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หัวขอการบรรยาย

พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘

สวนที่ ๑ เจตนารมณ และ องคประกอบ

สวนที่ ๒ มาตรการที่ ๑ : การกําหนดบทลงโทษ
มาตรการที่ ๒ : การควบคุมกํากับโดยกฎหมาย

สวนที่ ๓ อนุบัญญัติ

กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ
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พ.ศ. ๒๕๕๘
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กฎหมายควบคุมเชื้อโรคและพิษจากสัตวของประเทศไทย

งานพระราชบญัญัติเชื �อโรคและพิษจากสตัว์ 4

การควบคุมโดยกฎหมาย

พ.ศ. ๒๔๗๒ กระทรวงมหาดไทยแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมการผลิตวัคซีนและเซรุม

พ.ศ. ๒๔๗๕ ประกาศใช พ.ร.บ. ควบคุมเชื้อโรคและพิษที่มาจากสัตวซึ่งเปนภัย

พ.ศ. ๒๕๒๕ ประกาศใช พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕

พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกาศใช พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใช พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙)



พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘
และอนุบัญญัติ

เจตนารมณ          เพื่อคุมครองความปลอดภัย
และปองกันอันตรายตอสาธารณชน
อันเกิดจากเชื้อโรคและพิษจากสัตว

องคประกอบ
พระราชบัญญัติ อนุบัญญัติ ๓๒ ฉบับ

๑๐ หมวด กฎกระทรวง  ๖  ฉบับ

๘๕ มาตรา ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  ๑๗  ฉบับ

ประกาศคณะกรรมการฯ  ๑  ฉบับ

ประกาศกรมวิทยาศาสตรการแพทย  ๘  ฉบับ
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นิยาม (มาตรา ๔)
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เชื้อโรค หมายความวา
(๑) เชื้อจุลินทรีย                      (๒) สารชีวภาพ (รวมอนุภาคโปรตีนกอโรค)
(๓) เชื้ออื่นตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๖ (๓)

กรณีตาม (๑) (๒) และ (๓) ตองเปนกรณีเฉพาะที่ทําใหเกิดโรค ในคน ปศุสัตว สัตวพาหนะ  
หรือสัตวอื่นตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๖ (๓)

พิษจากสัตว หมายความวา พิษที่เกิดจากสัตว และ ทําใหเกิดภาวะที่รางกายทํางานได
ไมเปนปกต ิในคน ปศุสัตว สัตวพาหนะ หรือสัตวอื่นตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๖ (๓)
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ผลิต หมายความวา เพาะ ผสม ปรุง แปรสภาพ เพิ่มปริมาณ สังเคราะห แบงบรรจุ 
หรือรวมบรรจุ

นําเขา หมายความวา นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร

สงออก หมายความวา นําหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร

ขาย หมายความวา จําหนาย จาย แจก หรือแลกเปลี่ยน เพื่อประโยชนในทางการคา  
และใหหมายความรวมถึงการมีไวเพื่อขายดวย

นําผาน หมายความวา นําหรือสงผานราชอาณาจักร ไมวาจะมีการขนถายหรือ      
เปลี่ยนพาหนะในราชอาณาจักรหรือไมก็ตาม

มีไวในครอบครอง หมายความวา การมีไวในครอบครองไมวาเพื่อตนเองหรือผูอ่ืน
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ผลิตภัณฑสําเร็จรูป หมายความวา สิ่งที่ทําขึ้นจากกระบวนการผลิตหรือการแปรรูป      
โดยมีสวนประกอบของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยเครื่องมือแพทย 
กฎหมายวาดวยเครื่องสําอาง กฎหมายวาดวยยา กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย กฎหมายวาดวย
อาหาร หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ

ผูรับหนังสือรับรองการแจง หมายความวา ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตาม
พระราชบัญญัตินี้ และในกรณีนิติบุคคลเปนผูไดรับหนังสือรับรองการแจงใหหมายความรวมถึง 
ผูแทนนิติบุคคลหรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูไดรับหนังสือรับรองการแจงดวย

ผูรับใบอนุญาต หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ และในกรณี       
นิติบุคคลเปนผูไดรับใบอนุญาต ใหหมายความรวมถึงผูแทนนิติบุคคลหรือผูมีอํานาจทําการแทน  
นิติบุคคลซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตดวย
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ผูดําเนินการ หมายความวา ผูควบคุม การผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวใน
ครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว และมีชื่อในหนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาตใหเปน
ผูดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

ผูมีหนาที่ปฏิบัติการ หมายความวา ผูปฏิบัติ การผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน  หรือ    
มีไวในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว และมีชื่อในหนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาตใหเปน 
ผูปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘

หมวด ๑ คณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว

หมวด ๒ การควบคุมเชื้อโรคและพิษจากสัตว

หมวด ๓ การผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว

หมวด ๔ การดําเนินการกรณีที่มีเหตุความไมปลอดภัยและอันตราย มีเหตุฉุกเฉิน หรือมีเหตุจําเปน

หมวด ๕ การเลิกการผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว

หมวด ๖ การพักใชและเพิกถอนหนังสือรับรองการแจงและใบอนุญาต

หมวด ๗ พนักงานเจาหนาที่

หมวด ๘ อุทธรณ

หมวด ๙ ความรับผิดทางแพง

หมวด ๑๐ บทกําหนดโทษ
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
และคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว

กําหนดให รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้            
และใหมีอํานาจ    

*  แตงตั้งและถอดถอนพนักงานเจาหนาที่
*  ออกกฎกระทรวง ประกาศ และกําหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
*  ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้
*  ลดหรือยกเวนคาธรรมเนียม

(มาตรา ๕)

เพื่อประโยชนในการคุมครองความปลอดภัยและปองกันอันตรายตอสาธารณชน                
ให รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว มีอํานาจประกาศ 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ตามมาตรา ๖ (๑) ถึง (๑๘)

งานพระราชบญัญัติเชื �อโรคและพิษจากสตัว์
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องคประกอบของคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว (มาตรา ๗)

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนประธานกรรมการ

กรรมการโดยตําแหนง จํานวน ๑๔ คน ไดแก อธิบดีกรมการขนสงทางบก                        
อธิบดีกรมการคาตางประเทศ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว       
อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย อธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ 
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี            
ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ ผูแทนสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ

งานพระราชบญัญัติเชื �อโรคและพิษจากสตัว์
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กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๕ คน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูประกอบวิชาชีพ          
ซึ่งมีความรูและประสบการณดานเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวโดยคําแนะนําของแพทยสภา             
สัตวแพทยสภา สภาเทคนิคการแพทย สภาเภสัชกรรม และ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สภาละ ๑ คน

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๗ คน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ 
มีผลงาน และมีประสบการณ ดานพิษจากสัตว ดานแบคทีเรีย ดานรา ดานโรคติดเชื้อ ดานไวรัส 
ดานปรสิต และดานเทคโนโลยีชีวภาพ ดานละ ๑ คน

อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย เปนกรรมการและเลขานุการ
อธิบดีแตงตั้งขาราชการซึ่งรับผิดชอบงานดานเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวจํานวน ๒ คน                

เปนผูชวยเลขานุการ
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ (มาตรา ๑๒)

