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ค าน า 
 

ตามนโยบายการด าเนินงานด้านการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งต้องด าเนินงานภายใต้กรอบของกฎหมายที่ว่าด้วยพระราชบัญญัติ
เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 โดยหน่วยงาน สถานที่ หรือห้องปฏิบัติการใดที่มีกิจกรรมการผลิต น าเข้า 
ส่งออก ขาย น าผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ที่สามารถก่อให้เกิดอันตราย ก่อให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยต่อ คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการวิจัย การตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย 
เป็นต้น ให้มีการด าเนินการได้อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการทั้งด้านความปลอดภัย และการรักษาความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety and Biosecurity)  

ดังนั้นคณะแพทยศาสตร์จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพขึ้น เพื่อก ากับดูแล
และด าเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เหล่านี้ของหน่วยงาน สถานปฏิบัติการและ
ห้องปฏิบัติการภายใต้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ด าเนินงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
พร้อมทั้งได้รับใบอนุญาตและ/หรือหนังสือรับรองกิจกรรมการด าเนินงานต่างๆ ประจ าปี 2564 ที่ออกให้โดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  

ทั้งนี้เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้จะกล่าวถึงเฉพาะการจัดท าระบบสนับสนุนพระราชบัญญัติเชื้อโรคและ
พิษจากสัตว์ รวมทั้งระบบฐานข้อมูลเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ของกิจกรรมด้านงานวิจัยที่เกิดขึ้นภายใน
ห้องปฏิบัตกิารการวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่าน้ัน 
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บทที่ 1 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสตัว์ พ.ศ. 2558 

 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาต 
1. นิยามเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ตาม พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 

1.1 เชื้อโรค 
1) เชื้อจุลินทรีย์ - แบคทีเรีย - รา - ไวรัส - ปรสิต  
2) สารชีวภาพ - ผลิตผลหรือส่วนใดส่วนหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นหรือดัดแปลงจาก เชื้อจุลินทรีย์
หรือเชื้ออื่นตามประกาศที่ออกตามมาตรา 6 (3) ของ พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 
2558 - อนุภาคโปรตีนก่อโรค  
3) เชื้ออื่นตามประกาศที่ออกตามมาตรา 6 (3) ของ พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 
2558  
4) ข้อที่ 1 2 และ 3 ต้องเป็นกรณีเฉพาะที่ทําให้เกิดโรคในคน ปศุสัตว์ สัตว์พาหนะ หรือสัตว์
อื่นตามประกาศที่ออกตาม มาตรา 6 (3) ของ พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 

1.2 พิษจากสัตว์ 
1) พิษจากสัตว์  
2) สารชีวภาพ - ผลิตผลหรือส่วนใดส่วนหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้น หรือดัดแปลงจากพิษจากสัตว์  
3) ข้อที่ 1 และ 2 ต้องเป็นกรณีเฉพาะที่ทําให้ เกิดภาวะที่ร่างกายทํางานได้ไม่เป็นปกติในคน 
ปศุสัตว์ สัตว์พาหนะ หรือสัตว์อื่นตามประกาศ ที่ออกตามมาตรา 6 (3) ของ พ.ร.บ. เชื้อโรค 
และพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 
 

2. การแบ่งกลุ่มเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
 2.1 เชื้อโรค 

1) เชื้อโรค กลุ่มที่ 1 ได้แก่ เชื้อโรคที่มีความเสี่ยงน้อย หรืออันตรายน้อย  
2) เชื้อโรค กลุ่มที่ 2 ได้แก่ เชื้อโรคที่มีความเสี่ยง ปานกลางหรืออันตรายปานกลาง  
3) เชื้อโรค กลุ่มที่ 3 ได้แก่ เชื้อโรคที่มีความเสี่ยงสูงหรือ อันตรายสูง  
4) เชื้อโรค กลุ่มที่ 4 ได้แก่ เชื้อโรคที่มีความเสี่ยงสูงมาก หรืออันตรายสูงมาก 

2.2 พิษจากสัตว ์
1) พิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 1 ได้แก่ พิษจากสัตว์ที่ทําให้เกิด ภาวะที่ร่างกายทํางานได้ไม่เป็นปกติ
ในระดับที่ ไม่ร้ายแรงและมีวิธีรักษาที่ได้ผล  
2) พิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 2 ได้แก่ พิษจากสัตว์ที่ทําให้เกิด ภาวะที่ร่างกายทํางานได้ไม่เป็นปกติ
ในระดับที่ ร้ายแรงและมีวิธีรักษาที่ได้ผล  
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3) พิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 3 ได้แก่ พิษจากสัตว์ที่ทําให้เกิด ภาวะที่ร่างกายทํางานได้ไม่เป็นปกติ
ในระดับที่ ร้ายแรงและยังไม่มีวิธีรักษาที่ได้ผล 

 
3. รายการและกลุ่มเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  

ตรวจสอบรายการและกลุ่มเชื้อโรคที่ควบคุมโดย พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ได้ที่ 
ประกาศกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง รายการเช้ือโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 ฉบับล่าสุด  

ตรวจสอบรายการและกลุ่มพิษจากสัตว์ที่ควบคุมโดย พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ได้ที่ 
ประกาศกระทรวง สาธารณสุข เรื่อง รายการพิษจากสัตว์ที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 19 ฉบับล่าสุด 
 
4. ลักษณะของสถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครอง และการด าเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

