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แบบขอรับรองการท าวิจัยในสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

Application for approval on performing research using animal for scientific research 
National Science and Technology Development Agency 

“ข้อมลูทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ” 
 
  
1. ชื่อโครงการ 

1.1 ชื่อโครงการหลัก 
(ภาษาไทย) ………………….…………………………………………………………...……….................………………………………. 
……………...……………….………………………………….……………...……………….............................................................. 
(ภาษาอังกฤษ) ………………….…………………………………………………………...……….................………………………..... 
……………...……………….………………………………….……………...……………….............................................................. 

1.2 ชื่อโครงการที่ใช้สัตว์ 
(ภาษาไทย) ………………….…………………………………………………………...……….................……………………………….. 
……………...……………….………………………………….……………...……………….............................................................. 
(ภาษาอังกฤษ) ………………….…………………………………………………………...……….................………………………..... 
……………...……………….………………………………….……………...……………….............................................................. 
 
2. ประเภทโครงการที่ขอรับการพิจารณา 

 ❒โครงการใหม่ประเภทโครงการ❒โครงการวิจัย   ❒   โครงการรับจ้างวิจัย  ❒   โครงการร่วมวจิัย 
 ❒ โครงการเดมิ  
  ❒ โครงการที่ผ่านการรับรองแลว้ต้องการแก้ไขเพิ่มเติม 

รหัสโครงการ …………………………. 
   (โปรดให้รายละเอียดข้อ 2.1) 
  ❒ โครงการที่ท าต่อเนื่อง รหสัโครงการ …………………………………. 

ขอต่อเวลา ใบรับรองการอนุมัติใหด้ าเนินการเลี้ยงและใช้สัตว์ (Certificate of Approval)  
   (โปรดให้รายละเอียดข้อ 2.2) 

2.1 หากเป็นโครงการทีผ่่านการรบัรองแล้วต้องการแก้ไขเพิ่มเติม (โปรด ☑ข้อที่แก้ไข) 
  ❒ ผู้วิจัยหลัก     ❒ ผู้ร่วมวิจัย  
  ❒วัตถุประสงค ์    ❒ ขยายเวลา 
  ❒ ระเบียบวิธีวิจัย   ❒ จ านวนสัตว ์
  ❒ การหยุดการทดลองกับสตัว์กอ่นสิ้นสุดการทดลอง (Humane Endpoints) 
  ❒ การท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ (Euthanasia) 
  ❒ การเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา ความถี่ กระบวนการที่กระท าต่อสัตว์ 
  ❒ อื่นๆ (ระบ)ุ............................................................................................................................ 

2.2 หากเป็นโครงการที่ท าต่อเนื่องโครงการเดิมที่ได้ผ่านการพิจารณาจรรยาบรรณการใช้สัตว์แล้ว ใหร้ะบุรหสัโครงการที่ผ่าน
ความเห็นชอบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างของโครงการนี้กับโครงการเดมิ 
………………….…………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
………………….…………………………………………………………………………………..…………………………………………….. 

 

รหัสโครงการ …………………………….. แก้ไขครั้งท่ี      0     1     2     3     4 ส าหรับเจ้าหนา้ที ่

กลุ่มสัตว์เกษตรและสัตวธ์รรมชาติ 
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3. รายชื่อหัวหน้าโครงการที่ขอใช้สัตว์ 
ช่ือ-นามสกลุ …………………………......….……….………เลขท่ีใบอนุญาตใช้สัตว์...….……………………………………… 
ต าแหน่ง …………………………......….……….………………..…………….…………………………………………..................... 
สถานท่ีติดต่อ (ห้องปฏิบัติการ/หน่วยวิจัย) / ที่อยู่ ………..….…...…………………………….....…...………..….…...... 
…………………………..………………….……………………………..…..…………………………………………………………………. 
โทรศัพท์ ………..….…...…………………………….....… โทรศัพท์มือถือ ………..….…...…………………………….....….... 
E-mail ………………..................……………………………….….....…...…………………………………………………….………. 
เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบตัิงานกับสตัวใ์นการวิจัยนี ้ ❒ ใช่   ❒ไม่ใช่ 
❒มีประสบการณ์ปฏิบตัิงานด้านสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร.์...... ปี ชนิดสัตว…์.................................... 
ประสบการณ์ด้าน   ❒การเรียนการสอน   ❒การทดสอบ   ❒การวิจัย  ❒อื่นๆ …........................... 
❒ ไม่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานดา้นสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร ์
❒ผ่านการอบรมจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เมื่อ (ระบ)ุ ............................. 
❒ไม่เคยผ่านการอบรมจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
❒ผ่านการอบรมการขอรับใบอนญุาตใช้สัตวเ์พื่องานทางวิทยาศาสตร์ เมื่อ (ระบ)ุ ......................... 
ปัจจุบันมีจ านวนงานวิจัยในความรับผิดชอบ จ านวน .............. โครงการ 
 

4. รายชื่อผู้ร่วมโครงการ(สามารถเพิ่ม/ลดตามจ านวนผูร้่วมโครงการ)  
4.1 ช่ือ-นามสกุล …………………………......….……….…………เลขท่ีใบอนุญาตใช้สัตว์...….………………………………………. 

