๓๒ การด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้ด าเนินการต้องแจ้งต่อ
เลขาธิการ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา

(๑) การขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื่อขาย
(๒) การน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่าน

มาตรา ๓๓ การด าเนินการต่อสัตว์และซากของสัตว์เพื่องานทางวทิยาศาสตร์ในกรณีดังต่อไปนี้ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา

(๑) การขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสัตว์
(๒) การท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ
(๓) การจัดการกับซากของสัตว์



หมวด ๔ 
พนักงานเจ้าหน้าที่

มาตรา ๓๔ - มาตรา ๓๘



มาตรา ๓๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มอี านาจ ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าไปในสถานท่ีด าเนินการหรือสถานท่ีที่ใช้ในการเลีย้ง การผลิต หรือการใช้สัตว์เพื่องาน

ทางวิทยาศาสตร์ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของสถานท่ีนั้น

เพื่อตรวจสอบการด าเนินการ เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่เกีย่วข้อง รวมทั้งการกระท าใดท่ีอาจเป็น

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัตติามบทบัญญตัิแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ก าหนดในใบอนุญาต

(๒) ค้นสถานท่ีหรือยานพาหนะใด ๆ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผดิตามพระราชบัญญตัินี้ 

รวมทั้งมีอ านาจยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลกัฐาน สัตว์ หรือวัตถุใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือด าเนนิคดี

(๓) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบการพิจารณา



มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญตัินี้ ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง

อ านวยความสะดวกตามสมควร

มาตรา ๓๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบญัญัตนิี้ พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดงบัตรประจ าตัวแกบุ่คคลซึ่ง
เกี่ยวข้อง

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบท่ีรฐัมนตรีประกาศก าหนด

พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องจัดท ารายงานเสนอต่อเลขาธิการภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีมีการปฏิบัติหนา้ที่น้ัน

มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญตัินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา

มาตรา ๓๘ ในกรณีที่มีการยึดหรอือายัดสัตว์ที่อาจใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ หรือด าเนินคดีการกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจมอบหมายให้ผูเ้ป็นเจ้าของสัตว์หรือผู้อืน่รับผิดชอบ
ดูแลสัตว์นั้น จนกว่าจะสิ้นสุดการพิจารณาคดี ในการดูแลสตัว์นั้นให้กระท าตามความเหมาะสมและความจ าเป็น
หากจ าต้องท าใหส้ัตว์นั้นตาย ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสัตวแพทย์ซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งเป็นผูท้ าให้สัตว์นั้นตายอย่างสงบ



หมวด ๖  
บทก าหนดโทษ

มาตรา ๔๑ - มาตรา ๔๘



มาตรา ๔๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณที่ออกตามมาตรา ๑๙ หรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๓๕ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา ๔๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๔๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
มาตรา ๔๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ (๑) หรือ (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง

แสนบาท
มาตรา ๔๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๓ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท
มาตรา ๔๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเลขาธิการตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม มาตรา ๓๙ 

วรรคสอง หรือมาตรา ๔๐ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท



อัตราค่าธรรมเนียม

(๑) ใบอนุญาตใช้สัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์

ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท

(๒) ใบอนุญาตผลิตสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

(๓) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

(๔) การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต



ประกาศ ระเบียบ ตามที่กําหนดใน 
พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

พ.ศ. 2558
• ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวทิยาศาสตร์  16 ฉบับ

• ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี   3 ฉบับ
• ประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ 3 ฉบับ

• ระเบียบส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  4 ฉบับ



ประกาศ ระเบียบ ตามที่ก าหนดใน 
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 

๒๕๕๘
1. ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวทิยาศาสตร์ 16 ฉบับ

2. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 3 ฉบับ

3. ประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหง่ชาติ 3 ฉบับ

4. ระเบียบส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 4 ฉบับ



จรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

1. ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง ข้อก าหนดจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

มาตรา 
8(4)

2. ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เร่ือง ข้อก าหนดจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2560

มาตรา 
8(4)



คณะกรรมการ

3. ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

มาตรา 
5

4. ประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง การประชุมคณะกรรมการก ากับและส่งเสรมิการด าเนินการต่อสตัว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา 
9

5. ประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ในการแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ

มาตรา 
15

6. ประกาศคณะกรรมการก ากับและสง่เสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบข้อเท็จจรงิและพิจารณาวินิจฉัยเกีย่วกับ
การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามมาตรา ๑๖

มาตรา 
16



การด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

7. ประกาศคณะกรรมการก ากับและสง่เสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการแจ้งการด าเนินการต่อสัตว์ ตามมาตรา ๓๑

มาตรา 
31

8. ประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการแจ้งการขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื่อขาย
ซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประเภทสัตว์ทดลอง ตามมาตรา ๓๒ (๑) 

มาตรา 
32(1)

9. ประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
เรื่อง การแจ้งการขาย เสนอขาย หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งสัตว์ทดลอง

10. ประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการแจ้งการน าเข้า ส่งออก น าผ่านราชอาณาจักร
ซึ่งสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามมาตรา ๓๒ (๒) 

มาตรา 
32(2)



การด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์-2

11. ประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง การท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา
33(2)

12. ประกาศคณะกรรมการก ากับและสง่เสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง การจัดการกับซากของสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา 
33(2)

13. ประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
เรื่อง การขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสตัว พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา 
33(1)



สถานที่ด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

14. ประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการแจ้งสถานท่ีด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ตามมาตรา ๒๑

มาตรา
21

15. ประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการแจง้สถานท่ีด าเนินการ
ตามมาตรา ๒๕

มาตรา 
25

16. ประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
เรื่อง ก าหนดแบบแจ้งตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 
๒๕๕๘

มาตรา 
26



สถานที่ด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์-2
17. ประกาศคณะกรรมการก ากับและสง่เสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

เรื่อง  การปฏิบัติต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตรก์่อนเลกิใช้อาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานท่ีใด
เป็นสถานท่ีด าเนินการ ตามมาตรา ๒๖

มาตรา
26

18. ประกาศคณะกรรมการก ากับและสง่เสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่
ด าเนินการ (คกส.) 

มาตรา 
8(11)
มาตรา
23

19. ประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง ก าหนดประสบการณข์องสัตวแพทย์ประจ า ณ สถานท่ีด าเนินการ

มาตรา 
22(4)
มาตรา 
25(4)



พนักงานเจ้าหน้าที่ 
20. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตสิัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา
3

21. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ก าหนดแบบบัตรประจ าตัวพนักงานเจา้หน้าท่ี ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา
36(2)

22. ระเบียบส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 
เรื่อง ว่าด้วยการออกหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าท่ี

มาตรา
34(2) 

23. ระเบียบส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 
เรื่อง  วิธีการและมาตรการรักษาความลับของเอกสารข้อมูลหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร ์พ.ศ. ๒๕๕๘ 

มาตรา
31(3)



พนักงานเจ้าหน้าที่-2

24. ประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญการด าเนินการ
ต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

มาตรา
31(3)

25. ระเบียบคณะกรรมการก ากับและสง่เสรมิการด าเนินการต่อสตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง วา่ดว้ยการเขา้ไปในสถานท่ีด าเนินการ การคน้ ยดึ หรอือายดั เพื่อประโยชนใ์นการ
ตรวจสอบหรอืด าเนินคด ีพ.ศ. ๒๕๖๒

มาตรา
34(3)

26. ระเบียบคณะกรรมการก ากับและสง่เสรมิการด าเนินการต่อสตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง ว่าด้วยการเปรียบเทียบ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตสิัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร ์
พ.ศ. ๒๕๕๘

มาตรา
47







คณะกรรมการก ากับดูแลการ
เลี้ยงและการใช้

สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

(คกส. มศก.)



องค์ประกอบ ของ คกส.มศก.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช
อธิการบดี ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์ดี ระแบบเลิศ
ประธานคกส.มศก. (ผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย)

อาจารย์ ดร. ภวพล คงชุม
หัวหน้าสถานที่ด าเนินการ/ผู้ก ากับดูแลสถานที่ด าเนินการ



สถานท่ีดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มศก.



