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พระราชบัญญัติ 
เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๒๕ 
(๒) พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เชื้อโรค”  หมายความว่า 
(๑) เชื้อจุลินทรีย์ 
(๒) สารชีวภาพ 
(๓) เชื้ออื่นตามประกาศที่ออกตามมาตรา  ๖  (๓) 
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กรณีตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ต้องเป็นกรณีเฉพาะที่ทําให้เกิดโรคในคน  ปศุสัตว์  สัตว์พาหนะ  
หรือสัตว์อื่นตามประกาศที่ออกตามมาตรา  ๖  (๓) 

“พิษจากสัตว์”  หมายความว่า  พิษที่เกิดจากสัตว์และทําให้เกิดภาวะที่ร่างกายทํางานได้ไม่เป็นปกติ
ในคน  ปศุสัตว์  สัตว์พาหนะ  หรือสัตว์อื่นตามประกาศที่ออกตามมาตรา  ๖  (๓) 

“เชื้อจุลินทรีย์”  หมายความว่า  แบคทีเรีย  รา  ไวรัส  และปรสิต 
“สารชีวภาพ”  หมายความว่า 
(๑) ผลิตผลหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ถูกสร้างข้ึนหรือดัดแปลงจากพิษจากสัตว์  เชื้อจุลินทรีย์   

หรือเชื้ออื่นตามประกาศที่ออกตามมาตรา  ๖  (๓) 
(๒) อนภุาคโปรตีนก่อโรค 
“ผลิต”  หมายความว่า  เพาะ  ผสม  ปรุง  แปรสภาพ  เพิ่มปริมาณ  สังเคราะห์  แบ่งบรรจุ   

หรือรวมบรรจุ 
“นําเข้า”  หมายความว่า  นําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร 
“ส่งออก”  หมายความว่า  นําหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
“ขาย”  หมายความว่า  จําหน่าย  จ่าย  แจก  หรือแลกเปลี่ยน  เพื่อประโยชน์ในทางการค้า   

และให้หมายความรวมถึงการมีไว้เพื่อขายด้วย 
“นําผ่าน”  หมายความว่า  นําหรือส่งผ่านราชอาณาจักร  ไม่ว่าจะมีการขนถ่ายหรือเปลี่ยนพาหนะ 

ในราชอาณาจักรหรือไม่ก็ตาม 
“มีไว้ในครอบครอง”  หมายความว่า  การมีไว้ในครอบครองไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น 
“เอกสารกํากับ”  หมายความว่า  กระดาษหรือวัตถุอื่นใดท่ีทําให้ปรากฏความหมายหรือรายละเอียด

เก่ียวกับเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์  ซึ่งสอดแทรกหรือแสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อของภาชนะบรรจุ 
“ฉลาก”  หมายความว่า  รูป  รอยประดิษฐ์  หรือข้อความใด ๆ  ซึ่งแสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุ 

หรือหีบห่อของภาชนะบรรจุเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์  เพื่อประโยชน์ด้านการบ่งชี้หรือการให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่เก่ียวข้อง 

“ภาชนะบรรจุ”  หมายความว่า  วัตถุใด ๆ  ที่ใช้บรรจุหรือหุ้มห่อเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์โดยเฉพาะ 
“ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป”  หมายความว่า  สิ่งที่ทําขึ้นจากกระบวนการผลิตหรือการแปรรูป  โดยมี

ส่วนประกอบของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยเคร่ืองมือแพทย์  กฎหมาย 
ว่าด้วยเคร่ืองสําอาง  กฎหมายว่าด้วยยา  กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย  กฎหมายว่าด้วยอาหาร   
หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

“ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง”  หมายความว่า  ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้  
และในกรณีนิติบุคคลเป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งให้หมายความรวมถึงผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้มีอํานาจ
ทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งด้วย 
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“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  และในกรณีนิติบุคคล
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้หมายความรวมถึงผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็น 
ผู้ได้รับใบอนุญาตด้วย 

“ผู้ดําเนินการ”  หมายความว่า  ผู้ควบคุมการผลิต  นําเข้า  ส่งออก  ขาย  นําผ่าน  หรือมีไว้ 
ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์  และมีชื่อในหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตให้เป็นผู้ดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติการผลิต  นําเข้า  ส่งออก  ขาย  นําผ่าน  หรือมีไว้
ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์  และมีชื่อในหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตให้เป็นผู้ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มี

อํานาจแต่งตั้งและถอดถอนพนักงานเจ้าหน้าที่  กับออกกฎกระทรวง  ประกาศ  และกําหนดกิจการอื่น  
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้งออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา 
ท้ายพระราชบัญญัตินี้  และลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองความปลอดภัยและป้องกันอันตรายต่อสาธารณชน  

ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนดในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
(๑) รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา  ๑๘ 
(๒) รายการพิษจากสัตว์ที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา  ๑๙ 
(๓) เชื้ออื่นและสัตว์อื่นตามมาตรา  ๔ 
(๔) ลักษณะของสถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  

เอกสารกํากับ  ฉลาก  ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อของภาชนะบรรจุสําหรับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์กลุ่มต่าง ๆ  
ตามมาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๑๙  และจํานวนหรือปริมาณของเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ที่สามารถมีไว้ 
ในครอบครอง  รวมทั้งระบบความปลอดภัยและระบบคุณภาพของการผลิต  นําเข้า  ส่งออก  ขาย  นําผ่าน  
หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

(๕) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการผลิต  นําเข้า  ส่งออก  ขาย  นําผ่าน  หรือมีไว้ในครอบครอง
เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ที่ต้องจัดให้มีผู้ดําเนินการหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ  ตลอดจนคุณสมบัติ  จํานวน   
และหน้าที่ของผู้ดําเนินการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
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(๖) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการนําเข้า  ส่งออก  ขาย  นําผ่าน  หรือมีไว้ในครอบครอง 
เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ในรูปของผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป 

(๗) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขของกระบวนการตรวจวินิจฉัยโรค  หรือกระบวนการชันสูตร
พลิกศพที่เก่ียวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

(๘) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการเก็บตัวอย่างจากยา  อาหาร  ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  สิ่งแวดล้อม  
หรือการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  เพื่อประโยชน์ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่เก่ียวกับเชื้อโรค
และพิษจากสัตว์ 

(๙) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่หน่วยงานตามมาตรา  ๒๘  ต้องปฏิบัติ  และการจัดให้มี
คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ 

(๑๐) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย  เพื่อการควบคุมโรค  การป้องกันโรค  
และการบําบัดโรค 

