
 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

เร่ือง  ข้อกําหนดจรรยาบรรณการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  เร่ือง  ข้อกําหนดจรรยาบรรณการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“จรรยาบรรณ”  หมายความว่า  จรรยาบรรณการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์   

ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ผู้ดําเนินการต่อสัตว์ต้องยึดถือปฏิบัติ  เพื่อให้การดําเนินงานตั้งอยู่บนพื้นฐาน 
ของจริยธรรม  คุณธรรม  มนุษยธรรม  และหลักวิชาการท่ีเหมาะสม  ตลอดจนเป็นมาตรฐาน 
การดําเนินงานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน 

“ผู้ใช้สัตว์”  หมายความว่า  บุคคลท่ีใช้หรือกระทําการใด ๆ  ต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์   
และให้หมายความรวมถึง  หัวหน้าโครงการที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  นักวิจัย  นักวิทยาศาสตร์ 
ที่ปฏิบัติกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  ผู้สอนที่นําสัตว์มาใช้ในการสอน  สัตวแพทย์ประจําสถานที่
ดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  นักเทคนิคการสัตวแพทย์  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการเล้ียงสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  ผู้ช่วยนักวิจัย  และนักศึกษา   

“ผู้เลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้องกับการเลี้ยงสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์   
“ผู้ผลิตสัตว์”  หมายความว่า  ผู้กระทําการใด ๆ  เพื่อเพิ่มจํานวนสัตว์ด้วยวิธีผสมพันธุ์สัตว์   

สืบสายพันธุ์สัตว์  และเพาะขยายพันธุ์สัตว์   
“คณะกรรมการกํากับดูแล”  หมายความว่า  คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์ 

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ประจําสถานที่ดําเนินการ  (คกส.)  ที่ผู้รับผิดชอบสถานที่ดําเนินการแต่งตั้งขึ้น
เพื่อทําหน้าที่กํากับและดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดําเนินการนั้น 

“โครงการ”  หมายความว่า  โครงการขอใช้สัตว์  (Protocol)  ที่ผู้ใช้สัตว์นําเสนอเพื่อขออนุญาตใช้สัตว์ 
ในการวิจัย  การทดลอง  การทดสอบ  การผลิตชีววัตถุ  หรือการเรียนการสอน  ต่อคณะกรรมการกํากับดูแล 
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หมวด  ๑ 
จรรยาบรรณ 

 
 

ข้อ ๔ การดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  ต้องคํานึงถึง  และมีความตระหนัก
ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์  โดยผู้ใช้สัตว์ต้องใช้สัตว์เฉพาะกรณี 
ที่ได้พิจารณาอย่างถ่ีถ้วนแล้วว่าเป็นประโยชน์และจําเป็นสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ 
และสัตว์และ/หรือความก้าวหน้าทางวิชาการ  และได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าไม่มีวิธีการอื่นที่เหมาะสม
เท่าหรือเหมาะสมกว่า 

(๒) ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นยําของผลงานโดยใช้สัตว์จํานวนน้อยที่สุด  โดยผู้ใช้สัตว์
จะต้องคํานึงถึงคุณสมบัติทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทางสุขภาพของสัตว์ที่จะนํามาใช้ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้สัตว์  เพื่อให้มีการใช้สัตว์จํานวนที่น้อยที่สุด  และได้รับผลงาน 
ที่ถูกต้องแม่นยํามากที่สุด 

(๓) การใช้สัตว์ป่า  ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  โดยต้องใช้เฉพาะกรณี 
ที่มีความจําเป็น  และไม่สามารถใช้สัตว์ประเภทอื่นทดแทนได้   

(๔) ผู้ใช้สัตว์  ผู้เลี้ยงสัตว์  ผู้ผลิตสัตว์  ผู้กํากับดูแลสถานที่ดําเนินการ  ผู้รับผิดชอบสถานที่
ดําเนินการ  คณะกรรมการกํากับดูแล  และบุคลากรอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องาน 
ทางวิทยาศาสตร์  ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิต  มีความรู้สึกเจ็บปวดและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม
เช่นเดียวกับมนุษย์  จึงต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การขนส่ง  การเลี้ยงสัตว์  
การป้องกันการติดเชื้อ  การจัดการสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยง  การใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคนิค 
ในการปฏิบัติต่อสัตว์  ให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวด  ความเครียด  หรือความทุกข์ทรมานน้อยที่สุด   

