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กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต
ครอบครอง จําหนาย นําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง มาตรา ๖ (๕) มาตรา ๑๐ วรรคสอง มาตรา ๑๔
(๑) (๓) และ (๔) และมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕
และมาตรา ๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว
พ.ศ. ๒๕๒๕
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติเชื้อโรค
และพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕
(๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติเชื้อโรค
และพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕
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(๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติเชื้อโรค
และพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕
(๕) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติเชื้อโรค
และพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕
(๖) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติเชื้อโรค
และพิษจากสัตว พ.ศ. ๒๕๒๕
หมวด ๑
การผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว
ขอ ๒ ผู ใ ดประสงค จ ะขออนุ ญ าตผลิ ต เชื้ อ โรคและพิ ษ จากสั ต ว ให ยื่ น คํ า ขออนุ ญ าต
ตออธิบดีพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขออนุญาต ดังตอไปนี้
(๑) แผนที่แ สดงที่ตั้งของสถานที่ผ ลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว หรือสถานที่เก็บเชื้อโรค
และพิษจากสัตวที่ไดจากการผลิต และสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณใกลเคียง
(๒) แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณสถานที่ผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว หรือ
สถานที่ เก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตวที่ ไดจากการผลิตที่ถู กตองตามมาตราสวน โดยแสดงรายการ
ดังตอไปนี้
(ก) รูปดานหนา ดานขาง แปลนพื้น และรูปตัดของอาคารที่ใ ชในการผลิตเชื้อโรค
และพิษจากสัตว หรืออาคารที่ใชในการเก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตวที่ไดจากการผลิต
(ข) การแบงกั้นหอง เนื้อที่หรือบริเวณที่ใชในการผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตวและที่ใช
ในการเก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตวที่ไดจากการผลิต
(ค) ตําแหนงที่เก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตวที่ไดจากการผลิต
(ง) ทอหรือทางระบายน้ํา ระบบและกรรมวิธีกําจัดน้ําเสียหรือน้ําทิ้ง
ขอ ๓ เมื่อไดรับคําขออนุญาตแลว ใหอธิบดีตรวจสอบคําขออนุญาต และเอกสารหรือ
หลักฐานวามีความถูกตองครบถวนหรือไม ในกรณีที่คําขออนุญาต เอกสารหรือหลักฐานไมถูกตอง
ครบถ ว น ให อ ธิ บ ดี แ จ ง ให ผู ยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม คํ า ขออนุ ญ าต หรื อ จั ด ส ง เอกสาร
หรือหลักฐานใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด
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ในกรณีที่ผูยื่นคําขออนุญาตไมแกไขเพิ่มเติมคําขออนุญาต หรือไมจัดสงเอกสารหรือหลักฐาน
ให ถู ก ต อ งครบถว นภายในระยะเวลาที่ อ ธิ บ ดี กํ าหนดตามวรรคหนึ่ ง ให ถื อ ว า ผูยื่ น คํ า ขออนุ ญ าต
ทิ้งคําขออนุญาต และใหอธิบดีจําหนายเรื่องออกจากสารบบ
ขอ ๔ ในกรณีที่อธิบดีตรวจสอบคําขออนุญาต และเอกสารหรือหลักฐานแลว เห็น ว า
มีความถูกตองครบถวน ใหอธิบดีมีคําสั่งรับคําขออนุญาตไวพิจารณาและใหออกใบรับแกผูยื่นคําขออนุญาต
ขอ ๕ เมื่ อ มี คํ า สั่ ง รั บ คํ า ขออนุ ญ าตตามข อ ๔ แล ว อธิ บ ดี จ ะมี คํ า สั่ ง ออกใบอนุ ญ าต
ผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตวใ หแ กผูขออนุญาตไดตอเมื่อปรากฏวาผูขออนุญาตมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา ๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) และมีสถานที่ผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว
และอุปกรณที่ใชในการผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตวตามขอ ๖ โดยตองแจงผลการพิจารณาเปนหนังสือ
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่มีคําสั่งรับคําขออนุญาตไวพิจารณา
ในกรณีที่อธิบดีมคี ําสั่งไมออกใบอนุญาต ใหแจงสิทธิอุทธรณไวในหนังสือแจงผลการพิจารณา
ใหผูขออนุญาตทราบดวย
ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งออกใบอนุญาต ใหผูไดรับอนุญาตมารับใบอนุญาตภายในสามสิบวัน
นับแตวัน ที่ไดรับแจงคําสั่งออกใบอนุญาต หากไมมารับใบอนุญาตภายในกําหนดเวลาดังกลาวถือวา
สละสิทธิการเปนผูไดรับอนุญาตเปนผูผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว และใหอธิบดีจําหนายเรื่องออกจาก
สารบบ
ขอ ๖ ผูขออนุญาตผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตวตองจัดใหมี
(๑) สถานที่ผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตวหรือสถานที่เก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตวที่ไดจากการผลิต
(ก) ตัวอาคารตองสรางดวยวัสดุที่คงทนถาวร งายตอการทําความสะอาดและมีระบบ
การฆาเชื้อ การระบายน้ําทิ้ง การกําจัดสิ่งปฏิกูล การถายเทอากาศ และระบบปองกัน การแพรเชื้อ
