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ที่ปรึกษำ
น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักควบคุม ป้องกัน และบ�ำบัดโรคสัตว์
สพ.ญ.นพวรรณ บัวมีธูป รักษำกำรผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรพัฒนำสุขภำพสัตว์ และบ�ำบัดโรคสัตว์
น.สพ.ประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์ รักษำกำรผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรป้องกัน และควบคุมโรคไวรัสในสัตว์ปีก
สพ.ญ.ปรำณี พำณิชย์พงษ์ รักษำกำรผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรควบคุมโรคติดต่อระหว่ำงสัตว์และคน (โรคพิษสุนัขบำ้)
สพ.ญ.พัทธ์หทัย พิพัฒนธนำกิจ ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบสุขภำพสัตว์
น.สพ.สุขุม สนธิพันธ ์ ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มควบคุมป้องโรคปศุสัตว์
น.สพ.วีรชัย สุดดี ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์ปีก
น.สพ.พรพิรุณ ชินสอน ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์เลี้ยง
น.สพ.วีรพงษ์ ธนพงษ์ธรรม ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มระบำดวิทยำทำงสัตวแพทย์ 

ผู้เรียบเรียง
สพ.ญ.ธิตินันท์ สุขนิวัฒน์ชัย นำยสัตวแพทย์ปฏิบัติกำร
สพ.ญ.ตะวัน ทองสว่ำง นำยสัตวแพทย์ปฏิบัติกำร
นำยสุรเดช พัฒนมงคล นิติกร

จ�ำนวน 1,000 เล่ม

พิมพ์ที่ ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด สำขำ 4
 145, 147 ถ.เลี่ยงเมืองนนทบุรี ต.ตลำดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 โทร. 0 2525 4807-9, 0 2525 4853-4  โทรสำร 0 2525 4855

สงวนลิขสิทธิ์ ตำมพระรำชบัญญัติลิขสิทธิ์
ส�ำนักควบคุม ป้องกัน และบ�ำบัดโรคสัตว์
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ค�ำน�ำ

ตามที่พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ และ

ทีผ่่านมาได้มกีารแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมายอนบุญัญตัติามพระราชบัญญตัโิรคระบาดสตัว์ พ.ศ.๒๕๕๘ ทีเ่กีย่วข้องทัง้

กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศหลายฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์รวบรวมกฎหมายอนุบัญญัติฉบับต่างๆ เพื่อใช้เป็น

แนวทางปฏิบัติงานส�าหรับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการด�าเนินการตามกฎหมายฉบับดังกล่าวให้ถูกต้อง  

ไปในแนวทางเดียวกันตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘

ส�านักควบคุม ป้องกัน และบ�าบัดโรคสัตว์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือรวมกฎหมาย อนุบัญญัติตาม 

พระราชบญัญตัโิรคระบาดสตัว์ พ.ศ.๒๕๕๘ เล่มนีจ้ะมปีระโยชน์ต่อเจ้าหน้าทีข่องกรมปศสัุตว์และผูส้นใจทัว่ไปใน

การน�าไปใช้ในการปฏิบัติงานตามกฎหมายต่อไป

ส�ำนักควบคุม ป้องกัน และบ�ำบัดโรคสัตว์

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์

ก



 สำรบัญ

หน้า

พระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ .....................................................................................................๑

ANIMAL EPIDEMICS ACT, B.E. 2558 (2015) .............................................................................................๒๖

กฎกระทรวง 

 - ก�าหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

  พ.ศ. ๒๕๕๙ ...................................................................................................................................๖๕

 - ระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๖๑ ..................................................................๗๒

 - ก�าหนดค่าชดใช้ราคาสัตว์ที่ถูกท�าลายอันเนื่องจากเป็นโรคระบาด

  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์

  ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๖๐ .......................................................................................๘๖

 - ก�าหนดอัตราค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�าเป็นต้องจ่าย

  เนื่องในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการขออนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๙ .......................................................๘๙

 - ก�าหนดค่าชดใช้ราคาสิ่งของที่ถูกท�าลายอันเนื่องจากมีเชื้อโรคระบาด

  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๖๐ ................................................................๙๒

ประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 เรื่อง ก�าหนดโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ...................๙๕

 เรื่อง ก�าหนดสัตว์ชนิดอื่นตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ .................................๑๐๑

 เรื่อง ก�าหนดอาหารสุกที่ท�า ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์

  เป็นซากสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๑ .......................๑๐๓

 เรื่อง ก�าหนดสัตว์ชนิดอื่นตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ .................................๑๐๖

 เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ .................................๑๐๘

 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ........................๑๐๙

 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ .......................................................................................................๑๑๑

 เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๑ ...............๑๑๒

 เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๑ ....................๑๑๕

 เรื่อง ก�าหนดคุณสมบัติของสัตวแพทย์และสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์

  พ.ศ. ๒๕๕๘ .........................................................................................................................๑๒๔

 เรื่อง ก�าหนดท้องที่ภาคตะวันออกเป็นเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย

  ในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร หมูป่า และกวางตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์

  พ.ศ. ๒๕๕๘ .........................................................................................................................๑๒๕

รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์

ข



สำรบัญ (ต่อ)

หน้า

 เรื่อง ก�าหนดท้องที่ภาคใต้เป็นเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย

  ในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร หมูป่า และกวาง ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์

  พ.ศ. ๒๕๕๘ .........................................................................................................................๑๒๗

 เรื่อง ก�าหนดท่าเข้าและท่าออกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ .......................๑๒๘

 เรื่อง ก�าหนดท่าเข้าและท่าออกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ .......................................................................................................๑๓๓

 เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขายทอดตลาด

  ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ................................................................๑๓๘

ประกำศกรมปศุสัตว์

 เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การถ่ายพยาธิ การท�าวัคซีน การทดสอบโรค

  และการจดบันทึกข้อมูลการให้วัคซีน การตรวจ และการรักษาโรค พ.ศ. ๒๕๖๒ ................๑๔๔

 เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขจ�านวนสัตว์หรือซากสัตว์ ลักษณะของยานพาหนะ

  และอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ............................................๑๔๗

 เรื่อง ก�าหนดท้องที่และชนิดสัตว์ที่ต้องท�าเครื่องหมายประจ�าตัวสัตว์ และหลักเกณฑ์

   วิธีการ และเงื่อนไขในการท�าเครื่องหมายประจ�าตัวสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ................................๑๕๒

 เรื่อง ก�าหนดท้องที่และชนิดสัตว์ที่ต้องท�าเครื่องหมายประจ�าตัวสัตว์ และหลักเกณฑ์ 

  วิธีการและเงื่อนไขในการท�าเครื่องหมายประจ�าตัวสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ..................................๑๕๖

 เรื่อง ก�าหนดท้องที่ ชนิดซากสัตว์ที่ต้องท�าเครื่องหมายประจ�าตัวสัตว์ส�าหรับซากสัตว์

  ลักษณะ การยกเว้นราคา และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการท�าเครื่องหมาย

  ประจ�าตัวสัตว์ ส�าหรับซากสัตว์ที่น�าเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๙ ...........................๑๖๖

 เรื่อง การท�าเครื่องหมายซากสัตว์ประเภทงาช้าง และการท�าบัตรก�ากับลักษณะงาช้าง

  พ.ศ. ๒๕๕๙ .........................................................................................................................๑๖๘

 เรื่อง การขออนุญาต การออกใบอนุญาต วิธีการน�าเข้า ส่งออก 

  หรือน�าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ...............................................๑๗๑

 เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกประกาศหาตัวบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของ

  ผู้น�าเข้าหรือผู้น�าผ่านราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ...............................๑๗๘

 เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นเท่าที่จ่ายจริง

  จากเจ้าของสัตว์เมื่อปรากฏเจ้าของสัตว์ในภายหลัง พ.ศ. ๒๕๕๘ ........................................๑๘๑

 เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการส่งกลับสัตว์หรือซากสัตว์ กรณีน�าเข้า

  หรือน�าผ่านราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ หรือไม่ปฏิบัติตาม

  มาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ...................๑๘๓

รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์
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 เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าป่วยการ และค่าใช้จ่ายอื่น

  ที่จ�าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ..............................๑๘๕
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พระราชบัญญัติ 
โรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๔๙๙   
(๒) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สัตว์”  หมายความว่า  
(๑) ช้าง  ม้า  โค  กระบือ  ลา  ลอ่  แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  หมูป่า  สุนัข  แมว  กระต่าย  ลิง  ชะนี  

และให้หมายความรวมถึงน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุแ์ละเอ็มบริโอของสัตว์เหล่านี้ด้วย 
(๒) สัตว์ปีกจําพวกนก  ไก่  เป็ด  ห่าน  และให้หมายความรวมถึงน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์และไข่

สําหรับใช้ทําพันธุ์ด้วย  
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(๓) สัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  และให้หมายความรวมถึงน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์  
เอ็มบริโอ  และไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์ของสัตว์ชนิดนั้นด้วย 

“เอ็มบริโอ”  หมายความว่า  ตัวอ่อนของสัตว์ที่ยังไม่เจริญเติบโตจนถึงขั้นที่มีอวัยวะ  และยังไม่ฝังตัว
ที่ผนังมดลูกของสัตว์นั้น 