ใหคําแนะนําหรือความเห็นแกรัฐมนตรีในการจัดทํานโยบายและมาตรการ คุมครอง
ความปลอดภัยและปองกันอันตรายตอสาธารณชนที่เกิดจากเชื้อโรคและพิษจากสัตว            
ใหคําแนะนําในการออกประกาศ และ กําหนดหลักเกณฑการเปรียบเทียบตามมาตรา ๘๐

ให กรมวิทยาศาสตรการแพทย รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการ (มาตรา ๑๕)
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บทบาทของกรมวิทยาศาสตรการแพทย

๑.  ดําเนินการหรือสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยและวิเคราะหเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว

๒.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการคุมครองความปลอดภัยและ
ปองกันอันตรายตอสาธารณชนที่เกิดจากเชื้อโรคและพิษจากสัตว

๓.  เปนศูนยกลางฐานขอมูล เกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว

๔.  ประสานงานและรวมมือกับหนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา องคกรระหวางประเทศ     
หรือองคกรเอกชนที่เกี่ยวของในการดําเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว

๕.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรี คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย หรือ 
ตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมวิทยาศาสตรการแพทย

(มาตรา ๑๕)

งานพระราชบญัญัติเชื �อโรคและพิษจากสตัว์
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การคุมครองความปลอดภัยและปองกันอันตรายตอสาธารณชน
อันเกิดจากเชื้อโรคและพิษจากสัตว

มาตรา ๑๖  หามมิใหผูใดใชเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวกระทําการ ดังตอไปนี้

(๑)  กระทําการใดอันกอใหเกิดอันตรายตอบุคคลอื่นหรือสุขภาพของบุคคลอื่น

(๒)  กระทําการใดอันกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม



มาตรา การกระทําความผิด บทลงโทษ

๕๘ ผูใด ใชเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวกระทําการอันกอใหเกิดอันตรายตอ
บุคคลอื่นหรือสุขภาพของบุคคลอื่น

กรณีทําใหบุคคลอื่นนั้นไดรับอันตรายสาหัส

กรณีทําใหบุคคลอื่นนั้นถึงแกความตาย

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต ๖
เดือนถึง ๑๐ ป และ
ปรับตั้งแต ๕๐,๐๐๐ บาทถึง
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
จําคุกตั้งแต ๑ ปถึง ๑๐ ป  
และปรับตั้งแต ๑๐๐,๐๐๐ 
บาทถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
จําคุกตลอดชีวิต หรือ       
จําคุกตั้งแต ๕ ปถึง ๒๐ ป  
และปรับตั้งแต ๕๐๐,๐๐๐ 
บาทถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

17

มาตรการการคุมครองความปลอดภัยและปองกันอันตรายตอสาธารณชน
อันเกิดจากเชื้อโรคและพิษจากสัตว

มาตรการที่ ๑: การกําหนดบทลงโทษ



มาตรา การกระทําความผิด บทลงโทษ

๕๙ ผูใด ใชเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวกระทําการอันกอใหเกิดความเสียหาย
ตอสิ่งแวดลอม

จําคุกไมเกิน ๓ ป หรือ      
ปรับไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ

๖๐ ผูใดกระทําความผิดตามมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๙
โดยประมาท

กรณีทําใหบุคคลอื่นนั้นไดรับอันตรายสาหัส

กรณีทําใหบุคคลอื่นนั้นถึงแกความตาย

จําคุกไมเกิน ๑ ป หรือปรับ   
ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไมเกิน ๓ ป หรือ      
ปรับไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ
จําคุกไมเกิน ๑๐ ป หรือ       
ปรับไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา การกระทําความผิด บทลงโทษ

๖๑ ผูใด กระทําความผิดตามมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๕๙  โดย
มีความมุงหมายเพื่อขูเข็ญหรือบังคับตอสาธารณชน หนวยงานของรัฐ 
รัฐบาลไทย รัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 
ใหกระทําหรือไมกระทําการใดอันจะกอใหเกิดความเสียหายอยาง
รายแรง หรือเพื่อสรางความปนปวนโดยใหเกิดความหวาดกลัวตอ
สาธารณชน

ประหารชีวิต จําคุกตลอดชีวิต 
หรือจําคุกตั้งแต ๔ ปถึง ๒๐ ป 
และปรับตั้งแต ๔๐๐,๐๐๐ 
บาทถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๖๒ ผูใด ปกปด ซอนเรน หรือทําลายเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว          
เพื่อขัดขวางการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งเกี่ยวของกับการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

จําคุกไมเกิน ๒ ป หรือ      
ปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา การกระทําความผิด บทลงโทษ

๖๔ ผูใด ผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครองเชื้อโรค 
กลุมที่ ๒ หรือพิษจากสัตว กลุมที่ ๑ โดยไมแจงตออธิบดีเพื่อขอรับ
หนังสือรับรองการแจง

จําคุกไมเกิน ๒ ป หรือ
ปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

๖๕ ผูใด ผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครองเชื้อโรค 
กลุมที่ ๓ หรือพิษจากสัตว กลุมที่ ๒ โดยไมไดรับใบอนุญาต

จําคุกไมเกิน ๓ ป หรือ
ปรับไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ

๖๙ ผูใด ผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครอง      
เชื้อโรค กลุมที่ ๔ หรือพิษจากสัตว กลุมที่ ๓ โดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การศึกษาวิจัย เพื่อการ
ควบคุมโรค การปองกันโรค และการบําบัดโรค พ.ศ. ๒๕๖๑

จําคุกไมเกิน ๑๐ ป หรือ       
ปรับไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรการที่ ๒: การควบคุมกํากับโดยกฎหมาย

พระราชบัญญัติ
เชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘

และอนุบัญญัติ

21

ผลิต เชื้อโรคและพิษจากสัตว
(เพาะ ผสม ปรุง แปรสภาพ เพิ่มปริมาณ สังเคราะห แบงบรรจุ รวมบรรจ)ุ

นําเขา เชื้อโรคและพิษจากสัตว

สงออก เชื้อโรคและพิษจากสัตว

ขาย เชื้อโรคและพิษจากสัตว

นําผาน เชื้อโรคและพิษจากสัตว

มีไวในครอบครอง เชื้อโรคและพิษจากสัตว



ระดับของการควบคุมกํากับ

การผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือ มีไวในครอบครอง

(๑) เชื้อโรค กลุมที่ ๑ ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตรา ๒๐

(๒) เชื้อโรค กลุมที่ ๒ หรือพิษจากสัตว กลุมที่ ๑ ใหแจง และปฏิบัติตามมาตรา ๒๑

(๓) เชื้อโรค กลุมที่ ๓ หรือพิษจากสัตว กลุมที่ ๒ ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาต และปฏิบัติตามมาตรา ๒๒

(๔) หามมิใหผูใด ผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครอง เชื้อโรค กลุมที่ ๔ หรือ     

พิษจากสัตว กลุมที่ ๓ (มาตรา ๒๙) เวนแต เปนการศึกษาวิจัยเพื่อการควบคุมโรค การปองกันโรค   

และการบําบัดโรค ตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๖ (๑๐)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการเชื้อโรคที่ประสงคควบคุมตามมาตรา ๑๘ พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการเชื้อโรคที่ประสงคควบคุมตามมาตรา ๑๘ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๒

