
เสนอหลกัการขออนุมติัใชเ้งินค่าธรรมเนียม พ.ร.บ. เช้ือโรคและพิษจากสตัว ์

ท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งส่งรายไดแ้ผน่ดิน



• ตามหนังสอืกระทรวงการคลงัที ่กค 0402.3/18994 ลงวนัที ่9 ธนัวาคม 2562

• อนุญาตใหก้รมวทิยาศาสตรก์ารแพทยห์กัเงนิคา่ธรรมเนยีมการขอ
หนังสอืรับรองการแจง้และใบอนุญาตทีไ่ดรั้บไวต้ามพระราชบญัญัตเิชือ้
โรคและพษิจากสตัว ์พ.ศ. 2558 เป็นคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิการของ
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์โดยไมต่อ้งนําสง่คลังเป็นรายไดแ้ผน่ดนิ
จนถงึสิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ได ้3 ปีงบประมาณ 63-65)

• เพือ่ใหก้รมวทิยาศาสตรก์ารแพทยม์งีบประมาณเพยีงพอในการบรหิาร
จัดการภารกจิการควบคมุกํากบัการดําเนนิการผลติ นําเขา้ สง่ออก ขาย 
นําผา่นและมไีวใ้นครอบครองเชือ้โรคและพษิจากสตัว์

• การจัดประชมุ คกก-อนก, การ ปชส ใหค้วามรูก้ฎหมาย, การตรวจสถานปฏบิตักิาร, การให ้
คําปรกึษา ปชช และหน่วยงานรัฐ เอกชน, การพัฒนาการใหบ้รกิารอนุญาต (PAT ACT online) 
และเชือ่มโยงระบบแลกเปลีย่นขอ้มลูอเิลคทรอนกิส ์(NSW)

ทีม่า



อตัราคา่ธรรมเนยีม (อาย ุ1 ปี นบัจากวนัทีอ่อกหนงัสอืหรอืใบอนญุาต)
ตอ่อาย ุ3 เดอืนกอ่นหมดอายุ

หนงัสอืรบัรองการแจง้ประเภทละ 2,000 บาท/ฉบบั
ใบอนญุาตประเภทละ 4,000 บาท/ฉบบั
(ม ี6 ประเภท ผลติ ขาย นําเขา้ สง่ออก นําผา่น และมไีวใ้นครอบครอง)
คาํขอใบอนญุาตประเภทละ 100 บาท /ฉบบั
คาํขอใบแทนประเภทละ 100 บาท /ฉบบั
ใบแทนหนงัสอืรบัรอง 500 บาท /ฉบบั
ใบแทนใบอนญุาต 500 บาท /ฉบบั

ผา่น e-payment ของระบบ PAT ACT online



จาํนวน 3,117,000 บาทกรมฯ จดัเก็บไว ้(ต ัง้แต่ ธค 2562 - วนัที ่18 ธค 63 )

รายไดค้า่ธรรมเนยีมการทีอ่ยูร่ะหวา่งจดัเก็บ (งปม 64) จาํนวน 1,097,400 บาท

ยอดรวม ปี 63 +64 (จาํนวน 3,117,000 บาท + 1,097,400 บาท)
= 4,214,400 บาท

คาดการณ์รายไดปี้ 2565 
จากจาํนวนหนงัสอืรบัรองการแจง้และใบอนญุาตทีม่อียูใ่นปจัจบุนั 982 x 2,000THB 
และ 142 x 4,000THB ฉบบั ตามลาํดบั
ยอดคาดการณ์ (1,964,000 + 568,000) approx. 2,512,000 THB

รายไดจ้ากคา่ธรรมเนยีม



ยอดรวม (ปี 63 +64) จาํนวน 4,214,400 บาท

โครงการทีจ่ะขออนมุตัใิชปี้ 2564 

1.คา่บํารงุรกัษาและปรบัปรงุพฒันาโปรแกรม PAT ACT = 1,390,000 บาท 
(โครงการทีต่อ้งจา่ยตอ่เนือ่งทกุปี)