“ซากสัตว์”  หมายความว่า  ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตว์ที่ตายแล้ว  สิ่งใด ๆ  ที่ได้จากสัตว์ 
ที่มีชีวิตหรือสัตว์ที่ตายแล้ว  และให้หมายความรวมถึงอาหารสุกที่ทํา  ประกอบ  หรือปรุงจากซากสัตว์ 
หรือสิ่งประดิษฐ์สําเร็จรูปที่ทําจากซากสัตว์ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

“โรคระบาด”  หมายความว่า  กาฬโรคเป็ด  โรคไข้หวัดนก  โรคแซลโมเนลลา  โรคทริคิเนลลา  
โรคนิวคาสเซิล  โรคบรูเซลลา  โรคปากและเท้าเปื่อย  โรคพิษสุนัขบ้า  โรครินเดอร์เปสต์  โรคเลปโทสไปรา  
โรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า  โรควัวบ้า  โรคสมองอักเสบนิปาห์  โรคอหิวาต์สุกร  โรคแอนแทรกซ์  
โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย  วัณโรค  และโรคอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

“พาหะของโรคระบาด”  หมายความว่า  
(๑) สัตว์ซึ่งไม่ปรากฏอาการของโรคระบาดแต่มีเชื้อโรคระบาด  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า 

ได้รับเชื้อโรคระบาด  ซึ่งอาจติดต่อคนหรือสัตว์อื่นได้ 
(๒) ซากสัตว์ของสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือของสัตว์ตาม  (๑) 
(๓) ซากสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด 
“เขตควบคุมโรคระบาด”  หมายความว่า  ท้องที่ที่ดําเนินการป้องกันและควบคุมมิให้มีโรคระบาด

หรือเชื้อโรคระบาดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด  เพื่อกําหนดเป็นเขตปลอดโรคระบาด 
“เขตปลอดโรคระบาด”  หมายความว่า  เขตควบคุมโรคระบาดท่ีสามารถควบคุมมิให้มีโรคระบาด

หรือเชื้อโรคระบาดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดในสัตว์หรือซากสัตว์ 
“เขตกันชนโรคระบาด”  หมายความว่า  ท้องที่ที่ดําเนินการป้องกันและควบคุมมิให้โรคระบาด

หรือเชื้อโรคระบาดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดแพร่กระจายเข้าเขตปลอดโรคระบาดหรือเข้าในราชอาณาจักร 
“เครื่องหมายประจําตัวสัตว์”  หมายความว่า  เครื่องหมายซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่  สารวัตร  หรือ

สัตวแพทย์ทําหรือสั่งให้เจ้าของทําไว้ที่ตัวสัตว์หรือซากสัตว์  หรือยานพาหนะ  อาคารสถานที่  ภาชนะ   
สิ่งห่อหุ้มหรือกักขัง  เพื่อประโยชน์ในการจําแนกหรือตรวจสอบสัตว์หรือซากสัตว์ 

“เจ้าของ”  หมายความว่า  เจ้าของกรรมสิทธิ์และผู้ครอบครอง  ในกรณีของสัตว์หากไม่ปรากฏเจ้าของ
หรือไม่สามารถหาเจ้าของได้  ให้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง  ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสัตว์ด้วย 

“ด่านกักกันสัตว์”  หมายความว่า  ที่สําหรับกักสัตว์หรือซากสัตว์เพื่อตรวจโรคระบาดตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

“อายัด”  หมายความว่า  ห้ามจําหน่าย  จ่าย  โอนหรือเคลื่อนย้าย 
“สัตวแพทย์”  หมายความว่า  

2 รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๑) นายสัตวแพทย์และสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์  
(๒) ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นสัตวแพทย์เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และต้องมี

คุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
“สารวัตร”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นสารวัตรเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

และต้องมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
“นายทะเบียน”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียน 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ผู้ว่าราชการจังหวัด”  หมายความรวมถึง  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  นายทะเบียน  สารวัตร  และสัตวแพทย์  ออกกฎกระทรวง
กําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  ยกเว้นค่าธรรมเนียม  และกําหนดกิจการอื่น   
กับออกประกาศและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง  ประกาศและระเบียบนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา ๖ ให้อธิบดีมีอํานาจออกประกาศและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ประกาศและระเบียบนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
การป้องกันและควบคุมโรคระบาด 

 
 

ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๗ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด  ให้เจ้าของสัตว์  ดังต่อไปนี้  ปฏิบัติตาม
ระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด  

(๑) ช้าง  ม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  หมูป่า 
(๒) สุนัข  แมว 
(๓) นก  ไก่  เป็ด  ห่าน  
(๔) สัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  
ระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข

ที่กําหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้  ในกฎกระทรวงดังกล่าวให้คํานึงถึงความเหมาะสมเก่ียวกับสภาพของสัตว์  
และวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด 

หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๓) สัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  และให้หมายความรวมถึงนํ้าเชื้อสําหรับผสมพันธุ์  
เอ็มบริโอ  และไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์ของสัตว์ชนิดนั้นด้วย 

“เอ็มบริโอ”  หมายความว่า  ตัวอ่อนของสัตว์ที่ยังไม่เจริญเติบโตจนถึงขั้นที่มีอวัยวะ  และยังไม่ฝังตัว
ที่ผนังมดลูกของสัตว์นั้น 

“ซากสัตว์”  หมายความว่า  ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตว์ที่ตายแล้ว  สิ่งใด ๆ  ที่ได้จากสัตว์ 
ที่มีชีวิตหรือสัตว์ที่ตายแล้ว  และให้หมายความรวมถึงอาหารสุกที่ทํา  ประกอบ  หรือปรุงจากซากสัตว์ 
หรือส่ิงประดิษฐ์สําเร็จรูปที่ทําจากซากสัตว์ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

“โรคระบาด”  หมายความว่า  กาฬโรคเป็ด  โรคไข้หวัดนก  โรคแซลโมเนลลา  โรคทริคิเนลลา  
โรคนิวคาสเซิล  โรคบรูเซลลา  โรคปากและเท้าเป่ือย  โรคพิษสุนัขบ้า  โรครินเดอร์เปสต์  โรคเลปโทสไปรา  
โรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า  โรควัวบ้า  โรคสมองอักเสบนิปาห์  โรคอหิวาต์สุกร  โรคแอนแทรกซ์  
โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย  วัณโรค  และโรคอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

“พาหะของโรคระบาด”  หมายความว่า  
(๑) สัตว์ซึ่งไม่ปรากฏอาการของโรคระบาดแต่มีเชื้อโรคระบาด  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า 

ได้รับเชื้อโรคระบาด  ซึ่งอาจติดต่อคนหรือสัตว์อื่นได้ 
(๒) ซากสัตว์ของสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือของสัตว์ตาม  (๑) 
(๓) ซากสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด 
“เขตควบคุมโรคระบาด”  หมายความว่า  ท้องที่ที่ดําเนินการป้องกันและควบคุมมิให้มีโรคระบาด

หรือเชื้อโรคระบาดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด  เพื่อกําหนดเป็นเขตปลอดโรคระบาด 
“เขตปลอดโรคระบาด”  หมายความว่า  เขตควบคุมโรคระบาดท่ีสามารถควบคุมมิให้มีโรคระบาด

หรือเชื้อโรคระบาดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดในสัตว์หรือซากสัตว์ 
“เขตกันชนโรคระบาด”  หมายความว่า  ท้องที่ที่ดําเนินการป้องกันและควบคุมมิให้โรคระบาด

หรือเชื้อโรคระบาดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดแพร่กระจายเข้าเขตปลอดโรคระบาดหรือเข้าในราชอาณาจักร 
“เครื่องหมายประจําตัวสัตว์”  หมายความว่า  เครื่องหมายซ่ึงพนักงานเจ้าหน้าที่  สารวัตร  หรือ

สัตวแพทย์ทําหรือสั่งให้เจ้าของทําไว้ที่ตัวสัตว์หรือซากสัตว์  หรือยานพาหนะ  อาคารสถานที่  ภาชนะ   
สิ่งห่อหุ้มหรือกักขัง  เพื่อประโยชน์ในการจําแนกหรือตรวจสอบสัตว์หรือซากสัตว์ 

“เจ้าของ”  หมายความว่า  เจ้าของกรรมสิทธิ์และผู้ครอบครอง  ในกรณีของสัตว์หากไม่ปรากฏเจ้าของ
หรือไม่สามารถหาเจ้าของได้  ให้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง  ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสัตว์ด้วย 

“ด่านกักกันสัตว์”  หมายความว่า  ที่สําหรับกักสัตว์หรือซากสัตว์เพื่อตรวจโรคระบาดตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

“อายัด”  หมายความว่า  ห้ามจําหน่าย  จ่าย  โอนหรือเคลื่อนย้าย 
“สัตวแพทย์”  หมายความว่า  

3รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด  ให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์  
ดังต่อไปนี้  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดจํานวนสัตว์หรือซากสัตว์
ลักษณะของยานพาหนะและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  

(๑) ช้าง  ม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  หมูป่า 
(๒) นก  ไก่  เป็ด  ห่าน  รวมถึงไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์ 
(๓) ซากสัตว์ของสัตว์ตาม  (๑)  หรือ  (๒) 
(๔) สัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  
มาตรา ๙ ในท้องที่ใดเมื่ออธิบดีเห็นสมควรให้มีการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ชนิดใด  

