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ระเบียบคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการดาเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ว่าด้วยการเข้าไปในสถานทีด่ าเนินการ การค้น ยึด หรืออายัด
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดาเนินคดี
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการค้น ยึด หรืออายัดเอกสารหรือหลักฐาน สัตว์
หรือวัตถุใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดาเนินคดี
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๔ วรรคสาม แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ สั ต ว์ เ พื่ อ งาน
ทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการดาเนิน การต่อ สัต ว์เ พื่ อ งาน
ทางวิทยาศาสตร์จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการดาเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ว่าด้วยการเข้าไปในสถานที่ดาเนินการ การค้น ยึดหรืออายัด เพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบหรือดาเนินคดี พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“พนักงานเจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
“ผู้เชี่ยวชาญ” หมายความว่า ผู้เชี่ยวชาญการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์แต่งตั้ งขึ้นเพื่อปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
“สัตว์ของกลาง” หมายความว่า สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และสัตว์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
การฝ่าฝืนหรือกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
“ค้น” หมายความว่า การเข้าไปในสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ เพื่อตรวจหา ยึด หรืออายัด
ซึ่งพยานหลักฐาน
“ยึด” หมายความว่า การนาพยานหลักฐานมาไว้ในความดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
ผู้ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่มอบหมาย
“อายั ด ” หมายความว่า การห้า มผู้ที่ ไม่ใ ช่พ นักงานเจ้ าหน้าที่ หรือผู้ ที่พ นักงานเจ้าหน้ าที่
มอบหมาย จาหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน หรือเคลื่อนย้ายพยานหลักฐาน
“พยานหลั ก ฐาน” หมายความว่ า สั ต ว์ ห รื อ วั ต ถุ ใ ด ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การกระท าผิ ด
ตามพระราชบัญญัติสั ต ว์เพื่ องานทางวิท ยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่ อ ประโยชน์ใ นการตรวจสอบ

