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ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เรื่อง การจัดการกับซากของสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ จึงออกประกาศกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการกับซากของสัตว์ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจัดการกับซากของสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ซากของสัตว์” หมายความว่า
(ก) ร่างกายของสัตว์ที่ไม่มีชีวิต
(ข) เลือด น้ําเหลือง สารคัดหลั่ง อุจจาระ ปัสสาวะ อวัยวะ เนื้อเยื่อหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์
(ค) สิ่งปนเปื้อนจาก (ก) หรือ (ข)
“ผู้รับผิดชอบสถานที่ดําเนินการ” หมายความว่า ผู้รับผิดชอบสถานที่ดําเนินการ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
“คณะกรรมการกํากับดูแล” หมายความว่า คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ประจําสถานที่ดําเนินการ (คกส.)
“โครงการ” หมายความว่า โครงการขอใช้สัตว์ (Protocol) ที่ผู้ใช้สัตว์นําเสนอเพื่อขออนุญาต
ใช้สัตว์ในการวิจัย การทดลอง การทดสอบ การผลิตชีววัตถุ หรือการเรียนการสอน ต่อคณะกรรมการ
กํากับดูแล
“สารเคมีอันตราย” หมายความว่า ของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการของ
เสียอันตราย
หมวด ๑
การดําเนินการทั่วไป
ข้อ ๔ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบสถานที่ ดํ า เนิ น การต้ อ งจั ด ให้ มี ม าตรฐานวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ (Standard
Operating Procedures, SOPs) ในการจัดการกับซากของสัตว์
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ข้อ ๕ การจัดเก็บซากของสัตว์ ผู้รับผิดชอบสถานที่ดําเนินการต้องจัดให้มีสถานที่ ภาชนะ
อุปกรณ์ และการจัดการ ดังนี้
(๑) สถานที่สําหรับเก็บซากของสัตว์ ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑.๑) เป็นสถานที่มิดชิดอยู่ในพื้นที่แยกจากพื้นที่อื่น ๆ และสามารถป้องกันสัตว์ที่อาจเป็น
พาหะ อาทิ สุนัข แมว นก หนู แมลง เป็นต้น
(๑.๒) สามารถควบคุมการเข้าออกของบุคคล
(๑.๓) มีพื้นที่เพียงพอสําหรับการติดตั้งอุปกรณ์และการปฏิบัติงาน
(๑.๔) ในกรณีที่มีการใช้เชื้อโรค สารเคมีอันตราย วัสดุกัมมันตรังสี หรือกากกัมมันตรังสี
ต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บจําเพาะที่มีความเหมาะสมในการป้องกันการแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม
(๒) ภาชนะและอุปกรณ์สําหรับเก็บซากของสัตว์ตามความเหมาะสม ดังนี้
(๒.๑) ภาชนะบรรจุซากของสัตว์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เกี่ยวกับ
การกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ พร้อมติดฉลากที่ระบุชนิด น้ําหนัก วันที่บรรจุ แหล่งที่มาของซากของสัตว์
ชื่อหัวหน้าโครงการพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
(๒.๒) สิ่งปนเปื้อนที่เป็นของมีคม ต้องบรรจุในภาชนะที่ทําจากวัสดุที่แข็งแรงทนทานต่อ
การแทงทะลุและการกัดกร่อน มีฝาปิดมิดชิดและป้องกันการรั่วซึมของของเหลวภายในได้
(๒.๓) รถเข็นซากของสัตว์
(๒.๔) ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง หรือห้องเย็น ที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดและปริมาณซากของสัตว์
และสามารถควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม
(๒.๕) อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงในการยกหรือขนย้าย กรณีต้องดําเนินการกับซากของสัตว์ที่มี
ขนาดใหญ่
(๓) มีระบบป้องกันการแพร่กระจายและปนเปื้อนของเชื้อโรค สารเคมีอันตราย วัสดุกัมมันตรังสี