ให้อธิบดีประกาศกําหนดให้ท้องที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนของท้องที่ต้องมีการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์
สําหรับสัตว์หรือซากสัตว์ชนิดนั้น  

การทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  ลักษณะ  ราคาและการยกเว้นราคาเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  
และการดําเนินการก่อนหรือหลังการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข
ที่อธิบดีประกาศกําหนด  

ในกรณีที่ประกาศตามวรรคสองกําหนดให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์มีหน้าที่ทําเคร่ืองหมาย
ประจําตัวสัตว์  หรือดําเนินการก่อนหรือหลังการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  ให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ 
ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว  

มาตรา ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใด 
(๑) ทําเคร่ืองหมายประจําตัวสตัว์ปลอม  หรือแปลงหรือแก้ไขเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ที่แท้จริง   

เพื่อให้เข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ใช้เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ปลอม  หรือเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ที่มีการแปลงหรือแก้ไข 
(๓) ทําลายเครื่องหมายประจําตัวสัตว ์ ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  

เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดในการจําแนกหรือตรวจสอบสัตว์หรือซากสัตว์ 
มาตรา ๑๑ ให้เจ้าของสัตว์แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  สารวัตร  หรือสัตวแพทย์  ภายในเวลา 

สิบสองชั่วโมงนับแต่เวลาที่ทราบว่าสัตว์ป่วยหรือตาย  เมื่อมีกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัตว์ป่วยหรือตายโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาด 
(๒) มีสัตว์ป่วยหรือตายโดยไม่รู้สาเหตุ  
(๓) ในหมู่บ้านเดียวกัน  หรือบริเวณใกล้ เคียงกัน  มีสัตว์ป่วยหรือตายมีอาการคล้ายคลึงกัน 

ในระยะเวลาห่างกันไม่เกินเจ็ดวัน 
การแจ้งและการดําเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตายตามวรรคหนึ่ง  และการกําหนดชนิด  จํานวน  

และลักษณะการป่วยหรือตายของสัตว์ตาม  (๒)  และ  (๓)  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
เม่ือมีสัตว์ตามวรรคหน่ึงป่วย  ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมสัตว์ป่วยทั้งหมดไว้ภายในบริเวณที่สัตว์อยู่  

และห้ามมิให้เจ้าของสัตว์หรือบุคคลอื่นใดเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยไปจากบริเวณนั้น  เมื่อมีสัตว์ตามวรรคหน่ึงตาย  

4 รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมซากสัตว์นั้นให้คงอยู่  ณ  ที่ที่สัตว์นั้นตายและห้ามมิให้เจ้าของสัตว์หรือบุคคลอื่นใด  
เคลื่อนย้าย  ชําแหละ  หรือกระทําการอื่นใดแก่ซากสัตว์นั้น  เว้นแต่มีการดําเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตาย
ตามที่อธิบดีประกาศกําหนดตามวรรคสอง  หรือสัตวแพทย์ได้ตรวจพิสูจน์แล้วว่าสัตว์นั้นมิได้ป่วยหรือตาย
โดยโรคระบาด  หรือสัตวแพทย์สั่งเป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๑๒ เม่ือได้มีการแจ้งตามมาตรา ๑๑ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสัตว์ป่วยหรือตาย 
โดยโรคระบาด พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสารวัตรมีอํานาจออกคําส่ังเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์จัดการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กักขัง  แยก  หรือย้ายสัตว์ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยไว้ภายในเขตตามวิธีการที่กําหนด 
(๒) ฝัง  หรือเผาซากสัตว์นั้น  ณ ที่ที่กําหนด  ถ้าการฝังหรือเผาไม่อาจทําได้ให้ทําลายโดยวิธีอื่น

ตามที่เห็นสมควร  
(๓) กักขัง  แยก  หรือย้ายสัตว์ที่อยู่ร่วมฝูงหรือเคยอยู่ร่วมฝูงกับสัตว์ที่ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยหรือตาย

ไว้ภายในเขตตามวิธีการที่กําหนด 
มาตรา ๑๓ เม่ือได้มีการแจ้งตามมาตรา   ๑๑  หรือตรวจพบ  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสัตว์ป่วย

หรือตายโดยโรคระบาด  นอกจากสัตวแพทย์มีอํานาจตามมาตรา  ๔๐  แล้ว  ให้มีอํานาจตรวจสัตว์
หรือซากสัตว์  รวมทั้งออกคําสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์จัดการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กักขัง  แยก  หรือย้ายสัตว์ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยไว้ภายในเขตตามวิธีการที่กําหนด  หรือให้ได้รับ
การรักษาตามที่เห็นสมควร 

(๒) ฝัง  หรือเผาซากสัตว์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ณ  ที่ที่กําหนด  ถ้าการฝังหรือเผาไม่อาจทําได้  
ให้ทําลายโดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควร  

(๓) กักขัง  แยก  หรือย้ายสัตว์ที่อยู่ร่วมฝูงหรือเคยอยู่ร่วมฝูงกับสัตว์ที่ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยหรือตาย
ไว้ภายในเขตตามวิธีการที่กําหนด  หรือให้ได้รับการป้องกันโรคระบาดตามท่ีเห็นสมควร  

(๔) ทําลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอนัควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด  หรือสัตว์หรือซากสัตว์
ที่เป็นพาหะของโรคระบาด  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด  ทั้งนี้  ให้ชดใช้ราคาแก่เจ้าของ
สัตว์หรือซากสัตว์ไม่ต่ํากว่าสามในส่ีของราคาสัตว์หรือซากสัตว์ซึ่งอาจขายได้ในตลาดท้องที่ก่อนเกิด 
โรคระบาด  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  เว้นแต่กรณีที่เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ได้
จงใจกระทําความผิดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) กําจัดเชื้อโรคที่อาหารสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดตามวิธีการที่กําหนด  
(๖) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคระบาดในท่ีที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด

ตามวิธีการที่กําหนด 
มาตรา ๑๔ เมื่อมีสัตว์ที่ไม่ปรากฏเจ้าของป่วยหรือตายในที่ดินของบุคคลใดโดยรู้ว่าเป็น 

โรคระบาดหรือโดยไม่รู้สาเหตุ  ให้เจ้าของที่ดินนั้นมีหน้าที่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  สารวัตร  หรือสัตวแพทย์

หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด  ให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์  
ดังต่อไปนี้  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดจํานวนสัตว์หรือซากสัตว์
ลักษณะของยานพาหนะและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  

(๑) ช้าง  ม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  หมูป่า 
(๒) นก  ไก่  เป็ด  ห่าน  รวมถึงไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์ 
(๓) ซากสัตว์ของสัตว์ตาม  (๑)  หรือ  (๒) 
(๔) สัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  
มาตรา ๙ ในท้องที่ใดเมื่ออธิบดีเห็นสมควรให้มีการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ชนิดใด  

ให้อธิบดีประกาศกําหนดให้ท้องที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนของท้องที่ต้องมีการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์
สําหรับสัตว์หรือซากสัตว์ชนิดนั้น  

การทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  ลักษณะ  ราคาและการยกเว้นราคาเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  
และการดําเนินการก่อนหรือหลงัการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข
ที่อธิบดีประกาศกําหนด  

ในกรณีที่ประกาศตามวรรคสองกําหนดให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์มีหน้าที่ทําเคร่ืองหมาย
ประจําตัวสัตว์  หรือดําเนินการก่อนหรือหลังการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  ให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ 
ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว  

มาตรา ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใด 
(๑) ทําเครื่องหมายประจําตัวสตัว์ปลอม  หรือแปลงหรือแก้ไขเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ที่แท้จริง   

เพื่อให้เข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ใช้เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ปลอม  หรือเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ที่มีการแปลงหรือแก้ไข 
(๓) ทําลายเครื่องหมายประจําตัวสัตว ์ ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  

เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดในการจําแนกหรือตรวจสอบสัตว์หรือซากสัตว์ 
มาตรา ๑๑ ให้เจ้าของสัตว์แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  สารวัตร  หรือสัตวแพทย์  ภายในเวลา 

สิบสองชั่วโมงนับแต่เวลาที่ทราบว่าสัตว์ป่วยหรือตาย  เมื่อมีกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัตว์ป่วยหรือตายโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาด 
(๒) มีสัตว์ป่วยหรือตายโดยไม่รู้สาเหตุ  
(๓) ในหมู่บ้านเดียวกัน  หรือบริเวณใกล้ เคียงกัน  มีสัตว์ป่วยหรือตายมีอาการคล้ายคลึงกัน 

ในระยะเวลาห่างกันไม่เกินเจ็ดวัน 
การแจ้งและการดําเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตายตามวรรคหนึ่ง  และการกําหนดชนิด  จํานวน  

และลักษณะการป่วยหรือตายของสัตว์ตาม  (๒)  และ  (๓)  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
เม่ือมีสัตว์ตามวรรคหน่ึงป่วย  ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมสัตว์ป่วยทั้งหมดไว้ภายในบริเวณที่สัตว์อยู่  

และห้ามมิให้เจ้าของสัตว์หรือบุคคลอื่นใดเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยไปจากบริเวณนั้น  เมื่อมีสัตว์ตามวรรคหน่ึงตาย  

5รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ภายในเวลาสิบสองชั่วโมงนับแต่เวลาที่ทราบว่าสัตว์ป่วยหรือตาย  และให้นําความในมาตรา ๑๑  วรรคสอง  
มาใช้บังคับกับเจ้าของที่ดินด้วยโดยอนุโลม  

ห้ามมิให้บุคคลใดเคลื่อนย้าย  ชําแหละ  หรือกระทําการอื่นใดแก่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง  
เว้นแต่มีการดําเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตายตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง   
หรือสัตวแพทย์ได้ตรวจพิสูจน์แล้วว่าสัตว์นั้นมิได้ป่วยหรือตายโดยโรคระบาด  หรือสัตวแพทย์สั่งเป็นอย่างอื่น 

ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหน่ึง  เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด  
ให้สัตวแพทย์ทําลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น  และสัตว์หรือซากสัตว์อื่นที่เป็นพาหะของโรคระบาด หรือจัดการ
โดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันมิให้โรคระบาดแพร่กระจายต่อไป 

เม่ือปรากฏเจ้าของสัตว์ในภายหลัง ให้กรมปศุสัตว์หรือเจ้าของที่ดินมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย 
ที่จําเป็นเท่าที่จ่ายจริงจากเจ้าของสัตว์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๕ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่  สารวัตร  หรือสัตวแพทย์ได้รับแจ้งหรือตรวจพบว่ามีสัตว์ป่วย
หรือตายโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาดหรือโดยไม่รู้สาเหตุในที่สาธารณะ  หรือในที่ดินที่ไม่ปรากฏเจ้าของ พนักงานเจ้าหน้าที่  
สารวัตร  หรือสัตวแพทย์มีอํานาจกักสัตว์ที่ป่วยหรือตายนั้นไว้ตามที่เห็นสมควรภายในบรเิวณนั้น 

ห้ามมิให้บุคคลใดเคลื่อนย้าย  ชําแหละ  หรือกระทําการอื่นใดแก่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง  
จนกว่าสัตวแพทย์ได้ตรวจพิสูจน์แล้วว่าสัตว์นั้นมิได้ป่วยหรือตายโดยโรคระบาดหรือสัตวแพทย์สั่งเป็นอย่างอื่น 

ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหน่ึง  เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด  
ให้สัตวแพทย์ทําลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น  และสัตว์หรือซากสัตว์อื่นที่เป็นพาหะของโรคระบาด หรือจัดการ
โดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันมิให้โรคระบาดแพร่กระจายต่อไป 

เมื่อปรากฏเจ้าของสัตว์ในภายหลัง  ให้กรมปศุสัตว์มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่จําเป็นเท่าที่จ่ายจริง
จากเจ้าของสัตว์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๖ ห้ามมิให้บุคคลใดขุดซากสัตว์ที่ฝังไว้แล้วตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้   
เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์  หรือเป็นการดําเนินการโดยสัตวแพทย์ 

ส่วนที่  ๒ 
เขตปลอดโรคระบาด 

 
 

มาตรา ๑๗ ในท้องที่ใดเมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการป้องกันการเกิดโรคระบาดโรคใด 
ในสัตว์ชนิดใด  ให้รัฐมนตรีประกาศกําหนดท้องที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเขตปลอดโรคระบาด   
หรือเขตกันชนโรคระบาดสําหรับโรคนั้นในสัตว์ชนิดนั้น  และให้ระบุชนิดของสัตว์และซากสัตว์ที่ห้ามเคล่ือนย้าย
ไว้ในประกาศด้วย 

ก่อนการประกาศกําหนดให้ท้องที่ใดเป็นเขตปลอดโรคระบาดตามวรรคหนึ่ง  ให้รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดท้องที่นั้นเป็นเขตควบคุมโรคระบาด  และให้ระบุชนิดของสัตว์และโรคระบาด  รวมทั้งชนิดของสัตว์
และซากสัตว์ที่ห้ามเคลื่อนย้ายไว้ในประกาศด้วย 

6 รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

เม่ือได้ประกาศเป็นเขตควบคุมโรคระบาดตามวรรคสองแล้ว  ให้อธิบดีประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการและเง่ือนไขเพื่อให้มีการประกาศเป็นเขตปลอดโรคระบาด 

มาตรา ๑๘ เม่ือได้ประกาศเขตควบคุมโรคระบาด  เขตปลอดโรคระบาด หรือเขตกันชนโรคระบาด
ตามมาตรา  ๑๗  แล้ว  ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามที่ระบุในประกาศดังกล่าวเข้าในหรือ
ผ่านเขตน้ัน  เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือสัตวแพทย์ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกคร้ังที่มี
การเคลื่อนย้าย 

มาตรา ๑๙ ภายในเขตควบคุมโรคระบาด  เขตปลอดโรคระบาดหรือเขตกันชนโรคระบาด   
ถ้าปรากฏว่ามีโรคระบาด  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคระบาด  สัตวแพทย์จะประกาศเขตโรคระบาดช่ัวคราว
ตามมาตรา  ๒๐  หรือผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเขตโรคระบาดหรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา  ๒๑  
แล้วแต่กรณี  ก็ได้ 

เม่ือสามารถควบคุมโรคระบาดนั้นในเขตโรคระบาดได้  หรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคระบาดน้ัน
ในเขตเฝ้าระวังโรคระบาด  แล้วแต่กรณี  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งยกเลิกประกาศเขตโรคระบาดหรือ 
เขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามวรรคหนึ่งโดยเร็ว  และปิดประกาศให้ประชาชนในท้องที่นั้นทราบ  ในกรณี 
ที่เขตดังกล่าวเคยเป็นเขตปลอดโรคระบาดตามมาตรา  ๑๗  วรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเขตนั้นเป็นเขตควบคุม 
โรคระบาดตามมาตรา  ๑๗  วรรคสอง 

ส่วนที่  ๓ 
เขตโรคระบาด 

 
 

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่สัตวแพทย์เห็นว่า  โรคระบาดท่ีตรวจพบในท้องที่ที่รับผิดชอบจะระบาด
ออกไป  หรือท้องที่อื่นที่ติดต่อกับท้องที่นั้นจะระบาดเข้ามา  และท้องที่ที่รับผิดชอบนั้นยังไม่มีการประกาศ
ให้เป็นเขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา  ๒๑  ให้สัตวแพทย์มีอํานาจประกาศ
กําหนดเขตโรคระบาดช่ัวคราวในท้องที่ที่รับผิดชอบมีรัศมีไม่เกินห้ากิโลเมตรจากท่ีที่ตรวจพบโรคระบาดน้ัน  
และให้ระบุชนิดของสัตว์และโรคระบาด  รวมทั้งสัตว์และซากสัตว์ที่ห้ามเคล่ือนย้ายไว้ในประกาศด้วย 

ประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้ใช้บังคับได้สามสิบวันนับแต่วันประกาศและให้ปิดไว้  ณ  สํานักงานเขต  
ที่ว่าการอําเภอ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล  สํานักงานเทศบาล  ที่ทําการกํานัน  ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน  
และที่ชุมนุมชนภายในท้องที่นั้น 

มาตรา ๒๑ ในท้องที่จังหวัดใดมีหรือสงสัยว่ามีโรคระบาด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจประกาศ
กําหนดท้องที่จังหวัดนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด  แล้วแต่กรณี  
และให้ระบุชนิดของสัตว์และโรคระบาด  รวมทั้งสัตว์และซากสัตว์ที่ห้ามเคล่ือนย้ายไว้ในประกาศด้วย 

ประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้ปิดไว้  ณ  ศาลากลางจังหวัด  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  ศาลาว่าการ 
เมืองพัทยา  สํานักงานเขต  ที่ว่าการอําเภอ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ที่ทําการองค์การบริหาร

หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ภายในเวลาสิบสองชั่วโมงนับแต่เวลาที่ทราบว่าสัตว์ป่วยหรือตาย  และให้นําความในมาตรา ๑๑  วรรคสอง  
มาใช้บังคับกับเจ้าของที่ดินด้วยโดยอนุโลม  

ห้ามมิให้บุคคลใดเคลื่อนย้าย  ชําแหละ  หรือกระทําการอื่นใดแก่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง  
เว้นแต่มีการดําเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตายตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง   
หรือสัตวแพทย์ได้ตรวจพิสูจน์แล้วว่าสัตว์นั้นมิได้ป่วยหรือตายโดยโรคระบาด  หรือสัตวแพทย์สั่งเป็นอย่างอื่น 

ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหน่ึง  เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด  
ให้สัตวแพทย์ทําลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น  และสัตว์หรือซากสัตว์อื่นที่เป็นพาหะของโรคระบาด หรือจัดการ
โดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันมิให้โรคระบาดแพร่กระจายต่อไป 

เม่ือปรากฏเจ้าของสัตว์ในภายหลัง ให้กรมปศุสัตว์หรือเจ้าของที่ดินมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย 
ที่จําเป็นเท่าที่จ่ายจริงจากเจ้าของสัตว์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๕ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่  สารวัตร  หรือสัตวแพทย์ได้รับแจ้งหรือตรวจพบว่ามีสัตว์ป่วย
หรือตายโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาดหรือโดยไม่รู้สาเหตุในที่สาธารณะ  หรือในที่ดินที่ไม่ปรากฏเจ้าของ พนักงานเจ้าหน้าที่  
สารวัตร  หรือสัตวแพทย์มีอํานาจกักสัตว์ที่ป่วยหรือตายนั้นไว้ตามที่เห็นสมควรภายในบรเิวณนั้น 