(๑๑) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจําเป็น  เพื่อประโยชน์สาธารณะ  
เพื่อป้องกันและระงับอันตรายอันเกิดจากเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  หรือเพื่อความม่ันคงของประเทศ   
และการห้ามหรือให้ผลิต  นําเข้า  ส่งออก  ขาย  นําผ่าน  หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์   
ในกรณีที่มีเหตุดังกล่าว 

(๑๒) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเกี่ยวกับการกําหนดเขตพื้นที่ห้ามหรือให้ผลิต  นําเข้า  ส่งออก  
ขาย  นําผ่าน  หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  รวมทั้งด่านตรวจเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

(๑๓) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเก่ียวกับการประเมินความปลอดภัยของเทคโนโลยีที่ใช้ 
ในการผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

(๑๔) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเกี่ยวกับการเลิกการผลิต  นําเข้า  ส่งออก  ขาย  นําผ่าน  
และมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

(๑๕) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเก่ียวกับการขนส่ง  การทําลาย  การส่งมอบ  และการทําให้
สิ้นสภาพเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

(๑๖) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจ้งคําสั่งพักใช้หนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาต  
และคําสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาต 

(๑๗) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้อํานาจ  การดําเนินการ  วิธีการปฏิบัติหน้าที่  
และคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

(๑๘) หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเกี่ยวกับการจัดทําและส่งรายงานประจําปีในการผลิต  นําเข้า  
ส่งออก  ขาย  นําผ่าน  หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
 

 

มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง  เรียกว่า  “คณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์”  
ประกอบด้วย 

(๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  จํานวนสิบสี่คน  ได้แก่  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  อธิบดีกรมการค้า

ต่างประเทศ  อธิบดีกรมควบคุมโรค  อธิบดีกรมประมง  อธิบดีกรมปศุสัตว์  อธิบดีกรมศุลกากร  อธิบดี 
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ  เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ผู้แทนกระทรวงกลาโหม   
ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  และผู้แทน
สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนห้าคน  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งมีความรู้
และประสบการณ์ด้านเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์โดยคําแนะนําของแพทยสภา  สัตวแพทยสภา  สภาเทคนิค
การแพทย์  สภาเภสัชกรรม  และสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สภาละหนึ่งคน 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนเจ็ดคน  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  
มีผลงาน  และมีประสบการณ์ด้านพิษจากสัตว์  ด้านแบคทีเรีย  ด้านรา  ด้านโรคติดเชื้อ  ด้านไวรัส   
ด้านปรสิต  และด้านเทคโนโลยีชีวภาพ  ด้านละหนึ่งคน 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ซึ่งรับผิดชอบงานด้านเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์จํานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด 

ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) เป็นผู้เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงาน

ของเอกชน  เพราะทุจริตต่อหน้าที่  ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง  หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการ 

(๕) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักใช้หนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๖) เป็นผู้เคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ในระยะเวลา
สามปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

(๗) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพนั้น ๆ 
มาตรา ๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ได้รับ

การแต่งตั้ง  ผู้ซึ่งพ้นจากตําแหน่งแล้ว  อาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่  

ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  และยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

แทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ 
เม่ือตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนวาระ  ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน  

เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ว่างลงเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  จะไม่แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง  ให้มีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับ 
เวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ตนได้รับแต่งตั้งแทน 

มาตรา ๑๐ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่ง  เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการมีมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ให้ออก  

เพราะบกพร่องต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๗  (๓)  หรือ  (๔)  หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๘ 
มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 
มาตรา ๑๒ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้คําแนะนําหรือความเห็นแก่รัฐมนตรีในการจัดทํานโยบายและมาตรการคุ้มครอง 

ความปลอดภัยและป้องกันอันตรายต่อสาธารณชนที่เกิดจากเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรีในการออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) กําหนดหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามมาตรา  ๘๐ 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๓ คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา  หรือปฏิบัติการ 
อย่างหน่ึงอย่างใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 

ให้คณะกรรมการกําหนดองค์ประชุม  การประชุม  และวิธีดําเนินงานของคณะอนุกรรมการได้
ตามความเหมาะสม 

มาตรา ๑๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่ง
เป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งคําชี้แจง  เอกสาร  ข้อมูล  หลักฐาน  หรือวัตถุใดที่เก่ียวข้อง
มาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาได้ 

มาตรา ๑๕ ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  รับผิดชอบงานธุรการ
ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ  และให้มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการหรือสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยและวิเคราะห์เก่ียวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
(๒) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยและ

ป้องกันอันตรายต่อสาธารณชนที่เกิดจากเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
(๓) เป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลเก่ียวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
(๔) ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  สถาบันการศึกษา  องค์กรระหว่างประเทศ  

หรือองค์กรเอกชนที่เก่ียวข้องในการดําเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่รัฐมนตรี  คณะกรรมการ  หรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย  หรือตามที่

กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข 

หมวด  ๒ 
การควบคุมเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

 
 

มาตรา ๑๖ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์กระทําการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กระทําการใดอันก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่นหรือสุขภาพของบุคคลอื่น 
(๒) กระทําการใดอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม 
มาตรา ๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดปกปิด  ซ่อนเร้น  หรือทําลายเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์  เพื่อขัดขวาง

การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเก่ียวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือการให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉินตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

มาตรา ๑๘ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมเชื้อโรค  ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
มีอํานาจประกาศกําหนดรายการของเชื้อโรค  โดยคํานึงถึงวิธีป้องกัน  วิธีรักษา  การแพร่กระจาย  และจํานวน
หรือปริมาณของเชื้อโรค  รวมทั้งต้องกําหนดให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคหรืออันตราย 



หน้า   ๑๖ 
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ที่อาจเกิดขึ้นในคน  ชุมชน  ปศุสัตว์  สัตว์พาหนะ  หรือสัตว์อื่นตามประกาศที่ออกตามมาตรา  ๖  (๓)   
โดยแบ่งเชื้อโรคเป็น  ๔  กลุ่ม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เชื้อโรค  กลุ่มที่  ๑  ได้แก่  เชื้อโรคที่มีความเสี่ยงน้อยหรืออันตรายน้อย 
(๒) เชื้อโรค  กลุ่มที่  ๒  ได้แก่  เชื้อโรคที่มีความเสี่ยงปานกลางหรืออันตรายปานกลาง 
(๓) เชื้อโรค  กลุ่มที่  ๓  ได้แก่  เชื้อโรคที่มีความเสี่ยงสูงหรืออันตรายสูง 
(๔) เชื้อโรค  กลุ่มที่  ๔  ได้แก่  เชื้อโรคที่มีความเสี่ยงสูงมากหรืออันตรายสูงมาก 
มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมพิษจากสัตว์  ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ

มีอํานาจประกาศกําหนดรายการของพิษจากสัตว์  โดยคํานึงถึงวิธีรักษา  และจํานวนหรือปริมาณของพิษ
จากสัตว์  รวมทั้งต้องกําหนดให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของภาวะที่ร่างกายทํางานได้ไม่เป็นปกติ 
หรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นในคน  ปศุสัตว์  สัตว์พาหนะ  หรือสัตว์อื่นตามประกาศที่ออกตามมาตรา  ๖  (๓)  
โดยแบ่งพิษจากสัตว์เป็น  ๓  กลุ่ม  ดังต่อไปนี้ 

(๑) พิษจากสัตว์  กลุ่มที่  ๑  ได้แก่  พิษจากสัตว์ที่ทําให้เกิดภาวะที่ร่างกายทํางานได้ไม่เป็นปกติ  
ในระดับที่ไม่ร้ายแรงและมีวิธีรักษาที่ได้ผล 

(๒) พิษจากสัตว์  กลุ่มที่  ๒  ได้แก่  พิษจากสัตว์ที่ทําให้เกิดภาวะที่ร่างกายทํางานได้ไม่เป็นปกติ  
ในระดับที่ร้ายแรงและมีวิธีรักษาที่ได้ผล 

(๓) พิษจากสัตว์  กลุ่มที่  ๓  ได้แก่  พิษจากสัตว์ที่ทําให้เกิดภาวะที่ร่างกายทํางานได้ไม่เป็นปกติ  
ในระดับที่ร้ายแรงและยังไม่มีวิธีรักษาที่ได้ผล 

หมวด  ๓ 
การผลิต  นําเข้า  ส่งออก  ขาย  นําผ่าน   

หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
 

 

มาตรา ๒๐ ผู้ผลิต  นําเข้า  ส่งออก  ขาย  นําผ่าน  หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค  กลุ่มที่  ๑  
ตามมาตรา  ๑๘  (๑)  ต้องปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา  ๖  (๔)  (๑๐)  (๑๑)  (๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  
และ  (๑๕) 

มาตรา ๒๑ ผู้ใดประสงค์จะผลิต  นําเข้า  ส่งออก  ขาย  นําผ่าน  หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค  
กลุ่มที่  ๒  ตามมาตรา  ๑๘  (๒)  หรือพิษจากสัตว์  กลุ่มที่  ๑  ตามมาตรา  ๑๙  (๑)  ต้องแจ้งเป็นหนังสือ 
ต่ออธิบดีเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 

เม่ือได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้อธิบดีออกใบรับแจ้งเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการผลิต  นําเข้า  
ส่งออก  ขาย  นําผ่าน  หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ตามวรรคหน่ึงได้ชั่วคราวในระหว่างเวลา
ที่อธิบดียังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

การแจ้ง  การออกใบรับแจ้ง  การออกหนังสือรับรองการแจ้ง  อายุหนังสือรับรองการแจ้ง  การต่ออายุ
หนังสือรับรองการแจ้ง  และการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ผู้ผลิต  นําเข้า  ส่งออก  ขาย  นําผ่าน  หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง  
ต้องปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา  ๖  (๔)  (๕)  (๑๐)  (๑๑)  (๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  (๑๕)  และ  (๑๘)  ด้วย 

ใบรับแจ้งตามวรรคสอง  ให้ใช้ได้จนกว่าอธิบดีออกหนังสือรับรองการแจ้งหรือมีคําสั่งไม่ออกหนังสือ
รับรองการแจ้ง 

มาตรา ๒๒ ผู้ใดประสงค์จะผลิต  นําเข้า  ส่งออก  ขาย  นําผ่าน  หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค  
กลุ่มที่  ๓  ตามมาตรา  ๑๘  (๓)  หรือพิษจากสัตว์  กลุ่มที่  ๒  ตามมาตรา  ๑๙  (๒)  ต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาต
จากอธิบดี  และเม่ืออธิบดีออกใบอนุญาตให้แล้วจึงผลิต  นําเข้า  ส่งออก  ขาย  นําผ่าน  หรือมีไว้ใน
ครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์นั้นได้ 

การขอรับใบอนุญาต  การอนุญาต  อายุใบอนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาต  และการออกใบแทน
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ผู้ผลิต  นําเข้า  ส่งออก  ขาย  นําผ่าน  หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง  
ต้องปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา  ๖  (๔)  (๕)  (๑๐)  (๑๑)  (๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  (๑๕)  และ  (๑๘)  ด้วย 

มาตรา ๒๓ อธิบดีจะออกหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา  ๒๑  หรือใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๒  
เม่ือปรากฏว่าผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 

(ก) คุณสมบัติ 
 (๑) เป็นเจ้าของกิจการที่จะขอรับหนังสือรับรองการแจ้งหรือขอรับใบอนุญาต 
 (๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์ 
 (๓) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
 (๔) มีสถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  

ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อของภาชนะบรรจุ  และจํานวนหรือปริมาณของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์  รวมทั้ง
ระบบความปลอดภัยและระบบคุณภาพของการผลิต  นําเข้า  ส่งออก  ขาย  นําผ่าน  หรือมีไว้ในครอบครอง
เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ตามประกาศที่ออกตามมาตรา  ๖  (๔) 

 (๕) มีผู้ดําเนินการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามประกาศที่ออกตามมาตรา  ๖  (๕) 
(ข) ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
 (๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

 (๓) เป็นผู้เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด
ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  หรือได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันที่ขอรับหนังสือ
รับรองการแจ้งหรือขอรับใบอนุญาต 

 (๔) เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักใช้หนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๕) เป็นผู้เคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งหรือขอรับใบอนุญาต 
 (๖) ใช้ชื่อในการประกอบพาณิชยกิจซ้ําหรือคล้ายคลึงกับชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ

ของผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตซึ่งอยู่ในระหว่างถูกพักใช้หรือถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง
การแจ้งหรือใบอนุญาตยังไม่ครบสองปี 

ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง  ผู้ขอรับใบอนุญาต  ผู้ดําเนินการ  และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ   
อาจเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้ 

ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งหรือขอรับใบอนุญาต  ผู้แทนของนิติบุคคล
หรือผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง  (ก)  (๒)  และ  (๓)  และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามวรรคหน่ึง  (ข)  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ด้วย 

มาตรา ๒๔ หนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา  ๒๑  และใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๒   
ให้แบ่งเป็นประเภท  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
(๒) นําเข้าเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
(๓) ส่งออกเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
(๔) ขายเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
(๕) นําผ่านเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
(๖) มีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสตัว์ 
ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตตาม  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  ให้ถือว่า 

เป็นผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตตาม  (๖)  ด้วย 
มาตรา ๒๕ ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๒  ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง

หรือผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แสดงหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ที่ระบุไว้

ในหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต 
(๒) จัดให้มีบัญชีเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์  และบัญชีเก่ียวกับการผลิต  นําเข้า  ส่งออก  ขาย   

นําผ่าน  หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์  ตามรายการเชื้อโรคตามมาตรา  ๑๘  หรือรายการพิษ
จากสัตว์ตามมาตรา  ๑๙ 



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๓) จัดให้มีเอกสารแสดงรายละเอียดการประเมินความปลอดภัยของเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต
เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์  และให้เก็บเอกสารดังกล่าวไว้ไม่น้อยกว่าห้าปี  เพื่อการตรวจสอบของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่มีข้อมูลใดเปลี่ยนแปลงไปจากรายการในหนังสือรับรองการแจ้งหรือ
ใบอนุญาต  หรือในกรณีที่ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในหนังสือ
รับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอต่ออธิบดี  เว้นแต่เป็นการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่นําเข้า  
สถานที่ส่งออก  สถานที่ขาย  หรือสถานที่มีไว้ในครอบครองเป็นการชั่วคราวเพราะมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน 
อันไม่อาจดําเนินการย่ืนคําขอได้  ให้ดําเนินการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ดังกล่าวเป็นการชั่วคราวได้  
และแจ้งให้อธิบดีทราบโดยเร็ว 

การขอแก้ไขรายการ  การอนุญาตให้แก้ไขรายการ  และการแจ้งการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่
ตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๗ บทบัญญัติมาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๒  ไม่ใช้บังคับกับกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การนําเข้า  ส่งออก  ขาย  นําผ่าน  หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ในรูปของ

ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป 
(๒) กระบวนการตรวจวินิจฉัยโรค  หรือกระบวนการชันสูตรพลิกศพ  และให้รวมถึงการรวบรวม

วัตถุตัวอย่างเพื่อใช้ในกระบวนการดังกล่าวด้วย 
(๓) การเก็บตัวอย่างจากยา  อาหาร  ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  สิ่งแวดล้อม  หรือการตรวจวิเคราะห์

ทางห้องปฏิบัติการ  เพื่อประโยชน์ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 
การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ให้เป็นไปตามประกาศที่ออกตามมาตรา  ๖  (๖)  

(๗)  และ  (๘) 
มาตรา ๒๘ หน่วยงานที่มีการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค  การป้องกันโรค  

และการบําบัดโรค  จะผลิตหรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ได้  ต้องจัดให้มีผู้ดําเนินการ 
และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามประกาศที่ออกตามมาตรา  ๖  (๕)  ของหน่วยงานน้ัน  และต้องจัดให้มี
คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพตามประกาศที่ออกตามมาตรา  ๖  (๙)  รวมทั้งต้องปฏิบัติ
ตามประกาศที่ออกตามมาตรา  ๖  (๑๐)  ด้วย 

หน่วยงานตามวรรคหนึ่ง  ได้แก่ 
(๑) กระทรวง  ทบวง  กรม  สถาบันการศึกษาของรัฐ  สถานพยาบาลของรัฐ  องค์การมหาชน  

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๒) องค์การเภสัชกรรม 
(๓) สภากาชาดไทย 



หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

เม่ือได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ถือเสมือนว่าหน่วยงานดังกล่าวเป็นผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง
ตามมาตรา  ๒๑  หรือผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๒  จนกว่าอธิบดีจะแจ้งคําสั่งไม่ออกหนังสือรับรองการแจ้ง
หรือใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๒๙ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต  นําเข้า  ส่งออก  ขาย  นําผ่าน  หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค  
กลุ่มที่  ๔  ตามมาตรา  ๑๘  (๔)  หรือพิษจากสัตว์  กลุ่มที่  ๓  ตามมาตรา  ๑๙  (๓)  เว้นแต่เป็นการศึกษาวิจัย  
เพื่อการควบคุมโรค  การป้องกันโรค  และการบําบัดโรค  ตามประกาศที่ออกตามมาตรา  ๖  (๑๐) 

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่การดําเนินการผลิต  นําเข้า  ส่งออก  ขาย  นําผ่าน  หรือมีไว้ในครอบครอง
เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ตามมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๒  ปรากฏว่าเชื้อโรคหรือพิษจาก 
สัตว์ดังกล่าวมีระดับความรุนแรงสูงขึ้นกว่าระดับที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา  ๒๐  หรือระดับที่ระบุไว้ในหนังสือ
รับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต  ให้ผู้ต้องปฏิบัติตามมาตรา  ๒๐  ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง  หรือผู้รับใบอนุญาต  
แจ้งให้อธิบดีทราบโดยเร็ว 

เม่ือได้แจ้งตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ถือเสมือนว่าเป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา  ๒๑  
หรือผู้ได้รับใบอนญุาตตามมาตรา  ๒๒  จนกว่าอธิบดีจะมีคําสั่งไม่ออกหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต  
และในระหว่างเวลาดังกล่าวให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขตามมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  
หรือมาตรา  ๒๙  แล้วแต่กรณี  และหากประสงค์จะดําเนินการต่อไปในระดับที่สูงขึ้น  ให้ขอรับหนังสือรับรอง
การแจ้งหรือใบอนุญาต  หรือปฏิบัติตามมาตรา  ๒๙  แต่หากไม่ประสงค์จะดําเนินการต่อไปในระดับที่สูงขึ้น  
ให้นําความในมาตรา  ๓๕  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  และให้แจ้งผลการดําเนินการให้อธิบดีทราบโดยเร็ว 

การแจ้งตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

หมวด  ๔ 
การดําเนินการกรณีที่มีเหตุความไม่ปลอดภัยและอันตราย   

มีเหตุฉุกเฉิน  หรือมีเหตุจําเป็น 
 

 

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่มีเหตุความไม่ปลอดภัยและอันตรายต่อบุคคล  สิ่งแวดล้อม  หรือสาธารณชน  
เนื่องจากกระบวนการหรือขั้นตอนที่เก่ียวกับการผลิต  นําเข้า  ส่งออก  ขาย  นําผ่าน  หรือมีไว้ในครอบครอง
เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์  ให้ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตแจ้งให้อธิบดีทราบโดยทันที   
ถึงเหตุที่เกิด  ระดับความรุนแรง  และจํานวนหรือปริมาณของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ 

เม่ือได้รับแจ้งตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้อธิบดีดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตหยุดการผลิต  นําเข้า  

ส่งออก  ขาย  หรือนาํผ่านเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์เป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด 
(๒) ออกคําสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตส่งมอบหรือทําลาย

เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๓) สั่งให้ดําเนินการอื่นใด  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อบุคคล  สิ่งแวดล้อม  
หรือสาธารณชน 

