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การควบคุม ก ากับการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเชื้อโรคและพิษจากสัตว์  
 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้การออกหนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาตให้กับผู้ที่ประสงค์ ด าเนินกิจการเก่ียวกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์เป็นไปตาม
กฎหมาย ขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดในคู่มือส าหรับประชาชน  

 
ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 

 
ผู้ประสงค์ยื่นค าขอ 

 
 
 
 

1. ก าหนดให้มีการออกใบรับค าขอ
ภายใน 1 วันท าการ หลังจากรับ
เอกสารจากผู้ยื่นค าขอ 
2. มีคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานในการ
ออกใบรับค าขอผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

15 นาที 

 
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย 

 1. ก าหนดให้มีการตรวจสอบค าขอ
พร้อมเอกสารและหลักฐาน ภายใน 
5 วันท าการ และแจ้งแก้ไขทันที
หลังจากตรวจพบมีข้อแก้ไข  

2. มีก าหนด checklist รายการ
เอกสารที่จะต้องตรวจสอบ 

3. มีคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานในการ
แจ้งแก้ไขผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

45 นาที 

 
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย 

 1. ก าหนดให้ออกใบรับแจ้งเม่ือเอกสาร
และหลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน ภายใน 
1 วันท าการ 
2. มีคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานในการ
ออกใบรับแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
3.ก าหนดให้เสนอเอกสารเพื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่พิจารณา ภายใน 1 วันท า
การ 

45 นาที 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม 
พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษ

จากสัตว์ 

 1. ก าหนดให้มีการตรวจประเมิน
ประเมินสถานที่และอุปกรณ์ภายใน 7 
วันท าการ  
2. มีพนักงานเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงาน และมีความรู้ ความ
เข้าใจสอดคล้องตามข้อกฎหมาย  

3. มีแนวปฏิบัติในการตรวจประเมิน
สถานที่และอุปกรณ์ 

360 นาที 

 
ผู้อ านวยการส านัก

มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี 

 1. ก าหนดให้มีการพิจารณาอนุมัติการ
ออกหนังสือรับรองการแจ้ง/
ใบอนุญาต หรือแจ้งสิทธอุทธรณ์ 
กรณีไม่อนุมัติภายใน 7 วันท าการ  

2. มีคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานในการ
การแจ้งผลการพิจารณาและแจ้ง
สิทธิอุทธรณ์ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

60 นาที 

  .  

อนุมัติ 

ยื่นค าขอพร้อมเอกสาร
และหลักฐาน 

 

ตรวจสอบ 
 

ออกใบรับแจ้ง 
(กรณีขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง) 

 

ไม่ถูกต้อง 

พิจารณาออกหนังสือรับรอง
การแจ้ง/ใบอนุญาต 

 

 A 

ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ไม่อนุมัติ 

ตรวจประเมินสถานที่และ
อุปกรณ์ (เอกสาร/สถานที่

จริง) 
 

อนุมัติ 

แก้ไข เพิ่มเติม 
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แจ้งช าระค่าธรรมเนียม  

ตรวจสอบการช าระเงิน
ค่าธรรมเนียม 

 

ชื่อผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน จุดควบคุมความเสี่ยง ระยะเวลา 
 

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

 1. ก าหนดให้แจ้งผู้ยื่นค าขอช าระ
ค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้ง
หรือใบอนุญาต ภายใน 1 วันท าการ 
(หากพิจารณาอนุมัติ)  

2. มีคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน ในการ
แจ้งช าระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

15 นาที 

ผู้ยื่นค าขอ  ก าหนดให้ช าระเงินค่าธรรมเนียม
ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับแจ้ง 

ขึ้นกับผู้ยื่น
ค าขอ 

 

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

 1. ก าหนดให้มีการตรวจสอบการช าระ
เงินค่าธรรมเนียมจากระบบของ
ธนาคารกรุงไทย ทุกวัน  (ในวันท า
การ) วันละ 1 ครั้ง 

2. ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่และผู้ท าหน้าที่
แทนในการตรวจสอบ 

30 นาที 

 
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

 1. ก าหนดให้มีการจัดท าเอกสารผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้ข้อมูลที่ผู้
ขอรับบริการแจ้งในระบบภายใน 2 วัน
ท าการ 
2. มีคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน ในการ
จัดท าเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

120 นาที 

 
หัวหน้างาน 

 1. ก าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร
ภายใน 1 วันท าการ 
2. มี คอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน ในการ
ตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

30 นาที 

 
ผู้อ านวยการ 

ส านักมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ 

 1. ก าหนดให้มีการลงนามหนังสือ
รับรองการแจ้ง/ใบอนุญาตภายใน 1 
วันท าการ 
2.  มีคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน ในการ
ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

30 นาที 

 
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

 1. ก าหนดให้จัดส่งเอกสารภายใน 1 
วัน หลังจากลงนาม 
2. มี คอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน ในการ
จัดส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

30 นาที 

 
ผู้ยื่นค าขอ 

  
ส่งหนังสือรับรองการแจ้ง/ใบอนุญาต 

 

  รวม 780 นาที 

 

 A 

 A 

 A 

พิมพ์หนังสือรับรองการแจ้ง/ใบอนุญาตและ
รายการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และหนังสือ

น าส่ง 

ลงนามในหนังสือน าส่ง  หนังสือรับรอง
การแจ้ง/ใบอนุญาตและรายการเชื้อ

โรคและพิษจากสัตว์ 

จัดส่งหนังสือรับรองการแจ้ง/ใบอนุญาต และ
รายการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 

 

รับหนังสือรับรองการ
แจ้ง/ใบอนุญาต 

แก้ไข 

ไม่แก้ไข 

ตรวจสอบ 
 

 A 

ช าระค่าธรรมเนียม 
 


