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ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดประกาศ เรื่อง การประชุมคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๙ แห่ง
พระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประธานกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองาน
ทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง การประชุมคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
การประชุม หมายความว่า การประชุมคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ือ

งานทางวิทยาศาสตร์ 
คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร์ 
ประธานกรรมการ หมายความว่า ประธานกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองาน

ทางวิทยาศาสตร์ 
กรรมการ หมายความว่า กรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
ส านักงาน หมายความว่า ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
เลขาธิการ หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ผู้อ านวยการ หมายความว่า ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทาง

วิทยาศาสตร์ 
เลขานุการ หมายความว่า เลขานุการในการประชุมคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการ

ต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
เจ้าหน้าที่ หมายความว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

และบุคคลอ่ืนที่ปฏิบัติงานให้กับคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ หรือส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

/ข้อ ๔... 

ส ำเนำ 
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ข้อ ๔ ให้ประธานกรรมการ รักษาการตามประกาศนี้ 
ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ

ด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 

หมวด ๑ 
อ านาจหน้าที่ของประธานและเลขานุการ 

-------------------------------------- 
ข้อ ๕ ประธานกรรมการ มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) ก าหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เว้นแต่มีเรื่องส าคัญหรือ
เร่งด่วน อาจเรียกหรือนัดประชุม หรือสั่งให้เลขานุการเรียกหรือนัดประชุมเมื่อใดก็ได้ 

(๒) สั่งให้จัดระเบียบวาระการประชุม หรือให้ความเห็นชอบการจัดระเบียบวาระการประชุม 
(๓) ด าเนินการตามมติของคณะกรรมการ 

ข้อ ๖ ประธานในที่ประชุม มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมและด าเนินการประชุมให้เป็นไปโดยเรียบร้อย 
(๒) ออกค าสั่งใดๆ ตามความจ าเป็นเพื่อรักษาความเรียบร้อยในการประชุม 
(๓) วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการประชุม 
(๔) ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือตามท่ีก าหนดในระเบียบนี้ 

ข้อ ๗ ผู้อ านวยการเป็นเลขานุการในการประชุม 
กรณีที่ผู้อ านวยการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้รักษาการแทน หรือผู้ที่ผู้อ านวยการ

มอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน ท าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
ให้มีผู้ช่วยเลขานุการซึ่งเลขาธิการแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงาน โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการ 

ข้อ ๘ เลขานุการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) แจ้งนัดประชุมตามค าสั่งของประธานกรรมการ 
(๒) จัดระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบที่เก่ียวข้อง 
(๓) รับผิดชอบและควบคุมการจัดท ารายงานการประชุม 
(๔) แจ้งหรือยืนยันมติของที่ประชุมไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง 
(๕) จัดเก็บรักษาเอกสาร และข้อมูลทั้งปวงที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการประชุม 
(๖) ด าเนินการอ่ืนใดตามที่กฎหมายหรือระเบียบก าหนดไว้ หรือตามที่คณะกรรมการหรือ

ประธานกรรมการมอบหมาย 
  /หมวด ๒ ... 
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หมวด ๒ 
การประชุม 

-------------------------------------- 
ข้อ ๙ การนัดประชุมต้องท าเป็นหนังสือหรือโดยวิธีอ่ืน และแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้า

ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่กรรมการนั้นจะได้ทราบวันนัดในที่ประชุมแล้ว กรณีดังกล่าวจะท า
หนังสือหรือก าหนดนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้ 

ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน ประธานกรรมการจะนัดประชุมด้วยวิธีอ่ืนก็ได้ 
ในกรณีที่มีเหตุอันควร ประธานกรรมการอาจสั่งงดการประชุมตามที่นัดไว้แล้วก็ได้ 

ข้อ ๑๐ กรรมการคนใดคนหนึ่งอาจขอให้ประธานกรรมการบรรจุเรื่องใดเรื่องหนึ่งเข้าในระเบียบ
วาระการประชุมได ้

เมื่อมีการขอให้บรรจุเรื่องใดเข้าในระเบียบวาระการประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้ประธานกรรมการ
พิจารณาบรรจุเรื่องนั้นเข้าในระเบียบวาระการประชุม 

ข้อ ๑๑ การจัดระเบียบวาระการประชุม ให้จัดเรียงล าดับดังนี้ 
(๑) เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
(๒) เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
(๓) เรื่องเพ่ือทราบ 
(๔) เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
(๕) เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
(๖) เรื่องอ่ืนๆ 