22
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24

เชื้อโรค กลุมที่ ๑

เชื้อโรค กลุมที่ ๒ และ ๓  พิษจากสัตว กลุมที่ ๑ และ ๒         +       



การขอรับหนังสือรับรองการแจง (เชื้อโรค กลุมที่ ๒ และ พิษจากสัตว กลุมที่ ๑) 

การขอรับใบอนุญาต (เชื้อโรค กลุมที่ ๓ และ พิษจากสัตว กลุมที่ ๒) 

ผูรับหนังสือรับรองการแจง หมายความวา ผูไดรับหนังสือรับรองการแจงตามพระราชบัญญัตินี้ 

(บุคคล  นิติบุคคล  ผูแทนนิติบุคคล  ผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล)

ผูรับใบอนุญาต หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้                                

(บุคคล  นิติบุคคล  ผูแทนนิติบุคคล  ผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล)

คุณสมบัติ (มาตรา ๒๓ ก)
(๑)  เปนเจาของกิจการ (กรณีนิติบุคคลตองแจง ชื่อผูแทน หรือ ผูมีอํานาจทําการแทน)

(๒)  มีอายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ
(๓)  มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย (ทะเบียนบาน หรือ ใบอนุญาตทํางาน)

(๔)  มีสถานที่ผลิตหรือมีไวในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว และปฏิบัติตามประกาศที่ออกตาม
มาตรา ๖ (๔)
(๕)  มีผูดําเนินการและผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๖ (๕)
(๖)  ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๓ (ข)

           25
สงเอกสารหลักฐานตามขอ (๑) – (๖) ประกอบการแจง/ขอรับใบอนุญาต



26



หนาที่ของผูรับหนังสือรับรองการแจง/ผูรับใบอนุญาต (มาตรา ๒๕)

 ๑)  แสดงหนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาตไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่              
ที่ระบุไวในหนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาต

๒)  จัดใหมีบัญชีเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว และบัญชีเกี่ยวกับการผลิต นําเขา สงออก ขาย      
นําผาน หรือมีไวในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว

๓) จัดใหมีเอกสารแสดงรายละเอียดการประเมินความปลอดภัยของเทคโนโลยีที่ใช         
ในการผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว และใหเก็บเอกสารดังกลาวไวไมนอยกวาหาป เพื่อการตรวจสอบ
ของพนักงานเจาหนาที่

27



มาตรา การกระทําความผิด บทลงโทษ

  ๒๐ ผูผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครองซึ่งเชื้อโรค 
กลุมที่ ๑ ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๖ (๔) 
(๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕)

ครั้งที่ ๑ ๒๕,๐๐๐ บาท
ครั้งที่ ๒ ๔๐,๐๐๐ บาท
ครั้งตอไป ๕๐,๐๐๐ บาท

 ๒๑ ผูผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครองซึ่งเชื้อโรค 
กลุมที่ ๒ หรือพิษจากสัตว กลุมที่ ๑ ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศ
ที่ออกตามมาตรา ๖ (๔) (๕) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) 
และ (๑๘)

ครั้งที่ ๑ ๕๐,๐๐๐ บาท
ครั้งที่ ๒ ๗๕,๐๐๐ บาท
ครั้งตอไป ๑๐๐,๐๐๐ บาท

 ๒๒ ผูผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครองซึ่งเชื้อโรค 
กลุมที่ ๓ หรือพิษจากสัตว กลุมที่ ๒ ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศ
ที่ออกตามมาตรา ๖ (๔) (๕) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) 
และ (๑๘)

ครั้งที่ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ครั้งที่ ๒ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ครั้งตอไป ๒๐๐,๐๐๐ บาท

28

บทกําหนดโทษสําหรับผูรับหนังสือรับรองการแจง/ผูรับใบอนุญาต
(ผูผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครอง)

โทษปรับสถานเดียว



มาตรา การกระทําความผิด บทลงโทษ

๒๕ ผูรับหนังสือรับรองการแจงหรือผูรับใบอนุญาตผูใด
(๑)  ไมแสดงหนังสือรับรองการแจงหรือใบอนุญาตไวในที่เปดเผยและ
เห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ระบุไวในหนังสือรับรองการแจงหรือ
ใบอนุญาต

ครั้งที่ ๑ ๕,๐๐๐ บาท
ครั้งที่ ๒ ๗,๕๐๐ บาท
ครั้งตอไป ๑๐,๐๐๐ บาท

(๒)  ไมจัดใหมีบัญชีเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว  และบัญชีเกี่ยวกับการ
ผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครองเชื้อโรคหรือ
พิษจากสัตว

ครั้งที่ ๑ ๒๕,๐๐๐ บาท
ครั้งที่ ๒ ๔๐,๐๐๐ บาท
ครั้งตอไป ๕๐,๐๐๐ บาท

(๓)  ไมจัดใหมีเอกสารแสดงรายละเอียดการประเมินความปลอดภัย
ของเทคโนโลยีที่ใชในการผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว และ        
เก็บเอกสารดังกลาวไวไมนอยกวาหาปเพื่อการตรวจสอบของ 
พนักงานเจาหนาที่

ครั้งที่ ๑ ๒๕,๐๐๐ บาท
ครั้งที่ ๒ ๔๐,๐๐๐ บาท
ครั้งตอไป ๕๐,๐๐๐ บาท
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บทกําหนดโทษสําหรับผูรับหนังสือรับรองการแจง/ผูรับใบอนุญาต



มาตรา การกระทําความผิด บทลงโทษ

๒๖ ผูรับหนังสือรับรองการแจงหรือผูรับใบอนุญาตไมยื่นคําขอตออธิบดี
กรณีที่มีขอมูลใดเปลี่ยนแปลงไปจากรายการในหนังสือรับรองการแจง
หรือใบอนุญาต

ครั้งที่ ๑ ๒๕,๐๐๐ บาท
ครั้งที่ ๒ ๔๐,๐๐๐ บาท
ครั้งตอไป ๕๐,๐๐๐ บาท

๒๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศที่รัฐมนตรีกําหนดเกี่ยวกับการ
ดําเนินการในรูปของผลิตภัณฑสําเร็จรูป กระบวนการตรวจ
วินิจฉัยโรค หรือกระบวนการชันสูตรพลิกศพ และการเก็บตัวอยาง
จากยา อาหาร ผลิตภัณฑสุขภาพ สิ่งแวดลอม หรือการตรวจ
วิเคราะหทางหองปฏิบัติการ เพื่อประโยชนดานการแพทยและการ
สาธารณสุข

ครั้งที่ ๑ ๒๕,๐๐๐ บาท
ครั้งที่ ๒ ๔๐,๐๐๐ บาท
ครั้งตอไป ๕๐,๐๐๐ บาท

 ๓๐ ผูผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครองเชื้อโรค 
กลุมที่ ๑  มีเชื้อโรคที่มีระดับความรุนแรงสูงขึ้น โดยไมดําเนินการ 
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามมาตรา ๒๑

ครั้งที่ ๑ ๕๐,๐๐๐ บาท
ครั้งที่ ๒ ๗๕,๐๐๐ บาท
ครั้งตอไป ๑๐๐,๐๐๐ บาท
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บทกําหนดโทษสําหรับผูรับหนังสือรับรองการแจง/ผูรับใบอนุญาต



