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ประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญการดาเนินการ
ต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
------------------------โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญการ
ดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อปฏิบัติการตามมาตรา ๓๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จึงออกประกาศ
ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการดาเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญการดาเนินการต่อ
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”
ข้อ ๒ ในประกาศนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการดาเนินการต่อสัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์
“คณะอนุ ก รรมการสรรหา” หมายความว่ า คณะอนุ ก รรมการสรรหาผู้ เ ชี่ ย วชาญการ
ดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
“ผู้เชี่ยวชาญ” หมายความว่า ผู้เชี่ยวชาญการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันพัฒนาการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์
ข้อ ๓ ให้มีคณะอนุกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการ จานวนไม่น้อยกว่า ๕ คน โดยให้อนุกรรมการสรรหาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้เลือกประธาน
คณะอนุกรรมการสรรหา และมีผู้อานวยการเป็นเลขานุการ
วาระของคณะอนุกรรมการสรรหา ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด แต่ไม่เกิน
วาระของคณะกรรมการ
ข้อ ๔ ให้คณะอนุกรรมการสรรหา มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดระยะเวลาในการดาเนินการสรรหา
(๒) ดาเนินการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม และจั ดกลุ่มของผู้มีคุณสมบัติในแต่
ละด้าน เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
(๓) ดาเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
/ข้อ ๕ ...
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ข้อ ๕ การดาเนินการสรรหา มีขั้นตอนดังนี้
(๑) การรับสมัคร มีวิธีการดังนี้
(๑.๑) ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสรรหา ให้ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มท้ายประกาศนี้ หรือ
(๑.๒) ประธานกรรมการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดังต่อไปนี้ เสนอชื่อพร้อมใบ
สมัครของบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้เชี่ยวชาญตามแบบฟอร์มท้ายประกาศนี้
(๑.๒.๑) คณะกรรมการจรรยาบรรณการด าเนิ น การต่ อ สั ต ว์ เ พื่ อ งานทาง
วิทยาศาสตร์
(๑.๒.๒) คณะกรรมการกากับ ติดตาม ตรวจเยี่ยมสถานที่ดาเนินการ และการ
ประเมินผลเพื่อรับรองมาตรฐานคณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของ
สถานที่ดาเนินการ
(๑.๒.๓) คณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ของสถานที่ดาเนินการ (คกส.)
(๒) การสรรหา ให้คณะอนุกรรมการสรรหาพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ และจัดกลุ่มของ
ผู้สมัคร หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อตามคุณสมบัติในแต่ละด้าน และนาเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาและ
แต่งตั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
ข้อ ๖ ผู้ ซึ่งจะได้รับ การแต่งตั้งเป็นผู้ เชี่ยวชาญ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลั กษณะต้องห้ าม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์
(๓) มีคุณสมบัติด้านหนึ่งด้านใดหรือหลายด้านดังต่อไปนี้
(๓.๑) ด้ า นการเลี้ ย งและ/หรื อใช้ สั ต ว์ เ พื่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตร์ ต้ อ งมี ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์การเลี้ยงและ/หรือใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
(๓.๒) ด้ า นการก ากั บ ดู แ ล จรรยาบรรณ มาตรฐาน กฎหมาย ต้ อ งมี ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
๑) เป็นกรรมการกากับดูแลการดาเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของ
สถานที่ดาเนินการ (คกส.)
๒) เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทางานที่สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติแต่งตั้ง เพื่อดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หรือ
พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เช่น
ก) กรรมการ หรือผู้ทางาน ตรวจประเมินมาตรฐานคณะกรรมการกากับ
ดูแลการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดาเนินการ
ข) กรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทางานเยี่ยมสารวจสถานที่ดาเนินการต่อ
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ค) กรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทางานจัดทา พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือ อนุบัญญัติ
/ง) กรรมการ ...
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ง) กรรมการ อนุกรรมการ หรือผู้ทางานจัดทาจรรยาบรรณการดาเนินการ
ต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
จ) กรรมการ อนุกรรมการ หรื อผู้ ทางานจัดทามาตรฐาน หรือแนวทาง
ปฏิบัติในการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
๓) ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย หรือกฎระเบียบอื่นๆ เช่น กฎหมายว่าด้วย
โรคระบาดสัตว์ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เทศบัญญัติ
เกี่ยวกับสุขาภิบาล การก่อสร้างอาคาร อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่
ใกล้สูญพันธุ์ เป็นต้น
(๓.๓) ด้านการจัดการสถานที่ดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ต้องมีความรู้
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
๑) การออกแบบหรือควบคุมการก่อสร้างสถานที่ดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์
๒) วิศวกรหรือช่างเทคนิค ที่ทาหน้าที่ดูแลระบบควบคุมสภาพแวดล้อม และ/หรือ
ระบบอื่นๆ ในสถานที่ดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
๓) การจัดการสถานที่ดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
(๓.๔) ด้านอื่นๆ ต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในด้านที่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นว่ามีความจาเป็นให้แต่งตั้ง
(๔) ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
(๔.๑) เป็นผู้เคยกระทาผิดตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ กฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการประมง กฎหมายว่าด้วย
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ หรือกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
(๔.๒) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔.๓) เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔.๔) เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
ข้อ ๗ ให้ผู้เชี่ยวชาญที่คณะกรรมการแต่งตั้งมีวาระคราวละ ๕ ปี นับแต่วันที่ประกาศแต่งตั้ง
โดยให้สถาบันจัดทาบัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญพร้อมคุณสมบัติที่เป็นปัจจุบัน
ข้อ ๘ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ผู้เชี่ยวชาญพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ (๔)
(๔) คณะกรรมการให้ออก
/ข้อ ๙ ...

4

ข้อ ๙ ให้ผู้เชี่ยวชาญมีหน้าที่
(๑) กากับดูแลพนั กงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสั ตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.
๒๕๕๘ ในการดาเนินการตามมาตรา ๓๔ (๑) และ (๒)
(๒) ให้ ข้ อ เสนอแนะเชิ ง วิ ช าการและเทคนิ ค ตามที่ ค ณะกรรมการ หรื อ คณะกรรมการ
จรรยาบรรณ หรือเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร้องขอ
ประกาศ ณ วันที่

๖

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)
จอมจิน จันทรสกุล
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล)
ประธานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

สำเนำถูกต้อง
รังสิ วรรณ เพชรอินทร์
(น.ส.รังสิ วรรณ เพชรอินทร์)
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำร

