บทบาทและหน้ าที่ของ คกส.
ตาม พ.ร.บ. สั ตว์ เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558
ปัทมารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา
ผู้เชี่ยวชาญด้ านระบบวิจัย
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ

วันที่ 30 มกราคม 2560

• การกากับดูแลระดับองค์ กร

ให้ ผู้ใช้ สัตว์ ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณฯ
องค์ การทีม่ ีการใช้ สัตว์ฯ ควรมีคณะกรรมการอย่ างน้ อยหนึ่งชุด

• มาตรา 23 ผู้รับผิดชอบสถานทีด่ าเนินการต่ อสั ตว์

ต้องจัดให้มีคณะกรรมการกากับดูแล (คกส.)

มาตรา 23
ผูร้ บั ผิดชอบสถานที่ดาเนินการต้องจัดให้มีคณะกรรมการกากับดูแล (คกส.)
ทาหน้ าที่
พิจารณาอนุมตั ิ โครงการ
กากับดูแลการดาเนินการต่อสัตว์ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ
จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการต่อสัตว์เสนอผ่านผูร้ บั ผิดชอบ
สถานทีด่ าเนินการให้เลขาธิการทราบเป็ นประจาทุกหกเดือน ตามแบบที่เลขาธิการ
กาหนด
คุณสมบัติ จานวนกรรมการ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการกากับดูแลการ
ดาเนินการต่อสัตว์ให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด (มคกส.)

ประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริมการดาเนินการต่ อสั ตว์ เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง คณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินการต่ อสั ตว์ เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์
ของสถานที่ดาเนินการ (คกส.)

ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ ม 133 ตอนพิเศษ 144 ง หน้ า 18 – 22
วันที่ 28 มิถุนายน 2559

คกส. : คณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินการต่ อสั ตว์ เพือ่ งานทาง
วิทยาศาสตร์ ของสถานที่ดาเนินการ

ข้ อกาหนด

หน่ วยงานหรือสถาบันที่ต้องจัดให้ มี คกส.
• หน่ วยงานหรือสถาบันที่มีสถานที่ดาเนินการต่ อสั ตว์ เพือ่ งานทาง

วิทยาศาสตร์
• หน่ วยงานหรือสถาบันทีม
่ ีผู้ใช้ สัตว์ เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์

องค์ ประกอบ และคุณสมบัติ ของ คกส.
องค์ ประกอบและคุณสมบัตขิ อง คกส. ของหน่ วยงานทีม่ สี ถานทีด่ าเนินการต่ อสั ตว์ เพือ่ งานทาง
วิทยาศาสตร์
มีองค์ ประกอบไม่ น้อยกว่ า 7 คน และมีคุณสมบัตขิ องประธานและกรรมการ * ดังนี้
(1) ผู้บริหารหน่ วยงาน หรือผู้ทผี่ ู้บริหารมอบหมาย เป็ นประธาน
(2) สั ตวแพทย์ ทมี่ ปี ระสบการณ์ การเลีย้ งและใช้ สัตว์ เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์ ไม่ น้อยกว่ า 1 คน
(3) ผู้ทมี่ ปี ระสบการณ์ การวิจัยทีใ่ ช้ สัตว์ ไม่ น้อยกว่ า 2 คน
(4) ผู้ทมี่ ปี ระสบการณ์ ด้านการเลีย้ งและใช้ สัตว์ ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิและ/ หรือผู้เชี่ยวชาญสาขาอืน่ ทีค่ รอบคลุมงาน
เช่ น นักสถิติ นักเคมี นักคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เป็ นกรรมการไม่ น้อยกว่ า 1 คน
(5) ผู้ทไี่ ม่ เกีย่ วข้ องกับสาขาวิทยาศาสตร์ หรือ ผู้ทไี่ ม่ สังกัดหน่ วยงานเป็ นกรรมการ ไม่ น้อยกว่ า 1 คน
(6) ผู้กากับดูแลสถานทีด่ าเนินการ เป็ นกรรมการและเลขานุการ
* กรรมการคนหนึ่งอาจมีคุณสมบัติมากกว่ า 1 ข้ อ

องค์ ประกอบและคุณสมบัติของ คกส. ของหน่ วยงานที่มีสถานทีด่ าเนินการต่ อสั ตว์ ฯ
เฉพาะในกลุ่มของสั ตว์ ทไี่ ม่ มีกระดูกสั นหลัง เท่ านั้น

 อนุโลมให้ องค์ ประกอบของคณะกรรมการกากับดูแลมีได้ ไม่ น้อยกว่ า 5 คน
ประกอบด้ วยกรรมการที่มีคุณสมบัติ
(1) ผู้บริหารหน่ วยงาน หรือผู้ทผี่ ู้บริหารมอบหมาย เป็ นประธาน
(2) ผู้ทมี่ ีประสบการณ์ การวิจัยทีใ่ ช้ สัตว์ ไม่ น้อยกว่ า 1คน
(3) ผู้ทไี่ ม่ เกีย่ วข้ องกับสาขาวิทยาศาสตร์ หรือ ผู้ทไี่ ม่ สังกัดหน่ วยงาน ไม่ น้อยกว่ า 1
คน
(4) ผู้เชี่ยวชาญฉพาะด้ านในสาขานั้นๆไม่ น้อยกว่ า 1 คน
(5) ผู้กากับดูแลสถานทีด่ าเนินการ เป็ นกรรมการและเลขานุการ

