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ค าน า 

 นับแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน สัตว์หลากชนิดได้ถูกนามาใช้ในงานวิจัย งานทดสอบ  และงานสอนด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ความจ าเป็นที่จะต้องใช้สัตว์
เพ่ือการนี้ยังมีอยู่ต่อไป เนื่องจากในหลายๆกรณียังไม่มีวิธีการอ่ืนใดที่ใช้แทนได้เทียบเท่า  อย่างไรก็ตาม
ตลอดเวลาที่ผ่านมา ผู้ใช้สัตว์จ านวนไม่น้อยละเลยคุณธรรมที่พึงมีต่อสัตว์ไม่ค านึงถึงชีวิตสัตว์ที่จะต้องสูญเสีย
ไปในการทดลองแต่ละครั้ง ไม่ค านึงว่าวิธีการที่น ามาใช้จะท าให้เกิดความทรมานและสร้างความเจ็บปวดแก่
สัตว์หรือไม่ ไม่ค านึงถึงความกดดันที่สัตว์ได้ รับเนื่องจากถูกกักขังสูญเสียอิสรภาพ และไม่ค านึงถึงการสูญพันธุ์
ของสัตว์ป่า  กลุ่มพิทักษ์สิทธิของสัตว์กลุ่มต่อต้านการทรมานสัตว์และกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าจึงต่อต้านใน
รูปแบบต่างๆ  สภาวิจัยแห่งชาติจึงเห็นควรก าหนด “จรรยาบรรณการใช้งานสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์” 
เพ่ือให้นักวิจัยใช้เป็นแนวทางในการใช้สัตว์อย่างถูกต้อง  เหมาะสมเพ่ือผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
มนุษย์และสัตว์อย่างแท้จริง 
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักถึงความส าคัญของการใช้งานสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  
อย่างมีเมตตาคุณธรรม  จึงก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการการด าเนินการเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับ
การรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจรรยาบรรณการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์   ทั้งนี้
เอกสารฉบับนี้จะท าให้นักวิจัยทราบถึงขั้นตอนการด าเนินงาน  และจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์เบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานวิจัยต่อไป 
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การด าเนินการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจรรยาบรรณการเลี้ยง
และใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

 
ในปัจจุบัน วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง มีผู้ใช้สัตว์ใน

งานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ เป็นจ านวนมากเช่นเดียวกับในต่างประเทศ ดังนั้นเพ่ือให้
การด าเนินงานดังกล่าวของประเทศไทย มีมาตรฐานในระดับสากล สภาวิจัยแห่งชาติ จึงเห็นควรก าหนด 
"จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์" ขึ้น เพ่ือให้นักวิจัยและนักวิชาการได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 
ในการใช้สัตว์อย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ อย่างแท้จริง
ต่อไป  

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลตระหนักถึงความส าคัญของการใช้งานสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
อย่างมีเมตตาคุณธรรม มีเหตุผลและตรงตามหลักวิชาการที่เหมาะสม โดยค านึงถึงคุณภาพและสวัสดิภาพของ
สัตว์ที่น ามาใช้เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  ตลอดจนอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากร จึงก าหนด
นโยบายและข้อแนะน าส าหรับการดูแลและใช้งานสัตว์ทดลองโดยสภาวิจัยแห่งชาติ รายละเอียดเพ่ิมเติมตาม
ประกาศนโยบายมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 5 
เมษายน 2560 (ภาคผนวก 1) 

 
1. จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

1.1 ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ 
ผู้ใช้สัตว์ต้องใช้สัตว์เฉพาะกรณีที่ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าเป็นประโยชน์และจ าเป็นสูงสุดต่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์/ความก้าวหน้าทางวิชาการ และได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าไม่มี
วิธีการอ่ืนที่เหมาะสมเท่าหรือเหมาะสมกว่า 

1.2 ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นย าของผลงานโดยใช้สัตว์จ านวนน้อยท่ีสุด 
ผู้ใช้สัตว์จะต้องค านึงถึงคุณสมบัติทางพันธุกรรมและคุณสมบัติทางสุขภาพของสัตว์ที่จะน ามาใช้ให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้สัตว์ เพ่ือให้มีการใช้สัตว์จ านวนที่น้อยท่ีสุด และได้รับ 
ผลงานที่ถูกต้องแม่นย ามากที่สุด 

1.3 การใช้สัตว์ป่าต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
การน าสัตว์ป่ามาใช้ ควรกระท าเฉพาะกรณีที่มีความจ าเป็นต่อการศึกษาวิจัย โดยไม่สามารถใช้สัตว์

ประเภทอ่ืนทดแทนได้ และการใช้สัตว์ป่านั้น จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายและนโยบายการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
1.4 ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับมนุษย์ 
ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักว่า สัตว์มีความรู้สึกเจ็บปวดและมีความรู้สึกตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม

เช่นเดียวกับมนุษย์ จึงต้องปฏิบัติต่อสัตว์ด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอนนับตั้งแต่การขนส่ง การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการเลี้ยงสัตว์ การจัดการสภาพแวดล้อมของสถานที่เลี้ยง เทคนิคในการเลี้ยง และการปฏิบัติต่อสัตว์ 
โดยไม่ให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวด ความเครียด หรือความทุกข์ทรมาน 
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1.5 ผู้ใช้สัตว์ต้องบันทึกข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน 
ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติต่อสัตว์ตรงตามวิธีการที่เสนอไว้ในโครงการ และต้องจดบันทึกไว้เป็นหลัก ฐาน

อย่างละเอียด ครบถ้วน พร้อมที่จะเปิดเผยหรือชี้แจงได้ทุกโอกาส 
 
2. การปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ 

2.1 ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ 
(1) ต้องใช้สัตว์เฉพาะในกรณีที่จ าเป็นสูงสุด หลีกเลี่ยงไม่ได้หรือไม่มีวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมเท่านั้น ไม่ใช้
สัตว์อย่างพร่ าเพรื่อ ทั้งนี้ ผู้ใช้สัตว์ต้องยอมรับและตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์และศีลธรรมตาม
หลักศาสนา  
(2) ก่อนการใช้สัตว์ ต้องศึกษาข้อมูล หรือเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับงานนั้นอย่างถี่ถ้วน และน าข้อมูลที่มี
อยู่แล้วมาพิจารณาประกอบการศึกษา ทดลอง เพ่ือให้การใช้สัตว์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
(3) ก่อนการใช้สัตว์ ต้องน าเสนอโครงการที่แสดงถึงแผนงานและขั้นตอนการใช้สัตว์ พร้อมทั้งเหตุผล
ความจ าเป็นและประโยชน์ที่จะมีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์หรือสัตว์ และ/หรือ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และข้อมูล หลักฐาน หรือเหตุผลที่แสดงว่า ไม่มีวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมที่จะ
น ามาใช้ทดแทนได้ในสภาวการณ์ขณะนั้น เพ่ือขออนุญาตต่อคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินการ
ต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ด าเนินการหรือคณะกรรมการอ่ืนที่ปฏิบัติหน้าที่
เช่นเดียวกับคณะกรรมการก ากับดูแล 
(4) เมื่อสิ้นสุดการใช้สัตว์ต้องระบุว่าจะด าเนินการอย่างไรกับสัตว์เมื่อสิ้นสุดโครงการ ในกรณีที่ต้องท า
ให้สัตว์ตายต้องด าเนินการให้สัตว์ตายอย่างสงบ ไม่น าสัตว์ไปบริโภคหรือปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ กรณีที่มี
ความประสงค์ให้สัตว์นั้นมีชีวิตอยู่ต่อไป หรือน าสัตว์ไปใช้ต่อในโครงการอ่ืน หรือปล่อยสัตว์คืนสู่
ธรรมชาติ ผู้ใช้สัตว์ต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นและระบุวิธีการเลี้ยงสัตว์ให้ชัดเจน ที่แสดงว่าสัตว์จะมี
สุขภาพและสวัสดิภาพที่ดี และไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมและสภาพแวดล้อม ไว้ในโครงการ ที่
น าเสนอต่อคณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่
ด าเนินการ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบทุกครั้งก่อนที่จะด าเนินการ  
2.2 ผู้ใช้สัตว์ต้องตระหนักถึงความแม่นย าของผลงานโดยใช้สัตว์จ านวนน้อยท่ีสุด 
(1) ต้องศึกษาและพิจารณาข้อมูลด้านพันธุกรรมและระบบการเลี้ยงสัตว์ให้ตรงกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของโครงการ  
(2) ต้องเลือกใช้ชนิดและสายพันธุ์ของสัตว์ที่มีคุณสมบัติทางพันธุกรรมและสุขภาพสัตว์ให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ และใช้สัตว์จ านวนน้อยที่สุด ที่จะให้ผลงานถูกต้อง แม่นย า 
และเป็นที่ยอมรับ โดยการใช้วิธีการทางสถิติค านวณหาจ านวนตัวอย่างที่เหมาะสม 
(3) การใช้สัตว์ทดลอง ต้องเลือกใช้สัตว์ทดลองจากแหล่งเพาะขยายพันธุ์ที่มีประวัติการสืบสายพันธุ์ 
และมีคุณสมบัติ ทางพันธุกรรมคงที่ มีข้อมูลทางด้านพันธุกรรมและระบบการเลี้ยง และพร้อมที่จะ
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ให้บริการได้ทุกรูปแบบของชนิด สายพันธุ์ เพศ อายุ น้ าหนัก และจ านวน ตามความต้องการของผู้ใช้
สัตว์อย่างต่อเนื่อง  
(4) ต้องไม่น าสัตว์ที่ไม่มีประวัติการสืบสายพันธุ์มาใช้ เว้นแต่ในกรณีที่จ าเป็นซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายของโครงการเท่านั้น  
(5) ต้องเลือกใช้เทคนิคและวิธีการปฏิบัติต่อสัตว์ หลักการทางสถิติในการวางแผนการวิจัย และการ
วิเคราะห์ผลการวิจัยที่เหมาะสมและถูกต้อง  
2.3 การใช้สัตว์ป่า ผู้ใช้สัตว์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
(1) การใช้สัตว์ป่าในงานทางวิทยาศาสตร์ ต้องใช้สัตว์ป่าเฉพาะกรณีที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาที่ไม่
มีวิธีการอ่ืนหรือใช้สัตว์อ่ืนทดแทนได้  
(2) การใช้สัตว์ป่าในงานทางวิทยาศาสตร์ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง
ครบถ้วน 
2.4 ผู้ใช้สัตว์ ผู้ เลี้ยงสัตว์ ผู้ผลิตสัตว์ ผู้ก ากับดูแลสถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบสถานที่
ด าเนินการ คณะกรรมการก ากับดูแล และบุคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์ ต้องตระหนักว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิต มีความรู้สึกเจ็บปวดและตอบสนองต่อ
สภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับมนุษย์ 
(1) ผู้ใช้สัตว์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ต้องมีทักษะ
ในการปฏิบัติต่อสัตว์ในส่วนที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ 
(2) ผู้ผลิตสัตว์ต้องด าเนินการ ดังต่อไปนี้  

(ก) เลี้ยงและดูแลให้สัตว์มีสุขภาพดี ไม่เครียด ไม่ติดเชื้อ มีการตรวจสุขภาพและความปลอด
เชื้ออย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่สากลยอมรับ และเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบสุขภาพต่อ
ผู้รับบริการ  
(ข) ให้มีแผนการสืบสายพันธุ์และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ให้ได้พันธุกรรมคงที่ สอดคล้องกับชนิด
และสายพันธุ์สัตว์ที่ผลิต และตรวจสอบได้  
(ค) ผลิตสัตว์ให้ได้ชนิด สายพันธุ์ เพศ อายุ น้ าหนัก และจ านวนตาม ความต้องการของผู้ใช้ มี
การตรวจสอบความคงที่ของพันธุกรรมของสัตว์ทุกรุ่น (generation) ทุกชนิด ทุกสายพันธุ์
ด้วยวิธีการที่สากลยอมรับ และต้องเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบพันธุกรรมต่อผู้รับบริการ  
(ง) ต้องจัดการการเลี้ยงสัตว์เพ่ือการผลิตสัตว์ ด้วยระบบใดระบบหนึ่งหรือมากกว่า ดังต่อไปนี้  

1) ระบบปลอดเชื้อก่อโรคจ าเพาะ (Specified Pathogen Free)  
2) ระบบปลอดเชื้อสมบูรณ์ (Germ Free) หรือ  
3) ระบบอนามัยเข้ม (Strict Hygienic Conventional)  

(จ) ต้องจัดบริการขนส่งสัตว์ให้กับผู้ ใช้ตามมาตรฐานการขนส่งสัตว์สากล ( Animal 
Transportation Association, ATA) มาตรฐานการ ขนส่งทางอากาศสากล (International 
Air Transport Association, IATA) หรือมาตรฐานการขนส่งอื่นที่สากลยอมรับ  
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(3) ผู้เลี้ยงสัตว์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการต่อสัตว์ต้องปฏิบัติกับสัตว์ตามมาตรฐานวิธีการ
ปฏิบัติ (Standard Operating Procedure, SOP) ที่คณะกรรมการก ากับดูแลก าหนดไว้ อย่าง
เคร่งครัด  
(4) คณะกรรมการก ากับดูแล (คกส.) ต้องด าเนินการตามที่ คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (คก.กส.)ประกาศก าหนดอย่างเคร่งครัด  
(5) ผู้รับผิดชอบสถานที่ด าเนินการต่อสัตว์ คณะกรรมการก ากับดูแลและผู้ก ากับดูแลประจ า ณ 
สถานที่ด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ต้องจัดการให้การเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ ให้เป็นระบบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของการใช้สัตว์ โดยต้องระบุระบบการเลี้ยงให้
ชัดเจน ว่าเป็นระบบใด ได้แก่  

(ก) ระบบอนามัยเข้ม (Strict Hygienic Conventional)  
(ข) ระบบปลอดเชื้อก่อโรคจ าเพาะ (Specified pathogen free)  
(ค) ระบบปลอดเชื้อสมบูรณ์ (Germ Free)  
(ง) ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพในการเลี้ยงสัตว์ (Animal Biosafety level 1-4)  

2.5 ผู้ใช้สัตว์ ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ก ากับดูแลประจ า ณ สถานที่ด าเนินการ และผู้ผลิตสัตว์ ต้องบันทึก
ข้อมูลการปฏิบัติต่อสัตว์ไว้เป็นหลักฐานอย่างครบถ้วน 
(1) ต้องมีการบันทึกแหล่งที่มาของสัตว์ วิธีการเลี้ยง ระบบการป้องกันการติดเชื้อ และสภาพแวดล้อม
ของสถานที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
(2) ต้องมีการบันทึกการปฏิบัติต่อสัตว์ทุกครั้งที่ด าเนินการ  
(3) ต้องมีการบันทึกการตรวจสุขภาพสัตว์ 
 

3. นิยามศัพท์ 
จรรยาบรรณ หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ 
ประกอบอาชีพที่กลุ่มบุคคล แต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพ

นั้น ๆยึดถือปฏิบัติ เพ่ือรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน 
สัตว์หมายถึง สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังทุกชนิด รวมถึง สัตว์ทดลอง สัตว์ป่า 
สัตว์ทดลอง หมายถึง สัตว์ที่ถูกน ามาเพาะเลี้ยงในที่กักขัง สามารถสืบสายพันธุ์ได้ซึ่งมนุษย์น ามาใช้ 

เพ่ือประโยชน์ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขา 
สัตว์ป่า หมายถึง สัตว์ทุกชนิดที่เกิดหรือด ารงชีวิตอยู่ในป่าตามธรรมชาติ 
ผู้ใช้สัตว์ หมายถึง ผู้ใช้สัตว์ในงานวิจัย งานทดสอบ งานสอน และงานผลิตชีววัตถุ ในเชิงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีทุกสาขา 
องค์การ หมายถึง สถาบันการศึกษาทุกระดับ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชนและ

องค์กรต่าง ๆ 
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จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง หลักเกณฑ์ท่ีผู้ใช้สัตว์และผู้เลี้ยงสัตว์เพ่ือ
งานวิจัย งานทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ และงานสอน ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกสาขายึดถือปฏิบัติ 
เพ่ือให้การด าเนินงานตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม และหลักวิชาการท่ีเหมาะสม 
ตลอดจนเป็นมาตรฐานการด าเนินงานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน 

 
4. หลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจรรยาบรรณการเลี้ยงและใช้สัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

ผู้ใดจะใช้ หรือ ผลิตสัตว์ หรือ ด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  ครอบคลุมงานวิจัย งาน
ทดสอบ งานผลิตชีววัตถุ งานสอน งานทดลอง การดัดแปลงพันธุกรรม การโคลนนิ่ง และการท าเซลล์ต้น
ก าเนิด ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต และขอรับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจรรยาบรรณการ
เลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  ยกเว้นบุคคลดังต่อไปนี้  
 1) นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผู้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยง การใช้หรือการผลิตสัตว์ เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรที่สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมก าหนด (ต้องมีอาจารย์ประจ าวิชา
ที่ได้) 
 2) ผู้ช่วยผู้ใช้หรือผู้ผลิตสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งด าเนินการภายใต้การควบคุมของผู้รับ 
ใบอนุญาต 
*หมายเหตุ  หากเป็นชาวต่างชาติสามารถขอใบอนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ได้โดยการยื่นเอกสาร
ใบอนุญาตหรือโครงการที่เคยปฏิบัติงานการใช้งานสัตว์เพ่ืองานวิทยาศาสตร์ที่เคยได้รับในต่างประเทศแก่
สถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ (โดยใบอนุญาตจะมีก าหนดระยะเวลาไม่เกินใบอนุญาตท างาน (Work Permit))  หรือ สามารถ
ด าเนินการได้โดยเป็นผู้ช่วยผู้ใช้หรือผู้ผลิตสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งด าเนินการภายใต้การควบคุมของ
ผู้รับใบอนุญาต 
 
5. ขัน้ตอนการด าเนินโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจรรยาบรรณการเลี้ยง
และใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  

การด าเนินโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจรรยาบรรณการเลี้ยงและใช้
สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ สามารถแบ่งข้ันตอนการด าเนินงานเป็น 4 ส่วนหลัก ดังนี้ 

1) การขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ 
 1.1 กรอกข้อมูลตามแบบค าขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ  ตัวอย่างดังภาคผนวก 2 

1.2 จัดเตรียมเอกสาร 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- ใบรับรองแพทย์ 
- รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ เพื่อแนบมาพร้อมเอกสาร 
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1.3 ลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการอบรมบน website: www.labanimals.net ดังภาพที่ 1 

  
ภาพที่ 1 หน้า website: www.labanimals.net  

 
1.4 ยื่นเอกสารที่ สพสว. วช. หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง สถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ือ

งานทางวิทยาศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 10900 
1.5 ประเภทของใบอนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
ใบอนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ประเภท 1 หมายความว่า ใบอนุญาตส าหรับบุคคลที่น า

สัตว์มาใช้และ/หรือเลี้ยงเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
ใบอนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ประเภท 2 หมายความว่า ใบอนุญาตส าหรับบุคคลที่ใช้สัตว์

ประกอบการสอนภาคปฏิบัติ 
ใบอนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ประเภท 3 หมายความว่า ใบอนุญาตส าหรับผู้เชี่ยวชาญที่ 

ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรหรือที่ปรึกษา เกี่ยวกับงานเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
 

2) การจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อส่งเอกสารให้คณะกรรมการพิจารณา ดังนี้  
  2.1 ส าเนาประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร  “ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์” จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จ านวน 7 ชุด (ตัวอย่างประกาศนียบัตร  
ภาคผนวก 3) 
 2.2 แบบขออนุญาตการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์  จ านวน 7 ชุด แบ่งเป็น 2 แบบ 
ดังนี้  