ต าแหน่ง …………………………......….……….………………..…………….…………………………………………..................... 
สถานท่ีติดต่อ (ห้องปฏิบัติการ/หน่วยวิจัย) / ที่อยู่ ………..….…...…………………………….....…...………..….…...... 
…………………………..………………….……………………………..…..…………………………………………………………………. 
โทรศัพท์ ………..….…...…………………………….....… โทรศัพท์มือถือ ………..….…...…………………………….....….... 
E-mail ………………..................……………………………….….....…...…………………………………………………….………. 
เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบตัิงานกับสตัวใ์นการวิจัยนี ้ ❒ ใช่   ❒ไม่ใช่ 
❒มีประสบการณ์ปฏิบตัิงานด้านสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร.์...... ปี ชนิดสัตว…์.................................... 

ประสบการณ์ด้าน   ❒การเรียนการสอน   ❒การทดสอบ   ❒การวิจัย  ❒อื่นๆ …........................... 
❒ ไม่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานดา้นสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร ์
❒ผ่านการอบรมจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เมื่อ (ระบ)ุ ............................. 
❒ไม่เคยผ่านการอบรมจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
❒ผ่านการอบรมการขอรับใบอนญุาตใช้สัตวเ์พื่องานทางวิทยาศาสตร์ เมื่อ (ระบ)ุ ......................... 
 

4.2 ช่ือ-นามสกุล …………………………......….……….…………เลขท่ีใบอนุญาตใช้สัตว์...….……………………………………… 
ต าแหน่ง …………………………......….……….………………..…………….…………………………………………..................... 
สถานท่ีติดต่อ (ห้องปฏิบัติการ/หน่วยวิจัย) / ที่อยู่ ………..….…...…………………………….....…...………..….…...... 
…………………………..………………….……………………………..…..…………………………………………………………………. 
โทรศัพท์ ………..….…...…………………………….....… โทรศัพท์มือถือ ………..….…...…………………………….....….... 
E-mail ………………..................……………………………….….....…...…………………………………………………….………. 
เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบตัิงานกับสตัวใ์นการวิจัยนี ้ ❒ ใช่   ❒ไม่ใช่ 
❒มีประสบการณ์ปฏิบตัิงานด้านสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร.์...... ปี ชนิดสัตว…์.................................... 

ประสบการณ์ด้าน   ❒การเรียนการสอน   ❒การทดสอบ   ❒การวิจัย  ❒อื่นๆ …........................... 
❒ ไม่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานดา้นสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร ์
❒ผ่านการอบรมจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เมื่อ (ระบ)ุ ............................. 
❒ไม่เคยผ่านการอบรมจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร ์
❒ผ่านการอบรมการขอรับใบอนญุาตใช้สัตวเ์พื่องานทางวิทยาศาสตร์ เมื่อ (ระบ)ุ ......................... 
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4.3 ช่ือ-นามสกุล …………………………......….……….…………เลขท่ีใบอนุญาตใช้สัตว์...….……………………………………… 

ต าแหน่ง …………………………......….……….………………..…………….…………………………………………..................... 
สถานท่ีติดต่อ (ห้องปฏิบัติการ/หน่วยวิจัย) / ที่อยู่ ………..….…...…………………………….....…...………..….…...... 
…………………………..………………….……………………………..…..…………………………………………………………………. 
โทรศัพท์ ………..….…...…………………………….....… โทรศัพท์มือถือ ………..….…...…………………………….....….... 
E-mail ………………..................……………………………….….....…...…………………………………………………….………. 
เป็นผู้รับผิดชอบปฏิบตัิงานกับสตัวใ์นการวิจัยนี ้ ❒ ใช่   ❒ไม่ใช่ 
❒มีประสบการณ์ปฏิบตัิงานด้านสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร.์...... ปี ชนิดสัตว…์.................................... 

ประสบการณ์ด้าน   ❒การเรียนการสอน   ❒การทดสอบ   ❒การวิจัย  ❒อื่นๆ …........................... 
❒ ไม่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานดา้นสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร ์
❒ผ่านการอบรมจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เมื่อ (ระบ)ุ ............................. 
❒ไม่เคยผ่านการอบรมจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
❒ผ่านการอบรมการขอรับใบอนญุาตใช้สัตวเ์พื่องานทางวิทยาศาสตร์ เมื่อ (ระบ)ุ ......................... 
 

5. ชื่อผู้ประสานงานโครงการและผู้รับผิดชอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ช่ือ-นามสกลุ ………………………….………………………...เลขท่ีใบอนุญาตใช้สัตว์...….……………………………………… 
สถานท่ีติดต่อ (ห้องปฏิบัติการ/หน่วยวิจัย) / ที่อยู่ ………..….…...…………………………….....…...………..….…...... 
…………………………..………………….……………………………..…..…………………………………………………………………. 
โทรศัพท์ ………..….…...…………………………….....… โทรศัพท์มือถือ ………..….…...…………………………….....….... 
E-mail ………………..................……………………………….….....…...…………………………………………………….………. 
 

6. ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานกับสัตว์คนอื่นนอกเหนือจากผู้ร่วมวิจัย 
    (สามารถเพิ่ม/ลดตามจ านวนผูร้่วมงานและโปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล/ต าแหน่ง/สถานท่ีติดต่อ) 

ช่ือ-นามสกลุ ………………………….………………………...เลขท่ีใบอนุญาตใช้สัตว์...….……………………………………… 
สถานท่ีติดต่อ (ห้องปฏิบัติการ/หน่วยวิจัย) / ที่อยู่ ………..….…...…………………………….....…...………..….…...... 
…………………………..………………….……………………………..…..…………………………………………………………………. 
โทรศัพท์ ………..….…...…………………………….....… โทรศัพท์มือถือ ………..….…...…………………………….....….... 
E-mail ………………..................……………………………….….....…...…………………………………………………….………. 
 