องค์ ประกอบและคุณสมบัติของ คกส. ของหน่ วยงานที่ไม่ มีสถานที่ดาเนินการต่ อสั ตว์ ฯ
แต่ มีผู้ใช้ สัตว์ นอกสถานทีด่ าเนินการ
• องค์ ประกอบของคณะกรรมการกากับดูแลไม่ น้อยกว่า 5 คน มีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) ผู้บริหารหน่ วยงาน หรือผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมาย เป็ นประธาน
(2) ผู้ทมี่ ีประสบการณ์ การวิจัยทีใ่ ช้ สัตว์ ไม่ น้อยกว่ า 1 คน
(3) ผู้ทมี่ ีประสบการณ์ ด้านการเลีย้ งและใช้ สัตว์ ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิและ/ หรือผู้เชี่ยวชาญ
สาขาอื่น ที่ค รอบคลุม งาน เช่ น นั ก สถิ ติ นั กเคมี นั กคอมพิว เตอร์ ฯลฯ เป็ น
กรรมการไม่ น้อยกว่ า 2 คน
(4) ผู้ที่ไม่ เกี่ยวข้ องกับสาขาวิทยาศาสตร์ หรือ ผู้ที่ไม่ สังกัดหน่ วยงานเป็ นกรรมการ
ไม่ น้อยกว่ า 1 คน
(5) บุคลากรในหน่ วยงาน เป็ นเลขานุการ 1 คน (ไม่ เป็ นกรรมการ)

การปฏิบัติของผู้ใช้ สัตว์

 กรณีที่ผู้ใช้ สัตว์ ในสถานที่ดาเนินการใด ต้ องการใช้ สถานที่ดาเนินการ
อื่นเป็ นสถานที่ดาเนินการ ให้ เสนอโครงการขอใช้ สัตว์ ให้ คกส.ของ
สถานที่ดาเนินการของผู้ใช้ สัตว์ น้ันให้ ความเห็นชอบก่ อน แล้ วจึงเสนอ
ให้ คกส.ของสถานที่ที่จะดาเนินการ พิจารณาอนุมัติ
 กรณีที่หน่ วยงานไม่ มีสถานที่ดาเนินการ แต่ มีผ้ ูใช้ สัตว์ ที่ไปใช้ สัตว์ ใน
สถานที่ดาเนินการอื่น ให้ ผู้บริหารหน่ วยงานที่ผู้ใช้ สัตว์ สังกัดพิจารณา
การอนุมัติให้ ผู้ใช้ สัตว์ ไปใช้ สถานที่ดาเนินการอื่นก่ อน แล้ วจึงเสนอให้
คกส.ของสถานที่ที่จะดาเนินการ พิจารณาอนุมัติ

การปฏิบัตหิ น้ าทีข่ อง กรรมการ คกส.
กรรมการ คกส. เมื่อได้ รับการแต่ งตั้ง ก่ อนปฏิบัติหน้ าที่ต้องได้ รับการอบรมเกี่ยวกับ
การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ และจรรยาบรรณการด าเนิ น การต่ อ สั ต ว์ เ พื่ อ งานทาง
วิ ท ยาศาสตร์ และในระหว่ า งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต้ อ งได้ รั บ การอบรมในเรื่ อ งที่
เกีย่ วข้ องอย่ างต่ อเนื่อง

หน้ าที่ ของ คกส. ในการกากับดูแลการดาเนินการต่ อสั ตว์ ฯ ให้ สอดคล้องกับจรรยาบรรณฯ
1.
2.

3.

4.
5.

จั ด ท าแผนพั ฒ นาและแผนงบประมาณของหน่ ว ยเลี้ย งสั ต ว์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
จรรยาบรรณและมาตรฐานการเลีย้ งและใช้ สัตว์ เสนอต่ อผู้บริหารหน่ วยงาน
พิจารณาข้ อเสนอโครงการขอใช้ สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ อนุมัติหรื อไม่
อนุ มั ติ หรื อ ให้ เปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขข้ อ เสนอโครงการขอใช้ สั ต ว์ เ พื่ อ งานทาง
วิทยาศาสตร์
ติดตามกากับดู แลการดาเนิ นงานโครงการที่ได้ รับการพิจารณารั บรองแล้ ว และ
พิจารณาสั่ งแก้ ไข ระงับ ยับยั้ง หรื อยุติโครงการ ในกรณีที่ไม่ เป็ นไปตามข้ อเสนอ
โครงการ
กากับดูแลให้ มีการดูแลสุ ขภาพสั ตว์ โดยสั ตวแพทย์ ประจาสถานทีด่ าเนินการ
ตรวจสอบและกากับดูแลสถานที่ดาเนินการต่ อสั ตว์ ให้ มีการเลีย้ งและใช้ สัตว์ เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์ ให้ เป็ นไปตามจรรยาบรรณ