มาตรา การกระทําความผิด บทลงโทษ

๓๐ ผูรับหนังสือรับรองการแจง เชื้อโรค กลุมที่ ๒  หรือพิษจากสัตว   
กลุมที่ ๑  มีเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวที่มีระดับความรุนแรงสูงขึ้น โดย      
ไมดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามมาตรา ๒๒

ครั้งที่ ๑ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ครั้งที่ ๒ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ครั้งตอไป ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ผูผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครองเชื้อโรค 
กลุมที่ ๑ ผูรับหนังสือรับรองการแจง หรือผูรับใบอนุญาต มีเชื้อโรค
หรือพิษจากสัตวที่มีระดับความรุนแรงสูงขึ้นและไมประสงคจะ
ดําเนินการตอ แตมิไดทําลายหรือสงมอบเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวนั้น
ใหแกผูรับหนังสือรับรองการแจงหรือผูรับใบอนุญาตรายอื่น

ครั้งที่ ๑ ๕๐,๐๐๐ บาท
และปรับวันละ ๕,๐๐๐ บาท
ตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติใหถูกตอง

ครั้งที่ ๒ ๗๕,๐๐๐ บาท
และปรับวันละ ๕,๐๐๐ บาท
ตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติใหถูกตอง

ครั้งตอไป ๑๐๐,๐๐๐ บาท
และปรับวันละ ๕,๐๐๐ บาท
ตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติใหถูกตอง
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บทกําหนดโทษสําหรับผูรับหนังสือรับรองการแจง/ผูรับใบอนุญาต



มาตรา การกระทําความผิด บทลงโทษ

 ๓๑ ผูรับหนังสือรับรองการแจงหรือผูรับใบอนุญาตไมแจงใหอธิบดีทราบ
กรณีที่มีเหตุความไมปลอดภัยและอันตรายตอบุคคล สิ่งแวดลอม 
หรือสาธารณชน

ครั้งที่ ๑ ๒๕,๐๐๐ บาท
ครั้งที่ ๒ ๔๐,๐๐๐ บาท
ครั้งตอไป ๕๐,๐๐๐ บาท

ผูรับหนังสือรับรองการแจงหรือผูรับใบอนุญาตไมดําเนินการตามที่
อธิบดีสั่งใหดําเนินการเมื่อมีเหตุความไมปลอดภัยและอันตราย      
ตอบุคคล สิ่งแวดลอม หรือสาธารณชน

ครั้งที่ ๑ ๕๐,๐๐๐ บาท
ครั้งที่ ๒ ๗๕,๐๐๐ บาท
ครั้งตอไป ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓๓ ผูรับหนังสือรับรองการแจงหรือผูรับใบอนุญาตไมแจงเปนหนังสือ
มายังอธิบดีกอนวันเลิกดําเนินการ

ครั้งที่ ๑ ๕๐,๐๐๐ บาท
ครั้งที่ ๒ ๗๕,๐๐๐ บาท
ครั้งตอไป ๑๐๐,๐๐๐ บาท
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มาตรา การกระทําความผิด บทลงโทษ

๓๔ ผูรับหนังสือรับรองการแจงหรือผูรับใบอนุญาตไมยุติการดําเนินการ
นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งไมอนุญาต

ครั้งที่ ๑ ๕๐,๐๐๐ บาท
ครั้งที่ ๒ ๗๕,๐๐๐ บาท
ครั้งตอไป ๑๐๐,๐๐๐ บาท

 ๓๕ ผูรับหนังสือรับรองการแจงหรือผูรับใบอนุญาตมิไดทําลายหรือสงมอบ
เชื้อโรคหรือพิษจากสัตวที่เหลืออยูใหแกผูรับหนังสือรับรองการแจง
หรือผูรับใบอนุญาตรายอื่น

ครั้งที่ ๑ ๕๐,๐๐๐ บาท
และปรับวันละ ๕,๐๐๐ บาท
ตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติใหถูกตอง

ครั้งที่ ๒ ๗๕,๐๐๐ บาท
และปรับวันละ ๕,๐๐๐ บาท
ตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติใหถูกตอง

ครั้งตอไป ๑๐๐,๐๐๐ บาท
และปรับวันละ ๕,๐๐๐ บาท
ตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติใหถูกตอง
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มาตรา การกระทําความผิด บทลงโทษ

๓๖ ทายาท ผูจัดการมรดก ผูชําระบัญชี ผูดําเนินการ หรือผูมีหนาที่
ปฏิบัติการ
- ไมแจงตออธิบดีภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูรับหนังสือรับรอง   
การแจงหรือผูรับใบอนุญาตตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล
- ไมทําลายหรือสงมอบเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวที่เหลืออยู

๑๐,๐๐๐ บาท

ทายาทประสงคจะผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวใน
ครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวตอไป
- ไมแจงเปนหนังสือตออธิบดีเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจง
- ไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากอธิบดี

๑๐๐,๐๐๐ บาท
และปรับวันละ ๒,๐๐๐ บาท
ตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติใหถูกตอง
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บทกําหนดโทษสําหรับผูรับหนังสือรับรองการแจง/ผูรับใบอนุญาต



ผูดําเนินการ หมายความวา ผูควบคุมการผลิตฯ + มีชื่อในหนังสือรับรองการแจง/ใบอนุญาต        
ใหเปนผูดําเนินการ

คุณสมบัติ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผูดําเนินการและผูมีหนาที่ปฏิบัติการฯ พ.ศ. ๒๕๖๑)

หนาที่ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผูดําเนินการและผูมีหนาที่ปฏิบัติการฯ พ.ศ. ๒๕๖๑)

ผูมีหนาที่ปฏิบัติการ หมายความวา ผูปฏิบัติการผลิตฯ + มีชื่อในหนังสือรับรองการแจง/ใบอนุญาต
ใหเปนผูมีหนาที่ปฏิบัติการ

คุณสมบัต ิ(ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผูดําเนินการและผูมีหนาที่ปฏิบัติการฯ พ.ศ. ๒๕๖๑)

หนาที่ (ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผูดําเนินการและผูมีหนาที่ปฏิบัติการฯ พ.ศ. ๒๕๖๑)
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มาตรา การกระทําความผิด บทลงโทษ

๖ (๕) ผูดําเนินการหรือผูมีหนาที่ปฏิบัติการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหนาที่
ที่กําหนดไวในประกาศที่ออกตามมาตรา ๖ (๕)
(๔) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผูดําเนินการและผูมีหนาที่
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. 
๒๕๖๑

ครั้งที่ ๑ ๒๕,๐๐๐ บาท
ครั้งที่ ๒ ๔๐,๐๐๐ บาท
ครั้งตอไป ๕๐,๐๐๐ บาท

๓๖ ทายาท ผูจัดการมรดก ผูชําระบัญชี ผูดําเนินการ หรือผูมีหนาที่
ปฏิบัติการ
- ไมแจงตออธิบดีภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูรับหนังสือรับรอง   
การแจงหรือผูรับใบอนุญาตตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล
- ไมทําลายหรือสงมอบเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวที่เหลืออยู