 MU- ACU F01 ใช้ในกรณีที่โครงการวิจัยและบริการวิชาการ มีการจับสัตว์มาเลี้ยงในสถานที่
กักขัง  รวมทั้งการศึกษาวิจัยในพ้ืนที่ศึกษาที่นักวิจัยจับสัตว์มาถ่ายรูปหรือจดบันทึก โดยที่ยัง
ไม่ปล่อยคืนสู่แหล่งธรรมชาติ มากกว่า 12 ชั่วโมง  (ภาคผนวก 4) 

 MU- ACU F02 (Exemption Review) ใช้ในกรณีที่โครงการวิจัยและบริการวิชาการที่ไม่มี
การน าสัตว์มาเลี้ยง เป็นลักษณะการสังเกต หรือติดตามพฤติกรรมสัตว์ในพ้ืนที่ศึกษา โดยไม่มี
จับสัตว์มาเลี้ยงในสถานที่กักขัง  รวมทั้งการศึกษาวิจัยในพ้ืนที่ศึกษาที่นักวิจัยจับสัตว์มา
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ถ่ายรูปหรือจดบันทึก โดยปล่อยคืนสู่แหล่งธรรมชาติ ภายในเวลา 12 ชั่วโมง ทั้งนี้ต้องไม่มี
การทรมานสัตว์ที่ถูกจับ  (ภาคผนวก 5) 

 MU-ACU-003 ใช้ส าหรับงานวิจัยและบริการวิชาการเก่ียวกับสัตว์น้ า (ภาคผนวก 6) 
 MU-ACU-005 ใช้ส าหรับการเรียนการสอนสัตว์ทุกชนิด (ภาคผนวก 7) 

 
2.3 แบบเสนอโครงการวิจัยตามข้อก าหนดของแหล่งทุน จ านวน 7 ชุด  
2.4 จัดส่งเอกสารในข้อ 2.1-2.3 ให้คณะกรรมการพิจารณา โดยด าเนินการผ่านงานวิจัยและบริการ

วิชาการ 
2.5 งานวิจัยและบริการวิชาการจะเป็นผู้จัดท าหนังสือน าส่ง  พร้อมทั้งเสนอคณบดีเพ่ือลงนามใน

แบบฟอร์ม และด าเนินการส่งเอกสารทั้งหมดถึงคณะกรรมการพิจารณาจรรยาบรรณการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ือ
งานทางวิทยาศาสตร์ กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
3) ระยะเวลาการพิจารณา 

 คณะอนุกรรมการพิจารณาจรรยาบรรณฯ (ส่วนกลาง) ก าหนดระยะเวลาการขอค ารับรอง ดังนี้ 

 วันที่ 1-7 ของเดือน นักวิจัยยื่นแบบฟอร์มพร้อมข้อเสนอโครงการต่อประธานคณะกรรมการ
พิจารณาจรรยาบรรณการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

 วันที่ 8 – 22 ของเดือน คณะอนุกรรมการพิจารณาจรรยาบรรณฯ อ่านและพิจารณาให้
ความเห็น 

 สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน คณะอนุกรรมการพิจารณาจรรยาบรรณฯ ประชุมพิจารณาให้การ
รับรอง/แก้ไข  

 ส่งข้อเสนอแนะให้แก้ไข (กรณีมีการแก้ไข) / ออกใบรับรอง (กรณีไม่แก้ไข) แก่ นักวิจัยภายใน
ระยะเวลา ไม่เกิน 5 วันท าการ ทั้งนี้ใบรับรองมีอายุ 1 ปี ตัวอย่างใบรับรอง ดังภาคผนวก 8 
 

4) รายงานความก้าวหน้าเพื่อขอต่ออายุหนังสือรับรองโครงการ / แจ้งปิดโครงการด าเนินการต่อ 
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
 อาจารย์หรือนักวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถเสนอโดยยืนแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
และแจ้งปิดโครงการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ (Progress and Annual Report) ภาคผนวก 
9) ผ่านคณบดีเสนอคณะกรรมการพิจารณาจรรยาบรรณการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือ
ด าเนินการขอต่ออายุหนังสือรับรองโครงการ / แจ้งปิดโครงการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
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สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี 
1. งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

คุณยุทธพล  ผ่องพลีศาล โทรศัพท์ 0 2441 5000 ต่อ2109 อีเมล yutthapol.pon@mahidol.ac.th 
2. กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล  

คุณนาวี ม่วงแขก  โทรศัพท์ 0 2849 6246 อีเมล nawee.mou@mahidol.ac.th 
คุณฐานิดา สุวลักษณ์ โทรศัพท์ 0 2849 6254 อีเมล tanida.suw@mahidol.ac.th 
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แผนภาพที่ 1 ค าแนะน าในการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเพ่ือขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ 
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แผนภาพที่ 2 การด าเนินการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจรรยาบรรณ
การเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
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แผนภาพที่ 3 การด าเนินการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจรรยาบรรณ

การเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ โดยด าเนินงานผ่านงานวิจัยและบริการวิชาการ  
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 1  
ประกาศนโยบายมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
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ภาคผนวก 2 
แบบค าขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ 
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เลขที่ค าขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ U-- 
                 (เจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก) 

ค าขอรับใบอนุญาตใช้สัตว ์
 

                        เขียนที ่  
                                                                                วันท่ี เดือน  พ.ศ.  

ข้าพเจ้าช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)   นามสกลุ    (ต าแหน่งทางวิชาการ) 
NAME (MR./MRS./MISS)    SURNAME   (ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่) 
เกิดวันที ่ เดือน   พ.ศ.  อาย ุ ปี สญัชาต ิ    

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน      หรือหนังสือเดินทาง
เลขท่ี   ออกให้เมื่อวันท่ี    หมดอายุวันที ่    
ที่อยู่ในทะเบียนบ้าน  เลขท่ี  หมู ่ ตรอก/ซอย   ถนน    
ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต   จังหวัด    
รหัสไปรษณีย ์   โทรศัพท ์    โทรสาร     
โทรศัพท์เคลื่อนที ่    อีเมล        
ที่อยู่ปัจจุบนั  ที่เดียวกับท่ีอยู่ในทะเบียนบ้าน                                                                           
เลขท่ี หมู ่  ตรอก/ซอย   ถนน     
ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต   จังหวัด     
รหัสไปรษณีย ์    โทรศัพท ์    โทรสาร     
สถานที่ท างาน ช่ือหน่วยงาน           
เลขท่ี หมู ่    .ตรอก/ซอย    ถนน     
ต าบล/แขวง        อ าเภอ/เขต   จังหวัด     
รหัสไปรษณีย ์        โทรศัพท ์    โทรสาร     
ที่อยู่ที่ต้องการให้ติดต่อ  ที่อยู่ตามทะเบียนบา้น   ที่อยู่ปัจจุบัน   สถานท่ีท างาน  
*มีความประสงค์ขอรับใบอนุญาตผู้ใช้สัตว ์  ประเภท 1  ประเภท 2  ประเภท 3       
 ใบอนุญาต   ประเภท 1  ประเภท 2 

 เพื่อ  1. ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว ์(ครั้งแรก) 
   2. ขอรับใบแทนใบอนุญาตใช้สัตว์ เนื่องจาก      

  ใบอนุญาตหาย     ใบอนุญาตช ารุด 
  เปลี่ยนช่ือตัว    เปลี่ยนช่ือสกุล 

    อื่นๆ (ระบุ)         
   3. ขอต่ออายุใบอนุญาตใช้สัตว ์

กรณี 2 - 3 โปรดระบุหมายเลขของใบอนุญาตเดิม       
ใบอนุญาต  ประเภท 3 
 เพื่อ  1. ขอให้ตนเอง (ได้แนบเอกสารประสบการณ์ท างานมาพร้อมนีแ้ล้ว) 

         2. ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ของ       
บัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขท่ี         
เพื่อเป็นวิทยากร ในการอบรม / สัมมนา / โครงการ เรื่อง       
             
ระหว่างวันท่ี      – วันท่ี       

รูปถ่าย 

2 นิ้ว 
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เป็นผู้ปฏิบตัิกับสตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  
 นักวิจัย  
 นักวิทยาศาสตร์  
 ผู้สอน 

 สอนภาคปฏิบัติกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในระดับอาชีวศึกษา 
 สอนภาคปฏิบัติกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา 
 สอนภาคปฏิบัติกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 

 เสนอโครงการขอใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
 ควบคุมการเลี้ยงสตัว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร ์
 ปฏิบัติหน้าท่ีสตัวแพทย์ประจ าสถานท่ีด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  
 ก ากับดูแลสถานท่ีด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
 เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับเชิญจากหน่วยงาน 

หรอืองค์การในประเทศให้เป็นวิทยากรหรือที่ปรึกษา 
 นักวิจัยต่างประเทศที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานหรือองค์กรในประเทศมาปฏิบัติการเลี้ยงหรือใช้สัตว์ 

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์อยู่ในประเทศไทย โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบนักวิจัยต่างประเทศ สภาวิจัย
แห่งชาติ  

 นักวิจัยหรือผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์การเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 30 ปี 
 

 
 
 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 
(ลงช่ือ) ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต   

             (      )   
 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
 

เลขที่ใบรับใบอนุญาตใช้สัตว์  U-- 
ได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว   ครบถ้วน  ไม่ครบ ขาด       

ลงชื่อ    ผู้ตรวจเอกสาร 
       (    ) 
ลงวันที่     

    ออกใบรับได้ 
ลงชื่อ    ผู้ควบคุม 
       (    ) 
ต าแหน่ง     
ลงวันที่   

ก าหนดวันเข้ารับการอบรมขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ครั้งที่  วันที่     

สถานที่             
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หลักฐานประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาต 
 1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
 2. ใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและไม่เป็นคนวิกลจริต 
 3. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 ใบ 

 
กรณีขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ประเภท 3 

 1. ส าเนาบัตรประชาชน / ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้รับใบอนุญาต 
 2. เอกสารแสดงการมีประสบการณ์การเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ > 30 ปี หรือ 
        โครงการอบรมและหนังสือเชิญเป็นวิทยากร กรณียื่นขอแทนวิทยากร แล้วแต่กรณี 

          
*หมายเหตุ 

“ใบอนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ประเภท 1” หมายความว่า ใบอนุญาตส าหรับบุคคลที่ 
น าสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์มา เลี้ยง ใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

“ใบอนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ประเภท 2” หมายความว่า ใบอนุญาตส าหรับบุคคลที่
ใช้สัตว์ประกอบการสอน 

“ใบอนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ประเภท 3” หมายความว่า ใบอนุญาตส าหรับบุคคลที่ 
น าสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์มา เลี้ยง ใช้เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ที่ออกให้เป็นการเฉพาะแบบชั่วคราว 
โดยมีอายุใบอนุญาตไม่เกินหนึ่งปี 

 
ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตใช้สัตว ์

1. กรอกข้อมูลตามแบบค าขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ (Download ที่ www.labanimals.net) 
2. จัดเตรียม (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (2) ใบรับรองแพทย์ (3) รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 

จ านวน 2 ใบ เพ่ือแนบมาพร้อมเอกสาร 
3. ลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับการอบรมบน website (ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 600 บาท/ครั้ง 

ช าระได้โดยตรงที่ สถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (สพสว. วช.) หรือโอนเงินเข้าบัญชี ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เลขที่บัญชี      
039-1-11453-0 ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน 39 (ส่งหลักฐานการโอนเงินที่แฟกซ์ 0-2579-0388 
หรือ Email : admin@labanimals.net โดยระบุชื่อ-นามสกุล ผู้เข้ารับการอบรมและวันที่ประสงค์เข้ารับ
การอบรม) 

4. ยื่นเอกสารที่ สพสว. วช. หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง สถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์
เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 10900  
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ใบรับค าขอรับใบอนุญาตใช้สัตว ์
 
 

เลขที่ค าขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ U-- 
 
ผู้ขอ ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)    นามสกุล     

บัตรประจ าตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที ่       

วัตถุประสงค์   

ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์   ประเภท 1  ประเภท 2  ประเภท 3       

เมื่อวันที ่            
 
 

ลงชื่อ    ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต 
     (           ) 

 
ลงชื่อ    เจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอ 
     (           ) 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ใบรับค าขอนี้ใช้เป็นหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ตามมาตรา 55                     
แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 2558 แล้ว และใช้ได้จนกว่ากฎกระทรวงก าหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การอนุญาต การต่อใบอนุญาตและใบ
แทนใบอนุญาตใช้สัตว์หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

รูปถ่าย 

2 นิ้ว 

ก าหนดวันเข้ารับการอบรมขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ครั้งที่  วันที่     

สถานที่             
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ภาคผนวก 3 
ตัวอย่างประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร 

“ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”  

จากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   
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ANIMAL CARE AND USE PROTOCOL  
  

Mahidol University-Institute Animal Care and Use Committee 

 (MU-IACUC) 

  

COVER SHEET   

 
 

Protocol number   

This section will 

be completed by 

the 

MU-IACUC 

Received by IACUC (dd/mm/yy)  

Approved/Request modification (dd/mm/yy)  

Resubmitted (dd/mm/yy)  

Approved/Disapproved by IACUC (dd/mm/yy)  

Approved/Disapproved by IO/Dean (dd/mm/yy)  

Expiration Date (dd/mm/yy)  

 
 

Protocol title:  

(Thai)…………………………………………………………………………………………....

..................................................................................................................................................... 

(English)………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….……… 

If this protocol is a part of the main project, please provide the main project title:  

(Thai)              

(English)            

Funding source(s):            

Grant proposal:  to be submitted 

    has been submitted  

 has been approved. If approved, duration of approval   

Anticipated protocol period: From   To     

Type of animal protocol 

[   ] Research: In the Field of           

[   ] Testing/Monitoring (please specify)        

[   ] Teaching: Course Title/Level         

[   ] Biological Production: (please specify)         

[   ] Animal Breeding (please specify)        

[   ] Other (please specify)           
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Principal investigator: Name………………………………………………………..…  

(for a student thesis, the principal investigator is the principal adviser, and the student is a co-investigator) 

 

  Position:   …………………………Department ……………………...…………

 Faculty/Institute ……………………………………………………………….... 

         …………………………………………………………………. 

         Tel.  …………………………Fax. ….………………………… 

         E-mail ………………………………………………………...... 

         * Animal use license no…………………………Expired date………………………. 

  

 

Co- investigator: Name   ………………………………...………………………………. 

           Position:   …………………………Department ……………………...…………

 Faculty/Institute ……………………………………………………………….... 

         …………………………………………………………………. 

         Tel.  …………………………Fax. ….………………………… 

         E-mail ………………………………………………………...... 

          *Animal use license no…………………………Expired date………………………. 

 

Co- investigator: Name   ………………………………...………………………  

           Position:   …………………………Department ……………………...…………

 Faculty/Institute ……………………………………………………………….... 

         …………………………………………………………………. 

         Tel.  …………………………Fax. ….………………………… 

         E-mail ………………………………………………………...... 

         *Animal use license no…………………………Expired date………………………. 

 

Contact person in case of emergency:         

Office/Affiliation:            

Phone:       E-mail:      

 

 

 

*Issued by Institute of Animal for Scientific Purposes Development, NRCT 
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Your signature as P.I., Co-investigator on this application verifies that the information herein 

is true and correct and that you are familiar with and will comply with standard of animal care 

and use established under the ethical guidelines and policies of the Mahidol University and 

Office of the National Research Council of Thailand ( NRCT) and the animal for scientific 

purpose act., B.E. 2558 
 

 

Principal investigator: Name………………………………………………………..…  

            __________________________ _______________ 

         (Signature)     (Date)    

      
  

Co- investigator: Name   ………………………………...…  ……………………  

 __________________________ ________________ 

        (Signature)     (Date) 
  

Co- investigator: Name   ………………………………...…  ……………………  

 __________________________ ________________ 

(Signature)     (Date) 

************************************************************************* 

                                     This section will be completed by the MU-IACUC 

  

Statistical review: Name  …… ………………………….………………… 

 

           ______________________         ________________ 

(Signature)      (Date) 

 

Safety review: Name             ………… …………………..……………………  

 

           __________________________     ________________ 

(Signature)     (Date) 

 

Attending veterinarian: Name ………… ……………………………...….........… 

  * Animal use license no………………………………Expired date…………………… 

  * * Veterinary practitioner license no……..…………Expired date…………………….  

 

   __________________________ ________________ 

(Signature)     (Date) 

 

 

  * Issued by Institute of Animal for Scientific Purposes Development, NRCT 

** Issued by The Veterinary Council of Thailand 
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Head of Faculty/Institute: Name ………………………………...……………………  

 

 __________________________ ________________ 

 

(Signature)     (Date) 
  

Faculty/Institute:  ………………………………………………………………………   

            ………………………………………………………………..……   

 

 

Approval  

    MU-IACUC Review:   

     

        Approved  Approval recommended     Disapproved  

      

        ………………………………………..……………………  

                (Chair, MU-IACUC signature, Date)                    
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MAHIDOL UNIVERSITTY 
STANDARDIZED RESEARCH PROTOCOL FORMAT 

FOR PERMISSION OF ANIMAL CARE AND USE  
  

1. Non-technical summary: (Provide a brief description of the project that is easily understood by 

non-scientists, expressing its significance and needs for undertaking the study).  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

2. Rationale and literature review: (Include a brief statement of the requirement for the information 

being sought. Typically, the literature or the experience that led to the proposal will be briefly 

reviewed, references cited will be provided). 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Literature search for duplication: (This search must be performed to prevent unnecessary 

duplication of previous experiments).   

 3.1  Literature source(s) searched (database name):…………………………………….. 

3.2 Date of search: (perform the search no earlier than 6 months prior to IACUC meeting, 
(dd/m/yy)          

3.3 Period of search (range of years searched):……………………………………………. 

3.4 Key words used in search:         

3.5 Results of search (provide a narrative description of the results of the literature search) 

……………………………………………………………………………………

…………………. ………………………………………………………………. 

4. Objective(s): (Provide goal/specific aim of this project)  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………  

  

5. Experimental design: (Provide a complete description of what will be done to the animals. 

Succinctly outline the formal scientific plan and direction for experimentation, sequential description of 

procedures what will be done to the animals from obtain the animal to the end of study.  A diagram or 
chart may be helpful to explain complex design). 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  
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6. Data analysis and statistical method: (List the statistical test(s) planned or describe the strategy 

intended to evaluate the data). 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………. 

7. Animal model and species justification:        

 7.1 Description of animals  

Common name  Genus and species  Strain/ Stock  Age  Weight  Sex  Number  

 …………….    …………………   …………………   …    …….    …    …….   

 …………….    …………………   …………………   …    …….    …    …….   

 …………….    …………………   …………………   …    …….    …    …….   

 

Permanent animal ID method: (eg. ear tag, ear punch, microchip, tattoo, N/A, other please specify) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Special consideration: (List specialized requirements for the research animals, e.g. certain antibody or 

virus free, Pasteurella free, etc.)   
………………………………………………..…………………………………………….      

 …………………………………………………………………………………………….  

Source/Vendor:  …………………………………………………………………………...    

     

   7.2 Scientific justification for animal species and number requested.  

7.2.1 Animal model and species justification: (Provide a scientific justification for 

the choice of animal model(s). What physiological and morphological characteristics 
does this animal possess that make it the best possible model?) 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………. 

                  7.2.2 Number of animals required: (Provide an explanation of how the numbers of 

animals to be used in each group or total were appropriate. Number of animals used in  

    the experiment should be based on scientific and statistical requirements to achieve 
objectives). 

