
 
กฎกระทรวง 

การแจ้งและการออกหนงัสอืรับรองการแจง้ผลิต  น าเขา้  ส่งออก  ขาย  น าผ่าน   
หรือมไีว้ในครอบครองเชือ้โรค  กลุ่มที ่ ๒  หรือพิษจากสัตว ์ กลุม่ที่  ๑ 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๒๑  วรรคสาม  มาตรา  ๒๖  วรรคสอง   
มาตรา  ๓๐  วรรคสาม  และมาตรา  ๓๓  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์    
พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้   
“หนังสือรับรองการแจ้ง”  หมายความว่า  หนังสือรับรองการแจ้งผลิต  น าเข้า  ส่งออก  ขาย  

น าผ่าน  หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค  กลุ่มที่  ๒  หรือพิษจากสัตว์  กลุ่มที่  ๑ 
ข้อ ๒ การยื่นค าขอ   การออกใบรับแจ้ ง   และการออกหนั งสือรับรองการแจ้ ง 

ตามกฎกระทรวงนี้  ให้ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก  ในระหว่างที่ยังไม่สามารถ
ด าเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  ให้ยื่นค าขอโดยวิธีการทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือ
ให้ยื่นค าขอ  ณ  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  หรือสถานที่อื่นตามที่อธิบดีก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๓ ใบรับแจ้ง  หนังสือรับรองการแจ้ง  หนังสือแจ้งกรณีเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ 
มีระดับความรุนแรงสูงขึ้น  หนังสือแจ้งเลิกด าเนินการ  และค าขอตามกฎกระทรวงนี้  ให้เป็นไปตามแบบที่
อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๑ 
การขอรับหนงัสือรบัรองการแจ้ง 

 
 

ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะผลิต  น าเข้า  ส่งออก  ขาย  น าผ่าน  หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค  
กลุ่มที่  ๒  หรือพิษจากสัตว์  กลุ่มที่  ๑  ให้ยื่นค าขอรับหนังสือรับรองการแจ้งต่ออธบิดี  พร้อมด้วยข้อมลู  
เอกสาร  หรือหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   สิงหาคม   ๒๕๖๓



(๑) เลขประจ าตัวประชาชน  ในกรณีที่บุคคลธรรมดาเป็นผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
(๒) ชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคล  ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
(๓) ใบส าคัญถิ่นที่อยู่อาศัย  ในกรณีผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง  หรือผู้แทนนิติบุคคล 

หรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคล  ไม่ได้มีสัญชาติไทย 
(๔) หนังสือมอบอ านาจในกรณีที่ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งไม่ใช่ผู้มีอ านาจลงนามแทน 

นิติบุคคล 
(๕) เอกสารหรือหลักฐานแสดงลักษณะสถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์  

ตามประกาศที่ออกตามมาตรา  ๖  (๔)   
(๖) เอกสารหรือหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้ด าเนินการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามประกาศ

ที่ออกตามมาตรา  ๖  (๕) 
(๗) ค ายินยอมให้อธิบดีเข้าถึงข้อมูลตาม  (๑)  และ  (๒)  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
ข้อ ๕ ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ตามข้อ  ๔  ให้ยื่นเอกสาร

หรือหลักฐานเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์  และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณ

ใกล้เคียง 
(๒) แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณสถานที่ผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ 

ที่ถูกต้องตามมาตราส่วนโดยแสดงรายการ  ดังต่อไปนี้   
 (ก) การแบ่งกั้นห้อง  เนื้อที่  หรือบริเวณที่ใช้ในการผลิตและที่ใช้ในการเก็บเชื้อโรคหรือ

พิษจากสัตว์ที่ได้จากการผลิต 
 (ข) ต าแหน่งที่เก็บเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ที่ได้จากการผลิต 
 (ค) ท่อหรือทางระบายน้ า  ระบบ  และกรรมวิธีก าจัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง 
ในกรณีที่ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งตามวรรคหนึ่ง  มิได้เป็นเจ้าของสถานที่ผลิตเชื้อโรคหรือ

