
 

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วย คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

โดยที ่ เป ็นการสมควรปรับปรุงระเบ ียบการกำกับดูแลการดำเนินการต่อส ัตว์                     

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

พะเยาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสัตว์เพื ่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับ                      

ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื ่องานทางวิทยาศาสตร์ เรื ่อง 

คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓                  

และมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จงึออกระเบียบไว้ดังนี ้

ข้อ ๑ ระเบียบนี ้เร ียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการ 

กำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการกำกับดูแล              

การดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ และใหใ้ช้ระเบียบนีแ้ทน 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 

“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยพะเยา 

“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมระดับชาติ” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับ  

และส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื ่องานทางวิทยาศาสตร์ตามพระราชบัญญัติ สัตว์เพื ่องาน                           

ทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

“คณะกรรมการกำกับดูแล” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการ                   

ต่อสัตว์เพื่องานทางวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการ                  

ต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

“สถาบัน”... 



 
-๒- 

“สถาบัน” หมายความว่า  สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา 

“ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง”  หมายความว่า  ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง ภายใต้สถาบันนวัตกรรม

และถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา 

“ส่วนงาน”  หมายความว่า  ส่วนงานตามมาตรา ๗ แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ.๒๕๕๓ และรวมถึงหน่วยงานภายในส่วนงานนั้น ๆ ด้วย  

“สถานที่ด าเนินการ”  หมายความว่า  อาคาร สิ่งปลูกสร้างของศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง 

หรือสถานที่อื่นใดที่มีการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และให้หมายความรวมถึง                 

พื้นที่โดยรอบของอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์                 

ของมหาวิทยาลัย 

“ผู้ก ากับดูแลสถานที่ด าเนินการ”  หมายความว่า  ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เป็น              

หัวหนา้สถานที่ด าเนินการ ท าหนา้ที่ก ากับดูแลสถานที่ด าเนนิการ 

“งานทางวิทยาศาสตร์”  หมายความว่า  งานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ                

งานสอน งานทดลอง การดัดแปลงพันธุกรรม การโคลนนิ่ง และการท าเซลล์ต้นก าเนิด ที่มีการด าเนินการ                

ต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ แต่ไม่หมายความรวมถึงงานที่มีการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องาน              

ทางวิทยาศาสตร์ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องาน              

ทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

“การด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” หมายความว่า การน าสัตว์เพื่องาน

ทางวิทยาศาสตร์มาเลี้ยง ใช้ ผลติ หรอืกระท าใด ๆ เพื่องานทางวทิยาศาสตร์ 

“ใบอนุญาต”  หมายความว่า ใบอนุญาตใช้หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

แล้วแต่กรณ ี

“จรรยาบรรณ”  หมายความว่า  จรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องาน                  

ทางวิทยาศาสตร ์

“ผู้ ใ ช้สัตว์ ”  หมายความว่า  บุคคลที่ ใ ช้หรือกระท าการใดๆ ต่อสัตว์ เพื่องาน                      

ทางวิทยาศาสตร์ และให้หมายความถึง หัวหน้าโครงการที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ นักวิจัย 

นักวิทยาศาสตร์ที่ปฏบัติกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ผู้สอนที่น าสัตว์มาใ ช้ในการสอน สัตวแพทย์

ประจ าสถานที่ด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ นักเทคนิคการสัตวแพทย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่

ควบคุมการเลี้ยงสัตวเ์พื่องานทางวทิยาศาสตร์ ผูช่้วยนักวิจัยและนิสติ 

 “โครงการ”  หมายความว่า  เอกสารข้อเสนอโครงการหรือโครงร่างการวิจัยที่นักวิจัย

หลักหรือหัวหน้าโครงการ จัดท าเพื่อขออนุญาตใช้สัตว์ในการวิจัย การทดลอง การทดสอบ การผลิต      

ชีววัตถุ หรือการเรียนการสอน โดยการยื่นเรื่องขอรับการพิจารณาให้การรับรองการขอใช้สัตว์เพื่องาน

ทางวิทยาศาสตรต์่อคณะกรรมการก ากับดูแล 

 

“สัตว์เพื่องาน... 



 
-๓- 

“สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”  หมายความว่า  สัตว์ที่มีการเลี้ยงหรือมีการน ามา                 

ใช้เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามชนิดและประเภทที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความ                      

ในพระราชบัญญัติสัตวเ์พื่องานทางวทิยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

“สัตว์” หมายความว่า 

(๑) สิ่งมีชีวติในอาณาจักรสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังซึ่งไม่ใช่มนุษย์ 

(๒) ตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตตาม (๑) ที่เกิดขึ้นหลังจากไข่ได้รับการผสมกับเชื้ออสุจิ                 

จนผ่านระยะเวลาที่มีการเจริญเติบโตจนถึงครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการตั้งท้องหรือการฟักตัวอ่อนของไข่ 

แล้วแต่ชนิดของสัตว์ 

(๓) เซลล์ของสิ่งมีชีวิตตาม (๑) ซึ่งไม่ใช่เซลล์สืบพันธุ์ ที่สามารถพัฒนาเพิ่มจ านวนขึ้น

เป็นตัวอ่อนหรือเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของอวัยวะต่อไปได้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรม                    

ไปจากเดิม 

(๔) สิ่งมีชีวิตอื่นที่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่ามีประสาทรับรู้ถึงความเจ็บปวดตามที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 

“เอกสารรับรอง” หมายความว่า เอกสารรับรองโครงการที่คณะกรรมการก ากับดูแล

ออกใหเ้พื่อรับรองโครงการ 

“ผลประโยชน์ทับซ้อน”  หมายความว่า สถานการณ์ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นมี

ส่วนรว่มในการพิจารณาโครงการหรอืการพิจารณาใดๆ ของคณะกรรมการก ากับดูแล 

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี ้กรณีที่มปีัญหาในการปฏิบัติ  ตาม

ระเบียบ หรือต้องตีความระเบียบนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการและให้ถือเป็นที่สุด ในกรณี             

ที่เป็นปัญหาและอธิการบดีเห็นสมควร ให้อธิการบดีเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อวินิจฉัย 

กรณีมีเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องขอยกเว้นหรืองดการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ข้อใด                   

ข้อหนึ่ง ใหส้ภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 

ข้อ ๖ การด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้ด าเนินการ

ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม          

รวมถึงที่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมระดับชาติก าหนด 

ข้อ ๗ ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง หรือส่วนงานใดๆ ซึ่งเป็นสถานที่ด าเนินการต่อสัตว์เพื่องาน                      

ทางวิทยาศาสตร์ หรือมีผู้ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ต้องด าเนินการตามระเบียบนี้ และตามที่

คณะกรรมการก ากับดูแลก าหนดเพิ่มเติม 

 

หมวด ๒... 



 
-๔- 

หมวด  ๒ 

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการก ากับดูแล 

ข้อ ๘ ให้อธิการบดีแตง่ตัง้คณะกรรมการก ากับดูแล โดยมีองคป์ระกอบดังนี ้

(๑) อธิการบดีหรอืผูท้ี่อธิการบดีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 

(๒) สัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์                  

จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

(๓) ผูท้ี่มปีระสบการณก์ารวิจัยที่ใชส้ัตว์ จ านวนไม่น้อยกว่าสองคน เป็นกรรมการ 

(๔) ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้เช่ียวชาญ

สาขาอื่นที่ครอบคลุมงาน จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

(๕) ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์ หรือผู้ที่ไม่สังกัดมหาวิทยาลัยซึ่งอาจเป็น

บุคคลเดียวกันก็ได้ จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

(๖) ผูก้ ากับดูแลสถานที่ด าเนนิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการคนหนึ่งอาจมคีุณสมบัติมากกว่าหนึ่งขอ้ 

คณะกรรมการก ากับดูแลอาจก าหนดให้มผีูช่้วยเลขานุการได้ตามที่เห็นสมควร 

จ านวน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และการได้มาซึ่งกรรมการตาม (๒) ถึง (๕)                  

ให้เป็นไปตามที่อธิการบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทั้งนี้                     

ต้องไม่ขัดหรอืแย้งกับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมระดับชาติก าหนด 

ข้อ ๙ กรรมการก ากับดูแลตามข้อ ๘ (๒) (๓) (๔) และ (๕) มีวาระการด ารงต าแหน่ง

คราวละสามปี แตอ่าจได้รับแต่งตั้งใหม่อกีก็ได้ 

นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวรรคแรก กรรมการก ากับดูแลพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรอืคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๕) มหาวิทยาลัยให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ               

หย่อนความสามารถ 

(๖) ได้รับโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ  

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่ง ให้อธิการบดีด าเนินการเพื่อแต่งตั้งกรรมการแทน

ต าแหน่งที่วา่งให้เสร็จสิ้นภายในก าหนดหกสิบวันนับแต่วันที่กรรมการพ้นจากต าแหน่ง เว้นแตร่ะยะเวลา

การด ารงต าแหน่งที่เหลอือยู่น้อยกว่าหกสิบวันจะไม่แตง่ตั้งแทนก็ได้  
 

 

หมวด ๓... 