……..………………………………………………………………………………….............. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
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8. Animal care:     

8.1 Husbandry consideration: (Briefly describe animal housing and living conditions, routine 

animal observations, feed and water provisions, etc.) 
 

8.1.1 Study location: (Study room where the animals will be housed.)   

 …………………………………………………………………………………….     

………………………………………………………………………………………  

            8.1.2 Housing system:  

     Clean conventional   Strict hygienic conventional  

     Isolator maintained   Barrier maintained   

     Laminar flow       

             Other, please specify ……………………………………...   

           8.1.3 Caging:       

       Solid bottom, open top        Static filtered top cages         

         Suspended cages, wire bottom    Metabolic cages  

      Individual ventilated cage (IVC)  

      Other, please specify   …………………………………………………....   

           8.1.4 Cage size: W x L x H, (inch)……………………………………………………..   

           8.1.5 Caging materials:   

      Plastic         Stainless steel  

      Other, please specify …………………………………………………….  

           8.1.6   Number of animals per cage:……………………………………………. 

     8.1.7   Social housing (more than one animal per cage): (The IACUC requires social  

                      housing of all social animals) 

 

                              Yes              No                                 

                  If NO, provide scientific justification for not socially housing the animals.    

Describe what will be done to replace this social contact with conspecifics.  

                 ………………………………………………………………………………… 

                 ………………………………………………………………………………… 

     8.1.8   Environmental requirements:  

     Temperature: …………………………………………….............................  

     Humidity: ……………………………………………..................................  

     Light:   Standard fluorescent     

               Other, please specify   ………………………….……..…  

  Light cycle:     Standard 12:12 (ligh:dark)        

         Other, please specify   ………………………………..…  
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8.1.9 Food:  

          Type of food:      Standard  diet       Other, please specify ……………….  

           Feeding schedule:   

            Routine feeding (Ad libitum)  

            Other, please specify   ……….……………………..…...  

8.1.10 Water:   

        Type of water  Hyperchlorinated  ……..  ppm.   

             RO water ………..   

             Other, please specify   ……………………………..…    

       Provision of water:   

            Routine feeding (Ad libitum)  

           Other, please specify …………………………………  

8.1.11 Bedding:  

          No   

          Yes, please specify      Sterile      Non-sterile  

    Type of bedding:  

           Wood shaving  Sawdust  

           Paper          Other, please specify …………  

  Schedule of bedding changing:  

        Weekly      At specified interval, every ……day(s)  

 8.1.12 Environmental Enrichment:  

   Acceptable    

                         Not acceptable, please justify. 

            

            

       8.2 Is this project intended to conduct the animal experiment in other building?   
(This is allowed for conducting experiment(s) only not for housing.  In addition, the holding 

period must be less than 12 hours). 

   

[   ] No   [   ] Yes 

If  YES, please provide information below: 

1. Where the experiment is expected to be conducted? Please indicate the building 

name and room number. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 
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2. Please provide the animal experimental procedures in detail. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3. Estimated total time period that live animals will be kept in the laboratory 

is……hours 

4. How will the animal sample or carcass be disposed? 

…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….. 

 

9.  Veterinary medical care: (Describe the routine veterinary care. List the criteria used for health 

      evaluation while the animals are on study).   

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….  

10. Animal welfare:  

10.1 Does the proposed research duplicate any previous work?  

           Yes              No           

              If YES, explain why it is scientifically necessary to duplicate the experiment.  

 …………………………………………………………………………………………….       

 …………………………………………………………………………………………….           

10.2 Replacement, Reduction and Refinement. (Briefly describe how you have considered 

each of the following alternatives (the 3Rs) or why they are not applicable).      
   10.2.1 Replacement of animals (e.g., with in vitro models, computer models or less sentient  

              animals):  

………….……………………………………………………………………. ……………. 

 ……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

            10.2.2 Reduction in the number of animals (e.g., using appropriate statistical methods in 

the design and analysis of the study; reduction in experimental variability by using 

animals of defined genetic or microbiological status):  

 ……………………………………………………………………………………………….       

 ……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….    

          10.2.3 Refinement of experimental procedures to minimize pain or distress  
                      (e.g., early endpoints; use of analgesics, anesthetics or sedatives; techniques that reduce 

stress in the animal.): 

……………………………………………………………………………..………………….. 

……………………………………………………………………………………………..…..       

 ……………………………………………………………………………………………..….    
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     10.3 Potential animal pain and distress assessment:  

       10.3.1 Please indicate pain category according to USDA Pain and Distress. 

                (Appendix A)    

                   1) Number of animals: - Category B    

                                                        - Category C   

                                                      - Category D   

                                                        - Category E   

 

                        2) Pain relief/Prevention       

 

         10.3.2 During the study:  

 1) How often will the clinical condition of animals be monitored?  

 …………………………………………………………………………………………….       

 2) Who will monitor the clinical condition of the animals?  

 …………………………………………………………………………………………….       

        10.3.3 Are the animals expected to experience any specific study-induced or related   

problems (i.e. health problems, pain, distress, complications, etc.) or any health problems 

as a result of the phenotype of the animal?  

    Yes           No       If YES, please answer the following questions:  

 1) Describe the expected problems. ………………………………………….       

 …………………………………………………………………………………………..    

 2) What criteria(s) will be used to assess pain, distress, or discomfort?  

Check all that apply:  

     Inactivity  

     Loss of appetite  

     Loss of weight  5%        10 %  15%       20% weight loss  

     Restlessness  

     Abnormal resting postures, somnolence or hunched posture  

     Licking, biting, scratching, or shaking a particular area  

     Failure to show normal patterns of inquisitiveness  

     Failure to groom, causing and unkempt appearance  

     Guarding (protecting the painful area)  

     Loss of mobility  

     Red stain around the eyes of rats  

     Self-mutilation  

     Labored breathing  
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     Tumor 

     Unresponsiveness  

     Other (please list) ……………………………………………………. 

           10.3.4 Literature search for alternative to procedure that cause pain & distress  

 

         10.3.4.1 Literature source(s) searched: (database name)    

         10.3.4.2 Date of search: (perform the search no earlier than 6 months prior to IACUC 

                                                     meeting, (dd/m/yy)      

         10.3.4.3 Period of search (range of years searched):     
         10.3.4.4 Key words of search:        

                     10.3.4.5 Results of search: (provide a narrative description of the results of the literature  

                                                                         search) 

                   ……………………………………………………………………..…………….. 

                   …………………………………………………………………………………… 

      10.4 Anesthesia  

             Yes       No  

             If YES, please answer the following questions:  

               1)   Preanesthetic preparation:  ………………………………….…………….  

2)   Anesthetic agent(s) used: ………………………………………………….  

3)   Dosage: ……………………………………………………………………. 

4)   Volume: …………………………………………………………………… 

5)   Route of administration: ……………………………………………..…….  

6)   Frequency of anesthesia: ………………………………………….……….  

7)   Length of anesthesia:  ………………………………………………………  

8)  Who is responsible for monitoring anesthesia?…………………………..… 

9)  If an inhalation anesthetic is used, describe scavenging of the waste 

anesthetic gas. 

…………………………………………………..........................................      

                      10) What criteria(s) will be used to assess level of anesthesia?  

………………………………………………………………………………….. 

      Check all that apply:  

 Respiration rate  Body temperature  Heart rate  

 ECG         Toe pinch        Tail pinch  

 Corneal reflex       Pedal reflex       Muscular relaxation  

 Color of mucous membrane  

 Other (pulse oximeter, respirometer) please list   ………………….…….  

11)  How animals are kept warm?   …………………………………….……. 
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.  

       10.5 Analgesics and/or tranquilizers:  

               Yes       No    

   If “YES”, please specify  

 1) 1.1. Type of analgesics used ………………………………………… 

     1.2. Agent(s)………………………………………………………. 

 2) Dosage…………………………………………………………….  

3) Route of administration …………………………………………  

4) Schedule……………………………………………………….. 
 

       10.6 Describe post-anesthetic treatment or intervention:  

 …………………………………………………………………………………………….       

 …………………………………………………………………………………………….     

11. Surgery:    

      Yes      No    

     If YES, please answer the followings:  

      11.1 Surgical procedure is:         Non-survival  Survival  

 Major   Minor  

 One time   Multiple  

      11.2 Location: Give the location/room number for the proposed surgical procedure.  

 …………………………………………………………………………………………….  

 …………………………………………………………………………………………….       

      11.3 Surgeon/qualification: Indicate who will perform the surgery, and his/her qualifications, 

training, or experience in the proposed procedure.   
 …………………………………………………………………………………………….  

 …………………………………………………………………………………………….       

      11.4 Procedure: Describe in detail the surgical procedure. …………………………….….  

 ……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………..       

      11.5 Pre- and post-operative provision: Detail the provision for both pre-and   

post-operative care, including provisions for post-surgical observation.   

  …………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………… 

      11.6 Describe long-term care of chronic survival procedure.  

 …………………………………………………………………………………………….  

 …………………………………………………………………………………………….       
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      11.7 Multiple survival surgery procedures: Multiple major operative procedures on the same 

animal must be adequately justified for scientific reasons by the principal investigator in writing.  
11.7.1 Procedure: …………………………………………………………………….       

 ……………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………..       

11.7.2 Scientific justification: 

……………………………………………………………………………………………….     

 ……………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………  

            11.7.3 Who will be the responsible for post-surgical care and treatment? 

………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

12. Blood or body fluid withdrawal/tissue collection/injections, tail clip, gavaging  

      Describe in detail: method(s), needle size(s), volume(s) collected or administered, and frequency of   

collection or injection.  
  

  Method/Anatomic 

location  

Needle 

size/  

catheter 

size  

and length  

Biopsy 

size  

Volume  

collected  

(ml)  

Volume  

administered  

(ml)  

Frequency  

 

Blood  

withdrawal  
……. ……. …… ……. ……. ……. 

Body Fluid  

withdrawal 
……. ……. ……. ……. ……. ……. 

Tissue  

collection  
……. ……. ……. ……. ……. ……. 

Injection/  

infusion  
……. ……. ……. ……. ……. ……. 

Tail clip  ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

Gavaging  ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

Other 

(specify) 
……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

Total blood volume ……….  ml. in total ………. study days or   ……. months  
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13. Restraint with mechanical devices:  

  Yes         No        

If YES, describe device, duration of restraint, frequency of observation, conditioning 

procedures and steps to assure comfort and well-being.  

 …………………………………………………………………………………………….       

 …………………………………………………………………………………………….       

      If prolonged restraint is used, must provide justification:  

 …………………………………………………………………………………………….       

 …………………………………………………………………………………………….     

 14. Project involving food and water deprivation, or dietary manipulation:  

  Yes         No  

If YES, describe methodology. State objective criteria used to assess physical condition 

and pain, discomfort, stress, and distress during the course of study. Include clinical signs or 

manifestations expected from the procedure. What criteria will be used to determine a 

humane endpoint before severe morbidity and death?  

      Individual animal’s weight is monitored every    ……… days.  

      Individual animal’s weight is not monitored.   

  Amount  

restricted/added  

Duration  Compound  

supplemented  

Compound  

deleted  

Frequency  

Food 

restriction  
 ………….    ………….   ………….   ………….    ………   

Fluid 

restriction  
 ………….    ………….   ………….   ………….    ………   

Nutrient 

alterations  
 ………….    ………….   ………….   ………….    ………   

 

15. Tumor and disease models, toxicity testing:  

 Yes        No  

If YES, describe methodology used for tumor/disease and/or toxicity testing. State 

objective criteria used to assess physical condition and pain, discomfort, stress, and 

distress during the course of study, including clinical signs or manifestations expected 

from the procedure. What criteria will be used to determine a humane endpoint before 

severe morbidity and death?  

 …………………………………………………………………………………………….       

 …………………………………………………………………………………………….  
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16. Behavioral studies:  

  Yes        No     

If YES, describe in detail types of behavioral manipulations, including placement in 

testing chambers or apparatus, use of adversive stimuli, duration of test periods, and 

frequency of test periods. 

………………………………………………………………………………………….       

 ………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………..    

 17. Study and Humane endpoint: 

 

      17.1 State the project study endpoint for the animals. Indicate whether recovery, 

euthanasia, or death is/are expected; specific plan for determining when the animal experimentation phase 

will be stopped.   

 ………………………………………………………………………………………………..  

 ……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

     17.2 Early endpoint is used (the animals are humanely euthanized prior to the expected terminate  

                                                   study day):                    

                 Yes       No  

  Early endpoint criteria used are ……………………………………………………..  

 ……………………………………………………………………………………………….  

     17.3 Death or moribundity as an endpoint is used 

            17.3.1 Criteria that establish when the endpoint has been reached. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

17.3.2 A plan for monitoring the animals both before and after a change in any of the 

            above aspects, providing care if appropriate, and increasing the level of  

           monitoring must be described. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

17.3.3 Identification of personnel responsible for evaluation, record keeping, 

            notification of the investigator and/or veterinarian and persons responsible for  

             euthanasia must be described. 

………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… 
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18. Euthanasia / Disposition of animals  

       18.1 Disposal of animals after completion of activity, the animals will be: 

     Euthanized      Returned to production/breeding unit/facility inventory  

     Transferred to another research project:  

   –  Protocol No.  …….…… and investigator …………………………….  

     Other (Please describe) ……………………………………………………  

       18.2 Euthanasia method 

           CO2-compressed carbon dioxide gas in cylinders  

     Anesthetic/Sedative(s) 

   Agent(s) ……………………………………….………………. 

  Dosage ……………………………………………..........................  

       Route of administration …………………………………………  

      Cervical dislocation  

 performed with anesthesia 

 performed with no anesthesia, provide scientific justification……………… 

     Decapitation, provide scientific justification…………………………………. 

             Other (Please describe) …………………………………………………………..  

 18.3 State how death will be verified before disposal: ………………………………. 

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 
 

19. Necropsy/ Selected tissue and sample collection 
[   ] No    

    [   ] Yes, please describe.  

              – Location......................................................................................................  

– Who will do it, and what is their experience in the technique used? .... 

           ……………………………………………………………………………… 

– Personnel protective equipment (PPE) ........................................................ 

…………………………………………………………………………………. 

20. Animal tissue and carcasses disposal: Describe method used to dispose animal tissue and 

carcasses.  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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21. Biohazard/safety:  

       Infectious agent (s) is/are used: specify ………………………………………  

       Biohazardous chemical or carcinogen or radioactive material is/are used   

        specify …………………………………………………………………………  

       Recombination agent(s) is/are used: specify …………………………………...…  

       None  

21.1 Provide a list of any potential biohazards associated with this protocol.  

       Specify biosafety level      ABSL 1      ABSL 2      ABSL 3      ABSL 4  

    

21.2 Explain any safety precaution or program designed to protect personnel  

        From biohazard and any surveillance procedure in place to monitor potential  

        exposure. 

……………………………………………………………………………….…………..  

         …………………………………………………………………………………………….  

         …………………………………………………………………………………………….   

21.3 Explain how the waste is decontaminated and disposed.    

          ………………………………………………………………………………………….  

           ……………………………………………………………………………………….….  

21.4 List primary safety equipment and personnel protective equipment   

       requirements.                                                    

……………………………………………………………………..................................  

          …………………………………………………………………………………….…….  

21.5 List procedures if any accident, injury or illness occurs.   

…………………………………………………………………………………………..                          

…………………………………………………………………………………………….  

21.6 List specific treatment provision for accidental exposure.    

         …………………………………………………………………………………………….  

        ……………………………………………………………………………………………. 

21.7 List relevant occupational medical health provision.   

        …………………………………………………………………………………………… 

        …………………………………………………………………………………………… 
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22. Qualification of personnel:   

List all individuals who will be involved in this protocol. If personnel do not have experience in working 

with animals, state how they will be trained 

  

Name  Responsibilities  Description of relevant experience   

or training  

 …………………    ……………………….   ………………………………………...  

 …………………    ……………………….   ………………………………………...  

 …………………    ……………………….   ………………………………………...  

 …………………    ……………………….   ………………………………………...  

 …………………    ……………………….   ………………………………………...  

 …………………    ……………………….   ………………………………………...  

 

 

As Principal investigator on this protocol, I verifies that the information herein is true and 

correct and that I am familiar with and will comply with standard of animal care and use 

established under the ethical guidelines and policies of Mahidol University, and Office of the 

National Research Council of Thailand (NRCT). Additionally, I acknowledge my 

responsibilities and provide assurances for the followings:  

  

A. Animal use: The animals authorized for use in this protocol will be used only in the activities 

and in the manner described herein, unless a deviation is specifically approved by the MU-

ACUC.  

B. Duplication of effort: I have made a reasonable, good faith effort to ensure that this protocol 

is not an unneccessary duplication of previous experiments.  

C. Statistical assurance: I assure that I have consulted with qualified statistician to evaluate 

the statistical design or strategy of this proposal, and that the minimum number of animals 

needed for scientific validity are used.  

D. Biohazard/safety: I have taken into consideration, and I have made the proper coordinations 

36



MU Application for a Permission of Animal Care and Use 

MU- ACU F01 

19 
MU-Protocol Format: 3rd Edition (March 2017) 

regarding all applicable rules and regulations concerning radiation protection, biosafety, 

recombinant issues, etc., in the preparation of this protocol.  

E. Training: I verify that the personnel performing the animal procedures/manipulations 

described in this protocol are technically competent and have been properly trained to ensure 

that no unneccessary pain or distress will be caused as a result of the procedures/manipulations.  

F. Responsibility: I acknowledge the inherent moral and administrative obligations associated 

with the performance of this animal use protocol, and I assure that all individuals associated 

with this project will demonstrate a concern for the health, comfort, welfare, and well-being of 

the research animals.  Additionally, I pledge to conduct this study in the responsibility for 

implementing animal use alternatives where feasible, and conducting humane and lawful 

research.  

G. Scientific review: This proposed animal use protocol has received appropriate peer 

scientific review, and is consistent with good scientific research practice.  

H. Research studies: This protocol IS or IS NOT (circle one) associated with a grant 

application. If yes, I certify that this protocol is essentially the same as the study found in the 

grant application or program/project. The MU-ACUC and the funding agency will be notified 

of any changes in the proposed project, or personnel, relative to this application. I will not 

proceed with animal experiment until approval by the MU-ACUC is granted.  

  

  

         ………………………………………    ………….   

          (Principal investigator)                  Date  
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Appendix A 

USDA Pain Levels: 
 

USDA Category B USDA Category C USDA Category D USDA Category E 

Breeding or Holding 
Colony Protocols 

No more than momentary 
or slight pain or distress 
and no use of pain-
relieving drugs, or no pain 
or distress. For example: 
euthanatized for tissues; 
just observed under 
normal conditions; 
positive reward projects; 
routine procedures; 
injections; and blood 
sampling. 

Pain or distress 
appropriately relieved 
with anesthetics, 
analgesics and/or 
tranquilizer drugs or 
other methods for 
relieving pain or distress. 

Pain or distress or potential 
pain or distress that is not 
relieved with anesthetics, 
analgesics and/or tranquilizer 
drugs or other methods for 
relieving pain or distress. 

 Examples Examples Examples 

 1. Holding or weighing 
animals in teaching or 
research activities. 

2. Injections, blood 
collection or 
catheter 
implantation via 
superficial vessels. 

3. Tattooing animals. 
4. Ear punching of 

rodents. 
5. Routine physical 

examinations. 
6. Observation of 

animal behavior. 
7. Feeding studies, 

which do not result 
in clinical health 
problems. 

8. AVMA approved 
humane euthanasia 
procedures. 

9. Routine agricultural 
husbandry 
procedures. 

10. Live trapping. 
11. Positive reward 

projects. 