พิษจากสัตว์  ให้แนบหนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของสถานที่ผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ด้วย 
ข้อ ๖ ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งน าเข้า  ส่งออก  ขาย  หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค

หรือพิษจากสัตว์ตามข้อ  ๔  ให้ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่มีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์  และสิ่งปลูกสร้าง

ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
(๒) แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณสถานที่มีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือ 

พิษจากสัตว์ที่ถูกต้องตามมาตราส่วนโดยแสดงรายการ  ดังต่อไปนี้   
 (ก) การแบ่งกั้นห้อง  เนื้อที่  หรือบริเวณที่ใช้ในการเก็บเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ 
 (ข) ต าแหน่งที่เก็บเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   สิงหาคม   ๒๕๖๓



(๓) รายละเอียดของผู้ขนส่ง  ในกรณีที่มีการขนส่งเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์   
ในกรณีที่ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งตามวรรคหนึ่ง  มิได้เป็นเจ้าของสถานที่มีไว้ในครอบครอง 

เชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์  ให้แนบหนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของสถานที่มีไว้ในครอบครองเชื้อโรค 
หรือพิษจากสัตว์ด้วย 

ข้อ ๗ ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งน าผ่านเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ตามข้อ   ๔  ให้ยื่น
เอกสารแสดงรายละเอียดของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง  รวมถึงเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งด้วย 

กรณีที่มีการแวะพัก  ให้ยื่นเอกสารที่แสดงรายละเอียดของสถานที่ตั้งของจุดแวะพักด้วย 
ข้อ ๘ เมื่อได้รับค าขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง  ให้อธิบดีตรวจสอบค าขอรับหนังสือรับรอง

การแจ้ง  รวมทั้งข้อมูล  เอกสาร  และหลักฐานว่ามีความถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่   ถ้าถูกต้อง 
และครบถ้วน  ให้ออกใบรับค าขอรับหนังสือรับรองการแจ้งและใบรับแจ้งตามมาตรา  ๒๑  วรรคสอง
ให้แก่ผู้ขอรับหนงัสือรับรองการแจ้ง  เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการผลิต  น าเข้า  ส่งออก  ขาย  น าผ่าน  หรือ
มีไว้ในครอบครองเชื้อโรค  กลุ่มที่  ๒  หรือพิษจากสัตว์  กลุ่มที่  ๑  ได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่ 
อธิบดียังมิได้ออกหนังสือรับรองการแจ้ง  หากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้บันทึกความบกพร่องนั้นไว้
และแจ้งให้ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งแก้ไขเพ่ิมเติมค าขอรับหนังสือรับรองการแจ้งหรือจัดส่งข้อมูล   
เอกสาร  หรือหลักฐานให้ถกูตอ้งและครบถว้นภายในระยะเวลาที่อธบิดกี าหนด  ในกรณีที่การยื่นค าขอรบั
หนังสือรับรองการแจ้งมิได้กระท าโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ให้อธิบดีและผู้ขอรับหนังสือรับรอง 
การแจ้งลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

ในกรณีที่ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค าขอรับหนังสือรับรองการแจ้งหรือ  
ไม่จัดส่งข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง   
ให้ถือว่าผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งไม่ประสงค์จะให้ด าเนินการตอ่ไป  และให้อธิบดีจ าหน่ายเรื่องออกจาก 
สารบบ 

ข้อ ๙ ในกรณีที่ค าขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง  รวมทั้งข้อมูล  เอกสาร  และหลักฐาน
ถูกต้องและครบถ้วน  ให้อธิบดีพิจารณาค าขอรับหนังสือรับรองการแจ้งให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน   
ถ้าผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๓  ให้อธิบดีมีค าสั่ง
ออกหนังสือรับรองการแจ้งได้ 

ในกรณีที่อธิบดีมีค าสั่งไม่ออกหนังสือรับรองการแจ้ง  ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับหนังสือรับรอง
การแจ้งทราบ  พร้อมด้วยเหตุผลและสิทธิอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีค าสั่งไม่ออกหนังสือรับรอง
การแจ้ง 

เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง   อธิบดีจะแจ้งให้ผู้ขอรับหนังสือ
รับรองการแจ้งทราบโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งตามวรรคสองด้วยก็ได้ 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   สิงหาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๑๐ ในกรณีอธิบดีมีค าสั่งออกหนังสือรับรองการแจ้ง   ให้มีหนังสือแจ้งผู้ขอรับหนังสือ
รับรองการแจ้งทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีค าสั่งดังกล่าว  และให้ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งช าระ
ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว  เมื่อผู้ขอรับ
หนังสือรับรองการแจ้งได้ช าระค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งแล้ว   ให้อธิบดีออกหนังสือรับรอง 
การแจ้งให้แก่ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งตามแบบที่อธิบดีประกาศก าหนด  ทั้งนี้  ให้จัดส่งหนังสือ 
รับรองการแจ้งให้แก่ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางไปรษณีย์  
ลงทะเบียนตอบรับ  เว้นแต่ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งได้แสดงความประสงค์จะรับหนังสือรับรองการแจ้ง 
ด้วยตนเอง 

ในกรณีที่ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งไม่ช าระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง   
ให้ถือว่าผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งไม่ประสงค์จะรับหนังสือรับรองการแจ้ง   และให้อธิบดีจ าหน่าย
เรื่องออกจากสารบบ 

เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง   อธิบดีจะแจ้งและออกใบรับแจ้ง 
การช าระค่าธรรมเนียมให้ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปพร้อมกับหนังสือแจ้ง 
ตามวรรคหนึ่งด้วยก็ได้ 

ข้อ ๑๑ หนังสือรับรองการแจ้งให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองการแจ้ง 

หมวด  ๒ 
การขอแกไ้ขรายการ  การอนุญาตใหแ้ก้ไขรายการ  และการแจ้งการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ 

 
 

ข้อ ๑๒ ในกรณีผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งประสงค์จะแก้ไขรายการในหนังสือรับรองการแจ้ง  
ให้ยื่นค าขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสือรับรองการแจ้งต่ออธิบดี  พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับรายการในหนังสือรับรองการแจ้งที่ประสงค์จะแก้ไข   และข้อมูล  เอกสาร  
หรือหลักฐานอื่นตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสือรับรองการแจ้ง 

ให้น าความในข้อ  ๘  และข้อ  ๑๐  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาค าขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
รายการในหนังสือรับรองการแจ้งด้วยโดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่น าเข้า  สถานที่ส่งออก  สถานที่ขาย  หรือสถานที ่
มีไว้ในครอบครองเป็นการชั่วคราวเพราะมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนอันไม่อาจด าเนินการยื่นค าขอตามวรรคหนึ่งได้   
ให้ด าเนินการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ดังกล่าวเป็นการชั่วคราวได้  และให้ด าเนินการแจ้งสถานที่เก็บ   
รายละเอียดเกี่ยวกับเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์  และระยะเวลาในการเก็บให้อธิบดีทราบไม่ว่าด้วยวิธีการใด 
ภายในสามวันนับแต่วันที่มีการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่นั้น   

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   สิงหาคม   ๒๕๖๓



หมวด  ๓ 
การแจ้งกรณีเชื้อโรค  กลุม่ที ่ ๒  หรือพิษจากสตัว ์ กลุม่ที่  ๑ 

มีระดับความรุนแรงสูงขึ้นกว่าระดบัที่ระบุไว้ในหนังสอืรบัรองการแจ้ง 
 
 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่การด าเนินการผลิต  น าเข้า  ส่งออก  ขาย  น าผ่าน  หรือมีไว้ในครอบครอง
เชื้อโรค  กลุ่มที่  ๒  หรือพิษจากสัตว์  กลุ่มที่  ๑  ปรากฏว่าเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ดังกล่าวมีระดับ 
ความรุนแรงสูงขึ้นกว่าระดับที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการแจ้ง   ให้ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) หยุดการด าเนินการผลิต  น าเข้า  ส่งออก  ขาย  หรือน าผ่านเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์นั้นทันที 
(๒) แจ้งให้อธิบดีทราบภายในสามวัน  พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานอื่นที่แสดงให้เหน็ถงึ 

ระดับความรุนแรงของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์  และวิธีการเพ่ือความปลอดภัยและการป้องกันอันตราย 
ต่อบุคคล  สิ่งแวดล้อม  หรือสาธารณชน  รวมทั้งแจ้งความประสงค์วา่จะด าเนนิการต่อไปในระดบัที่สงูขึน้ 
หรือไม่  หากไม่ประสงค์จะด าเนินการต่อไปในระดับที่สูงขึ้น  ให้ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งด าเนินการ 
ท าลายหรือส่งมอบเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ดังกล่าวตามมาตรา  ๓๕  และให้แจ้งผลการด าเนินการ 
ให้อธิบดีทราบภายในสามวัน 

ข้อ ๑๔ เมื่ออธิบดีได้รับแจ้งตามข้อ  ๑๓  แล้ว  ให้พิจารณาข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานอื่น
ตามข้อ  ๑๓  (๒)  หากปรากฏว่าเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์นั้นมีระดับความรุนแรงสูงขึ้นและผู้รับหนังสือ
รับรองการแจ้งสามารถขอรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๒  หรือปฏิบัติตามมาตรา  ๒๙  แล้วแต่กรณี  ได้   
และผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งประสงค์จะด าเนินการต่อไปในระดับความรุนแรงสูงขึ้น   ให้อธิบดีแจ้งให้
ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งขอรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๒  หรือปฏิบัติตามมาตรา  ๒๙  ภายใน
ระยะเวลาที่อธิบดีก าหนด   

ในกรณีที่ผูร้ับหนังสือรับรองการแจ้งไมข่อรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๒  หรือปฏิบัติตามมาตรา  ๒๙  
ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งไม่ประสงค์จะด าเนินการต่อไป 
ในระดับที่สูงขึ้น  และให้ผู้รับหนงัสือรับรองการแจ้งด าเนนิการท าลายหรือส่งมอบเชื้อโรคหรือพิษจากสตัว์
ดังกล่าวตามมาตรา  ๓๕  และให้แจ้งผลการด าเนินการให้อธิบดีทราบภายในสามวัน 

ในกรณีที่อธิบดีเห็นว่าไม่สามารถออกใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๒  ให้แก่ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง  
หรือเห็นว่าผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรา  ๒๙  ได้  ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งให้
ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งด าเนินการท าลายหรอืส่งมอบเชื้อโรคหรอืพิษจากสัตวด์ังกล่าวตามมาตรา  ๓๕  
และให้แจ้งผลการด าเนินการให้อธิบดีทราบภายในสามวัน 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   สิงหาคม   ๒๕๖๓



หมวด  ๔ 
การต่ออายุหนังสอืรับรองการแจง้และการออกใบแทนหนังสอืรับรองการแจ้ง 

 
 

ข้อ ๑๕ ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งที่ประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้ง   ให้ยื่นค าขอ
ต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งต่ออธิบดีภายในเก้าสิบวันก่อนหนังสือรับรองการแจ้งสิ้นอายุ   พร้อมด้วย
หนังสือรับรองการแจ้ง  ข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานอื่นตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอตอ่อายุหนังสือรับรอง
การแจ้ง   

เมื่อได้ยื่นค าขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งแล้ว  ให้ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งด าเนินการ
ต่อไปได้จนกว่าอธิบดีจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งนั้น 

ให้น าความในข้อ  ๘  ข้อ  ๙  และข้อ  ๑๐  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาต่ออายุหนังสือรับรอง
การแจ้งด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือเสียหายในสาระส าคัญ   
ให้ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นค าขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งต่ออธิบดีภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ทราบการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือเสียหายในสาระส าคัญ  พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบแจ้งความ  กรณีหนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย 
(๒) หนังสือรับรองการแจ้งหรือเลขที่หนังสือรับรองการแจ้ง   กรณีหนังสือรับรองการแจ้ง 

