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พระราชบญัญตัิเชื อโรคและพิษจากสตัว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ 
และแก้ไขเพิ มเติม (ฉบบัที  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔



พ.ศ. ๒๔๗๒ 
จอมพลเรือสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอเจา้ฟ้าบริพตัรสุขมุพนัธ์ กรมพระนครสวรรคว์รพินิต เสนาบดี 

กระทรวงมหาดไทย
� แต่งตั/ง คกก ควบคุมการทําวคัซีนและเซรุ่ม  

รัฐบาลตอ้งการส่งเสริมและควบคุมการผลิตวคัซีนและเซรุ่มจึงกาํหนดใหเ้ป็นหนา้ที9ของกรมสาธารณสุขและ
สภากาชาดสยาม ควบคุมการผลิตและกาํหนดวิธีใชว้คัซีนเซรุ่มต่าง

พ.ศ. ๒๔๗๒ 
จอมพลเรือสมเดจ็พระเจา้บรมวงศเ์ธอเจา้ฟ้าบริพตัรสุขมุพนัธ์ กรมพระนครสวรรคว์รพินิต เสนาบดี 

กระทรวงมหาดไทย
� แต่งตั/ง คกก ควบคุมการทําวคัซีนและเซรุ่ม  

รัฐบาลตอ้งการส่งเสริมและควบคุมการผลิตวคัซีนและเซรุ่มจึงกาํหนดใหเ้ป็นหนา้ที9ของกรมสาธารณสุขและ
สภากาชาดสยาม ควบคุมการผลิตและกาํหนดวิธีใชว้คัซีนเซรุ่มต่าง

พ.ศ. ๒๔๗๕ 
สภาผูแ้ทนราษฎรไดต้รา พ.ร.บ. ควบคุมเชื0อโรคและพษิซึ�งมาจากสัตว์เป็นภัย 

� เพื9อใหม้ีการควบคุมการผลิต การครอบครอง การใช ้การจาํหน่าย และการนาํเขา้ซึ9 งเชื/อโรคและพิษซึ9งเกิดจาก
เชื/อจุลินทรียแ์ละพิษซึ9งเกิดจากสตัวใ์นการทาํเซรุ่มและวคัซีน โดยมุ่งวตัถุประสงคเ์พื9อใหเ้กิดความปลอดภยัแก่
ประชาชน [บงัคบัใช ้๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๕]

พ.ศ. ๒๔๗๕ 
สภาผูแ้ทนราษฎรไดต้รา พ.ร.บ. ควบคุมเชื0อโรคและพษิซึ�งมาจากสัตว์เป็นภัย 

� เพื9อใหม้ีการควบคุมการผลิต การครอบครอง การใช ้การจาํหน่าย และการนาํเขา้ซึ9 งเชื/อโรคและพิษซึ9งเกิดจาก
เชื/อจุลินทรียแ์ละพิษซึ9งเกิดจากสตัวใ์นการทาํเซรุ่มและวคัซีน โดยมุ่งวตัถุประสงคเ์พื9อใหเ้กิดความปลอดภยัแก่
ประชาชน [บงัคบัใช ้๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๕]

พ.ศ. ๒๔๘๙ 
� จดัระเบียบบริหารราชการแผน่ดินใหม่ กรมสาธารณสุข ถกูยกฐานะขึ�นเป็นกระทรวงสาธารณสุข

� การควบคุมการทาํวคัซีนและเซรุ่มจึงถกูโอนมาเป็นอาํนาจหนา้ที9ของกระทรวงสาธารณสุข 
(ตั/งแต่วนัที9๗ มกราคม ๒๔๙๐)

พ.ศ. ๒๔๘๙ 
� จดัระเบียบบริหารราชการแผน่ดินใหม่ กรมสาธารณสุข ถกูยกฐานะขึ�นเป็นกระทรวงสาธารณสุข

� การควบคุมการทาํวคัซีนและเซรุ่มจึงถกูโอนมาเป็นอาํนาจหนา้ที9ของกระทรวงสาธารณสุข 
(ตั/งแต่วนัที9๗ มกราคม ๒๔๙๐)



� วนัที9 ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ครม รับหลกัการใหส้่งร่าง พ.ร.บ. ควบคุมเชื/อโรค ทอกซิน 
และพิษจากสตัวซ์ึ9 งเป็นภยั 

� วนัที9 ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ครม รับหลกัการใหส้่งร่าง พ.ร.บ. ควบคุมเชื/อโรค ทอกซิน 
และพิษจากสตัวซ์ึ9 งเป็นภยั 

� วนัที9 ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ คกก. วิสามญัแห่งสภาผูแ้ทนราษฎร ไดม้ีมติเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. เชื/อ
โรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. ....

