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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา 

ฯ ใหประกาศวา 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมเชื้อโรคและพิษที่มาจาก

สัตวซ่ึงเปนภัย 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินีเ้รียกวา “พระราชบัญญัติเชือ้โรคและพิษจากสัตวพ.ศ. 
๒๕๒๕” 

 



มาตรา ๒1[๑]  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

 

มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมเชื้อโรคและพิษที่มาจากสัตวซ่ึงเปนภัย 

พุทธศักราช ๒๔๗๕ บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 

 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“เชื้อโรค” หมายความวา 

(๑) เชื้อจุลินทรีย 

(๒) เชื้ออ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๓) ผลิตผลจาก (๑) หรือ (๒) 

ทั้งนี้ เฉพาะท่ีทําใหเกิดโรคในคน ปศุสัตว สัตวพาหนะ หรือสัตวอ่ืนที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 

“พิษจากสัตว” หมายความวา  พิษท่ีเกิดจากสัตวที่ทําใหเกิดโรคในคน ปศุสัตวสัตว

พาหนะ หรือสัตวอ่ืนที่กําหนดในกฎกระทรวง เชน พิษจากงู พิษจากแมลง และพิษจากปลาปกเปา 

“ผลิต”2[๒] หมายความวา เพาะ ผสม ปรงุ แปรสภาพ แบงบรรจุ หรือรวมบรรจุ 

“จําหนาย” หมายความวา  ขาย จาย แจก แลกเปล่ียน ใหสูญหาย เสียหาย ทิ้งหรือ

ทําลาย 

“นําเขา” หมายความวา  นาํหรือส่ังเขามาในราชอาณาจักร 

                                                 
 
 



“สงออก” หมายความวา  นําหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร 

“นําผาน” หมายความวา  นําหรือสงผานราชอาณาจักรโดยมีการขนถายหรือเปล่ียน
พาหนะ 

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา  ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี” หมายความวา  อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย 

“รัฐมนตรี” หมายความวา  รัฐมนตรีผูรกัษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา ๕  หามมิใหผูใดผลติ ครอบครอง จําหนาย นําเขา สงออกหรือนําผานซึ่งเชือ้

โรค หรือพิษจากสัตว เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีการขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไป

ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๕/๑3[๓]  บทบัญญัติตามมาตรา ๕ ไมใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตรหรือสถานพยาบาลที่เปนหนวยงานของ

รัฐองคการเภสัชกรรม และสภากาชาดไทย ทั้งนี้ เฉพาะในงานอันเกี่ยวกับการควบคุมโรค การปองกัน

โรค การบําบัดโรค การศึกษาหรือการวิจัย 

หนวยงานที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๖  อธิบดีจะออกใบอนุญาตใหผลิต ครอบครอง จําหนาย นําเขา สงออกหรือ

นําผานซึ่งเชื้อโรค หรือพิษจากสัตวได เม่ือปรากฏวาผูขออนุญาต 

(๑) มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบปบริบูรณ 

                                                 
 



(๒) มีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 

(๓) ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๔) ไมเคยตองคําพพิากษาวากระทําความผิดซึ่งกฎหมายบัญญัติใหถือเอาการ
กระทําโดยทุจริตเปนองคประกอบ หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมเชื้อโรคและพิษที่มา

จากสัตวซึ่งเปนภัย หรือพระราชบัญญัตินี ้และความผิดที่กระทํานั้นมีอัตราโทษถึงจําคุก 

(๕) มีสถานที่ผลิต สถานที่ครอบครอง สถานที่จําหนาย หรือสถานที่เก็บ และ

อุปกรณที่ใชในการผลิต การจําหนาย การเก็บ การควบคุม หรือการรักษาคุณภาพของเชื้อโรคหรือพิษ

จากสัตว ทั้งนี้ใหมีลักษณะและจํานวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวงในกรณีนิติบุคคลเปนผูขออนญุาต 

ผูแทนของนิติบุคคลนั้นตองมีคุณสมบัติ ตาม(๑) (๒) และไมมีลักษณะตองหามตาม (๓) หรือ (๔) 

 

มาตรา ๗  ประเภทของใบอนุญาตสําหรับเชื้อโรค และพิษจากสัตวมีดังน้ี 

(๑) ใบอนุญาตผลิต เชื้อโรค และพิษจากสัตว 

(๒) ใบอนุญาตครอบครอง เชื้อโรค และพิษจากสัตว 

(๓) ใบอนุญาตจําหนาย เชือ้โรค และพิษจากสัตว 

(๔) ใบอนุญาตนําเขา เชื้อโรค และพิษจากสัตว 

(๕) ใบอนุญาตสงออก เชื้อโรค และพิษจากสัตว 

(๖) ใบอนุญาตนําผาน เชื้อโรค และพิษจากสัตว 

ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตตาม (๑) (๔) (๕) หรือ (๖) เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม(๒) และ (๓) 
สําหรับเชื้อโรค หรือพิษจากสัตวที่ตนผลิต นําเขา สงออก หรือนําผานนั้นดวย แลวแตกรณีใหถือวาผู

ไดรับอนุญาตตาม (๓) เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม (๒) ดวย 

 



มาตรา ๘4[๔]  ใบอนุญาตตามมาตรา ๕ ใหใชไดจนถึงวนัที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่

ออกใบอนุญาต ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหย่ืนคําขอเสียกอนใบอนุญาตสิ้น

อายุ เม่ือไดย่ืนคําขอแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาอธิบดีจะส่ังไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต

นั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วธิกีาร และ

เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๙  ในกรณีอธิบดีไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตผู

ขอรับใบอนุญาตหรือผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน

นับแตวันที่ไดรับหนังสือของอธิบดีแจงการไมออกใบอนุญาต หรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตคํา

วินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุดในกรณีอธิบดีไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต กอนท่ีรัฐมนตรีจะมีคํา

วินิจฉัยอุทธรณตามวรรคสอง รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งอนุญาตใหประกอบกิจการไปพลางกอนได เมื่อมีคํา

ขอของผูอุทธรณ 

 

มาตรา ๑๐  ในกรณีใบอนญุาตสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูรบั

ใบอนุญาตแจงตออธิบดีและยื่นขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญ

หาย ถูกทําลายหรือชํารุดดังกลาวการขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให

เปนไปตามหลักเกณฑ วธิีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๑๑5[๕]  ในการปฏิบัติหนาที่ใหพนกังานเจาหนาที่มีอํานาจ ดังตอไปนี้ 

(๑)  เขาไปในสถานที่ผลิต สถานที่ครอบครอง สถานที่จําหนายหรือสถานท่ีเก็บซึ่ง

เชื้อโรคหรือพษิจากสัตว ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของ

สถานท่ีนั้นเพือ่ตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้

                                                 
 
 



(๒)  นําเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบ
หรือวิเคราะห 

(๓)  เรียกเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวของจากผูรับอนุญาตหรือจากบุคคลซึ่ง
เก่ียวของ 

(๔)  ยึดหรืออายัดเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวและเครื่องมือเคร่ืองใชทีเ่ก่ียวขแงกับการ
กระทําความผิด ตลอดจนภาชนะหรือหีบหอบรรจุและเอกสารที่เก่ียวของเพื่อประโยชนในการ

ดําเนินคดี ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕)  ส่ังใหบุคคลใดๆ มาใหถอยคํา หรือใหสงบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่น ใน

กรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อวาถอยคํา บัญชี เอกสารหรือหลักฐานดังกลาวมีประโยชนแกการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนกังานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับใบอนุญาตหรือ

บรรดาบุคคลซึ่งเก่ียวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 

มาตรา ๑๑/๑6[๖]  ส่ิงที่ยึดหรืออายัดไวตามมาตรา ๑๑ (๔) ถาไมปรากฏเจาของ
หรือพนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรือศาลไมพพิากษาใหริบและผูเปนเจาของหรือผู

ครอบครองมิไดรองขอรับคืนหรือมิไดรองขอใหถอนการอายัดภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีไดยึดหรือ

อายัดหรือวันที่ทราบคําสั่งเด็ดขาดไมฟองคดีหรือวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี ใหตก

เปนของกระทรวงสาธารณสุข 

 

มาตรา ๑๑/๒7[๗]  ถาส่ิงท่ียึดหรืออายัดไวตามมาตรา ๑๑ (๔) เปนของเสียงาย
หรือคาใชจายในการเก็บไวจะเกินสวนกับคาแหงส่ิงของนั้น อธิบดีจะส่ังใหจัดการทําลายสิ่งนั้นเสียหรือ

จัดการตามควรแกกรณีตามวิธรการท่ีอธิบดีกําหนดก็ได 

                                                 
 
 



ในกรณีที่ส่ิงท่ียึดหรืออายัดไวตามวรรคหนึ่งอาจจําหนายได ใหพนักงานเจาหนาที่

ดําเนินการขายทอดตลาดหรือขายใหแกหนวยงานของรัฐ เงินทีข่ายไดหักคาใชจายในการเก็บรักษา 

การจําหนายและคาภาระที่เก่ียวของแลว ไดเงินจํานวนสุทธิเทาใดใหยึดเงินนั้นไวแทน 

 

มาตรา ๑๑/๓8[๘]  ถาสิ่งที่ยึดหรืออายัดไวตามมาตรา ๑๑ (๔) หากเก็บไวจะเปน
อันตรายตอสาธารณชน อธิบดีจะส่ังใหจัดการทําลายสิ่งนั้นเสียตามวิธีการที่อธิบดีกําหนดก็ได 

 

มาตรา ๑๑/๔9[๙]  ในกรณทีี่ตองทําลายหรือจัดการตามควรแกกรณีกับส่ิงของที่ยึด
หรืออายัดไวตามมาตรา ๑๑/๒ หรือมาตรา ๑๑/๓ แลวแตกรณี หากมีคาใชจายเกดิขึ้นใหเจาของ

ส่ิงของดังกลาวมีหนาที่จายหรือชดใชเงินจํานวนนั้นใหแกกระทรวงสาธารณสุข 

 

มาตรา ๑๒  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่แสดง

บัตรประจําตัวตอบุคคลซึ่งเก่ียวของบัตรประจําตัวพนกังานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 

 

มาตรา ๑๒/๑10[๑๐]  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงาน
เจาหนาท่ีเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

มาตรา ๑๓  หามมิใหผูรับใบอนุญาต 

(๑) ผลิต ครอบครอง จําหนาย นําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งเชื้อโรค หรือพิษจาก

สัตวไมตรงตามที่กําหนดไวในใบอนุญาต 

                                                 
 
 
 



(๒) ผลิต ครอบครอง จําหนาย นําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งเชื้อโรค หรือพิษจาก

สัตวนอกสถานที่ท่ีระบุไวในใบอนุญาต เวนแตเปนการจําหนายตรงตอผูรับใบอนุญาตรายอื่น 

 

มาตรา ๑๔  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(๑) ทําบัญชีรายเดือนแสดงปริมาณการผลิต ครอบครอง จําหนาย นําเขาสงออก 

หรือนําผานซึ่งเชื้อโรค หรือพิษจากสัตว ตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) จัดใหมีฉลากแสดงชื่อและชื่อทางวิทยาศาสตรของเชื้อโรค หรือพษิจากสัตวที่ใช

ในภาษาอังกฤษ ปริมาณที่บรรจุ วันเดือนปท่ีผลิต และสถานที่ผลิต ที่หีบหอบรรจุ สวนที่ภาชนะบรรจุ 

อยางนอยใหแสดงชื่อ และชือ่ทางวิทยาศาสตรของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวที่ใชในภาษาอังกฤษ 

(๓) จัดใหมีการควบคุมการผลิต ครอบครอง จําหนาย นําเขา สงออก นําผานหรือ

ขนสงซ่ึงเชื้อโรค หรือพิษจากสัตวโดยมิใหมีการแพรกระจาย ตามหลักเกณฑ วธิีการและเง่ือนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวง 

(๔) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๑๕  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนพระราชบัญญัติน้ีหรือ

กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือเตือนใหปฏิบัติให

ถูกตอง แตทั้งนี้ไมเปนเหตุลบลางความผิดท่ีไดกระทําไปแลว ถาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามอธิบดีมี

อํานาจสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตได ในกรณีส่ังพักใชใบอนุญาต อธิบดีมีอํานาจสั่งพักคร้ังละไม

เกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน ท้ังนี้ ผูถูกส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรี

ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ทราบคําส่ังคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุดการอุทธรณคําส่ังตอ

รัฐมนตรีไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําส่ังพักใชใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 

มาตรา ๑๖  ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตประสงคจะเลิกดําเนินกิจการตามใบอนุญาต ให

ผูรับใบอนุญาตแจงเปนหนังสือไปยังอธิบดีภายในสิบหาวันกอนวันเลิกดําเนินกิจการ 

 



มาตรา ๑๗  ในกรณีท่ีรัฐมนตรีมีคําวินิจฉัยยืนตามคําส่ังของอธิบดีที่ไมอนุญาตใหตอ

อายุใบอนุญาตตามมาตรา ๙ หรือในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๕ 

หรือเลิกดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๖ ใหผูรับใบอนุญาตทําลายเชื้อโรค หรือพิษจากสัตวที่เหลืออยู 

ภายใตการควบคุมของพนักงานเจาหนาท่ี หรือจะจําหนายแกผูรับใบอนุญาตรายอื่น หรือแกผูซ่ึง

อธิบดีเห็นสมควรไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดทราบคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาตตามมาตรา ๙ หรือวันที่ไดทราบคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๕ หรือวันที่เลิก

ดําเนินกิจการตามมาตรา ๑๖ แลวแตกรณี เวนแตอธิบดีจะผอนผันขยายระยะเวลาดังกลาวใหถาผูรับ

ใบอนุญาตไมกระทําการดังกลาวภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่เขากระทํา

การนั้นแทนตอไปจนเสร็จส้ิน โดยเรียกคาใชจายจากผูรับใบอนุญาตนั้น 

มาตรา ๑๘  ผูใดฝาฝนมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบปหรือ

ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ 

 

มาตรา ๑๙  ผูรับใบอนุญาตผูใดผลิต ครอบครอง จําหนาย นําเขา สงออกหรือนํา

ผานซึ่งเชื้อโรค หรือพิษจากสัตวภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแลวโดยมิไดย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาต

ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับวันละไมเกินหารอยบาท ตลอดเวลาที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 

มาตรา ๒๐  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ

ปรับไมเกินหนึ่งพนับาท 

 

มาตรา ๒๑  ผูใดไมสงเอกสารหรือหลักฐานตามมาตรา ๑๑ (๓) ไมมาใหถอยคํา
หรือไมสงบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นตามมาตรา ๑๑ (๕) หรือขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวก
แกพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพนับาท 

 

มาตรา ๒๒  ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา ๑๓ (๑) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หาป หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 



มาตรา ๒๓  ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝน ๑๓ (๒) หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๔(๑) 
หรือ (๔) หรือมาตรา ๑๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 

มาตรา ๒๔  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ (๒) ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท 

