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ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์ 
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง ข้อก าหนดจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 
๒๕๕๘ คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ จึงออกประกาศไว้ 
ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์ เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ข้อก าหนดจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“จรรยาบรรณ” หมายความว่า จรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็น

หลักเกณฑ์ที่ผู้ด าเนินการต่อสัตว์ต้องยึดถือปฏิบัติ เพ่ือให้การด าเนินงานตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรม 
คุณธรรม มนุษยธรรม และหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนเป็นมาตรฐานการด าเนินงานที่เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วกัน 

“ผู้ใช้สัตว์” หมายความว่า บุคคลที่ใช้หรือกระท าการใด ๆ ต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์และให้
หมายความรวมถึง หัวหน้าโครงการที่ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ที่ปฏิบัติกับ
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ผู้สอนที่น าสัตว์มาใช้ในการสอน สัตวแพทย์ประจ าสถานที่ด าเนินการต่อสัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ นักเทคนิคการสัตวแพทย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยนักวิจัย และนักศึกษา 

“ผู้เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เก่ียวข้องกับการเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
“ผู้ผลิตสัตว”์ หมายความว่า ผู้กระท าการใด ๆ เพ่ือเพ่ิมจ านวนสัตว์ด้วยวิธีผสมพันธุ์สัตว์สืบสาย

พันธุ์สัตว์ และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ 
“คณะกรรมการก ากับดูแล” หมายความว่า คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองาน

ทางวิทยาศาสตร์ประจ าสถานที่ด าเนินการ (คกส.) ที่ผู้รับผิดชอบสถานที่ด าเนินการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่
ก ากับและดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ด าเนินการนั้น 

“โครงการ” หมายความว่า โครงการขอใช้สัตว์ (Protocol) ที่ผู้ใช้สัตว์น าเสนอเพ่ือขออนุญาตใช้
สัตว์ในการวิจัย การทดลอง การทดสอบ การผลิตชีววัตถ ุ หรือการเรียนการสอน ต่อคณะกรรมการก ากับ
ดูแล 
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หมวด ๑ 
จรรยาบรรณ 

 
ข้อ ๔ การด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ต้องค านึงถงึ และมีความตระหนักในการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ โดยผู้ใช้สัตว์ต้องใช้สัตว์เฉพาะกรณีที่ได้พิจารณา

อย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเป็นประโยชน์และจ าเป็นสูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์และ /หรือ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าไม่มีวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมเท่าหรือเหมาะสมกว่า 

(๒) ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นย าของผลงานโดยใช้สัตว์จ านวนน้อยที่สุด  โดยผู้ใช้สัตว์
จะต้องค านึงถึงคุณสมบัติทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทางสุขภาพของสัตว์ที่จะน ามาใช้ให้ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้สัตว์ เพ่ือให้มีการใช้สัตว์จ านวนที่น้อยที่สุด และได้รับผลงานที่ถูกต้อง
แม่นย ามากที่สุด 

(๓) การใช้สัตว์ป่า ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องใช้เฉพาะกรณีท่ีมีความจ าเป็น 
และไม่สามารถใช้สัตว์ประเภทอ่ืนทดแทนได้ 

(๔) ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ผลิตสัตว์ ผู้ก ากับดูแลสถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบสถานที่ด าเนินการ 
คณะกรรมการก ากับดูแล และบุคลากรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิต มีความรู้สึกเจ็บปวดและตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับมนุษย์ 
จึงต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุกข้ันตอนนับตั้งแต่การขนส่ง การเลี้ยงสัตว์การป้องกันการติดเชื้อ 
การจัดการสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยง การใช้วัสดุอุปกรณ์และเทคนิคในการปฏิบัติต่อสัตว์ ให้สัตว์
ได้รับความเจ็บปวด ความเครียด หรือความทุกข์ทรมานน้อยที่สุด 

(๕) ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ก ากับดูแลประจ า ณ สถานที่ด าเนินการ และผู้ผลิตสัตว์ต้องบันทึก
ข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน โดยผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ตรงตามวิธีการที่เสนอ
ไว้ในโครงการ และต้องจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานอย่างละเอียด ครบถ้วน พร้อมที่จะเปิดเผยหรือชี้แจงได้ทุก
โอกาส 

หมวดที่ ๒ 
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

 
ข้อ ๕ ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้อ ๔ (๑) ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องใช้สัตว์เฉพาะในกรณีที่จ าเป็นสูงสุด หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือไม่มีวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมเท่านั้น 

ไม่ใช้สัตว์อย่างพร่ าเพรื่อ ทั้งนี ้ผู้ใช้สัตว์ต้องยอมรับและตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์และศีลธรรมตามหลัก
ศาสนา 