ในกรณีที่การดําเนินการตามวรรคสอง  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น  ให้ผู้รับหนังสือ
รับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าว 

การแจ้งตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุจําเป็น  เพื่อประโยชน์สาธารณะ  หรือเพื่อป้องกัน

และระงับอันตรายที่อาจมีแก่คน  ปศุสัตว์  สัตว์พาหนะ  หรือสัตว์อื่นตามประกาศที่ออกตามมาตรา  ๖  (๓)  
หรือเพื่อความม่ันคงของประเทศ  รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศกําหนด 
เร่ืองหนึ่งเร่ืองใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ห้ามหรือให้ผลิต  นําเข้า  ส่งออก  ขาย  นําผ่าน    หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์
ตามที่กําหนด 

(๒) เขตพื้นที่ที่ห้ามหรือให้ผลิต  นําเข้า  ส่งออก  ขาย  นําผ่าน  หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค
หรือพิษจากสัตว์  รวมทั้งสั่งระงับการดําเนินการดังกล่าวเป็นการชั่วคราว 

(๓) ด่านตรวจเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ 
(๔) ผู้เชี่ยวชาญ  หน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อการประเมิน

ความปลอดภัยของเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์  และค่าใช้จ่ายสําหรับการประเมินดังกล่าว 
(๕) เร่ืองอื่นที่เก่ียวข้อง 

หมวด  ๕ 
การเลิกการผลิต  นําเข้า  ส่งออก  ขาย  นําผ่าน  หรือมีไว้ในครอบครอง 

เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
 

 

มาตรา ๓๓ ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะเลิกการผลิต  
นําเข้า  ส่งออก  ขาย  นําผ่าน  หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์  ให้แจ้งเป็นหนังสือให้อธิบดี
ทราบล่วงหน้าก่อนวันที่ประสงค์จะเลิกดําเนินการดังกล่าว  และให้ถือว่าหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต
สิ้นอายุนับแต่วันที่ประสงค์จะเลิกดําเนินการนั้น 

การแจ้งเลิกดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๔ ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา  ๒๑  
หรือใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๒  ให้ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตดังกล่าว  ยุติการผลิต  นําเข้า  
ส่งออก  ขาย  หรือนําผ่านเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตน้ัน  และให้หนังสือ
รับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตส้ินอายุตามที่กําหนดไว้ในหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๓๕ ในกรณีที่ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งเลิกการผลิต  
นําเข้า  ส่งออก  ขาย  นําผ่าน  หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ตามมาตรา  ๓๓  หรืออธิบดี 
มีคําสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งหรืออายุใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๔  ให้ผู้รับหนังสือ
รับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวทําลายหรือส่งมอบเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ที่เหลืออยู่ให้แก่ 
ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตรายอ่ืนต่อไป 

การทําลายหรือส่งมอบเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์แก่ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตรายอื่น
ตามวรรคหนึ่ง  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  ในกรณีที่ไม่อาจดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
กําหนดระยะเวลาดังกล่าว  ให้อธิบดีขยายเวลาออกไปได้ไม่เกินสามสิบวัน  ทั้งนี้  ตามประกาศที่ออก 
ตามมาตรา  ๖  (๑๕) 

ประกาศตามวรรคสอง  อาจกําหนดให้หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
เก่ียวกับเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์เข้าดําเนินการแทนผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาต 
ตามความจําเป็นก็ได้  รวมทั้งกําหนดให้ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ในการดําเนินการดังกล่าวด้วย 

มาตรา ๓๖ ในกรณีที่ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล  
ให้ทายาท  ผู้จัดการมรดก  ผู้ชําระบัญชี  ผู้ดําเนินการ  หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการแจ้งต่ออธิบดีภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตตายหรือสิ้นสภาพนิติบุคคล  ทั้งนี้  ให้ถือเสมือนว่า
การแจ้งดังกล่าวเป็นการแจ้งเลิกการผลิต  นําเข้า  ส่งออก  ขาย  นําผ่าน  หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค 
หรือพิษจากสัตว์ตามมาตรา  ๓๓  และให้ทายาท  ผู้จัดการมรดก  หรือผู้ชําระบัญชี  ทําลายหรือส่งมอบเชื้อโรค
หรือพิษจากสัตว์ที่เหลืออยู่ตามมาตรา  ๓๕  ต่อไป 

ในกรณีที่ทายาทประสงค์จะผลิต  นําเข้า  ส่งออก  ขาย  นําผ่าน  หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค
หรือพิษจากสัตว์ต่อไป  ให้ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๑  หรือมาตรา  ๒๒  แล้วแต่กรณี 

การแจ้งตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

หมวด  ๖ 
การพักใช้และเพิกถอนหนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาต 

 
 

มาตรา ๓๗ ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขในหนังสือรับรองการแจ้ง
หรือใบอนุญาต  ให้อธิบดีมีหนังสือเตือนให้ปฏิบัติหรือปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ถ้าผู้นั้น
ไม่ปฏิบัติตาม  ให้อธิบดีสั่งพักใช้หนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต  ทั้งนี้  ไม่เป็นเหตุลบล้างความผิด 
ที่ได้กระทําไปแล้ว 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ในกรณีที่มีการฟ้องคดีต่อศาลว่าผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตได้กระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้  อธิบดีจะสั่งพักใช้หนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตไว้จนกว่าศาลจะมีคําพิพากษา
ถึงที่สุดก็ได้ 

ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกพักใช้หนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต
ต้องหยุดการผลิต  นําเข้า  ส่งออก  ขาย  หรือนําผ่านเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ตามที่ถูกพักใช้หนังสือรับรอง
การแจ้งหรือตามใบอนุญาตนั้นเป็นการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กําหนด  และระหว่างถูกพักใช้หนังสือ
รับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต  ผู้นั้นจะขอรับหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้อีกไม่ได้  
ทั้งนี้  อธิบดีอาจกําหนดเงื่อนไขให้ผู้ถูกพักใช้หนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อเป็นการคุ้มครอง
ความปลอดภัยหรือการป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ก็ได้ 

มาตรา ๓๘ อธิบดีมีอํานาจสั่งยกเลิกคําสั่งพักใช้หนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต 
ก่อนกําหนดเวลาได้  เม่ือปรากฏว่าผู้ถูกพักใช้หนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตน้ัน  ได้ปฏิบัติถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขในหนังสือรับรองการแจ้ง
หรือใบอนุญาตแล้ว 

มาตรา ๓๙ อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่า 
(๑) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 

ตามมาตรา  ๒๓ 
(๒) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนคําสั่งพักใช้หนังสือรับรองการแจ้ง 

หรือใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๗  หรือเคยถูกพักใช้หนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป
ด้วยเหตุเดียวกัน 