 

มาตรา ๒๕  ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ (๓) ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

มาตรา ๒๕/๑11[๑๑]  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถาน
เดียวใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได 

 

มาตรา ๒๖  ใบอนุญาตซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการควบคุมเชื้อโรคและ

พิษที่มาจากสัตวซ่ึงเปนภัยซึง่ใชอยูกอนวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดจนกวาจะสิ้นอายุ ถา

ผูรับใบอนุญาตดังกลาวประสงคจะดําเนินการตอไป และไดย่ืนคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินีแ้ลว 

ใหดําเนินกิจการท่ีไดรับอนุญาตตามใบอนุญาตเดิมไปไดจนกวาจะไดรับใบอนุญาตใหม หรือถึงวันที่

อธิบดีไดแจงใหทราบถึงการไมอนุญาต และในกรณีท่ีไดรับใบอนุญาตใหม ใหดําเนินกิจการใหถูกตอง

ตามพระราชบัญญัตินี้ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต 

 

มาตรา ๒๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

และใหมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย

พระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี

กฎกระทรวง เมื่อไดประกาศในราชกิจจานเุบกษาแลว ใหใชบังคับได 

                                                 
 



 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

    พลเอก ป. ติณสูลานนท 

           นายกรัฐมนตรี 



อัตราคาธรรมเนียม 

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

 

(๑) คําขอ                                                            ฉบับละ   ๑๐ บาท 

(๒) ใบอนุญาตผลิต เชื้อโรคและพิษจากสัตว   ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

(๓) ใบอนุญาตครอบครอง เชื้อโรคและพิษจากสัตว ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

(๔) ใบอนุญาตจําหนาย เชื้อโรคและพิษจากสัตว  ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

(๕) ใบอนุญาตนําเขา เชื้อโรคและพิษจากสัตว  ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

(๖) ใบอนุญาตสงออก เชื้อโรคและพิษจากสัตว  ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

(๗) ใบอนุญาตนําผาน เชือ้โรคและพิษจากสัตว  ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

(๘) ใบแทนใบอนุญาต     ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

(๙) การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับคาธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ แตละฉบับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พระราชบัญญัติ 

เชื้อโรคและพษิจากสัตว (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 

----------  

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

เปนปที่ ๕๖ ในราชกาลปจจุบัน 

 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการ 

โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 

 

  โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยเชื้อโรคและพิษจากสัตว 

 

  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบาประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพขอบุคคล

ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 

  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 



 

  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินีเ้รียกวา “พระราชบัญญัติเชือ้โรคและพิษจากสัตว 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔” 

 

  มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกาน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เปนตนไป 

 

  มาตรา ๓  ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “ผลิต” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติเชื้อ

โรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 

  ““ผลิต” หมายความวา เพาะ ผสม ปรุง แปรสภาพ แบงบรรจุ หรือรวมบรรจุ” 

 

  มาตรา ๔  ใหเพิ่มความตอไปนีเ้ปนมาตรา ๕/๑ แหงพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพษิ

จากสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ 

  “มาตรา ๕/๑ บทบัญญัติตามมาตรา ๕ ไมใชบังคับแกกระทรวง ทบวง กรม องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตรหรือสถานพยาบาลท่ีเปนหนวยงานของรัฐ

องคการเภสัชกรรม และสภากาชาดไทย ทั้งนี้ เฉพาะในงานอันเกี่ยวกับการควบคุมโรค การปองกัน

โรค การบําบัดโรค การศึกษาหรือการวิจัย 

  หนวยงานที่ไดรับยกเวนตามวรรคหนึ่ง ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

 

  มาตรา ๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว

พ.ศ. ๒๕๒๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 



  “มาตรา ๘ ใบอนุญาตตามมาตรา ๕ ใหใชไดจนถึงวันที ่๓๑ ธนัวาคมของปท่ีออก

ใบอนุญาตถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอเสียกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

เมื่อไดย่ืนคําขอแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาอธิบดีจะส่ังไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 

  การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกีาร และ

เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

 

  มาตรา ๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว

พ.ศ. ๒๕๒๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 

  “มาตรา ๑๑ ในการปฏิบัติหนาที่ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ ดังตอไปนี้ 

  (๑)  เขาไปในสถานที่ผลิต สถานที่ครอบครอง สถานที่จําหนายหรือสถานท่ีเก็บซึ่ง

เชื้อโรคหรือพษิจากสัตว ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของ

สถานท่ีนั้นเพือ่ตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามพระราชบญัญัติ 

  (๒)  นําเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบ

หรือวิเคราะห 

  (๓)  เรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวของจากผูรับอนุญาตหรือจากบุคคลซึ่ง

เก่ียวของ 

  (๔)  ยึดหรืออายัดเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวและเคร่ืองมือเครื่องใชท่ีเก่ียวขแงกับการ

กระทําความผิด ตลอดจนภาชนะหรือหีบหอบรรจุและเอกสารที่เก่ียวของเพื่อประโยชนในการ

ดําเนินคดี ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

  (๕)  ส่ังใหบุคคลใดๆ มาใหถอยคํา หรือใหสงบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่น ใน 

กรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อวาถอยคํา บัญชี เอกสารหรือหลักฐานดังกลาวมีประโยชนแกการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

  ในการปฏิบัติหนาที่ของพนกังานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูรับใบอนุญาตหรือ 

บรรดาบุคคลซึ่งเก่ียวของอํานวยความสะดวกตามสมควร” 



 

  มาตรา ๗  ใหเพิ่มความตอไปนีเ้ปนมาตรา ๑๑/๑ มาตรา ๑๑/๒ มาตรา ๑๑/๓ 

และมาตรา ๑๑/๔ แหงพระราชบัญญัติเชือ้โรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ 

  “มาตรา ๑๑/๑ สิ่งที่ยึดหรืออายัดไวตามมาตรา ๑๑ (๔) ถาไมปรากฏเจาของหรือ

พนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไมฟองคดี หรอืศาลไมพิพากษาใหริบและผูเปนเจาของหรือผูครอบครอง

มิไดรองขอรับคืนหรือมิไดรองขอใหถอนการอายัดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดยึดหรืออายัดหรือ

วันที่ทราบคําส่ังเด็ดขาดไมฟองคดีหรือวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด แลวแตกรณี ใหตกเปนของ

กระทรวงสาธารณสุข 

  มาตรา ๑๑/๒  ถาส่ิงท่ียึดหรืออายัดไวตามมาตรา ๑๑ (๔) เปนของเสียงายหรือ

คาใชจายในการเก็บไวจะเกินสวนกับคาแหงส่ิงของน้ัน อธิบดีจะสั่งใหจัดการทําลายสิ่งนั้นเสียหรือ

จัดการตามควรแกกรณีตามวิธรการท่ีอธิบดีกําหนดก็ได 

  ในกรณีที่ส่ิงท่ียึดหรืออายัดไวตามวรรคหนึ่งอาจจําหนายได ใหพนักงานเจาหนาที ่

ดําเนินการขายทอดตลาดหรือขายใหแกหนวยงานของรัฐ เงินทีข่ายไดหักคาใชจายในการเก็บ

รักษาการจําหนายและคาภาระที่เก่ียวของแลว ไดเงินจํานวนสุทธเิทาใดใหยึดเงินนัน้ไวแทน 

  มาตรา ๑๑/๓  ถาส่ิงที่ยึดหรืออายัดไวตามมาตรา ๑๑ (๔) หากเก็บไวจะเปน 

อันตรายตอสาธารณชน อธิบดีจะส่ังใหจัดการทําลายสิ่งนั้นเสียตามวิธีการที่อธิบดีกําหนดก็ไก 