ในกรณีที่ประธานกรรมการเห็นสมควรจะจัดล าดับระเบียบวาระการประชุมให้แตกต่างจากที่ก าหนด
ในวรรคหนึ่งก็ได้ 

ข้อ ๑๒ ให้เลขานุการส่งระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกับหนังสือนัด
ประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจ าเป็นอาจส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องไปให้ในภายหลังก็ได้ 

ในกรณีที่มีระเบียบวาระการประชุมหรือเอกสารเพ่ิมเติม ให้เลขานุการรีบด าเนินการส่งระเบียบวาระ
การประชุมหรือเอกสารดังกล่าวให้แก่กรรมการโดยเร็ว 

ข้อ ๑๓ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่งของจ านวน
กรรมการที่มีอยู่ จึงเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีเรื่องใดเป็นเรื่องที่มีความส าคัญสมควรพิจารณาหรือวินิจฉัยชี้ขาดโดยกรรมการทุกคนที่มีอยู่ 
คณะกรรมการอาจก าหนดให้กรรมการทุกคนที่มีอยู่เป็นองค์ประชุมเพ่ือพิจารณาหรือวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องนั้นได้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม  ให้
ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานกรรมการหรือกรรมการดังต่อไปนี้ ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียจะท าการพิจารณากับเรื่องที่เกี่ยวกับ
การพิจารณาในที่ประชุมไม่ได้ 

 
/(๑) เป็นคู่ ... 
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(๑) เป็นคู่กรณีกับบุคคลเรื่องท่ีพิจารณา 
(๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณีกับบุคคลในเรื่องที่พิจารณา 
(๓) เป็นญาติของคู่กรณีกับบุคคลในเรื่องที่พิจารณา คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้น

ใดๆ หรือเป็นพ่ีน้องหรือลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียง
สองชั้น 

(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี กับ
บุคคลในเรื่องที่พิจารณา 

(๕) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณีกับบุคคลในเรื่องที่พิจารณา 
(๖) เป็นผู้ที่เก่ียวข้องหรือได้ผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากเรื่องที่พิจารณา   

เมื่อมีกรณีตามวรรคสี่ ให้คณะกรรมการพิจารณาเหตุคัดค้านนั้น ในการประชุมดังกล่าว ประธาน
กรรมการหรือกรรมการผู้ถูกคัดค้านเมื่อได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถามแล้วต้องออกจากท่ีประชุม 

ถ้าประธานกรรมการหรือกรรมการที่พิจารณาเรื่องที่จะประชุมมีผู้ถูกคัดค้าน ประธานกรรมการหรือ
กรรมการผู้ถูกคัดค้านต้องออกจากที่ประชุม และให้ถือว่าคณะกรรมการคณะนั้นประกอบด้วยกรรมการทุกคนที่
ไม่ถูกคัดค้าน 

ถ้าที่ประชุมมีมติให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน ก็ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ มติดังกล่าวให้กระท า
โดยวิธีลงคะแนนลับและให้เป็นที่สุด 

ในกรณีมีเหตุอ่ืนใด ซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจท าให้การพิจารณาในการประชุมจะไม่เป็นกลาง 
ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นจะท าการพิจารณาในเรื่องที่จะประชุมนั้นไม่ได้ 

ข้อ ๑๔ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมและมีอ านาจหน้าที่ตาม
ข้อ ๖ 

ในการประชุม ผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมได้ นอกจากผู้ช่วยเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
เรื่องท่ีเสนอที่ประชุมแล้ว ให้เป็นไปตามท่ีประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมอนุญาต เว้นแต่ที่ประชุมมี
มติก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

ให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกคนลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในการประชุมทุกครั้ง 
ในกรณีมีการพิจารณาเรื่องที่ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ประธาน

กรรมการหรือกรรมการผู้นั้นออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาและมีมติเรื่องนั้น 

ข้อ ๑๕ ถ้าประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมหรือกรรมการเสียงข้างมากที่มาประชุมเสนอ
ให้ประชุมลับ ก็ให้ด าเนินการประชุมลับ 

ผู้ที่อยู่ในที่ประชุมลับได้ ได้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการ เลขานุการ และผู้ที่ได้รับอนุญาตจาก
ประธานในที่ประชุมเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