๑๐,๐๐๐ บาท
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บทกําหนดโทษสําหรับผูดําเนินการและผูมีหนาที่ปฏิบัติการ



หนังสือรับรองการแจงและใบอนุญาต

ประเภทของหนังสือรับรองการแจงและใบอนุญาต (มาตรา ๒๔) รวมท้ังหมด ๑๒ ประเภท

ผูรับหนังสือรับรองการแจง/ผูรับใบอนุญาตตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ใหถือวาเปนผูรับ

       หนังสือรับรองการแจง/ผูรับใบอนุญาตตาม (๖) ดวย

หนังสือรับรองการแจง ๖ ประเภท ใบอนุญาต ๖ ประเภท

๑ ผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว ๑ ผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว

๒ นําเขาเชื้อโรคและพิษจากสัตว ๒ นําเขาเชื้อโรคและพิษจากสัตว

๓ สงออกเชื้อโรคและพิษจากสัตว ๓ สงออกเชื้อโรคและพิษจากสัตว

๔ ขายเชื้อโรคและพิษจากสัตว ๔ ขายเชื้อโรคและพิษจากสัตว

๕ นําผานเชื้อโรคและพิษจากสัตว ๕ นําผานเชื้อโรคและพิษจากสัตว

๖ มีไวในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว ๖ มีไวในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว
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อนุบัญญัติเกี่ยวกับการแจงและการขออนุญาต ๕ ฉบับ

(๑) กฎกระทรวงการแจงและการออกหนังสือรับรองการแจงผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน 
หรือมีไวในครอบครองเชื้อโรค กลุมที่ ๒ และพิษจากสัตว กลุมที่ ๑ พ.ศ. ....
(มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง  มาตรา ๒๑ วรรคสาม  มาตรา ๒๖ วรรคสอง  และมาตรา ๓๐)

(๒) กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือ
มีไวในครอบครองเชื้อโรค กลุมที่ ๓ และพิษจากสัตว กลุมที่ ๒ พ.ศ. ....
(มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง  มาตรา ๒๒ วรรคสอง  มาตรา ๒๓  มาตรา ๒๖ วรรคสอง  มาตรา ๓๐ วรรคสาม      
และมาตรา ๓๓ วรรคสอง )

(๓) กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและยกเวนคาธรรมเนียมการดําเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรค   
และพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๖๐
(มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง)
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อนุบัญญัติเกี่ยวกับการแจงและการขออนุญาต ๕ ฉบับ (ตอ)

(๔) กฎกระทรวงการแจงในกรณีที่ผูรับหนังสือรับรองการแจงหรือผูรับใบอนุญาตตายหรือส้ินสภาพ
นิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
(มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง  และมาตรา ๓๖ วรรคสาม)

(๕) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเลิกการผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน และ            
มีไวในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๖๐
(มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง  มาตรา ๖ (๑๔)  และมาตรา ๓๓ วรรคสอง)
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อนุบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ๑๑ ฉบับ

(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการเชื้อโรคที่ประสงคควบคุมตามมาตรา ๑๘         
พ.ศ. ๒๕๖๑
(มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง  มาตรา ๖ (๑)  และมาตรา ๑๘)

(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการเชื้อโรคที่ประสงคควบคุมตามมาตรา ๑๘       
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
(มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง  มาตรา ๖ (๑)  และมาตรา ๑๘)

(๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการพิษจากสัตวที่ประสงคควบคุมตามมาตรา ๑๙      
พ.ศ. ๒๕๖๒
(มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง  มาตรา ๖ (๒)  และมาตรา ๑๙)

(๔) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะของสถานที่ผลิตหรือมีไวในครอบครอง และ        
การดําเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๖๑    
(มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง  และมาตรา ๖ (๔))
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อนุบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ๑๑ ฉบับ (ตอ)

(๕) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผูดําเนินการและผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
เชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๑
(มาตรา ๕  และมาตรา ๖ (๕))

(๖) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่หนวยงานตามมาตรา ๒๘ 
ตองปฏิบัติ และการจัดใหมีคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐
(มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง  และมาตรา ๖ (๙))

(๗) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดทําและสงรายงานประจําปในการผลิต นําเขา สงออก 
ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๖๑
(มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง  และมาตรา ๖ (๑๘))

(๘) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การศึกษาวิจัยเพื่อการควบคุมโรค การปองกันโรค และ        
การบําบัดโรค พ.ศ. ๒๕๖๑
(มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง  และมาตรา ๖ (๑๐))
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อนุบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ๑๑ ฉบับ (ตอ)

(๙) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การประเมินความปลอดภัยของเทคโนโลยีที่ใชในการผลิต
เชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๖๑
(มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง  มาตรา ๖ (๑๓)  และมาตรา ๓๒ (๔))

(๑๐) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขนสง การสงมอบ การทําลาย และการทําให      
สิ้นสภาพเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๖๑
(มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง  และมาตรา ๖ (๑๕))

(๑๑) กฎกระทรวงการแจงเหตุความไมปลอดภัยและอันตรายเนื่องจากกระบวนการหรือขั้นตอน  
ที่เกี่ยวกับการผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว 
พ.ศ. ๒๕๖๒
(มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง  และมาตรา ๓๑ วรรคสี)่
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อนุบัญญัติที่เกี่ยวของอื่น ๆ ๘ ฉบับ

(๑) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การนําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครองเชื้อโรค  
และพิษจากสัตวในรูปของผลิตภัณฑสําเร็จรูป พ.ศ. ๒๕๖๐
(มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง  และมาตรา ๖ (๖))

(๒) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กระบวนการตรวจวินิจฉัยโรค หรือกระบวนการชันสูตรพลิกศพ    
ที่เกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๖๐
(มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง  และมาตรา ๖ (๗))

(๓) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเก็บตัวอยางจากยา อาหาร ผลิตภัณฑสุขภาพ สิ่งแวดลอม  
หรือการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ เพื่อประโยชนดานการแพทยและการสาธารณสุขที่เกี่ยวกับ
เชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๖๐
(มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง  และมาตรา ๖ (๘))

(๔) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแจงคําสั่งพักใชหนังสือรับรองการแจงและใบอนุญาต         
และคําสั่งเพิกถอนหนังสือรบัรองการแจงและใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๐
(มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖ (๑๖)  และมาตรา ๔๐ วรรคสอง)
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อนุบัญญัติที่เกี่ยวของอื่น ๆ ๘ ฉบับ (ตอ)

(๕) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใชอํานาจ การดําเนินการ วิธีการปฏิบัติหนาที่ และ
คุณสมบัติของพนักงานเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๖๐
(มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖ (๑๗)  และมาตรา ๔๑ วรรคสอง)

(๖) กฎกระทรวงแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๖๐
(มาตรา ๕  และมาตรา ๔๖ วรรคสอง)

(๗) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการแตงตั้งกรรมการ 
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๙

(มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗ วรรคสาม  และมาตรา ๔๑ วรรคสอง)

(๘) ประกาศคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว เรื่อง หลักเกณฑการเปรียบเทียบตามมาตรา ๘๐  
แหงพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐
(มาตรา ๑๒ (๓)  และมาตรา ๘๐)
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ประกาศกรมวิทยาศาสตรการแพทย ๘ ฉบับ