  มาตรา ๑๑/๔  ในกรณีที่ตองทําลายหรือจัดการตามควรแกกรณีกับส่ิงของที่ยึดหรือ

อายัดไวตามมาตรา ๑๑/๒ หรือมาตรา ๑๑/๓ แลวแตกรณี หากมีคาใชจายเกิดขึ้นใหเจาของสิ่งของ

ดังกลาวมีหนาที่จายหรือชดใชเงินจํานวนนัน้ใหแกกระทรวงสาธารณสุข” 

  มาตรา ๘  ใหเพิ่มความตอไปนีเ้ปนมาตรา ๑๒/๑ แหงพระราชบัญญัติเชื้อโรคและ

พิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ 

  “มาตรา ๑๒/๑ ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปน

เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา” 

 



  มาตรา ๙  ใหเพิ่มความตอไปน้ีเปนมาตรา ๒๕/๑  แหงพระราชบัญญัติเชื้อโรคและ

พิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ 

  “มาตรา ๒๕/๑ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีที่มีโทษปรับสถานเดียวให 

อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได” 

  มาตรา ๑๐  ใบอนุญาตที่ไดออกกอนวันทีพ่ระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับ ใหคงใชได

ตอไปจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ใบอนุญาตนั้นส้ินอายุ 

  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตซึ่งส้ินอายุตามวรรคหนึ่ง

จะตองย่ืนคําขอกอนวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่ใบอนุญาตนั้นส้ินอายุ เมื่อไดยื่นคําขอแลว ใหประกอบ

กิจการตอไปไดจนกวาอธิบดีจะส่ังไมอนุญาตใหตอใบอนุญาตนั้น และใหนํามาตรา ๘ วรรคสอง แหง

พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้มาใช

บังคับโดยอนุโลม 

  มาตรา ๑๑  สถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตรหรือสถานพยาบาลซึ่งไมไดรับยกเวน

ตามมาตรา ๕/๑ แหงพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัตินี้ ท่ีเพาะเชือ้โรคหรือพิษจากสัตวเพื่อการชันสูตรโรค การบําบัดโรค การควบคุมโรค 

หรือการเรียนการสอนอยูแลวกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ หากประสงคจะเพาะเชื้อโรคหรือพิษ

จากสัตวตอไป ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตภายในหกสิบวันนับแตวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเม่ือได

ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตแลว ใหเพาะเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวตอไปไดจนกวาอธิบดีจะส่ังไมอนุญาต 

  มาตรา ๑๒  บรรดากฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติ

เชื้อโรคและพษิจากสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ ทีใ่ชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคบั ใหคงใชบังคับ

ไดตอไปจนกวาจะไดมรกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษ

จากสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

  มาตรา ๑๓  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

 พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวตัร 

         นายกรัฐมนตรี 



กฎกระทรวง 

ฉบับท่ี ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๙) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 

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

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพษิ 

จากสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวง  ดังตอไปนี ้

  ขอ ๑  ใหกําหนดคาธรรมเนยีม ดังตอไปนี้ 

  (๑) คําขอ     ฉบับละ    ๑๐  บาท 

  (๒) ใบอนุญาตผลิตเชื้อโรคและพิษจากสตัว ฉบับละ  ๕๐๐ บาท 

  (๓) ใบอนุญาตครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว  ฉบับละ  ๕๐๐ บาท 

  (๔) ใบอนุญาตจําหนายเชื้อโรคและพิษจากสัตว  ฉบับละ  ๕๐๐ บาท 

  (๕) ใบอนุญาตนําเขาเชื้อโรคและพษิจากสัตว  ฉบับละ  ๕๐๐ บาท 

  (๖) ใบอนุญาตสงออกเชื้อโรคและพิษจากสัตว  ฉบับละ  ๕๐๐ บาท 

  (๗) ใบอนุญาตนําผานเชื้อโรคและพิษจากสัตว  ฉบับละ  ๕๐๐ บาท 

  (๘) ใบแทนใบอนุญาต     ฉบับละ  ๑๐๐ บาท 

  (๙) การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับ 



คาธรรมเนียมใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ แตละฉบับ 

  ขอ ๒  ใหยกเวนคาธรรมเนียมตามขอ ๑ แกราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค  

ราชการสวนทองถิ่น สภากาชาดไทย และองคการเภสัชกรม 

  

     ใหไว ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

              มารุต  บุนนาค 

      รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎกระทรวง 

ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๙) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 

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

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง มาตรา ๖ (๕) มาตรา ๘ วรรคสอง  

มาตรา ๑๐ วรรคสอง  มาตรา ๑๔ (๑) และ (๓) และมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติเชื้อโรค 

และพษิจากสตัว พ.ศ. ๒๕๒๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี ้

  ขอ ๑  ผูใดประสงคจะขออนญุาตนําผานเชื้อโรคและพษิจากสัตวใหยืน่คําขอ 

พรอมดวยหลกัฐานตามที่ระบุไวในแบบ นผ.ช.๑  ทายกฎกระทรวงนี ้

  ขอ ๒  ใบอนญุาตนําผานเชื้อโรคและพษิจากสัตว  ใหใชแบบ นผ.ช.๒  

ทายกฎกระทรวงนี ้

  ขอ ๓  ใหผูรับใบอนุญาตนาํผานเชื้อโรคและพิษจากสัตวปฏิบัติดังตอไปนี ้

  (๑) จัดใหการเก็บเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวที่นาํผาน ดังนี้ 

  (ก) เชื้อโรคหรือพิษจากสัตวที่นาํผานตองเก็บในหลอดหรือขวดทีท่ําดวยแกว  

พลาสติก หรือโลหะ ปากหลอดเชื่อมปดสนิทหรือมีฝาปดสนิท  ดานนอกของหลอดหรือขวด 

ใหปดฉลากแสดงชื่อและชื่อทางวทิยาศาสตรของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวที่ใชในภาษาอังกฤษ 



พันหลอดหรือขวดดวยกระดาษที่ดูดซึมน้าํไดโดยรอบกอนนาํมาบรรจุในภาชนะชัน้ทีส่อง 

  (ข) ภาชนะชัน้ที่สองตองมีความคงทนไมแตกงายและกนัน้าํซึมผานได  

ถาภาชนะชัน้แรกมีปริมาตรรวมกันเกนิ ๕๐ มิลลิลิตร ตองใสวัสดุกันแตกระหวางภาชนะชัน้ที่สอง 

และชัน้นอกสดุ โดยรอบ ในกรณีที่ตองการรักษาคุณภาพของเชื้อโรคหรือพิษจากสตัวบางชนิด  

ใหเก็บในสภาวะทีมี่อุณหภมูิไมเกิน ๕ องศาเซลเซียส 

  (ค) ภาชนะชัน้นอกสุดเปนหบีหอบรรจุทําดวยกระดาษแข็ง ไม หรือวสัดุอ่ืนที่ม ี

ความคงทนตอการกระทบกระเทือน ดานนอกติดฉลากแสดงชื่อ และชื่อทางวทิยาศาสตรของ 

เชื้อโรคหรือพิษจากสัตวท่ีใชในภาษาอังกฤษ ปริมาณทีบ่รรจุ วัน เดือน ปที่ผลิต  สถานที่ผลิต  

คําวา "เชื้ออันตราย" หรือ "สารอันตราย" และชื่อที่อยูของผูที่จะติดตอไดในกรณีที่ภาชนะบรรจุนัน้ 