(๓) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้ รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขในหนังสือรับรองการแจ้ง
หรือใบอนุญาต  อันเป็นเหตุให้เกิดหรืออาจเกิดความเสียหายหรืออันตรายอย่างร้ายแรงต่อสาธารณชน 

ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกเพิกถอนหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต
ต้องยุติการผลิต  นําเข้า  ส่งออก  ขาย  หรือนําผ่านเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ตามหนังสือรับรองการแจ้ง 
หรือตามใบอนุญาตในทันทีที่ได้รับคําสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต  และผู้นั้นจะขอรับ
หนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้อีกไม่ได้  จนกว่าจะพ้นสองปีนับแต่วันที่ถูก 
เพิกถอนหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต 

ให้นําความในมาตรา  ๓๕  มาใช้บังคับกับผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตซ่ึงถูกเพิกถอน
หนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต  โดยอนุโลม 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๔๐ ให้อธิบดีส่งหนังสือแจ้งคําสั่งพักใช้หนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต 
ตามมาตรา  ๓๗  หรือคําสั่งเพิกถอนหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๙  ให้ผู้รับหนังสือ
รับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตทราบภายในห้าวันนับแต่วันที่มีคําสั่งดังกล่าว 

การแจง้คําสั่งตามวรรคหน่ึง  อธิบดีจะส่งคําสั่งทางไปรษณีย์ตอบรับ  ทางโทรสาร  ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
หรือวิธีอื่นใดก็ได้  โดยคํานึงถึงความจําเป็นเร่งด่วนและความสะดวกรวดเร็วตามความเหมาะสม  ทั้งนี้   
ตามประกาศที่ออกตามมาตรา  ๖  (๑๖) 

หมวด  ๗ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
 

มาตรา ๔๑ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในสถานที่ผลิต  นําเข้า  ส่งออก  ขาย  นําผ่าน  หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือ 
พิษจากสัตว์  ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น  เพื่อตรวจสอบ
หรือควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) นําเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจสอบหรือวิเคราะห์ 
(๓) ยึดหรืออายัดเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์  และเครื่องมือ  อุปกรณ์  หรือวัตถุใดที่เก่ียวข้องกับ

การกระทําความผิด  ตลอดจนภาชนะบรรจุหรือหีบห่อของภาชนะบรรจุและเอกสารที่เก่ียวข้อง  เพื่อประโยชน์
ในการดําเนินคดี  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) มีหนังสือสอบถามหรือมีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งคําชี้แจง  เอกสาร  ข้อมูล  
หลักฐาน  หรือวัตถุใดที่จําเป็น  เพื่อตรวจสอบหรือประกอบการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตําแหน่งใดหรือระดับใดจะมีอํานาจตามที่ได้กําหนดไว้ในวรรคหนึ่งทั้งหมด 
หรือแต่บางส่วน  หรือจะต้องได้รับอนุมัติจากบุคคลใดก่อนดําเนินการ  รวมทั้งวิธีการปฏิบัติหน้าที่  และคุณสมบัติ
ของพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ละตําแหน่งหรือแต่ละระดับ  ให้เป็นไปตามประกาศที่ออกตามมาตรา  ๖  (๑๗) 

มาตรา ๔๒ ให้ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง  ผู้รับใบอนุญาต  และผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการผลิต  
นําเข้า  ส่งออก  ขาย  นําผ่าน  หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์  อํานวยความสะดวกแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๑  ตามสมควร 

มาตรา ๔๓ สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา  ๔๑  (๓)  ให้ตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข  
เม่ือปรากฏว่า 

(๑) ไม่ปรากฏเจ้าของหรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่ได้ยึดหรืออายัด 

(๒) ในกรณีที่ไม่มีการดําเนินคดีและผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอคืนภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งว่าไม่มีการดําเนินคดี 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๓) ในกรณีที่มีการดําเนินคดีและพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือศาลไม่ได้พิพากษา
ให้ริบ  และไม่มีผู้ใดร้องขอคืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี   
หรือวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา  ๔๑  (๓)  เป็นของเสียง่ายหรือเป็นของ
ที่ใกล้จะหมดอายุการใช้งานตามท่ีกําหนดไว้  หรือในกรณีที่การเก็บรักษาไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย
หรือจะเป็นอันตรายต่อสาธารณชน  หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่าแห่งสิ่งของนั้น  หรือจะเป็นภาระ
แก่ทางราชการมากกว่าการนําไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น  อธิบดีจะสั่งให้ทําลายสิ่งนั้นเสียหรือจัดการตามควร
แก่กรณีตามวิธีการที่อธิบดีกําหนดก็ได้ 

ในกรณีที่สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามวรรคหน่ึง  อาจขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธีอื่นตามที่อธิบดีกําหนด  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการดังกล่าว  เงินที่ขายได้เม่ือหักค่าใช้จ่ายและค่าภาระที่เก่ียวข้องแล้ว   
เหลือเงินจํานวนสุทธิเท่าใดให้ยึดเงินนั้นไว้แทน 

มาตรา ๔๕ ในกรณีที่ต้องทําลายหรือจัดการตามควรแก่กรณีกับสิ่งที่ ยึดหรืออายัดไว้ 
ตามมาตรา  ๔๔  หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น  ให้เจ้าของสิ่งที่ยึดหรืออายัดดังกล่าวมีหน้าที่จ่ายหรือชดใช้เงินจํานวนนั้น
ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข 

มาตรา ๔๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงบัตรประจําตัว
ต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๔๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๘ 
อุทธรณ ์

 
 

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งไม่ออกหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต  หรือมีคําสั่ง
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต  ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้ขอรับใบอนุญาต  
หรือผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาต  มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งไม่ออกหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต  หรือคําสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
หนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๔๙ ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกพักใช้หรือเพิกถอนหนังสือ

รับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต  มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งคําสั่งพักใช้หรือเพิกถอนหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

การอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึง  ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใช้หรือเพิกถอนหนังสือรับรอง
การแจ้งหรือใบอนุญาต 

มาตรา ๕๐ การพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๔๙  ให้รัฐมนตรีพิจารณา 
ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์  ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว  ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดระยะเวลานั้น  ในการนี้ให้ขยายระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว 

หมวด  ๙ 
ความรับผิดทางแพ่ง 

 
 

มาตรา ๕๑ ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง  ผู้รับใบอนุญาต  เจ้าของ  หรือผู้ครอบครองเชื้อโรค
หรือพิษจากสัตว์  ต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากการผลิต  นําเข้า  ส่งออก  ขาย  นําผ่าน   
มีไว้ในครอบครอง  หรือการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้น
เกิดแต่เหตุสุดวิสัย  การสงคราม  การก่อการร้าย  หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง 