(๕) ผู้ใช้สัตว์  ผู้เลี้ยงสัตว์  ผู้กํากับดูแลประจํา  ณ  สถานที่ดําเนินการ  และผู้ผลิตสัตว์   
ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน  โดยผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ตรง 
ตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการ  และต้องจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานอย่างละเอียด  ครบถ้วน  พร้อมที่จะเปิดเผย
หรือชี้แจงได้ทุกโอกาส 

หมวด  ๒ 
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

 
 

ข้อ ๕ ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้อ  ๔  (๑)  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องใช้สัตว์เฉพาะในกรณีที่จําเป็นสูงสุด  หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือไม่มีวิธีการอื่นที่เหมาะสมเท่านั้น   

ไม่ใช้สัตว์อย่างพรํ่าเพร่ือ  ทั้งนี้  ผู้ใช้สัตว์ต้องยอมรับและตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์และศีลธรรม 
ตามหลักศาสนา   



 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๒) ก่อนการใช้สัตว์  ต้องศึกษาข้อมูล  หรือเอกสารที่เก่ียวข้องกับงานนั้นอย่างถี่ถ้วน  และนําข้อมูล
ที่มีอยู่แล้วมาพิจารณาประกอบการศึกษา  ทดลอง  เพื่อให้การใช้สัตว์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

(๓) ก่อนการใช้สัตว์  ต้องนําเสนอโครงการที่แสดงถึงแผนงานและขั้นตอนการใช้สัตว์  พร้อมทั้ง
เหตุผลความจําเป็นและประโยชน์ที่จะมีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์หรือสัตว์  และ/หรือ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ  และข้อมูล  หลักฐาน  หรือเหตุผลที่แสดงว่า  ไม่มีวิธีการอื่นที่เหมาะสม 
ที่จะนํามาใช้ทดแทนได้ในสภาวการณ์ขณะนั้น  เพื่อขออนุญาตต่อคณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการ
ต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดําเนินการหรือคณะกรรมการอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการกํากับดูแล 

(๔) เม่ือสิ้นสุดการใช้สัตว์ต้องระบุว่าจะดําเนินการอย่างไรกับสัตว์เม่ือสิ้นสุดโครงการ  ในกรณีที่
ต้องทําให้สัตว์ตายต้องดําเนินการให้สัตว์ตายอย่างสงบ  ไม่นําสัตว์ไปบริโภคหรือปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ  
กรณีที่มีความประสงค์ให้สัตว์นั้นมีชีวิตอยู่ต่อไป  หรือนําสัตว์ไปใช้ต่อในโครงการอื่น  หรือปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ  
ผู้ใช้สัตว์ต้องแสดงเหตุผลความจําเป็นและระบุวิธีการเลี้ยงสัตว์ให้ชัดเจน  ที่แสดงว่าสัตว์จะมีสุขภาพ 
และสวัสดิภาพที่ดี  และไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมและสภาพแวดล้อม  ไว้ในโครงการที่นําเสนอต่อคณะกรรมการ
กํากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดําเนินการ  เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบทุกคร้ังก่อนที่จะดําเนินการ   

ข้อ ๖ ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้อ  ๔  (๒)  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องศึกษาและพิจารณาข้อมูลด้านพันธุกรรมและระบบการเลี้ยงสัตว์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์

และเป้าหมายของโครงการ 
(๒) ต้องเลือกใช้ชนิดและสายพันธุ์ของสัตว์ที่มีคุณสมบัติทางพันธุกรรมและสุขภาพสัตว์ให้ตรงกับ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ  และใช้สัตว์จํานวนน้อยที่สุด  ที่จะให้ผลงานถูกต้อง  แม่นยํา  
และเป็นที่ยอมรับ  โดยการใช้วิธีการทางสถิติคํานวณหาจํานวนตัวอย่างที่เหมาะสม   