(๒) ก่อนการใช้สัตว์ ต้องศึกษาข้อมูล หรือเอกสารที่เก่ียวข้องกับงานนั้นอย่างถี่ถ้วน และน าข้อมูล
ที่มีอยู่แล้วมาพิจารณาประกอบการศึกษา ทดลอง เพ่ือให้การใช้สัตว์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

(๓) ก่อนการใช้สัตว์ ต้องน าเสนอโครงการที่แสดงถึงแผนงานและขั้นตอนการใช้สัตว์ พร้อมทั้ง
เหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์ที่จะมีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์หรือสัตว์ และ/หรือความก้าวหน้า
ทางวิชาการ และข้อมูล หลักฐาน หรือเหตุผลที่แสดงว่า ไม่มีวิธีการอื่นที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ทดแทนได้ใน
สภาวการณ์ขณะนั้น เพื่อขออนุญาตต่อคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง
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วิทยาศาสตร์ของสถานที่ด าเนินการหรือคณะกรรมการอ่ืนที่ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการก ากับ
ดูแล 

(๔) เมื่อสิ้นสุดการใช้สัตว์ต้องระบุว่าจะด าเนินการอย่างไรกับสัตว์เมื่อสิ้นสุดโครงการ  ในกรณีที่
ต้องท าให้สัตว์ตายต้องด าเนินการให้สัตว์ตายอย่างสงบ ไม่น าสัตว์ไปบริโภคหรือปล่อยคืนสู่ธรรมชาติกรณีที่
มีความประสงค์ให้สัตว์นั้นมีชีวิตอยู่ต่อไป หรือน าสัตว์ไปใช้ต่อในโครงการอ่ืน หรือปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติ
ผู้ใช้สัตว์ต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นและระบุวิธีการเลี้ยงสัตว์ให้ชัดเจน  ที่แสดงว่าสัตว์จะมีสุขภาพและ
สวัสดิภาพที่ดี และไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมและสภาพแวดล้อม ไว้ในโครงการที่น าเสนอต่อคณะกรรมการ
ก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ด าเนินการ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ทุกครั้งก่อนที่จะด าเนินการ 

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

และเป้าหมายของโครงการ 
(๒) ต้องเลือกใช้ชนิดและสายพันธุ์ของสัตว์ที่มีคุณสมบัติทางพันธุกรรมและสุขภาพสัตว์ให้ตรงกับ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ และใช้สัตว์จ านวนน้อยที่สุด ที่จะให้ผลงานถูกต้อง แม่นย าและเป็น
ที่ยอมรับ โดยการใช้วิธีการทางสถิติค านวณหาจ านวนตัวอย่างที่เหมาะสม 

(๓) การใช้สัตว์ทดลอง ต้องเลือกใช้สัตว์ทดลองจากแหล่งเพาะขยายพันธุ์ที่มีประวัติการสืบสายพันธ์ุ
และมีคุณสมบัติทางพันธุกรรมคงที่ มีข้อมูลทางด้านพันธุกรรมและระบบการเลี้ยง และพร้อมที่จะให้บริการ
ได้ทุกรูปแบบของชนิด สายพันธุ์ เพศ อายุ น้ าหนัก และจ านวน ตามความต้องการของผู้ใช้สัตว์อย่างต่อเนื่อง 

(๔) ต้องไม่น าสัตว์ที่ไม่มีประวัติการสืบสายพันธุ์มาใช้ เว้นแต่ในกรณีท่ีจ าเป็นซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายของโครงการเท่านั้น 

(๕) ต้องเลือกใช้เทคนิคและวิธีการปฏิบัติต่อสัตว์ หลักการทางสถิติในการวางแผนการวิจัยและ
วิเคราะห์ผลการวิจัยที่เหมาะสมและถูกต้อง 

ข้อ ๗ ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้อ ๔ (๓) ดังต่อไปนี้ 
(๑) การใช้สัตว์ป่าในงานทางวิทยาศาสตร์ ต้องใช้สัตว์ป่าเฉพาะกรณีที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษา

ที่ไม่มีวิธีการอ่ืนหรือใช้สัตว์อ่ืนทดแทนได้ 
(๒) การใช้สัตว์ป่าในงานทางวิทยาศาสตร์ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง

ครบถ้วน 
ข้อ ๘ ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ผลิตสัตว์ ผู้ก ากับดูแลสถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบสถานที่

ด าเนินการ คณะกรรมการก ากับดูแล และบุคลากรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้ สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณข้อ ๔ (๔) ในส่วนที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ใช้สัตว์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ต้องมี
ทักษะในการปฏิบัติต่อสัตว์ในส่วนที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