ตามความจําเปน
(ข) ตัวอาคารตองประกอบดวยหองตาง ๆ ดังตอไปนี้
๑) หองปฏิบัติการตองเปนหองสะอาด และตองมีพื้นที่ปฏิบัติงานไมนอยกวา ๑๒
ตารางเมตร สวนที่ใชใ นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวตองมีหลอดไฟฆาเชื้อหรือ
สิ่งฆาเชื้ออยางอื่นที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย มีเครื่องปรับอากาศ เครื่องกรองอากาศ และอางลางมือ
ที่น้ําไหลไดสะดวก สวนบนของโตะปฏิบัติการตองทําดวยวัสดุที่กันน้ําซึมผาน ทนตอยาฆาเชื้อโรค
กรด ดาง และความรอน และงายตอการทําความสะอาด
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๒) หองเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อโรค
๓) หองเตรียมเครื่องมือและเครื่องแกวที่ปราศจากเชื้อซึ่งตองประกอบดวยอางลางมือ
เครื่องแกว และอุปกรณในการทําใหปราศจากเชื้อ
๔) หองเก็บเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวตองปลอดภัยจากการแพรกระจายของเชื้อโรค
หรือพิษจากสัตว โดยมีเครื่องควบคุมอุณหภูมิใหสม่ําเสมอไมเกิน ๕ องศาเซลเซียส
สําหรับหองสัตวทดลอง ถาจําเปนตองมี ตองแยกจากสถานที่ผลิต สะอาด ปลอดจากแมลง
มีระบบถายเทอากาศและระบบกําจัดของเสีย
(๒) อุปกรณที่ใชใ นการผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตวตองมีไมนอยกวาที่ปรากฏตามบัญชี
รายการทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๗ ผูรับใบอนุญาตผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตวตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีสถานที่ผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตวหรือสถานที่เก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตวที่ได
จากการผลิตตามที่กําหนดในขอ ๖ (๑) ตลอดระยะเวลาที่ไดรับใบอนุญาต
(๒) จัดใหมีอุปกรณที่ใชใ นการผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตวตามที่กําหนดในขอ ๖ (๒)
ตลอดระยะเวลาที่ไดรับใบอนุญาต
(๓) จัดใหมีบุคคลผูทําหนาที่ควบคุมการผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว ซึ่งมีคุณวุฒิดังตอไปนี้
ตลอดระยะเวลาที่ไดรับใบอนุญาต
(ก) ไดรับปริญญาในสาขาหนึ่งสาขาใดดังตอไปนี้ คือ แพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร
ทันตแพทยศาสตร เภสัช ศาสตร พยาบาลศาสตร วิทยาศาสตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือสาขาวิช า
เทคนิคการแพทย หรือ
(ข) ไดรับปริญญาในสาขาอื่น ๆ นอกจาก (ก) ที่มีการศึกษาดานจุลชีววิทยาไมนอยกวา
๑๒ หนวยกิต
(๔) จัดใหมกี ารเก็บเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวที่ผลิตในหลอดหรือขวดที่ทําดวยแกว พลาสติก
หรือโลหะ ปากหลอดเชื่อมปดสนิทหรือมีฝาปดสนิท ดานนอกของหลอดหรือขวดใหปดฉลากแสดงชื่อ
และชื่ อ ทางวิ ท ยาศาสตร ข องเชื้ อ โรคหรื อ พิ ษ จากสั ต ว ที่ ใ ช ใ นภาษาอั ง กฤษ พั น หลอดหรื อ ขวด
ดวยกระดาษที่ดูดซึมน้ําไดโดยรอบกอนนํามาบรรจุในภาชนะชั้นที่สองซึ่งตองมีความคงทนไมแตกงาย
และกันน้ําซึมผานได
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(๕) จัดทําบัญชีรายเดือนแสดงการผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตวตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเก็บบั ญชีดั งกลา วไว ณ สถานที่ผ ลิตเชื้ อโรคและพิษจากสัต ว
เพื่อการตรวจสอบ
ใหผูรับใบอนุญาตดําเนิน การตาม (๓) ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีกําหนดภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอนุญาต
ขอ ๘ ภายใตบังคับขอ ๗ (๓) ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนแปลงบุคคล
ผูทําหนาที่ควบคุมการผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว หรือประสงคจะจัดใหมีบุคคลผูทําหนาที่ควบคุม
การผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตวเพิ่มขึ้นจากที่ไดดําเนินการไวตามขอ ๗ วรรคสอง ใหผูรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเปนหนังสือพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับบุคคลผูทําหนาที่
ควบคุ ม การผลิ ต เชื้ อ โรคและพิ ษ จากสั ต ว ต ามที่ ร ะบุ ใ นคํ า ขอเปลี่ ย นแปลงหรื อ เพิ่ ม เติ ม ต อ อธิ บ ดี
เพื่อพิจารณา
ใหนําความในขอ ๓ ขอ ๔ และขอ ๕ มาใชบังคับกับการรับคําขอ การพิจารณาคําขอ
และการมีคําสั่งเกี่ยวกับคําขอตามความในขอนี้ดวยโดยอนุโลม
ขอ ๙ แบบคําขออนุญาต เอกสารหรือหลักฐานอื่นนอกจากที่กําหนดไวในขอ ๒ ที่ตองยื่น
พรอมคําขออนุญาต และแบบใบอนุญาตผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว ใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๒
การครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว
ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะขออนุญาตครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว ใหยื่นคําขออนุญาต
ตออธิบดีพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขออนุญาต ดังตอไปนี้
(๑) แผนที่ แ สดงที่ ตั้ ง ของสถานที่ ค รอบครองหรื อ สถานที่ เ ก็ บ เชื้ อโรคและพิษ จากสั ต ว
และสิ่งปลูกสรางที่อยูในบริเวณใกลเคียง
(๒) แบบแปลนแผนผัง สิ่ งปลู กสรา งภายในบริเ วณสถานที่ค รอบครองหรือ สถานที่เ ก็ บ
เชื้อโรคและพิษจากสัตวที่ถูกตองตามมาตราสวน โดยแสดงรายการดังตอไปนี้