(๓) การใช้สัตว์ทดลอง  ต้องเลือกใช้สัตว์ทดลองจากแหล่งเพาะขยายพันธุ์ที่มีประวัติการสืบสายพันธุ์  
และมีคุณสมบัติทางพันธุกรรมคงที่  มีข้อมูลทางด้านพันธุกรรมและระบบการเลี้ยง  และพร้อมที่จะ
ให้บริการได้ทุกรูปแบบของชนิด  สายพันธุ์  เพศ  อายุ  น้ําหนัก  และจํานวน  ตามความต้องการของผู้ใช้สัตว์
อย่างต่อเนื่อง 

(๔) ต้องไม่นําสัตว์ที่ไม่มีประวัติการสืบสายพันธุ์มาใช้  เว้นแต่ในกรณีที่จําเป็นซึ่งตรงกับ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการเท่านั้น 

(๕) ต้องเลือกใช้เทคนิคและวิธีการปฏิบัติต่อสัตว์  หลักการทางสถิติในการวางแผนการวิจัย  
และการวิเคราะห์ผลการวิจัยที่เหมาะสมและถูกต้อง   

ข้อ ๗ ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้อ  ๔  (๓)  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การใช้สัตว์ป่าในงานทางวิทยาศาสตร์  ต้องใช้สัตว์ป่าเฉพาะกรณีที่จําเป็นอย่างย่ิงต่อ

การศึกษาที่ไม่มีวิธีการอื่นหรือใช้สัตว์อื่นทดแทนได้ 
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(๒) การใช้สัตว์ป่าในงานทางวิทยาศาสตร์ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวข้อง
อย่างครบถ้วน 

ข้อ ๘ ผู้ใช้สัตว์  ผู้เลี้ยงสัตว์  ผู้ผลิตสัตว์  ผู้กํากับดูแลสถานที่ดําเนินการ  ผู้รับผิดชอบ
สถานที่ดําเนินการ  คณะกรรมการกํากับดูแล  และบุคลากรอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์  ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้อ  ๔  (๔)  ในส่วนที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ใช้สัตว์  และบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ต้องมีทักษะ
ในการปฏิบัติต่อสัตว์ในส่วนที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) การจับและควบคุมสัตว์ 
 (ข) การทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ 
 (ค) การจําแนกเพศ 
 (ง) การให้สารทางผิวหนัง  ใต้ผิวหนัง  ปาก  กล้ามเนื้อ  และหลอดเลือด 
 (จ) การเก็บตัวอย่างเลือด  อุจจาระ  ปัสสาวะ  ชิ้นเนื้อ  และอวัยวะ   
 (ฉ) การลดความเครียดและความเจ็บปวดในสัตว์ 
 (ช) การวางยาสลบสัตว์ 
 (ฌ) การทําศัลยกรรม 
 (ญ) การทําให้สัตว์ตายอย่างสงบ 
 (ฎ) การชันสูตรซากสัตว์ 
(๒) ผู้ผลิตสัตว์ต้องดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) เลี้ยงและดูแลให้สัตว์มีสุขภาพดี  ไม่เครียด  ไม่ติดเชื้อ  มีการตรวจสุขภาพและความปลอดเชื้อ

อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่สากลยอมรับ  และเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบสุขภาพต่อผู้รับบริการ 
 (ข) ให้มีแผนการสืบสายพันธุ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ให้ได้พันธุกรรมคงที่  สอดคล้องกับชนิด

และสายพันธุ์สัตว์ที่ผลิต  และตรวจสอบได้ 
 (ค) ผลิตสัตว์ให้ได้ชนิด  สายพันธุ์  เพศ  อายุ  น้ําหนัก  และจํานวนตามความต้องการของผู้ใช้  

มีการตรวจสอบความคงที่ของพันธุกรรมของสัตว์ทุกรุ่น  (generation)  ทุกชนิด  ทุกสายพันธุ์ด้วยวิธีการ 
ที่สากลยอมรับ  และต้องเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบพันธุกรรมต่อผู้รับบริการ   

