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การก ากบัดแูลการเลี้ยงและใช้สตัวเ์พ่ืองานทางวิทยาศาสตร ์



การก ากบัดแูลการเลี้ยงและใช้สตัวเ์พ่ืองานทางวิทยาศาสตร ์





หลกัการและเหตผุล 
เพื่อก ากับดูแลและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ของประเทศไทย ให้สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณและ
มาตรฐานของสากล เพื่อคุ้มครองชีวิตและสวัสดิภาพของสัตว์ ส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาการของประเทศ ตลอดจนส่งเสริมนักวิจัยให้มี
ผลงานอันเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศต่อไป  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี ้
 



ประเดน็ส าคัญ 

•ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ  วันที่ 13 มีนาคม  2558 

•มีผลบังคับใช้หลังประกาศ 180 วัน    วันที่ 14 กันยายน 2558 

•หน่วยงานที่ก ากับดูแลตาม พ.ร.บ.ฯ นี้ คือ สถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
• งานทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง งานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ งานสอน งาน

ทดลอง การดัดแปลงพันธุกรรม การโคลนนิ่ง และการท าเซลล์ต้นก าเนิดที่มีการด าเนินการ
ต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

 



“สัตว์” หมายความว่า 

1. สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังซ่ึงไม่ใช่มนุษย์ 
2. ตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตตาม (1) ที่เกิดขึ้นหลังจากไข่ได้รับการผสมกับเชื้ออสุจิ จนผ่านระยะเวลา
ที่มีการเจริญเติบโตจนถึงครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการตั้งท้องหรือการฟักตัวของไข่ แล้วแต่ชนิด
ของสัตว์ 
3. เซลล์ของสิ่งมีชีวิตตาม (1) ซึ่งไม่ใช่เซลล์สืบพันธุ์ ที่สามารถพัฒนาเพิ่มจ านวนขึ้นเป็นตัวอ่อน 
หรือเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของอวัยวะต่อไปได้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมไปจากเดิม 
4. สิ่งมีชีวิตอื่นที่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่ามีประสาทรับรู้ถึงความเจ็บปวด ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 



ชนิดของสัตวเ์พ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ แยกตามประเภททั้ง 3 ประเภท ได้เป็น  
 (1) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม   (2) สัตว์ปีก  (3) สัตว์เลื้อยคลาน   (4) สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก             
(5) สัตว์น้ า     (6) แมลงและแมง     (7) หอยและหมึก     (8) ปูและกุ้ง 

“สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” หมายความว่า สัตว์ที่มีการเลี้ยงหรือมีการน ามาใช้ 
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามชนิดและประเภทที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“สัตว์ทดลอง” หมายความว่า สัตว์ที่มาจากการสืบสายพันธุ์และเพาะขยายพนัธุ์เพือ่ใช้ในงานทาง
วิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ 

สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

“สัตว์เลี้ยง”   หมายความว่า สัตว์ที่มาจากการสืบสายพันธุ์และเพาะขยายพนัธุ์เพือ่วัตถุประสงค์อื่น
นอกเหนือไปจากงานทางวิทยาศาสตร ์

“สัตว์จากธรรมชาติ”   หมายความว่า สัตว์ที่มาจากธรรมชาติ การสืบสายพันธุ์และการเพาะขยายพันธุ์เป็นไป
ตามธรรมชาติ 



คณะกรรมการระดับชาต ิ2 คณะ 
•คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ มีองค์ประกอบ คือ กรรมการโดยต าแหน่ง 10 คน 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 12-14 คน โดยแต่งตั้งจากผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ ไม่เกิน 3 คน ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา  5 คน ผู้แทน
ภาคเอกชน 3 คน ผู้แทนสมาคม 3 คน มีวาระ 3 ปี 

•คณะกรรมการจรรยาบรรณ ประธาน และกรรมการไม่น้อยกว่า 6 คน 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการแต่งตั้ง เป็นไปตามที่รัฐมนตรี/คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด 



หน้าท่ี ของคณะกรรมการ 
(1) ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลและส่งเสริมการด าเนินการต่อสตัวฯ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