7. ชื่อสัตวแพทย์ประจ าหน่วย/สัตวแพทย์ประจ าโครงการ 
ช่ือ-นามสกลุ …………………….………………………...……เลขท่ีใบอนุญาตใช้สัตว์...….……………………………………… 
ต าแหน่ง ……………..………………………………………………………………................................................................. 
โทรศัพท์ ………..….…...…………………………….....… โทรศัพท์มือถือ ………..….…...…………………………….....….... 
E-mail ………………..................……………………………….….....…...…………………………………………………….…… 

 
8. ลักษณะของงานที่ใชส้ัตว์  

❒8.1 งานวิจัย   

❒ 8.1.1งานวิจัยพ้ืนฐานทางด้านสาขา  
❒ พฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral science)     
❒ จุลชีววิทยา (Microbiology)                    
❒ พยาธิชีววิทยา (Pathobiology)  
❒ สรีรวิทยา (Physiology)  
❒ พิษวิทยา (Toxicology)                         

 
❒ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) 
❒ โภชนาการ (Nutrition) 
❒ ปรสิตวิทยา (Parasitology) 
❒ เภสัชวิทยา (Pharmacology) 
❒ กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 
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❒ ชีวเคมี (Biochemistry)                         
❒ ชีววิทยา (Biology)                               
❒ 8.1.2งานวิจัยประยุกต์ (Applied research) (ระบุด้าน
สาขา) ……...…………………………….... 

❒ ประสาทวิทยาศาสตร์ (Neuroscience) 
❒ อื่น ๆ (ระบ)ุ ………….……...………… 
 

❒ 8.2 งานทดสอบ (Testing and / or monitoring) 

❒ อาหาร 
❒ น้ า 
❒ อื่นๆ (ระบ)ุ …………………………...... 

❒ สมุนไพร 
❒ วัคซีน 

❒ ยา❒ เครื่องส าอาง ❒ สารพิษ 
❒ วินิจฉัยโรค 

❒ 8.3งานผลิตชีววัตถุ (Biological Products) 

❒ วัคซีน ❒ เอ็นไซม❒์ แอนติบอดี                     ❒ คอมพลีเมนท์ 
❒ อื่นๆ (ระบ)ุ ……………………………… 

❒ 8.4งานอ่ืนๆ (ระบ)ุ ………………..……..………….…...………...………………………………………...…. 

 
9. แหล่งทุนวิจัย/งบประมาณ 
 ❒ได้รับทุนแล้ว  ระบุแหล่งทุน..............................................จ านวนเงิน ............................................ 
 ❒ก าลังยื่นขอ  ระบุแหล่งทุน................................................ จ านวนเงิน ............................................ 
 ❒ อื่นๆ (ระบุ)  .......................................................................จ านวนเงิน ............................................ 
 ระยะเวลาทีร่ับทุน ……………………………………………………..…………………………………………………………...... 

 
10. บทคัดย่อโครงการที่เสนอขอใช้สัตว์ (Executive Summary) 
(น าเสนอภาพรวมโครงการโดยสรปุ เพ่ือให้ทราบถึงหลักการและเหตุผลความจ าเป็นในการใช้สัตว์ วิธกีารและประโยชน์ท่ีไดร้ับของ
โครงการ) 
………………….…………………………………………………………...……….................………………………………...................... 
……………...……………….………………………………….……………...……………….............................................................. 
………………….…………………………………………………………...……….................………………………………...................... 
……………...……………….………………………………….……………...……………….............................................................. 
 
11. บทน า และหลกัการ 
………………….…………………………………………………………...……….................………………………………...................... 
……………...……………….………………………………….……………...……………….............................................................. 
………………….…………………………………………………………...……….................………………………………...................... 
……………...……………….………………………………….……………...……………….............................................................. 
 
12. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
………………….…………………………………………………………...……….................………………………………...................... 
……………………………….………………………………….……………...……………….............................................................. 
 

13. เหตุผลที่ต้องใช้สัตว์ (Justification) 
13.1 มีวิธีการอื่นทีอ่าจน ามาใช้แทนสัตว์ได้หรือไม่ ให้เหตุผลด้วยว่าท าไมจึงไม่ใช้วิธีการอื่นดังกล่าวมาใช้แทนสัตว์ (Replace-
ment)  
……………………………………………………....……….………………………….................................................................. 
…………….………………………………………....……….…………………………........……………………………………………...… 
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13.2 หากมีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องใช้สัตว์และไมส่ามารถใช้วิธีการอื่นทดแทน ท่านมีวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติในการลด
จ านวนสัตว์ให้น้อยท่ีสดุอย่างไร (Reduction) 
……………………………………………………....……….………………………….................................................................. 
…………….………………………………………....……….…………………………........……………………………………………...… 
13.3 ท่านมีวิธีในการปฏิบตัิกับสัตว์อย่างไร เพื่อให้สัตวเ์จ็บปวดน้อยที่สุด (Refinement) 
……………………………………………………....……….………………………….................................................................. 
…………….………………………………………....……….…………………………........……………………………………………...… 

 
14. ประโยชน์ต่อมนุษย์หรือสัตว์และผลประโยชน์ทางวิชาการที่คาดว่าจะได้รับ 

14.1 สรุปผลประโยชน์ต่อมนุษย ์
……………………………………………………....……….………………………….................................................................. 
…………….………………………………………....……….…………………………........……………………………………………...… 
14.2 สรุปผลประโยชน์ต่อความกา้วหน้าทางวิชาการ 
……………………………………………………....……….………………………….................................................................. 
…………….………………………………………....……….…………………………........……………………………………………...… 