1. Diagnostic procedures 
such as laparoscopy or 
needle biopsies. 

2. Non-survival surgical 
procedures. 

3. Survival surgical 
procedures. 

4. Post operative pain or 
distress. 

5. Ocular blood 
collection in mice. 

6. Terminal cardiac 
blood collection. 

7. Any post procedural 
outcome resulting in 
evident pain, 
discomfort or distress 
such as that associated 
with decreased 
appetite/ activity level, 
adverse reactions, to 
touch, open skin 
lesions, abscesses, 
lameness, 
conjunctivitis, corneal 
edema and 
photophobia. 

8. Exposure of blood 
vessels for catheter 
implantation. 

9. Exsanguination under 
anesthesia. 

10. Induced infections or 
antibody production 
with appropriate 
anesthesia and post-
op/post-procedure 
analgesia when 
necessary. 

1. Toxicological or 
microbiological testing, 
cancer research or infectious 
disease research that 
requires continuation until 
clinical symptoms are evident 
or death occurs. 

2. Ocular or skin irritancy 

testing. 
3. Food or water deprivation 

beyond that necessary for 
ordinary pre-surgical 
preparation. 

4. Application of noxious stimuli 
such as electrical shock if the 
animal cannot avoid/escape 
the stimuli and/or it is severe 
enough to cause injury or 
more than momentary pain 
or distress. 

5. Infliction of burns or trauma. 
6. Prolonged restraint. 
7. Any procedures for which 

needed analgesics, 
tranquilizers, sedatives, or 
anesthetics must be withheld 
for justifiable study 
purposes. 

8. Use of paralyzing or 
immobilizing drugs for 
restraint. 

9. Exposure to abnormal or 
extreme environmental 
conditions. 

10. Psychotic-like behavior 
suggesting a painful or 
distressful status. 

11. Euthanasia by procedures 
not approved by the 
AVMA. 

(Note: there is no USDA Category A.) 
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Guidelines for determining USDA classification in protocols involving tissue collection before/after 

euthanasia and/or animal perfusion: 

 

If an animal will be euthanatized by an approved physical or chemical method of euthanasia solely for 

the collection of tissues (after the animal's death), the procedure should be classified as USDA C. 

 

If an animal will be anesthetized so that non-vital tissues can be collected (liver or skin biopsy), and 

the animal will then be allowed to recover, the procedure should be classified as USDA D (survival 

surgery). 

 

If an animal will be anesthetized so that non-vital tissues can be collected (liver or skin biopsy, etc.); 

and the animal will then be euthanatized, the procedure should be classified as USDA D (non-survival 

surgery). In this scenario, it is necessary to justify why the animal couldn't be euthanatized (USDA 

category C) rather than anesthetized. 

 

If an animal will be anesthetized so that vital tissues can be collected (heart, both kidneys or lungs, 

whole liver, etc.), the animal will obviously succumb to the procedure. To determine whether this will 

be euthanasia or non-survival surgery, we must consider the definition of euthanasia. A critical 

component of this definition is "rapid unconsciousness followed by loss of cardiac, respiratory and 

brain function". Based on this definition, procedures which require tissue manipulation or other 

prolonged techniques prior to the animals death (more than a few minutes) should be classified as 

non-survival surgery (USDA D). Similarly, if an animal will be anesthetized so that the tissue can be 

collected in the "freshest" possible state (i.e. heart) and the tissues will be rapidly excised, the 

procedure should be classified as euthanasia (USDA C). (Note: In this scenario, it is difficult to justify 

why the animal couldn't be euthanatized rather than anesthetized.) 

 

If an animal will be anesthetized so that it can be chemically perfused, the same "test of time" applies 

(i.e.: long, technical manipulations should be classified as USDA D; while rapid intravascular 

injection of the perfusate without other manipulations should be classified as USDA C). 

 

NOTE: Because the USDA classification system is based on the "potential for pain, distress or 

discomfort," the anesthetic/euthanasia drug dose becomes a critical concern. For example, if a known 

"euthanasia dose" of pentobarbital will be administered, drug irreversibility is assumed. Thus, once the 

animal is confirmed to be in an anesthetic plane (toe pinch response, etc.), tissues can be collected/ 

procedures can be performed without the concern about what the animal will be perceiving. This 

procedure would then be classified as USDA C. The Committee recommends using a euthanizing dose 

whenever possible. Other methods may be appropriate with proper scientific justification. 
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ANIMAL CARE AND USE PROTOCOL  
  

Mahidol University-Institute Animal Care and Use Committee 

 (MU-IACUC) 
“Exemption Review” 

  

 COVER SHEET   
  

  

Protocol Number   

This section will 

be completed by 

the 

MU-IACUC 

Received by IACUC (dd/mm/yy)  

Approved/Request Modification (dd/mm/yy)  

Resubmitted (dd/mm/yy)  

Approved/Disapproved by IACUC (dd/mm/yy)  

Approved/Disapproved by IO/Dean (dd/mm/yy)  

Expiration Date (dd/mm/yy)  

 

 

Protocol title:  

(Thai)…………………………………………………………………………………………....

..................................................................................................................................................... 

(English)………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….……… 

If this protocol is a part of the main project, please provide the main project title:  

(Thai)              

(English)            

Funding source(s):            

Grant proposal:  to be submitted 

    has been submitted  

 has been approved. If approved, duration of approval   

Anticipated protocol period: From   To     

Type of animal protocol 

[   ] Research: In the Field of           

[   ] Testing/Monitoring (please specify)        

[   ] Teaching: Course Title/Level         

[   ] Biological Production: (please specify)         

[   ] Animal Breeding (please specify)        

[   ] Other (please specify)           
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Principal investigator: Name………………………………………………………..….. 

(for a student thesis, the principal investigator is the principal adviser, and the student is a co-investigator) 

  

  Position:   …………………………Department ……………………...…………

 Faculty/Institute ……………………………………………………………….... 

         …………………………………………………………………. 

         Tel.  …………………………Fax. ….………………………… 

         E-mail  ………………………………………………………...... 

         * Animal use license no…………………………Expired date………………………. 

  

 

Co- investigator: Name   ………………………………..…  ……………………  

           Position:   …………………………Department ……………………...…………

 Faculty/Institute ……………………………………………………………….... 

         …………………………………………………………………. 

         Tel.  …………………………Fax. ….………………………… 

         E-mail  ………………………………………………………...... 

          *Animal use license no…………………………Expired date………………………. 

 

Co- investigator: Name   ………………………………..…  ……………………  

           Position:   …………………………Department ……………………...…………

 Faculty/Institute ……………………………………………………………….... 

         …………………………………………………………………. 

         Tel.  …………………………Fax. ….………………………… 

         E-mail  ………………………………………………………...... 

         *Animal use license no…………………………Expired date………………………. 

  

Contact Person in Case of Emergency:         

Office/Affiliation:            

Phone:       E-mail:      

 

 

 

 

*Issued by Institute of Animal for Scientific Purposes Development, NRCT 

41



MU Application for a Permission of Animal Care and Use 

MU- ACU F02 

3 
MU-Protocol Format Exemption: (March 2017) 

 

Your signature as P.I., Co-investigator on this application verifies that the information herein 

is true and correct and that you are familiar with and will comply with standard of animal care 

and use established under the ethical guidelines and policies of the Mahidol University and 

Office of the National Research Council of Thailand (NRCT) and the animal for scientific 

purpose act., B.E. 2558 
 

 

Principal investigator: Name………………………………………………………..…  

            __________________________ _______________ 

         (Signature)     (Date)    

      
  

Co- investigator: Name   ………………………………..…  ……………………  

 __________________________ ________________ 

        (Signature)     (Date) 
  

Co- investigator: Name   ………………………………..…  ……………………  

 __________________________ ________________ 

(Signature)     (Date) 

************************************************************************* 

                                     This section will be completed by the MU-IACUC 

  

Statistical Review: Name  …… ………………………….………………… 

 

           __________________________________________ 

(Signature)     (Date) 

 

Safety Review: Name …………… …………………..……………………  

 

           __________________________ ________________ 

(Signature)     (Date) 

 

Attending Veterinarian: Name ………… ……………………………...….........… 

 

    * Animal use license no…………………………Expired date………………………. 

  * * Veterinary practitioner license no……………………Expired date…………………….  

 

   __________________________ ________________ 

(Signature)     (Date) 

 

 

*Issued by Institute of Animal for Scientific Purposes Development 

** Issued by The Veterinary Council of Thailand 
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Head of Faculty/Institute: Name ………………………………..…  ……………………  

     __________________________

 ________________ 

(Signature)     (Date) 
  

Faculty/Institute:  ………………………………………………………………………   

            ………………………………………………………………..……   

  

 

Approval  

    MU-IACUC Review:   

     

       Approved      Approval recommended    Disapproved     

  

        ………………………………………..……………………  

                (Chair, MU-IACUC Signature, Date)                    
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MAHIDOL UNIVERSITTY 
STANDARDIZED RESEARCH PROTOCOL FORMAT 

FOR PERMISSION OF ANIMAL CARE AND USE  
  

1. Non-technical summary: (Provide a brief description of the project that is easily understood by 

non-scientists, expressing its significance and needs for undertaking the study).  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

2. Rationale and literature review: ((Include a brief statement of the requirement for the   

information being sought. Typically, the literature or the experience that led to the proposal will be 

briefly reviewed, references cited will be provided.) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Literature Search for Duplication: (This search must be performed to prevent unnecessary  

duplication of previous experiments.)   

 3.1  Literature Source(s) Searched: (database name)…..    

3.2 Date of Search: (perform the search no earlier than 6 months prior to IACUC meeting, 
(dd/m/yy)          

3.3 Period of Search: (range of years searched):      

3.4 Key Words used in Search:         

3.5 Results of Search: Provide a narrative description of the results of the literature search 

              

4. Objective(s): (Provide goal/specific aim of this project)  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

  

5. Experimental design: (Provide a complete description of what will be done to the animals. 

Succinctly outline the formal scientific plan and direction for experimentation, sequential description of 

procedures what will be done to the animals from obtain the animal to the end of study.  A diagram or 
chart may be helpful to explain complex design). 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  
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6. Data analysis and statistical method: (List the statistical test(s) planned or describe the strategy 

intended to evaluate the data). 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

7. Source of samples or specimens:    

     7.1 From previously approved protocol: (Provide detail of the source protocol) 

7.1.1 Protocol Title – Protocol no. 

      (Thai): …………….…………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

     (English): ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………..……………………….. 

7.1.2 Description of animal source of sample 

Animal  
Genus and 

Species  
Sample/Organ/Specimen  

Number of samples will be 

used in this protocol 

    

    

 

      7.2 From wildlife (must be complied with Wildlife Preservation and Protection Act 

BE.2535), please specify: 

…………………………………………………………………………………………….… 

       7.3 From other sources, please specify: 

………………………………………………………………………………………….…… 

       7.4Transportation of samples/specimen to the laboratory (Check all that apply): 

  Transport in a closed container, please specify 

…………………………………………………………………………….…………..        

………………………………………………………………………………………… 

     Duration of transportation: 

……………………………………………………………………………………..… 

  Transport in a temperature controlled container, please specify …………………      

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

     Duration of transportation: 

………………………………………………………………………………………… 

  Other, please specify 

………………………………………………………………………………………… 

     Duration of transportation: 

……………………………………………………………………………… 
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8. Disposal of sample/specimen: 

……………………………………………………………………………………     

 ………………………………………………………………………………………  

 9. Biohazard/safety:  

       Infectious agent (s) is/are used: specify …………………………………………..  

       Biohazardous chemical or carcinogen or radioactive material is/are used   

        specify  ………………………………………………………………………………  

       Recombination agent(s) is/are used: specify  …………………………………...…  

       None  

9.1 Provide a list of any potential biohazards associated with this protocol. Specify 

biosafety level.      BSL 1      BSL 2      BSL 3      BSL 4  

    

9.2 Explain any safety precaution or program designed to protect personnel from 

biohazard and any surveillance procedure in place to monitor potential exposure. 

 …………………………………………………………………………………………….  

 …………………………………………………………………………………………….   

9.3 Explain how the waste is decontaminated and disposed.   

          ………………………………………………………………………………………….  

         ………………………………………………………………………………………….  

9.4 List primary safety equipment and personnel protective equipment requirements.                            

……………………………………………………………………….........................  

         ……………………………………………………………………………………….  

9.5 List procedures if any accident, injury or illness occurs.        

……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….  

9.6 List specific treatment provision for accidental exposure.    

         ……………………………………………………………………………………… 

         ………………………………………………………………………………………  

9.7 List relevant occupational medical health provision.    

          ……………………………………………….……………………………………  

         …….…………………………………………………………………………........  

  

 

 

46



MU Application for a Permission of Animal Care and Use 

MU- ACU F02 

8 
MU-Protocol Format Exemption: (March 2017) 

 

 

10. Qualification of personnel:   

List all individuals who will be involved in this protocol.   

Name  Responsibilities  Description of relevant experience   

or training  

 …………………    ……………………….   ………………………………………...  

 …………………    ……………………….   ………………………………………...  

 

 

         

………………………………………    ………….   

          (Principal investigator)                  Date  
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ANIMAL CARE AND USE PROTOCOL  
  

Mahidol University-Institute Animal Care and Use Committee 

 (MU-IACUC) 

  

COVER SHEET  

Aquatic Animals Study Protocol 
 

Protocol number   

 

This section will 

be completed by 

the 

MU-IACUC 

Received by IACUC (dd/mm/yy)  

Approved/Request modification (dd/mm/yy)  

Resubmitted (dd/mm/yy)  

Approved/Disapproved by IACUC (dd/mm/yy)  

Approved/Disapproved by Dean (dd/mm/yy)  

Expiration Date (dd/mm/yy)  

 
 

Protocol title:  

(Thai)…………………………………………………………………………..……………......

.................................................................................................................................................... 

(English)………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….…….… 
 

If this protocol is a part of the main project, please provide the main project title:  

(Thai)              

(English)            

Funding source(s):            

Grant proposal:  to be submitted 

    has been submitted  

 has been approved. If approved, duration of approval   

 

Anticipated protocol period: From   To     

 

Type of animal protocol 

[   ] Research: In the Field of           

[   ] Testing/Monitoring (please specify)        

[   ] Teaching: Course Title/Level         

[   ] Biological Production: (please specify)         

[   ] Animal Breeding (please specify)        

[   ] Other (please specify)           
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Principal investigator: Name………………………………………………………..…  

(for a student thesis, the principal investigator is the principal adviser, and the student is a co-investigator) 

 

  Position:   …………………………Department ……………………...…………

 Faculty/Institute ……………………………………………………………….... 

         …………………………………………………………………. 

         Tel.  …………………………Fax. ….………………………… 

         E-mail ………………………………………………………...... 

         * Animal use license no…………………………Expired date………………………. 

  

 

Co- investigator: Name   ………………………………...………………………………. 

           Position:   …………………………Department ……………………...…………

 Faculty/Institute ……………………………………………………………….... 

         …………………………………………………………………. 

         Tel.  …………………………Fax. ….………………………… 

         E-mail ………………………………………………………...... 

          *Animal use license no…………………………Expired date………………………. 

 

Co- investigator: Name   ………………………………...………………………  

           Position:   …………………………Department ……………………...…………

 Faculty/Institute ……………………………………………………………….... 

         …………………………………………………………………. 

         Tel.  …………………………Fax. ….………………………… 

         E-mail ………………………………………………………...... 

         *Animal use license no…………………………Expired date………………………. 

 

Contact person in case of emergency:         

Office/Affiliation:            

Phone:       E-mail:      

 

 

 

*Issued by Institute of Animal for Scientific Purposes Development, NRCT 
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Your signature as P.I., Co-investigator on this application verifies that the information herein 

is true and correct and that you are familiar with and will comply with standard of animal care 

and use established under the ethical guidelines and policies of the Mahidol University and 

Office of the National Research Council of Thailand (NRCT) and the animal for scientific 

purpose act., B.E. 2558 
 

Principal investigator: Name………………………………………………………..…  

            __________________________ _______________ 

         (Signature)     (Date)    

      
  

Co- investigator: Name   ………………………………...…  ……………………  

 __________________________ ________________ 

        (Signature)     (Date) 
  

Co- investigator: Name   ………………………………...…  ……………………  

 __________________________ ________________ 

(Signature)     (Date) 

 

Head of department: Name ………………………………...……………………  

 

 __________________________ ________________ 

 

(Signature)     (Date) 
  

Faculty/Institute:  ………………………………………………………………………   

            ………………………………………………………………..……   

 

************************************************************************* 

                                     This section will be completed by the MU-IACUC 

  

Statistical review: Name  …… ………………………….………………… 

 

           ______________________         ________________ 

(Signature)      (Date) 

 

Safety review: Name             ………… …………………..……………………  

 

           __________________________     ________________ 

(Signature)     (Date) 
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Attending veterinarian: Name ………… ……………………………...….........… 

  * Animal use license no………………………………Expired date…………………… 

  * * Veterinary practitioner license no……..…………Expired date…………………….  

 

   __________________________ ________________ 

(Signature)     (Date) 

 

 

  * Issued by Institute of Animal for Scientific Purposes Development, NRCT 

** Issued by The Veterinary Council of Thailand 

 

 

Approval  

    MU-IACUC Review:   

     

        Approved  Approval recommended     Disapproved  

      

        ………………………………………..……………………  

                (Chair, MU-IACUC signature, Date)                    
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MAHIDOL UNIVERSITTY 
STANDARDIZED RESEARCH PROTOCOL FORMAT 

FOR PERMISSION OF ANIMAL CARE AND USE  
                                      (Aquatic Animals Study Protocol) 

  
1. Non-technical summary: (Provide a brief description of the project that is easily understood by 

non-scientists, expressing its significance and needs for undertaking the study).  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

2. Rationale and literature review: (Include a brief statement of the requirement for the information 

being sought. Typically, the literature or the experience that led to the proposal will be briefly 

reviewed, references cited will be provided). 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Literature search for duplication: (This search must be performed to prevent unnecessary 

duplication of previous experiments).   

 3.1  Literature source(s) searched (database name):…………………………………….. 

3.2 Date of search: (perform the search no earlier than 6 months prior to IACUC meeting, 

(dd/m/yy)          

3.3 Period of search (range of years searched):……………………………………………. 

3.4 Key words used in search:         

     3.5 Results of search: Does the proposed research duplicate any previous work?             

           No              Yes           

              If YES, explain why it is scientifically necessary to duplicate the experiment.  

 …………………………………………………………………………………………….              

4. Objective(s): (Provide goal/specific aim of this project)  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

5. Experimental design: (Provide a complete description of what will be done to the animals. 

Succinctly outline the formal scientific plan and direction for experimentation, sequential description of 

procedures what will be done to the animals from obtain the animal to the end of study.  A diagram or 

chart may be helpful to explain complex design). 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

6. Data analysis and statistical method: (List the statistical test(s) planned and describe the 

strategy intended to evaluate the data). 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

7. Animal model:        

 7.1 Description of animals  

Common name  Genus and species  Strain  Age  Weight  Sex  Number  

 …………….    …………………   …………………   …    …….    …    …….   

 …………….    …………………   …………………   …    …….    …    …….   
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Special consideration: (List specialized requirements for the research animals, if any) ......................... 

             7.2 Source/Vendor:   

  Nature (Perform without contravention to law and careful execution.  Recognizing  

                   the health of  animals, endangered species and ecosystems). 

        Laboratory animals from .............................................................................. 

                             (With genetic quality and health certificates) 

 Commercial source, please specify ……..............................…………….. 

 Other, please specify …………............................................………..    

                               7.3 Transportation……………………………………………………………………. 

  7.4  Prevention of injury and/or infection……………………………………………. 

  7.5 Quarantine 

    No 

    Yes, please specify (Method, area and period)……………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 8. Scientific justification for animal species and number requested.  