สัตว์แพทย์ท่ีมีใบประสบการณ์ด้านการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นสพ. ดร. นรินทร์ ปริยวิชญภักดี

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.ศิลปากร

จ. เพชรบุรี

อาจารย์ นสพ. ดร. ศิริชัย เอียดมุสิก

คณะเภสัชศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์

จ. นครปฐม



ผู้มีประสบการณ์การวิจัยที่ใช้สัตว์/ผู้มีประสบการณ์ด้านการเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ อัครมงคลพร รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตชัย ฉิ่นไพศาล รองศาสตราจารย์ ดร. พีรยศ ภมรศิลปธรรม



ผู้มีประสบการณ์การวิจัยที่ใช้สัตว์/ผู้มีประสบการณ์ด้านการเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย เตโชวิศาล

คณะวิทยาศาสตร์ 

อาจารย์ ดร. กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร



ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผูเ้ชี่ยวชาญสาขาอื่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิประภา หิริโอตป์

ผู้เชี่ยวชาญสาขาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
นายโรเจอร์ โลหะนันท์

เลขาธิการสมาคมพิทักษ์สัตว์ (ไทย)

นางมุจลินทร์ สังข์จุ้ย

กองกฎหมาย มศก.



อาจารย์ ดร. ภวพล คงชุม

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวหรรษา นิลาพันธ์
ผู้ช่วยเลขานุการ

ส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์ เลขาธิการสมาคมพิทักษ์สัตว์ (ไทย)

นายประสิทธิ์ นิธิโกสินทร์
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี่การเกษตร

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ



หน้าที่ของคกส.มศก. (15 พ.ค. 62- 14 พ.ค. 2565)

1. จัดท าแผนพัฒนาและแผนงบประมาณประจ าปีของหน่วยเลี้ยงสัตว์ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและมาตรฐานการเลี้ยง
และใช้สัตว์ เสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย

2. วางนโยบาย แผนงานและก าหนดแนวทางการบริหารงานการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ของส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

3. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณารับรองโครงการวิจัยท่ีมีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ของ
คณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

4. ก าหนดมาตรฐานวิธีการปฎิบัติงาน การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการก ากับดูแล และมาตรฐานการปฏิบัติงานการ
เลี้ยงและใช้สัตว์ของสถานท่ีด าเนินการ

5. พิจารณาข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ เพื่ออนุมัติหรือไม่อนุมัติ หรือให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข
ข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์



หน้าที่ของคกส.มศก. (15 พ.ค. 62- 14 พ.ค. 2565)

6. ตดิตามก ากบัดแูลการด าเนินงานโครงการท่ีไดร้บัการพิจารณารบัรองแลว้ และพิจารณาสั่งแกไ้ข ระงบั ยบัยัง้ หรือ
ยตุโิครงการ ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามขอ้เสนอโครงการ
7. ก ากบัดแูลใหมี้การดแูลสขุภาพโดยสตัวแพทยป์ระจ าสถานท่ีด  าเนินการ
8. ตรวจสอบและก ากบัสถานท่ีด  าเนินการตอ่สตัว ์ใหมี้การเลีย้งและใชส้ตัวเ์พ่ืองานทางวทิยาศาสตร ์ใหเ้ป็นไปตาม
จรรยาบรรณของการด าเนินการตอ่สตัวเ์พ่ืองานทางวทิยาศาสตร์
9. จดัท าแผนและด าเนินการใหมี้การพฒันาขา้ราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั ลกูจา้งของส่วนราชการซึง่ปฏิบตังิานใน
มหาวทิยาลยั และลกูจา้งของมหาวทิยาลยั ท่ีมีการปฏิบตังิานกบัสตัวท์ดลองทัง้ในดา้นงานวจิยั งานทดลอง งาน
ทดสอบ งานสอนและงานผลิตชีววตัถเุพ่ืองานทางวทิยาศาสตร ์เพ่ือใหก้ารปฏิบตังิานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ถกูตอ้งตามจรรยาบรรณการด าเนินการตอ่สตัวเ์พ่ืองานทางวทิยาศาสตร์
10.  พฒันาคณุภาพของคณะกรรมการก ากบัดแูลการเลีย้งและใชส้ตัวเ์พ่ืองานทางวทิยาศาสตรอ์ย่างตอ่เน่ือง ให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล



หน้าที่ของคกส.มศก. (15 พ.ค. 62- 14 พ.ค. 2565)

11. จัดท าแผนและด าเนินการให้มีการเผยแพร่ความรูแ้ละประชาสมัพันธ์ให้บุคคลากรของมหาวิทยาลัยได้เข้าใจ
เรื่อง จรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร ์มาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ และ
พระราชบัญญัติการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร ์พ.ศ. 2558

12. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาและติดตามผลโครงการวิจยัที่มีการเลีย้งและใช้สตัว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ หรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อกระท าการใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ก ากับดูแลการเลีย้งและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยศิลปากร

13. จัดท ารายงานการด าเนินการต่อสตัว์ทุก 6 เดือนและก ากับการจัดท าสถิติการเลีย้งและใช้สัตว์ทุก 6 เดือนของ
ผู้ก ากับดูแลสถานท่ีด าเนินการของมหาวิทยาลยัศิลปากร เสนออธิการบดีเพื่อรายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ และจัดท าสรุปรายงานประจ าปี



หน้าที่ของคกส.มศก. (15 พ.ค. 62- 14 พ.ค. 2565)

14. ท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตรข์องมหาวิทยาลัย 
และวินิจฉัยการกระท าผดิจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

15. เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อช่วยพิจารณาโครงการ ตามความจ าเป็นและความ
เหมาะสม

16. ด าเนินการอื่นใดตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลยัมอบหมาย

17. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง



เกณฑ์การส่งข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ที่ขอรับการพิจารณาจาก คกส.มศก.



1. ผู้ใช้สัตว์ หมายถึง บุคคลที่ใช้หรือกระท าการใดๆ ต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ และให้
หมายความรวมถึงหัวหน้าโครงการวิจัยที่ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ที่
ปฏิบัติกับสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ผู้สอนที่น าสัตว์มาใช้ในการสอน/อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ด้วย โดยผู้ใช้
สัตว์ต้องมีใบอนุญาตใช้สัตว์ และผู้ใช้สัตว์ต้องยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ยกเว้นผู้ช่วยนักวิจัย
และนักศึกษา ที่ด าเนินการภายใต้การก ากับของผู้ใช้สัตว์ที่มีใบอนุญาตใช้สัตว์

2. ผู้วิจัยที่ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ที่ขอรับการพิจารณาจาก คกส.มศก. ต้องเป็นผู้ที่ได้รับ
ใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จากสถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ (สพสว.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)



3. ผู้วิจัยที่เสนอข้อเสนอการวิจัย (Research Proposal) ที่มีการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ที่
ขอทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งจากแหล่งทุนภายในประเทศ/ทุนส่วนตัว และต่างประเทศ (เมื่อผู้วิจัย
ทราบผลว่าได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย หรือทราบประกาศผลการให้ทุนจากแหล่งทุนแล้ว /ก าลังอยู่
ระหว่างการท าสัญญาการรับทุน) หากประสงค์จะขอรับการรับรองการใช้สัตว์จาก คกส.มศก.ขอให้
ส่งข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์ (Animal Protocol) ให้ คกส.มศก. พิจารณาความสอดคล้องกับ
จรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ อย่างน้อย 2 เดือนก่อนใช้สัตว์/
ด าเนินการทดลองกับสัตว์ และต้องได้รับความเห็นชอบจาก คกส.มศก ก่อนที่จะใช้สัตว์/ด าเนินการ
ทดลองกับสัตว์ได้

4. ผู้ขอใช้สัตว์จะต้องส่งข้อเสนอโครงการขอใช้สัตว์ (Animal Protocol) ที่ปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะ ให้ คกส.มศก. พิจารณาภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือ คกส.มศก. จะได้พิจารณาได้
ทันตามก าหนดเวลาที่ผู้ขอใช้สัตว์ได้ขอใช้สัตว์ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ใช้สัตว์จะเริ่มใช้สัตว์ได้ หรือ
ด าเนินการทดลองกับสัตว์ได้ ต่อเมื่อ คกส.มศก. ให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น



5. คกส.มศก. จะพิจารณาให้การรับรองการใช้สัตว์กับผู้ขอใช้สัตว์ ณ ปัจจุบันเท่านั้น(โดยผู้ใช้สัตว์ยัง

ไม่ได้ใช้สัตว์/ด าเนินการทดลองกับสัตว์) และ คกส.มศก.จะไม่รับพิจารณาให้การรับรองกับผู้ที่ขอใช้

