แบบ ป.จ.๒ หน้า 1/๒

คำขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรำยกำรในหนังสือรับรองกำรแจ้ง
(ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่)

เลขรับที่………………….……
วันที…่ ………………..…..……
ตามกฎกระทรวงการแจ้งและการออกหนังสือรับรองการแจ้งผลิต นาเข้า ส่งออก ขาย นาผ่าน หรือมีไว้ในครอบครอง
โรค กลุ(๑่มทีค่ าขอต่
๒ และพิ
ตว์ กลุ่มที่ ๑ พ.ศ. ....
ให้ใส่เครื่องหมาย  ใน  หน้าข้อความที่ตเชื้อ้องการ
อ ๑ษจากสั
ประเภท)

ชื่อผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง (บุคคล/นิติบุคคล) .........................................................................................................................
หนังสือรับรองการแจ้ง  ผลิต  นาเข้า  ส่งออก  ขาย  นาผ่าน  มีไว้ในครอบครอง
 เชื้อโรค  พิษจากสัตว์
ที่ .....................................................
มีความประสงค์จะขอ







เปลี่ยนแปลงสถานที่ผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์
เปลี่ยนแปลงสถานที่นาเข้าเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์
เปลี่ยนแปลงสถานที่ส่งออกเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์
เปลี่ยนแปลงสถานที่ขายเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์
เปลี่ยนแปลงสถานที่มีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์

 ย้าย  เพิ่ม  ลด
 ย้าย  เพิ่ม  ลด
 ย้าย  เพิ่ม  ลด
 ย้าย  เพิ่ม  ลด
 ย้าย  เพิ่ม  ลด

พร้อมนี้ ได้แนบหลักฐานมาด้วยแล้ว ดังนี้
๑) หนังสือรับรองการแจ้งฉบับจริง
๒) เอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองการแจ้งฉบับจริง
๓) สาเนาหลักฐานการชาระค่าธรรมเนียมจานวน .......................... บาท
๔) อืน่ ๆ (ถ้ามี) ..............................................................................................................................................................................
ก. ย้ำยสถำนทีผ่ ลิตเชื้อโรคหรือพิษจำกสัตว์ แนบเอกสำรเพิ่มเติม ดังนี้
๑) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
๒) แบบแปลนแผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณสถานทีผ่ ลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ที่ถูกต้องตามมาตราส่วนโดย
แสดงรายการ ดังต่อไปนี้ (ก) การแบ่งกั้นห้อง เนื้อที่ หรือบริเวณทีใ่ ช้ในการผลิตและที่ใช้ในการเก็บเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์
(ข) ตาแหน่งที่เก็บเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ที่ได้จากการผลิต
(ค) ท่อหรือทางระบายน้า ระบบ และกรรมวิธีกาจัดน้าเสียหรือน้าทิ้ง
๓) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ ตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๖ (๔)
๔) หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของสถานที่ผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ (กรณีผรู้ ับหนังสือรับรองการแจ้งไม่ได้เป็น
เจ้าของสถานที่ผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์)
๕) อืน่ ๆ (ถ้ามี) ..............................................................................................................................................................................
ข. เพิ่มสถำนทีผ่ ลิตเชื้อโรคหรือพิษจำกสัตว์ แนบเอกสำรเพิ่มเติม ดังนี้
๑) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
๒) แบบแปลนแผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณสถานทีผ่ ลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ที่ถูกต้องตามมาตราส่วนโดย
แสดงรายการ ดังต่อไปนี้ (ก) การแบ่งกั้นห้อง เนื้อที่ หรือบริเวณทีใ่ ช้ในการผลิตและที่ใช้ในการเก็บเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์
(ข) ตาแหน่งที่เก็บเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ที่ได้จากการผลิต
(ค) ท่อหรือทางระบายน้า ระบบ และกรรมวิธีกาจัดน้าเสียหรือน้าทิ้ง
๓) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ ตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๖ (๔)
๔) หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของสถานที่ผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ (กรณีผรู้ ับหนังสือรับรองการแจ้งไม่ได้เป็น
เจ้าของสถานที่ผลิตเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์)
๕) ใบรับรองแพทย์ของผู้ดาเนินการและผู้มหี น้าที่ปฏิบัติการ
๖) หลักฐานแสดงคุณวุฒหิ รือคุณสมบัติของผูด้ าเนินการและผู้มหี น้าที่ปฏิบัติการ
๗) อืน่ ๆ (ถ้ามี) ..............................................................................................................................................................................