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๒

(ก) รูปดานหนา ดานขาง แปลนพื้น และรูปตัดของอาคารที่ใชใ นการครอบครอง
หรือเก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตว
(ข) การแบงกั้นหอง เนื้อที่หรือบริเวณที่ใชในการเก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตว
(ค) ตําแหนงที่เก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตว
ขอ ๑๑ ใหนําความในขอ ๓ และขอ ๔ มาใชบังคับกับการรับคําขออนุญาตตามหมวดนี้ไว
พิจารณาโดยอนุโลม
ขอ ๑๒ เมื่อมีคําสั่งรับคําขออนุญาตแลว อธิบดีจะมีคําสั่งออกใบอนุญาตครอบครองเชื้อโรค
และพิษจากสัตวใหแกผูขออนุญาตไดตอเมื่อปรากฏวาผูขออนุญาตมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) และมีสถานที่ครอบครองหรือสถานที่เก็บเชื้อโรคและพิษ
จากสัตวตามขอ ๑๓ โดยตองแจงผลการพิจารณาเปนหนังสือใหผูขออนุญาตทราบภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันที่มีคําสั่งรับคําขออนุญาตไวพิจารณา
ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งไมออกใบอนุญาต ใหแจงสิทธิอุทธรณไวในหนังสือแจงผลการพิจารณา
ใหผูขออนุญาตทราบดวย
ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งออกใบอนุญาต ใหผูไดรับอนุญาตมารับใบอนุญาตภายในสามสิบวัน
นับแตวัน ที่ไดรับแจงคําสั่งออกใบอนุญาต หากไมมารับใบอนุญาตภายในกําหนดเวลาดังกลาวถือวา
สละสิทธิการเปน ผูไดรับอนุญาตเปน ผูครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว และใหอธิบดีจําหนาย
เรื่องออกจากสารบบ
ขอ ๑๓ ผูขออนุญาตครอบครองเชื้อโรคและพิษ จากสัตวตองจัดให มีสถานที่ครอบครอง
หรือสถานที่เก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตวที่ปลอดภัยจากการแพรกระจายของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว
โดยมีเครื่องควบคุมอุณหภูมิใหสม่ําเสมอไมเกิน ๕ องศาเซลเซียส
ขอ ๑๔ ผูรับใบอนุญาตครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตวตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีสถานที่ครอบครองหรือสถานที่เก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตวตามที่กําหนดในขอ ๑๓
ตลอดระยะเวลาที่ไดรบั ใบอนุญาต
(๒) จัดใหมีบุคคลผูทําหนาที่ควบคุม การครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว ซึ่งมีคุณวุฒิ
ดังตอไปนี้ ตลอดระยะเวลาที่ไดรับใบอนุญาต