(ก) การจับและควบคุมสัตว์ 
(ข) การท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ 
(ค) การจ าแนกเพศ 
(ง) การให้สารทางผิวหนัง ใต้ผิวหนัง ปาก กล้ามเนื้อ และหลอดเลือด 
(จ) การเก็บตัวอย่างเลือด อุจจาระ ปัสสาวะ ชิ้นเนื้อ และอวัยวะ 
(ฉ) การลดความเครียดและความเจ็บปวดในสัตว์ 
(ช) การวางยาสลบสัตว์ 
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(ซ) การท าศัลยกรรม 
(ฌ) การท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ 
(ญ) การชันสูตรซากสัตว์ 

(๒) ผู้ผลิตสัตว์ต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(ก) เลี้ยงและดูแลให้สัตว์มีสุขภาพดี ไม่เครียด ไม่ติดเชื้อ มีการตรวจสุขภาพและความปลอด

เชื้ออย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่สากลยอมรับ และเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบสุขภาพต่อผู้รับบริการ 
(ข) ให้มีแผนการสืบสายพันธุ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ให้ได้พันธุกรรมคงที่ สอดคล้องกับชนิด

และสายพันธุ์ที่ผลิต และตรวจสอบได้ 
(ค) ผลิตสัตว์ให้ได้ชนิด สายพันธุ์ เพศ อายุ น้ าหนัก และจ านวนตามความต้องการของผู้ใช้ มี

การตรวจสอบความคงที่ของพันธุกรรมของสัตว์ทุกรุ่น (generation) ทุกชนิด ทุกสายพันธุ์ด้วยวิธีการที่สากล
ยอมรับ และต้องเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบพันธุกรรมต่อผู้รับบริการ 

(ง) ต้องจัดการการเลี ้ยงสัตว์เพื ่อการผลิตสัตว์ ด้วยระบบใดระบบหนึ ่งหรือมากกว่า  
ดังต่อไปนี้ 

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

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

(๓) ผู้เลี้ยงสัตว์ และผู้ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการต่อสัตว์ต้องปฏิบัติกับสัตว์ตามมาตรฐานวิธีการ
ปฏิบัติ (Standard Operating Procedure, SOP) ที่คณะกรรมการก ากับดูแลก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

(๔) คณะกรรมการก ากับดูแล ต้องด าเนินการตามที่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการ
ต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ประกาศก าหนดอย่างเคร่งครัด 

(๕) ผู้รับผิดชอบสถานที่ด าเนินการต่อสัตว์ คณะกรรมการก ากับดูแลและผู้ก ากับดูแลประจ า ณ 
สถานที่ด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ต้องจัดการให้การเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ให้
เป็นระบบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้สัตว์ โดยต้องระบุระบบการเลี้ยงให้ชัดเจน ว่าเป็นระบบใด 
ได้แก่ 

(ก) ระบบอนามัยเข้ม (Strict Hygienic Conventional) 
(ข) ระบบปลอดเชื้อก่อโรคจ าเพาะ (Specified pathogen free) 
(ค) ระบบปลอดเชื้อสมบูรณ์ (Germ Free) 
(ง) ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการเลี้ยงสัตว์ (Animal Biosafety level 1-4) 

ข้อ ๙ ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ก ากับดูแลประจ า ณ สถานที่ด าเนินการ และผู้ผลิตสัตว์ต้องปฏิบัติ
ตามแนวทางจรรยาบรรณตามข้อ ๔ (๕) ดังต่อไปนี้ 

(๑) ต้องมีการบันทึกแหล่งที่มาของสัตว์ วิธีการเลี้ยง ระบบการป้องกันการติดเชื้ อ และสภาพ 
แวดล้อมของสถานที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

(๒) ต้องมีการบันทึกการปฏิบัติต่อสัตว์ทุกครั้งที่ด าเนินการ 
(๓) ต้องมีการบันทึกการตรวจสุขภาพสัตว์ 
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ข้อ ๑๐ ผู้ใช้สัตว์ ผู้ผลิตสัตว์ และผู้ก ากับดูแลประจ า ณ สถานที่ด าเนินการ ต้องรับผิดชอบในการ
ก ากับดูแลให้ผู้ช่วยผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ช่วยเลี้ยงสัตว์ หรือบุคคลอ่ืนใด ซึ่งด าเนินการภายใต้การควบคุม
ของผู้ใช้สัตว์และผู้ผลิตสัตว์ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                     สุกัญญา  ธีระกูรณ์เลิศ 
         รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
         รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
         ประธานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 
      การด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