แบบ ป.จ.๒ หน้า 2/๒

คำขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรำยกำรในหนังสือรับรองกำรแจ้ง
(ย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่)
ตามกฎกระทรวงการแจ้งและการออกหนังสือรับรองการแจ้งผลิต นาเข้า ส่งออก ขาย นาผ่าน หรือมีไว้ในครอบครอง
กลุ่มที่ ๒ และพิษ้อจากสั
ตว์ กลุ
่ ๑ พ.ศ.ตว์....แนบเอกสำรเพิ่มเติม ดังนี้
ค. ย้ำยสถำนทีน่ ำเข้ำ ส่งออก ขำย หรือเชืมี้อไโรค
ว้ในครอบครองเชื
โรคหรื
อพิ่มษทีจำกสั

๑) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่มีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
๒) แบบแปลนแผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณสถานที่มไี ว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ที่ถูกต้องตาม
มาตราส่วนโดยแสดงรายการ ดังต่อไปนี้ (ก) การแบ่งกั้นห้อง เนื้อที่ หรือบริเวณที่ใช้ในการเก็บเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์
(ข) ตาแหน่งที่เก็บเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์
๓) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ ตามประกาศที่ออกตาม
มาตรา ๖ (๔)
๔) หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของสถานที่มีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ (กรณีผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง
ไม่ได้เป็นเจ้าของสถานที่มีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์)
๕) รายละเอียดของผู้ขนส่ง (กรณีที่มีการขนส่งเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์)
๖) อืน่ ๆ (ถ้ามี) ............................................................................................................................................................................
ง. เพิ่มสถำนทีน่ ำเข้ำ ส่งออก ขำย หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจำกสัตว์ แนบเอกสำรเพิ่มเติม ดังนี้
๑) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่มีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
๒) แบบแปลนแผนผังแสดงสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณสถานที่มไี ว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ที่ถูกต้องตาม
มาตราส่วนโดยแสดงรายการ ดังต่อไปนี้ (ก) การแบ่งกั้นห้อง เนื้อที่ หรือบริเวณที่ใช้ในการเก็บเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์
(ข) ตาแหน่งที่เก็บเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์
๓) เอกสารหรือหลักฐานแสดงสถานที่ผลิตหรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ ตามประกาศที่ออกตาม
มาตรา ๖ (๔)
๔) หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของสถานที่มีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์ (กรณีผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง
ไม่ได้เป็นเจ้าของสถานที่มีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์)
๕) รายละเอียดของผู้ขนส่ง (กรณีที่มีการขนส่งเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์)
๖) ใบรับรองแพทย์ของผู้ดาเนินการและผู้มหี น้าที่ปฏิบัติการ
๗) หลักฐานแสดงคุณวุฒหิ รือคุณสมบัติของผูด้ าเนินการและผู้มหี น้าที่ปฏิบัติการ
๘) อืน่ ๆ (ถ้ามี) ............................................................................................................................................................................
จ. กรณียกเลิกสถำนที่ผลิต นำเข้ำ ส่งออก ขำย หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคหรือพิษจำกสัตว์
๑) แบบแจ้งผลการส่งมอบ การทาลาย และการตรวจสอบการสิ้นสภาพภายหลังการทาลายเชื้อโรคหรือพิษจากสัตว์
๒) หนังสือยินยอมเป็นผูร้ ับมอบเชือ้ โรคหรือพิษจากสัตว์ (กรณีส่งมอบ)
๓) อืน่ ๆ (ถ้ามี) ............................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นต้นฉบับจริงหรือสาเนา
ที่ถูกต้อง และขอรับรองว่าได้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกาหนดทุกประการ
(ลายมือชื่อ) ……………………………..………………….……………………
(…………………………………..……………….………….….)
ผู้รับหนังสือรับรองการแจ้ง
วันที่ ................. เดือน .................................. พ.ศ. ..................