นอกจากความเสียหายที่ต้องรับผิดชอบตามวรรคหนึ่งแล้ว  ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง  ผู้รับใบอนุญาต  
เจ้าของ  หรือผู้ครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ทางราชการต้องรับภาระ
จ่ายจริงในการจัดการเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์  การเข้าช่วยเหลือ  เคลื่อนย้าย  บําบัด  บรรเทา  หรือขจัด
ความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือสภาพที่ใกล้เคียงกับสภาพเดิมนั้นด้วย 

มาตรา ๕๒ ผู้ใดใช้หรือดําเนินการให้มีการใช้เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ต่อบุคคลอื่นอันเป็นเหตุ
ให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต  ร่างกาย  หรืออนามัย  ต้องรับผิดชอบในความเสียหายของบุคคลดังกล่าว 
อันเกิดจากการใช้เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์นั้น  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังตามมาตรฐาน
ทางวิชาการนั้นแล้ว  หรือความเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย  หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั้นเอง 

มาตรา ๕๓ สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์หรือการใช้เชื้อโรค
หรือพิษจากสัตว์ตามหมวดน้ี  เป็นอันขาดอายุความเม่ือพ้นสามปีนับแต่วันที่ผู้ต้องเสียหายรู้ถึงความเสียหาย
และรู้ตัวผู้จะพงึต้องใช้ค่าเสียหาย  ทั้งนี้  จะต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากเชื้อโรค
หรือพิษจากสัตว์  หรือการใช้เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์นั้น 

ถ้ามีการเจรจาเก่ียวกับค่าเสียหายที่พึงจ่ายระหว่างผู้ที่เข้าใจกันว่าต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย
และผู้มีสิทธิได้ค่าเสียหาย  ให้อายุความสะดุดหยุดอยู่จนกว่าจะปรากฏว่าการเจรจานั้นไม่อาจตกลงกันได้ 

มาตรา ๕๔ ผู้ที่ต้องรับผิดตามมาตรา  ๕๑  หรือมาตรา  ๕๒  ที่ได้ชําระค่าเสียหายให้แก่ 
ผู้ต้องเสียหายแล้ว  ย่อมมีสิทธิไล่เบ้ียเอาจากผู้ที่มีส่วนในการทําให้เกิดความเสียหายได้  โดยต้องใช้สิทธิไล่เบ้ีย
ภายในสามปีนับแต่วันที่ตนได้ชําระค่าเสียหาย  แต่ผู้ใช้สิทธิไล่เบ้ียนั้นจะมีสิทธิไล่เบ้ียเฉพาะส่วนที่เกิน 
จากความรับผิดของตน 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๕๕ บทบัญญัติในหมวดนี้ไม่เป็นการลบล้างหรือจํากัดหน้าที่และความรับผิดทางแพ่ง
ที่บุคคลมีอยู่ตามบทบัญญัติในหมวดอื่นหรือของบทกฎหมายอื่น 

หมวด  ๑๐ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๕๖ ผู้ดําเนินการหรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่
กําหนดไว้ในประกาศที่ออกตามมาตรา  ๖  (๕)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๕๗ ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคําหรือไม่ส่งคําชี้แจง  เอกสาร  ข้อมูล  หลักฐาน  หรือวัตถุใด ๆ  
ตามที่คณะกรรมการมีคําสั่งตามมาตรา  ๑๔  หรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือเรียกตามมาตรา  ๔๑  (๔)  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๘ ผู้ใดฝ่าฝืนกระทําการตามมาตรา  ๑๖  (๑)  ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หกเดือน
ถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่ห้าหม่ืนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่ง  เป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย  ผู้กระทําต้องระวางโทษ 
จําคุกตลอดชีวิต  หรือจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงสองล้านบาท 

ถ้าการกระทําตามวรรคหน่ึง  เป็นเหตุให้บุคคลอื่นรับอันตรายสาหัส  ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุก
ตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี  และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

มาตรา ๕๙ ผู้ใดฝ่าฝืนกระทําการตามมาตรา  ๑๖  (๒)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  
หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๐ ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา  ๕๘  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๕๙  เป็นการกระทํา
โดยประมาท  ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่ง  เป็นเหตุให้บุคคลอื่นถึงแก่ความตาย  ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสิบปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถ้าการกระทําตามวรรคหน่ึง  เป็นเหตุให้บุคคลอื่นรับอันตรายสาหัส  ผู้กระทําต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๑ ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา  ๕๘  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๕๙  ได้กระทํา
โดยมีความมุ่งหมายเพื่อขู่เข็ญหรือบังคับต่อสาธารณชน  หน่วยงานของรัฐ  รัฐบาลไทย  รัฐบาลต่างประเทศ  
หรือองค์การระหว่างประเทศ  ให้กระทําหรือไม่กระทําการใดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง  
หรือเพื่อสร้างความป่ันป่วนโดยให้เกิดความหวาดกลัวต่อสาธารณชน  ต้องระวางโทษประหารชีวิต   
จําคุกตลอดชีวิต  หรือจําคุกตั้งแต่สี่ปีถึงย่ีสิบปี  และปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงสองล้านบาท 

มาตรา ๖๒ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๗  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๖๓ ผู้ใดผลิต  นําเข้า  ส่งออก  ขาย  นําผ่าน  หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค  กลุ่มที่  ๑  
โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๐  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๖๔ ผู้ใดผลิต  นําเข้า  ส่งออก  ขาย  นําผ่าน  หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค  กลุ่มที่  ๒  
หรือพิษจากสัตว์  กลุ่มที่  ๑  โดยไม่แจ้งต่ออธิบดีเพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งตามมาตรา  ๒๑  วรรคหน่ึง  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บุคคลตามวรรคหนึ่งผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๑  วรรคสี่  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๖๕ ผู้ใดผลิต  นําเข้า  ส่งออก  ขาย  นําผ่าน  หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค  กลุ่มที่  ๓  
หรือพิษจากสัตว์  กลุ่มที่  ๒  โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๒  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  
หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บุคคลตามวรรคหนึ่งผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๒  วรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองแสนบาท 

มาตรา ๖๖ ผู้ รับหนั งสือ รับรองการแจ้งห รือผู้ รับใบอนุญาต ผู้ ใดไ ม่ปฏิ บัติหน้ าที่ 
ตามมาตรา  ๒๕  (๑)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 

บุคคลตามวรรคหน่ึงผู้ใดไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๒๕  (๒)  หรือ  (๓)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๖๗ ผู้ รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้ รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามมาตรา  ๒๖  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๖๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๗  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าหม่ืนบาท 