/ข้อ ๑๖ ... 
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ข้อ ๑๖ ในการประชุมให้ด าเนินการประชุมตามล าดับระเบียบวาระการประชุมที่จัดไว้ เว้นแต่ที่
ประชุมจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน 

เรื่องที่จัดตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมหรือ
ส านักงานจะถอนเรื่องออกจากวาระการประชุมได้เมื่อที่ประชุมมีมติอนุญาตและให้บันทึกเหตุผลไว้ในรายงาน
การประชุม 

ในกรณีมีเรื่องด่วนใดนอกเหนือจากที่จัดไว้ในระเบียบวาระการประชุม ที่ประชุมอาจมีมติให้น าเรื่อง
เร่งด่วนนั้นมาพิจารณาเพิ่มเติมได้ โดยให้บันทึกความเห็นไว้ในรายงานการประชุมด้วย 

 ข้อ ๑๗ ในระหว่างการประชุม ห้ามมิให้ผู้ใดบันทึกเสียงหรือภาพ หรือเผยแพร่ข้อมูลในการประชุม
ด้วยเครื่องมือใดๆ เว้นแต่เพ่ือประโยชน์ในการจัดท ารายงานการประชุม เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ หรือ
เพ่ือการอ่ืนใด โดยได้รับอนุญาตจากประธานในที่ประชุม 

ในกรณีมีการบันทึกเสียงหรือบันทึกภาพเพ่ือประโยชน์ในการจัดท ารายงานการประชุม ให้เก็บรักษา
ข้อมูลบันทึกเสียงหรือภาพไว้จนกว่าที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งนั้นแล้ว หรือจนกว่า
กรรมการที่ได้ร่วมประชุมแต่มิได้ร่วมพิจารณารับรองรายงานการประชุมได้กลับมาร่วมประชุมและมิได้ทักท้วง 
จึงจะท าลายหรือลบข้อมูลบันทึกเสียงหรือภาพดังกล่าวได้ 

ข้อ ๑๘ กรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมต้องไม่น าเอกสารหรือท าส าเนาเอกสารและข้อมูลต่างๆ ที่เป็น
ความลับของที่ประชุม ไปเปิดเผยหรือเผยแพร่แก่ผู้ใดหรือทางใด เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือให้เป็น
ประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนหรือน าไปใช้ในทางท่ีมิชอบ  

หมวด ๓ 
การลงมติ 

--------------------------------- 
ข้อ ๑๙ การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของจ านวนกรรมการที่เป็นองค์ประชุม 
กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออก

เสียงเพ่ิมอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
วิธีการออกเสียงลงมติให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ใช้วิธีการลงคะแนนลับ ส่วน

วิธีการลงคะแนนลับให้เป็นไปตามท่ีที่ประชุมก าหนด 

ข้อ ๒๐ ประธานในที่ประชุมจะสั่งให้รวมหรือแยกประเด็นในการพิจารณาหรือลงมติก็ได้ เว้นแต่ที่
ประชุมจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน 

 ข้อ ๒๑ มติของคณะกรรมการถ้าต้องการให้มีผลทันที ให้ฝ่ายเลขานุการสรุปมติการประชุมเฉพาะ
วาระนั้นให้ที่ประชุมรับรองให้มีผลในทันที 

 ข้อ ๒๒ เรื่องใดซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติแล้ว คณะกรรมการอาจพิจารณาและมีมติใหม่ได้ 
ถ้ามีข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานใหม่ หรือเหตุอ่ืนใด อันอาจท า ให้เรื่องที่พิจารณาและมีมติไปแล้วนั้น
เปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ 
  

/หมวด ๔ ... 
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หมวด ๔ 
รายงานการประชุมและเอกสารการประชุม 

----------------------------------- 

ข้อ ๒๓ ในการประชุมต้องมีรายงานการประชุมเป็นหนังสือ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 

(๑)  รายชื่อกรรมการที่มาและไม่มาประชุม รวมทั้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
(๒)  เรื่องท่ีที่ประชุมพิจารณา 
(๓)  ความเห็นของที่ประชุม 
(๔)  มติของที่ประชุม 
(๕)  ผู้จดรายงานการประชุม และผู้ตรวจรายงานการประชุม 

ในกรณีเป็นการประชุมลับ ที่ประชุมอาจมีมติให้จดรายงานการประชุมทั้งหมดหรือแค่บางส่วนก็ได้ 
และให้มีการบันทึกเหตุผลไว้ 