ห้ามมิให้บุคคลใดเคลื่อนย้าย  ชําแหละ  หรือกระทําการอื่นใดแก่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง  
จนกว่าสัตวแพทย์ได้ตรวจพิสูจน์แล้วว่าสัตว์นั้นมิได้ป่วยหรือตายโดยโรคระบาดหรือสัตวแพทย์สั่งเป็นอย่างอื่น 

ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหน่ึง  เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด  
ให้สัตวแพทย์ทําลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น  และสัตว์หรือซากสัตว์อื่นที่เป็นพาหะของโรคระบาด หรือจัดการ
โดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันมิให้โรคระบาดแพร่กระจายต่อไป 

เมื่อปรากฏเจ้าของสัตว์ในภายหลัง  ให้กรมปศุสัตว์มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นเท่าที่จ่ายจริง
จากเจ้าของสัตว์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๖ ห้ามมิให้บุคคลใดขุดซากสัตว์ที่ฝังไว้แล้วตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้   
เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์  หรือเป็นการดําเนินการโดยสัตวแพทย์ 

ส่วนที่  ๒ 
เขตปลอดโรคระบาด 

 
 

มาตรา ๑๗ ในท้องที่ใดเมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการป้องกันการเกิดโรคระบาดโรคใด 
ในสัตว์ชนิดใด  ให้รัฐมนตรีประกาศกําหนดท้องที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเขตปลอดโรคระบาด   
หรือเขตกันชนโรคระบาดสําหรับโรคนั้นในสัตว์ชนิดนั้น  และให้ระบุชนิดของสัตว์และซากสัตว์ที่ห้ามเคล่ือนย้าย
ไว้ในประกาศด้วย 

ก่อนการประกาศกําหนดให้ท้องที่ใดเป็นเขตปลอดโรคระบาดตามวรรคหนึ่ง  ให้รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดท้องที่นั้นเป็นเขตควบคุมโรคระบาด  และให้ระบุชนิดของสัตว์และโรคระบาด  รวมทั้งชนิดของสัตว์
และซากสัตว์ที่ห้ามเคล่ือนย้ายไว้ในประกาศด้วย 

7รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ส่วนตําบล  สํานักงานเทศบาล  ที่ทําการกํานัน  ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน  ที่ชุมนุมชนภายในท้องที่นั้น  และที่ทําการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

มาตรา ๒๒ เม่ือได้ประกาศกําหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวตามมาตรา  ๒๐  หรือประกาศกําหนด
เขตโรคระบาดหรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา  ๒๑  ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์
ตามที่กําหนดในประกาศดังกล่าว  เข้า  ออก  ผ่าน  หรือภายในเขตนั้น  เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจําเขตนั้นทุกคร้ังที่มีการเคลื่อนย้าย 

มาตรา ๒๓ ภายในเขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา  ๒๑  เม่ือสามารถ
ควบคุมโรคระบาดนั้นในเขตโรคระบาดได้  หรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคระบาดน้ันในเขตเฝ้าระวัง 
โรคระบาด  แล้วแต่กรณี  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งยกเลิกประกาศเขตโรคระบาดหรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด
โดยเร็ว  และปิดประกาศให้ประชาชนในท้องที่นั้นทราบ 

หมวด  ๒ 
การขออนุญาต  การออกใบอนุญาต  และหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต 

 
 

มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอันเกิดจากการค้าสัตว์หรือ 
ซากสัตว์  ผู้ใดทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ดังต่อไปนี้  ต้องได้รับใบอนุญาต
จากนายทะเบียน 

(๑) ช้าง  ม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  หมูป่า  สุนัข  แมว 
(๒) นก  ไก่  เป็ด  ห่าน  รวมถึงไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์ 
(๓) ซากสัตว์ของสัตว์ตาม  (๑)  หรือ  (๒) 
(๔) สัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่อธิบดี

ประกาศกําหนด 
มาตรา ๒๕ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอันเกิดจากน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์

หรือเอ็มบริโอของสัตว์  ผู้ใดขาย  จําหน่าย  จ่าย  แจก  แลกเปลี่ยน  หรือมีไว้เพื่อขายซ่ึงน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์
หรือเอ็มบริโอของช้าง  ม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  หมูป่า  หรือสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด  หรือมีพ่อพันธ์ุของสัตว์ดังกล่าวเพื่อให้บริการผสมพันธุ์แก่สัตว์ของบุคคลอื่นโดยวิธีธรรมชาติ  
ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๖ ใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  และมาตรา  ๒๕  ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  
ถ้าผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือได้ยื่นคําขอแล้ว  
ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่านายทะเบียนจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตน้ัน 

8 รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๗ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  
ให้ยื่นคําขอต่อนายทะเบียน  และให้การโอนมีผลเม่ือได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 

การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  ตาย  และมีทายาท 
หรือผู้ได้รับความยินยอมจากทายาทยื่นคําขอแสดงความจํานงต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้รับใบอนุญาตตาย  เพื่อขอประกอบกิจการที่ผู้ตายได้รับอนุญาตนั้นต่อไป  เม่ือได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนแล้ว  
ให้ผู้แสดงความจํานงนั้นประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตน้ันสิ้นอายุ  ในกรณีเช่นว่านี้ให้ถือว่า   
ผู้แสดงความจํานงเป็นผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  แล้วแต่กรณี  ตั้งแต่วันที่ 
ผู้รับใบอนุญาตตาย 

การขอแสดงความจํานงและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  สูญหาย  ชํารุดหรือถูกทําลาย
ในสาระสําคัญ  ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อนายทะเบียนและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้ทราบการสูญหาย  ชํารุดหรือถูกทําลายดังกล่าว 

การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขรายการในใบอนุญาต  ให้ยื่นคําขอต่อนายทะเบียน 

การขอและการอนุญาตแก้ไขรายการในใบอนุญาต  และรายละเอียดของรายการที่ขอเปล่ียนแปลงแก้ไข  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด  ผู้ใดนําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่าน
ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์  ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกคร้ังที่นําเข้า  
ส่งออกหรือนําผ่านราชอาณาจักร 

การขออนุญาต  การออกใบอนุญาต  และวิธีการนําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่านราชอาณาจักร   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๒ ให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๑  ปฏิบัติดังต่อไปนี ้
(๑) ทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ก่อนการนําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์

หรือซากสัตว์  และให้นําความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หน้า   ๒๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ส่วนตําบล  สํานักงานเทศบาล  ที่ทําการกํานัน  ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน  ที่ชุมนุมชนภายในท้องที่นั้น  และที่ทําการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

มาตรา ๒๒ เม่ือได้ประกาศกําหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวตามมาตรา  ๒๐  หรือประกาศกําหนด
เขตโรคระบาดหรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา  ๒๑  ห้ามมิให้ผู้ใดเคล่ือนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์
ตามที่กําหนดในประกาศดังกล่าว  เข้า  ออก  ผ่าน  หรือภายในเขตนั้น  เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจําเขตนั้นทุกคร้ังที่มีการเคลื่อนย้าย 

มาตรา ๒๓ ภายในเขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา  ๒๑  เม่ือสามารถ
ควบคุมโรคระบาดนั้นในเขตโรคระบาดได้  หรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคระบาดน้ันในเขตเฝ้าระวัง 
โรคระบาด  แล้วแต่กรณี  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งยกเลิกประกาศเขตโรคระบาดหรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด
โดยเร็ว  และปิดประกาศให้ประชาชนในท้องที่นั้นทราบ 

หมวด  ๒ 
การขออนุญาต  การออกใบอนุญาต  และหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต 

 
 

มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอันเกิดจากการค้าสัตว์หรือ 
ซากสัตว์  ผู้ใดทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ดังต่อไปนี้  ต้องได้รับใบอนุญาต
จากนายทะเบียน 

(๑) ช้าง  ม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  หมูป่า  สุนัข  แมว 
(๒) นก  ไก่  เป็ด  ห่าน  รวมถึงไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์ 
(๓) ซากสัตว์ของสัตว์ตาม  (๑)  หรือ  (๒) 
(๔) สัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่อธิบดี

ประกาศกําหนด 
มาตรา ๒๕ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอันเกิดจากน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์

หรือเอ็มบริโอของสัตว์  ผู้ใดขาย  จําหน่าย  จ่าย  แจก  แลกเปลี่ยน  หรือมีไว้เพื่อขายซ่ึงน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์
หรือเอ็มบริโอของช้าง  ม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  หมูป่า  หรือสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด  หรือมีพ่อพันธุ์ของสัตว์ดังกล่าวเพื่อให้บริการผสมพันธุ์แก่สัตว์ของบุคคลอื่นโดยวิธีธรรมชาติ  
ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๖ ใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  และมาตรา  ๒๕  ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  
ถ้าผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือได้ยื่นคําขอแล้ว  
ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่านายทะเบียนจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตน้ัน 

9รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๒) นําสัตว์หรือซากสัตว์ที่ได้ดําเนินการตาม  (๑)  เข้า  ออกหรือผ่านท่าเข้าหรือท่าออกตามท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนด  และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๓ เมื่อปรากฏว่าท้องที่ใดภายนอกราชอาณาจักรมีหรือสงสัยว่ามีโรคระบาด ให้อธิบดี
มีอํานาจประกาศเพื่อชะลอการนําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์จากท้องที่นั้นได้คร้ังละ
ไม่เกินเก้าสิบวัน  หากรัฐมนตรีเห็นสมควรอาจประกาศกําหนดห้ามการนําเข้า  หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์
หรือซากสัตว์จากท้องที่นั้นได้ 

มาตรา ๓๔ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๒๒  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุม
โรคระบาด  ผู้ใดนําสัตว์หรือซากสัตว์ดังต่อไปน้ีไปยังท้องที่จังหวัดอื่นต้องทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์  
และให้นําความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  และต้องได้รับใบอนุญาตจาก
สัตวแพทย์ประจําท้องที่ต้นทางทุกคร้ัง 

(๑) ช้าง  ม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  หมูป่า  หรือน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์หรือ
เอ็มบริโอของสัตว์ดังกล่าว 

(๒) นก  ไก่  เป็ด  ห่าน  หรือน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์  หรือไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์ 
(๓) ซากสัตว์ของสัตว์ตาม  (๑)  หรือ  (๒) 
(๔) สัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต  การตรวจโรคและทําลายเช้ือโรคจากสัตว์หรือซากสัตว์

ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 
การออกใบอนุญาตตามวรรคสอง  สัตวแพทย์จะกําหนดเงื่อนไขเก่ียวกับยานพาหนะและการใช้เส้นทาง  

หรือเง่ือนไขอื่นตามที่จําเป็นไว้ในใบอนุญาตก็ได้ 
มาตรา ๓๕ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๔  ต้องนําสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านด่านกักกันสัตว์  

ทั้งนี้  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 
มาตรา ๓๖ ผู้ใดประสงค์จะให้มีการดําเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในต่างประเทศ  หรือนอกสถานที่ทําการโดยปกติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ  ให้ผู้นั้นจัดหา
ยานพาหนะและรับผิดชอบชําระค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเปน็ต้องจ่ายเนื่องในการปฏิบัติงานดังกล่าว
ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การจ่ายค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๗ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากใบอนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้า  ออก  หรือ
ผ่านราชอาณาจักร  และค่าที่พักสัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  ให้หักไว้
เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้า  ออก  หรือผ่านราชอาณาจักรเป็นจํานวน
ไม่เกินร้อยละห้าสิบของเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว  ส่วนที่เหลือให้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  ทั้งน้ี  ตามระเบียบ 
ที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

10 รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมวด  ๓ 
การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต 
 

 

มาตรา ๓๘ เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  แล้วแต่กรณี  
หากสัตวแพทย์เห็นสมควร  ให้เสนอความเห็นต่อนายทะเบียนเพื่อพิจารณาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต  
และนายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้คร้ังละไม่เกินเก้าสิบวัน  ทั้งนี้  ในคําสั่งดังกล่าวจะกําหนด
เงื่อนไขเท่าที่จําเป็นให้ผู้ถูกพักใช้ใบอนุญาตต้องปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่มีการฟ้องผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวต่อศาลว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  แล้วแต่กรณี  นายทะเบียนจะสั่งพักใช้
ใบอนุญาตนั้นไว้จนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได้ 

ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  ซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
ตามใบอนุญาตที่ถูกสั่งพักใช้นั้น 

ให้นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตในกรณีที่ ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนคําสั่งพักใช้
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  หรือกรณีที่จะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๙ นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตก่อนกําหนดเวลาได้   
เม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดตาม
มาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  และได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่นายทะเบียนกําหนดตามมาตรา  ๓๘  วรรคหนึ่ง  แล้ว 

หมวด  ๔ 
อํานาจหน้าที่ของสัตวแพทย์และสารวัตร 

 
 

มาตรา ๔๐ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด  เม่ือปรากฏว่ามีหรือสงสัยว่ามี
เชื้อโรคระบาด  หรือพาหะของโรคระบาด  ให้สัตวแพทย์มีอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ออกประกาศหรือสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์แจ้งจํานวนสัตว์หรือซากสัตว์  
และถ้าเห็นสมควรจะให้นําสัตว์หรือซากสัตว์นั้นมาเพื่อให้สัตวแพทย์ทําการตรวจโรค  เก็บตัวอย่าง  
ป้องกันโรคระบาด  หรือทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  ก็ได้ 

(๒) สั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์กักสัตว์หรือซากสัตว์ไว้  ณ  ที่ที่เห็นสมควร 
ตามความจําเป็นเพื่อตรวจโรค 

(๓) เรียกตรวจยานพาหนะ  หรือเข้าไปในอาคาร  หรือสถานที่อื่นใดเพื่อตรวจโรค  เก็บตัวอย่าง  
ป้องกันโรคระบาด  หรือทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  ในการน้ีให้สัตวแพทย์มีอํานาจสั่งเป็นหนังสือ 
ให้เจ้าของยานพาหนะ  อาคารหรือสถานที่อื่นใด  ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคระบาดหรือพาหะของ

หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๒) นําสัตว์หรือซากสัตว์ที่ได้ดําเนินการตาม  (๑)  เข้า  ออกหรือผ่านท่าเข้าหรือท่าออกตามท่ี
รัฐมนตรีประกาศกําหนด  และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๓ เมื่อปรากฏว่าท้องที่ใดภายนอกราชอาณาจักรมีหรือสงสัยว่ามีโรคระบาด ให้อธิบดี
มีอํานาจประกาศเพื่อชะลอการนําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์จากท้องที่นั้นได้คร้ังละ
ไม่เกินเก้าสิบวัน  หากรัฐมนตรีเห็นสมควรอาจประกาศกําหนดห้ามการนําเข้า  หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์
หรือซากสัตว์จากท้องที่นั้นได้ 

มาตรา ๓๔ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๒๒  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุม
โรคระบาด  ผู้ใดนําสัตว์หรือซากสัตว์ดังต่อไปน้ีไปยังท้องที่จังหวัดอื่นต้องทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์  
และให้นําความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  และต้องได้รับใบอนุญาตจาก
สัตวแพทย์ประจําท้องที่ต้นทางทุกคร้ัง 

(๑) ช้าง  ม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  หมูป่า  หรือน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์หรือ
เอ็มบริโอของสัตว์ดังกล่าว 

(๒) นก  ไก่  เป็ด  ห่าน  หรือน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์  หรือไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์ 
(๓) ซากสัตว์ของสัตว์ตาม  (๑)  หรือ  (๒) 
(๔) สัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต  การตรวจโรคและทําลายเช้ือโรคจากสัตว์หรือซากสัตว์

ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 
การออกใบอนุญาตตามวรรคสอง  สัตวแพทย์จะกําหนดเงื่อนไขเก่ียวกับยานพาหนะและการใช้เส้นทาง  

หรือเง่ือนไขอื่นตามที่จําเป็นไว้ในใบอนุญาตก็ได้ 
มาตรา ๓๕ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๔  ต้องนําสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านด่านกักกันสัตว์  

ทั้งนี้  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 
มาตรา ๓๖ ผู้ใดประสงค์จะให้มีการดําเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในต่างประเทศ  หรือนอกสถานที่ทําการโดยปกติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ  ใหผู้้นั้นจัดหา
ยานพาหนะและรับผิดชอบชําระค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการปฏิบัติงานดังกล่าว
ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การจ่ายค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๗ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากใบอนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้า  ออก  หรือ
ผ่านราชอาณาจักร  และค่าที่พักสัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  ให้หักไว้
เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้า  ออก  หรือผ่านราชอาณาจักรเป็นจํานวน
ไม่เกินร้อยละห้าสิบของเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว  ส่วนที่เหลือให้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  ทั้งน้ี  ตามระเบียบ 
ที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
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สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

โรคระบาดในที่ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด  ตามวิธีการที่กําหนด  ทั้งนี้  การเข้าไปในอาคาร  
หรือสถานท่ีดังกล่าว  ให้กระทําได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก หรือในเวลาทําการของอาคารหรือสถานที่นั้น  
และหากยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ  จะดําเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จก็ได้  

(๔) ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์  หรือสิ่งของใด ๆ  ที่เป็นของกลางและถูกยึดหรืออายัดไว้ตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน  ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวเป็นโรคระบาด  หรือเป็นพาหะ
ของโรคระบาด  ให้มีอํานาจดําเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์นั้นตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด  ค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจหรือการดําเนินการดังกล่าว  ให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ 

(๕) ทําลายสิ่งของใด ๆ ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด  ทั้งน้ี  ให้ชดใช้ราคาสิ่งของแก่เจ้าของตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง  เว้นแต่กรณีที่เจ้าของได้จงใจกระทําความผิดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

การดําเนินการของสัตวแพทย์ตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร 
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้สัตวแพทย์เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๔๑ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้สารวัตรมีอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  

เพื่อตรวจหรือควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เข้าไปในอาคาร  หรือสถานที่อื ่นใด  ในกรณีที ่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  เพื่อตรวจค้นและยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ที่เก่ียวกับการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้   หรือพยานหลักฐานอื่นที่ เ ก่ียวข้อง  หรือจับกุมผู้กระทําความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้  โดยไม่ต้องมีหมายค้น  ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากําลังกระทําในอาคารหรือสถานที่นั้น 
 (ข) เม่ือบุคคลท่ีได้กระทําความผิดซึ่งหน้า  ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไป  หรือมีเหตุอันแน่นแฟ้น 

ควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในอาคารหรือสถานที่นั้น 
 (ค) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสัตว์หรือซากสัตว์ที่เก่ียวกับการกระทําความผิด

ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ได้ซ่อนหรืออยู่ในอาคารหรือสถานที่นั้น  
ประกอบกับต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเน่ินช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้  สัตว์หรือซากสัตว์ 
หรือพยานหลักฐานนั้นจะถูกโยกย้าย  ทําลาย  หรือทําให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 

 (ง) เมื่อผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าของอาคารหรือสถานท่ี  และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับได้
โดยไม่ต้องมีหมายตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ 

(๓) สั่งเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะให้หยุดหรือจอด  เพื่อตรวจหรือควบคุมให้การเป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือเพื่อตรวจค้นยานพาหนะในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

12 รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๔) จับกุมผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ต้องมีหมายจับ  เม่ือปรากฏว่ามี 
การกระทําความผิดซึ่งหน้า  หรือมีเหตุอื่นที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้  เพื่อส่ง
พนักงานสอบสวนดําเนินการต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(๕) ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์  เอกสาร  หรือพยานหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้องเพื่อให้การเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้  หรือในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๖) ยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์  ยานพาหนะ  เอกสาร  หรือพยานหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้องกับ
การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงสัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา  ๔๒  วรรคสาม 

ในการน้ีให้สารวัตรมีอํานาจสอบถามข้อเท็จจริง  หรือเรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง
จากเจ้าของอาคารหรือสถานที่  หรือเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะนั้นได้ 

การดําเนินการตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ให้กระทําได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตกหรือในเวลาทําการ
ของสํานักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  หรือของอาคาร
หรือสถานที่นั้น  ทั้งนี้  หากยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ  จะดําเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จก็ได้ 

การดําเนินการตาม  (๑)  ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด  ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อย 
ต้องกําหนดถึงการแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าไป  การมอบบันทึกเหตุผลในการเข้าไปให้แก่เจ้าของสํานักงาน
หรือสถานประกอบการ  และการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา 

การค้นและการจับตามมาตรานี้  ให้สารวัตรปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
การดําเนินการของสารวัตรตามมาตราน้ี  ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร 
มาตรา ๔๒ ให้สารวัตรมีอํานาจยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักร  

เมื่อสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด 
ในกรณีที่สัตวห์รือซากสตัว์ตามวรรคหนึ่ง  เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด  ให้สัตวแพทย์

ทําลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น  หรือจัดการโดยวิธีอื่นตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหน่ึงได้นําเข้า  หรือนําผ่านราชอาณาจักรโดยไม่ไดร้ับใบอนุญาต

ตามมาตรา  ๓๑  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๒  หรือมาตรา  ๓๓  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวมิได้เป็นโรคระบาดหรือมิได้เป็นพาหะของโรคระบาด   

ให้สารวัตรมีอํานาจสั่งให้เจ้าของ  ผู้นําเข้าหรือนําผ่านส่งกลับสัตว์หรือซากสัตว์นั้นไปยังประเทศต้นทาง  
ทั้งนี้  การดําเนินการส่งกลับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๒) กรณีที่วิธีการตรวจพิสูจน์ไม่อาจกระทําได้โดยง่ายหรือไม่คุ้มค่าในอันที่จะพิสูจน์ว่าสัตว์ 
หรือซากสัตว์ดังกล่าวเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด  ให้สัตวแพทย์ทําลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น  
หรือจัดการโดยวิธีอื่นตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการยึด  อายัด  หรือทําลาย  ให้เจ้าของ  ผู้นําเข้าหรือนําผ่านสัตว์หรือซากสัตว์
เป็นผู้รับผิดชอบ 

หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

โรคระบาดในที่ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด  ตามวิธีการที่กําหนด  ทั้งนี้  การเข้าไปในอาคาร  
หรือสถานท่ีดังกล่าว  ให้กระทําได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก หรือในเวลาทําการของอาคารหรือสถานที่นั้น  
และหากยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ  จะดําเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จก็ได้  

(๔) ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์  หรือสิ่งของใด ๆ  ที่เป็นของกลางและถูกยึดหรืออายัดไว้ตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน  ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวเป็นโรคระบาด  หรือเป็นพาหะ
ของโรคระบาด  ให้มีอํานาจดําเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์นั้นตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด  ค่าใช้จ่าย 
ในการตรวจหรือการดําเนินการดังกล่าว  ให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ 

(๕) ทําลายสิ่งของใด ๆ ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด  ทั้งนี้  ให้ชดใช้ราคาสิ่งของแก่เจ้าของตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง  เว้นแต่กรณีที่เจ้าของได้จงใจกระทําความผิดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

การดําเนินการของสัตวแพทย์ตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร 
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้สัตวแพทย์เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๔๑ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้สารวัตรมีอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  

เพื่อตรวจหรือควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เข้าไปในอาคาร  หรือสถานที่อื ่นใด  ในกรณีที ่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  เพื่อตรวจค้นและยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ที่เก่ียวกับการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้   หรือพยานหลักฐานอื่นที่ เ ก่ียวข้อง  หรือจับกุมผู้กระทําความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้  โดยไม่ต้องมีหมายค้น  ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากําลังกระทําในอาคารหรือสถานที่นั้น 
 (ข) เม่ือบุคคลท่ีได้กระทําความผิดซึ่งหน้า  ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไป  หรือมีเหตุอันแน่นแฟ้น 

ควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในอาคารหรือสถานที่นั้น 
 (ค) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสัตว์หรือซากสัตว์ที่เก่ียวกับการกระทําความผิด

ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือพยานหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง  ได้ซ่อนหรืออยู่ในอาคารหรือสถานที่นั้น  
ประกอบกับต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเน่ินช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้  สัตว์หรือซากสัตว์ 
หรือพยานหลักฐานนั้นจะถูกโยกย้าย  ทําลาย  หรือทําให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 

 (ง) เมื่อผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าของอาคารหรือสถานท่ี  และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับได้
โดยไม่ต้องมีหมายตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ 

(๓) สั่งเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะให้หยุดหรือจอด  เพื่อตรวจหรือควบคุมให้การเป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือเพื่อตรวจค้นยานพาหนะในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
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สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๔๓ สัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา  ๔๒  วรรคสาม  (๑)  ให้ตกเป็นของกรมปศุสัตว์   
ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏเจ้าของ  ผู้นําเข้าหรือนําผ่าน  หรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของผู้นําเข้าหรือ 
นําผ่านภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีการประกาศหาตัวบุคคลดังกล่าว  ทั้งนี้  การออกประกาศ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๒) เจ้าของ  ผู้นําเข้าหรือนําผ่านไม่ส่งกลับหรือไม่สามารถส่งกลับไปยังประเทศต้นทางภายในเวลา
สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบคําสั่งให้ส่งกลับ 

ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา  ๔๒  วรรคสาม  (๑)  เป็นของเสียง่ายหรือถ้าเก็บไว้ 
จะเป็นการเส่ียงต่อความเสียหาย  หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่าของสิ่งนั้น  สารวัตรที่ได้รับ
มอบหมายจากอธิบดีจะจัดการขายทอดตลาดเสียก่อนที่สิ่งนั้นจะตกเป็นของกรมปศุสัตว์ก็ได้  ทั้งนี้   
ให้นําความในมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้สารวัตรที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีมีอํานาจจัดการ
ขายทอดตลาดสัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง  ทั้งนี้  ให้นําความในมาตรา  ๔๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๔ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้สารวัตรเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง 
หรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๔๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์หรือสารวัตรตามพระราชบัญญัตินี้  ให้แสดง 
บัตรประจําตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

บัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 
หมวด  ๕ 

การขายทอดตลาด  และการจ่ายเงินสินบน 
 

 

มาตรา ๔๖ สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา  ๔๑  (๖)  ให้ตกเป็นของกรมปศุสัตว์  ในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏเจ้าของ  หรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มี 
การประกาศหาตัวเจ้าของ  ทั้งนี้  การออกประกาศดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

(๒) ไม่มีการดําเนินคดีและผู้เป็นเจ้าของมิได้ร้องขอคืนภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ 
แจ้งคําสั่งว่าไม่มีการดําเนินคดี 

(๓) มีการดําเนินคดีและพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือศาลไม่ได้พิพากษาให้ริบ  
และผู้เป็นเจ้าของมิได้ร้องขอคืนภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี  หรือวันที่ศาล 
มีคําพิพากษาถึงที่สุด  แล้วแต่กรณี 