  8.1 Animal model and species justification: (Provide a scientific justification for the choice 

of animal model(s). What physiological and morphological characteristics does this animal possess that 

make it the best possible model?) 

………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….  

              8.2 Number of animals required: (Provide an explanation of how the numbers of  

Animals to be used in each group or total were appropriate. Number of animals used in the experiment  

should be based on scientific and statistical requirements to achieve objectives). 

……..………………………………………………………………………………….............. 

…………………………………………………………………………………………………. 

9. Animal care:     

       9.1 Study location: (Study room where the animals will be housed.)   

 …………………………………………………………………………………….     

              9.2 Housing system:  

     Open system    

     Closed system   

     Semi system 

             Other, please specify ……………………………………...  

  (Sheltered, Outdoor, Naturalistic)  

             9.3 Macroenvironment (In room) 

                   9.3.1 Temperature 

                    ………..….C  

                              Ambient temperature 

        9.3.2 Humidity ……………………………….......................................…. 

        9.3.3 Ventilation …………....................................……………………..         

                   9.3.4 Illumination 

      9.3.4.1 Light source 

    Natural  Fluorescent/ LED ……….................…. Lux 

    Other, please specify ………..….........................………… 

   Intensity …….......................................… Lux 
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    9.3.4.2 Photoperiod ………………...........………………………… 

        9.3.5 Noise and vibration control 

                    No 

                    Yes, please describe ………………………................................………. 

             9.4 Microenvironment (In water): 

                    9.4.1 Water system 

       Recirculation system 

       Flow-through/single-pass system 

       Static system     

             Other, please specify   ……………………………………………....   

                    9.4.2 Water quality treatment and control 

       Water pre-treatment and chemical removal 

    [   ] No 

    [   ] Yes, please specify (chemicals/ozone/UV/etc). ……....……  

                    Water quality control 

    [   ] Parameters, please specify………..…………… 

    [   ] Frequency of water quality testing, please specify ………  

       [   ] Water changing schedule : ….........…... days;  

                         Changing: ……............…. % 

                                 Water temperature control 

       [   ] No 

                                        [   ] Yes, please specify……………………………………      

             9.4.3   Life support system 

           No 

           Yes, please specify 

       [   ] using life support system  

    [   ] Other, please specify ..………………………….................. 

               9.4.4   Behavioral management 

              No 

            Yes, environmental enrichment will be provided to elicit 

                                       appropriate behaviors 

                        9.4.5   Social management 

              Single housing because ….......................................…………… 

               Social housing, number of animals per tank …............…….......… 

       9.5 Sanitation (Method and material) 

…………………………………………………………..………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………….. 

9.6 Food:  

          Type of food:  Commercial feed    

                                  Other, please specify ………………………………………….  

           Feeding schedule:  ……………………………………………………………  

9.7 Aquatic animal tank 

9.7.1 Size …………..….……… Volume …………......…………………….… 

9.7.2 Material ………........................……………………………………….…. 
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            9.7.3 Stocking density (Number of animals per liter/ton) ….............................. 

 

 9.8 Substrate 

 No 

  Yes, please specify………………………………………………………  

10.  Health monitoring: (Describe the criteria used for health evaluation while the animals are on  

                                               Study.) 

………………………………………………………………………………………………….  

11. Animal welfare:  

           11.1 Replacement, Reduction and Refinement. (Briefly describe how you have considered 

each of the following alternatives (the 3Rs) or why they are not applicable  

         11.1.1 Replacement of animals (e.g., with in vitro models, computer models or less 

sentient  animals):  

………….……………………………………………………………………. ……………. 

 ……………………………………………………………………………………………. 

                  11.1.2 Reduction in the number of animals (e.g., using appropriate statistical methods  

in the design and analysis of the study; reduction in experimental variability by using 

animals of defined genetic or microbiological status):  

 ……………………………………………………………………………………………….       

 ……………………………………………………………………………………………….. 

                  11.1.3 Refinement of experimental procedures to minimize pain or distress  

                               (e.g., early endpoints; use of analgesics, anesthetics or sedatives; techniques that 

reduce stress in the animal.): 

……………………………………………………………………………..………………….. 

……………………………………………………………………………………………..…..            

             11.2 Anesthesia 

                 Yes       No  

If YES, please answer the following questions: 

              11.2.1 Route of administration 

                  Non-chemical methods, please describe……………………………………. 

                  Chemical methods 

                       [   ] Inhalation 

                       [   ] Parenteral 

              11.2.2   Anesthetic agent(s) used: 

                      1) Name: …………………………………….…………………………….  

                            2)  Dosage: …………………………………………………………………. 

                            3) Stage of anesthesia……………………………………………………… 

12. Surgery:    

        Yes      No    

       If YES, please answer the followings:      

              Surgical procedure is:        Underwater       Out of water surgery 

              Surgery techniques:             Non-recirculating system 

                                                           Recirculating system 

            12.1 Location: Give the location/room number for the proposed surgical procedure.  

 …………………………………………………………………………………………….  
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      12.2 Surgeon/qualification: Indicate who will perform the surgery, and his/her qualifications, 

training, or experience in the proposed procedure.   

 …………………………………………………………………………………………….  

 …………………………………………………………………………………………….       

      12.3 Procedure: Describe in detail the surgical procedure. …………………………….….  

 ……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………..       

      12.4 Pre- and post-operative provision: Detail the provision for both pre-and   

                 post-operative care, including provisions for post-surgical observation.   

  …………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………… 

      12.5 Describe long-term care of chronic survival procedure.  

 …………………………………………………………………………………………….  

 …………………………………………………………………………………………….       

       

13. Blood, body fluid withdrawal/tissue and organ collection.  

      Are the animal survived during blood/ body fluid collection? 
  

  Method/Anatomic 

location  

Needle size/  

catheter size  

and length  

Biopsy size  Volume  

collected  

(ml)  

Frequency  

 

Blood  

withdrawal  
……. ……. …… ……. ……. 

Body 

Fluid  

withdrawal 

……. ……. ……. ……. ……. 

Tissue  

collection  
……. ……. ……. ……. ……. 

Other 

please 

describe  

……. 

Please describe : ............................................... 

................................................................................ 

................................................................................ 

……. 

 

14. Restraint with mechanical devices:  

  Yes         No        

If YES, describe device, duration of restraint, frequency of observation, conditioning 

procedures and steps to assure comfort and well-being.  

 …………………………………………………………………………………………….       

 …………………………………………………………………………………………….       

      If prolonged restraint is used, must provide justification:  

 …………………………………………………………………………………………….       

 …………………………………………………………………………………………….     
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 15. Project involving food and water deprivation, or dietary manipulation:  

  Yes         No  

If YES, describe methods for assessing  physical conditions, discomfort, stress, and 

distress during the course of study. Include clinical signs or manifestations expected.  

……………………………………………………………………………………………… 

  Amount  

restricted/added  

Duration  Compound  

supplemented  

Compound  

deleted  

Frequency  

Food 

restriction  
 ………….    ………….   ………….   ………….    ………   

Fluid 

restriction  
 ………….    ………….   ………….   ………….    ………   

Nutrient 

alterations  
 ………….    ………….   ………….   ………….    ………   

 

16. Tumor and disease models, toxicity testing:  

 Yes        No  

If YES, describe methodology used for tumor/disease and/or toxicity testing. State 

objective criteria used to assess physical condition and pain, discomfort, stress, and 

distress during the course of study, including clinical signs or manifestations expected 

from the procedure. What criteria will be used to determine a humane endpoint before 

severe morbidity and death?  

 …………………………………………………………………………………………….       

 …………………………………………………………………………………………….  
       

17. Behavioral studies:  

  Yes        No     

If YES, describe in detail types of behavioral manipulations, including placement in 

testing chambers or apparatus, use of adversive stimuli, duration of test periods, and 

frequency of test periods. 
………………………………………………………………………………………….       

 ………………………………………………………………………………………………….  

 18. Study endpoint: (State the endpoint for the animals in this protocol. Indicate whether recovery, 

euthanasia, or death is/are expected, and when the animal experimentation phase will be stopped 

……………………………………………………………………………………………….. ……….. 

 ……………………………………………………………………………………………….. 

 

19. Euthanasia / Disposition of animals  

           19.1 Disposal of animals after completion of activity, the animals will be: 

         Euthanized      Returned to production/breeding unit/facility inventory  

         Transferred to another research project:  

   –  Protocol No.  …….…… and investigator …………………………….  

         Other (Please describe) ……………………………………………………  
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            19.2 Euthanasia method 

                      Chemical 

 Substance and dose used for euthanasia ……..................................... 

 Route of administration ………........................................................... 

                      Mechanical, please specify ………................…………………………. 

                      Other, please specify ………..................................…………………….  

20. Necropsy/ Selected tissue and sample collection 
     No    

         Yes, please describe.  

              – Location......................................................................................................  

– Who will do it, and what is their experience in the technique used? .... 

           ……………………………………………………………………………… 

– Personnel protective equipment (PPE) ........................................................ 

…………………………………………………………………………………. 

21. Animal tissue and carcasses disposal: Describe method used to dispose animal tissue and 

carcasses.  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

22. Biohazard/safety:  

       Infectious agent (s) is/are used: specify ……………………………………… 

                            Please provide the certificate of biosafety approval  

       Biohazardous chemical or carcinogen or radioactive material is/are used   

            specify …………………………………………………………………………  

       Recombination agent(s) is/are used: specify …………………………………...…  

       None  

 22.1. Provide a list of any potential biohazards associated with this proposal: 

 Specify Biosafety Level (1 or 2). Please see biosafety guidelines (page 107 – 174) 

to detail. (http://research.buu.ac.th/web2015/file/Guideline.pdf) 

  [   ] Biosafety level 1 ……………………………….…… 

[   ] Biosafety level 2 ………………...........……………….. 

    

     22.2 Explain any safety precaution or program designed to protect personnel  

        From biohazard and any surveillance procedure in place to monitor potential  

        exposure. 

……………………………………………………………………………….…………..  

         ……………………………………………………………………………………………. 

  

     22.3 Explain how the waste is decontaminated and disposed.    

          ………………………………………………………………………………………….  

           ……………………………………………………………………………………….….  

     22.4 List primary safety equipment and personnel protective equipment   

       requirements.                                                    

……………………………………………………………………..................................  

          …………………………………………………………………………………….…….  
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      22.5 List procedures if any accident, injury or illness occurs.   

…………………………………………………………………………………………..                          

……………………………………………………………………………………………  

       22.6 List specific treatment provision for accidental exposure.    

         …………………………………………………………………………………………….  

        ……………………………………………………………………………………………. 

       22.7 List relevant occupational medical health provision.   

        …………………………………………………………………………………………… 

        …………………………………………………………………………………………… 

23. Qualification of personnel:   

List all individuals who will be involved in this protocol. If personnel do not have experience in working 

with animals, state how they will be trained 

  

Name  Responsibilities  Description of relevant experience   

or training  

 …………………    ……………………….   ………………………………………...  

 …………………    ……………………….   ………………………………………...  

 …………………    ……………………….   ………………………………………...  

 …………………    ……………………….   ………………………………………...  

 …………………    ……………………….   ………………………………………...  

 …………………    ……………………….   ………………………………………...  

 

As Principal investigator on this protocol, I verifies that the information herein is true and 

correct and that I am familiar with and will comply with standard of animal care and use 

established under the ethical guidelines and policies of Mahidol University, and Office of the 

National Research Council of Thailand (NRCT). Additionally, I acknowledge my 

responsibilities and provide assurances for the followings:  

  

A. Animal use: The animals authorized for use in this protocol will be used only in the 

activities and in the manner described herein, unless a deviation is specifically approved by 

the MU-ACUC.  

B. Duplication of effort: I have made a reasonable, good faith effort to ensure that this 

protocol is not an unneccessary duplication of previous experiments.  

C. Statistical assurance: I assure that I have consulted with qualified statistician to evaluate 

the statistical design or strategy of this proposal, and that the minimum number of animals 

needed for scientific validity are used.  

 

D. Biohazard/safety: I have taken into consideration, and I have made the proper 

coordinations regarding all applicable rules and regulations concerning radiation protection, 

biosafety, recombinant issues, etc., in the preparation of this protocol.  

E. Training: I verify that the personnel performing the animal procedures/manipulations 

described in this protocol are technically competent and have been properly trained to ensure 

that no unneccessary pain or distress will be caused as a result of the 

procedures/manipulations.  
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F. Responsibility: I acknowledge the inherent moral and administrative obligations 

associated with the performance of this animal use protocol, and I assure that all individuals 

associated with this project will demonstrate a concern for the health, comfort, welfare, and 

well-being of the research animals.  Additionally, I pledge to conduct this study in the 

responsibility for implementing animal use alternatives where feasible, and conducting 

humane and lawful research.  

G. Scientific review: This proposed animal use protocol has received appropriate peer 

scientific review, and is consistent with good scientific research practice.  

H. Research studies: This protocol IS or IS NOT (circle one) associated with a grant 

application. If yes, I certify that this protocol is essentially the same as the study found in the 

grant application or program/project. The MU-ACUC and the funding agency will be notified 

of any changes in the proposed project, or personnel, relative to this application. I will not 

proceed with animal experiment until approval by the MU-ACUC is granted.  

  

  

         ………………………………………    ………….   

          (Principal investigator)                  Date  
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ANIMAL CARE AND USE PROTOCOL 

FOR TEACHING (MU-ACU F05) 

 
Mahidol University-Institute Animal Care and Use 

Committee (MU-IACUC) 

 

Protocol number 
 This section will 

be completed by 

the MU-IACUC Received by IACUC (dd/mm/yy) 
 

 

Subject: 

(Thai)…………………………………………………………………………………………… 

(English)………………………………………………………………………………………... 

 

Course...................................Course Title……………..………....………………….……....... 

Study level…………………….………… 

(Please attach course syllabus) 

 

Anticipated protocol period: From…………………………..To……………………………. 

(Animal care and use protocol for teaching certification period is up to 3 years depend on decision of  

MU-IACUC) 

 

Course coordinator: Name……………………………………………………......................... 

Position.………………………………Department………………………...………… 

Faculty/Institute……………………………………………………………………...... 

…………………………….…………………………………………. 

Tel.………………………..……Fax...….…………...……………… 

E-mail……………………………………………………………...... 

* Animal use license no…………………………..Expired date…………………..… 

 

Contact person in case of emergency:………………………………………………………... 

Office/Affiliation:……………………………………………………………………………… 

Phone:……………………………….E-mail:………………………………………………… 

 

*Issued by Institute of Animal for Scientific Purposes Development, NRCT 
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Your signature as Course coordinator on this application verifies that the information herein is 

true and correct and that you are familiar with and will comply with standard of animal care 

and use established under the ethical guidelines and policies of the Mahidol University and 

Office of the National Research Council of Thailand (NRCT) and the animal for scientific 

purpose act., B.E. 2558 

 

Course coordinator: Name………………………………………………………..….. 

 

__________________________ _______________ 

(Signature) (Date) 

 

 

Head of Faculty/Institute: Name………………………………...…………………… 

 

__________________________ _______________ 

(Signature) (Date) 

 

Faculty/Institute:……………………………………………………………………… 

 
***************************************************************************************************************** 

This section will be completed by the MU-IACUC 

 

Statistical review: Name………………………………………………………..……... 

 

__________________________ _______________ 

(Signature) (Date) 

 

 

Safety review: Name………………………………………………………..………..... 

 

__________________________ _______________ 

(Signature) (Date) 

MU-IACUC Review: 

 Approved  Approval recommended  Disapproved 

 

………………………………………..…………………… 

(Chair, MU-IACUC signature, Date) 

 

************************************************************************** 
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MAHIDOL UNIVERSITTY 

STANDARDIZED RESEARCH PROTOCOL FORMAT 

FOR PERMISSION OF ANIMAL CARE AND USE 

 

1. Course description: (Provide a brief description of the project that is easily understood by non-

scientists, expressing its significance and needs for undertaking the study.) 
…………………………………………………………………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………….

..………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Rationale and literature review: (Include a brief statement of the requirement for the information 

being sought. Typically, the literature or the experience that led to the proposal will be briefly reviewed, 

references cited will be provided.) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Literature search for new study: (This search must be performed to new technology of training 

method or new hypothesis involving in this course.) 

3.1 Literature source(s) searched (source):……………………………………………. 

3.2 Date of search: (perform the search no earlier than 6 months prior to IACUC meeting, 

(dd/m/yy)........................................................................................................................ 

3.3 Period of search (range of years searched):…………………………………………… 

3.4 Key words used in search:………………………………………………………... 

3.5 Results of search (provide a narrative description of the results of the literature search) 

……………………………………………………………………………………... 

…………………….……………………………………………………………….. 

 

4. Objective(s): (Provide goal/specific aim of this course) 

………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Teaching design: (Provide a complete description of what will be done to the animals. Succinctly 

outline the formal scientific plan and direction for experimentation, sequential description of 

procedures what will be done to the animals from obtain the animal to the end of study.  A diagram or 

chart may be helpful to explain complex design.) 

………………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………… 
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6. Data analysis and statistical method: (List the statistical test(s) planned or describe the strategy 

intended to evaluate the data.) 

…………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Animal model and species justification: 

7.1 Description of animals 

Common 

name  

Genus and 

species  

Live 

/dead 
Source/Vendor Age  Sex 

Number 

animals 

used per 

semester 

Number 

animals used 

in this 

protocol 

        

        

        

 

Students / animal………………..……………………………………………………………... 

Permanent animal ID method: (eg. ear tag, ear punch, microchip, tattoo, N/A, other please specify) 

……………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………..… 

Special consideration: (List specialized requirements for the research animals, e.g. certain antibody or virus 

free, Pasteurella free, etc.) 
………………………………………………..…………………………………………………

…..……………………………………………………………………………………………… 

7.2 Scientific justification for animal species and number requested. 

7.2.1 Animal model and species justification: (Provide a scientific justification for the 

choice of animal model(s). What physiological and morphological characteristics does this animal 

possess that make it the best possible model?) 

……………………………………………………………………………….……………….…

……………………………………………………………………………….…………….……

……………………………………………………………………………………….…………. 

7.2.2 Number of animals required: (Provide an explanation of how the numbers of animals to 

be used in each group or total were appropriate. Number of animals used in the experiment should be 

based on scientific and statistical requirements to achieve objectives.) 

……..…………………………………………………………………………………................

.…………………………………………………………………………………………………. 
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8. Animal care and use: 

8.1 Husbandry consideration: (Briefly describe animal housing and living conditions, routine 

animal observations, feed and water provisions, etc.) 

8.1.1 Study location: (Study room where the animals will be used or housed) 

…………………………………………………………………………………….……………

……..…………………………………………………………………………………………… 

8.1.2 Housing system: 

 Clean conventional  Strict hygienic conventional 

 Isolator maintained  Barrier maintained 

 Laminar flow 

 Other, please specify……………………………………....................... 

8.1.3 Caging: 

 Solid bottom, open top Static filtered top cages 

 Suspended cages, wire bottom  Metabolic cages 

 Individual ventilated cage (IVC) 

 Other, please specify………………………………………………….... 

8.1.4 Cage size: W x L x H, (inch)………………………………………………... 

8.1.5 Caging materials: 

 Plastic  Stainless steel  

 Other, please specify……………………………………………………. 

8.1.6 Number of animals per cage:……….....………………………………….. 

8.1.7 Social housing (more than one animal per cage): (The IACUC requires social housing 

of all social animals) 

 Yes  No 

If NO, provide scientific justification for not socially housing the animals. 

Describe what will be done to replace this social contact with conspecifics. 

…………………………………………………………………………………..