4.1 สถานปฏิบัติการระดับ 1 สถานปฏิบัติการที่ใช้ดําเนินการกับเชื้อโรค กลุ่มที่ 1  
4.2 สถานปฏิบัติการระดับ 2 สถานปฏิบัติการที่ใช้ดําเนินการกับเชื้อโรค กลุ่มที่ 1 เชื้อโรค กลุ่มที่ 2 

พิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 1 สารชีวภาพที่เป็นอนุภาคโปรตีนก่อโรค และเชื้อโรค กลุ่มที่ 3 ที่สามารถ ดําเนินการได้
ในห้องปฏิบัติการระดับ 2 ตามที่กําหนดในประกาศที่ออกตามมาตรา 6 (1) ของ พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจาก
สัตว์ พ.ศ. 2558  

4.3 สถานปฏิบัติการระดับ 3 สถานปฏิบัติการที่ใช้ดําเนินการกับเชื้อโรค กลุ่มที่ 1 เชื้อโรค กลุ่มที่ 2 
เชื้อโรค กลุ่มที่ 3 และพิษจากสัตว์ทุกกลุ่ม  

4.4 สถานปฏิบัติการระดับ 4 สถานปฏิบัติการที่ใช้ดําเนินการกับเชื้อโรค กลุ่มที่ 1 เชื้อโรค กลุ่มที่ 2 
เชื้อโรค กลุ่มที่ 3 เชื้อโรค กลุ่มที่ 4 และพิษจากสัตว์ทุกกลุ่ม 
 
5. หนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาต 

5.1 เชื้อโรค 
 1) กลุ่มที่ 1 ปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด  

2) กลุ่มที่ 2 ขอหนังสือรับรองการแจ้งและปฏิบัติตามที่ กฎหมายกําหนด  
3) กลุ่มที่ 3 ขอใบอนุญาตและปฏิบัติตามที่กฎหมาย กําหนด  
4) กลุ่มที่ 4 ห้ามดําเนินการ เว้นแต่เป็นการศึกษาวิจัย เพื่อการควบคุมโรค การป้องกันโรค 
และการบําบัดโรค ตามประกาศที่ออกตามมาตรา 6 (10) ของ พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจาก
สัตว์ พ.ศ. 2558 ด้วย 

5.2 พิษจากสัตว ์
1) กลุ่มที่ 1 ขอหนังสือรับรองการแจ้งและปฏิบัติตามที่ กฎหมายกําหนด  
2) กลุ่มที่ 2 ขอใบอนุญาตและปฏิบัติตามที่กฎหมาย กําหนด  
3) กลุ่มที่ 3 ห้ามดําเนินการ เว้นแต่เป็นการศึกษาวิจัย เพื่อการควบคุมโรค การป้องกันโรค 
และการบําบัดโรค ตามประกาศที่ออกตามมาตรา 6 (10) ของ พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจาก
สัตว์ พ.ศ. 2558 ด้วย 
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6. ประเภทของหนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาต 

6.1 ผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เพาะ ผสม ปรุง แปรสภาพ เพิ่มปริมาณ สังเคราะห์ แบ่งบรรจุ หรือ
รวมบรรจุ  

6.2 นําเข้าเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ นําหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร  
6.3 ส่งออกเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ นําหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  
6.4 ขายเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ จําหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยน เพื่อประโยชน์ในทางการค้า 

และให้ หมายความรวมถึงการมีไว้เพ่ือขายด้วย  
6.5 นําผ่านเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ นําหรือส่งผ่านราชอาณาจักร ไม่ว่าจะมีการขนถ่ายหรือเปลี่ยน

พาหนะใน ราชอาณาจักรหรือไม่ก็ตาม  
6.6 มีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ การมีไว้ในครอบครองไม่ว่าเพ่ือตนเองหรือผู้อื่น 
 

7. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาต 
7.1 ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง  

1) ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ตามพระราชบัญญัตินี้  
2) และในกรณีนิติบุคคลเป็น ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ให้หมายความรวมถึงผู้แทนนิติ
บุคคลหรือ ผู้มีอํานาจทําการแทนนิติ บุคคลซึ่งเป็นผู้ได้รับหนังสือ รับรองการแจ้งด้วย 

7.2 ผู้รับใบอนุญาต  
1) ผู้ได้รับใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัตินี้  
2) และในกรณีนิติบุคคล เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต ให้หมายความรวมถึง ผู้แทนนิติบุคคลหรือ ผู้
มีอํานาจทําการแทน นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ได้รับ ใบอนุญาตด้วย 

7.3 ผู้ดําเนินการ  
1) ผู้ควบคุมการผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย นําผ่านหรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจาก
สัตว์  
2) และมีชื่ อ ในหนั งสื อ  รับรองการแจ้ งหรือ  ใบอนุญ าตให้ เป็ นผู้ ดํ า เนิ นการตาม 
พระราชบัญญัตินี ้

7.4 ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
1) ผู้ปฏิบัติการผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย นําผ่าน หรือ มีไว้ในครอบครองเช้ือโรค หรือพิษจาก
สัตว์  
2) และมีชื่อในหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตให้เป็นผู้ปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติ
น้ี 



4 
 

บทที่ 2 
แผนและขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
การด าเนินงานด้านการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งต้องด าเนินงานภายใต้กรอบของกฎหมายที่ว่าด้วยพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจาก
สัตว์ พ.ศ. 2558 โดยหน่วยงาน สถานที่ หรือห้องปฏิบัติการใดที่มีกิจกรรมการผลิต น าเข้า ส่งออก ขาย น า
ผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ที่สามารถก่อให้เกิดอันตราย ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย
ต่อ คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการวิจัย การตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย เป็นต้น ให้มี การ
ด าเนินการได้อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการทั้งด้านความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ 
(Biosafety and Biosecurity)  