 
-๕- 

หมวด ๓ 

อ านาจหน้าที่ หลักเกณฑ์ วิธีการในการปฏิบัติของคณะกรรมการก ากับดูแล 

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการก ากับดูแลมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์             

เพื่องานทางวทิยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะให้มีอ านาจหนา้ที่ ดังนี้  

(๑) ก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้องกับ

จรรยาบรรณ และโดยเฉพาะมีอ านาจหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม                       

การด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ด าเนินการ (คกส.) 

(๒) ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(๓) แตง่ตัง้อนุกรรมการ คณะท างานให้ปฏิบัติหนา้ที่ช่วยเหลือคณะกรรมการก ากับดูแล

ในการปฏิบัติงานตามหนา้ที่  

(๔)  พิจารณาเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยที่ เกี่ ยวกับการด าเนินงานของ

คณะกรรมการก ากับดูแล เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 (๕) ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน

หรอืตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

ข้อ ๑๑ การปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลนั้นต้องด าเนินการ

ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมระดับชาติก าหนด และให้มีอ านาจหน้าที่ออกประกาศ

คณะกรรมการก ากับดูแลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) หลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณารับรองโครงการ 

(๒) หลักเกณฑ์และกระบวนการเกี่ยวกับหนังสือรับรอง และโครงการที่ผ่านการรับรอง 

(๓) หลักเกณฑ์และกระบวนการเกี่ยวกับการตดิตามและการยุติโครงการ 

(๔) หลักเกณฑ์การอุทธรณ์ผลการพิจารณารับรองโครงการ  

(๕) หลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยการกระท าผิดจรรยาบรรณ รวมทั้งหลักเกณฑ์  

การยื่นขอ้ร้องเรียน การจัดการเกี่ยวกับข้อรอ้งเรียน และการอุทธรณ์ 

(๖) หลักเกณฑ์การพิจารณาและด าเนินการกรณีมีรายงานการเบี่ยงเบนหรือไม่ปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณของโครงการที่ได้รับการรับรองและอยู่ในระหว่างการด าเนินการและการแจ้งผล           

การพิจารณาให้เจ้าของโครงการทราบ 

(๗) หลักเกณฑ์ และกระบวนการใหห้ยุดการด าเนินการวิจัยไว้ช่ัวคราว (Suspend) หรอื

ยุติโครงการโดยการถอดการรับรอง (Terminate) 

 

 

(๘) มีระเบียบ... 



 
-๖- 

(๘) มีระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับ การจัดการกรณีมีผลประโยชน์ทับซ้อน            

ไว้ให้ชัดเจน 

(๙) หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมระดับชาติก าหนด 

คณะกรรมการก ากับดูแลต้องมีระบบการจดัเอกสาร ใบอนุญาต เอกสารรับรอง ใหเ้ป็น

ระเบียบสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก จัดให้มีระบบการเข้าถึงเอกสารที่ปลอดภัยเพื่อสามารถ

ตรวจสอบได้ และก ากับดูแลการจัดการระบบฐานขอ้มูลให้มขี้อมูลที่สมบูรณ์และเป็นปัจุบัน 

หลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ตามหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลนั้น ให้ประกาศเผยแพร่ในมหาวิทยาลัยโดย

หนังสือเวียนหรอืลงในอินทราเน็ต (intranet) และเว็บไซต์ (website) ของสถาบัน หรอืส่วนงานนั้นๆ 

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการก ากับดูแลก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะ

ต าแหน่งของประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด           

ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยออกเป็น

ประกาศคณะกรรมการก ากับดูแล 

ข้อ ๑๓ ให้คณะกรรมการก ากับดูแล เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการได้รับการอบรม

เกี่ยวกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จรรยาบรรณการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์ และการประชุมวิชาการหรือการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์

และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๔ การประชุมของคณะกรรมการก ากับดูแลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการก ากับดูแลประกาศก าหนด ทั้งนี้อาจน าข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาที่เกี่ยวข้องมาใช้

บังคับโดยอนุโลม  

ข้อ ๑๕ ให้คณะกรรมการก ากับดูแล และผู้เช่ียวชาญหรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการ

ก ากับดูแลเห็นสมควร ได้รับเบี้ยประชุมจากเงินรายได้ของสถาบัน ทั้งนี้ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเงนิและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

บทเฉพาะกาล 

 ข้อ ๑๖ ในระหว่างที่ยังมิได้จัดใหม้ีหลักเกณฑ์ มาตรฐานตามระเบียบนี้ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการต่อสัตว์                

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๑ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ 

มาตรฐานต่างๆ ที่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมระดับชาติก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติสัตว์               

เพื่องานทางวทิยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

ประกาศ... 

 