 
15. ข้อมลูเกี่ยวกับสัตว์ที่ใช้ในงานวิจัย 

15.1 ประเภทของสัตว์ที่ใช้ 
 ❒สุกร  จ านวน .............. ตัว ❒สัตว์ปีก จ านวน .............. ตัว  
 ❒สัตว์เคี้ยวเอื้อง จ านวน .............. ตัว ❒สัตว์ป่า จ านวน .............. ตัว 
 ❒ อื่นๆ (ระบ)ุ …….……… จ านวน .............. ตัว  

15.2 ชนิด/สายพันธ์ุ  
 ❒ชนิดสัตว์...............................สายพันธ์ุ …………………….. จ านวน .............. ตัว 

15.3 เพศ  ❒ ผู้  จ านวน .............. ตัว    ❒ เมีย  จ านวน .............. ตัว❒คละเพศจ านวน .............. ตัว 
15.4 อายุ …………………….. วัน/สัปดาห/์เดือน 
15.5 น้ าหนัก …………………… กรัม/กิโลกรัม  
15.6 ระยะเวลาที่ใช้สตัว์ ........................ วัน/เดือน/ปี 
15.7 จ านวนที่ใช้ตลอดโครงการ ...................... ตัว (โปรดตรวจสอบให้ตรงกับระเบียบวิธีวิจัย) 
15.8 ท าไมจึงเลือกใช้สัตว์ชนิดนี้ในการทดลอง มีการศึกษามาก่อนแล้วหรือไม่ ตลอดจนมีหลักเกณฑใ์นการก าหนดจ านวนสัตว์ที่ใช้
อย่างไร 
…….………………………..…………………………………………….…….……………………………………………………………….. 
…….………………………..…………………………………………….…….……………………………………………………………….. 
…….………………………..…………………………………………….…….……………………………………………………………….. 
15.9 กรณีที่จ าเป็นต้องใช้สัตว์ป่าให้เหตผุลด้วยว่าท าไมจึงใช้สัตว์ทดลองหรือสัตว์อ่ืนแทนไม่ได้ 
…….………………………..…………………………………………….…….……………………………………………………………….. 
…….………………………..…………………………………………….…….……………………………………………………………….. 
…….………………………..…………………………………………….…….……………………………………………………………….. 
15.10 การปฏิบัตติามบทบญัญัติของกฎหมายนโยบาย และมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง 

❒มีวิธีการปฏิบัตติามบทบญัญัตขิองกฎหมายนโยบาย และมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด 
(เอกสารอ้างอิง)....................................................................................................................................... 
❒มีใบอนุญาตสตัว์ป่าคุ้มครอง/สตัว์ป่าสงวน (ส าเนา) 
แหล่งที่มา...........................................ประเภทสัตว์ป่าคุม้ครอง................................................................. 

 
16. แหล่งที่มาสัตว์ (Animal Sources) 
❒ระบุแหล่งท่ีมาของสตัว์.............................................................................................................................. 
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17. การขนส่งมายังห้องปฏิบัติการและการเตรียมสัตว์ 
17.1 การขนส่งสตัว์ (ตอบเฉพาะกรณีมีการขนส่งสัตว์มาจากภายนอก) 

 ❒  มีการควบคุมอุณหภูม ิ   ❒  มีการระบายอากาศเพียงพอ 
 ❒  มีการป้องกันการติดเชื้อ  ❒  ถึงจุดหมายปลายทางภายใน...........วัน 
 ❒  ภาชนะบรรจสุัตว์มั่นคงแข็งแรง(ระบุชนิดของภาชนะ) ………………….….......…………………………..… 
 ❒มีพื้นท่ีเพียงพอ(ระบุขนาดของพื้นที)่ ……………................................…….…...………………………..….. 
 ❒ เวลาในการขนส่งสตัว(์โปรดระบุเวลา) ………………….…...…………………….…...………………..….............  

17.2 การเตรียมสัตว์  
 ❒  ถ่ายพยาธ ิ    ❒  ฉีดวัคซีน 
 ❒พักสัตว์เป็นระยะเวลา.....................วัน 
 ❒  มีพื้นท่ีเพียงพอ(ระบุขนาดของพื้นที่) ……………................................…….…...………………………..….. 
 ❒ อื่นๆ (ระบ)ุ ………………….…...…………………….…...………………..……........................................... 
 

18. สถานที่เลี้ยงและใชส้ัตว์ 
18.1 สถานท่ีเลีย้งสัตว ์
 (ระบ)ุ ....................................................................................................................................................... 
(ได้ตรวจสอบเป็นที่ชัดเจนว่าหน่วยงานที่จะน าสัตวไ์ปให้เลี้ยงมีความพร้อมและสามารถจดัการไดต้ามความต้องการที่ระบุไว้ทุก
ประการ)                

18.2 สถานท่ีใช้สัตว/์ห้องปฏิบัติการ 
 (ระบ)ุ ....................................................................................................................................................... 