ซึ่งแผนการด าเนินงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้สถานปฏิบัติการและห้องปฏิบัติการภายใต้
คณะแพทยศาสตร์ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ในทุก
กิจกรรมเป็นไปได้อย่างถูกต้อง จึงมีแผนการด าเนินงาน ดังนี ้

 
แผนการด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน 
1. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ 1 เดือน  

(เมษายน 2563) 
2. ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อ
มอบหมายภารกิจแก่คณะอนุกรรมการควบคุมความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและติดตามความคืบหน้าการ
ด าเนินงาน 

เดือนละ 1 ครัง้ 
(เมษายน 2563-มกราคม 2564) 

3. ส ารวจประเภทของเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ จ านวน สถานที่ ผู้
ครอบครองและจัดท าสรุปผลการส ารวจ 

1 เดือน  
(พฤษภาคม 2563) 

4. ลงทะเบียนในระบบสนับสนุน พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 1 วัน  
(มิถุนายน 2563) 

5. ด าเนินการตามแบบประเมินสถานปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการ 3 เดือน 
(มิถุนายน 2563-สิงหาคม 2563) 

6. กรอก แนบข้อมูลการส ารวจห้องปฏิบัติการตามแบบประเมิน 
และปรับปรุง แก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ 

3 เดือน 
(กันยายน 2563-พฤศจิกายน 2563) 

7. เบิกจ่ายงบประมาณการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงาน 1 เดือน  
(ธันวาคม 2563) 
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ขั้นตอนและผลการด าเนินงาน 
 1. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ 
  ด าเนินการร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้เป็นคณะท างานในการบริหารจัดการ ด าเนินการ ควบคุมความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ รวมทั้งด าเนินการยื่นค าร้องขอหนังสือรับรองกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจาก
สัตว์ ได้แก่ การผลิต ครองครอง น าเข้า ส่งออก เชื้อโรค กลุ่มที่ 2 และ 3 และพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 1 และ 2 
เพื่องานวิจัย งานตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย และเพื่อการจ าหน่าย เป็นต้น  

 
 

รวมไปถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือมอบอ านาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เพื่อให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการขออนุญาตและต่ออายุหนังสือรับรองกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
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 2. ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ 
เพื่อมอบหมายภารกิจแก่คณะอนุกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ก าหนด

แนวทางการด าเนินงานและติดตามความคืบหน้า ผลการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 
ครั้งที่ ชื่อการประชุม ก าหนดการ 

1 การควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2563 29  เมษายน 2563 
2 การควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งที่ 2/2563 4 มิถุนายน 2563 
3 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งที่ 3/2563 21 กรกฎาคม 2563 
4 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งที่ 4/2563 3 กันยายน 2563 
5 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2564 5 พฤศจิกายน 2563 
6 คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ครั้งที่ 2/2564 3 ธันวาคม 2563 
7 การประชุมคณะอนกุรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ 

คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 
8 มกราคม 2564 
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 3. ส ารวจการครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  
ด าเนินการออกแบบและจัดท าแบบส ารวจการครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ในรูปแบบ

ออนไลน์ (Google form) โดยมีรายละเอียดการเก็บข้อมูล ได้แก่ ผู้ครอบครอง ชื่อเชื้อ จ านวน สถานที่ 
ประเภทของตัวอย่าง วัตถุประสงค์การใช้งาน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) และจัดท าสรุปผลการส ารวจ 

 

 
 
 4. ลงทะเบียนในระบบสนับสนุน พรบ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
  ด าเนินการลงทะเบียนออนไลน์บนเว็บไซต์ระบบสนับสนุนพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษ
จากสัตว์ (PAT ACT ONLINE) ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
และขอรับรหัสผู้ใช้งาน พร้อมรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบ ทั้งนี้ วิธีการใช้งานเบ้ืองต้นจะได้อธิบายไว้ในบทที่ 4  
 

 
 
 5. ด าเนินการตามแบบประเมินสถานปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการ 
  ศึกษารายละเอียดของแบบประเมินสถานปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และกลุ่มของเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดเตรียม 
ปรับปรุง และเรียบเรียงข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้อง สถานที่ เครื่องมือและเอกสารต่างๆ ดังนี้ 
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  5.1) ผู้ด าเนินการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ 
   ต้องมีคุณสมบัติทางด้านการศึกษา หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและ
พิษจากสัตว์ ซึ่งมีเอกสารยืนยัน ได้แก่ วุฒิการศึกษา ใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองการท างานและประกาศ
ณียบัตรการอบรมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 
 
  5.2) การจัดเตรียมข้อมูลด้านโครงสร้าง สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ เช่น แผนผัง
ภายนอก ภายในอาคาร พื้นที่ห้องปฏิบัติการและตรวจวัดคุณภาพสภาพแวดล้อม เช่น เสียง แสง อุณหภูมิ  
ความช้ืน อัตราการไหลเวียนอากาศ เป็นต้น 
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  5.3) การจัดเตรียมข้อมูลด้านเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง เช่น การสอบเทียบตู้ชีวนิรภัย เครื่องนึ่ง
ความดันไอ เป็นต้น 
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 6. กรอกและแนบข้อมูลการส ารวจห้องปฏิบัติการตามแบบประเมิน 
ด าเนินการกรอกข้อมูลและแนบไฟล์เอกสาร รูปต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแบบออนไลน์บนเว็บไซต์

ระบบสนับสนุนพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (PAT ACT ONLINE) ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข ตามหัวข้อของแบบประเมินสถานปฏิบัติการทั้ง 8 หัวข้อหลัก ทั้งนี้ วิธีการใช้งานเบื้องต้น
จะได้อธิบายไว้ในบทที่ 4  
 
 7. การจัดท าสื่อเผยแพร่ 

ในปัจจุบันสื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขั้นตอนในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
เพื่อจุดประสงค์ทางด้านงานวิจัย  ยังมีให้สืบค้นอยู่ไม่มากนัก  เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานหรือ
ห้องปฏิบัติการอื่นๆที่ต้องการยื่นค าร้องหรือขอหนังสือรับรองการผลิตและครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
เพื่อใช้ในงานวิจัย มีแนวทางการด าเนินงานที่ถูกต้อง  ฝ่ายวิจัยจึงได้จัดท าสื่อออนไลน์  ได้แก่ เว็บไซต์
คณะอนุกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(mdbiosafety.kku.ac.th) ทั้งนี้ วิธีการใช้งานเบ้ืองต้นจะได้อธิบายไว้ในบทที่ 6  
 
 8. เบิกจ่ายงบประมาณการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินงาน 

 ค่าธรรมเนียมในการยื่นค าขอรับหนังสือรับรอง มีดังนี ้
รายการ จ านวน (บาท) 

การขอรับหนังสือรับรองใหม่และการต่ออายุหนังสือรับรอง 
1) การแจ้งผลิตและครอบครองเชื้อโรคกลุ่มที่ 1 และ 2 
2) การแจ้งน าเข้า ส่งออกเชื้อโรคกลุ่มที่ 1 และ 2 

 
2,000 
4,000 

การขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการหนังสือรับรอง 100 
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บทที่ 3 
แบบตรวจประเมินและการเตรียมข้อมูลห้องปฏิบัติการ 

 

 
สถานปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติการใด ที่ประสงค์จะยื่นค าร้องขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ต้องมีการด าเนินงาน ตรวจสอบ จัดเตรียม  แก้ไข ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลและเอกสารต่างๆ ให้ได้มาตรฐานตามแบบตรวจ
ประเมินลักษณะของสถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครองและการด าเนินการเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ซึ่ง
ลักษณะของสถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครองและการด าเนินการ เกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
ประกอบการพิจารณาค าขอรับใบอนุญาต ผลิต น าเข้า ส่งออก ขาย น าผ่าน หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรค 
กลุ่มที่ 1 เชื้อโรคกลุ่มที่ 2 เชื้อโรคกลุ่มที่ 3 และพิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 1 พิษจากสัตว์ กลุ่มที่ 2 มีดังน้ี 

 
 
 การเตรียมข้อมูลที่น าเสนอในเอกสารฉบับนี้ เป็นเพียงภาพตัวอย่างและข้อมูลที่ถูกตัดมาจากต้นฉบับ
เพียงบางส่วนเท่านั้น เนื่องจากมีข้อมูลจ านวนมากจึงไม่สามารถน ามาแสดงลงในรายงานได้ทั้งหมด 
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ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
1.1 ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ในกรณีนี้กรอกชื่อคณบดี คณะแพทยศาสตร ์ซึ่งเป็นผู้แทนของนิติบุคคลหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิติ
บุคคล (อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
1.2 สถานที่ผลติหรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ 
 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1.3 สถานที่เกบ็เช้ือโรคและพิษจากสัตว ์
 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
1.4 ผู้ด าเนินการ 
 ชื่อผู้ด าเนินการ ใบประกอบวิชาชีพ ใบรับรองแพทย์และหลักฐานการอบรม  
1.5 ผู้มีหน้าทีป่ฏิบัติการ 
 ชื่อผูม้ีหน้าที่ปฏิบัติการ ใบประกอบวิชาชีพ ใบรับรองแพทย์และหลักฐานการอบรม  
1.6 จุดประสงค์ของการขออนุญาต  
 เพื่อการวิจัย 
 
ส่วนที่ 2 ที่ตั้งของสถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์กฎกระทรวงการขอรับ
ใบอนุญาตและการอนุญาตสง่ออกขายน าผ่านหรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคกลุ่มที่ 3 หรือพิษจากสัตว์กลุ่ม
ที่ 2  
2.1 สถานที่ผลติเช้ือโรคหรือพิษจากสัตว์ 

2.1.1 แผนที่แสดงที่ต้ังของสถานที่ผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง  
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2.1.2 แบบแปลนแผนผังสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณสถานที่ผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ที่ถูกต้องตาม
มาตราส่วนโดยแสดงรายการดังต่อไปน้ี  

1) การแบ่งกั้นห้องเน้ือที่หรือบริเวณที่ใช้ในการผลิตและทีใ่ช้ในการเก็บเชื้อโรคหรือพิษจาก
สัตว์ที่ได้จากการผลิต  

2) ต าแหน่งที่เก็บเช้ือโรคหรอืพิษจากสัตว์ที่ได้จากการผลิต  
3) ท่อหรือทางระบายน้ าระบบและกรรมวิธีก าจัดน้ าเสียหรือน้ าทิ้ง  
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ส่วนที่ 3 ลักษณะของสถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์  
3.1 สถานที่มีไว้ในครอบครองเช้ือโรคหรือพิษจากสัตว ์ 

3.1.1 เป็นพื้นที่ปิดหรือห้องแยกเป็นสัดส่วนมองเห็นภายในห้องได้และมีขนาดเพียงพอส าหรับการ
ผลิตหรือมีไว้ในครอบครอง ประตูสามารถล็อคได้ เป็นห้องที่ปิดสนิทเพื่อให้สามารถท าลายเชื้อโรคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคออกสู่ภายนอก มีป้ายสัญลักษณ์อันตรายทางชีวภาพติด
ที่ประต ู 