แตกหรือเสียหายระหวางการขนสง 

  (ง) สถานที่ครองครองหรือสถานที่เก็บเชื้อโรคและพษิจากสัตวทีน่ําผาน ตอง 

ปลอดภัยจากการแพรกระจายของเชื้อโรคหรือพิษจากสตัว โดยมีเครื่องควบคุมอุณหภูมิให 

สม่ําเสมอไมเกิน ๕ องศาเซลเซียส 

  (๒) การนาํผานราชอาณาจกัรซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตวใหระบทุี่ของใบอนุญาต 

นําผานไวทีห่บีหอของภาชนะที่บรรจุเชื้อโรคและพิษจากสัตวดวย 

  (๓) จัดทําบัญชีการนาํผานเชื้อโรคและพษิจากสัตวตามแบบ นผ.ช. ๓  

ทายกฎกระทรวงนี ้

  (๔) จัดใหมีผูควบคุมการนาํผานเชื้อโรคหรือพิษจากสตัวซ่ึงตองเปนผูไดรับ 



ปริญญาในสาขาใดสาขาหนึง่ดังนี้ คือ แพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร  

เภสัชศาสตร หรือวิทยาศาสตร (จุลชีววทิยา เทคนิคการแพทย หรือพยาบาล) 

  ขอ ๔  ผูรับใบอนุญาตนาํผานเชื้อโรคและพิษจากสัตวผูใดประสงคจะขอตออาย ุ

ใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบไุว 

ในแบบ นผ.ช.๔ ทายกฎกระทรวงนี ้

  การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนาํผานเชื้อโรคและพิษจากสัตวผูอนุญาต 

จะแสดงไวในรายการตออายุใบอนุญาตนัน้ หรือจะออกใบอนุญาตตามแบบ นผ.ช.๒ ใหใหมกไ็ด 

  ขอ ๕  ผูรับใบอนุญาตนาํผานเชื้อโรคและพิษจากสัตวผูใดประสงคจะขอใบแทน 

ใบอนุญาต ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบไุวในแบบ นผ.ช.๕ ทายกฎกระทรวงนี ้

  การอนุญาตคําขอใบแทนใบอนุญาต ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบ  

นผ.ช.๒ พรอมท้ังกํากับคําวา "ใบแทน" ไวท่ีดานหนาดวย 

  ขอ ๖  การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ในกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ สํานักงาน 

เลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ในจงัหวัดอ่ืน ๆ ใหยื่น ณ  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดันั้น ๆ หรือ ณ สํานักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตรการแพทย  

กระทรวงสาธารณสุข     

                                ใหไว ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

             มารุต  บุนนาค 

        รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุ 



กฎกระทรวง 

ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๙) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 

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

  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง มาตรา ๖ (๕)  มาตรา ๘  

วรรคสอง มาตรา ๑๐ วรรคสอง มาตรา ๑๔ (๑) และ (๓) และมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติ 

เชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว  

ดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑  ผูใดประสงคจะขออนญุาตสงออกเชื้อโรคและพษิจากสัตวใหยืน่คําขอ 

พรอมดวยหลกัฐานตามที่ระบุไวในแบบ ส.ช.๑ ทายกฎกระทรวงนี ้

  ขอ ๒  ใบอนญุาตสงออกเชื้อโรคและพิษจากสัตว  ใหใชแบบ ส.ช.๒  

ทายกฎกระทรวงนี ้

  ขอ ๓  ใหผูรับอนุญาตสงออกเชื้อโรคและพิษจากสัตวปฏิบัติดังตอไปนี ้

  (๑) จัดใหมกีารเก็บเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวที่จะสงออก ดังนี้ 

  (ก) เชื้อโรคหรือพิษจากสัตวที่สงออกตองเก็บในหลอดหรือขวดทีท่ําดวย 



หลอดแกว พลาสติก หรือโลหะ ปากหลอดเชื่อมปดสนิทหรือมีฝาปดสนิท ดานนอกของหลอด 

หรือขวดใหปดฉลากแสดงชื่อ และช่ือทางวิทยาศาสตรของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวทีใ่ชในภาษา 

อังกฤษ พันหลอดหรือขวดดวยกระดาษที่ดูดซึมน้าํไดโดยรอบกอนนาํมาบรรจุในภาชนะชั้นที่สอง 

  (ข) ภาชนะชัน้ที่สองตองมีความคงทนไมแตกงายและกนัน้าํซึมผานได ถาภาชนะ 

ช้ันแรกมีปริมาตรรวมกันเกนิ ๕๐ มิลลิลิตรตองใสวัสดุกันแตกระหวางภาชนะชัน้ที่สองและ 

ช้ันนอกสุดโดยรอบในกรณทีี่ตองการรักษาคุณภาพของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวบางชนิด ใหเก็บ 

ในสภาวะที่มีอุณหภูมิไมเกนิ ๕ องศาเซลเซียส 

  (ค) ภาชนะชัน้นอกสุดเปนหบีหอบรรจุทําดวยกระดาษแข็ง ไม หรือวสัดุอ่ืนที่ม ี

ความคงทนตอการกระทบกระเทือน ดานนอกติดฉลากแสดงชื่อ และชื่อทางวทิยาศาสตรของ 

เชื้อโรคหรือพิษจากสัตวท่ีใชในภาษาอังกฤษ ปริมาณทีบ่รรจุ วัน เดือน ปที่ผลิต สถานที่ผลิต  

คําวา "เชื้ออันตราย" หรือ "สารอันตราย" และชื่อที่อยูของผูที่จะติดตอไดในกรณีที่ภาชนะบรรจุนัน้ 

แตกหรือเสียระหวางการขนสง 

  (ง) สถานที่ครองครองหรือสถานที่เก็บเชื้อโรคและพษิจากสัตวที่สงออกตอง 

ปลอดภัยจากการแพรกระจายของเชื้อโรคหรือพิษจากสตัว โดยมีเครื่องควบคุมอุณหภูมิให 

สม่ําเสมอไมเกิน ๕ องศาเซลเซียส 

  (๒) จัดทําบัญชีการสงออกเชื้อโรคและพษิจากสัตวความแบบ ส.ช.๓ ทายกฎ 

กระทรวงนี ้

  (๓) จัดใหมีผูควบคุมการสงออกเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวซ่ึงตองเปนผูไดรับ 



ปริญญาในสาขาหนึ่งดังนี้ คือ แพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร เภสัชศาสตร  

หรือวิทยาศาสตร (จุลชีววทิยา เทคนิคการแพทย หรือพยาบาล) 

  ขอ ๔  ผูรับใบอนุญาตสงออกเชื้อโรคและพิษจากสัตวผูใดประสงคจะขอตออายุ 

ใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบไุว 

ในแบบ ส.ช.๔ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนาํเขาเชื้อโรคและพษิจากสัตวผูอนญุาตจะ 

แสดงไวในรายการตออายุใบอนุญาตนัน้ หรือจะออกใบอนุญาตตามแบบ ส.ช.๒ ใหใหมกไ็ด 

  ขอ ๕  ผูรับใบอนุญาตสงออกเชื้อโรคและพิษจากสัตวผูใดประสงคจะขอใบแทน 

ใบอนุญาต ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบไุวในแบบ ส.ช.๕ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  การอนุญาตคําขอใบแทนใบอนุญาต ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบ  

ส.ช.๒ พรอมทั้งกํากับคาํวา "ใบแทน" ไวทีด่านหนาดวย 

  ขอ ๖  การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้  ในกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ สํานักงาน 

เลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ในจงัหวัดอ่ืน ใหยืน่ ณ  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดันั้น ๆ หรือ ณ สํานักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตรการแพทย  