(๑) ประกาศกรมวิทยาศาสตรการแพทย เรื่อง การรับรองหนวยงานหรือองคกรที่มีหลักสูตรอบรม     
ดานความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

(๒) ประกาศกรมวิทยาศาสตรการแพทย เรื่อง การรับรองหนวยงานหรือองคกรที่มีหลักสูตรการฝกอบรม
การปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติการระดับ  ๓

(๓) ประกาศกรมวิทยาศาสตรการแพทย เรื่อง คุณสมบัติของหีบหอชั้นนอกสําหรับการขนสงเชื้อโรค  
กลุมที่ ๒ และตัวอยาง พ.ศ. ๒๕๖๒

(๔) ประกาศกรมวิทยาศาสตรการแพทย เรื่อง แบบการแจงในกรณีที่ผูรับหนังสือรับรองการแจง หรือ  
ผูรับใบอนุญาตตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล พ.ศ.  ๒๕๖๒
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ประกาศกรมวิทยาศาสตรการแพทย ๘ ฉบับ (ตอ)

(๕) ประกาศกรมวิทยาศาสตรการแพทย เรื่อง แบบแจงผลการสงมอบ การทําลาย และการตรวจสอบ 
การส้ินสภาพภายหลังการทําลายเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๖๑

(๖) ประกาศกรมวิทยาศาสตรการแพทย เรื่อง แบบรายงานเหตุความไมปลอดภัยและอันตรายเนื่องจาก
กระบวนการหรือขั้นตอนที่เกี่ยวกับการผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครอง    
เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๖๒

(๗) ประกาศกรมวิทยาศาสตรการแพทย เรื่อง กําหนดแบบตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง    
การศึกษาวิจัยเพื่อการควบคุมโรค การปองกันโรค และการบําบัดโรค พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๑

(๘) ประกาศกรมวิทยาศาสตรการแพทย เรื่อง หลักสูตรพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรค
และพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐
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พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ และอนุบัญญัติ
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะของสถานที่ผลิตหรือมีไวในครอบครอง           
และการดําเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๖๓

หลักการ
หมวด ๑  จําแนกสถานปฏิบัติการเปน ๔ ระดับ

48

สถานปฏิบัติการ เชื้อโรค/พิษจากสัตว

ระดับ ๑ เชื้อโรค กลุมที่ ๑

ระดับ ๒ เชื้อโรค กลุมที่ ๑  และ กลุมที่ ๒
เชื้อโรค กลุมที่ ๓ ที่สามารถดําเนินการไดในหองปฏิบัติการระดับ ๒ เสริมสมรรถนะ
สารชีวภาพทุกกลุม
สารชีวภาพ กลุมที่ ๓ ที่สามารถดําเนินการไดในหองปฏิบัติการระดับ ๒ เสริมสมรรถนะ
พิษจากสัตวทุกกลุม

ระดับ ๓ เชนเดียวกับ ระดับ ๒ + เชื้อโรค กลุมที่ ๓

ระดับ ๔ เชื้อโรคทุกกลุม
พิษจากสัตวทุกกลุม



หมวด ๒ สถานปฏิบัติการระดับ ๑ มีขอกําหนดเกี่ยวกับ

 ลักษณะของสถานปฏิบัติการ

 สถานปฏิบัติการที่ใชสัตว

 เครื่องมือและอุปกรณ

 ลักษณะของภาชนะบรรจุและหีบหอของภาชนะบรรจุ กรณีนําเขา สงออก หรือนําผาน

 การติดฉลากที่ภาชนะบรรจุหรือหีบหอของภาชนะบรรจุ

 ระบบความปลอดภัยและระบบคุณภาพในการดําเนินการ
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หมวด ๓ สถานปฏิบัติการระดับ ๒ มีขอกําหนดเกี่ยวกับ
 ลักษณะของสถานปฏิบัติการ

 สถานปฏิบัติการที่ใชสัตว

 สถานปฏิบัติการที่มีการดําเนินการเกี่ยวกับศพ ซากสัตว ชิ้นสวน อวัยวะ เนื้อเยื่อ ฯลฯ

 เครื่องมือและอุปกรณ

 สถานปฏิบัติการที่มีการดําเนินการกับพริออน

 ลักษณะของภาชนะบรรจุ กรณี ผลิตหรือมีไวในครอบครอง

 ลักษณะของภาชนะบรรจุและหีบหอของภาชนะบรรจุ กรณี นําเขา สงออก หรือนําผาน

 การติดฉลากที่ภาชนะบรรจุหรือหีบหอของภาชนะบรรจุ

 การจัดใหมีขอมูลเกี่ยวกับเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว (PSDS หรือ SDS)

 จํานวนหรือปริมาณที่สามารถมีไวในครอบครอง

 ระบบความปลอดภัยและระบบคุณภาพในการดําเนินการ

 รายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับ BSL-2 enhanced
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หมวด ๔ สถานปฏิบัติการระดับ ๓ มีขอกําหนดเกี่ยวกับ
 ลักษณะของสถานปฏิบัติการ

 สถานปฏิบัติการที่ใชสัตว

 เครื่องมือและอุปกรณ

 ลักษณะของภาชนะบรรจุ กรณี ผลิตหรือมีไวในครอบครอง

 ลักษณะของภาชนะบรรจุและหีบหอของภาชนะบรรจุ กรณี นําเขา สงออก หรือนําผาน

 การติดฉลากที่ภาชนะบรรจุหรือหีบหอของภาชนะบรรจุ

 การจัดใหมีขอมูลเกี่ยวกับเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว (PSDS หรือ SDS)

 จํานวนหรือปริมาณที่สามารถมีไวในครอบครอง

 ระบบความปลอดภัยและระบบคุณภาพในการดําเนินการ
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หมวด ๕ สถานปฏิบัติการระดับ ๔

 ลักษณะของสถานที่ผลิตหรือมีไวในครอบครอง เครื่องมือ อุปกรณ เอกสารกํากับ ฉลาก 
ภาชนะบรรจุหรือหีบหอของภาชนะบรรจุ จํานวนหรือปริมาณที่สามารถมีไวในครอบครอง 
ระบบความปลอดภัยและระบบคุณภาพ ใหไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ    
เชื้อโรคและพิษจากสัตว

เอกสารแนบทายประกาศฯ
 แบบปายสัญลักษณ “อันตรายทางชีวภาพ”  
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผูดําเนินการและผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๑

หลักการ

หมวด ๑  คุณสมบัติและหนาที่ของผูดําเนินการ
 คุณสมบัติของผูดําเนินการในสถานปฏิบัติการระดับ ๒ หรือระดับ ๓

 คุณสมบัติของผูดําเนินการที่ดําเนินการกับเชื้อโรค กลุมที่ ๔ หรือพิษจากสัตว กลุมที่ ๓

 หนาที่ของผูดําเนินการ

หมวด ๒  คุณสมบัติและหนาที่ของผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
 คุณสมบัติของผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานปฏิบัติการระดับ ๒

 คุณสมบัติของผูมีหนาที่ปฏิบัติการในสถานปฏิบัติการระดับ ๓

 คุณสมบัติของผูมีหนาที่ปฏิบัติการที่ดําเนินการกับเชื้อโรค กลุมที่ ๔ หรือพิษจากสัตว กลุมที่ ๓