� วนัที9 ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ประกาศบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมาย 

พระราชบัญญัติเชื0อโรคและพษิจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕

� วนัที9 ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ คกก. วิสามญัแห่งสภาผูแ้ทนราษฎร ไดม้ีมติเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. เชื/อ
โรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. ....

� วนัที9 ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ประกาศบงัคบัใชเ้ป็นกฎหมาย 

พระราชบัญญัติเชื0อโรคและพษิจากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕

� วนัที9 ๒๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกาศใชฉ้บบัแกไ้ข ฉบบัที9 ๒

พระราชบัญญัตเิชื0อโรคและพษิจากสัตว์ แก้ไขเพิ�มเตมิ (ฉบับที� ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

� วนัที9 ๒๘ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกาศใชฉ้บบัแกไ้ข ฉบบัที9 ๒

พระราชบัญญัตเิชื0อโรคและพษิจากสัตว์ แก้ไขเพิ�มเตมิ (ฉบับที� ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

พ.ศ. ๒๔๗๕
๔๗ ปี

๓ ปี

๑๙ ปี

พระราชบัญญัตเิชื0อโรคและพษิจากสัตว์ พ.ศ....
๑๒ ปี

๘๑ ปี



กรอบแนวความคิดของกฎหมาย
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� เกี9ยวกบัการควบคุมและป้องกนัเชื/อโรคและพิษจากสตัว ์โดยมีเจตนารมณ์เพื9อประโยชน์
ในการคุม้ครองความปลอดภยัและสวสัดิภาพของประชาชน



พรบ ชรพ ๒๕๒๕ และ ๒๕๔๔
ประกอบด้วย ๒๗ มาตรา

24/09/56BPAT, DMSc, MOPH (สกช วพ สธ)

5

� มาตรา ๑-๓ ทั9วไป

� มาตรา ๔ นิยาม

� มาตรา ๕ หา้มมิใหด้าํเนินการ หากไม่ไดร้ับ
อนุญาต 

� มาตรา ๕/๑ ยกเวน้ไม่ตอ้งขออนุญาต 
(รายละเอียดตามกฎกระทรวง ยกเวน้)

� มาตรา ๖ คุณสมบตัิผูข้ออนุญาต

� มาตรา ๗ ประเภทใบอนุญาต

� มาตรา ๘ การหมดอายใุบอนุญาต และการต่อ
อายใุบอนุญาต (รายละเอียดตามกฎกระทรวง
อนุญาต)

� มาตรา ๙ กรณีไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่ต่อ
ใบอนุญาต

� มาตรา ๑๐ ออกใบแทนใบอนุญาต

� มาตรา ๑๑ และ ๑๑/๑-๔ อาํนาจพนกังาน
เจา้หนา้ที9  และการจดัการสิ9งที9ยดึหรืออายดั

� มาตรา ๑๒ และ ๑๒/๑ การปฏิบตัิหนา้ที9ของ
พนกังานเจา้หนา้ที9

� มาตรา ๑๓ ขอ้หา้มสาํหรับผูร้ับอนุญาต

� มาตรา ๑๔ ขอ้ปฏิบตัิสาํหรับผูร้ับอนุญาต

� มาตรา ๑๕ การดาํเนินการหากผูร้ับอนุญาตฝ่าฝืน

� มาตรา ๑๖ การเลิกดาํเนินกิจการ

� มาตรา ๑๗ การดาํเนินการของผูไ้ม่ไดต้่อ
ใบอนุญาต ถูกเพิกถอน หรือเลิกดาํเนินกิจการ

� มาตรา ๑๘-๒๕/๑ บทลงโทษ

� มาตรา ๒๖ การดาํเนินการช่วงเปลี9ยน พรบ 

� มาตรา ๒๗ ใหอ้าํนาจ รมต สธ
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� กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑ ์วธิีการ และเงื9อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาต
ผลิต ครอบครอง จาํหน่าย นาํเขา้ ส่งออก หรือนาํผา่นซึ9 งเชื/อโรคและพิษจากสัตว ์
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
� ใหย้กเลิก กฎกระทรวง ฉบบัที9 ๑-๖ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความใน

พระราชบญัญตัิเชื/อโรคและพิษจากสัตว ์พ.ศ. ๒๕๒๕
[ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๖/ตอนที9 ๖๗ก/หนา้ ๑๐/๘ กนัยายน ๒๕๕๒]

� กฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑก์ารปฏิบตัิของหน่วยงานที9ไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งขอ
อนุญาตในการผลิต ครอบครอง จาํหน่าย นาํเขา้ ส่งออกหรือนาํผา่นซึ9 งเชื/อโรคและ
พิษจากสัตว ์พ.ศ. ๒๕๕๒
[ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๖/ตอนที9 ๘๖ก/หนา้ ๒๓/๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒]
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มาตรา ๔  ในพระราชบญัญตัินี/

“เชื/อโรค” หมายความวา่

(๑) เชื/อจุลินทรีย์

(๒) เชื/ออื9นตามที9กาํหนดในกฎกระทรวง

(๓) ผลิตผลจาก (๑) หรือ (๒)

“พิษจากสัตว”์ หมายความวา่ พิษที9เกิดจากสัตวท์ี9ทาํใหเ้กิดโรคในคน ปศุสัตว ์สัตว์
พาหนะ หรือสัตวอ์ื9นที9กาํหนดในกฎกระทรวง เช่น พิษจากงู พิษจากแมลง และพิษ
จากปลาปักเป้า
ทั�งนี� เฉพาะที�ทาํให้เกิดโรคในคน ปศสุัตว์ สัตว์พาหนะหรือสัตว์อื�นที�กาํหนดในกฎกระทรวง
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ผลิต หมายถึง เพาะ ผสม ปรุง แปรสภาพ แบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ

ครอบครอง หมายถึง การมีไวใ้นหน่วยงาน

จาํหน่าย หมายถึง ขาย จ่าย แจก แลกเปลี9ยน ให ้หาย สูญหาย ทิ/ง หรือทาํลาย

นาํเขา้ หมายถึง นาํหรือสั9งเขา้มาในราชอาณาจกัร

ส่งออก หมายถึง นาํหรือส่งออกนอกราชอาณาจกัร

นาํผา่น หมายถึง นาํหรือส่งผา่นราชอาณาจกัรโดยมีการขนถ่ายหรือเปลี9ยนพาหนะ



บงัคบัใช้
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ผลติ ครอบครอง จําหน่าย นําเข้า ส่งออก นําผ่าน 

มาตรา ๕  หา้มมิใหผู้ใ้ดผลิต ครอบครอง จาํหน่าย นาํเขา้ ส่งออกหรือนาํ
ผา่นซึ9งเชื/อโรค หรือพิษจากสตัว ์เวน้แต่จะไดร้ับใบอนุญาตจากอธิบดี 

� การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และ
เงื9อนไขที9กาํหนดในกฎกระทรวง  (หลกัเกณฑ์อนุญาต) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



ได้รับยกเว้นไมต่้องขออนญุาต

มาตรา ๕/๑  บทบญัญตัิตามมาตรา ๕ ไม่ใชบ้งัคบัแก่กระทรวง ทบวง กรม องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ9น สถาบนัการศึกษาทางวทิยาศาสตร์หรือสถานพยาบาลที9เป็น
หน่วยงานของรัฐองคก์ารเภสัชกรรม และสภากาชาดไทย  

ทั�งนี� เฉพาะในงานอันเกี�ยวกับการควบคุมโรค การป้องกันโรค การบาํบัดโรค การศึกษา
หรือการวิจัย

� หน่วยงานที9ไดร้ับยกเวน้ตามวรรคหนึ9ง ตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ ์วธิีการ และ
เงื9อนไขที9กาํหนดในกฎกระทรวง ... (หลกัเกณฑ์ยกเว้น) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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มาตรา ๖ อธิบดีจะออกใบอนุญาตใหผ้ลิต ครอบครอง จาํหน่าย นาํเขา้ ส่งออกหรือนาํ
ผา่นซึ9 งเชื/อโรค หรือพิษจากสัตวไ์ด ้เมื9อปรากฏวา่ผูข้ออนุญาต

(๑) มีอายไุม่ตํ9ากวา่ยี9สิบปีบริบูรณ์

(๒) มีถิ9นที9อยูใ่นประเทศไทย

(๓) ไม่เป็นบุคคลวกิลจริต หรือคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๔) ไม่เคยตอ้งคาํพิพากษาวา่กระทาํความผิดซึ9 งกฎหมายบญัญตัิใหถ้ือเอาการกระทาํ
โดยทุจริตเป็นองคป์ระกอบ หรือความผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมเชื/อโรค
และพิษที9มาจากสัตวซ์ึ9 งเป็นภยั หรือพระราชบญัญตัินี/ และความผดิที9กระทาํนั/นมี
อตัราโทษถึงจาํคุก