..………………………………………………………………………………… 

8.1.8 Environmental requirements: 

Temperature: ……………………………………………............................... 

Humidity: …………………………………………….................................... 

Light:  Standard fluorescent 

  Other, please specify………………………….……..……. 

Light cycle:  Standard 12:12 (ligh:dark)        

  Other, please specify   ………………………………..…... 
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8.1.9 Food: 

Type of food:  Standard diet  Other, please specify ………………. 

Feeding schedule: 

 Routine feeding (Ad libitum)  

 Other, please specify……….……………………..…............ 

8.1.10 Water: 

Type of water  Hyperchlorinated  ……..  ppm. 

 RO water……………………… 

 Other, please specify……………………………..… 

Provision of water: 

 Routine feeding (Ad libitum) 

 Other, please specify ………………………………. 

8.1.11 Bedding: 

 No 

 Yes, please specify  Sterile  Non-sterile  

Type of bedding: 

 Wood shaving  Sawdust 

 Paper  Other, please specify………… 

Schedule of bedding changing: 

 Weekly  At specified interval, every…………………….day(s) 

8.1.12 Environmental Enrichment: 

 Acceptable 

 Not acceptable, please justify. 
8.2 Is this project intended to conduct the animal experiment in other building? 
(This is allowed for conducting experiment(s) only not for housing.  In addition, the holding period 

must be less than 12 hours.) 

[   ] No  [   ] Yes 

If YES, please provide information below: 

1. Where the experiment is expected to be conducted? Please indicate the 

building name and room number. 

………………………………………………………….........……………….… 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 
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2. Please provide the animal experimental procedures in detail. 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

3. Estimated total time period that live animals will be kept in the laboratory 

is……………hours 

4. How will the animal sample or carcass be disposed? 

………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….. 

 

9. Veterinary medical care: (Describe the routine veterinary care. List the criteria used for health 

evaluation while the animals are on study.) 

……………………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

10. Animal welfare:  

10.1 Replacement, Reduction and Refinement. (Briefly describe how you have considered 

each of the following alternatives (the 3Rs) or why they are not applicable.) 
10.1.1 Replacement of animals (e.g., with in vitro models, computer models or less sentient 

animals): 

………….………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

10.1.2 Reduction in the number of animals (e.g., using appropriate statistical methods in 

the design and analysis of the study; reduction in experimental variability by using animals of defined 

genetic or microbiological status): 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

10.1.3 Refinement of experimental procedures to minimize pain or distress (e.g., 

early endpoints; use of analgesics, anesthetics or sedatives; techniques that reduce stress in the 

animal.): 
……………………………………………………………………………..…………………… 

……………………………………………………………………………………………..…… 

10.2 Potential animal pain and distress assessment:  

10.2.1 Please indicate pain category according to USDA Pain and Distress. 

(Appendix A) 

1) Number of animals: - Category B    

- Category C   

- Category D   

- Category E   

2) Pain relief/Prevention       
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10.2.2 During the study:  

1) How often will the clinical condition of animals be monitored? 

………………………………………………………………………………………….. 

2) Who will monitor the clinical condition of the animals? 

…………………………………………………………………………….……………. 

10.2.3 Are the animals expected to experience any specific study-induced or 

related problems (i.e. health problems, pain, distress, complications, etc.) or any health 

problems as a result of the phenotype of the animal? 

 Yes  No If YES, please answer the following questions:  

1) Describe the expected problems. ……………………………………………. 

…….…………………………………………………………………….……… 

2) What criteria(s) will be used to assess pain, distress, or discomfort? 

Check all that apply: 

 Inactivity 

 Loss of appetite 

 Loss of weight  5%  10 %  15%  20% weight loss 

 Restlessness  

 Abnormal resting postures, somnolence or hunched posture  

 Licking, biting, scratching, or shaking a particular area  

 Failure to show normal patterns of inquisitiveness  

 Failure to groom, causing and unkempt appearance  

 Guarding (protecting the painful area)  

 Loss of mobility  

 Red stain around the eyes of rats  

 Self-mutilation  

 Labored breathing  

 Tumor 

 Unresponsiveness  

 Other (please list).………………………………………………...…………. 

10.2.4 Literature search for alternative to procedure that cause pain & distress 

10.2.4.1 Literature source(s) searched: (database name)………………………. 

10.2.4.2 Date of search: (perform the search no earlier than 6 months prior to IACUC 

meeting, (dd/m/yy)………………………………………………………………… 

10.2.4.3 Period of search (range of years searched)………………………………. 

10.2.4.4 Key words of search:…………………………………………………. 
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10.2.4.5 Results of search: (provide a narrative description of the results of the 

literature search)…………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………..…………… 

………………………………………………………………………………….. 

10.3 Anesthesia 

 Yes  No 

If YES, please answer the following questions:  

1) Preanesthetic preparation:………………………………….……………………... 

2) Anesthetic agent(s) used:…………………………………………………………. 

3) Dosage:……...……………………………………………………………………. 

4) Volume:……...…………………………………………………………………… 

5) Route of administration:…….……………………………………………..……... 

6) Frequency of anesthesia:……………………………………………….…………. 

7) Length of anesthesia:……...……………………………………………………… 

8) Who is responsible for monitoring anesthesia?…………………………..………. 

9) If an inhalation anesthetic is used, describe scavenging of the waste anesthetic 

gas.…………………………………………………............................................... 

10) What criteria(s) will be used to assess level of anesthesia?..................................... 

……………………………………………………………………………………. 

Check all that apply: 

 Respiration rate  Body temperature  Heart rate  

 ECG  Toe pinch  Tail pinch  

 Corneal reflex  Pedal reflex  Muscular relaxation  

 Color of mucous membrane  

 Other (pulse oximeter, respirometer) please list……………………….……… 

11) How animals are kept warm?....…………………………………….…………….. 

10.4 Analgesics and/or tranquilizers: 

 Yes  No 

If “YES”, please specify  

1) 1.1. Type of analgesics used………………………………………… 

1.2. Agent(s)………………………………………………...………. 

2) Dosage……………………………………………………………………….. 

3) Route of administration …………………………………………...………… 

4) Schedule……………………………………………………….…………….. 
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10.5 Describe post-anesthetic treatment or intervention: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

11. Surgery: 

 Yes  No 

If YES, please answer the followings: 

11.1 Surgical procedure is:  Non-survival  Survival 

 Major   Minor 

 One time   Multiple 

11.2 Location: Give the location/room number for the proposed surgical procedure. 

.…………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………. 

11.3 Surgeon/qualification: Indicate who will perform the surgery, and his/her qualifications, 

training, or experience in the proposed procedure. 
.…………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………. 

11.4 Procedure: Describe in detail the surgical procedure. 

.…………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………. 

11.5 Pre- and post-operative provision: Detail the provision for both pre-and post-operative 

care, including provisions for post-surgical observation. 

.…………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………. 

11.6 Describe long-term care of chronic survival procedure. 

.…………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………. 

11.7 Multiple survival surgery procedures: Multiple major operative procedures on the 

same animal must be adequately justified for scientific reasons by the principal investigator in writing. 

11.7.1 Procedure:………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………. 

11.7.2 Scientific justification: 

.…………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………. 
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11.7.3 Who will be the responsible for post-surgical care and treatment? 

.…………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………. 

 

12. Blood or body fluid withdrawal/tissue collection/injections, tail clip, gavaging  

Describe in detail: method(s), needle size(s), volume(s) collected or administered, and frequency of collection or 

injection. 

 

  Method/Anatomic 

location  

Needle 

size/  

catheter 

size  

and length  

Biopsy 

size  

Volume  

collected  

(ml)  

Volume  

administered  

(ml)  

Frequency  

 

Blood  

withdrawal  
……. ……. …… ……. ……. ……. 

Body Fluid  

withdrawal 
……. ……. ……. ……. ……. ……. 

Tissue  

collection  
……. ……. ……. ……. ……. ……. 

Injection/  

infusion  
……. ……. ……. ……. ……. ……. 

Tail clip  ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

Gavaging  ……. ……. ……. ……. ……. ……. 

Other 

(specify) 
……. ……. ……. ……. ……. ……. 

 

Total blood volume…………….ml. in total….……….study days or………………months 

 

13. Restraint with mechanical devices:  

 Yes  No 

If YES, describe device, duration of restraint, frequency of observation, conditioning 

procedures and steps to assure comfort and well-being. 

.…………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………. 

If prolonged restraint is used, must provide justification: 

.…………………………………………………………………………………………………. 
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14. Project involving food and water deprivation, or dietary manipulation:  

 Yes  No 

If YES, describe methodology. State objective criteria used to assess physical condition and 

pain, discomfort, stress, and distress during the course of study. Include clinical signs or 

manifestations expected from the procedure. What criteria will be used to determine a humane 

endpoint before severe morbidity and death? 

 Individual animal’s weight is monitored every………days. 

 Individual animal’s weight is not monitored. 

 

 Amount  

restricted/added  

Duration  Compound  

supplemented  

Compound  

deleted  

Frequency  

Food 

restriction  
 ………….    ………….   ………….   ………….    ………   

Fluid 

restriction  
 ………….    ………….   ………….   ………….    ………   

Nutrient 

alterations  
 ………….    ………….   ………….   ………….    ………   

 

15. Tumor and disease models, toxicity testing:  

 Yes  No 

If YES, describe methodology used for tumor/disease and/or toxicity testing. State objective 

criteria used to assess physical condition and pain, discomfort, stress, and distress during the 

course of study, including clinical signs or manifestations expected from the procedure. What 

criteria will be used to determine a humane endpoint before severe morbidity and death? 

.…………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………. 

 

16. Behavioral studies: 

 Yes  No 

If YES, describe in detail types of behavioral manipulations, including placement in 

testing chambers or apparatus, use of aversive stimuli, duration of test periods, and frequency 

of test periods. 

.…………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………. 
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17. Study and Humane endpoint: 

 

17.1 State the project study endpoint for the animals. Indicate whether recovery, 

euthanasia, or death is/are expected; specific plan for determining when the animal experimentation 

phase will be stopped. 
.…………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………. 

17.2 Early endpoint is used (the animals are humanely euthanized prior to the expected 

terminate study day): 

 Yes  No  

Early endpoint criteria used are.………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………. 

17.3 Death or moribundity as an endpoint is used 

17.3.1 Criteria that establish when the endpoint has been reached. 

.…………………………………………………………………………………………………. 

.………………………………………………………………………………………………….  

17.3.2 A plan for monitoring the animals both before and after a change in any of 

the above aspects, providing care if appropriate, and increasing the level of 

monitoring must be described. 

.…………………………………………………………………………………………………. 

.………………………………………………………………………………………………….  

17.3.3 Identification of personnel responsible for evaluation, record keeping, 

notification of the investigator and/or veterinarian and persons responsible for 

euthanasia must be described. 

.…………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………. 

 

18. Euthanasia / Disposition of animals 

18.1 Disposal of animals after completion of activity, the animals will be: 

 Euthanized  Returned to production/breeding unit/facility inventory 

 Transferred to another research project: 

– Protocol No.…….………and investigator……………………………………………... 

 Other (Please describe)………………………………………………………………. 
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18.2 Euthanasia method 

 CO2-compressed carbon dioxide gas in cylinders  

 Anesthetic/Sedative(s) 

Agent(s)…..……………………………………….………………. 

Dosage…………………………………………….......................... 

Route of administration…………………………………………… 

 Cervical dislocation  

 performed with anesthesia 

 performed with no anesthesia, provide scientific justification………………. 

 Decapitation, provide scientific justification………………………………............... 

 Other (Please describe) ……………………………………………………………… 

18.3 State how death will be verified before disposal:  

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

19. Necropsy/ Selected tissue and sample collection 
[   ] No 

[   ] Yes, please describe.  

– Location................................................................................................................... 

– What preservative method is used? 

.................................................................................................................................... 

– Who will do it, and what is their experience in the technique used? 

…………………………………………………………………………………….... 

– Personnel protective equipment (PPE).................................................................... 

……………………………………………………………………………………… 

 

20. Animal tissue and carcasses disposal: Describe method used to dispose animal tissue and 

carcasses. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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21. Biohazard/safety: 

 Infectious agent (s) is/are used: specify …………………………………………… 

 Biohazardous chemical or carcinogen or radioactive material is/are used specify 

………………………………………………………………………………………….. 

 Recombination agent(s) is/are used: specify…………………………………...…..... 

 None 

21.1 Provide a list of any potential biohazards associated with this protocol. 

Specify biosafety level      ABSL 1      ABSL 2      ABSL 3      ABSL 4 

21.2 Explain any safety precaution or program designed to protect personnel 

from biohazard and any surveillance procedure in place to monitor potential 

exposure. 

……………………………………………………………………………….…………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

21.3 Explain how the waste is decontaminated and disposed. 

……………………………………………………………………………….…………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

21.4 List primary safety equipment and personnel protective equipment 

requirements. 

……………………………………………………………………………….…………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

21.5 List procedures if any accident, injury or illness occurs. 

……………………………………………………………………………….…………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

21.6 List specific treatment provision for accidental exposure.    

……………………………………………………………………………….…………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

21.7 List relevant occupational medical health provision.   

……………………………………………………………………………….…………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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22. Qualification of teaching staff: 

List all individuals who will be involved in this protocol. If personnel do not have experience in working with 

animals, state how they will be trained 

 

Name  Responsibilities  Description of relevant experience   

or training  

 …………………    ……………………….   ………………………………………...  

 …………………    ……………………….   ………………………………………...  

 

As Principal investigator on this protocol, I verifies that the information herein is true and 

correct and that I am familiar with and will comply with standard of animal care and use 

established under the ethical guidelines and policies of Mahidol University, and Office of the 

National Research Council of Thailand (NRCT). Additionally, I acknowledge my 

responsibilities and provide assurances for the followings:  

 

A. Animal use: The animals authorized for use in this protocol will be used only in the activities 

and in the manner described herein, unless a deviation is specifically approved by the MU-

ACUC.  

B. Duplication of effort: I have made a reasonable, good faith effort to ensure that this protocol 

is not an unnecessary duplication of previous experiments.  

C. Statistical assurance: I assure that I have consulted with qualified statistician to evaluate 

the statistical design or strategy of this proposal, and that the minimum number of animals 

needed for scientific validity are used.  

D. Biohazard/safety: I have taken into consideration, and I have made the proper coordination 

regarding all applicable rules and regulations concerning radiation protection, biosafety, 

recombinant issues, etc., in the preparation of this protocol.  

E. Training: I verify that the personnel performing the animal procedures/manipulations 

described in this protocol are technically competent and have been properly trained to ensure 

that no unnecessary pain or distress will be caused as a result of the procedures/manipulations.  

F. Responsibility: I acknowledge the inherent moral and administrative obligations associated 

with the performance of this animal use protocol, and I assure that all individuals associated 

with this project will demonstrate a concern for the health, comfort, welfare, and well-being of 

the research animals.  Additionally, I pledge to conduct this study in the responsibility for 
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implementing animal use alternatives where feasible, and conducting humane and lawful 

research.  

G. Scientific review: This proposed animal use protocol has received appropriate peer 

scientific review, and is consistent with good scientific research practice.  

 

 

 

……………………………………… .……………… 

(Course coordinator) Date 
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Appendix A 

USDA Pain Levels: 
 

USDA Category B USDA Category C USDA Category D USDA Category E 

Breeding or Holding 
Colony Protocols 

No more than momentary 
or slight pain or distress 
and no use of pain-
relieving drugs, or no pain 
or distress. For example: 
euthanatized for tissues; 
just observed under 
normal conditions; 
positive reward projects; 
routine procedures; 
injections; and blood 
sampling. 

Pain or distress 
appropriately relieved 
with anesthetics, 
analgesics and/or 
tranquilizer drugs or 
other methods for 
relieving pain or distress. 

Pain or distress or potential 
pain or distress that is not 
relieved with anesthetics, 
analgesics and/or tranquilizer 
drugs or other methods for 
relieving pain or distress. 

 Examples Examples Examples 

 1. Holding or weighing 
animals in teaching or 
research activities. 

2. Injections, blood 
collection or 
catheter 
implantation via 
superficial vessels. 

3. Tattooing animals. 
4. Ear punching of 

rodents. 
5. Routine physical 

examinations. 
6. Observation of 

animal behavior. 
7. Feeding studies, 

which do not result 
in clinical health 
problems. 

8. AVMA approved 
humane euthanasia 
procedures. 

9. Routine agricultural 
husbandry 
procedures. 

10. Live trapping. 
11. Positive reward 

projects. 

1. Diagnostic procedures 
such as laparoscopy or 
needle biopsies. 

2. Non-survival surgical 
procedures. 

3. Survival surgical 
procedures. 

4. Post-operative pain or 
distress. 

5. Ocular blood 
collection in mice. 

6. Terminal cardiac 
blood collection. 

7. Any post procedural 
outcome resulting in 
evident pain, 
discomfort or distress 
such as that associated 
with decreased 
appetite/ activity level, 
adverse reactions, to 
touch, open skin 
lesions, abscesses, 
lameness, 
conjunctivitis, corneal 
edema and 
photophobia. 

8. Exposure of blood 
vessels for catheter 
implantation. 

9. Exsanguination under 
anesthesia. 

10. Induced infections or 
antibody production 
with appropriate 
anesthesia and post-
op/post-procedure 
analgesia when 
necessary. 

1. Toxicological or 
microbiological testing, 
cancer research or infectious 
disease research that 
requires continuation until 
clinical symptoms are evident 
or death occurs. 

2. Ocular or skin irritancy 
testing. 

3. Food or water deprivation 
beyond that necessary for 
ordinary pre-surgical 
preparation. 

4. Application of noxious stimuli 
such as electrical shock if the 
animal cannot avoid/escape 
the stimuli and/or it is severe 
enough to cause injury or 
more than momentary pain 
or distress. 

5. Infliction of burns or trauma. 
6. Prolonged restraint. 
7. Any procedures for which 

needed analgesics, 
tranquilizers, sedatives, or 
anesthetics must be withheld 
for justifiable study 
purposes. 

8. Use of paralyzing or 
immobilizing drugs for 
restraint. 

9. Exposure to abnormal or 
extreme environmental 
conditions. 

10. Psychotic-like behavior 
suggesting a painful or 
distressful status. 

11. Euthanasia by procedures 
not approved by the 
AVMA. 

(Note: there is no USDA Category A.) 
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MU Application for a Permission of Animal Care and Use for teaching 

MU- ACU F05 
 

19 
MU-Protocol (July 2017) 

Guidelines for determining USDA classification in protocols involving tissue collection before/after 

euthanasia and/or animal perfusion: 

 

If an animal will be euthanatized by an approved physical or chemical method of euthanasia solely for the 

collection of tissues (after the animal's death), the procedure should be classified as USDA C. 

 

If an animal will be anesthetized so that non-vital tissues can be collected (liver or skin biopsy), and the 

animal will then be allowed to recover, the procedure should be classified as USDA D (survival surgery). 

 

If an animal will be anesthetized so that non-vital tissues can be collected (liver or skin biopsy, etc.); and 

the animal will then be euthanatized, the procedure should be classified as USDA D (non-survival surgery). 

In this scenario, it is necessary to justify why the animal couldn't be euthanatized (USDA category C) 

rather than anesthetized. 

 

If an animal will be anesthetized so that vital tissues can be collected (heart, both kidneys or lungs, whole 

liver, etc.), the animal will obviously succumb to the procedure. To determine whether this will be 

euthanasia or non-survival surgery, we must consider the definition of euthanasia. A critical component of 

this definition is "rapid unconsciousness followed by loss of cardiac, respiratory and brain function". Based 

on this definition, procedures which require tissue manipulation or other prolonged techniques prior to the 

animal’s death (more than a few minutes) should be classified as non-survival surgery (USDA D). 