 หนาที่ของผูมีหนาที่ปฏิบัติการ
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หมวด ๓  จํานวนผูดําเนินการและผูมีหนาที่ปฏิบัติการ

 ใหผูขอหนังสือรับรองการแจง/ผูขอรับใบอนุญาตจัดใหมี ผูดําเนินการและผูมีหนาที่
ปฏิบัติการ ในสถานปฏิบัติการแตละแหงจํานวนอยางนอย ๑ คน โดยอาจเปนบุคคลเดียวกัน
ก็ได

(อธิบดีอาจกําหนดจํานวนโดยคํานึงถึงลักษณะการดําเนินการ จํานวนรายการหรือปริมาณ 
รวมถึงระดับความอันตรายของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว)

 กรณีที่ผูดําเนินการหรือผูมีหนาที่ปฏิบัติการพนจากหนาที่ ใหผูรับหนังสือรับรองการแจง/       
ผูรับใบอนุญาต มีหนังสือแจงอธิบดีทราบโดยทันที และจัดใหมีผูแทนภายใน ๙๐ วัน
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่หนวยงาน                
ตามมาตรา ๒๘ ตองปฏิบัติ และการจัดใหมีคณะกรรมการ                                     

ควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐

หนวยงานตามมาตรา ๒๘: กระทรวง ทบวง กรม สถาบันการศึกษาของรัฐ สถานพยาบาลของรัฐ องคการมหาชน
      หนวยงานอื่นของรัฐ องคการเภสัชกรรม สภากาชาดไทย

ที่มีการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชนในการควบคุมโรค การปองกันโรค และการบําบัดโรค

๑)  มีผูดําเนินการและผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๖ (๕)
๒)  ปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเพื่อการ

ควบคุมโรค การปองกันโรค และการบําบัดโรค        
ตามมาตรา ๖ (๑๐)

๓)  มีคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพตาม
ขอกําหนดในหมวด ๒

๑)  มีผูดําเนินการและผูมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๖ (๕)
๒)  ปฏิบัติตามหลักเกณฑเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยเพื่อการ 
        ควบคุมโรค การปองกันโรค และการบําบัดโรค        

ตามมาตรา ๖ (๑๐)
ไมมี ขอ ๓)

แจงรายละเอียด พรอมสงเอกสารหลักฐานตาม ๑) ๒) และ ๓)

ขอรับหนังสือรับรองการแจง/ขอรับใบอนุญาต
เชนเดียวกับหนวยงานอื่น ๆ

เปนผูรับหนังสือรับรองการแจง/ผูรับใบอนุญาตจนกวาอธิบดี
จะแจงคําสั่งไมออกหนังสือรับรองการแจง/ใบอนุญาต

หนังสือรับรองการแจง/ใบอนุญาต มีอายุ ๑ ป (ตามปกติ)

จัดสงบัญชีรายชื่อเช้ือโรค/พิษจากสัตวใหกรมวิทยฯ ทุก ๓ เดือน
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คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ

องคประกอบ
 ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานการศึกษาวิจัยเชื้อโรค/พิษจากสัตว ในระดับที่สามารถ

กํากับดูแลการใชเชื้อโรค/พิษจากสัตวในงานวิจัยใหมีความปลอดภัยตอผูวิจัย ประชาชน และ
สิ่งแวดลอม

 จํานวนไมนอยกวา ๕ คน

อํานาจหนาที่
 กํากับดูแลความปลอดภัยในการใชเชื้อโรค/พิษจากสัตว
 พิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับระดับความเสี่ยง
 ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินความปลอดภัยในการใชเชื้อโรค/พิษจากสัตว
 ประสานงานและใหความรวมมือกับกรมวิทยาศาสตรการแพทยในการกํากับดูแล
 อํานาจหนาที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยตามที่หนวยงานมอบหมาย
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดทําและสงรายงานประจําปในการผลิต นําเขา 
สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การศึกษาวิจัยเพื่อการควบคุมโรค
การปองกันโรค และการบําบัดโรค พ.ศ. ๒๕๖๑
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การประเมินความปลอดภัยของเทคโนโลยี
ที่ใชในการผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๖๑

หลักการ
การประเมินโดยคํานึงถึงผลลัพธและผลกระทบตอความปลอดภัยของบุคคล สิ่งแวดลอม หรือ

สาธารณชนอันเกิดจากการใชเทคโนโลยีนั้น

กรณีที่ตองรายงานการประเมินความปลอดภัยของเทคโนโลยี (สงกรมวิทยฯ)
   การผลิตเชื้อโรค กลุมที่ ๑ ในรูปของเหลวมากกวา ๑๐๐๐ ลิตร/ของแข็งมากกวา ๒๐๐ กิโลกรัม

  การผลิตเชื้อโรค กลุมที่ ๒ ในรูปของเหลวมากกวา ๑๐ ลิตร/ของแข็งมากกวา ๑ กิโลกรัม

  การผลิตเชื้อโรค กลุมที่ ๓

  การผลิตพิษจากสัตวที่มี LD50 ต่ํากวา ๑๐๐ นาโนกรัม/กิโลกรัมน้ําหนักตัว

  การใชเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมที่อาจสงผลใหเชื้อโรคมีความรุนแรงในการกอโรคเพิ่มขึ้น

  การใชเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของพิษจากสัตวที่อาจสงผลใหมีอันตรายเพิ่มขึ้น

  กรณีเกิดเหตุที่แสดงถึงความไมปลอดภัยของเทคโนโลยี หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขนสง การสงมอบ การทําลาย และ
การทําใหสิ้นสภาพเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๖๑

หลักการ
   กําหนด ๑๔ นิยาม

  หมวด ๑ การขนสง

  หมวด ๒ การสงมอบ

  หมวด ๓ การทําใหสิ้นสภาพ และการทําลาย
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หมวด ๑ การขนสง

   กําหนดหนาที่ของผูรับหนังสือรับรองการแจง/ผูรับใบอนุญาตเกี่ยวกับการขนสง
  การขนสงเชื้อโรค กลุมที่ ๑ 
  การขนสงเชื้อโรค กลุมที่ ๒ และตัวอยาง
  การขนสงเชื้อโรค กลุมที่ ๓  กลุมที่ ๔  และตัวอยาง
  การขนสงพิษจากสัตว กลุมที่ ๑  กลุมที่ ๒  กลุมที่ ๓  และตัวอยาง
  แนวทางปฏิบัติกรณีเกิดเหตุรั่วไหลของเชื้อโรค/พิษจากสัตวระหวางการขนสง
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การขนสงเชื้อโรค กลุมที่ ๑
   ใหมี ผูควบคุมการขนสง กรณีขนสงเชื้อโรคในรูปของเหลวมากกวา ๒๐๐ ลิตร หรือในรูป

ของแข็งมากกวา ๒๐ กิโลกรัม

  กําหนดหนาที่ของผูควบคุมการขนสง

  กําหนดลักษณะของภาชนะบรรจุ

  กําหนดวิธีการติดฉลาก

  กําหนดวิธีการขนสงออกนอกสถานที่

  กําหนดวิธีการขนสงออกนอกสถานที่ ภายในประเทศ (ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ)