 

19. สภาพแวดล้อมของการเลี้ยงสัตว์  
19.1มาตรฐานการเลี้ยง 

❒ไม่เป็นระบบ/ปล่อยตามธรรมชาติ (Non - conventional/ Natural habitat) 
❒ ระบบดั้งเดมิ (Conventional)   
❒ระบบโรงเรือนปิด (Evaporative Cooling System; EVAP) 
❒ระบบปลอดเช้ือจ าเพาะ(Specified pathogen free System) 
❒ระบบชีวนิรภัยAnimal Biosafety level (ABSL)  ❒  ABSL 1      ❒  ABSL2❒  ABSL3 
❒ อื่นๆ (ระบ)ุ ………………….………………….…...………………………………………………..……………………… 

19.2 สภาพแวดล้อมของห้อง / สถานท่ีปฏิบัติงาน 
 ❒อุณหภูมิ  ……...........….°C  ❒ความช้ืนสัมพัทธ์ …….........… % 
 ❒มีระบบไฟฟ้าและน้ าส ารอง 
 ❒ อัตราส่วนแสงสว่างกลางวันกบักลางคืน ………………….. ช่ัวโมงต่อ …........……… ช่ัวโมง 
 ❒ การถ่ายเทอากาศด ี    
 ❒ อื่นๆ (ระบ)ุ ………………….………………….…...………………………………………………..……………………… 

19.3 กรง / คอกสัตว์ / พื้นที่เลี้ยงสัตว์   
 ❒ คอกสัตว์ ขนาดพื้นท่ี (กว้าง×ยาว) ............................ ตารางเมตร 

❒เล้า (Chicken coop) ขนาดพื้นท่ี (กว้าง×ยาว) ............................ ตารางเมตร 
 ❒ กรงแขวน (Hanging cage) ขนาด กว้าง ....... เซนตเิมตร ยาว ....... เซนตเิมตร สูง ....... เซนติเมตร 

❒ กรงตับ (Battery cage) ขนาด กว้าง ....... เซนติเมตร ยาว ....... เซนติเมตร สูง ....... เซนติเมตร 
 ❒ จ านวนสัตว์ที่เลีย้ง ………….....…… ตัวต่อกรง/ตัวต่อคอก 

❒การเสริมสภาพแวดล้อมการเลีย้งสัตว์ (Environmental  enrichment)  
           (โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งกรณีแยกสตัว์เลี้ยงเดี่ยว)(ระบ)ุ ….....………...................…………………………… 
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❒ อื่นๆ (ระบ)ุ …………....…………….………………….....………...................……………………………………….. 
19.4 อาหาร 

19.4.1 ชนิดของอาหาร 
 ❒อาหารเมด็จากโรงงาน (Commercial pellets)   ❒ อาหารปลอดเชื้อ (Sterile diet) 
 ❒อาหารหยาบ (Roughages)(ระบุ) ………………….…...…………………….…...………………..… 
 ❒อาหารป่นผลิตเองสตูรพิเศษ (Ground diet special formula) 
  สารที่เพ่ิมในอาหาร    ❒มี (ระบ)ุ……….…………… ❒ ไม่ม ี
 ❒ อื่นๆ (ระบ)ุ ………………….…...…………………….…...………………..……........................................... 

19.4.2 การให้อาหาร 
 ❒ ให้อาหารในอัตราปกตมิีกินตลอดเวลา (Ad libitum)     ❒ มีก าหนดเวลาและปริมาณอาหาร 
 ❒ อื่นๆ (ระบ)ุ ………………….…...…………………….…...……………...………………………………………………..  
19.5 น้ าดื่ม  

19.5.1 ชนิดของน้ า 
 ❒ น้ าประปา     ❒ น้ ากรองตะกอน 
 ❒ น้ าเติมคลอรีนความเข้มข้น ………… ppm ❒ อื่นๆ (ระบ)ุ……………………………….............….. 
19.5.2 การให้น้ า 
 ❒ ให้น้ าในอัตราปกติมีกินตลอดเวลา ❒มีก าหนดเวลาและปริมาณน้ า (ระบ)ุ .......................... 
 ❒ อื่นๆ (ระบ)ุ …….…………..…………....……………………….............…………………………………………..…….... 
19.5.3 วิธีการให้น้ า 
 ❒ โดยบรรจุน้ าในขวดมีจุกและหลอด ❒ โดยวิธีการให้น้ าอัตโนมัต ิ
 ❒ อื่นๆ (ระบ)ุ …………………………………………….............………………...…………………………..……………… 

19.6 วัสดุรองนอน  
19.6.1 ชนิดของวัสดุรองนอน 
 ❒ ขี้กบ (Wood shaving)   ❒ กระดาษ (Paper) 
 ❒ฟาง(Rice straw)    ❒แกลบ(Rice husk) 
 ❒ ขี้เลื่อย (Sawdust)     ❒หญ้าแห้ง(Hay) 
❒ วัสดุอื่นๆ (ระบ)ุ …….....…..…………..............      ❒ ไม่ใช้วัสดรุองนอน 

19.6.2 การเปลี่ยนวัสดุรองนอน 
 ❒ วันเว้นวัน ❒ ทุก 2 - 3 วัน ❒ ทุกสัปดาห ์ ❒ อื่นๆ (ระบ)ุ................………………………. 

 
20. ระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
 ตามแบบเสนอโครงการ (Proposal)   
 วันเริ่มต้น .................................................... วันสิ้นสดุ .......................................................................... 
 ตามที่ด าเนินการจริง (หากไม่ตรงกับวันท่ีระบุไว้ใน Proposal)                          
 วันเริ่มต้น .................................................... วันสิ้นสดุ .......................................................................... 
 