Similarly, if an animal will be anesthetized so that the tissue can be collected in the "freshest" possible state 

(i.e. heart) and the tissues will be rapidly excised, the procedure should be classified as euthanasia (USDA 

C). (Note: In this scenario, it is difficult to justify why the animal couldn't be euthanatized rather than 

anesthetized.) 

 

If an animal will be anesthetized so that it can be chemically perfused, the same "test of time" applies (i.e.: 

long, technical manipulations should be classified as USDA D; while rapid intravascular injection of the 

perfusate without other manipulations should be classified as USDA C). 

 

NOTE: Because the USDA classification system is based on the "potential for pain, distress or discomfort," 

the anesthetic/euthanasia drug dose becomes a critical concern. For example, if a known "euthanasia dose" 

of pentobarbital will be administered, drug irreversibility is assumed. Thus, once the animal is confirmed to 

be in an anesthetic plane (toe pinch response, etc.), tissues can be collected/ procedures can be performed 

without the concern about what the animal will be perceiving. This procedure would then be classified as 

USDA C. The Committee recommends using a euthanizing dose whenever possible. Other methods may be 

appropriate with proper scientific justification. 
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ภาคผนวก 8 
ตัวอย่าง ใบรับรองการใช้งานสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์แก่โครงการวิจัย  

ของมหาวิทยาลัยมหดิล 
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ภาคผนวก 9 
รายงานความก้าวหน้าและแจ้งปิดโครงการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

  



 

 

รายงานความก้าวหน้าและแจ้งปิดโครงการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

(Progress and Annual Report) 

 

  รายงานความก้าวหนา้ผลการด าเนินการ 

 ต.ค.        - มี.ค.       _ 
 เม.ย.        - ก.ย.       _ 

  รายงานความก้าวหนา้ผลการด าเนินการประจ าปี เพื่อขอต่ออายุหนังสือรับรองโครงการ 

  รายงานสรุปผลการด าเนนิการโครงการประจ าปีและแจ้งปิดโครงการ 

 

1. ชื่อโครงการที่ด าเนินการต่อสัตว์ฯ ที่ได้รับอนุมัติ 

   1.1 ชื่อภาษาไทย .................................................................................................................................................................................. 

   1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ ............................................................................................................................................................................. 

2. เลขที่โครงการที่ด าเนินการตอ่สัตว์ฯ ที่ได้รับอนุมัติ .............................................................................................................................. 

   2.1 ได้รับอนุญาตด าเนินการต่อสัตว์ฯ เม่ือวันที่ ................. เดือน.................................. พ.ศ. .........................  

                                               สิ้นสุดวนัที่ ................. เดือน.................................. พ.ศ. .........................   

    2.2 โครงการประเภท      วิจัย    ทดสอบ    ผลิตชีววัตถุ    สอน    ผลิตสัตว์    อ่ืนๆ ..................................  
    2.3 สถานที่ด าเนนิการ     ใช้สถานที่ด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลของ คกส. ส่วนงาน ..................................................... 

                                     ใชส้ถานที่ด าเนนิการอ่ืน ไม่มีเลขที่จดแจ้ง (ระบสุถานที่) .................................................................. 

    .............................................................................................................................................................................................................  

    2.4 กรณีเป็นโครงการตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติสตัว์เพื่องานทางวิทยาศาตร์ พ.ศ. 2558 (โปรดแนบโครงการ) 

                        การพัฒนาสายพันธุ์              การสืบสายพนัธุ์                  การเพาะขยายพนัธุ ์

                        การศึกษาเซลล์ต้นก าเนิด       การดัดแปลงพนัธุกรรมสัตว์     การโคลนนิ่งสัตว ์

3. ชื่อหัวหน้าโครงการที่ด าเนนิการต่อสัตว์ฯ (โปรดระบุต าแหนง่ทางวชิาการ) ........................................................................................ 

    สังกัดภาควิชา ........................................................................................... ส่วนงาน .......................................................................... 

    มหาวิทยาลยั ............................................................................................. โทรศัพท์ .......................................................................... 

    โทรศัพท์มือถือ .......................................................................................... E-mail ………………………………………………………………….. 
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4. สามารถด าเนนิการได้      ตามแผน       ไม่ตามแผน ที่แจ้งไว้ในโครงการ  

5. ในระหว่างด าเนนิการโครงการ  

    5.1 มีการปรับเปลี่ยนโครงการ (Protocol amendment) หรือไม่ 

  ไม่มี            มี   จ านวน .................... คร้ัง  

  แจ้งคณะกรรมการก ากับดแูลการด าเนินการต่อสัตว์ เมื่อวันที่ ......... เดือน ......................... พ.ศ. .................... 

  ไม่ได้แจ้ง 

    5.2 มีการด าเนินการวิจัยที่เบี่ยงเบนไปจากโครงการที่เสนอ (Protocol deviation) หรือไม ่

  ไม่มี            มี   จ านวน .................... คร้ัง  

  แจ้งคณะกรรมการก ากับดแูลการด าเนินการต่อสัตว์ เมื่อวันที่ ......... เดือน ......................... พ.ศ. .................... 

  ไม่ได้แจ้ง 

6. ท่านมีแผนการน าเสนอผลการวิจัยอย่างไร 

  ตีพิมพว์ารสารภายในประเทศ โปรดระบุ ..........................................................................................................................           

  ตีพิมพว์ารสารต่างประเทศ โปรดระบุ ...............................................................................................................................           

  น าเสนอด้วยวาจาในการประชุม โปรดระบุ ....................................................................................................................... 

  น าเสนอแบบโปสเตอร์ในการประชุม โปรดระบุ ................................................................................................................ 

  อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................................................................................................................................................................ 

  ไม่มีแผนการจะน าเสนอ 

7. ขั้นตอนการเผยแพร่ผลงานวจิัย ในขณะนี้ 

  อยู่ระหว่างการเรียบเรียง/เขียน (In preparation)        ยืน่เอกสารแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา (Submitted) 

  ได้รับการตอบรับแล้ว อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ (Accepted, In press)  

  ได้รับการจัดพิมพ์แล้ว (Published)                               อ่ืน ๆ (Other) ………………………………………....………………  
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8. สรุปการด าเนินการต่อสัตว์ฯ 

ล าดับที ่ ประเภทสัตว ์ ชนิดสตัว ์ ชื่อสายพนัธุ์ (ถ้าม)ี แหล่งที่มา 
จ านวนที่ขอ (ตัว) จ านวนที่ใช้จริง (ตัว) ระบบการเลี้ยง ระยะเวลาการใชส้ัตว ์
เพศผู้ เพศเมีย เพศผู้ เพศเมีย   

1           
2           
3           
    หมายเหตุ   ประเภทสัตว์  หมายถึง  สัตว์ทดลอง สัตว์เลี้ยง หรือสัตว์จากธรรมชาติ,       ชนิดสตัว์ หมายถึง  ชื่อสามัญ หรือชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ 
                   ชื่อสายพนัธุ์   ตวัอย่าง  wistar, Balb/c 

8.1 สัตว์ป่วยระหว่างด าเนินการ      มี          ไม่ม ี

ล าดับที ่ ชนิดสตัว ์ สายพนัธุ์สัตว ์
จ านวนตัว หมายเหตุ 

เพศผู้ เพศเมีย  
1      
2      

8.2 จ านวนสัตว์ตายระหวา่งด าเนินการ      มี          ไม่ม ี

ล าดับที ่ ชนิดสตัว ์ สายพนัธุ์สัตว ์
จ านวนตัว หมายเหตุ 

เพศผู้ เพศเมีย  
1      
2      

 
8.3 ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์หรืออาการไม่พึงประสงค์ (Adverse event) ที่เกิดกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร ์
       ไม่มี          มี (โปรดระบุ)   - จ านวนอาการไม่พึงประสงค์ ที่พบ..................ครั้ง 
                                                  - กรุณาระบุอาการ ............................................................................................................................................................................... 
                                                    ............................................................................................................................................................................................................ 
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8.4 การผลิตสัตว์เพื่อใช้เองในหน่วยงาน     มีการผลิต     ไม่มีการผลิต 

ชนิด สายพันธ์ุ แหล่งที่มา 
สืบสายพันธ์ุ
เป็นรุ่นท่ี 

จ านวนพ่อ
พันธุ ์

จ านวนแม่
พันธุ ์

วิธีการสืบสาย
พันธุ์ 

วิธีการเพาะ
ขยายพันธุ ์

วิธีการ
ทดสอบ

พันธุกรรม 

อัตราการ
ผลิต (จ านวน
ตัว/ช่วงเวลา) 

จ านวนสัตว์
ที่ผลิตจริง 

จ านวนสัตว์
ที่ใช้จริง 

            

            

            

 

8.5 การผลิตสัตว์เพื่อบริการ     มีการผลิต     ไม่มีการผลิต 

ประเภทสัตว์............................................ ชนิดสัตว์.......................................................สายพันธุ์.......................................................... 

คุณสมบัติ
สายพนัธุ ์

จ านวน
พ่อพันธุ์ 

จ านวน
แม่พันธุ ์

แหล่งที่มา 
สืบสาย
พันธุ์เป็น

รุ่นที่ 

วิธีการ
สืบพันธุ ์

วิธีการเพาะ
ขยายพันธุ ์

วิธีการทดสอบ
พันธุกรรม 

อัตราการ
ผลิตบริการ 
(จ านวนตัว/
ช่วงเวลา) 

จ านวน
สัตว์ที่

ผลิตจริง 

จ านวน
สัตว์ที่
บริการ 

ก าหนดวัน
เร่ิมบริการ 

หน่วยงานที่
ให้บริการ 

(ในประเทศ/
ต่างประเทศ) 
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9. คาดว่าจะสิน้สุดการด าเนนิการต่อสัตว์ วันที่ ......... เดือน ......................... พ.ศ. ....................  

10. กรณีแจ้งปิดโครงการฯ                  วันที่ ......... เดือน ......................... พ.ศ. .................... 

11. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ (ถา้มี) 

    ............................................................................................................................................................................................................. 

    ............................................................................................................................................................................................................. 

    ............................................................................................................................................................................................................. 

 

 

ลงชื่อ................................................................. 

(.............................................................) 

หัวหน้าโครงการขอด าเนินการตอ่สัตว์ฯ 

วันที่ ............../ ................../ ............. 

 

หมายเหตุ หากท่านมีข้อมูลมากกว่าบริเวณที่เว้นไว้ให้ตอบ ท่านสามารถพิมพ์เนื้อหาเพิ่มเติมแนบส่งมาพร้อมแบบฟอร์มนี้ได้ 
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ภาคผนวก 10 
พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 

 
 



หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบญัญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติสัตว์ เพื่ องานทางวิทยาศาสตร์   

พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  เว้นแต่มาตรา  ๒๒  (๔)  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”  หมายความว่า  สัตว์ที่มีการเลี้ยงหรือมีการนํามาใช้เพื่องาน 

ทางวิทยาศาสตร์  ตามชนิดและประเภทที่กําหนดในกฎกระทรวง 
“สัตว์”  หมายความว่า 
(๑) สิ่งมีชีวติในอาณาจักรสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังซึ่งไม่ใช่มนุษย์ 
(๒) ตัวอ่อนของส่ิงมีชีวิตตาม  (๑)  ที่เกิดข้ึนหลังจากไข่ได้รับการผสมกับเชื้ออสุจิจนผ่านระยะเวลา

ที่มีการเจริญเติบโตจนถึงคร่ึงหนึ่งของระยะเวลาการตั้งท้องหรือการฟักตัวของไข่  แล้วแต่ชนิดของสัตว์ 

86



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๓) เซลล์ของสิ่งมีชีวิตตาม  (๑)  ซึ่งไม่ใช่เซลล์สืบพันธุ์  ที่สามารถพัฒนาเพิ่มจํานวนขึ้นเป็นตัวอ่อน  
หรือเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของอวัยวะต่อไปได้  โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมไปจากเดิม 

(๔) สิ่งมีชีวิตอื่นที่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่ามีประสาทรับรู้ถึงความเจ็บปวดตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

“งานทางวิทยาศาสตร์”  หมายความว่า  งานวิจัย  งานทดสอบ  งานผลิตชีววัตถุ  งานสอน   
งานทดลอง  การดัดแปลงพันธุกรรม  การโคลนน่ิง  และการทําเซลล์ต้นกําเนิด  ที่มีการดําเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  แต่ไม่หมายความรวมถึงงานที่มีการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

“การดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”  หมายความว่า  การนําสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
มาเลี้ยง  ใช้  ผลิต  หรือกระทําการใด ๆ  เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

“ผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”  หมายความว่า  การกระทําเพื่อเพิ่มจํานวนสัตว์ด้วยวิธี 
ผสมพันธุ์สัตว์  สืบสายพันธุ์สัตว์  หรือเพาะขยายพันธุ์สัตว์  เพื่อให้บริการหรือใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์ 

“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตใช้หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  แล้วแต่กรณี 
“จรรยาบรรณ”  หมายความว่า  จรรยาบรรณการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
“สถานที่ดําเนินการ”  หมายความว่า  อาคาร  สิ่งปลูกสร้าง  หรือสถานที่อื่นใดที่มีการดําเนินการ

ต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  และให้หมายความรวมถึงพื้นที่โดยรอบของอาคาร  หรือสิ่งปลูกสร้างที่มี
การดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ด้วย 

“ผู้รับผิดชอบสถานที่ดําเนินการ”  หมายความว่า  เจ้าของหรือผู้มีอํานาจควบคุมดูแลสถานที่ดําเนินการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีอํานาจปกครองสถานที่ดําเนินการในกรณีสถานที่
ดําเนินการเป็นของหน่วยงานของรัฐ 

(๒) อธิการบดี  ผู้อํานวยการ  หรือผู้ซึ่งมีตําแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรณีสถานที่
ดําเนินการเป็นสถานศึกษา 

(๓) เจ้าของหรือผู้ครอบครอง  ในกรณีสถานที่ดําเนินการเป็นของเอกชนซึ่งไม่ใช่สถานศึกษา 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐ  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานศึกษาของรัฐ 
“สถานศึกษา”  หมายความว่า  สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์ 

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
“คณะกรรมการจรรยาบรรณ”  หมายความว่า  คณะกรรมการจรรยาบรรณการดําเนินการต่อสัตว์

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
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“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
“สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันพัฒนาการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องาน 

ทางวิทยาศาสตร์ 
“ผู้อนุญาต”  หมายความว่า  เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงาน

เจ้าหน้าที่  กับออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  ยกเว้นค่าธรรมเนียม  
และกําหนดกิจการอื่น  รวมทั้งออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
หมวด  ๑ 

คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
 

 

มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า  “คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการ
ต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”  ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการซึ่งกรรมการตาม  (๒)  และ  (๓)  เลือกกันเอง 
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  จํานวนสิบคน  ได้แก่  อธิบดีกรมประมง  อธิบดีกรมปศุสัตว์   

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  
และพันธุ์พืช  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  และเลขาธิการสัตวแพทยสภา 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนไม่น้อยกว่าสิบสองคน  แต่ไม่เกินสิบสี่คน  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก 
 (ก) บุคคลซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องาน 

ทางวิทยาศาสตร์  จํานวนไม่เกินสามคน 
 (ข) ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการการศึกษาในสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์   

สัตวศาสตร์  แพทยศาสตร์  เภสัชศาสตร์  หรือวิทยาศาสตร์  ที่มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  
จํานวนห้าคน 

 (ค) ผู้แทนจากภาคเอกชนที่มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  จํานวนสามคน 
 (ง) ผู้แทนจากสมาคม  มูลนิธิ  หรือองค์การเอกชนที่ดําเนินงานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ 

การคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์  จํานวนสามคน 
ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้เลขาธิการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสถาบัน 

เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 

88



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม  (๓)  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  หรือในกรณีที่รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ

เพิ่มข้ึนในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง
หรือเป็นกรรมการเพิ่มข้ึนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่าง 

มาตรา ๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) รัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 
(๖) ได้รับโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา 

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
มาตรา ๘ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายในการกํากับดูแลและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
(๒) พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเก่ียวกับการออกกฎกระทรวง  หรือประกาศ  เพื่อปฏิบัติการ

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) กําหนดหลักเกณฑ์และรับรองมาตรฐานของสถานที่ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) กําหนดจรรยาบรรณการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
(๕) กําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนโยบายแผนการ

ดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน  และประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริม 
การดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
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(๖) ตีความและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้  รวมทั้ง 
วางแนวปฏิบัติแก่หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาของรัฐในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๗) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งของผู้อนุญาตและคณะกรรมการจรรยาบรรณตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๘) พิจารณารายงานสรุปผลการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรา  ๒๓  

และมาตรา  ๓๑ 
(๙) แต่งตั้งผู้ เชี่ยวชาญการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เพื่อปฏิบัติการ 

ตามมาตรา  ๓๔  วรรคสาม 
(๑๐) จัดทํารายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ตามพระราชบัญญัตินี้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการ 
มาตรา ๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
ในการปฏิบัติหน้าที่  ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม 

ในเร่ืองที่คณะกรรมการพิจารณา  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  และ 
ให้ที่ประชุมพิจารณาว่ากรรมการผู้นั้นสมควรจะอยู่ในที่ประชุมและจะมีมติในการประชุมเร่ืองนั้นได้หรือไม่  
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้นํามาตรา  ๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  

อาจเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง  ความเห็น  หรือคําแนะนําทางวิชาการได้เม่ือเห็นสมควร  และอาจ 
ขอความร่วมมือจากบุคคลใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบการดําเนินการหรือกิจกรรมใด ๆ   
ที่อาจมีผลกระทบต่อสวัสดิภาพของสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

มาตรา ๑๒ ให้จัดตั้งสถาบันพัฒนาการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ขึ้นในสํานักงาน  
มีหน้าที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานวิชาการและงานธุรการให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการจรรยาบรรณ  
รวมทั้งมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
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หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๑) สํารวจ  ศึกษา  และวิเคราะห์ทางวิชาการด้านต่าง ๆ  เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนด
เป้าหมาย  นโยบาย  และจัดทําแผนงาน  โครงการ  และมาตรการต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาการดําเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

(๒) พัฒนาและจัดทําระบบมาตรฐานการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

(๓) ส่งเสริม  พัฒนา  และกํากับการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และสถานท่ี
ดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด 

(๔) จัดทําฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนโยบาย  แผนการดําเนินงานเก่ียวกับ
การพัฒนาและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และจรรยาบรรณ  เพื่อให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน  และประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริม 
การดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

(๕) ประสานงาน  ให้ความร่วมมือ  และให้คําปรึกษาแก่องค์การหรือหน่วยงานในประเทศ 
และต่างประเทศในกิจการที่เก่ียวกับการพัฒนามาตรฐานการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านการวิจัยและการดําเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  รวมทั้งการจัดการฝึกอบรมเก่ียวกับการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

(๗) จัดทํารายงานเก่ียวกับผลการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานต่าง ๆ  
เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี 

(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการหรือเลขาธิการ
มอบหมาย 

มาตรา ๑๓ ให้เลขาธิการแต่งตั้งผู้อํานวยการเป็นผู้บริหารกิจการของสถาบันและปฏิบัติหน้าที่
ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ 

หมวด  ๒ 
จรรยาบรรณการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

 
 

มาตรา ๑๔ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามจรรยาบรรณที่คณะกรรมการกําหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ  ประกอบด้วยประธานคนหนึ่งและกรรมการอีก
จํานวนไม่น้อยกว่าหกคน  ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์
ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เพื่อพิจารณาวินิจฉัยการกระทําผิดจรรยาบรรณ 