มาตรา ๖๙ ผู้ใดผลิต  นําเข้า  ส่งออก  ขาย  นําผ่าน  หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค  กลุ่มที่  ๔  
หรือพิษจากสัตว์  กลุ่มที่  ๓  โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๙  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิบปี   
หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๐ ผู้ต้องปฏิบัติตามมาตรา  ๒๐  ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง  หรือผู้รับใบอนุญาต
ผู้ใดไม่แจ้งให้อธิบดีทราบตามมาตรา  ๓๐  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกิน 
สองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บุคคลตามวรรคหน่ึงผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๐  วรรคสอง  ต้องระวางโทษตามท่ี
บัญญัติไว้ในมาตรา  ๖๔  วรรคสอง  มาตรา  ๖๕  วรรคสอง  มาตรา  ๖๙  หรือมาตรา  ๗๔  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๗๑ ผู้ รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้ รับใบอนุญาตผู้ใดไม่แจ้งให้อธิบดีทราบ 
ตามมาตรา  ๓๑  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท 

กรณทีี่ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๑  วรรคสอง  (๑)   
(๒)  หรือ  (๓)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
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มาตรา ๗๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๒  (๑)  หรือ  (๒)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๗๓ ผู้ รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้ รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามมาตรา  ๓๓  หรือมาตรา  ๓๔  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๗๔ ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๕  
วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าพันบาท  จนกว่า
จะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๗๕ ทายาท  ผู้จัดการมรดก  ผู้ชําระบัญชี  ผู้ดําเนินการ  หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๖  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 

ทายาท  ผู้จัดการมรดก  หรือผู้ชําระบัญชีผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๖  วรรคสอง   
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินสองพันบาท  จนกว่าจะปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

มาตรา ๗๖ ผู้ รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้ รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามมาตรา  ๓๗  วรรคสาม  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๗ ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๙  
วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๘ ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง  ผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการผลิต  
นําเข้า  ส่งออก  ขาย  นําผ่าน  หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวก 
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๔๒  โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 
หนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๙ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล  
ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ันเกิดจากการสั่งการ  หรือการกระทําของบุคคลใด  หรือไม่สั่งการ  
หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของกรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ 
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ   ด้วย 

มาตรา ๘๐ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนด  และเม่ือผู้ต้องหาได้ชําระ
เงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกัน
ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๘๑ ในวาระเร่ิมแรก  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการตามมาตรา  ๗  (๑)  
และ  (๒)  และให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๗  (๓)  และ  (๔)  ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ซึ่งรับผิดชอบงานด้านเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์จํานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๘๒ ใบอนุญาตท่ีออกตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๒๕  
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ 

มาตรา ๘๓ หน่วยงานที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตและได้ปฏิบัติตามมาตรา  ๕/๑   
แห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเชื้อโรค 
และพิษจากสัตว์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๔  แล้ว  ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงผลิต 
หรือครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์นั้นต่อไปได้  แต่ต้องดําเนินการตามมาตรา  ๒๘  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เม่ือได้ดําเนินการดังกล่าวแล้วให้ถือเสมือนว่าเป็นผู้รับหนังสือรับรอง
การแจ้งหรือผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าอธิบดีจะแจ้งคําสั่งไม่ออกหนังสือรับรองการแจ้ง
หรือใบอนุญาต  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๘๔ คําขออนุญาตหรือคําขอใดที่ได้ย่ืนไว้ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๒๕  และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา  ให้ถือว่าเป็นการแจ้งหรือเป็นคําขอตามพระราชบัญญัตินี้  
โดยอนุโลม  ในกรณีที่การแจ้งหรือคําขอใดมีข้อแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้อธิบดี 
มีอํานาจสั่งให้ผู้แจ้งหรือผู้ย่ืนคําขอดําเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๘๕ บรรดากฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๒๕  ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ให้ดําเนินการออกกฎกระทรวงหรือประกาศให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้  ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรี 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 อัตราค่าธรรมเนียม 
 
 

  (๑) หนังสือรับรองการแจ้งผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) หนังสือรับรองการแจ้งนําเข้าเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
  (๓) หนังสือรับรองการแจ้งส่งออกเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
  (๔) หนังสือรับรองการแจ้งขายเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
  (๕) หนังสือรับรองการแจ้งนําผ่านเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
  (๖) หนังสือรับรองการแจ้งมีไว้ในครอบครองเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
  (๗) ใบอนุญาตผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
  (๘) ใบอนุญาตนําเข้าเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
  (๙) ใบอนุญาตส่งออกเช้ือโรคและพิษจากสัตว์  ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๑๐) ใบอนุญาตขายเช้ือโรคและพิษจากสัตว ์  ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๑๑) ใบอนุญาตนําผ่านเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๑๒) ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๑๓) ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง  ฉบับละ   ๕,๐๐๐ บาท 
(๑๔) ใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละ   ๕,๐๐๐ บาท 
(๑๕) คําขอใบอนุญาตตาม (๗) ถึง (๑๒)  ฉบับละ   ๑,๐๐๐ บาท 
(๑๖) คําขอใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบแทนใบอนุญาต 
 ตาม (๑๓) และ (๑๔)   ฉบับละ    ๑,๐๐๐ บาท 
(๑๗) คําขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในหนังสือรับรองการแจ้ง ฉบับละ    ๑,๐๐๐ บาท 
 (๑๘) คําขอแก้ไขเปล่ียนแปลงรายการในใบอนุญาต  ฉบับละ    ๑,๐๐๐ บาท 
(๑๙) การต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต 
 ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต 
 ประเภทน้ัน ๆ  แต่ละฉบับ 



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากพระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๒๕  ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน  ทําให้บทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลก
ได้เผชิญกับการระบาดของโรคที่มีสาเหตุทั้งจากเช้ือโรคสายพันธ์ุใหม่และสายพันธ์ุเก่า  นอกจากน้ี  การพัฒนาเทคโนโลยี 
ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว  ทําให้มีการนําเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ไปใช้ในทางท่ีเป็นประโยชน์  หรืออาจนําไปใช้ในทางท่ี
เป็นอันตรายต่อสาธารณชนอย่างกรณีการใช้เป็นอาวุธชีวภาพ  ดังน้ัน  สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยเช้ือโรค
และพิษจากสัตว์  โดยเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับคณะกรรมการเช้ือโรคและพิษจากสัตว์  และกําหนดให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการดังกล่าวมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  
เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยและป้องกันอันตรายต่อสาธารณชนท่ีเกิดจากเช้ือโรคและพิษจากสัตว์  และปรับปรุง
การควบคุมเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ  รวมท้ังเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่ง  
ตลอดจนแก้ไขเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษและอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