 
 

3.1.2 มีมาตรการควบคุมผู้เข้าออก  
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3.1.3 ผนังพื้นและฝ้าเพดานออกแบบและก่อสร้างด้วยวัสดุคงทนถาวร ท าความสะอาดง่าย  

 
 

3.1.4 มีพื้นที่บริเวณหรือห้องส าหรับรวบรวมและจัดเก็บมูลฝอย แยกมูลฝอยติดเช้ือออกจากมูลฝอย
ประเภทอื่นๆ ถังขยะมีฝาปิดเปิดได้โดยไม่ใช้มือสัมผัส มีมาตรการป้องกันบุคคลที่ไม่เกีย่วข้องและสัตว์เข้าถึงมูล
ฝอย  
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3.1.5 มีอ่างล้างมือภายในบริเวณที่ปฏิบัติงาน  
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3.1.6 มีพื้นที่บริเวณห้องส าหรับท าความสะอาดอุปกรณ์หรือวัสดุที่ใช้งานแล้ว  

 
 
3.2 สถานที่ผลติเช้ือโรคหรือพิษจากสัตว์  

3.2.1 กรณีผลติเช้ือโรคกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 พิษจากสัตว์กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 ให้มีลักษณะ
เช่นเดียวกับข้อ 3.1 และมีลกัษณะเพ่ิมเติมดังต่อไปนี ้ 

3.2.1.1 มีโต๊ะที่แข็งแรง สามารถรับน้ าหนักได้ตามปริมาณการผลิต มีพื้นผิวท าด้วยวัสดุกัน
น้ า ท าความสะอาดได้ง่าย ทนต่อกรดด่างและน้ ายาฆ่าเช้ือ  
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3.2.1.2 เก้าอ้ีสามารถนั่งได้อย่างมั่นคงแข็งแรง ท าด้วยวัสดุที่ไม่ดูดซับของเหลว ท าความ
สะอาดได้ง่าย มีขนาดพอเหมาะ มีจ านวนเพียงพอต่อผู้ใช้งาน  

 
 

3.2.1.3 เสียงและอุณหภูมิไม่มีผลต่อการท างาน แสงสว่างในระดับที่เพียงพอ ต่อการ
ปฏิบัติงาน  
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ส่วนที่ 4 เครื่องมือและอุปกรณ ์ 
4.1 กรณีมีไว้ในครอบครองเช้ือโรคหรือพิษจากสัตว ์ 

4.1.1 ภาชนะบรรจุที่มีฝาปิดสนิทไม่รั่วซึม  

 
 

4.1.2 เครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสมส าหรับจัดเก็บภาชนะบรรจ ุ 
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4.1.3 เครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายซึ่งสามารถป้องกันการตกหล่นของภาชนะ
บรรจุ  

 
 

4.1.4 อุปกรณ์หรือน้ าเกลือส าหรับล้างตา ชุดปฐมพยาบาล ชุดจัดการสารชีวภาพรั่วไหลอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย น้ ายาฆ่าเชื้อ วัสดุดูดซับ อุปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคลได้แก่ชุดปฏิบัติการถุงมือยางแว่นตานิรภัย
หน้ากากอนามัย อุปกรณ์ส าหรับเก็บวัสดุปนเปื้อนเชื้อโรคเช่นปากคีบชุดโกยผงถุงใส่ขยะติดเชื้อหรือ
ถุงพลาสติก  
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4.2 กรณีผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ตามข้อ 3.2.1, 3.2.2 ให้มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ 4.1 และให้มลีักษณะ
เพิ่มเติมดังต่อไปนี้  

4.2.1 อุปกรณแ์ละเครื่องมือมีเพียงพอต่อปริมาณการผลิต  

 

 
 

4.2.2 มีเครื่องมืออุปกรณ์ในการท าลายเชื้อโรค หม้อนึ่งอัดไอน้ า  
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4.2.3 ตู้ชีวนิรภัย ผลการตรวจรับรองตู้ชีวนิรภัย 

 
 

4.2.4 มีการใชอุ้ปกรณ์ปกป้องส่วนบุคคลเพื่อสวมใส่อย่างมิดชิดและเหมาะสม  
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ส่วนที่ 5 ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อของภาชนะบรรจุและฉลาก  
5.1 ภาชนะบรรจุกรณีผลิตหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ให้มีลักษณะดังต่อไปนี้  

5.1.1 ภาชนะชั้นใน ปิดสนิท กันน้ าหรือของเหลวซึมผ่านมีความคงทนไม่แตกง่าย  

 
 

5.1.2 ภาชนะชั้นนอก ปิดสนิท กันน้ าหรือของเหลวซึมผ่านมีความคงทนไม่แตกง่าย สามารถรองรับ
ของเหลวหรือสิ่งอ่ืนใดในกรณีที่ภาชนะช้ันในแตกหรือรั่ว  
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5.3 ฉลากบนภาชนะบรรจุหรือหบีห่อของภาชนะบรรจุที่บ่งชี้ข้อมูลของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์มีลักษณะ
ดังต่อไปนี ้ชื่อวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ วันเดือนปีที่ผลิตหรือบรรจ ุ 

 
 