สัตว์ย้อนหลัง (ผู้ใช้สัตว์ได้ท าการใช้สัตว์/ด าเนินการทดลองกับสัตว์ไปแล้ว) ดังนั้น ผู้ที่ขอใช้สัตว์ควร

เผื่อเวลาช่วงระยะเวลาขอใช้สัตว์ไว้ อย่างน้อย 2 เดือนส าหรับการพิจารณาของ คกส.มศก.จนออก

หนังสือรับรองให้กับผู้ใช้สัตว์ในโครงการได้ (ซึ่งควรก่อนการใช้สัตว์/ด าเนินการทดลองกับสัตว์จริงๆ

ตามแผนงานในข้อเสนอการวิจัย(Research Proposal) ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุน )

6. ผู้ใช้สัตว์จะเริ่มใช้สัตว์ได้ หรือด าเนินการทดลองกับสัตว์ได้ ต่อเมื่อ คกส.มศก. ให้ความเห็นชอบ

แล้วเท่านั้น



แนวปฏิบัติและขั้นตอนการขอเอกสารรับรอง



ขั้นตอนที่ 1 
ตรวจสอบบุคคลที่ต้องมีใบอนุญาตใช้สัตว์

ตามประเภทข้อเสนอโครงการวิจัย
กรณีท่ี 1 ชุดโครงการ ผู้อ านวยการแผนงานและหัวหน้าโครงการย่อย ต้องมีใบอนุญาต
ใช้สัตว์ของ สพสว. มิเช่นนั้นขอปฏิเสธการรับพิจารณาโครงการ
กรณีท่ี 2 โครงการวิจัยเดี่ยว/การเรียนการสอน หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องมีใบอนุญาตใช้
สัตว์ของ สพสว. มิเช่นนั้นขอปฏิเสธการรับพิจารณาโครงการ
กรณีท่ี 3 วิทยานิพนธ์นักศึกษา ต้องขอในนามอาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก อาจารย์ต้องมี
ใบอนุญาตใช้สัตว์ของ สพสว. มิเช่นนั้นขอปฏิเสธการรับพิจารณาโครงการ



ขั้นตอนที่ 2
การกรอกรายละเอียดในแบบฟอรม์การขอเอกสารรับรองจริยธรรมโครงการฯ

• นักวิจัยยื่นแบบฟอร์มการขอเอกสารรบัรองจริยธรรมโครงการ ภายในวันท่ี 7 ของเดือน

โดยใช้แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาอนุมัติใช้สตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  ดังนี้

1. โครงการขอใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ - แบบฟอร์ม SUACU 01 เริ่มใช้ 2 มกราคม 2563

2. โครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (การใช้สัตว์น้ า) - แบบฟอร์ม SUACU 02 เริ่มใช้ 1 กันยายน 2563

3. ส าหรับการเรียนการสอน/รายวิชา - แบบฟอร์ม SUACU 03 เริ่มใช้ 1 กันยายน 2563

• ในกรณีขอรับการพิจารณาเรง่ด่วน หัวหน้าโครงการต้องท าหนังสือผ่านหัวหน้าหน่วยงานเสนอต่อประธานคณะ
กรรมการฯ 









ขั้นตอนที่ 3
การพิจารณารับรองจริยธรรมโครงการฯ ในสัตว์จากคกส.

• คณะกรรมการฯ อ่านและพิจารณาให้ความเห็น ภายในวันที่ 15 ของเดือน

• คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาให้การรับรอง สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน

• กรณีคณะกรรมการฯ มีค าแนะน าให้ปรับแก้ไข/เพ่ิมเติม

• นักวิจัยต้องด าเนินการส่งเอกสารที่ปรับแก้แล้ว ภายใน 15 วัน

• หากนักวิจัยไม่ด าเนินการส่งเอกสารที่ปรับแก้แล้ว ภายใน 45 วัน                                  
ต้องด าเนินการตามข้ันตอนใหม่ท้ังหมด

• ระยะเวลาในการยื่นเสนอโครงการพิจารณาจริยธรรม ควรยื่นก่อนเริ่มโครงการ 2 เดือน



ขั้นตอนการปฏิบัติในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย คกส. มศก. 





ส านักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
www.suric.su.ac.th/การก ากับดูแลการเลี้ยงแ

โทรภายใน. 216006

http://www.suric.su.ac.th/การกำกับดูแลการเลี้ยงแ