หรือกากกัมมันตรังสี สู่มนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๖ การจัดการกับซากของสัตว์ทั้งตัวขนาดใหญ่ กรณีที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายทั้งตัวต้องมี
มาตรฐานวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม
ข้อ ๗ การขนส่งหรือเคลื่อนย้ายซากของสัตว์ภายในอาคาร ระหว่างอาคาร และออกนอก
หน่วยงาน ต้องดําเนินการดังนี้
(๑) บรรจุถุงซากของสัตว์ไว้ในภาชนะที่สามารถป้องกันการรั่วซึม
(๒) ปิดหรือคลุมภาชนะบรรจุซากของสัตว์ให้มิดชิดในระหว่างการขนส่งหรือเคลื่อนย้าย
(๓) จัดให้มีอุปกรณ์เพื่อการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายซากของสัตว์ให้เหมาะสมตามแต่กรณี
ข้อ ๘ ผู้รับผิดชอบสถานที่ดําเนินการต้องจัดให้มีการบันทึกข้อมูลการจัดการซากของสัตว์ไว้
เพื่อตรวจสอบ ได้แก่ ชนิดของซากของสัตว์ น้ําหนักบรรจุ วันที่บรรจุ แหล่งที่มาของซากของสัตว์
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ชื่อหัวหน้าโครงการพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ วันที่ทําลาย วิธีการทําลาย และหน่วยงานที่ทําลายซาก
ของสัตว์
ข้อ ๙ การทําลายซากของสัตว์ด้วยวิธีการเผา การฝัง การใช้สารเคมี หรือการนําส่งให้
หน่วยงานภายนอกดําเนินการทําลาย ต้องระบุไว้ในระเบียบหรือข้อกําหนดการดําเนินงานของสถานที่
ดําเนินการต่อสัตว์นั้น และต้องดําเนินการทําลายตามวิธีการตามที่กฎหมายบัญญัติว่าด้วยการนั้น
กรณีที่ไม่ดําเนินการทําลายซากของสัตว์ตามวรรคหนึ่งให้ผู้ขอใช้สัตว์แสดงรายละเอียด เหตุผล
และความจําเป็นไว้ในโครงการ
หมวด ๒
การดําเนินการกับซากของสัตว์ที่ติดเชื้อ
ข้อ ๑๐ ให้ผู้รับผิดชอบสถานที่ดําเนินการจัดให้มีการคัด แยก บรรจุ เก็บ ขนย้ายซากของสัตว์
ที่ติดเชื้อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อ ปะปนกับวัสดุหรือมูลฝอยอื่น
ข้อ ๑๑ กรณีที่มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เชื้อโรคที่สามารถติดต่อจากสัตว์
สู่คนที่กําหนดอยู่ในกลุ่มที่ ๓ และ ๔ ตามกฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ผู้รับผิดชอบสถานที่
ดําเนินการต้องจัดให้มีการทําลายเชื้อที่ปนเปื้อนในซากของสัตว์ ณ สถานที่ดําเนินการ ก่อนการขนย้ายหรือ
นําส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการทําลายซากของสัตว์
ข้อ ๑๒ กรณีที่มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์โดยใช้เชื้อโรคที่สามารถติดต่อระหว่างสัตว์
ด้วยกันเอง ให้ดําเนินการตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
ข้อ ๑๓ วิธีการทําลายซากของสัตว์ที่ติดเชื้อต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติว่าด้วยการนั้น
หมวด ๓
การดําเนินการกับซากของสัตว์ที่ปนเปื้อนสารเคมีอันตราย
ข้อ ๑๔ ซากของสั ต ว์ ที่ ป นเปื้ อ นสารเคมี อั น ตราย ถื อ เป็ น ของเสี ย อั น ตราย ให้ ป ฏิ บั ติ
ตามกฎหมายและข้อกําหนดว่าด้วยของเสียอันตรายที่ออกโดยกรมควบคุมมลพิษ
หมวด ๔
การดําเนินการกับซากของสัตว์ที่ปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีหรือกากกัมมันตรังสี
ข้อ ๑๕ ให้ผู้รับผิดชอบสถานที่ดําเนินการจัดให้มีการคัดแยก เก็บรวบรวม และจัดสถานที่เก็บ
ซากของสัตว์ที่ปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีหรือกากกัมมันตรังสีไว้ชั่วคราวเป็นการเฉพาะ แยกออกจาก
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สถานที่ เ ก็ บ ซากของสั ต ว์ วั ส ดุ หรื อ มู ล ฝอยอื่ น โดยปฏิ บั ติ ต าม “แนวปฏิ บั ติ ใ นการคั ด แยกและ
เก็บรวบรวมกากกัมมันตรังสี” ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งให้คํานึงถึงการป้องกันการปนเปื้อนและการแผ่รังสีให้ได้มากที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล
ประธานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