ส่วนที่ 6 ข้อมลูเกี่ยวกับเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ที่มีไว้ในครอบครอง  
6.1 ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อโรคจากสัตว์ที่มีไว้ครอบครองมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ชนิดเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  
จ านวนภาชนะบรรจุซึ่งระบุจ านวนหรือปริมาณ วันเดือนปี ที่ผลิต สถานที่เก็บเช้ือโรคหรือพิษจากสัตว์ซึ่ง
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได ้ 
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ส่วนที่ 7 จ านวนหรือปริมาณของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ที่สามารถมีไว้ในครอบครอง  
7.1 เชื้อโรคหรอืพิษจากสัตว์ที่สามารถมีไว้ในครอบครองมีจ านวนหรือปริมาณไม่เกินกว่าที่ได้รับอนุญาต  
 ท าเครื่องหมายถูกลงในแบบฟอร์ม 
 
7.2 สถานปฏิบัติการมีความพร้อมส าหรับการครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว ์ในจ านวนหรือปริมาณตาม
ข้อ 7.1 โดย มีความสามารถในการด าเนินการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ มีความสามารถในการรกัษา
ความปลอดภัยทางชีวภาพ  
 ท าเครื่องหมายถูกลงในแบบฟอร์ม 
 
ส่วนที่ 8 ระบบความปลอดภัยและระบบคุณภาพ  
8.1 มีการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ผลิตหรือสถานที่มีไว้ในครอบครอง มีการควบคุมดูแลกระบวนการ
จัดเก็บผลิตน าเข้าส่งออกขายน าผ่านหรือมีไว้ในครอบครอง มีมาตรการควบคุมการเข้าถึงโดยบุคคลอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้อง มีเอกสารก าหนดขั้นตอนวิธีการหรือมาตรการปฏิบัติงานรวมทั้งมีการออกแบบระบบความปลอดภัย
และระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน าเข้าส่งออกขายน าผ่านหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งเชื้อโรคหรือพิษ
จากสัตว์  
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8.2 มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเหมาะสมตามหลักวิชาการ  
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8.3 มีการท าความสะอาดวัสดุอุปกรณ์สิ่งปนเปื้อนเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ  

  
 
8.4 มีการรวบรวมจัดเก็บเคลื่อนย้ายและท าลายมูลฝอยติดเชื้อที่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  
ผลการตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐานทางชีวภาพกรณีท าลายเช้ือด้วยไอน้ า  
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8.5 มีบันทึกรายการและจ านวนเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครอง  มีบัญชีรายชื่อเชื้อโรค
หรือพิษจากสัตว์และแก้ไขปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอโดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้  ชื่อทาง
วิทยาศาสตร์ของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์เป็นภาษาอังกฤษ ระดับความเสี่ยงหรือความอันตรายของเช้ือโรคตาม
ประกาศที่ออกตามมาตรา 18 หรือระดับความเสี่ยงหรือความอันตรายของพี่จะตามประกาศที่ออกตามมาตรา 
19 จ านวนภาชนะบรรจุซึ่งระบุปริมาตรหรือน้ าหนักของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ สถานที่จัดเก็บเชื้อโรคหรือ
พิษจากสัตว ์ 

 



30 
 

8.6 มีการบนัทกึการรายงานและการสอบสวนอุบัติเหตุจากการด าเนินการ  

 
 
 



31 
 

8.7 มีวิธีปฏิบัติในการป้องกันและควบคุมสัตว์หรือแมลงในบริเวณสถานปฏิบัติการ  
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8.8 มีมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์สู่สิ่งแวดล้อม วิธีการจัดการอุปกรณ์
ปกป้องส่วนบุคคลหลังเสรจ็สิ้นการใช้งานการฆ่าเช้ือการท าความสะอาด  

 
 

 
8.9 มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยมีการป้องกันความเสียหายและสูญหายของข้อมูล ก าหนด
ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลอย่างน้อย 3 ปีนับต้ังแต่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง 
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8.10 มีการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าถงึข้อมูลเกี่ยวกับเช้ือโรคหรือพิษจากสัตว์ มีมาตรการป้องกันไม่ให้
ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูล  
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บทที่ 4 
การใช้งานระบบสนับสนุนพระราชบัญญตัิเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ออนไลน์ 

 
ระบบสนับสนุนพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษสัตว์ออนไลน์นั้น ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้หน่วยงานหรือ

ห้องปฏิบัติการเข้าร่วมเป็นสมาชิก เพื่อด าเนินกิจกรรม เช่น ยื่นค าร้องขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
กิจกรรมที่เกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการ และยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรอง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถน าข้อมูลของห้องปฏิบัติการที่เตรียมขึ้นตามแบบประเมินสถาน
ปฏิบัติการน าเข้าสู่ระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ประเมินสามารถตรวจสอบเอกสารและหลักฐานต่างๆของ
ห้องปฏิบัติการได้ง่ายในรูปแบบออนไลน ์ 

การเข้าใช้งานระบบสนับสนุนพระราชทานและพิษจากสัตว์ออนไลน์นั้น มี 2 ขั้นตอนหลักดังน้ี  
1. การลงทะเบียน เพื่อขอรหัสผู้ใชแ้ละรหัสผ่าน 

การลงทะเบียนเพื่อขอมีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ผู้ที่ประสงค์จะยื่นค าขอด าเนินการต่างๆ ผ่านระบบ
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ออนไลน์ ให้ลงทะเบียนเพื่อขอมีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ส าหรับเข้าใช้
งาน ระบบ  ซึ่ งระบบอยู่ ใน รูป แบบ  Web Application โดยสามารถ เรี ยก ใช้ งาน ได้ จ าก เว็บ ไซต์ 
https://patact.dmsc.moph.go.th จะพบหน้าจอดังภาพด้านล่าง 

