
แบบ อ.ผ. 2

ใบอนุญาต

ใบอนุญาต ที่ ………………………………….2563-21-0029

ผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้แก่

.................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

เพื่อแสดงว่า

เป็นผู้รับใบอนุญาตผลิตและให้ถือว่าเป็นผู้รับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
พ.ศ. 2558 ซึ่งมีรายชื่อเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ รายชื่อผู้ดำเนินการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการตามเอกสารแนบท้าย
ใบอนุญาตฉบับนี้ และมีสถานที่ผลิตและมีไว้ในครอบครองตั้งอยู่ที่.............................................................................................

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ............... เดือน ...................................... พ.ศ. ................... และให้ใช้ได้ เฉพาะสถานที่
ที่ระบุข้างต้นเท่านั้น

ออกให้ ณ วันที่ ............... เดือน .......................................... พ.ศ. ...................

ชั้น .................... ห้อง ....................................................... ตรอก/ซอย ....................................................................................

รหัสไปรษณีย์ ………...……………………………………………… หมายเลขโทรศัพท์ …………………………………………………………………...

ถนน …………………....……………....………….....………… หมู่ที่ .….…...…. ตำบล/แขวง ………………………………....…….……..…….......

อำเภอ/เขต ………......………………………….……………………............…… จังหวัด ……………………………………………………………........

(นางสาวภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์)

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

(ลายมือชื่อ) ………………………………………….…………

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ศ.ดร.พญ.ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์

-15, 16, 17

อปร.1873

-

0-2256-4470
ปทุมวัน

10330

-

กรุงเทพมหานคร

พระราม 4 ปทุมวัน

2563ธันวาคม31

เมษายน27 2563

Digital Signature Serial No. 6878304509858195437

เลขที่.............................................................................................อาคาร....................................................................................



เอกสารแนบท้ายใบอนุญาตผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ที่ 2563-21-0029
รายชื่อเชื้อโรค/พิษจากสัตว์ จำนวน 6 รายการ ดังนี้

ลำดับ รหัส รายการ กลุ่มที่

1 B-3-0188 Bacillus  anthracis 3*

2 B-3-0312 Brucella  spp. 3*

3 B-3-0331 Burkholderia (Pseudomonas) pseudomallei 3*

4 B-3-0966 Mycobacterium  tuberculosis 3*

5 B-3-0974 Mycobacterium  spp. 3*

6 F-3-0009 Ajellomyces  capsulatus 3*

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข

88/7 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0 2951 0000 ต่อ 99189  www.dmsc.moph.go.th

Digital Signature Serial No. 6878304509858195437

หน้าที่ 1 ของทั้งหมด 3 หน้า



เอกสารแนบท้ายใบอนุญาตผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ที่ 2563-21-0029

ผู้ดำเนินการ

นางสาวธนิษฐา ฉัตรสุวรรณ (วิทยาศาสตร์สาขาจุลชีววิทยา)

นายอาสา ธรรมหงส์ (แพทยศาสตร์) ใบอนุญาตที่ 40695

นางสาวศิวะพร บุณยทรัพยากร (แพทยศาสตร์) ใบอนุญาตที่ 35414

นายเอกสิทธิ์ โกวิทย์ดำรงค์ (แพทยศาสตร์) ใบอนุญาตที่ 24095

นางสาวภาวพันธ์ ภัทรโกศล (เทคนิคการแพทย์) ใบอนุญาตที่ ท.น.577

นางสาววรชา สิงห์สุวรรณ (เทคนิคการแพทย์) ใบอนุญาตที่ ท.น.6256

นางสาวอัจฉราพร สวัสดิ์พานิช (วิทยาศาสตร์สาขาจุลชีววิทยา)

นางสมหญิง ธัมวาสร (วิทยาศาสตร์สาขาจุลชีววิทยา)

นางสาวสุธิดี เพ็ชรสงค์ (เทคนิคการแพทย์) ใบอนุญาตที่ ท.น.9697

นางสาวกนิษฐา ภัทรกุล (แพทยศาสตร์) ใบอนุญาตที่ 18592

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ

นางสาวสุธิดี เพ็ชรสงค์ (วิทยาศาสตร์สาขาจุลชีววิทยา) ใบอนุญาตที่ ท.น.9697

นางสาวอัจฉราพร สวัสดิ์พานิช (วิทยาศาสตร์สาขาจุลชีววิทยา)

นางสาววรชา สิงห์สุวรรณ (เทคนิคการแพทย์) ใบอนุญาตที่ ท.น.6256

นางสาวภาวพันธ์ ภัทรโกศล (เทคนิคการแพทย์) ใบอนุญาตที่ ท.น.577

นายเอกสิทธิ์ โกวิทย์ดำรงค์ (แพทยศาสตร์) ใบอนุญาตที่ 24095

นางสาวศิวะพร บุณยทรัพยากร (แพทยศาสตร์) ใบอนุญาตที่ 35414

นายอาสา ธรรมหงส์ (แพทยศาสตร์) ใบอนุญาตที่ 40695

นางสาวธนิษฐา ฉัตรสุวรรณ (ผ่านการศึกษาด้านจุลชีววิทยาหรือด้านที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ในระดับปริญญารวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

นางสมหญิง ธัมวาสร (วิทยาศาสตร์สาขาจุลชีววิทยา)

นางสาวกนิษฐา ภัทรกุล (แพทยศาสตร์) ใบอนุญาตที่ 18592

นางสาวจิรภัทร เจริญคุปต์ (วิทยาศาสตร์สาขาจุลชีววิทยา)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข

88/7 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0 2951 0000 ต่อ 99189  www.dmsc.moph.go.th

Digital Signature Serial No. 6878304509858195437

หน้าที่ 2 ของทั้งหมด 3 หน้า



เอกสารแนบท้ายใบอนุญาตผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ที่ 2563-21-0029

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

27 เมษายน 2563

(นางสาวภัทรวีร์  สร้อยสังวาลย์)

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Digital Signature Serial No. 6878304509858195437

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข

88/7 ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0 2951 0000 ต่อ 99189  www.dmsc.moph.go.th

Digital Signature Serial No. 6878304509858195437

หน้าที่ 3 ของทั้งหมด 3 หน้า
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