การเปิดเผยรายงานการประชุมลับให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการ 

ข้อ ๒๔ ถ้ากรรมการที่มาประชุมและร่วมลงมติมีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้ง
เหตุผลไว้ในรายงานการประชุม และถ้ากรรมการผู้เห็นขัดแย้งเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือก็ให้บันทึกไว้ด้วย 
และให้แนบหนังสือนั้นไว้กับรายงานการประชุม 

ในกรณีที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการ กรรมการที่ไม่มาประชุมครั้ง
ใด อาจมีข้อสังเกตส่วนบุคคลในเรื่องที่มีการพิจารณามีมติแล้ว ซึ่งไม่ถือว่าเป็นความเห็นแย้งที่ต้องบันทึกไว้ใน
รายงานการประชุมครั้งที่มีการพิจารณาเรื่องนั้น โดยอาจเสนอข้อสังเกตในการประชุมครั้งถัดมาที่กรรมการผู้
นั้นได้เข้าร่วมก็ได้ เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ ๒๕ รายงานการประชุมของคณะกรรมการจะต้องมีการรับรองในการประชุมครั้งถัดไป เว้นแต่ที่
ประชุมจะก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

รายงานการประชุมที่กรรมการยังมิได้รับรองเพราะเหตุที่วาระการด ารงต าแหน่งสิ้นสุดลง หรือพ้น
จากต าแหน่ง ให้เลขานุการแจ้งเป็นหนังสือให้กรรมการผู้นั้นตรวจสอบความถูกต้อง แล้วให้เลขานุการบันทึก
เหตุนั้นไว้ และเป็นผู้รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมนั้น 

ข้อ ๒๖ การแก้ไข เพ่ิมเติม หรือตัดทอน ข้อความหนึ่งข้อความใดในรายงานการประชุมที่รับรองแล้ว
จะกระท ามิได้ เว้นแต่เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยอันไม่กระทบต่อสาระส าคัญของมติที่ประชุม 

การแก้ไข เพ่ิมเติม หรือตัดทอนรายงานการประชุม ต้องแก้ไข เพ่ิมเติม หรือตัดทอนให้ตรงกับที่ได้มี
การกล่าวในที่ประชุมครั้งนั้น โดยไม่เป็นการเพ่ิมข้อความหรือสาระส าคัญอ่ืนใดที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่ประชุม 

ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อความหรือสาระส าคัญของการประชุม นอกจากการแก้ไข 
เพ่ิมเติม หรือตัดทอนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ด าเนินการตามข้อ ๑๐ 

ข้อ ๒๗ ให้ส านักงานเก็บรักษาระเบียบวาระการประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้อง และรายงานการประชุม
ไว้ในที่ปลอดภัยไม่น้อยกว่าสิบปี 

การท าลายเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการนั้น 
/เอกสาร ... 
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เอกสารและรายงานการประชุมลับ ให้จัดเก็บรักษาไว้ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ 

ข้อ ๒๘ การเปิดเผยหรืองดเปิดเผยรายงานการประชุมทั้งหมดหรือบางส่วน ให้เป็นไปตามที่
ส านักงานพิจารณาตามประกาศนี้ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ และระเบียบว่าด้วยการ
นั้น 

 
บทสุดท้าย 

---------------------------------- 
ข้อ ๒๙ ประกาศนี้ให้น าไปใช้บังคับกับคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งโดยอนุโลม เท่าที่จะ

ใช้บังคับได้ 

ข้อ ๓๐ การใดที่ได้ด าเนินการก่อนประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และยังไม่แล้วเสร็จ ให้การด าเนินการนั้น
เป็นอันใช้ได ้และให้ด าเนินการต่อไปตามประกาศนี้ 

ข้อ ๓๑ ระเบียบวาระการประชุม เอกสารที่เกี่ยวข้อง และรายงานการประชุมที่เกิดขึ้นก่อนประกาศ
นี้ใช้บังคับให้ปฏิบัติตามข้อ ๒๖ โดยอนุโลม 

 
     ประกาศ ณ วันที่   ๒๙   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 (นางสาวสุกัญญา  ธีระกูรณ์เลิศ) 

ประธานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 
การด าเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
รักษาราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 
 
 
 
 

ส าเนาถูกต้อง 

 

(นายเชษฐพงษ์  บุตรเทพ) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

         (ลงชื่อ)      สุกัญญา  ธีระกูรณ์เลิศ 


