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ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง การขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสัตว์
พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกํ า กั บ และส่ ง เสริ ม การดํ า เนิ น การต่ อ สั ต ว์ เพื่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตร์
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกํากับ และส่ งเสริมการดํ าเนิ นการต่ อ สั ต ว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
“คณะกรรมการกํากับดูแล” หมายความว่า คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดําเนินการ (คกส.)
“การขนส่ ง หรื อ เคลื่ อ นย้ า ยสั ต ว์ ” หมายความว่ า การนํ า สั ต ว์ เพื่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตร์
จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง ทั้งโดยการใช้ยานพาหนะหรือไม่ใช้ยานพาหนะ
ข้อ ๔ การขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ดําเนินการโดยคํานึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสัตว์
(๒) ปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
(๓) ปฏิ บั ติ ต ามคํ าแนะนํ าที่ กํ าหนดโดยหน่ วยงานสากลหน่ วยงานหนึ่ งหน่ ว ยงานใด ได้ แ ก่
International Air Transportation Association (IATA) หรื อ Animal Transportation Association
(ATA) หรื อ องค์ ก ารโรคระบาดสั ต ว์ ระหว่ างประเทศ (World Organisation for Animal Health
หรือ Office International des Épizooties, OIE) หรือ อนุ สั ญ ญาว่าด้ วยการค้ าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Fauna and Flora, CITES) หรือปฏิบัติตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดหรือ
ให้การรับรอง
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(๔) ภาชนะบรรจุสัตว์เพื่อขนส่งระหว่างสถานที่ดําเนินการ ต้องจัดให้มีป้ายบ่งบอกจํานวนสัตว์
ชนิดสัตว์ ชื่อผู้ส่งสัตว์ ผู้รับสัตว์ เวลาที่บรรจุสัตว์ และจุดหมายปลายทาง พร้อมป้ายระบุข้อความ
“สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (Animal for Scientific Purposes)” ให้เห็นได้ชัดเจน และเครื่องหมาย
แสดงทิศทางการวางภาชนะบรรจุสัตว์
(๕) การขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ดําเนินการ ต้องกระทําโดย
ผู้ที่มีความรู้และความชํานาญ ซึ่งคณะกรรมการกํากับดูแลกําหนดเป็นมาตรฐานวิธีการปฏิบัติ (Standard
Operating Procedures, SOPs) ของหน่วยงาน ให้ผู้ที่ทําหน้าที่ขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิธีการปฏิบั ติตามวรรคหนึ่ง ต้อ งกําหนดให้เหมาะสมกับ ชนิด จํานวน สุขภาพ
และพฤติกรรมของสัตว์ การป้องกันการติดเชื้อ ภาชนะบรรจุสัตว์ ยานพาหนะ ระยะทาง และเวลา
ในการขนส่งด้วย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพสัตว์ สัตว์หลบหนี บาดเจ็บ ป่วย เสียชีวิต หรือ
ถูกโจรกรรม ในขณะที่ทําการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ พร้อมบันทึกข้อมูลรายละเอียดในการขนส่ง
หรือเคลื่อนย้ายสัตว์ทุกครั้ง โดยผู้ทําหน้าที่ขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสัตว์
(๖) การขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ต้องมีการตรวจสุขภาพสัตว์ทั้งต้นทางและปลายทางโดยสัตวแพทย์
หรือผู้ที่ปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมดูแลของสัตวแพทย์
เมื่อสัตว์ถึงปลายทางให้มีการกักกันสัตว์เพื่อเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์และเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรค
กรณีการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ที่มีสุขภาพปกติภายในสถานที่ดําเนินการตามมาตรฐานวิธีการ
ปฏิบัติที่กําหนดไว้ สัตวแพทย์อาจพิจารณาเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์โดยไม่กักกันสัตว์ก็ได้
(๗) ในการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ที่ใช้ระยะเวลานาน สัตว์ควรได้รับอาหารและน้ําอย่างพอเพียง
กรณี จํ า เป็ น ต้ อ งงดอาหารให้ ค ณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลหรื อ สั ต วแพทย์ พิ จ ารณาอนุ ญ าตตามเหตุ ผ ล
และความจําเป็น พร้อมทั้งดูแลควบคุมอุณ หภูมิและสภาพแวดล้อมของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง
หรือเคลื่อนย้ายสัตว์ให้เหมาะสมกับชนิดของสัตว์เพื่อไม่ให้สัตว์เครียด เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต ในกรณีที่จําเป็น
อาจกําหนดให้มีจุดแวะพักในระหว่างการเดินทางก็ได้
ข้อ ๕ กรณีสัตว์บาดเจ็บ ป่วย หรือตายระหว่างการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ ต้องจัดให้มี
การหาสาเหตุหรือชันสูตรซาก แล้วแต่กรณี และรายงานให้คณะกรรมการกํากับดูแลทราบเพื่อกําหนด
แนวทางในการแก้ไขและป้องกันต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล
ประธานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

