พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว
พ.ศ. 2525
---------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2525
เปนปที่ 37 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมเชื้อโรคและพิษที่มาจากสัตวซึ่งเปนภัย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. 2525
มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมเชื้อโรคและพิษที่มาจากสัตวซึ่งเปนภัย พุทธศักราช 2475
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบท
แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
เชื้อโรค หมายความวา
(1) เชื้อจุลินทรีย
(2) เชื้ออื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(3) ผลิตผลจาก (1) หรือ (2)
ทั้งนี้ เฉพาะที่ทําใหเกิดโรคในคน ปศุสัตว สัตวพาหนะ หรือสัตวอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
พิษจากสัตว หมายความวา พิษที่เกิดจากสัตวที่ทําใหเกิดโรคในคนปศุสัตว สัตวพาหนะ หรือสัตวอื่นที่กําหนดใน
กฎกระทรวง เชน พิษจากงู พิษจากแมลง และพิษจากปลาปกเปา
ผลิต หมายความวา เพาะ ผสม ปรุง แปรสภาพ แบงบรรจุหรือรวมบรรจุ ทั้งนี้ไมรวมการเพาะในสถาบันการศึกษา
ทางวิทยาศาสตร หรือสถานพยาบาล เพื่อการชันสูตรโรค การบําบัดโรค การควบคุมโรคหรือการเรียนการสอน
จําหนาย หมายความวา ขาย จาย แจก แลกเปลี่ยน ให สูญหาย เสียหาย ทิ้งหรือทําลาย
นําเขา หมายความวา นําหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร
สงออก หมายความวา นําหรือสงออกไปนอกราชอาณาจักร
นําผาน หมายความวา นําหรือสงผานราชอาณาจักรโดยมีการขนถาย หรือเปลี่ยนพาหนะ
พนักงานเจาหนาที่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
อธิบดี หมายความวา อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

(1)
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มาตรา 5 หามมิใหผูใดผลิต ครอบครอง จําหนาย นําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งเชื้อโรค หรือพิษจากสัตว เวนแตจะ
ไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 6 อธิบดีจะออกใบอนุญาตใหผลิต ครอบครอง จําหนาย นําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งเชื้อโรค หรือพิษจาก
สัตวได เมื่อปรากฏวาผูขออนุญาต
(1) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(2) มีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
(3) ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(4) ไมเคยตองคําพิพากษาวากระทําความผิดซึ่งกฎหมายบัญญัติใหถือเอาการกระทําโดยทุจริตเปนองคประกอบ
หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมเชื้อโรคและพิษที่มาจากสัตวซึ่งเปนภัย หรือพระราชบัญญัตินี้และความผิดที่
กระทํานั้นมีอัตราโทษถึงจําคุก
(5) มีสถานที่ผลิต สถานที่ครอบครอง สถานที่จําหนาย หรือสถานที่เก็บ และอุปกรณที่ใชในการผลิต การจําหนาย
การเก็บ การควบคุม หรือการรักษาคุณภาพของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว ทั้งนี้ ใหมีลักษณะและจํานวนตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
ในกรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต ผูแทนของนิติบุคคลนั้นตองมีคุณสมบัติ ตาม (1) (2) และไมมีลักษณะตองหาม
ตาม (3) หรือ (4)
มาตรา 7 ประเภทของใบอนุญาตสําหรับเชื้อโรค และพิษจากสัตวมีดังนี้
(1) ใบอนุญาตผลิต เชื้อโรค และพิษจากสัตว
(2) ใบอนุญาตครอบครอง เชื้อโรค และพิษจากสัตว
(3) ใบอนุญาตจําหนาย เชื้อโรค และพิษจากสัตว
(4) ใบอนุญาตนําเขา เชื้อโรค และพิษจากสัตว
(5) ใบอนุญาตสงออก เชื้อโรค และพิษจากสัตว
(6) ใบอนุญาตนําผาน เชื้อโรค และพิษจากสัตว
ใหถือวาผูไดรับใบอนุญาตตาม (1) (4) (5) หรือ (6) เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม (2) และ (3) สําหรับเชื้อโรค หรือพิษ
จากสัตวที่ตนผลิตนําเขา สงออก หรือนําผานนั้นดวย แลวแตกรณี
ใหถือวาผูไดรับอนุญาตตาม (3) เปนผูไดรับใบอนุญาตตาม (2) ดวย
มาตรา 8 ใบอนุญาตตามมาตรา 5 มีอายุหนึ่งปนับแตวันออกใบอนุญาต ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุ
ใบอนุญาต จะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอแลวจะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาอธิบดีจะสั่ง
ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 9 ในกรณีอธิบดีไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูขอตออายุ
ใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือของอธิบดีแจงการไมออก
ใบอนุญาต หรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด

ในกรณีอธิบดีไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต กอนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคสอง รัฐมนตรีมี
อํานาจสั่งอนุญาตใหประกอบกิจการไปพลางกอนได เมื่อมีคําขอของผูอุทธรณ
มาตรา 10 ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตแจงตออธิบดีและยื่น
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดดังกลาว
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา 11 ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดังตอไปนี้
(1) เขาไปในสถานที่ผลิต สถานที่ครอบครอง สถานที่จําหนาย หรือสถานที่เก็บซึ่งเชื้อโรค หรือพิษจากสัตวในเวลา
ระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกเพื่อตรวจสอบใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(2) นําเชื้อโรค หรือพิษจากสัตวในปริมาณพอสมควรไปเปนตัวอยางเพื่อตรวจสอบหรือตรวจวิเคราะห
(3) เรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากผูรับใบอนุญาตหรือจากบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
(4) ยึดหรืออายัดเชื้อโรค หรือพิษจากสัตวที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด ตลอดจนภาชนะบรรจุ หรือหีบหอบรรจุ
และเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(5) สั่งใหบุคคลใด ๆ มาใหถอยคํา หรือใหสงบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่น ในกรณีมีเหตุอันควร เชื่อวาถอยคํา
บัญชี เอกสารหรือหลักฐานดังกลาวมีประโยชนแกการคนพบการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหผูรับใบอนุญาตหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตาม
สมควร
มาตรา 12 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซึ่ง
เกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 13 หามมิใหผูรับใบอนุญาต
(1) ผลิต ครอบครอง จําหนาย นําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งเชื้อโรค หรือพิษจากสัตวไมตรงตามที่กําหนดไวใน
(2) ใบอนุญาต
(3) ผลิต ครอบครอง จําหนาย นําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งเชื้อโรค หรือพิษจากสัตวนอกสถานที่ที่ระบุไวใน
ใบอนุญาต เวนแตเปนการจําหนายตรงตอผูรับใบอนุญาตรายอื่น
มาตรา 14 ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) ทําบัญชีรายเดือนแสดงปริมาณการผลิต ครอบครอง จําหนาย นําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งเชื้อโรค หรือพิษ
จากสัตว ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
(2) จัดใหมีฉลากแสดงชื่อและชื่อทางวิทยาศาสตรของเชื้อโรค หรือพิษจากสัตวที่ใชในภาษาอังกฤษ ปริมาณที่บรรจุ
วันเดือนปที่ผลิต และสถานที่ผลิต ที่หีบหอบรรจุ สวนที่ภาชนะบรรจุ อยางนอยใหแสดงชื่อ และชื่อทางวิทยาศาสตรของ
เชื้อโรคหรือพิษจากสัตวที่ใชในภาษาอังกฤษ
(3) จัดใหมีการควบคุมการผลิต ครอบครอง จําหนาย นําเขา สงออก นําผาน หรือขนสงซึ่งเชื้อโรค หรือพิษจากสัตว
โดยมิใหมีการแพรกระจาย ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
(4) การอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 15 เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีหนังสือเตือนใหปฏิบัติใหถูกตอง แตทั้งนี้ไมเปนเหตุลบลางความผิดที่ไดกระทํา
ไปแลว ถาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตาม อธิบดีมีอํานาจสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตได ในกรณีสั่งพักใชใบอนุญาต
อธิบดีมีอํานาจสั่งพักครั้งละไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน ทั้งนี้ ผูถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอ
รัฐมนตรีภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ทราบคําสั่ง
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
การอุทธรณคําสั่งตอรัฐมนตรีไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา 16 ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตประสงคจะเลิกดําเนินกิจการตามใบอนุญาต ใหผูรับใบอนุญาตแจงเปน
หนังสือไปยังอธิบดีภายในสิบหาวันกอนวันเลิกดําเนินกิจการ
มาตรา 17 ในกรณีที่รัฐมนตรีมีคําวินิจฉัยยืนตามคําสั่งของอธิบดีที่ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตตามมาตรา 9
หรือในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 15 หรือเลิกดําเนินกิจการตามมาตรา 16 ใหผูรับ
ใบอนุญาตทําลายเชื้อโรค หรือพิษจากสัตวที่เหลืออยู ภายใตการควบคุมของพนักงานเจาหนาที่ หรือจะจําหนายแกผูรับ
ใบอนุญาตรายอื่น หรือแกผูซึ่งอธิบดีเห็นสมควรไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดทราบคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีไมอนุญาต
ใหตออายุใบอนุญาตตามมาตรา 9 หรือวันที่ไดทราบคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 15 หรือวันที่เลิกดําเนินกิจการ
ตามมาตรา 16 แลวแตกรณี เวนแตอธิบดีจะผอนผันขยายระยะเวลาดังกลาวให
ถาผูรับใบอนุญาตไมกระทําการดังกลาวภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่เขากระทําการนั้น
แทนตอไปจนเสร็จสิ้น โดยเรียกคาใชจายจากผูรับใบอนุญาตนั้น
มาตรา 18 ผูใดฝาฝนมาตรา 5 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
มาตรา 19 ผูรับใบอนุญาตผูใดผลิต ครอบครอง จําหนาย นําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งเชื้อโรค หรือพิษจากสัตว
ภายหลังที่ใบอนุญาตสิ้นอายุแลวโดยมิไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ ปรับวันละ
ไมเกินหารอยบาท ตลอดเวลาที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
มาตรา 20 ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 10 วรรคหนึ่งตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 21 ผูใดไมสงเอกสารหรือหลักฐานตามมาตรา 11 (3) ไมมาใหถอยคําหรือไมสงบัญชี เอกสารหรือหลักฐาน
อื่นตามมาตรา 11 (5) หรือขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 11 วรรค
สอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 22 ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 13 (1) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 23 ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนมาตรา 13 (2) หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 14 (1) หรือ (4) หรือมาตรา 16 ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 24 ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 14 (2) ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 25 ผูรับใบอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 14 (3) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหา
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 26 ใบอนุญาตซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการควบคุมเชื้อโรคและพิษที่มาจากสัตวซึ่งเปนภัยซึ่งใช
อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดจนกวาจะสิ้นอายุ ถาผูรับใบอนุญาตดังกลาวประสงคจะดําเนินการ
ตอไป และไดยื่นคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหดําเนินกิจการที่ไดรับอนุญาตตามใบอนุญาตเดิมไปไดจนกวา
จะไดรับใบอนุญาตใหม หรือถึงวันที่อธิบดีไดแจงใหทราบถึงการไมอนุญาต และในกรณีที่ไดรับใบอนุญาตใหม ใหดําเนิน
กิจการใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต
มาตรา 27 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวนคาธรรมเนียม และ
กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ป. ติณสูลานนท
นายกรัฐมนตรี