กระทรวงสาธารณสุข 

     ใหไว ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

            มารุต  บุนนาค 

        รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุ 



 กฎกระทรวง 

ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 

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

  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง มาตรา ๖ (๕) มาตรา ๘  

มาตรา ๑๐ วรรคสอง มาตรา ๑๔ (๑) และ (๓) และมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติเชื้อโรค 

และพษิจากสตัว พ.ศ. ๒๕๒๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุออกกฎกระทรวงไว   

ดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑  ผูใดประสงคจะขออนญุาตจําหนายเชื้อโรคและพิษจากสัตวใหยื่นคําขอ 

พรอมดวยหลกัฐานตามที่ระบุไวในแบบ จ.ช.๑ ทายกฎกระทรวงนี ้

  ขอ ๒ ใบอนุญาตจําหนายเชื้อโรคและพิษจากสัตว ใหใชแบบ จ.ช. ๒ 

  ขอ ๓ ใหผูรับใบอนุญาตจําหนายเชื้อโรคและพิษจากสัตวปฏิบัติดังตอไปนี ้

  (๑) จัดใหมกีารเก็บเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวที่จําหนาย  ดังนี้ 

  (ก) เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว ตองเก็บในหลอดหรือขวดทีท่ําดวยแกว พลาสติก  

หรือโลหะ ปากหลอดเชื่อมปดสนิทหรือมีฝาปดสนทิ ดานนอกของหลอดหรือขวดใหปดฉลาก 



แสดงชื่อ และชื่อทางวทิยาศาสตรของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวที่ใชในภาษาอังกฤษ พันหลอด 

หรือขวดดวยกระดาษที่ดูดซมึนํ้าไดโดยรอบกอนนํามาบรรจุในภาชนะชั้นที่สอง 

  (ข) ภาชนะชัน้ที่สองตองมีความคงทนไมแตกงายและกนัน้าํซึมผานได   

ถาภาชนะชัน้แรกมีปริมาตรรวมกันเกนิ ๕๐ มิลลิลิตรตองใสวัสดุกันแตกระหวางภาชนะชัน้ที่สอง 

และชัน้นอกสดุโดยรอบ ในกรณีที่ตองการรักษาคุณภาพของเชื้อโรคหรือพิษจากสตัวบางชนิด  

ใหเก็บในสภาวะทีมี่อุณหภมูิไมเกิน ๕ องศาเซลเซียส 

  (ค) ภาชนะชัน้นอกสุดเปนหบีหอบรรจุทําดวยกระดาษแข็ง ไม หรือวสัดุอ่ืน 

ทีมีความคงทนตอการกระทบกระเทือนดานนอกติดฉลากแสดงชื่อ และชื่อทางวทิยาศาสตรของ 

เชื้อโรคหรือพิษจากสัตวท่ีใชในภาษาอังกฤษ ปริมาณทีบ่รรจุ วัน เดือน ปที่ผลิต สถานที่ผลิต  

คําวา "เชื้ออันตราย" หรือ "สารอันตราย" และชื่อที่อยูของผูที่จะติดตอได ในกรณีที่ภาชนะบรรจ ุ

นั้นแตกหรือเสียหายในระหวางการขนสง 

  (ง) สถานที่ครอบครองหรือสถานที่เก็บเชื้อโรคและพษิจากสัตวที่จําหนายตอง 

ปลอดภัยจากการแพรกระจายของเชื้อโรคหรือพิษจากสตัว โดยมีเครื่องควบคุมอุณหภูมิให 

สม่ําเสมอไมเกิน ๕ องศาเซลเซียส 

  (๒) จัดทําบัญชีการจําหนายเชื้อโรคและพิษจากสัตวตามแบบ จ.ช.๓ ทายกฎ 

กระทรวงนี ้

  (๓) จัดใหมีผูควบคุมการจาํหนายเชื้อโรคและพษิจากสตัวซ่ึงตองเปนผูไดรับ 

ปริญญาในสาขาใดสาขาหนึง่ดังนี้ คือ แพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร  



เภสัชศาสตร หรือวิทยาศาสตร (จุลชีววทิยา เทคนิคการแพทย หรือพยาบาล) 

  ขอ ๔  ผูรับใบอนุญาตจําหนายเชื้อโรคและพิษจากสัตวผูใดประสงคจะขอตอ 

อายุใบอนุญาต  ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุพรอมดวยหลักฐานตามที ่

ระบุไวในแบบ จ.ช. ๔ ทายกฎกระทรวงนี ้

  การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตจําหนายเชื้อโรคและพิษจากสัตวผูอนุญาตจะ 

แสดงไวในรายการตออายุใบอนุญาตนัน้ หรือจะออกใบอนุญาตตามแบบ จ.ช.๒ ใหใหมกไ็ด 

  ขอ ๕  ผูรับใบอนุญาตจําหนายเชื้อโรคและพิษจากสัตว ผูใดประสงคจะขอ 

ใบแทนใบอนญุาต ใหยื่นคาํขอพรอมดวยหลักฐานที่ระบุไวในแบบ จ.ช.๕ ทายกฎกระทรวงนี ้

  การอนุญาตคําขอใบแทนใบอนุญาต ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบ  

จ.ช.๒ พรอมทั้งกํากับคําวา "ใบแทน" ไวที่ดานหนาดวย 

  ขอ ๖  การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ในกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ สํานักงาน 

เลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ในจงัหวัดอ่ืน ใหยืน่ ณ  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดันั้น ๆ หรือ ณ สํานักงานเลขานุการการ กรมวิทยาศาสตรการแพทย  

กระทรวงสาธารณสุข 

  

     ใหไว ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

             มารุต  บุนนาค 

        รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุ 



กฎกระทรวง 

ฉบับท่ี ๓  (พ.ศ. ๒๕๒๙) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 

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

  

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง มาตรา ๖ (๕)  มาตรา ๘  

วรรคสอง มาตรา ๑๐ วรรคสอง มาตรา ๑๔ (๑) และ (๓) และมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติ 

เชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวง   

ดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑  ผูใดประสงคจะขออนญุาตนําเชื้อโรคและพิษจากสัตวเขามาในราชอาณา 

จักร  ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ นข.ช. ๑ ทายกฎกระทรวงนี ้

  ขอ ๒  ใบอนญุาตนําเขาเชื้อโรคและพษิจากสัตว  ใหใชแบบ นข.ช. ๒ ทายกฎ 

กระทรวงนี ้

  ขอ ๓  ใหผูรับใบอนุญาตนาํเขาเชื้อโรคและพิษจากสัตวปฏิบัติ  ดังตอไปนี ้

  (๑) จัดใหมกีารเก็บเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวทีน่ําเขา  ดังนี ้

  (ก) เชื้อโรคหรือพิษจากสัตวที่นาํเขาตองเก็บในหลอดหรือขวดทีทํ่าดวยแกว  



พลาสติก หรือโลหะ ปากหลอดเชื่อมปดสนิทหรือมีฝาปดสนิท ดานนอกของหลอดหรือขวดใหปด 

ฉลากแสดงชื่อ และชื่อทางวิทยาศาสตรของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวทีใ่ชในภาษาอังกฤษพันหลอด 

หรือขวดดวยกระดาษที่ดูดซมึนํ้าไดโดยรอบกอนนํามาบรรจุในภาชนะชั้นที่สอง 

   (ข) ภาชนะที่สองตองมีความคงทนไมแตกงายและกนัน้าํซึมผานได  ถาภาชนะ 

ช้ันแรกมีปริมาตรรวมกันเกนิ ๕๐ มิลลิลิตร ตองใชวัสดุกันแตกระหวางภาชนะชัน้ที่สองและชั้น 