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๒

(ก) ไดรับปริญญาในสาขาหนึ่งสาขาใดดังตอไปนี้ คือ แพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร
ทันตแพทยศาสตร เภสัช ศาสตร พยาบาลศาสตร วิทยาศาสตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือสาขาวิช า
เทคนิคการแพทย หรือ
(ข) ไดรับปริญญาในสาขาอื่น ๆ นอกจาก (ก) ที่มีการศึกษาดานจุลชีววิทยาไมนอยกวา
๑๒ หนวยกิต
(๓) จัดใหมีการเก็บเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวที่ครอบครองในหลอดหรือขวดที่ทําดวยแกว
พลาสติก หรือโลหะ ปากหลอดเชื่อมปดสนิทหรือมีฝาปดสนิท ดานนอกของหลอดหรือขวดใหปด
ฉลากแสดงชื่อ และชื่อทางวิทยาศาสตรของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวที่ใ ชในภาษาอังกฤษ พันหลอด
หรือขวดดวยกระดาษที่ดูดซึมน้ําไดโดยรอบกอนนํามาบรรจุใ นภาชนะชั้นที่สองซึ่งตองมีความคงทน
ไมแตกงายและกันน้ําซึมผานได
(๔) จัดทําบัญชีร ายเดือนแสดงการครอบครองเชื้อ โรคและพิษ จากสัตวตามแบบที่อธิบ ดี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเก็บบัญชีดังกลาวไว ณ สถานที่ครอบครองเชื้อโรค
และพิษจากสัตวเพื่อการตรวจสอบ
ใหผูรับ ใบอนุญาตดําเนิน การตาม (๒) ตามหลักเกณฑแ ละวิธีการที่อธิบดีกําหนดภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต
ขอ ๑๕ ภายใตบังคับขอ ๑๔ (๒) ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนแปลงบุคคล
ผูทําหนาที่ควบคุมการครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว หรือประสงคจะจัดใหมีบุคคลผูทําหนาที่
ควบคุม การครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตวเพิ่มขึ้น จากที่ไดดําเนินการไวตามขอ ๑๔ วรรคสอง
ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเปนหนังสือพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับ
บุคคลผูทํ าหน าที่ค วบคุ มการครอบครองเชื้ อโรคและพิ ษจากสัต วตามที่ร ะบุ ใ นคํ าขอเปลี่ ยนแปลง
หรือเพิ่มเติมตออธิบดีเพื่อพิจารณา
ใหนําความในขอ ๓ ขอ ๔ และขอ ๑๒ มาใชบังคับกับการรับคําขอ การพิจารณาคําขอ
และการมีคําสั่งเกี่ยวกับคําขอตามความในขอนี้ดวยโดยอนุโลม
ขอ ๑๖ แบบคําขออนุญาต เอกสารหรือหลักฐานอื่นนอกจากที่กําหนดไวในขอ ๑๐ ที่ตอง
ยื่นพรอมคําขออนุญาต และแบบใบอนุญาตครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว ใหเปนไปตามที่อธิบดี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๒

หมวด ๓
การจําหนาย การนําเขา หรือการสงออกซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว
ขอ ๑๗ ผูใดประสงคจะขออนุญาตจําหนาย นําเขา หรือสงออกซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว
ใหยื่นคําขออนุญาตตออธิบดีพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขออนุญาตตามที่ระบุไวใ น
แบบคําขออนุญาต
ขอ ๑๘ ใหนําความในขอ ๓ และขอ ๔ มาใชบังคับกับการรับคําขออนุญาตตามหมวดนี้ไว
พิจารณาโดยอนุโลม
ขอ ๑๙ เมื่อมีคําสั่งรับคําขออนุญาตแลว อธิบดีจะมีคําสั่งออกใบอนุญาตจําหนาย นําเขา
หรือสงออกซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตวใหแกผูขออนุญาตไดตอเมื่อปรากฏวา ผูขออนุญาตมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) และมีสถานที่ครอบครองหรือสถานที่
เก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตวที่จําหนาย นําเขา หรือสงออกตามขอ ๒๐ โดยตองแจงผลการพิจารณา
เปนหนังสือใหผูขออนุญาตทราบภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่มีคําสั่งรับคําขออนุญาตไวพิจารณา
ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งไมออกใบอนุญาต ใหแจงสิทธิอุทธรณไวในหนังสือแจงผลการพิจารณา
ใหผูขออนุญาตทราบดวย
ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งออกใบอนุญาต ใหผูไดรับอนุญาตมารับใบอนุญาตภายในสามสิบวัน
นับแตวัน ที่ไดรับแจงคําสั่งออกใบอนุญาต หากไมมารับใบอนุญาตภายในกําหนดเวลาดังกลาวถือวา
สละสิทธิการเปนผูไดรับอนุญาตเปนผูจําหนาย นําเขา หรือสงออก ซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว และให
อธิบดีจําหนายเรื่องออกจากสารบบ
ขอ ๒๐ ผูขออนุญาตจําหนาย นําเขา หรือสงออกซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตวตองจัดใหมี
สถานที่ครอบครองหรือสถานที่เก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตวที่จําหนาย นําเขา หรือสงออก ที่ปลอดภัย
จากการแพรกระจายของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว โดยมีเครื่องควบคุม อุณหภูมิใ หสม่ําเสมอไมเกิน
๕ องศาเซลเซียส
ขอ ๒๑ ผูรับใบอนุญาตจําหนาย นําเขา หรือสงออกซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตวตองปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีสถานที่ครอบครองหรือสถานที่เก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตวที่จําหนาย นําเขา
หรือสงออก ตามที่กําหนดในขอ ๒๐ ตลอดระยะเวลาที่ไดรับใบอนุญาต