2. จัดทําหบีหอ่ชัน้นอกสําหรับการขนสง่เชือ้โรค approx. 500,000 บาท

3.จัดทําคําแปลกฎหมายอนุบญัญตั ิ approx. 500,000 บาท
กฎกระทรวง 6 ฉบบั, ประกาศกระทรวง 23 ฉบบั, ประกาศ คกก ชรพ 1 ฉบบั, ประกาศกรมฯ 8 ฉบบั 
(รวม 37 ฉบบั)

approx. 2,390,000 บาท

ยงัไมเ่คยขออนมุตัใิช้

4. พมิพร์วมเลม่กฎหมาย (ปัจจบุนัให ้download จาก website, ประชมุ คกก จัดรวมใสแ่ฟ้ม)
-พรบและอนุบญัญัต)ิ 2,000 – 3,000 เลม่ approx. 300,000 บาท 
-คูม่อืประชาชน
5. Spill kit 





โครงการทีเ่สนอขอใชเ้งนิจากยอดรายไดน้ี้



โครงการ พ.ร.บ. ทีไ่ดร้บัอนมุตังิบพฒันาบคุลากร ปี 2564

1 สือ่สาร เผยแพรค่วามรูเ้กีย่วกบัพระราชบญัญัตเิชือ้โรคและพษิจากสตัว ์
(38,400 บาท)

1 อบรมสมัมนาพนักงานเจา้หนา้ทีต่ามพระราชบญัญัตเิชือ้โรคและพษิจากสตัว ์
(440,130 บาท)
2 สมัมนาการบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยเชือ้โรคและพษิจากสตัว ์ 
(288,600 บาท)

โครงการ พ.ร.บ. ทีไ่ดร้บัอนมุตัเิงนิบาํรงุ ปี 2564

โครงการปี 64 ทีไ่ดร้บัอนมุตังิบพฒันาบคุลากรและเงนิบาํรงุ



คาดการณร์ายรบั ปี 2565 approx. 2,512,000 บาท

ยอดรวม ปี 63 + 64  
รบั approx. 4,214,400 บาท
ใช้ approx. 2,390,000 บาท
เหลอื approx. 1,824,400 บาท

แผนงานและคา่ใชจ้า่ยประจาํ ปี 2565 – 2566 
1. คา่บํารงุรกัษาระบบ PAT ACT Online  2 ปี = 2,780,000 บาท (ลว่งหนา้ ปี 2566 )
2. คา่ตรวจประเมนิสถานปฏบิตักิาร
3. อบรมฟ้ืนฟพูนกังานเจา้หนา้ที ่
4. จดัทําหลกัสตูรออนไลนส์าํหรบัผูด้าํเนนิการ ผูม้หีนา้ทีป่ฏบิตักิาร และพนกังานเจา้หนา้ที่
5. อืน่ๆ ตามนโยบาย

คาดการณ์เงนิเหลอืจา่ยและรายรบัปี 2665 
รวมท ัง้ส ิน้ approx. 4,336,400 บาท

คาดการณ์รายรบัและแผนงานปี งปม. 2565-2566



เสนอเพือ่พจิารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมตัใินหลกัการ
การใชเ้งนิคา่ธรรมเนยีม พ.ร.บ. เชือ้โรคและพษิจากสตัวท์ีต่อ้งสง่เขา้รายไดแ้ผน่ดนิถงึสิน้
ปีงบประมาณ 2565 

ปี งปม 2564
1. คา่บํารงุรักษาระบบ PAT ACT online
2. การจัดหบีหอ่ชัน้นอก 
3. การแปลกฎหมายอนุบญัญัติ
ปี งปม 2565
1. คา่บํารงุรักษาระบบ PAT ACT online (24 เดอืน)
2. คา่ตรวจประเมนิสถานทีป่ฏบิตักิาร
3. การอบรม สมัมนาพนักงานเจา้หนา้ที ่และผูดํ้าเนนิการ ผูม้หีนา้ทีป่ฏบิตักิาร
4. การจัดทําหลกัสตูรออนไลน์
และตน้ปีงบประมาณ 2565 มอบหมายให ้สมป. ทําหนังสอืขอยกเวน้ไมต่อ้งนําสง่เงนิ
คา่ธรรมเนยีม
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