นอกสุดโดยรอบในกรณีที่มีอุณหภูมิไมเกนิ ๕ องศาเซลเซียส 

     (ค)  ภาชนะชั้นนอกสุดเปนหีบหอบรรจุทําดวยกระดาษแข็ง ไมหรือวัสดุอ่ืน 

ที่มีความคงทนตอกระทบกระเทือน ดานนอกติดฉลากแสดงชื่อและชือ่ทางวทิยาศาสตรของ 

เชื้อโรคหรือพิษจากสัตวท่ีใชในภาษาอังกฤษ ปริมาณทีบ่รรจุ วัน เดือน ปที่ผลิต สถานที่ผลิต  

คําวา "เชื้ออันตราย" หรือ "สารอันตราย" และชื่อที่อยูของผูที่จะติดตอไดในกรณีที่ภาชนะบรรจุนัน้ 

แตกหรือเสียหายในระหวางการขนสง 

  (ง) สถานที่ครอบครองหรือสถานที่เก็บเชื้อโรคและพษิจากสัตวทีน่ําเขา ตอง 

ปลอดภัยจากการแพรกระจายของเชื้อโรคหรือพิษจากสตัว โดยมีเครื่องควบคุมอุณหภูมิให 

สม่ําเสมอไมเกิน ๕ องศาเซลเซียส 

  (๒) จัดทําบัญชีการนาํเขาเชื้อโรคและพิษสัตวตามแบบ นข.ช. ๓ ทายกฎ 

กระทรวงนี ้

  (๓) จัดใหมีผูควบคุมการนาํเขาเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว ซ่ึงตองเปนผูไดรับ 

ปริญญาในสาขาใดสาขาหนึง่ดังนี้ คือ แพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร  



เภสัชศาสตร หรือวิทยาศาสตร (จุลชีววทิยา เทคนิคการแพทย หรือพยาบาล) 

  ขอ ๔  ผูรับใบอนุญาตนาํเขาเชื้อโรคและพิษจากสัตว ผูใดประสงคจะขอตออาย ุ

ใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ พรอมดวยหลักฐานตามที่ระบไุว 

ในแบบ นข.ช.๔ ทายกฎกระทรวงนี ้

  การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนาํเขาเชื้อโรคและพษิจากสัตวผูอนญุาตจะแสดง 

ไวในรายการตออายุใบอนุญาตนัน้  หรือจะออกใบอนุญาตตามแบบ นข.ช.๒ ใหใหมก็ได 

  ขอ ๕  ผูรับใบอนุญาตนาํเขาเชื้อโรคและพิษจากสัตวผูใดประสงคจะขอใบ 

อนุญาต ใหยืน่คําขอพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบไุวในแบบ นข.ช. ๕ ทายกฎกระทรวงนี ้

  การอนุญาตคําขอใบแทนใบอนุญาต ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบ  

นข.ช.๒ พรอมทั้งกํากับคาํวา "ใบแทน" ไวทีด่านหนาดวย 

  ขอ ๖  การยื่นคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ในกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ สํานักงาน 

เลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ในจงัหวัดอ่ืน ใหยืน่ ณ  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดันั้น ๆ หรือ ณ สํานักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตรการแพทย  

กระทรวงสาธารณสุข 

  

     ใหไว ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

            มารุต  บุนนาค 

        รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุ 



กฎกระทรวง 

ฉบับท่ี ๒  (พ.ศ. ๒๕๒๙) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 

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

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง มาตรา ๖ (๕) มาตรา ๘ วรรคสอง  

มาตรา ๑๐ วรรคสอง มาตรา ๑๔ (๑) และ(๓) และมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติเชื้อโรคและ 

พิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี ้

  ขอ ๑  ผูใดประสงคจะขออนญุาตครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว ใหยืน่ 

คําขอพรอมดวยหลกัฐานตามที่ระบไุวในแบบ ค.ช.๑ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  ขอ ๒  ผูยื่นคําขอตามขอ ๑  ตองแนบหลกัฐานประกอบการขออนุญาต  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) แผนที่แสดงที่ต้ังของสถานที่ครอบครองหรือสถานที่เก็บเชื้อโรคและพิษ 

จากสัตว และสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณใกลเคียง 

  (๒) แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณสถานที่ครอบครองหรือ 

สถานที่เก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตวที่ถูกตองตามมาตราสวน โดยแสดงรายการ ดังตอไปนี ้

  (ก) รูปดานหนา ดานขาง แปลนพื้น และรูปตัดของอาคารที่ใชในการครอบครอง 



หรือเก็บเชื้อโรคและพษิจากสัตว 

  (ข) การแบงกัน้หอง เนื้อที่หรือบริเวณที่ใชในการเก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตว 

  (ค) ตําแหนงทีเ่ก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตว 

  ขอ ๓  ใบอนญุาตครองครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว  ใหใชแบบ ค.ช.๒  

ทายกฎกระทรวงนี ้

  ขอ ๔  ใหผูรับใบอนุญาตครองครองเชื้อโรคและพษิจากสัตวปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 

  (๑) จัดใหมกีารเก็บเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวที่ครอบครอง ดังนี้ 

  (ก) เชื้อโรคหรือพิษจากสัตวตองเก็บในหลอดหรือขวดทีท่ําดวยแกว พลาสติก  

หรือโลหะปากหลอดเชื่อมปดสนิทหรือมีฝาปดสนทิ  ดานนอกของหลอดหรือขวดใหปดฉลาก 

แสดงชื่อ และชื่อทางวทิยาศาสตรของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวที่ใชในภาษาอังกฤษ  พันหลอดหรือ 

ขวด ดวยกระดาษที่ดูดซึมน้าํไดโดยรอบกอนนาํมาบรรจใุนภาชนะชั้นที่สองซึ่งตองมีความคงทน 

ไมแตกงายและกันน้ําซึมผานได 

  (ข) สถานที่ครองครองหรือสถานที่เก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตวตองปลอดภัย 

จากการแพรกระจายของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว โดยมีเครื่องควบคุมอุณหภูมิใหสม่ําเสมอไมเกนิ  

๕ องศาเซลเซียส 

  (๒) จัดทําบัญชีการครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว ตามแบบ ค.ช. ๓  

ทายกฎกระทรวงนี ้

  (๓) จัดใหมีผูควบคุมการครอบครองเชื้อโรคและพษิจากสัตว ซ่ึงตองเปนผู 



ไดรับปริญญาในสาขาใดสาขาหนึ่งดังนี้ คือ แพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร ทันตแพทยศาสตร  

เภสัชศาสตร หรือวิทยาศาสตร (จุลชีววทิยา เทคนิคการแพทย หรือพยาบาล) 

  ขอ ๕  ผูรับใบอนุญาตครองครองเชื้อโรคและพิษจากสัตวผูใดประสงคจะตออาย ุ

ใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบไุว 

ในแบบ ค.ช.๔ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว ผูอนุญาต 

จะแสดงไวในรายการตออายุใบอนุญาตนัน้ หรือจะออกใบอนุญาตตามแบบ ค.ช.๒ ใหใหมก็ได 

  ขอ ๖  ผูรับใบอนุญาตครองครองเชื้อโรคและพิษจากสัตวผูใดประสงคจะขอใบ 

แทนใบอนุญาต ใหยื่นคําขอพรอมดวยหลกัฐานตามที่ระบุไวในแบบ ค.ช.๕ ทายกฎกระทรวงนี ้

  การอนุญาตคําขอใบแทนใบอนุญาต  ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบ  