(2) เสนอความเหน็ต่อรฐัมนตรีเก่ียวกบัการออกกฎกระทรวงหรือประกาศ ตามพ.ร.บ.น้ี 

(3) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละรบัรองมาตรฐานของสถานท่ีด าเนินการตามพ.ร.บ. น้ี 

(4) ก าหนดจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสตัวเ์พ่ืองานทางวิทยาศาสตร ์

(5) ก าหนดนโยบาย วิธีปฏิบติัการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการพฒันาและส่งเสริมการด าเนินการต่อสตัวฯ์  

     เพ่ือทกุคนความเข้าใจและมีส่วนร่วม 

 (6) ตีความและวินิจฉัยปัญหา จากการบงัคบัใช้กฎหมาย และวางแนวปฏิบติัแก่หน่วยงานและสถานศึกษาของรฐั  

      ในการปฏิบติัการตาม พ.ร.บ.น้ี 

(7) พิจารณาวินิจฉัยอทุธรณ์ค าสัง่ของผูอ้นุญาตและคณะกรรมการจรรยาบรรณตามพ.ร.บ. น้ี 

(8) พิจารณารายงานสรปุผลการด าเนินการต่อสตัวฯ์ ตาม ม.  23 และ ม. 31 

(9) แต่งตัง้ผูเ้ช่ียวชาญการด าเนินการต่อสตัวฯ์ เพ่ือร่วมปฏิบติังานกบัพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

(10) จดัท ารายงานสรปุผลและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินการต่อสตัวฯ์ เสนอต่อ ครม. 



คณะกรรมการจรรยาบรรณ 

ท าหน้าท่ี พิจารณาวินิจฉัยการกระท าผิดจรรยาบรรณ  
• ตรวจสอบข้อเทจ็จริงและมีอ านาจวินิจฉัยช้ีขาดอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
 (1) ยกข้อกล่าวหา ในกรณีท่ีเหน็ว่าผูถ้กูกล่าวหาว่าไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณมิได้
กระท าผิดตามข้อกล่าวหา  
 (2) ลงโทษอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัต่อไปน้ี ในกรณีท่ีเหน็ว่าผูถ้กูกล่าวหาว่าไม่ปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณได้กระท าผิดจริงตามข้อกล่าวหา 
       (ก) ว่ากล่าวตกัเตือน 
       (ข) ภาคทณัฑ ์
      (ค) พกัใช้ใบอนุญาตมีก าหนดเวลาตามท่ีเหน็สมควร แต่ไม่เกินสองปี 
       (ง) เพิกถอนใบอนุญาต 

 



สถาบนัพฒันาการด าเนินการตอ่สัตวเ์พือ่งานทางวทิยาศาสตร ์ (สพสว.)  
ส านกังานคระกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ (วช.) 

1. ส ารวจ ศึกษา และวเิคราะหท์างวชิาการดา้นตา่ง ๆ เพือ่ก าหนดเป้าหมาย 
นโยบาย และจดัท าแผนงาน โครงการ และมาตรการตา่ง ๆ เพือ่พฒันาการ
ด าเนินการตอ่สัตวเ์พือ่งานทางวทิยาศาสตร ์  

2. พฒันาและจดัท าระบบมาตรฐานการด าเนินการตอ่สัตวฯ์ทุกสาขาให้สอดคลอ้งกบั
มาตรฐานอนัเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 

3. ส่งเสรมิ พฒันา และก ากบัการด าเนินการตอ่สัตวฯ์ และสถานทีด่ าเนินการให้
เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด  

4. จดัท าฐานข้อมลูและเผยแพรข่้อมลูขา่วสารเกีย่วกบันโยบาย แผนการด าเนินงานเกีย่วกบัการพฒันาและส่งเสรมิการด าเนินการตอ่สัตวฯ์และ
จรรยาบรรณ เพือ่ให้หน่วยงานและประชาชนความเข้าใจ และมส่ีวนรว่มในการพฒันาและส่งเสรมิการด าเนินการตอ่สัตวฯ์และปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 