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๖๗ ก

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘ กันยายน ๒๕๕๒

(๒) จัดใหมีบุคคลผูทําหนาที่ควบคุมการจําหนาย นําเขา หรือสงออกซึ่งเชื้อโรคหรือพิษจาก
สัตวซึ่งมีคุณวุฒิดังตอไปนี้ ตลอดระยะเวลาที่ไดรับใบอนุญาต
(ก) ไดรับปริญญาในสาขาหนึ่งสาขาใดดังตอไปนี้ คือ แพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร
ทันตแพทยศาสตร เภสัช ศาสตร พยาบาลศาสตร วิทยาศาสตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือสาขาวิช า
เทคนิคการแพทย หรือ
(ข) ไดรับปริญญาในสาขาอื่น ๆ นอกจาก (ก) ที่มีการศึกษาดานจุลชีววิทยาไมนอยกวา
๑๒ หนวยกิต
(๓) จัดใหมีการเก็บเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวที่จําหนาย นําเขา หรือสงออก ดังตอไปนี้
(ก) เก็บในหลอดหรือขวดที่ทําดวยแกว พลาสติก หรือโลหะ ปากหลอดเชื่อมปดสนิท
หรือมีฝาปดสนิท ดานนอกของหลอดหรือขวดใหปดฉลากแสดงชื่อ และชื่อทางวิทยาศาสตรของเชื้อโรค
หรือพิษจากสัตวที่ใชในภาษาอังกฤษ พันหลอดหรือขวดดวยกระดาษที่ดูดซึมน้ําไดโดยรอบกอนนํามา
บรรจุในภาชนะชั้นที่สอง
(ข) ภาชนะชั้น ที่ สองตองมี ความคงทนไม แตกง ายและกัน น้ําซึ ม ผานได ถาภาชนะ
ชั้นแรกมีปริมาตรรวมกันเกิน ๕๐ มิลลิลิตร ตองใสวัสดุกันแตกระหวางภาชนะชั้นที่สองและชั้นนอก
สุดโดยรอบ ในกรณีที่ตองการรักษาคุณภาพของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวบางชนิดใหเก็บในสภาวะ
ที่มีอุณหภูมิไมเกิน ๕ องศาเซลเซียส
(ค) ภาชนะชั้น นอกสุ ดเป น หี บ หอ บรรจุ ทํา ด ว ยกระดาษแข็ ง ไม หรื อ วัส ดุ อื่ น ที่ มี
ความคงทนตอการกระทบกระเทือน ดานนอกติดฉลากแสดงชื่อ และชื่อทางวิทยาศาสตรของเชื้อโรค
หรื อ พิ ษ จากสั ต ว ที่ ใ ช ใ นภาษาอั ง กฤษ ปริ ม าณที่ บ รรจุ วั น เดื อ น ป ที่ผ ลิ ต สถานที่ ผ ลิต คํ า ว า
“เชื้ออันตราย” หรือ “สารอันตราย” และชื่อและที่อยูของผูที่จะติดตอไดในกรณีที่ภาชนะบรรจุนั้นแตก
หรือเสียหายในระหวางการขนสง
(๔) จัดทําบัญชีรายเดือนแสดงการจําหนาย การนําเขา หรือการสงออก ซึ่งเชื้อโรคและพิษ
จากสั ต ว ต ามแบบที่ อ ธิ บ ดี กํ า หนดโดยประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา และเก็ บ บั ญ ชี ดั ง กล า วไว
ณ สถานที่ครอบครองหรือสถานที่เก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตวที่จําหนาย นําเขา หรือสงออกเพื่อการ
ตรวจสอบ
ใหผูรับ ใบอนุญาตดําเนิน การตาม (๒) ตามหลักเกณฑแ ละวิธีการที่อธิบดีกําหนดภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอนุญาต
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ขอ ๒๒ ภายใตบังคับขอ ๒๑ (๒) ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนแปลงบุคคล
ผูทําหนาที่ควบคุมการจําหนาย นําเขา หรือสงออกซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว หรือประสงคจะจัดใหมี
บุคคลผูทําหนาที่ควบคุมการจําหนาย นําเขา หรือสงออกซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตวเพิ่มขึ้นจากที่ได
ดําเนินการไวตามขอ ๒๑ วรรคสอง ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเปนหนังสือ
พรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับบุคคลผูทําหนาที่ควบคุมการจําหนาย นําเขา หรือสงออก
ซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตวตามที่ระบุในคําขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมตออธิบดีเพื่อพิจารณา
ใหนําความในขอ ๓ ขอ ๔ และขอ ๑๙ มาใชบังคับกับการรับคําขอ การพิจารณาคําขอ
และการมีคําสั่งเกี่ยวกับคําขอตามความในขอนี้ดวยโดยอนุโลม
ขอ ๒๓ แบบคําขออนุญาต และแบบใบอนุญาตจําหนาย นําเขา หรือสงออกซึ่งเชื้อโรค
และพิษจากสัตว ใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๔
การนําผานเชื้อโรคและพิษจากสัตว
ขอ ๒๔ ผูใ ดประสงคจะขออนุญาตนําผ านเชื้อโรคและพิษ จากสัตว ใหยื่น คํา ขออนุญาต
ตออธิบดีพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานประกอบการขออนุญาตตามที่ระบุไวในแบบคําขออนุญาต
ขอ ๒๕ ใหนําความในขอ ๓ และขอ ๔ มาใชบังคับกับการรับคําขออนุญาตตามหมวดนี้ไว
พิจารณาโดยอนุโลม
ขอ ๒๖ เมื่อมีคําสั่งรับคําขออนุญาตแลว อธิบดีจะมีคําสั่งออกใบอนุญาตนําผานเชื้อโรค
และพิษจากสัตวใหแกผูขออนุญาตไดตอเมื่อปรากฏวาผูขออนุญาตมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามมาตรา ๖ (๑) (๒) (๓) และ (๔) และมีสถานที่ครอบครองหรือสถานที่เก็บเชื้อโรคและพิษ
จากสัตวที่นําผานตามขอ ๒๗ โดยตองแจงผลการพิจารณาเปนหนังสือใหผูขออนุญาตทราบภายใน
สี่สิบหาวันนับแตวันที่มีคําสั่งรับคําขออนุญาตไวพิจารณา
ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งไมออกใบอนุญาต ใหแจงสิทธิอุทธรณไวในหนังสือแจงผลการพิจารณา
ใหผูขออนุญาตทราบดวย
ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งออกใบอนุญาต ใหผูไดรับอนุญาตมารับใบอนุญาตภายในสามสิบวัน
นับแตวัน ที่ไดรับแจงคําสั่งออกใบอนุญาต หากไมมารับใบอนุญาตภายในกําหนดเวลาดังกลาวถือวา
สละสิ ทธิการเปน ผูไดรั บอนุญ าตเป น ผูนํา ผานเชื้อโรคและพิษจากสัต วแ ละใหอธิ บดีจํา หนายเรื่อ ง
ออกจากสารบบ
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ขอ ๒๗ ผูขออนุญาตนําผานเชื้อโรคและพิษจากสัตวตองจัดใหมีสถานที่ครอบครองหรือ
สถานที่เก็บเชื้อโรคและพิษจากสัตวที่นําผานที่ปลอดภัยจากการแพรกระจายของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว
โดยมีเครื่องควบคุมอุณหภูมิใหสม่ําเสมอไมเกิน ๕ องศาเซลเซียส
ขอ ๒๘ ผูรับใบอนุญาตนําผานเชื้อโรคและพิษจากสัตวตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) จัดให มีสถานที่ ครอบครองหรือสถานที่เก็ บเชื้ อโรคและพิษ จากสัตว ที่นํา ผานตามที่
กําหนดในขอ ๒๗ ตลอดระยะเวลาที่ไดรับใบอนุญาต
(๒) จั ด ให มี บุ ค คลผู ทํ า หน า ที่ ค วบคุ ม การนํ า ผ า นเชื้ อ โรคและพิ ษ จากสั ต ว ซึ่ ง มี คุ ณ วุ ฒิ
ดังตอไปนี้ ตลอดระยะเวลาที่ไดรับใบอนุญาต
(ก) ไดรับปริญญาในสาขาหนึ่งสาขาใดดังตอไปนี้ คือ แพทยศาสตร สัตวแพทยศาสตร
ทันตแพทยศาสตร เภสัช ศาสตร พยาบาลศาสตร วิทยาศาสตรสาขาวิชาจุลชีววิทยา หรือสาขาวิช า
เทคนิคการแพทย หรือ
(ข) ไดรับปริญญาในสาขาอื่น ๆ นอกจาก (ก) ที่มีการศึกษาดานจุลชีววิทยา ไมนอยกวา