ให้ผู้อํานวยการเป็นเลขานุการของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
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หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ให้กรรมการจรรยาบรรณท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งตามวรรคหน่ึง  มีวาระการดํารงตําแหน่งสามปี  
และให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๖  วรรคสองและวรรคสาม  มาตรา  ๗  และมาตรา  ๙  มาใช้บังคับ 
แก่การดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  และการประชุมของคณะกรรมการจรรยาบรรณด้วยโดยอนุโลม 

การแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนด 

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
มีการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณตรวจสอบข้อเท็จจริง  และมีอํานาจวินิจฉัย
ชี้ขาดอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ยกข้อกล่าวหา  ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมิได้กระทําผิด
ตามข้อกล่าวหา 

(๒) ลงโทษอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้  ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ได้กระทําผิดจริงตามข้อกล่าวหา 

 (ก) ว่ากล่าวตักเตือน 
 (ข) ภาคทัณฑ์ 
 (ค) พักใช้ใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร  แต่ไม่เกินสองปี 
 (ง) เพิกถอนใบอนุญาต 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาวินิจฉัยเก่ียวกับการไม่ปฏิบัติ 

ตามจรรยาบรรณตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๑๗ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องหยุดการใช้หรือผลิตสัตว์เพื่องาน 

ทางวิทยาศาสตร์นับแต่วันที่ได้รับคําส่ังพักใช้ใบอนุญาต 
ผู้รับใบอนุญาตซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต  หากกระทําการฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง  

ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ 

เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง  หรือเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับการกระทําผิดจรรยาบรรณตามที่
คณะกรรมการจรรยาบรรณมอบหมายได้ 

การประชุมคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ  ให้นํามาตรา  ๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณและคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณมีอํานาจ 

ออกหนังสือเรียกผู้รับผิดชอบสถานท่ีดําเนินการ  ผู้กํากับดูแลสถานที่ดําเนินการ  ผู้รับใบอนุญาต  หรือบุคคล
ซึ่งเก่ียวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  มาให้ถ้อยคําหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานเพื่อประโยชน ์
แก่การพิจารณาของคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ 

มาตรา ๒๐ ให้ผู้อํานวยการแจ้งคําสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณไปยังผู้ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีคําสั่ง 
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หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ให้ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 
แจ้งคําสั่งดังกล่าว 

ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 
ได้รับอุทธรณ์  ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้มีหนังสือแจ้งให้ 
ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดระยะเวลานั้น  ในการนี้  ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ได้อีกไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
หมวด  ๓ 

การควบคุมการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
 

 

ส่วนที่  ๑ 
สถานที่ดําเนินการ 

 
 

มาตรา ๒๑ ผู้ใดประสงค์จะสร้างหรือใช้อาคาร  สิ่งปลูกสร้าง  หรือสถานที่ใดเป็นสถานที่ดําเนินการ
ต้องแจ้งต่อเลขาธิการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๒ สถานที่ดําเนินการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีที่ตั้ง  สภาพแวดล้อม  และลักษณะของสถานที่ที่เหมาะสมในการใช้เป็นสถานที่ดําเนินการ

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๒) มีเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  และอุปกรณ์ที่จําเป็นประจําสถานที่ดําเนินการซึ่งมีลักษณะและจํานวน

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๓) มีป้ายชื่อสถานที่ดําเนินการ  ป้ายชื่อของผู้กํากับดูแลสถานที่ดําเนินการและแผนผังแสดง

รายละเอียดเก่ียวกับสถานที่ดําเนินการแสดงไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ดําเนินการนั้น 
(๔) มีสัตวแพทย์ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งจากสัตวแพทยสภา  

และมีประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา  ประจํา  ณ  สถานที่ดําเนินการอย่างน้อยหนึ่งคน 

(๕) มีผู้กํากับดูแลประจํา  ณ  สถานที่ดําเนินการ  โดยอาจเป็นบุคคลเดียวกันกับบุคคลตาม  (๔)  ก็ได้ 
การออกกฎกระทรวงตาม  (๑)  และ  (๒)  อาจกําหนดให้แตกต่างกันตามชนิดและประเภท 

ของสัตว์ก็ได้ 
มาตรา ๒๓ ผู้รับผิดชอบสถานที่ดําเนินการต้องจัดให้มีคณะกรรมการกํากับดูแลเพื่อทําหน้าที่

ในการพิจารณาอนุมัติโครงการ  และกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับจรรยาบรรณ   
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หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

คุณสมบัติ  จํานวนกรรมการ  หลักเกณฑ์  และวิธีการในการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้คณะกรรมการกํากับดูแลตามวรรคหนึ่งจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์  เสนอให้เลขาธิการทราบเป็นประจําทุกหกเดือนโดยผ่านผู้รับผิดชอบสถานท่ีดําเนินการน้ัน  
ตามแบบที่เลขาธิการกําหนด 

มาตรา ๒๔ ผู้กํากับดูแลสถานที่ดําเนินการมีหน้าที่กํากับดูแลให้ผู้ดําเนินการต่อสัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ปฏิบัติให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ  รวมทั้งมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ควบคุมดูแลมิให้มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  เกินกว่าชนิดและจํานวนที่ระบุไว้ 
ในโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับดูแลหรือตามที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา  ๓๑ 

(๒) ดูแลสถานที่ดําเนินการให้สะอาดเรียบร้อย  ปลอดภัย  และมีลักษณะที่เหมาะสมแก่การใช้เป็น
สถานที่ดําเนินการตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา  ๒๒  (๑)  และ  (๒) 

(๓) จัดทําสถิติการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  และเสนอต่อเลขาธิการโดยผ่านคณะกรรมการ
กํากับดูแลและผู้รับผิดชอบสถานที่ดําเนินการ  ตามแบบและระยะเวลาที่เลขาธิการกําหนด 

(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่ผู้รับผิดชอบสถานที่ดําเนินการมอบหมาย 
มาตรา ๒๕ ผู้รับผิดชอบสถานที่ดําเนินการต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เลขาธิการทราบก่อน 

การดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ของการดําเนินการของสถานที่ดําเนินการให้แตกต่างไปจาก 

ที่ได้แจ้งไว้ 
(๒) การดัดแปลงหรือต่อเติมสถานที่ดําเนินการ  หรือก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็น

สถานที่ดําเนินการขึ้นใหม่ 
(๓) การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมชนิดของสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการกํากับดูแลหรือตามที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา  ๓๑ 
(๔) การเปลี่ยนผู้กํากับดูแลสถานที่ดําเนินการหรือสัตวแพทย์ประจําสถานท่ีดําเนินการ 
(๕) การเปลี่ยนชื่อสถานที่ดําเนินการ 
(๖) การย้ายสถานที่ดําเนินการ  เว้นแต่กรณีเหตุสุดวิสัย 
(๗) การเลิกใช้อาคาร  สิ่งปลูกสร้าง  หรือสถานที่ใดเป็นสถานที่ดําเนินการ 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาในการแจ้งตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๒๖ ก่อนเลิกใช้อาคาร  สิ่งปลูกสร้าง  หรือสถานที่ใดเป็นสถานท่ีดําเนินการ  ผู้รับผิดชอบ

สถานที่ดําเนินการต้องปฏิบัติการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การออกประกาศตามวรรคหน่ึง  อาจกําหนดให้แตกต่างกันตามชนิดและประเภทของสัตว์ก็ได้ 
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หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบสถานที่ดําเนินการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
กําหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้เลขาธิการมีอํานาจสั่งให้ผู้รับผิดชอบสถานท่ีดําเนินการปฏิบัติการให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดไว้ได้ 

ส่วนที่  ๒ 
การดําเนินการต่อสัตว์และซากของสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

 
 

มาตรา ๒๗ ผู้ใดจะใช้หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  ไม่ว่าในหรือนอกสถานที่ดําเนินการ  
ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต  การขอรับใบอนุญาต  และการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับแก่บุคคล  ดังต่อไปนี้ 
(๑) นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  หรือผู้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยง  การใช้หรือการผลิตสัตว์

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรที่สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมกําหนด 
(๒) ผู้ช่วยผู้ใช้หรือผู้ผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งดําเนินการภายใต้การควบคุมของผู้รับ

ใบอนุญาต 
มาตรา ๒๘ ใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๗  ให้มีอายุสี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้รับใบอนุญาต

แจ้งต่อผู้อนุญาต  และขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงกรณีดังกล่าว 
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ผู้อนุญาตมีคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๗  ไม่ต่ออายุใบอนุญาต

ตามมาตรา  ๒๘  หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๙  ผู้ยื่นคําขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําส่ัง 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๓๑ การดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในกรณีดังต่อไปนี้  ต้องดําเนินการ

โดยผู้รับใบอนุญาต  และต้องแจ้งการดําเนินการต่อเลขาธิการ  รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๑) การพัฒนาสายพันธุ์ 
(๒) การสืบสายพันธุ์ 
(๓) การเพาะขยายพันธุ์ 
(๔) การศึกษาเซลล์ต้นกําเนิด 
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หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๕) การดัดแปลงพันธุกรรม 
(๖) การโคลนน่ิง 
ผู้ดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ต้องรายงานสรุปผลการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ให้เลขาธิการทราบทุกหกเดือนโดยผ่านคณะกรรมการกํากับดูแลและผู้กํากับดูแลสถานที่ดําเนินการ   
ตามแบบที่เลขาธิการกําหนด 

ให้เลขาธิการกําหนดวิธีการและมาตรการท่ีเหมาะสม  เพื่อป้องกันมิให้เอกสารข้อมูล  หรือรายละเอียด
ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการตามวรรคหน่ึงถูกเผยแพร่สู่บุคคลอ่ืนใดและต้องใช้เอกสารหรือข้อมูลนั้น 
เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้เท่านั้น 

มาตรา ๓๒ การดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในกรณีดังต่อไปนี้  ผู้ดําเนินการ
ต้องแจ้งต่อเลขาธิการ  และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๑) การขาย  เสนอขาย  หรือมีไว้เพื่อขาย 
(๒) การนําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่าน 
มาตรา ๓๓ การดําเนินการต่อสัตว์และซากของสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในกรณีดังต่อไปนี้  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๑) การขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ 
(๒) การทําให้สัตว์ตายอย่างสงบ 
(๓) การจัดการกับซากของสัตว์ 

หมวด  ๔ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
 

มาตรา ๓๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในสถานท่ีดําเนินการหรือสถานที่ที่ใช้ในการเลี้ยง  การผลิต  หรือการใช้สัตว์เพื่องาน

ทางวิทยาศาสตร์  ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก  หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น  
เพื่อตรวจสอบการดําเนินการ  เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งการกระทําใดที่อาจเป็น 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่กําหนดในใบอนุญาต 

(๒) ค้นสถานที่ห รือยานพาหนะใด  ๆ   ที่ มี เหตุอันควรสงสัยว่า มีการกระทําความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้งมีอํานาจยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐาน  สัตว์  หรือวัตถุใด ๆ  ที่เก่ียวข้อง
กับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดําเนินคดี 

(๓) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคํา  หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบ 
การพิจารณา 
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หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

การใช้อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  จะต้องเป็นการกระทําต่อผู้ซึ่ง
เก่ียวข้องโดยตรงกับเร่ืองที่ดําเนินการตรวจสอบ  และต้องได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการก่อน   
และในกรณีตาม  (๓)  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องกําหนดระยะเวลาอันสมควรที่จะให้ผู้นั้นสามารถปฏิบัติ 
ตามคําสั่งได้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่เลขาธิการกําหนด 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม  (๑)  และ  (๒)  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่
ภายใต้การกํากับดูแลของผู้เชี่ยวชาญการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่คณะกรรมการแต่งตั้งข้ึน  
และต้องปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม  (๑)  พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ตามวรรคสามต้องไม่กระทําการอันมีลักษณะเป็นการข่มขู่หรือเป็นการตรวจค้น 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และในกรณีตาม  (๒)  ถ้ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้ากว่า
จะเอาหมายค้นมาได้  และเอกสารหรือหลักฐาน  สัตว์  หรือวัตถุดังกล่าวจะถูกยักย้าย  ซุกซ่อน  ทําลาย   
หรือทําให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม  ก็ให้ดําเนินการค้นและยึดหรืออายัดเอกสาร  หรือหลักฐาน  สัตว์   
หรือวัตถุที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น 

มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ผู้ซึ่งเก่ียวข้อง
อํานวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๓๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัว
แก่บุคคลซึ่งเก่ียวข้อง 

บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องจัดทํารายงานเสนอต่อเลขาธิการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการปฏิบัติหน้าที่นั้น 
มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดสัตว์ที่อาจใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ  หรือ

ดําเนินคดีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจมอบหมายให้ผู้เป็น
เจ้าของสัตว์หรือผู้อื่นรับผิดชอบดูแลสัตว์นั้น  จนกว่าจะสิ้นสุดการพิจารณาคดี  ในการดูแลสัตว์นั้นให้กระทํา
ตามความเหมาะสมและความจําเป็น  หากจําต้องทําให้สัตว์นั้นตาย  ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลซ่ึงอยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลของสัตวแพทย์ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง 
เป็นผู้ทําให้สัตว์นั้นตายอย่างสงบ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้เป็นเจ้าของสัตว์รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นจนสิ้นสุด
การพิจารณาคดี 
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หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมวด  ๕ 
มาตรการทางปกครอง 

 
 

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับผิดชอบสถานที่ดําเนินการไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๓   
หรือมาตรา  ๒๖  หรือสถานที่ดําเนินการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๒๒  หรือกฎกระทรวง
ที่ออกตามความในมาตรา  ๒๒  (๑)  และ  (๒)  หรือผู้กํากับดูแลสถานที่ดําเนินการไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๔  
ให้เลขาธิการมีอํานาจสั่งให้ผู้รับผิดชอบสถานที่ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ 

ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบสถานที่ดําเนินการไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเลขาธิการตามวรรคหน่ึงโดยไม่มี
เหตุอันสมควร  ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งให้ระงับการดําเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ภายในสถานท่ีดําเนินการดังกล่าวจนกว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๑  ให้เลขาธิการมีอํานาจสั่งให้ 
ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเลขาธิการตามวรรคหน่ึงโดยไม่มีเหตุอันสมควร  
ให้เลขาธิการมีอํานาจสั่งให้ระงับการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์จนกว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุง
หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ 

หมวด  ๖ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๔๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณท่ีออกตามมาตรา  ๑๙  หรือไม่อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๓๕  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 

มาตรา ๔๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๑  หรือมาตรา  ๒๕  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท 
มาตรา ๔๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี   

หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา ๔๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๒  หรือมาตรา  ๓๓  (๑)  หรือ  (๓)  ต้องระวางโทษปรับ

ไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
มาตรา ๔๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๓  (๒)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท 
มาตรา ๔๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเลขาธิการตามมาตรา  ๒๖  วรรคสาม  

มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๔๐  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 
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หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๔๗ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจ
เปรียบเทียบได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

เม่ือผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ 
แจ้งคําสั่งเปรียบเทียบคดีแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๔๘ คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา  ๔๗  ให้ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วยผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุดเป็นประธาน   

ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นกรรมการ  และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
และเลขานุการ 

(๒) ในเขตจังหวัดอื่น  ประกอบด้วยอัยการจังหวัดเป็นประธาน  ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
เป็นกรรมการ  และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๔๙ ในวาระเร่ิมแรกที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๕  (๓)   
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งกรรมการโดยตําแหน่งตามมาตรา  ๕  (๒)  เลือกกันเอง  
และกรรมการโดยตําแหน่งตามมาตรา  ๕  (๒)  เป็นกรรมการ 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามมาตรา  ๕  และคณะกรรมการ
จรรยาบรรณตามมาตรา  ๑๕  ไปพลางก่อนจนกว่ารัฐมนตรีจะแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๕  (๓)  
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

เม่ือมีคณะกรรมการตามมาตรา  ๕  แล้ว  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ตามมาตรา  ๑๕  ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่มีคณะกรรมการ 

มาตรา ๕๐ ให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งกรรมการ 
และเลขานุการของคณะกรรมการและคณะกรรมการจรรยาบรรณตามมาตรา  ๔๙ 

มาตรา ๕๑ ในวาระเริ่มแรกที่ยังไม่มีการจัดตั้งสถาบัน  ให้สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ดําเนินงานในหน้าที่ของสถาบันไปพลางก่อน  จนกว่าจะได้มีการจัดตั้งสถาบันตามมาตรา  ๑๒  และ 
มีการแต่งตั้งผู้อํานวยการตามมาตรา  ๑๓  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๕๒ ในระหว่างที่ยังไม่มีจรรยาบรรณตามมาตรา  ๑๔  ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ 
ตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่สภาวิจัยแห่งชาติประกาศกําหนด 

มาตรา ๕๓ ผู้ใดใช้อาคาร  สิ่งปลูกสร้าง  หรือสถานที่ใดเป็นสถานที่ดําเนินการอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการแจ้งต่อเลขาธิการตามมาตรา  ๒๑  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๕๔ ในระหว่างที่มาตรา  ๒๒  (๔)  ยังไม่ใช้บังคับ  ให้ผู้รับผิดชอบสถานที่ดําเนินการ 
จัดให้มีบุคคลผู้มีประสบการณ์เก่ียวกับการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในสถานที่ดําเนินการ
ของตน 

คุณสมบัติและประสบการณ์ของบุคคลผู้มีประสบการณ์เก่ียวกับการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องาน 
ทางวิทยาศาสตร์ตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๕๕ ผู้ใดใช้หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ  และเม่ือย่ืนคําขอแล้ว  ให้ดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตจาก 
ผู้อนุญาต 

มาตรา ๕๖ ผู้ใดดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๓๑  
หรือมาตรา  ๓๒  อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้แจ้งการดําเนินการต่อเลขาธิการตามที่กําหนดไว้
ในมาตรา  ๓๑  หรือมาตรา  ๓๒  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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 อตัราคา่ธรรมเนียม 

 

 (๑) ใบอนุญาตใช้สตัว์ 

  เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ฉบับละ ๒๐,๐๐๐  บาท 

 (๒) ใบอนุญาตผลิตสตัว์ 

  เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

 (๓) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๑,๐๐๐  บาท 

 (๔) การต่ออายุใบอนุญาต ครัง้ละเทา่กบัคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต 
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หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีปัจจุบันเป็นที่ยอมรับโดยสากลว่า   
การเลี้ยงและการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่จําเป็นเพ่ือการสร้างองค์ความรู้ใหม่  การฝึกทักษะ  
และเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์  อย่างไรก็ดี  หากให้มีการนําสัตว์มาเล้ียงหรือใช้เพ่ืองาน 
ทางวิทยาศาสตร์โดยไม่มีการควบคุมการเลี้ยงและการใช้สัตว์ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและจรรยาบรรณ 
ในการดําเนินการต่อสัตว์แล้ว  อาจทําให้สัตว์ต้องเจ็บปวด  ทรมาน  หรือเสียชีวิตโดยไม่จําเป็น  ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อคุณภาพของผลผลิตหรือผลงานทางวิทยาศาสตร์  และเกิดผลเสียต่อชีวิตของมนุษย์  สัตว์  และสิ่งแวดล้อม
ต่อไปได้  จึงสมควรมีกฎหมายเพ่ือกํากับดูแลและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศไทยให้สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานของสากล  เพ่ือคุ้มครองชีวิตและสวัสดิภาพของสัตว์  
ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของประเทศ  ตลอดจนส่งเสริมนักวิจัยให้มีผลงานอันเป็นที่ยอมรับของ 
นานาประเทศต่อไป  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
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