ค.ช.๒  พรอมทั้งกํากับคาํวา "ใบแทน" ไวทีด่านหนาดวย 

 ขอ ๗  การยืน่คําขอตามกฎกระทรวงนี้ ในกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ สํานักงาน 

เลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ในจงัหวัดอ่ืน ใหยืน่ ณ  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดันั้น ๆ หรือ ณ สํานักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตรการแพทย  

กระทรวงสาธารณสุข 

     ใหไว ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

            มารุต  บุนนาค 

      รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุ 



 กฎกระทรวง 

(พ.ศ. ๒๕๒๙) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว 

พ.ศ. ๒๕๒๕ 

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

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง  มาตรา ๖ (๕) มาตรา ๘ วรรคสอง  

มาตรา ๑๐ วรรคสอง มาตรา ๑๔ (๑) และ (๓) และมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติเชื้อโรค 

และพษิจากสตัว พ.ศ. ๒๕๒๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี ้

  ขอ ๑   ผูใดประสงคจะขออนญุาตผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตวใหยืน่คาํขอ 

พรอมดวยหลกัฐานตามที่ระบุไวในแบบ ผ.ช.๑ ทายกฎกระทรวงนี ้

  ขอ ๒   ผูยื่นคําขอตามขอ ๑ ตองแนบหลักฐานประกอบการขออนุญาต  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) แผนที่แสดงที่ต้ังของสถานที่ผลิต  สถานที่ครอบครองหรือสถานที่เก็บ 

เชื้อโรคและพิษจากสัตว และสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณใกลเคียง 

  (๒) แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณสถานที่ผลิต  และสถานที ่

ครอบครองหรือสถานที่เก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตวถูกตองตามมาตราสวน โดยแสดงรายการ  

ดังตอไปนี้ 



  (ก) รูปดานหนา ดานขาง แปลนพื้น และรูปตัดของอาคารที่ใชในการผลติและ 

ครอบครองหรือเก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตว 

  (ข) การแบงกัน้หอง เนื้อที่หรือบริเวณที่ใชในการผลิตและเก็บเชื้อโรคและ 

พิษจากสัตว 

   (ค) ตําแหนงที่เก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตว 

   (ง) ทอหรือทางระบายน้าํ ระบบและกรรมวธิีกําจัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง 

  ขอ ๓  ใบอนญุาตผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว ใหใชแบบ ผ.ช.๒  

ทายกฎกระทรวงนี ้

  ขอ ๔  สถานทีผ่ลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตวตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตัวอาคารตองสรางดวยวัสดุท่ีคงทนถาวร งายตอการทําความสะอาด และ 

มีระบบการฆาเชื้อ การระบายน้าํทิ้ง การกําจัดสิ่งปฏิกูล การถายเทอากาศ และระบบปองกัน 

การแพรเชื้อตามความจําเปน 

  (๒) ตัวอาคารดังกลาวตองประกอบดวยหองตาง ๆ ดังนี้ 

  (ก) หองปฏิบัติการตองเปนหองสะอาด  และตองมีพื้นปฏิบัติงานไมนอยกวา 

 ๑๒ ตารางเมตร สวนที่ใชในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว  ตองมีหลอดไฟ 

ฆาเชื้อหรือส่ิงฆาเชื้ออยางอื่นซึ่งมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  มีเคร่ืองปรับอากาศ  เครื่องกรอง 

อากาศ และอางลางมือที่น้าํไหลไดสะดวก สวนบนของโตะปฏิบัติการทาํดวยวัสดุทีก่ันน้ําซึ่งผาน  

ทนตอยาฆาเชือ้โรค  กรด  ดางและความรอน และงายตอการทาํความสะอาด 



  (ข) หองเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อโรค 

  (ค) หองเตรียมเครื่องมือและเครื่องแกวทีป่ราศจากเชื้อซ่ึงตองประกอบดวย 

อางลางมือ เครื่องแกว และอุปกรณในการทําใหปราศจากเชื้อ 

  (ง) หองเก็บเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว ตองปลอดภัยจากการแพรกระจายของ 

เชื้อโรคหรือพิษสัตว โดยมีเครื่องควบคุมอุณหภูมิใหสม่ําเสมอไมเกนิ ๕ องศาเซลเซียส 

  สําหรับหองสัตวทดลอง ถาจําเปนตองมี ตองแยกจากสถานที่ผลิตสะอาด และ 

ตองปลอดจากแมลง มีระบบถายเทอากาศและระบบกาํจัดของเสีย 

  ขอ ๕  อุปกรณที่ใชในการผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตวตองมีไมนอยกวาที่ปรากฏ 

ตามบัญชีรายการทายกฎกระทรวงนี ้

  ขอ ๖  ใหผูรับใบอนุญาตผลติเชื้อโรคและพิษจากสัตวปฏิบัติ ดังตอไปนี ้

  (๑) จัดใหมกีารเก็บเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวที่ผลิต โดยตองเก็บในหลอดหรือ 

ขวดที่ทาํดวยแกว พลาสติก หรือโลหะ ปากหลอดเชื่อปดสนิทหรือมีฝาปดสนทิ  ดานนอกของ 

หลอดหรือขวดใหปดฉลากแสดงชื่อ และชื่อทางวิทยาศาสตรของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวที่ใชใน 

ภาษาอังกฤษ พันหลอดหรือขวดดวยกระดาษที่ดูดซึ่งน้าํไดโดยรอบ กอนนาํมาบรรจุในภาชนะชัน้ 

ที่สองซึ่งตองมีความคงทนไมแตกงายและกนัน้าํซึมผานได 

  (๒) จัดทําบัญชีการผลิตเชื้อโรคและพษิจากสัตวตามแบบ ผ.ช.๓ ทายกฎ 

กระทรวงนี ้

  (๓) จัดใหมีผูควบคุมการผลิตและการจําหนวยเชื้อโรคหรือพิษจากสตัว 



ซ่ึงตองเปนผูไดรับปริญญาในสาขาใดสาขาหนึ่งดังนี้ คือ แพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร  

ทันตแพทยศาสตร เภสัชศาสตรหรือวิทยาศาสตร (จุลชีววิทยา เทคนิคการแพทย หรือพยาบาล) 

  ขอ ๗  ผูรับใบอนุญาตผลิตเชื้อโรคและพษิจากสัตวผูใดประสงคจะขอตออาย ุ

ใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบไุว 

ในแบบ ผ.ช.๔ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว ผูอนญุาตจะแสดง 

ไวในรายการตออายุใบอนุญาตนัน้ หรือจะออกใบอนุญาตตามแบบ ผ.ช.๒ ใหใหมได 

  ขอ ๘  ผูรับใบอนุญาตผลิตเชื้อโรคและพษิจากสัตวผูใดประสงคจะขอใบแทน 

ใบอนุญาตใหยื่นคําขอพรอมดวยหลักฐานตามที่ระบไุวในแบบ ผ.ช.๕ ทายกฎกระทรวงนี้ 

  การอนุญาตคําขอใบแทนใบอนุญาต ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตตามแบบ  

ผ.ช.๒ พรอมทั้งกํากับคาํวา "ใบแทน" ไวทีด่านหนาดวย 

  ขอ ๙  การยืน่คําขอตามกฎกระทรวงนี้ ในกรุงเทพมหานคร ใหยื่น ณ สํานักงาน 

เลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข ในจงัหวัดอ่ืน ใหยืน่ ณ  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวดันั้น ๆ หรือ ณ สํานักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตรการแพทย  

กระทรวงสาธารณสุข 

     ใหไว ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙ 

             มารุต  บุนนาค 

      รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสขุ 