๑๒ หนวยกิต
(๓) จัดใหมีการเก็บเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวที่นําผาน ดังตอไปนี้
(ก) เก็บในหลอดหรือขวดที่ทําดวยแกว พลาสติก หรือโลหะ ปากหลอดเชื่อมปดสนิท
หรือมีฝาปดสนิท ดานนอกของหลอดหรือขวดใหปดฉลากแสดงชื่อ และชื่อทางวิทยาศาสตรของเชื้อโรค
หรือพิษจากสัตวที่ใชในภาษาอังกฤษ พันหลอดหรือขวดดวยกระดาษที่ดูดซึมน้ําไดโดยรอบกอนนํามา
บรรจุในภาชนะชั้นที่สอง
(ข) ภาชนะชั้น ที่ สองตองมี ความคงทนไม แตกง ายและกัน น้ําซึ ม ผานได ถาภาชนะ
ชั้นแรกมีปริมาตรรวมกันเกิน ๕๐ มิลลิลิตร ตองใสวัสดุกันแตกระหวางภาชนะชั้นที่สองและชั้นนอก
สุดโดยรอบ ในกรณีที่ตองการรักษาคุณภาพของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตวบางชนิดใหเก็บในสภาวะ
ที่มีอุณหภูมิไมเกิน ๕ องศาเซลเซียส
(ค) ภาชนะชั้น นอกสุ ดเป น หี บ หอ บรรจุ ทํา ด ว ยกระดาษแข็ ง ไม หรื อ วัส ดุ อื่ น ที่ มี
ความคงทนตอการกระทบกระเทือน ดานนอกติดฉลากแสดงชื่อ และชื่อทางวิทยาศาสตรของเชื้อโรค
หรื อ พิ ษ จากสั ต ว ที่ ใ ช ใ นภาษาอั ง กฤษ ปริ ม าณที่ บ รรจุ วั น เดื อ น ป ที่ผ ลิ ต สถานที่ ผ ลิต คํ า ว า
“เชื้ออันตราย” หรือ “สารอันตราย” และชื่อและที่อยูของผูที่จะติดตอไดในกรณีที่ภาชนะบรรจุนั้นแตก
หรือเสียหายในระหวางการขนสง
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(๔) ระบุเลขที่ของใบอนุญาตนําผานไวที่หีบหอของภาชนะที่บรรจุเชื้อโรคและพิษจากสัตว
ที่นําผาน
(๕) จัดทําบัญชีรายเดือนแสดงการนําผานเชื้อโรคและพิษจากสัตวตามแบบที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเก็บบัญชีดังกลาวไว ณ สถานที่ครอบครองหรือสถานที่เก็บ
เชื้อโรคและพิษจากสัตวที่นําผานเพื่อการตรวจสอบ
ใหผูรับ ใบอนุญาตดําเนิน การตาม (๒) ตามหลักเกณฑแ ละวิธีการที่อธิบดีกําหนดภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอนุญาต
ขอ ๒๙ ภายใตบังคับขอ ๒๘ (๒) ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตประสงคจะเปลี่ยนแปลงบุคคล
ผูทําหนาที่ควบคุมการนําผานเชื้อโรคและพิษจากสัตว หรือประสงคจะจัดใหมีบุคคลผูทําหนาที่ควบคุม
การนําผานเชื้อโรคและพิษจากสัตวเพิ่ม ขึ้น จากที่ไดดําเนิน การไวตามขอ ๒๘ วรรคสอง ใหผูรับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเปนหนังสือพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับบุคคล
ผูทําหนาที่ควบคุมการนําผานเชื้อโรคและพิษจากสัตวตามที่ระบุในคําขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ตออธิบดีเพื่อพิจารณา
ใหนําความในขอ ๓ ขอ ๔ และขอ ๒๖ มาใชบังคับกับการรับคําขอ การพิจารณาคําขอ
และการมีคําสั่งเกี่ยวกับคําขอตามความในขอนี้ดวยโดยอนุโลม
ขอ ๓๐ แบบคําขออนุญาต และแบบใบอนุญาตนําผานเชื้อโรคและพิษจากสัตวใหเปนไป
ตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๕
การตออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตผลิต ครอบครอง
จําหนาย นําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว
ขอ ๓๑ ผูรับใบอนุญาตผลิต ครอบครอง จําหนาย นําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งเชื้อโรค
และพิษจากสัตวผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตออธิบดีภายใน
เก า สิ บ วั น ก อ นใบอนุ ญ าตสิ้ น อายุ พ ร อ มด ว ยเอกสารหรื อ หลั ก ฐานตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นแบบคํ า ขอ
ตออายุใบอนุญาตที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ในการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต อธิบดีจะแสดงการตออายุใบอนุญาตไวในรายการตออายุ
ใบอนุญาตนั้น หรือจะออกใบอนุญาตใหใหมก็ได
ขอ ๓๒ ใหนําความในขอ ๓ ขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๑๒ ขอ ๑๓ ขอ ๑๙ ขอ ๒๐ ขอ ๒๖
และข อ ๒๗ มาใชบั งคั บกั บการพิจ ารณาคํา ขอตอ อายุใ บอนุญ าตและการตอ อายุใ บอนุญ าตผลิ ต
ครอบครอง จําหนาย นําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตวดวยโดยอนุโลม
ขอ ๓๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตผลิต ครอบครอง จําหนาย นําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งเชื้อโรค
และพิษจากสัตวสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตนั้นยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตตออธิบดีพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
ที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหอธิบดีออกใบแทนใบอนุญาต โดยใชแบบใบอนุญาตเดิม และใหระบุคําวา “ใบแทน”
ไวที่ดานหนาดวย
หมวด ๖
สถานที่ยื่นคําขออนุญาต คําขอตออายุใบอนุญาต และคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตผลิต ครอบครอง จําหนาย นําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว
ขอ ๓๔ การยื่นคําขอรับใบอนุญาต คําขอตออายุใบอนุญาต และคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
ตามกฎกระทรวงนี้ ใหยื่น ณ สถานที่ดังตอไปนี้
(๑) กรุงเทพมหานคร ใหยื่ น ณ สํานักยาและวั ตถุเสพติ ด กรมวิทยาศาสตรก ารแพทย
กระทรวงสาธารณสุข
(๒) จังหวัดอื่น ใหยื่น ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น ๆ หรือ ณ สํานักยาและวัตถุเสพติด
กรมวิทยาศาสตรการแพทย กระทรวงสาธารณสุข
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๕ คําขอรับใบอนุญาต คําขอตออายุใบอนุญาต หรือคําขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิต
ครอบครอง จําหนาย นําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตวที่ไดยื่น ไวกอ นวัน ที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับและยังอยูในระหวางการพิจารณาของอธิบดี ใหถือวาเปนคําขอรับใบอนุญาต
คําขอตออายุใบอนุญาต หรือคําขอรับใบแทนใบอนุญาตที่ยื่นตามกฎกระทรวงนี้
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ขอ ๓๖ ใบอนุญาตผลิต ครอบครอง จําหนาย นําเขา สงออก หรือนําผาน ซึ่งเชื้อโรค
และพิษจากสัตวที่ออกไวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหยังคงมีผลบังคับตอไปจนกวาจะสิ้นอายุ
ใหไว ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
วิทยา แกวภราดัย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