 

 
 
 การลงทะเบียนมีขั้นตอนเบ้ืองต้นดังนี้ 
  1) เลือก “ส าหรับหน่วยงาน” และกดลงทะเบียน 

2) เลือกประเภทการลงทะเบียนเป็น “นิติบุคคล” กดปุ่ม เพื่อลงทะเบียน กดปุ่ม เพื่อยกเลิก
การลงทะเบียน 
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3) ใส่ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ได้แก ่ 
3.1) ประเภทนิติบุคคล หมายถึง ประเภทนิติบุคคลของหน่วยงาน เช่น “บริษัท

จ ากัด” “ห้างหุ้นส่วนจ ากัด” ส าหรับโรงพยาบาลในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข โรงพยาบาลในสังกัด กรมการแพทย์/กรมควบคุมโรค หรือหน่วยงานภายในของ
หน่วยงานอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่ากรม จัดอยู่ใน นิติบุคคลประเภท “กระทรวง ทบวง กรม”.ใส ่

3.2) หน่วยงาน หมายถึง ชื่อหน่วยงานที่รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต 
3.3) จดทะเบียนเมื่อ หมายถึง วันที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามหนังสือรับรองการ

จดทะเบียน โดยหน่วยงานภาครัฐให้ใส่เครื่องหมาย –  
3.4) ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ หมายถึง เลขทะเบียนนิติบุคคลตามหนังสือรับรองการ

จดทะเบียน โดยหน่วยงานภาครัฐให้ใส่เครื่องหมาย –  
3.5) เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีหมายถึง เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของหน่วยงาน  
3.6) ที่อยู่ หมายถึง ที่อยู่ของหน่วยงาน เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดปุ่ม 

 
4) ใส่ข้อมูลของผู้รับ/ผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต โดยเลือกว่าเป็นผู้แทน

ของนิติ บุคคลหรือผู้มีอ านาจท าการแทนนิตบิุคคล ข้อมูลผูแ้ทนของนิติบุคคลหรือผูม้ีอ านาจท าการ
แทนนิติบุคคล ได้แก่  

4.1) เลือก “ผู้แทนของนิติบุคคล” กรณีทีผู่้รับ/ผู้ขอรับหนงัสือรับรองการแจ้งหรือ
ใบอนุญาต เป็นเจ้าของกิจการ  

4.2) เลือก “ผู้มอี านาจท าการแทนนิติบุคคล” กรณีที่ผู้รับ/ผู้ขอรับหนังสือรับรอง
การแจ้งหรือ ใบอนุญาตเป็นผู้ได้รับมอบอ านาจจากเจ้าของกิจการ  

4.3) ต าแหน่ง ค าน าหน้าช่ือ ชื่อ-สกุล  
4.4) อายุ  
4.5) สัญชาติ  
4.6) เลขที่บัตรประชาชน วันที่ออก วันที่หมดอายุ ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต จังหวัด  
4.7) ที่อยู่  
4.8) เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร  
4.9) อีเมล (ผู้ใช้งานระบบฯ)  
เมื่อใส่ข้อมูลของผู้แทนของนิติบุคคล/ผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคลครบถ้วนและ

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว 
5) กดปุ่ม เพื่อลงทะเบียนนิติบุคคล หากลงทะเบียนส าเร็จ ระบบจะแสดงข้อความ 

“ลงทะเบียนขอใช้ระบบเรียบร้อย โปรดยืนยันข้อมูลการลงทะเบียนที่ทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว”้ 
6) ยืนยันการลงทะเบียนตามลิงค์ทีไ่ด้รับในอีเมล  
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7) รอการอนุมตัิให้เข้าใช้งานระบบจากเจ้าหน้าที่ ระบบจะส่งรหัสผู้ใช้รหัสผ่าน และลงิค์เข้า
ใช้งานไปยังอีเมล ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปแกไ้ขรหัสผ่านได้เองภายหลัง  

 
2 การเข้าใช้งานระบบ  

2.1 เข้าสูเ่ว็บไซต์ https://patact.dmsc.moph.go.th จะพบหน้าหลักของระบบ 
2.2 กดปุ่ม ส าหรับหน่วยงาน เพื่อเข้าใช้งานระบบ  
2.3 ใส่ รหัสผู้ใช้ และ รหสัผ่าน จากนั้นกดเข้าสู่ระบบ 
2.4 กดยื่นค าขอ โดยเลือกประเภทค าขอรับที่ประสงค์ด าเนินการ เช่น ค าขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง

เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เพื่อใช้ส าหรับการผลิตและครอบครองเชื้อโรคในกลุ่มที่ 2 และพิษจากสัตว์ในกลุ่มที่ 1  

 
 

2.5 เพิ่มช่ือห้องปฏิบัติการและรายละเอียดต่างๆ ของห้องปฏิบัติการ ได้แก่ 
1) หมายเลขหอ้ง ชั้น อาคาร หมายเลขโทรศัพท์ 
2) ชื่อผู้ด าเนินการ แนบไฟล์ใบประกอบวิชาชีพ ใบรับรองแพทย์ ใบรับรองผ่านการอบรม 
3) รายช่ือและจ านวนเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ 
4) หนังสือมอบอ านาจนิติบุคคล 
5) แบบแปลนและแผนผังอาคารปฏิบัติการ 