สถานที ผลติ
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(๕) มีสถานที9ผลิต สถานที9ครอบครอง สถานที9จาํหน่าย หรือสถานที9เกบ็ 
และอุปกรณ์ที9ใชใ้นการผลิต การจาํหน่าย การเกบ็ การควบคุม หรือการ
รักษาคุณภาพของเชื/อโรคหรือพิษจากสตัว ์ ทั/งนี/  ใหม้ีลกัษณะและจาํนวน
ตามที9กาํหนดในบัญชีรายการอุปกรณ์ที�ใช้ผลิตเชื�อโรคและพิษจากสัตว์แนบ
ท้ายกฎกระทรวง (หลกัเกณฑ์อนุญาต) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



การติดตาม กํากบัดแูล
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มาตรา ๘  ใบอนุญาตใหใ้ชไ้ดจ้นถึงวนัที9 ๓๑ ธนัวาคมของปีที9ออกใบอนุญาต

การขอต่ออายใุบอนุญาตและการอนุญาต ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิีการ และเงื9อนไข
ที9กาํหนดในกฎกระทรวง (หลกัเกณฑ์อนุญาต) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

มาตรา ๑๔  ผูร้ับใบอนุญาตตอ้งปฏิบตัิดงัต่อไปนี/

(๑) ทาํบญัชีรายเดือน 

(๒) จดัใหม้ีฉลากแสดงชื9อและชื9อทางวทิยาศาสตร์ของเชื/อโรค หรือพิษจากสัตว์

(๓) จดัใหม้ีการควบคุมการผลิต ครอบครอง จาํหน่าย นาํเขา้ ส่งออก นาํผา่น หรือขนส่ง
ซึ9 งเชื/อโรคหรือพิษจากสัตวโ์ดยมิใหม้ีการแพร่กระจาย



ตรวจสอบ ควบคมุ
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มาตรา ๑๑  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที9มีอาํนาจดงัต่อไปนี/

(๑) เขา้ไปในสถานที9ผลิต สถานที9ครอบครอง สถานที9จาํหน่าย หรือสถานที9เกบ็ซึ9 งเชื/อโรคหรือพิษ
จากสัตว ์

(๒) นาํเชื/อโรคหรือพิษจากสัตวใ์นปริมาณพอสมควรไปเป็นตวัอยา่งเพื9อตรวจสอบหรือวิเคราะห์

(๓) เรียกเอกสารหรือหลกัฐานที9เกี9ยวขอ้งจากผูร้ับใบอนุญาตหรือจากบุคคลซึ9งเกี9ยวขอ้ง

(๔)ยดึหรืออายดัเชื/อโรคหรือพิษจากสัตวแ์ละเครื9องมือเครื9องใชท้ี9เกี9ยวขอ้งกบัการกระทาํความผดิ

(๕)สั9งใหบุ้คคลใดๆ มาใหถ้อ้ยคาํ หรือใหส้่งบญัชี เอกสารหรือหลกัฐานอื9น

มาตรา ๑๕  เมื9อผูร้ับใบอนุญาตผูใ้ดฝ่าฝืนพระราชบญัญตัินี/หรือกฎกระทรวง ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที9
มีหนงัสือเตือนใหป้ฏิบตัิใหถู้กตอ้ง



บทลงโทษ (๑)
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มาตรา จําคุก ปรับ จําคุกและปรับ

มาตรา ๑๘  ฝ่าฝืนมาตรา ๕ วรรคหนึ9ง [ดาํเนินการโดยไม่ขออนุญาต] ไม่เกินสิบปี ไม่เกินหนึ9งแสนบาท ทั/งจาํทั/งปรับ

มาตรา ๑๙  ไม่ดาํเนินการตามมาตรา ๘ วรรคหนึ9ง [ใบอนุญาตสิ/นอายุ
แลว้มิไดย้ื9นคาํขอต่ออายใุบอนุญาต]

- วนัละไม่เกินหา้ร้อย
บาทตลอดระยะเวลาที9
ใบอนุญาตสิ/นอายุ

-

มาตรา ๒๐  ไม่ปฏิบตัิตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ9ง [ใบอนุญาตหายไม่แจง้
รับใบแทน]