อัตราคาธรรมเนียม
(1) คําขอ
ฉบับละ
(2) ใบอนุญาตผลิต เชื้อโรคและพิษจากสัตว
ฉบับละ
(3) ใบอนุญาตครอบครอง เชื้อโรคและพิษ
จากสัตว
ฉบับละ
(4) ใบอนุญาตจําหนาย เชื้อโรคและพิษ
จากสัตว
ฉบับละ
(5) ใบอนุญาตนําเขา เชื้อโรคและพิษ
จากสัตว
ฉบับละ
(6) ใบอนุญาตสงออก เชื้อโรคและพิษ
จากสัตว
ฉบับละ
(7) ใบอนุญาตนําผาน เชื้อโรคและพิษ
จากสัตว
ฉบับละ
(8) ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ
(9) การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับ
คาธรรมเนียม ใบอนุญาตประเภทนั้น ๆ แตละฉบับ

10 บาท
500 บาท
500 บาท
500 บาท
500 บาท
500 บาท
500 บาท
100 บาท

---------------------------หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องดวยพระราชบัญญัติควบคุมเชื้อโรคและพิษที่
มาจากสัตวซึ่งเปนภัย พุทธศักราช 2475 ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชบังคับอยูในขณะนี้ มีบทบัญญัติวาดวยการควบคุมการผลิต
ครอบครอง จําหนาย นําเขา สงออก หรือนําผานซึ่งเชื้อโรคและพิษที่มาจากสัตวซึ่งเปนภัย ยังไมรัดกุมและเหมาะสมแก
ภาวะการณในปจจุบัน สมควรปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
นี้