5. ประสานงาน ให้ความรว่มมอืแกห่น่วยงานในและตา่งประเทศในกจิการที่
เกีย่วกบัการพฒันามาตรฐานการด าเนินการตอ่สัตวฯ์ 

6. ส่งเสรมิและสนบัสนุนการศึกษา เพือ่พฒันาเทคโนโลยดีา้นการวจิยัและการ
ด าเนินการตอ่สัตวฯ์รวมทัง้การจดัการฝึกอบรมเกีย่วกบัการด าเนินการตอ่สัตวฯ์ 

7. จดัท ารายงานเกีย่วกบัผลการด าเนินการตอ่สัตวฯ์ของหน่วยงานตา่ง ๆ เสนอตอ่
คณะกรรมการเพือ่น าเสนอคณะรฐัมนตร ี



สถานท่ีด าเนินการต่อสตัวเ์พ่ืองานทางวิทยาศาสตร ์
• ผูป้ระสงคจ์ะสรา้งหรอืใช้อาคาร ส่ิงปลกูสรา้ง หรอืสถานท่ีใดเป็นสถานท่ี
ด าเนินการต้องแจ้งต่อเลขาธิการ วช. (ม. 21) โดยผูร้บัผิดชอบสถานท่ีด าเนินการ 
 “ผูร้บัผิดชอบสถานท่ีด าเนินการ” หมายความว่า เจ้าของหรือผูมี้อ านาจควบคมุดแูลสถานท่ี
ด าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 

  (1) ผูบ้งัคบับญัชาหรือหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงมีอ านาจปกครองสถานท่ีด าเนินการ ในกรณีสถานท่ี
ด าเนินการเป็นของหน่วยงานของรฐั 

  (2) อธิการบดี ผูอ้ านวยการ หรือผูซ่ึ้งมีต าแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน ในกรณีสถานท่ี
ด าเนินการเป็นสถานศึกษา 

  (3) เจ้าของหรือผูค้รอบครอง ในกรณีสถานท่ีด าเนินการเป็นของเอกชนซ่ึงไม่ใช่สถานศึกษา 
“หน่วยงานของรฐั” หมายความว่า ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องคก์ารมหาชน หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรฐั แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานศึกษาของรฐั 
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
 



การด าเนินการหลงัการจดแจ้ง 
ต้องจดัการสถานท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์(ม. 22) ดงัน้ี  

1. ท่ีตัง้ สภาพแวดล้อม และลกัษณะของสถานท่ี เหมาะสม ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

2. มีเคร่ืองมื เคร่ืองใช้ อปุกรณ์ท่ีจ าเป็น ลกัษณะและจ านวนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

3. มีป้ายช่ือสถานท่ีด าเนินการ ป้ายช่ือผูก้ ากบัดแูล แผนผงัสถานท่ีด าเนินการ เปิดเผยเหน็ได้ง่าย           

4. (มีสตัวแพทย ์ชัน้1 ซ่ึงต้องมีประสบกาณณ์ตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด- 1 มค.2560) 

5. มีผูก้ ากบัดแูลประจ า ท าหน้าท่ีก ากบัดแูลให้ผูเ้ลี้ยงและใช้สตัวฯ์ ปฏิบติัให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ  

 ควบคมุดแูลการใช้สตัวใ์ห้เป็นไปตามโครงการ  

 ดแูลสถานท่ีเล้ียงและใช้สตัวใ์ห้เป็นไปตาม ม. 22(1)  และ 22 (2)  

 ท าสถิติการใช้สตัวฯ์เสนอ ลวช. โดยผา่นผูบ้ริหารระดบัสงู และคณะกรรมการก ากบัดแูล  (ม. 24)   

ต้องแต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูล พิจารณาอนุมติัโครงการ และก ากบัให้สอดคล้องกบัจรรยาบรรณ และ
ท ารายงานสรปุผลการด าเนินการต่อสตัวฯ์ เสนอ ลวช.ทกุหกเดือนโดยผ่านผู้รบัผิดชอบ (ม. 23)  (ต่อ)  

 