21.ระเบียบวิธีวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสัตว์ 

21.1 การออกแบบการวิจัย (Experimental Design) 
21.1.1 ระบุสถติิที่ใช้ในการออกแบบการวิจัย การค านวณตัวอย่าง การวิเคราะหผ์ล 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 21.1.2 การแบ่งกลุ่มการทดลอง แบ่งเป็น ………...…… กลุ่มการทดลอง กลุ่มละ ………......… ตัว   
 โดยเป็น เพศผู้ ............ ตัว  เพศเมีย ............ ตัวไม่ระบเุพศ ........... ตัว 

(ระบุรายละเอียดหรือแสดงเป็น Flow chart แนบเป็นเอกสารประกอบ) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
21.2 สารหรือชีววัตถุที่น ามาใช้กบัสัตว์และผลกระทบที่มีต่อสัตว์ (ระบุทั้งหมดท่ีใช้ในโครงการ) 

ประเภท 
ชื่อสารหรือชีววัตถุ/ปริมาณที่น ามาใช้ เซลล์เนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่อาจ

ได้รับอันตราย  

❒ สารเคม ี
❒ สารก่อมะเร็ง 
❒ ยา 
❒ สมุนไพร 
❒ สารพิษ 
❒ อาหาร 
❒ น้ า 
❒ เชื้อรา 
❒ ไวรัส 
❒ แบคทีเรีย 
❒ปรสิต 
❒ วัคซีน 
❒Adjuvant 
❒ อื่นๆ (ระบ)ุ …..................... 

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

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

 
21.2.1 การให้ยา/สารเคม/ีเชื้อโรค/สารตดิเช้ือ/สารรังสีหรือสิ่งแปลกปลอม ในกรณีทีเ่ป็นพิษหรือวัตถอุันตรายแกส่ัตว์ มี
โอกาสที่จะสามารถแพร่กระจายถงึคน สัตว์อื่น และสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่ 

 ❒ ได้   (ตอบค าถามข้างล่าง)  ❒ ไม่ได้  
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21.2.2 กรณีมผีลแพร่กระจาย ใหร้ะบุรายละเอียดข้อควรระมัดระวงัและวิธีการป้องกันการแพร่กระจายของสารพิษหรือเช้ือท่ี
ท าการศึกษาที่อาจมีต่อสัตว์ต่อผู้ดแูลสัตว์ และต่อสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกสถานท่ีเลี้ยงสตัว์ รวมถึงต้องเลี้ยงดสูัตว์เป็น
กรณีพิเศษอย่างไรจึงจะไมเ่กิดการแพร่กระจาย พร้อมทั้งอธิบายวิธีการป้องกันรักษาความปลอดภยัของบุคลากรในการใช้สาร
ดังกล่าว  (กรุณาแนบเอกสารอ้างอิงถึงระดับความอันตราย รวมทั้ง Standard Operating Procedure: SOP) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
21.2.3 ระบุวิธีการก าจัดสารพิษ/วัตถุอันตราย/เชื้อโรค และการปฏบิัติกับซากสตัว์หรือวัสดุอุปกรณ์ในการเลีย้งสัตว์อย่างไร
เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
22.เทคนิคการปฏิบัติการกับสัตว ์

22.1 ระบุการปฏิบัติการกับสัตว์ในโครงการ 
 ❒การจับและควบคุมสัตว ์  ❒ การเก็บตัวอย่างจากสตัว ์
 ❒ การแยกเพศ    ❒ การให้สาร  
 ❒ การท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ   ❒ การท าการผ่าซาก   
 ❒ อื่น ๆ (ระบ)ุ ……………….…………… 
           ระบุว่าท่านมีประสบการณ์การท าเทคนคิต่างๆ กับสัตว์ที่ใช้ในโครงการมากน้อยอย่างไร? 
            …………....………………………………………...........................................………………………………………………. 
            ………………………......................................……………………………………..……….…….…………………………… 

22.2 การให้สาร บริเวณ และปริมาณที่ใช้ในโครงการ ❒ ไม่ม ี  ❒ มี (ระบุ) 
 ❒ ให้ทางปาก (Oral)  
  ❒ สารที่ให้ …........……..............................................................................…................................... 
  ❒ ปริมาณ (ระบุหน่วย) …........…….................... ❒ ความถี่ (ระบุหน่วย) …............................ 
 ❒ เข้าช้ันผิวหนัง (Intradermal) บริเวณที่ฉีด …………….............................................................................. 
  ❒ สารที่ให้ …........……..............................................................................…................................... 
  ❒ ปริมาณ (ระบุหน่วย) …........…….................... ❒ ความถี่ (ระบุหน่วย) …............................  

❒ เข้าใต้ผิวหนัง (Subcutaneous) บริเวณที่ฉีด …………............................................................................ 
 ❒ สารที่ให้ …........……..............................................................................…................................... 

  ❒ ปริมาณ (ระบุหน่วย) …........…….................... ❒ ความถี่ (ระบุหน่วย) …............................  

❒ เข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular) บริเวณที่ฉีด …………….......................................................................... 
 ❒ สารที่ให้ …........……..............................................................................…................................... 

  ❒ ปริมาณ (ระบุหน่วย) …........…….................... ❒ ความถี่ (ระบุหน่วย) …............................  

❒ เข้าช่องท้อง (Intraperitoneal) 
  ❒ สารที่ให้ …........……..............................................................................…................................... 
  ❒ ปริมาณ (ระบุหน่วย) …........…….................... ❒ ความถี่ (ระบุหน่วย) …............................  

❒ เข้าหลอดเลือดด า (Intravenous) หลอดเลือดที่ใช้ …………….................................................................. 
 ❒ สารที่ให้ …........……..............................................................................…................................... 