- ไม่เกินหนึ9งพนับาท -

มาตรา ๒๑  ไม่ดาํเนินการตาม ๑๑(๓) ๑๑(๕) ๑๑ วรรคสอง [ไม่ส่ง
หลกัฐาน ไม่มาใหถ้อ้ยคาํ ขดัขวางหรือไม่อาํนวยความสะดวกแก่
พนกังานเจา้หนา้ที9]

- ไม่เกินหา้พนับาท -

มาตรา ๒๒  ฝ่าฝืนมาตรา ๑๓(๑) ดาํเนินการไม่ตรงตามที9ขออนุญาต ไม่เกินหา้ปี ไม่เกินหา้หมื9นบาท ทั/งจาํทั/งปรับ



บทลงโทษ (๒)
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มาตรา จําคุก ปรับ จําคุกและปรับ

มาตรา ๒๓ ฝ่าฝืนมาตรา ๑๓(๒) ไม่ปฏิบตัิตาม ๑๔(๑) (๔) หรือมาตรา 
๑๖ [ดาํเนินการนอกสถานที9ที9ขออนุญาต จาํหน่ายเชื/อโรคใหผู้ท้ี9ไม่ไดร้ับ
อนุญาต ไม่แสดงบญัชีรายชื9อ หรือเลิกกิจการโดยไม่แจง้]

- ไม่เกินหา้พนับาท -

มาตรา ๒๔  ไม่ปฏิบตัิตาม ๑๔(๒) [ไม่มีฉลากแสดงที9หีบห่อหรือ
ภาชนะบรรจุ]

- ไม่เกินหนึ9งหมื9นบาท -

มาตรา ๒๕  ไม่ปฏิบตัิตาม ๑๔(๓) [ไม่ควบคุมการดาํเนินการเพื9อ
ป้องกนัการแพร่กระจาย]

ไม่เกินหา้ปี ไม่เกินหา้หมื9นบาท ทั/งจาํทั/งปรับ

เป็นไปโดยกระบวนการพิจารณาของศาล เวน้แต่

มาตรา ๒๕/๑  บรรดาความผดิตามพระราชบญัญตัินี/ ที9มีโทษปรับสถานเดียวใหอ้ธิบดีหรือผูซ้ึ9 งอธิบดีมอบหมายมีอาํนาจเปรียบเทียบได้



พ.ร.บ. เชื อโรคและพิษจากสตัว์ พ.ศ. ....
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เจตนารมณ์การบงัคบัใชก้ฎหมาย
� บงัคบัใชอ้ยา่งเท่าเทียมกนัทั/งภาครัฐและเอกขน
� ตามระดบัความเสี9ยงและความรุนแรงของ “เชื/อโรคและพิษจากสัตว”์
� กาํหนดหลกัเกณฑ ์เงื9อนไข ขอ้กาํหนดต่างๆ โดยคณะกรรมการ ชรพ แห่งชาติ
� กฎหมายตอ้งมีการปรับปรุงใหท้นัสมยัและครอบคลุมต่อการเปลี9ยนแปลงของ “เชื/อโรค” และ

เทคโนโลยทีี9ใชผ้ลิต “เชื/อโรค”
� สอดคลอ้งกฎหมายระหวา่งประเทศ เป็นที9ยอมรับและน่าเชื9อถือต่อนานาชาติซึ9 งมีผลต่อการลง

นามดา้นเศรษฐกิจและการคา้
� เป็นการดูแลความปลอดภยัแก่ประชาชน และสร้างความมั9นคงใหก้บัประเทศ และแสดงความ

รับผดิชอบต่อสังคม
� บทลงโทษเป็นมาตรการป้องปราม



หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข ที จะกําหนดโดยคณะกรรมการ ชรพ

� มาตรา ๖ (๑๐) หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื9อนไขเกี9ยวกบัการผลิต นาํเขา้ ส่งออก ขาย นาํผา่น 
หรือมีไวใ้นครอบครองซึ9งเชื/อโรคและพิษจากสัตวเ์พื9อการศึกษาและการวิจยั

� (๒) รายการเชื/อโรคและพิษจากสัตวท์ี9หา้มผลิต นาํเขา้ ส่งออก ขาย นาํผา่น หรือมีไวใ้น
ครอบครอง 

� (๓) รายการเชื/อโรคและพิษจากสัตวท์ี9ผูผ้ลิต นาํเขา้ ส่งออก ขาย นาํผา่น หรือมีไวใ้นครอบครอง
ตอ้งไดร้ับอนุญาต ตลอดจนหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื9อนไขในการขอรับใบอนุญาต