มาตรฐานคณะกรรมการก ากบัดแูลการเล้ียงและใช้สตัวข์อง
สถาบนั 



องค์ประกอบของ คกส. (ควรมีไม่น้อยกว่า 7 คน)  

 ผู้บริหารสถาบันหรือผู้แทนผู้บริหารมอบหมาย เป็นประธาน  

 หัวหน้าหน่วยสัตว์ทดลองเป็นกรรมการและเลขานุการ  

 สัตวแพทย์ประจ าหน่วยสัตว์ทดลอง (attending veterinarian)  

 นักวิจัยที่เคยมีประสบการณ์การวิจัย ที่ใช้สัตว์ทดลอง (อย่างน้อย 2 คน)  

 ผู้แทนองค์กรอิสระที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์ (nonscientific discipline)  

 ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญอื่น เช่น นักสถิติ นักกฎหมาย บรรณารักษ์ เป็นต้น  

 

กรรมการคนหน่ึงอาจมีคุณสมบัติมากกว่า 1 ข้อ  

ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 1 คนมาจากภายนอกสถาบัน   

 



หน้าที่คณะกรรมการ 
1. จดัท าแผนพฒันาและขอตัง้งบประมาณประจ าปี  
2. เสนอแผนพฒันาและงบประมาณประจ าปีต่อผูบ้ริหาร  
3.   พิจารณาโครงการท่ีใช้สตัว ์ 
4.   ติดตามก ากบัดแูลการด าเนินงานโครงการของผูใ้ช้สตัว ์ 
5.   พฒันาบคุลากร  
6.   เผยแพร่ความรู้และประชาสมัพนัธใ์ห้สงัคมได้รบัทราบอย่างต่อเน่ือง  
7.   จดัท า SOPs การปฏิบติัหน้าท่ีของ คกส. การเลี้ยงและใช้สตัวฯ์ แนวทงและวิธีการปฏิบติัของ

ผูใ้ช้สตัวใ์นการเสนอโครงการและการดาเนินการท่ีเก่ียวข้องกบัการเลี้ยงและใช้สตัวฯ์  
8.   จดัท ารายงานการเลี้ยงและใช้สตัวฯ์ ของสถาบนัเป็นประจ าทกปีุ ุ



ผูร้บัผดิชอบสถานทีด่ าเนินการตอ้งแจง้ ลวช. ก่อนการด าเนินการ ดงัต่อไปนี้  

(1) การเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคข์องสถานท่ีด าเนินการให้แตกต่างไปจากท่ีได้แจ้งไว้ 
(2) การดดัแปลงหรอืต่อเติมสถานท่ีด าเนินการ หรอืก่อสรา้งสถานท่ีด าเนินการขึน้ใหม่  
(3) การเปล่ียนแปลงหรอืเพ่ิมเติมชนิดของสตัวต์ามท่ีได้แจ้งไว้ ตาม ม. 31 
(4) การเปล่ียนผูก้ ากบัดแูลสถานท่ีด าเนินการหรอืสตัวแพทยป์ระจ าสถานท่ีด าเนินการ 
(5) การเปล่ียนช่ือสถานท่ีด าเนินการ 
(6) การย้ายสถานท่ีด าเนินการ เว้นแต่กรณีเหตสุดุวิสยั 
(7) การเลิกใช้อาคาร ส่ิงปลกูสรา้ง หรอืสถานท่ีใดเป็นสถานท่ีด าเนินการ 

p%2034
p%2034
p%2034


ผู้ใช้สัตว์ ผู้ผลิตสัตว์ 
• ผู้ใใช้หรือผลิตสัตว์ฯ ไม่ว่าในหรือนอกสถานที่ด าเนินการ ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต (ม. 27)  

• ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามจรรยาบรรณฯ (ม.14) 
• กรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับ

แต่วันที่ได้ทราบถึงกรณีดังกล่าว (ม.29) 

• กรณีที่ผู้อนุญาตมีค าสัง่ไม่ออกใบอนุญาต ผู้ยื่นค าขอมีสิทธิอุทธรณต์่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนบัแต่
วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง (ม.30)  

• ผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตผู้ใช้สัตว์ (ม. 27 (1),(2))  
• นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผู้รับการอบรมตามหลักสูตรที่ด าเนินการภายใต้การควบคุมของผู้รับ

ใบอนุญาต 
• ผู้ช่วยผู้ใช้หรือผู้ผลติสัตว์ฯซึ่งด าเนินการภายใต้การควบคมุของผู้รับใบอนุญาต 

 

 



การกระท าผิดจรรยาบรรณ 
กรณีท่ีมีการกล่าวหาว่ามีการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ หรือมีเหตอุนัควรเช่ือได้ว่ามีการไม่
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณ ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณตรวจสอบข้อเทจ็จริงและมีอ านาจ
วินิจฉัยช้ีขาดอย่างใดอย่างหน่ึง ผลการวินิจฉัย มีดงัต่อไปน้ี 
 (1) ยกข้อกล่าวหา ในกรณีท่ีมิได้กระท าผิดตามข้อกล่าวหา  
 (2) ลงโทษอย่างใดอย่างหน่ึง กรณีกระท าผิดจรรยาบรรณจริงตามข้อกล่าวหา 
      (ก) ว่ากล่าวตกัเตือน 
      (ข) ภาคทณัฑ ์
      (ค) พกัใช้ใบอนุญาตมีก าหนดเวลาตามท่ีเหน็สมควร แต่ไม่เกินสองปี (ต้องหยดุทนัที 
หากไม่หยดุจะถกูเพิกถอนใบอนุญาต) 
      (ง) เพิกถอนใบอนุญาต 
 



การอุทธรณ ์

 

ผู้ถูกกล่าวหา  ผู้ขอรับใบอนุญาต มีสิทธิอุทธรณ์ค าส่ังต่อคณะกรรมการก ากับ
ฯ ได้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง คณะกรรมการก ากับฯ ต้อง
พิจารณาอุทธรณ์นั้นให้เสร็จภายใน 30 วันนับแต่ได้รับอุทธรณ์ หากไม่เสร็จ
ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาได้อีกไม่เกิน 30 วันนับแต่วันที่ครบก าหนด ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการก ากับฯ ถือเป็นที่สุด 
 



กรณีอื่นที่ต้องแจ้ง ต่อ ลวช. 
• การพัฒนาสายพันธุ์  
• การสืบสายพันธุ์  
• การเพาะขยายพันธุ ์ 
• การศึกษาเซลล์ต้นก าเนิด  
• การดัดแปลงพันธุกรรม  
• การโคลนน่ิง  
ต้องแจ้ง และรายงานสรุปผลการด าเนินการให้ ลวช. ทราบทุกหกเดือน ผ่านคณะกรรมการ

ก ากับดูแล และผู้ก ากับดูแลสถานที่ด าเนินการ (มาตรา31) 
• การขายสัตว์ฯ การเสนอขาย หรือมีไว้เพื่อขาย (มาตรา32) 
• การน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่าน (มาตรา32) 



กรณีท่ีต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
และเงื่อนไขท่ี ก าหนด (มาตรา33)  

  

   (1) การขนส่งหรือเคล่ือนย้ายสตัว ์
   (2) การท าให้สตัวต์ายอย่างสงบ 
   (3) การจดัการกบัซากของสตัว ์
 



บทก าหนดโทษ 
• กรณีไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่  ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  

• กรณีไม่จดแจ้งสถานที่(ม.21) หรือไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลง (ม.25)   ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  

• กรณีไม่มีใบอนุญาต (ม. 27) โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรบั  

• กรณีไม่แจ้งการขายสัตว์/เสนอขาย/มีไว้เพื่อขาย การน าสัตว์เข้า/ส่งออก/ น าผ่าน หรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ กรณีขนส่งสตัว์ /การจัดการซากสัตว์  โทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  

• กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดหากต้องการเลิกสถานที่เลีย้งสัตว์ (ม.26) และ ม. 39 ขัดขืนค าสั่ง
การจัดการสถานที่ให้เป็นไปตามที่ก าหนด (ม.22, 23, 26) และ ม.40 ขัดขืนค าสั่งใหป้ฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในมาตรา31  โทษปรับไม่เกินสองแสนบาท  

• กรณีไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ โทษปรับไม่เกินสามแสนบาท  

 



มาตรการทางการปกครอง (ม.39, ม.40) และการเปรียบเทียบปรับ (ม.47) 

• กรณีไม่ปฏิบัติตาม ม. 23 ม. 24 หรือ ม. 26 หรือ ม. 22 ลวช.มีอ านาจสั่งให้แก้ไขปรับปรุง 
ถ้าไม่ปฏิบัติตามอีก  ลวช.โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้ระงับการ
ด าเนินการได้ 

• กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามมาตรา 31 ลวช. มีอ านาจสั่งให้แก้ไขปรับปรุง ถ้าไม่
ปฏิบัติตามอีก  ลวช.มีอ านาจสั่งให้ระงับการด าเนินการได้ 

• บรรดาความผิดตาม พ.ร.บ.นี้ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ านาจเปรียบเทียบได้ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งเปรียบเทียบคดีแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตาม ป.วิ
อาญา  

 



อตัราค่าธรรมเนียม 

1. ใบอนุญาตการใช้สตัวฯ์   (คาดว่า)ฉบบัละ  1,000   บาท / 4 ปี 
2. ใบอนุญาตการผลิตสตัวฯ์      (คาดว่า) ฉบบัละ  10,000 บาท / 4 ปี 
3. ใบแทนใบอนุญาต    ฉบบัละไม่เกิน   1,000  บาท 
4. การต่ออายใุบอนุญาต  ครัง้ละเท่ากบัค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
 



  ในช่วงแรกให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการโดยต าแหน่ง 
  หากยงัไม่มีสถาบนัพฒันาการด าเนินการต่อสตัวฯ์ ให้ วช.
รบัผิดชอบด าเนินการไปก่อน 
  ในระหว่างท่ียงัไมป่ระกาศจรรยาบรรณการด าเนินการต่อสตัวฯ์                  
ให้ปฏิบติัตามจรรยาบรรณการใช้สตัวเ์พ่ืองานทางวิทยาศาสตรท่ี์สภา
วิจยัแห่งชาติประกาศก าหนด 
  ให้จดัให้มีบคุคลผูมี้ประสบการณ์เก่ียวกบัการด าเนินการต่อสตัวฯ์  มา
ปฏิบติังานแทนสตัวแพทย ์ไปพลางก่อน 

การด าเนินการตามบทเฉพาะกาล 



สรปุประเดน็ส าคญั 
เพ่ือการปฏิบติัให้สอดคล้องกบั 

พระราชบญัญติัสตัวเ์พ่ืองานทางวิทยาศาสตร ์พ.ศ. 2558 



 ผู้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  ต้องขอรับใบอนุญาต ต่อ วช. 
 ผู้ผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ต้องขอรับใบอนุญาต ต่อ วช. 
 หน่วยงานที่มีการเลี้ยงสัตว์ จะต้องแจ้งต่อ วช.  
  การด าเนินการตามมาตรา 31 และ 32 จะต้องแจ้งต่อ วช.  
  ทุกหน่วยงานต้องมี คกส. และต้องด าเนินการอย่างเข้มแข็ง 

 

ภายใน 180 วันหลังจากที่มีผลบังคับใช้  
14 กันยายน 2558 - 14 มีนาคม  2559 



  มาตรา31 
• การพัฒนาสายพันธุ์  

• การสืบสายพนัธุ์  

• การเพาะขยายพนัธุ์  

• การศึกษาเซลล์ต้นก าเนิด  

• การดัดแปลงพันธุกรรม การโคลนนิ่ง  
ต้องแจ้ง และรายงานสรุปผลการด าเนินการให้ ลวช. ทราบทุกหกเดือน ผ่านคณะกรรมการก ากับดูแล และผู้ก ากับดูแล

สถานท่ีด าเนินการ 

  มาตรา32 
• การขายสัตว์ฯ การเสนอขาย หรือมีไว้เพื่อขายสัตว์เพือ่งานทางวิทยาสาสตร์ 

• การน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านสัตว์เพือ่งานทางวิทยาศาสตร์ 
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