  กําหนดวิธีการขนสงไปตางประเทศ (ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ)

61



การขนสงเชื้อโรค กลุมที่ ๒ และตัวอยาง
  กําหนดลักษณะของภาชนะบรรจุและหีบหอ

  กําหนดวิธีการบรรจุและการแสดงรายละเอียด

  กําหนดวิธีการขนสงภายในสถานที่

  กําหนดวิธีการขนสงออกนอกสถานที่

  กําหนดวิธีการขนสงออกนอกสถานที่ ภายในประเทศ (ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ)

  กําหนดวิธีการขนสงไปตางประเทศ (ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ)
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การขนสงเชื้อโรค กลุมที่ ๓  กลุมที่ ๔  และตัวอยาง
  กําหนดลักษณะของภาชนะบรรจุและหีบหอ

  กําหนดวิธีการบรรจุและการแสดงรายละเอียด

  กําหนดวิธีการขนสงภายในสถานที่

  กําหนดวิธีการขนสงออกนอกสถานที่

  กําหนดวิธีการขนสงออกนอกสถานที่ ภายในประเทศ (ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ)

  กําหนดวิธีการขนสงไปตางประเทศ (ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ)
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การขนสงพิษจากสัตว กลุมที่ ๑  กลุมที่ ๒  กลุมที่ ๓  และตัวอยาง
  กําหนดลักษณะของภาชนะบรรจุและหีบหอ

  กําหนดวิธีการบรรจุและการแสดงรายละเอียด

  กําหนดวิธีการขนสงภายในสถานที่

  กําหนดวิธีการขนสงออกนอกสถานที่

  กําหนดวิธีการขนสงออกนอกสถานที่ ภายในประเทศ (ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ)

  กําหนดวิธีการขนสงไปตางประเทศ (ทางบก ทางเรือ ทางอากาศ)
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แนวทางปฏิบัติกรณีเกิดเหตุรั่วไหลของเชื้อโรค/พิษจากสัตวระหวางการขนสง

   กรณีเกิดเหตุภายในสถานที่              องคประกอบของชุดจัดการสารชีวภาพ/สารพิษรั่วไหล

  กรณีเกิดเหตุภายนอกสถานที่

     ใหผูขนสงติดตอประสานงานกับผูรับหนังสือรับรองการแจง/ผูรับใบอนุญาต เพื่อใหมี  
การดําเนินการตามกฎกระทรวงวาดวยการแจงกรณีที่มีเหตุความไมปลอดภัยและอันตรายเนื่องจาก
กระบวนการหรือขั้นตอนที่เกี่ยวกับการผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน หรือมีไวในครอบครอง  
เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว 
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หมวด ๒ การสงมอบ
   กรณีผูรับหนังสือรับรองการแจง/ผูรับใบอนุญาตแจงเลิกดําเนินการ

  กรณีอธิบดีมีคําสั่งไมอนุญาตใหตออายุหนังสือรับรองการแจง/อายุใบอนุญาต

  กรณีผูรับหนังสือรับรองการแจง/ผูรับใบอนุญาตประสงคจะสงมอบเชื้อโรค/พิษจากสัตวที่มีอยูใหแก         
ผูรับหนังสือรับรองการแจง/ผูรับใบอนุญาตรายอื่น

ผูรับหนังสือรับรองการแจง
เชื้อโรค กลุมที่ ๒/พิษจากสัตว กลุมที่ ๑

     (๑) ผูรับหนังสือรับรองการแจง
เชื้อโรค กลุมที่ ๒/พิษจากสัตว กลุมที่ ๑
     (๒) ผูที่มีใบอนุญาต เชื้อโรค กลุมที่ ๓/
พิษจากสัตว กลุมที่ ๒

ผูที่มีใบอนุญาต
เชื้อโรค กลุมที่ ๓/พิษจากสัตว กลุมที่ ๒

ผูที่มีใบอนุญาต
เชื้อโรค กลุมที่ ๓/พิษจากสัตว กลุมที่ ๒ นั้น

เทานั้น
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หมวด ๓ การทําใหสิ้นสภาพ และการทําลาย
ใหผูรับหนังสือรับรองการแจง/ผูรับใบอนุญาตจัดใหมี

   ผูทําหนาที่ทําลายเชื้อโรค/พิษจากสัตวที่ผานการอบรม
  สถานที่ อุปกรณ และ PPE สําหรับการทําใหสิ้นสภาพ และการทําลาย
  วิธีปฏิบัติในการทําใหสิ้นสภาพ และการทําลาย
  วิธีการตรวจสอบและประเมินผลการทําใหสิ้นสภาพ และการทําลาย
  บันทึกการตรวจสอบและประเมินผลการทําใหสิ้นสภาพ และการทําลาย

การทําใหสิ้นสภาพ และการทําลายเชื้อโรค กลุมที่ ๓  กลุมที่ ๔  พิษจากสัตว กลุมที่ ๓

  แจงอธิบดีทราบ พรอมบันทึกการตรวจสอบและประเมินผลการทําใหสิ้นสภาพ และการทําลาย

เชื้อโรค/พิษจากสัตวที่สิ้นสภาพ และถูกทําลายแลว

  ใหกําจัดโดยวิธีการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อตามขอกําหนดของกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
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กฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ
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พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘

พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘

ควบคุมกํากับการผลิต นําเขา สงออก ขาย นําผาน 
หรือมีไวในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว
•  โรงงานผลิตอาหาร ยา ชีววัตถุ เครื่องสําอาง ปุย    
   ชุดทดสอบ ฯลฯ
•  โรงพยาบาล *
•  สถาบันการศึกษา
•  สถาบันวิจัย
•  หองปฏิบัติการชันสูตร และตรวจวินิจฉัย *

ฯลฯ

พ.ร.บ.โรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘

เฝาระวัง ปองกัน และควบคุม
• โรคติดตออันตราย
• โรคติดตอที่ตองเฝาระวัง
• โรคระบาด

ควบคุมเชื้อโรค

ควบคุมผูติดเชื้อโรค

https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/what-are-microorganisms-1566479909-1



พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔
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ขอกําหนดจากสากล:  UN  WHO
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กรณีมีการดําเนินการกับเชื้อโรค กลุมที่ ๓ หรือเชื้อโรค กลุมที่ ๓ ที่สามารถดําเนินการไดใน
สถานปฏิบัติการระดับ ๒ ใหมีขอมูลความปลอดภัยของเชื้อโรค (Pathogen Safety Data Sheets: 
PSDS) ไวในสถานปฏิบัติการดวย
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กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎหมายวาดวยสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร

กฎหมายวาดวยเครื่องมือแพทย

กฎหมายวาดวยเครื่องสําอาง

กฎหมายวาดวยยา

กฎหมายวาดวยอาหาร

กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข

อื่น ๆ

กฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย

กฎหมายวาดวยการขนสงทางบก

กฎหมายวาดวยจัดวางการรถไฟและทางหลวง

กฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย

กฎหมายวาดวยการเดินอากาศ

กฎหมายวาดวยการรับขนของทางทะเล

ขอเสนอแนะสหประชาชาติวาดวยการทดสอบคุณสมบัติ
ของหีบหอที่ใชบรรจุเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว

ขอกําหนดสมาคมขนสงทางอากาศระหวางประเทศ
(International Air Transport Association:     
IATA)
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