ถูกท าลายหรือเสียหายในสาระส าคัญ   
(๓) ข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานอื่นตามที่ก าหนดในแบบค าขอรับใบแทนหนังสือรับรอง 

การแจ้ง 
ให้น าความในข้อ  ๘  และข้อ  ๑๐  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาค าขอรับใบแทนหนังสือรับรอง

การแจ้งและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งด้วยโดยอนุโลม 
ในกรณีที่ค าขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง   รวมทั้งข้อมูล  เอกสาร  และหลักฐาน 

ตามวรรคหนึง่ถกูตอ้งและครบถว้น  ให้อธิบดีออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวัน 

หมวด  ๕ 
การแจ้งเลิกผลติ  น าเขา้  สง่ออก  ขาย  น าผ่าน  หรือมไีว้ในครอบครองเชื้อโรค  กลุ่มที่  ๒ 

หรือพิษจากสตัว ์ กลุ่มที่  ๑ 
 
 

ข้อ ๑๗ ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งซึ่งประสงค์จะเลิกผลิต  น าเข้า  ส่งออก  ขาย  น าผ่าน  
หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค  กลุ่มที่  ๒  หรือพิษจากสัตว์  กลุ่มที่  ๑  ให้แจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดี

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   สิงหาคม   ๒๕๖๓



ล่วงหน้าก่อนวันที่ประสงค์จะเลิกด าเนินการดังกล่าว  และให้ถือว่าหนังสือรับรองการแจ้งสิ้นอายุนับแต่
วันที่ประสงค์จะเลิกด าเนินการนั้น 

เมื่อได้แจ้งเลิกด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ในระหว่างที่หนังสือรับรองการแจ้งยังไม่สิ้นอายุ
ตามวรรคหนึ่ง  ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งต้องปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา  ๖  (๔)  (๕)  (๑๐)  
(๑๑)  (๑๒)  (๑๓)  (๑๔)  (๑๕)  และ  (๑๘)  ตลอดระยะเวลาที่หนังสือรับรองการแจ้งยังไม่สิ้นอายุ 

ในกรณีที่ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งได้แจ้งเลิกการด าเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์
ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้งท าลายหรือส่งมอบเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ที่เหลืออยู่
ตามมาตรา  ๓๕  และให้แจ้งผลการด าเนินการดังกล่าวให้อธิบดีทราบโดยเร็ว   และน าหนังสือรับรอง 
การแจ้งส่งคืนต่ออธิบดีเพื่อประทับตรายกเลิกหนังสือรับรองการแจ้งดังกล่าวต่อไป 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  29  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

อนุทิน  ชาญวรีกูล 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   สิงหาคม   ๒๕๖๓



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มาตรา  ๒๑  วรรคสาม  มาตรา  ๒๖  
วรรคสอง  และมาตรา  ๓๓  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติให้
การแจ้ง  การออกใบรับแจ้ง  การออกหนังสือรับรองการแจ้ง  อายุหนังสือรับรองการแจ้ง  การต่ออายุหนังสือ
รับรองการแจ้ง  การออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้ง  การขอแก้ไขรายการ  การอนุญาตให้แก้ไขรายการ  
การแจ้งการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ในหนังสือรับรองการแจ้ง   และการแจ้งเลิกด าเนินการผลิต  น าเข้า  
ส่งออก  ขาย  น าผ่าน  หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค  กลุ่มที่  ๒  หรือพิษจากสัตว์  กลุ่มที่  ๑  เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ประกอบกับมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว  บัญญัติให้ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง  แจ้งต่ออธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทราบโดยเร็ว  ในกรณี
ที่การด าเนินการผลิต  น าเข้า  ส่งออก  ขาย  น าผ่าน  หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ 
มีระดับความรุนแรงสูงขึ้นกว่าระดับที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการแจ้ง  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๖๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   สิงหาคม   ๒๕๖๓