 (ง) ต้องจัดการการเลี้ยงสัตว์เพื่อการผลิตสัตว์  ด้วยระบบใดระบบหนึ่งหรือมากกว่า  
ดังต่อไปนี้   

  ๑) ระบบปลอดเชื้อก่อโรคจําเพาะ  (Specified  Pathogen  Free)   
  ๒) ระบบปลอดเชื้อสมบูรณ์  (Germ  Free)  หรือ 
  ๓) ระบบอนามัยเข้ม  (Strict  Hygienic  Conventional)   



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 (จ) ต้องจัดบริการขนส่งสัตว์ให้กับผู้ใช้ตามมาตรฐานการขนส่งสัตว์สากล  (Animal  
Transportation  Association,  ATA)  มาตรฐานการขนส่งทางอากาศสากล  (International  Air  Transport  
Association,  IATA)  หรือมาตรฐานการขนส่งอื่นที่สากลยอมรับ 

(๓) ผู้เลี้ยงสัตว์  และผู้ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการต่อสัตว์ต้องปฏิบัติกับสัตว์ตามมาตรฐาน
วิธีการปฏิบัติ  (Standard  Operating  Procedure,  SOP)  ที่คณะกรรมการกํากับดูแลกําหนดไว้  อย่างเคร่งครัด 

(๔) คณะกรรมการกํากับดูแล  ต้องดําเนินการตามท่ีคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม 
การดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ประกาศกําหนดอย่างเคร่งครัด    

(๕) ผู้รับผิดชอบสถานที่ดําเนินการต่อสัตว์  คณะกรรมการกํากับดูแลและผู้กํากับดูแลประจํา  
ณ  สถานที่ดําเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  ต้องจัดการให้การเลี้ยงสัตว์ เพื่องาน 
ทางวิทยาศาสตร์  ให้เป็นระบบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้สัตว์  โดยต้องระบุระบบการเลี้ยง 
ให้ชัดเจน  ว่าเป็นระบบใด  ได้แก่ 

 (ก) ระบบอนามัยเข้ม  (Strict  Hygienic  Conventional) 
 (ข) ระบบปลอดเชื้อก่อโรคจําเพาะ  (Specified  pathogen  free) 
 (ค) ระบบปลอดเชื้อสมบูรณ์  (Germ  Free) 
 (ง) ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการเลี้ยงสัตว์  (Animal  Biosafety  level  1 - 4) 
ข้อ ๙ ผู้ใช้สัตว์  ผู้เลี้ยงสัตว์  ผู้กํากับดูแลประจํา  ณ  สถานที่ดําเนินการ  และผู้ผลิตสัตว์  

ต้องปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณตามข้อ  ๔  (๕)  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องมีการบันทึกแหล่งที่มาของสัตว์  วิธีการเลี้ยง  ระบบการป้องกันการติดเชื้อ   

และสภาพแวดล้อมของสถานที่ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง   
(๒) ต้องมีการบันทึกการปฏิบัติต่อสัตว์ทุกคร้ังที่ดําเนินการ 
(๓) ต้องมีการบันทึกการตรวจสุขภาพสัตว์ 
ข้อ ๑๐ ผู้ใช้สัตว์  ผู้ผลิตสัตว์  และผู้กํากับดูแลประจํา  ณ  สถานที่ดําเนินการ  ต้องรับผิดชอบ

ในการกํากับดูแลให้ผู้ช่วยผู้ใช้สัตว์  ผู้เลี้ยงสัตว์  ผู้ช่วยผู้เลี้ยงสัตว์  หรือบุคคลอื่นใด  ซึ่งดําเนินการภายใต้
การควบคุมของผู้ใช้สัตว์และผู้ผลิตสัตว์  ปฏิบัติตามจรรยาบรรณตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
สุกัญญา  ธีระกูรณ์เลิศ 

รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
รักษาราชการแทน  เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประธานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม 
การดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 