 2.6 ท าแบบประเมินสถานปฏิบัติการ ตามเง่ือนไขของการยื่นค าขอในหัวข้อต่างๆ โดยการแนบไฟล์ 
แนบรูปที่จัดเตรียมไว้แล้วให้ครบทุกหัวข้อ หลังจากนั้น กดยื่นค าขอ 
 2.7 รอการตอบรับการยื่นค าขอทางอีเมล ในกรณีที่มีเอกสารไม่ถูกต้องหรือแนบไฟล์หลักฐานไม่
ครบถ้วน ผู้ใช้งานต้องเข้าไปแก้ไขในระบบให้ครบถ้วน 
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 2.8 หากเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน จะได้รับใบรับแจ้งกลับทางอีเมล แล้วรอการพิจารณาผลการยื่นค า
ขอ ทั้งนี้สถานการณ์ยื่นค าขอจะปรากฏบนเว็บไซต์ โดยผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสถานะได้
เป็นระยะ 

 
 
 2.9 หากมมีติอนุมัติค าขอแล้ว ระบบจะแจ้งช าระค่าธรรมเนียม และส่งใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
การแจ้งมาทางอีเมล พร้อมใบเสร็จ ซึ่งใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองมีอายุ 1 ป ีนับจากวันที่อธิบดีกรมวิทยา
ศาตร์การแพทย์ลงนามอนุมัติ ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดเอกสารไปใช้ด าเนินกิจกรรมทางห้องปฏิบัติการได้ต่อไป 



39 
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บทที่ 5 
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองกิจกรรม 

 
5.1 ใบรับค ารอ้งขอรับหนังสือรับรอง  
 ห้องปฏิบัติการจะได้รับ เมื่อด าเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบ PAT ACT เรียบร้อย ครบถ้วน พร้อม
ทั้งยืนยันการยื่นค าร้อง และคณะท างานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทยต์รวจสอบข้อมูลเบื้องต้นครบถ้วน จึง
ออกใบรับค าร้องให้เพื่อเป็นหลักฐาน 
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5.2 ใบรับแจ้ง 
 ห้องปฏิบัติการจะได้รับ เมื่อคณะท างานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนและ
มีมติอนุมัติค าขอแล้ว จึงออกใบรับแจ้งให้ เพื่อเป็นหลักฐานระหว่างการรออธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ลง
นามในเอกสารหนังสือรับรองฉบับจริง 
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5.3 หนังสือรบัรองการแจ้ง 
 ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารจะได้ รับ  เมื่ อ ด า เนิ น การช าระค่ าธรรม เนี ยมการยื่ น ค าขอ  และ อธิบ ดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือผู้แทนลงนามในเอกสารหนังสือรับรองฉบับจริงเรียบร้อย โดยหนังสือรับรอง
การแจ้งจะประกอบด้วยชื่อสถานที่ รายชื่อเชื้อและพิษจากสัตว์และรายชื่อของผู้ด าเนินการและผู้ปฏิบัติการ 
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 ในกรณีที่ห้องปฏิบัติการยื่นค าขอเปลี่ยนแปลง แก้ไขรายการใดๆ ในหนังสือรับรองการแจ้ง 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะออกหนังสือรับรองฉบับใหม่แทนให้ ซึ่งห้องปฏิบัติการต้องช าระค่าธรรมเนียม
การแก้ไข จุดละ 100 บาท  
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บทที่ 6 
การจัดท าสื่อออนไลน์เผยแพร่ความรู้ 

 

 ในปัจจุบันสื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ขั้นตอนในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ เพื่อ
จุดประสงค์ทางด้านงานวิจัย ยังมีให้สืบค้นอยู่ไม่มากนัก เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานหรือห้องปฏิบัติการ
อื่นๆที่ต้องการยื่นค าร้องหรือขอหนังสือรับรองการผลิตและครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์เพื่อใช้ใน
งานวิจัย มีแนวทางการด าเนินงานที่ถูกต้อง ฝ่ายวิจัยจึงได้จัดท าสื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์คณะอนุกรรมการ
ควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (mdbiosafety.kku.ac.th)  

ทั้ งนี้ ได้ รั บ ค ว าม ร่ ว ม มื อ จ าก นั ก ส ารส น เท ศ  งาน วิ เท ศ สั ม พั น ธ์  ค ณ ะแ พ ท ย ศ าส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ออกแบบโครงร่างของเว็บไซต์ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถ สืบค้นได้อย่างสะดวก
และสามารถเข้าถึงได้ง่าย  

 

 
รูปที่ 5.1 แสดงโครงสร้างเว็บไซต์คณะอนุกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 โครงร่างของเว็บไซต์จะประกอบไปด้วย  ส่วนของการแนะน าคณะท างาน ซึ่ งได้แก่  รายชื่อ
คณะอนุกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพของคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้ง 
ส่วนที่เป็นเนื้อหาเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และส่วน
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ที่เป็นขั้นตอนในการยื่นค าร้องขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการผลิตและครอบครองเชื้อโรคและพิษจาก
สัตว์เพ่ือใช้ในงานวิจัย  

 
รูปที่ 5.2 แสดงรายชื่อคณะอนุกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 
รูปที่ 5.3 แสดงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พรบ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 
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รูปที่ 5.4 แสดงขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองกิจกรรมเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสตัว์ 
 

 
รูปที่ 5.5 แสดงรายชื่อสถานปฏิบัติการ/ห้องปฏิบัติการ ภายใต้คณะแพทยศาสตร์ที่ได้รับหนังสือรับรอง
กิจกรรมเกี่ยวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

 

 
รูปที่ 5.6 แสดงปฏิทินกิจกรรมการด าเนินงานและการอบรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ 
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รูปที่ 5.7 แสดงเนื้อหา ข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมการด าเนินงานและการอบรมที่เกี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 

 