� (๔) รายการเชื/อโรคและพิษจากสัตวท์ี9ผูผ้ลิต นาํเขา้ ส่งออก ขาย นาํผา่น หรือมีไวใ้นครอบครอง
ตอ้งจดแจง้ต่อพนกังานเจา้หนา้ที9 ตลอดจนหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื9อนไขในการขอรับใบจด
แจง้

� (๕) รายการเชื/อโรคและพิษจากสัตวท์ี9ไดร้ับการยกเวน้ไม่ตอ้งขอรับใบอนุญาตหรือขอรับใบจด
แจง้ ตลอดจนหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื9อนไขที9ผูไ้ดร้ับการยกเวน้ตอ้งปฏิบตัิ



หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื อนไข ที จะกําหนดโดยคณะกรรมการ ชรพ

� (๖) ระดบัความรุนแรงและปริมาณของเชื/อโรคและพิษจากสตัวท์ี9เป็นอนัตรายต่อ
สาธารณชน

� (๗) มาตรฐานหอ้งปฏิบตัิการ สถานที9 ป้าย เครื9องมือและอุปกรณ์ เอกสารกาํกบั ฉลาก 
ภาชนะบรรจุ ระบบความปลอดภยั และระบบคุณภาพของการผลิต นาํเขา้ ส่งออก ขาย 
นาํผา่น หรือมีไวใ้นครอบครอง 

� (๘) หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื9อนไขในการประเมินเทคโนโลยทีี9ใชใ้นการผลิตเชื/อโรค
และพิษจากสตัว์

� (๙) หลกัเกณฑ ์และวิธีการในการขึ/นทะเบียนรายชื9อเชื/อโรคและพิษจากสัตว ์



BIOSAFETY 

BIOSECURTY

BIORISK MANAGEMENT

เป็นกฎหมายของประเทศไทย และประชาชนทกุคน
เพื อสงัคมไทยที ปลอดภยัและมั นคง



กฎหมายระหวา่งประเทศ

� Biological Weapon Convention (BWC) อนุสญัญาวา่ดว้ยการการหา้มพฒันา 
ผลิต และสะสมอาวธุชีวภาพ

� ขอ้มติที0 1540 ของคณะมนตรีความมั0นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSCR 1540) วา่
ดว้ยการไม่แพร่ขยายอาวธุการทาํลายลา้งสูง (Weapon of Mass Destruction, 
WMD)

� พิธีสารคาร์ตาเฮนาวา่ดว้ยชีวนิรภยั (Cartagena Protocol on Biosafety) เป็นพิธี
สารภายใตอ้นุสญัญาความหลากหลายทางชีวภาพ (convention on Biological 
Diversity) เกี0ยวกบัการควบคุมการเคลื0อนยา้ย การใชส้ิ0งมีชีวิตดดัแปลง
พนัธุกรรมที0เกิดจากเทคโนโลยชีีวภาพสมยัใหม่ใหเ้กิดความปลอดภยั

� International Health Regulation (IHR)
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� United Nations Committee of Experts on the Transport of 
Dangerous Goods

� UNECE: United Nations Economic Commission for Europe
� Additional information on the United Nations System for the Transport 
of Dangerous Goods

� European Agreement concerning the international carriage of Dangerous 
goods by road (ADR) of 2011

www.unece.org

� Transport Dangerous goods
� Air -ICAO www.icao.int
� Rail -RID www.otif.org
� Road -ADR www.unece.org
� Sea -IMO www.imo.org
� Post -UPU www.upu.int
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Guidance & Manual

� Guidance on regulations for the Transport of Infectious 
Substances 2013-2014  (WHO)  

� Laboratory biosafety manual, 3rd edition, 2004 
(WHO) 

� บทบญัญตัิเกี9ยวกบัอนุสญัญาและพิธีสารต่อทา้ยแห่งอนุสญัญาสากลไปรษณีย ์สหภาพสากล
ไปรษณีย ์พ.ศ. 2551 "Universal Postal Convention" and “Final 
Protocol to the Universal Postal Convention" 2008

� ไปรษณียนิเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙
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� EUROPEAN COMMITTEE FOR 
STANDARDIZATION (CEN:COMITÉ EUROPÉEN 
DE NORMALISATION)

� CEN Workshop Agreement (CWA)
� CWA 15793:2011 Laboratory biorisk management

� CWA 16393:2012 Laboratory biorisk management - Guidelines 
for the implementation

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech 
Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, 
Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, 
Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and United Kingdom.ntation of CWA 15793:2008
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