  ❒ ปริมาณ (ระบุหนว่ย) …........…….................... ❒ความถี่ (ระบุหน่วย) …............................ 
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 ❒อื่นๆ (ระบ)ุ ……………............................................................................................................................. 
 ❒ สารที่ให้ …........……..............................................................................…................................... 
  ❒ ปริมาณ (ระบุหน่วย) …........…….................... ❒ ความถี่ (ระบุหน่วย) …............................ 

 
22.3การเก็บตัวอย่างอื่น ๆ ท่ีใช้ในโครงการ    ❒ ไม่มี             ❒ มี (ระบุ)   

 ช้ินส่วนเนื้อเยื้อ/ อวัยวะ/ อื่น ๆ 

  ❒ เก็บขณะมีชีวิต   
                ○ เก็บแล้วสตัว์ตาย 
            ○ เก็บแล้วสตัว์ยังไมต่าย   

  ❒ เก็บหลังจากสัตว์ตาย 
 

ช้ินส่วนเนื้อเยื่อ/อวัยวะที่เก็บ/อื่น ๆ ช้ินส่วนเนื้อเยื่อ/อวัยวะที่เก็บ/อื่นๆ 

1. ………………………. ปริมาณ ……...................... 1. ………………………. ปริมาณ …….................... 

2. ………………………. ปริมาณ ……...................... 2. ………………………. ปริมาณ …....................... 

3. ………………………. ปริมาณ ……...................... 3. ………………………. ปริมาณ …....................... 

 
22.4ระบุการปฏิบตัิการพิเศษ และอุปกรณ์พิเศษท่ีใช้ปฏิบัติกับสตัว์ รวมถึงระบุช่ือผูร้ับผดิชอบการใช้อุปกรณ์พิเศษและ
ประสบการณ์ (ถ้าม)ี (อุปกรณ์พิเศษ เช่น Ultrasound, MRI, X-Ray เป็นต้น) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
23. การผ่าตัด การปฏิบัติก่อน-หลังการผ่าตัด โดยเทคนิคปลอดเชื้อ  ❒ ไม่ม ี❒ มี (ระบุ)   

23.1 ระบลุักษณะของการผ่าตดั 
  ❒ Minor ❒ Major Surgery 
  ❒ Survival  ❒ Non Survival Surgery 
  ❒ Single ❒Multiple Surgery 

23.2 ระบุขั้นตอนและรายละเอียดเกี่ยวกับการผ่าตดั เช่น การสลบสัตว์ การผ่าตดั การดูแลก่อนและหลัง 
การผ่าตัด เป็นต้น หากซับซ้อนโปรดเขียน flow chart ประกอบด้วย (*** ในกรณีที่มีการผ่าตดัต้องบอกเทคนิคปลอดเช้ือ จุดที่
ผ่าตัด วิธผี่าตดั เย็บแผล หากม)ี พร้อมระบุช่ือผูร้ับผดิชอบการผา่ตดัและประสบการณ ์
…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
23.3 ระบุช่ือและคุณสมบตัิของนักวิจัยที่รับผดิชอบการผ่าตัดและสตัวแพทย์ผู้ควบคุมการผา่ตัด 
ช่ือผู้รับผิดชอบการผ่าตัด..................................................................ต าแหน่ง.............................................. 
ช่ือสัตวแพทย์ผู้ควบคุมการผ่าตัด......................................................ต าแหน่ง………………………………………… 

 
24. การบรรเทาความเครียดและความเจ็บปวดของสัตว์ (Pain & Distress Alleviation) 

24.1 ระบุเกณฑ์การจ าแนกระดับความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานในสัตว์ (USDA pain and distress categories) สัตว์ที่ใช้
ในงานวิจัยจัดอยู่ในกลุ่มใดต่อไปนี ้ 
❒ กลุ่ม B :สัตว์ถูกน ามาเพาะขยายพันธ์ุ ปรับสภาพ เลี้ยง เพื่อใช้ในงานการเรียนการสอน งานทดสอบ งานทดลอง งานวิจัย

หรืองานศัลยศาสตร์ แต่ยังไม่น าไปใช้ในวัตถุประสงค์เหล่านั้น มีการสังเกตสัตว์ในสภาพความเป็นอยูธ่รรมชาติ 
❒กลุ่ม C :สัตว์ถูกน าไปใช้ในงานวิจัยท่ีไม่ก่อให้เกิดความเจบ็ปวดทุกข์ทรมาน เกิดความเจ็บปวดทุกข์ทรมานขึ้นเพียงช่ัวขณะ

หรือเกิดความเจ็บปวดทุกข์ทรมานข้ึนเพียงเล็กน้อย โดยไม่จ าเป็นตอ้งให้ยาลดปวด 
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❒กลุ่ม D :สัตว์ถูกน าไปใช้ในงานวิจัยท่ีก่อให้เกิดความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมานมาก จ าเป็นต้องใหย้าสลบ ยาระงับปวด
หรือยากล่อมประสาท 

❒กลุ่ม E :สัตว์ถูกน าไปใช้ในงานวิจัยท่ีก่อให้เกิดความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน โดยไม่สามารถใหย้าสลบ ยาระงับปวด 
หรือยากล่อมประสาท ทั้งนี้ต้องมีเหตุผลทางวิทยาศาสตรร์องรับและได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณการวิจัยในสตัว์ 

24.2 ระบุวิธีการที่จะบรรเทาความเครียดและความเจ็บปวด กรณีทีจ่ าเป็นต้องท าให้สัตวเ์จ็บปวดแต่ไม่มีการบรรเทาความเจ็บปวด
ให้แก่สัตว์ โปรดชี้แจงเหตผุลให้ชัดเจน 