บัญชีรายการ
อุปกรณทใี่ ชในการผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว
------------------สถานที่ผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตวตองมีอุปกรณ ดังตอไปนี้
อุปกรณที่ใชในการผลิตเชื้อโรค
๑. เครื่องชั่งละเอียด (analytical balance)
ชั่งไดละเอียดถึง ๑ มิลลิกรัม
๒. เครื่องชั่งหยาบ (top loading balance)
ชั่งได ๐.๑ – ๕๐๐ กรัม
๓. เครื่องนึ่งอัด (autoclave)
ปรับอุณหภูมิไดถึง ๑๒๑ องศาเซลเซียส
๔. ตะเกียงฆาเชื้อ (burner) พรอมสายยาง และกาซ
๕. เครื่องหมุนเหวีย่ ง (centrifuge) เครื่องหมุนเหวี่ยงอุณหภูมติ ่ํา
(refrigerated centrifuge) หรือเครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็วสูง
(high speed centrifuge)
๖. ภาชนะดูดความชื้น (desiccator)
๗. ตูแชแข็งที่มีอุณหภูมิ -๒๐ องศาเซลเซียส หรือต่ํากวา
๘. ตูอบฆาเชื้อ (hot air oven)
๙. ตูเพาะเชื้อ (incubator)
๑๐. กลองจุลทรรศน
๑๑. เครื่องวัดความเปนกรดและดาง (pH meter)
๑๒. ตูเย็น
๑๓. ตูปลอดเชื้อ (sterile hood or laminar flow or safety cabinet)
๑๔. นาฬิกาตั้งเวลา
๑๕. อางน้ําอุน
๑๖. เครื่องกรองเชื้อ
๑๗. เครื่องทําสุญญากาศ (vacuum pump)