6. จัดทาแผนและดาเนินการให้ มีการพัฒนาบุคลากร
7. จัดทาแผนและดาเนินการเผยแพร่ ความรู้ และประชาสั มพันธ์ ให้ บุคลากรได้ เข้ าใจเรื่อง
จรรยาบรรณ มาตรฐาน และ พรบ.สั ตว์ เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558
8. กาหนดมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน (SOP) การปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการกากับ
ดูแล และ มาตรฐานการปฏิบัติงานการเลีย้ งและใช้ สัตว์ ของสถานทีด่ าเนินการ
9. จัดทารายงานการดาเนินการต่ อสั ตว์ ทุก 6 เดือน และกากับการจัดทาสถิติการเลีย้ งและ
ใช้ สัตว์ ทุก 6 เดือนของผู้กากับดูแลสถานที่ดาเนินการ เพื่อรายงานต่ อ เลขาธิการ
คณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ และจัดทาสรุปรายงานประจาปี
10. ทาหน้ าที่เป็ นคณะกรรมการจรรยาบรรณของหน่ วยงาน และวินิจฉั ยการกระทาผิด
จรรยาบรรณ
11. เสนอผู้บริหารหน่ วยงานเพือ่ แต่ งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่ ช่ วยพิจารณาโครงการ ตามความ
จาเป็ นและความเหมาะสม
12. ปฏิบัติหน้ าทีอ่ นื่ ทีเ่ กีย่ วข้ อง

การปฏิบัติหน้ าที่ ติดตามกากับดูแลการดาเนินงานโครงการที่ได้ รับการพิจารณารับรอง
แล้ว และพิจารณาสั่ งแก้ ไข ระงับ ยับยั้ง หรือยุติโครงการ ในกรณีที่ไม่ เป็ นไปตาม
ข้ อเสนอโครงการ
คกส. ต้ องกาหนดให้ มีหลักเกณฑ์ การดาเนินการ ดังต่ อไปนี้
• หลักเกณฑ์ การพิจารณาวินิจฉัยการกระทาผิดจรรยาบรรณ รวมทั้งหลักเกณฑ์ การยื่น
ข้ อร้ องเรียนและการจัดการเกีย่ วกับข้ อร้ องเรียน
• หลักเกณฑ์ การพิจารณาและการดาเนินการกรณีมีรายงานการเบี่ยงเบนหรื อการไม่
ปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณการใช้ สั ต ว์ ฯ ของโครงการที่ไ ด้ รั บ การรั บ รองและอยู่ ใ น
ระหว่ างการดาเนินการ และการแจ้ งผลการพิจารณาให้ เจ้ าของโครงการทราบ
• หลักเกณฑ์ และกระบวนการให้ หยุดการดาเนินการวิจัยไว้ ชั่วคราว (suspend) หรื อยุติ
โครงการ (terminate) โดยถอนการรับรองโครงการฯ ที่ให้ การรับรองแล้ว

การดาเนินงานทีเ่ กีย่ วข้ อง
• อาจกาหนดหลักเกณฑ์ การแต่ งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพือ่ ช่ วยพิจารณาโครงการก็ได้
• คกส.ต้ องมีระเบียบเกี่ยวกับการรั กษาความลับ การจัดการกรณีมีผลประโยชน์ ทับ

ซ้ อน ไว้ ให้ ชัดเจน
• คกส. ต้ องจัดการเอกสาร ให้ เป็ นระเบียบ สามารถตรวจสอบได้ โดยสะดวก กากับดูแล
การจัดการระบบฐานข้ อมูลให้ มีข้อมูลสาคัญที่สมบูรณ์ และเป็ นปัจจุบัน และจัดให้ มี
ระบบการเข้ าถึงเอกสารทีป่ ลอดภัยเพือ่ ให้ สามารถตรวจสอบได้
• การเผยแพร่ ระเบียบปฏิบัติ ต่ า งๆที่เกี่ย วข้ องกับการเลี้ย งและใช้ สัต ว์ เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ นั้ น ให้ ป ระกาศเผยแพร่ ในหน่ วยงานโดยหนั ง สื อเวียน หรื อ ลงใน
อินทราเน็ต (intranet) และเว็บไซต์ (website) ของหน่ วยงานนั้นๆ

มาตรฐาน คกส. (มคกส.)
• คกส. ต้ องดาเนินการให้ เป็ นไปตาม มาตรฐานคณะกรรมการกากับดูแล

การดาเนินการต่ อสั ตว์ เพือ่ งานทางวิทยาศาสตร์ ของสถานทีด่ าเนินการ
(มคกส.) ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
• การประเมินเพือ่ รับรองการดาเนินการของคณะกรรมการกากับดูแล

ดาเนินการ โดยสถาบันพัฒนาการดาเนินการต่ อสั ตว์ เพือ่ งานทาง
วิทยาศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่ งชาติ (สพสว.วช.)