…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
25. ยาสลบและยาระงับความเจบ็ปวด (Anesthetic, Analgesic) 

25.1 ระบุชนิด ช่ือทางการค้า คุณสมบัติ ขนาดที่ใช้ วิถีการให้ยา ระยะเวลาคงฤทธ์ิของยา 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
25.2 ระบุวิธีการตรวจสอบว่าสตัวอ์ยู่ในระดับการสลบที่เหมาะสม 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
25.3 ระบุกรณีที่ใช้ยาสลบต่อเนื่องจากการผ่าตัดเพื่อท าให้สตัว์ตายอย่างสงบ (Euthanasia) 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
26. การน าสัตว์ไปใช้นอกสถานที ่(ถ้าม)ี 

26.1 ระบุเหตุผลความจ าเป็นท่ีต้องน าสัตว์ไปใช้นอกสถานท่ี 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
26.2 ระบสุถานท่ีที่จะน าสตัว์ไปใช้ 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
26.3 ระยะเวลาที่จะน าสัตว์ไปใช้ 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
26.4 วิธีการเคลื่อนย้ายสัตว์ออกจากสถานท่ีเลีย้ง 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
26.5 วิธีการจัดการกับสตัว์หลังสิ้นสุดการใช้ 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
27. จุดยุติการทดลอง (Experimental Endpoint) 

27.1 ระบุเกณฑ์การพิจารณาจดุยตุิก่อนสิ้นสดุการทดลอง (Early Endpoint) 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
27.2 ระบุเกณฑ์การพิจารณาจดุสิน้สุดการทดลองเพื่อท าให้สตัว์ตายอย่างสงบในระหว่างการทดลองโดยไม่ต้องรอใหส้ัตว์
ตายเอง (Humane Endpoint) ตัวอย่างเช่น สัตว์อยู่ในสภาพทรุดโทรม น้ าหนักลด ส่งเสยีงร้องด้วยความเจ็บปวด และ
ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เอง  
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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27.3 ระบุเหตุผลความจ าเป็นท่ีจะใช้การตายเป็นจดุสิ้นสุดการทดลอง (Death as an Endpoint) 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
28. การด าเนินการกับสัตว์ท่ียังมชีีวิตหลังการสิ้นสุดโครงการ 
 ❒ สัตว์ตายหลังการผ่าตดัหรือเกบ็ตัวอย่าง 
 ❒ ท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ (Euthanasia) ด้วยวิธี ............................................................................... 
 ❒ น าสัตว์ไปใช้ในโครงการอื่น (ระบุช่ือโครงการ .................................................................................) 
 ❒ อื่นๆ (ระบุวิธีการพร้อมเหตผุล) ………………………………………………………………………………………….. 
 …….…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
29. การท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ (Euthanasia) 

29.1 ระบุวิธีการ อุปกรณ์ สถานท่ี และเหตุผล ท่ีท าให้สัตว์ตายอย่างสงบตามมาตรฐานท่ีเป็นที่ยอมรับ  
พร้อมหลักฐานอ้างอิง 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
29.2 ระบุวิธีการการตรวจสอบการตายของสตัว์ 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    29.3 ช่ือผู้รับผดิชอบในการท าให้สัตว์ตายอย่างสงบ.......................................................................................... 
 
30. การผ่าซาก (Necropsy) (ถ้ามี) 

30.1 ระบุวิธีการ อุปกรณ์ สถานท่ี และการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในการผ่าซากสัตว์ 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
31. การก าจัดซากและของเสีย (Carcass and Waste Disposal) 

31.1 ระบุวิธีการเก็บ ก าจัด และท าลายซากสัตว์ ช้ินเนื้อและวัสดุที่ใช้แล้ว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค สารพิษ 
มลพิษ สูส่ิ่งแวดล้อม 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
32. อุปกรณ์เพ่ือป้องกันอันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน การป้องกันการแพร่กระจายของสารพิษ/เชื้อโรค (ถ้ามี) 

32.1 ระบุอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ปฏบิัติงาน 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
32.2 ระบุอุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารพิษ/เชื้อโรค 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
32.3 ระบุอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายจากการปฏบิัติงานกับสตัว ์
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ค ารับรอง 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติต่อสัตว์ตรงตามวิธีการที่ได้เสนอไว้ในโครงการ ไม่ปล่อยปละละเลย ดูแลให้น้ าและอาหารใน
ปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ เข้มงวดกวดขันในการป้องกันการติดเช้ือและการแพร่กระจายของเช้ือตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดไว้ และขอรับรองว่าจะใช้สัตว์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตและศีลธรรมตามหลัก
ศาสนา ตลอดจนยินดีให้คณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ หรือ 
คณะกรรมการฯ อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ติดตามผลโครงการวิจัยในสตัว์ตรวจสอบได้ 
 
 

 ลงช่ือ ……………………………………....……....   
                (…………………………………………....) 

                 หัวหน้าโครงการวิจัย 
        วันท่ี ……… เดือน .………………………. พ.ศ. ………… 

 
 ลงช่ือ ……………………………………..……......  

                (…………………………………………....) 
        หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ....................................... 

        วันท่ี ……… เดือน .………………………. พ.ศ. ………… 
 

 
 
 
 
ผู้ขอรับการพิจารณาส่ง 
1. แบบขอรับรองการท าวิจัยในสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 ชุด  
2. ข้อเสนอโครงการวิจัย จ านวน 1 ชุด 
3. แบบประเมินความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานของโครงการวิจัยท่ีมีการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
 