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๓๗ ง

หนา้ ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

หรือดาเนินคดี และสังหาริมทรัพย์ใด รวมทั้ง พัสดุ อุปกรณ์ เครื่องไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสาร เอกสาร
จดหมาย โทรสาร ภาพถ่าย แผ่นฟิล์ม สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อบันทึกข้อมูล
สื่อสิ่งพิมพ์ และอื่น ๆ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการกระทาผิด เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดาเนินคดี
“สถานที่” หมายความว่า อาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือสถานที่อื่นใดที่มีการดาเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ หรือที่มีเหตุอันสมควรสงสัยว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้หมายความรวมถึงพื้นที่โดยรอบของอาคารสิ่งปลูกสร้าง
หรือสถานที่นั้น ไม่ว่าจะมีรั้วล้อมรอบหรือไม่ก็ตาม
“ผู้รับผิด ชอบสถานที่ ” หมายความว่า เจ้าของ หรือผู้มีอานาจกากับดูแลสถานที่และให้
หมายความรวมถึงบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีอานาจปกครองสถานที่ในกรณีสถานที่เป็นของ
หน่วยงานของรัฐ
(๒) อธิการบดี ผู้อานวยการ หรือผู้ซึ่งมีตาแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรณีสถานที่
เป็นสถานศึกษา
(๓) เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ผู้อานวยการ ผู้จัดการ บุคคลในครอบครัว หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ในกรณีสถานที่เป็นเคหะสถานหรือที่รโหฐาน ของเอกชน
ซึ่งไม่ใช่สถานศึกษา
“การด าเนิ น การต่ อสั ต ว์เ พื่ อ งานทางวิ ทยาศาสตร์ ” หมายความว่ า การน าสั ต ว์ เพื่ องาน
ทางวิทยาศาสตร์มาเลี้ยง ใช้ ผลิต หรือกระทาการใด ๆ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานการวิจัยแห่งชาติ
หมวด ๑
การเข้าไปในสถานที่/สถานที่ดาเนินการ
ข้อ ๔ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประสงค์จะเข้าไปในสถานที่ เพื่อตรวจสอบการดาเนินงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้ขอความเห็นชอบจากผู้อานวยการก่อน
ข้อ ๕ การปฏิบัติของพนั กงานเจ้าหน้าที่ เมื่อไปถึงสถานที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พร้อม
ผู้เชี่ยวชาญแสดงตัวต่อผู้รับผิดชอบสถานที่หรือผู้แทน
ข้อ ๖ ในการตรวจสอบการดาเนินงาน ให้ผู้รับผิดชอบสถานที่หรือผู้แทน อานวยความสะดวก
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญ และอยู่ร่วมในการตรวจสอบการดาเนินการ
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หมวด ๒
อานาจพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ ๗ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติสัตว์ เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ดาเนินการหรือสถานที่ที่ใช้ในการเลี้ยง การผลิต หรือการใช้สัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการของสถานที่นนั้
เพื่อตรวจสอบการดาเนินการ เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกระทาใดที่อาจเป็นการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือตามที่
กาหนดในใบอนุญาต
(๒) ค้นสถานที่ หรือยานพาหนะใด ๆ เมื่อมีผู้ชี้ชัดหรือที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาผิด
ตามพระราชบั ญ ญั ติ สั ต ว์ เ พื่ อ งานทางวิ ท ยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้ ง มี อ านาจยึ ด หรื อ อายั ด
พยานหลักฐานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทาผิด เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดาเนินคดีด้วย
หากมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้และพยานหลักฐานจะถูกยักย้าย ซุกซ่อน
ทาลาย หรือทาให้ เสียเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ให้ดาเนินการค้นและยึด หรืออายัด พยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องมีหมายค้นได้
การใช้อานาจตาม (๒) พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องส่งมอบสาเนาบันทึกการตรวจค้นและบัญชี
พยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจค้น เป็นหนังสือให้ไว้แก่ผู้รับผิดชอบสถานที่หรือยานพาหนะ แต่ถ้าไม่มี
ผู้รับผิดชอบสถานที่อยู่ ณ ที่นั้นให้ส่งมอบหนังสือแก่บุคคลเช่นว่านั้นทันทีที่กระทาได้ และรีบรายงาน
เหตุผลและผลการตรวจค้นเป็นหนังสือต่อผู้อานวยการ
(๓) กรณีมีการยึด หรืออายัด สัต ว์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบของผู้เชี่ยวชาญ
มีอานาจมอบหมายให้ผู้เป็นเจ้าของสัตว์หรือผู้อื่นรับผิดชอบดูแลสัตว์นั้น จนกว่าจะสิ้นสุดการพิจารณาคดี
ข้อ ๘ ในการใช้ อ านาจของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามข้ อ ๔ จะต้ อ งเป็ น การกระท าต่ อ
ผู้ ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ เรื่ อ งที่ ด าเนิ น การตรวจสอบ ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ล
ของผู้เชี่ยวชาญและได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการก่อน โดยทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญ
ต้องไม่กระทาการอันมีลักษณะเป็นการข่มขู่ และให้เป็ นการตรวจค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ทั้งนี้ อาจจะขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อร่วมการค้นด้วยก็ได้
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หมวด ๓
วิธีการค้น ยึด และอายัด
ข้อ ๙ ในการค้น ยึดหรืออายัด ต้องกระทาในเวลาทาการของสถานที่นั้น หรือระหว่าง
พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก
กรณีค้นในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก แต่หากเริ่มกระทาตั้งแต่ตอนกลางวัน
ยังไม่เสร็จจะค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้ และให้กระทาต่อหน้าผู้รับผิดชอบสถานที่หรือยานพาหนะ
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากผู้รับผิดชอบสถานที่ไม่สามารถอยู่ร่วมตรวจค้นได้ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่น
อย่างน้อยสองคนซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ขอให้เป็นพยาน และการค้นต้องพยายามมิให้เกิดความเสียหาย
หรือกระจัดกระจายเท่าที่จะทาได้
ข้อ ๑๐ การเข้ า ค้ น กรณี ที่ มี ห มายค้ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งแสดงหมายค้ น แก่ บุ ค คล
ที่เกี่ยวข้อง
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ตารวจผู้มีชื่อในหมายค้นต้องเป็นหัวหน้าจัดการค้นให้เป็นไป
ตามหมายนั้น และพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ตารวจมีอานาจสั่งให้ผู้รับผิดชอบสถานที่หรือผู้ที่
อยู่ในนั้นให้ยอมให้เข้าไปโดยมิหวงห้ามในอันที่จะจัดการตามหมาย
ข้อ ๑๑ การค้นตัวบุคคลให้กระทาโดยเจ้าหน้าที่ตารวจเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้น
ซุกซ่อนพยานหลักฐานหรือมีสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทาผิด
ข้อ ๑๒ การยึดหรืออายัดพยานหลักฐาน ให้บันทึกรายละเอียดแห่งการค้นและบัญชีสิ่งของ
ที่ค้นได้พร้อมภาพถ่ายไว้โดยละเอียด แล้ วให้ผู้รับผิดชอบสถานที่ ผู้แทนหรือพยานลงลายมือชื่อรับรอง
หากไม่ยอมรับรองก็ให้บันทึกไว้ จากนั้นห่อหรือบรรจุห่อแล้วทาเครื่องหมายไว้เป็นสาคัญ มีข้อความว่า
“ยึด” หรือ “อายัด” แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๓ กรณีการยึด หรืออายัด สัต ว์ของกลางที่อาจใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบหรื อ
ดาเนินคดีการกระทาความผิด ให้บันทึกรายละเอียดการยึดหรืออายัดสัตว์ไว้ แล้วให้ผู้รับผิดชอบสถานที่
ผู้แทนหรือพยานลงลายมือชื่อรับรอง หากไม่ยอมรับรองก็ให้บันทึกไว้
ข้อ ๑๔ การยึ ด หรื อ อายั ด สั ต ว์ ข องกลาง ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ โ ดยความเห็ น ชอบของ
ผู้เชี่ย วชาญมีอานาจมอบหมายให้ผู้เป็นเจ้าของสัตว์หรือผู้อื่นรับผิดชอบในการเลี้ยงและดูแลสัตว์นั้น
จนกว่าจะสิ้นสุดการพิจารณาคดี ในการดูแลสัตว์นั้นให้กระทาตามความเหมาะสมและความจาเป็น
หากจาต้องทาให้สัตว์นั้นตาย ให้ผู้รับใบอนุญาต หรือสัตวแพทย์ ซึ่งได้รับอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพ
สัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง หรือบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลของสัตวแพทย์เป็นผูท้ าให้สัตว์นนั้ ตายอย่างสงบ

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๓๗ ง

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ผู้เป็นเจ้าของสัตว์มีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
จนสิ้นสุดการพิจารณาคดี
ข้อ ๑๕ การบันทึกการตรวจสอบการดาเนินการ การค้น การยึดหรืออายัด พยานหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามแบบ
ที่ผู้อานวยการกาหนด
ข้อ ๑๖ ให้ผู้อานวยการรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2
ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล
ประธานคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การดาเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