๑ เครื่อง
๑ เครื่อง
๑ เครื่อง
๑ อัน

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑

เครื่อง
อัน
ตู
ตู
ตู
เครื่อง
เครื่อง
ตู
ตู
เรือน
อัน
เครื่อง
เครื่อง

๒
อุปกรณที่ใชในการผลิตพิษจากสัตว
๑. เครื่องชั่งละเอียด (analytical balance)
ชั่งไดละเอียดถึง ๑ มิลลิกรัม
๒. เครื่องนึ่งอัด (autoclave)
ปรับอุณหภูมิไดถึง ๑๒๑ องศาเซลเซียส
๓. ตะเกียงฆาเชื้อ (burner) พรอมสายยาง และกาซ
๔. ภาชนะดูดความชื้น (desiccator)
๕. ตูอบฆาเชื้อ (hot air oven)
๖. ตูเย็น
๗. เครื่องทําสุญญากาศ (vacuum pump)

๑ เครื่อง
๑
๑
๑
๑
๑
๑

เครื่อง
อัน
อัน
ตู
ตู
เครื่อง
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต และการอนุญาตผลิต ครอบครอง จําหนาย นําเขา สงออก หรือนําผาน
ซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว เพื่อใหการดําเนินงานมีความคลองตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น ประกอบกับในปจจุบัน
ไดมีการศึกษาเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรียมากขึ้น สมควรกําหนดคุณสมบัติของบุคคลผูทําหนาที่ควบคุมการผลิต
ครอบครอง จํา หน า ย นํ า เข า สง ออก หรื อ นํา ผา นซึ่ง เชื้ อ โรคและพิ ษ จากสั ต ว ต ามที่ไ ด กํา หนดไว ใ น
กฎกระทรวงฉบับตาง ๆ เสียใหมใหครอบคลุมถึงผูที่ไดรับปริญญาในสาขาวิชาอื่นที่มีการศึกษาดานจุลชีววิทยา
ไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต สามารถเปน บุค คลผูทําหนาที่ค วบคุมการผลิต ครอบครอง จําหนาย นําเขา
สงออก หรือนําผานซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตวไดดวย รวมทั้งกําหนดสถานที่ยื่นคําขออนุญาตเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการยื่นคําขอยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