14 รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ในกรณีที่สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา  ๔๑  (๖)  เป็นของเสียง่าย  หรือถ้าเก็บไว้จะเป็น 
การเสี่ยงต่อความเสียหาย  หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่าของส่ิงนั้น  สารวัตรที่ได้รับมอบหมาย
จากอธิบดีจะจัดการขายทอดตลาดเสียก่อนคดีถึงที่สุด  หรือก่อนที่สิ่งนั้นจะตกเป็นของกรมปศุสัตว์ก็ได้  
เงินค่าของสิ่งนั้นเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว  เหลือเงินจํานวนสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนสิ่งนั้นโดยฝากไว้กับ 
ธนาคารของรัฐ  หรือธนาคารพาณิชย์ตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๔๗ สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา  ๔๑  (๖)  เฉพาะในส่วนที่ตกเป็นของกรมปศุสัตว์
ตามมาตรา  ๔๖  วรรคหน่ึง  สารวัตรที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีมีอํานาจจัดการขายทอดตลาด  และให้
หักเงินที่ขายได้เป็นค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงในการดําเนินการใด ๆ  เพื่อให้สัตว์หรือซากสัตว์ของกลาง 
ปลอดจากโรคระบาด  เหลือเท่าใดให้หักไว้ไม่เกินก่ึงหนึ่งเพื่อจ่ายเป็นเงินสินบน  ส่วนที่เหลือให้นําส่ง 
เป็นเงินรายได้แผ่นดิน  การจ่ายเงินสินบนให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่มีการจับกุมผู้กระทําความผิด  เมื่อพนักงานอัยการร้องขอให้ศาลสั่ง
จ่ายเงินสินบนแก่ผู้นําจับร้อยละยี่สิบห้าของจํานวนเงินสุทธิจากการขายทอดตลาดของกลางที่ศาลสั่งริบ  
ส่วนที่เหลือให้นําส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 

มาตรา ๔๙ การขายทอดตลาดตามมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  มาตรา  ๔๗  หรือมาตรา  ๔๘   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

มาตรา ๕๐ ในกรณีที่มีของกลางตามมาตรา  ๔๗  หรือมาตรา  ๔๘  แต่ขายทอดตลาด 
ของกลางไม่ได้  หรือในกรณีที่ไม่มีของกลาง  ให้จ่ายเงินสินบนจากเงินค่าปรับที่ได้ชําระต่อศาลหรือค่าปรับ
จากการเปรียบเทียบไม่เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนเงินค่าปรับดังกล่าว  การจ่ายเงินสินบนให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ไม่มีผู้มารับเงินสินบนตามมาตรา  ๔๗  มาตรา  ๔๘  หรือมาตรา  ๕๐  
ภายในห้าปี  ให้นําส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 

หมวด  ๖ 
การอุทธรณ์ 

 
 

มาตรา ๕๒ ในกรณีที่นายทะเบียนไม่ออกใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  ไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๖  หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๙  ผู้ยื่นคําขอมีสิทธิอุทธรณ์ 
คําสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งนั้น 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่นายทะเบียนไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ก่อนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ 

ตามวรรคสอง  รัฐมนตรีอาจพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการไปพลางก่อนได้เมื่อมีคําขอของผู้อุทธรณ์ 

หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๔๓ สัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา  ๔๒  วรรคสาม  (๑)  ให้ตกเป็นของกรมปศุสัตว์   
ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏเจ้าของ  ผู้นําเข้าหรือนําผ่าน  หรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของผู้นําเข้าหรือ 
นําผ่านภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีการประกาศหาตัวบุคคลดังกล่าว  ทั้งนี้  การออกประกาศ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๒) เจ้าของ  ผู้นําเข้าหรือนําผ่านไม่ส่งกลับหรือไม่สามารถส่งกลับไปยังประเทศต้นทางภายในเวลา
สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบคําสั่งให้ส่งกลับ 

ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา  ๔๒  วรรคสาม  (๑)  เป็นของเสียง่ายหรือถ้าเก็บไว้ 
จะเป็นการเส่ียงต่อความเสียหาย  หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่าของสิ่งนั้น  สารวัตรที่ได้รับ
มอบหมายจากอธิบดีจะจัดการขายทอดตลาดเสียก่อนที่สิ่งนั้นจะตกเป็นของกรมปศุสัตว์ก็ได้  ทั้งนี้   
ให้นําความในมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้สารวัตรที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีมีอํานาจจัดการ
ขายทอดตลาดสัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง  ทั้งนี้  ให้นําความในมาตรา  ๔๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๔ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้สารวัตรเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง 
หรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๔๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์หรือสารวัตรตามพระราชบัญญัตินี้  ให้แสดง 
บัตรประจําตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

บัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 
หมวด  ๕ 

การขายทอดตลาด  และการจ่ายเงินสินบน 
 

 

มาตรา ๔๖ สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา  ๔๑  (๖)  ให้ตกเป็นของกรมปศุสัตว์  ในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏเจ้าของ  หรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มี 
การประกาศหาตัวเจ้าของ  ทั้งนี้  การออกประกาศดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

(๒) ไม่มีการดําเนินคดีและผู้เป็นเจ้าของมิได้ร้องขอคืนภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ 
แจ้งคําสั่งว่าไม่มีการดําเนินคดี 

(๓) มีการดําเนินคดีและพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือศาลไม่ได้พิพากษาให้ริบ  
และผู้เป็นเจ้าของมิได้ร้องขอคืนภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี  หรือวันที่ศาล 
มีคําพิพากษาถึงที่สุด  แล้วแต่กรณี 
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สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๕๓ ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๘  ผู้รับ
ใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต  มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ทราบคําสั่ง 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง  ย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใช้หรือคําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต   

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๕๔ การพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา  ๕๒  และมาตรา  ๕๓  ให้รัฐมนตรีพิจารณาอุทธรณ์

ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์  ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดระยะเวลานั้น  ในการน้ี 
ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ 
ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว 

หมวด  ๗ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๕๕ เจ้าของสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๗  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทจนกว่า
จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๕๖ เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๗ เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๙  วรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  

มาตรา ๕๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๐  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๙ เจ้าของสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๑  วรรคหนึ่ง  ไม่ดําเนินการตามมาตรา  ๑๑  
วรรคสอง  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๑  วรรคสาม  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทัง้ปรับ 

มาตรา ๖๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๑  วรรคสาม  มาตรา  ๑๔  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๑๕  วรรคสอง  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๑ เจ้าของสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือสารวัตรตามมาตรา  ๑๒  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

16 รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๖๒ เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของสัตวแพทย์ตามมาตรา  ๑๓  
หรือประกาศหรือคําสั่งของสัตวแพทย์ตามมาตรา ๔๐  (๑)  หรือ  (๒)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๓ เจ้าของที่ดินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๔  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งหม่ืนบาท 

มาตรา ๖๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๖  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๘  หรือมาตรา  ๒๒  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี   
หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๔  วรรคหน่ึง  หรือมาตรา  ๒๕  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและ
เง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนดตามมาตรา  ๒๔  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๒๕  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๗ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๙  
วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๓๐  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 

มาตรา ๖๘ ผู้ใดนําเข้า  ส่งออกหรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๑  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๙ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๑  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๒  หรือฝ่าฝืนประกาศ 
ของอธิบดีที่ออกตามมาตรา  ๓๓  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๐ ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา  ๓๓  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

มาตรา ๗๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๔  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี   
หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๔  ผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สัตวแพทย์กําหนด 
ในใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๔  วรรคสาม  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๒ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๔  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๕  ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๕๓ ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๘  ผู้รับ
ใบอนุญาตซึ่งถูกส่ังพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต  มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ทราบคําสั่ง 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง  ย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใช้หรือคําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต   

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๕๔ การพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา  ๕๒  และมาตรา  ๕๓  ให้รัฐมนตรีพิจารณาอุทธรณ์

ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์  ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดระยะเวลานั้น  ในการน้ี 
ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ 
ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว 

หมวด  ๗ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๕๕ เจ้าของสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๗  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทจนกว่า
จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๕๖ เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๗ เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๙  วรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  

มาตรา ๕๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๐  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๙ เจ้าของสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๑  วรรคหนึ่ง  ไม่ดําเนินการตามมาตรา  ๑๑  
วรรคสอง  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๑  วรรคสาม  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๐ ผู้ใดฝ่าฝนืมาตรา  ๑๑  วรรคสาม  มาตรา  ๑๔  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๑๕  วรรคสอง  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๑ เจ้าของสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือสารวัตรตามมาตรา  ๑๒  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

17รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๗๓ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๘  วรรคสาม  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๔ เจ้าของยานพาหนะ  อาคารหรือสถานที่ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของสัตวแพทย์
ตามมาตรา  ๔๐  (๓)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๕ ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  สารวัตรหรือสัตวแพทย์
ตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกตามสมควรในการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์ตามมาตรา  ๔๐  วรรคสอง  
หรือสารวัตรตามมาตรา  ๔๑  วรรคหก  หรือไม่ให้ถ้อยคํา  ไม่ส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง
ตามมาตรา  ๔๑  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๖ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล   
ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการส่ังการ  หรือการกระทําของบุคคลใด  หรือไม่สั่งการ  
หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของกรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบ 
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

มาตรา ๗๗ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได้  และเม่ือผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวน 
ที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา 

การเปรียบเทียบตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
มาตรา ๗๘ เม่ือศาลได้พิพากษาลงโทษผู้ ใดเนื่องจากได้กระทําความผิดตามมาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๕  มาตรา  ๖๖  มาตรา  ๖๘  มาตรา  ๖๙  มาตรา  ๗๐  มาตรา  ๗๑  หรือมาตรา  ๗๒  ให้ศาลมีอํานาจ
สั่งริบสัตว ์ ซากสัตว์  ยานพาหนะ  เครื่องหมายประจําตัวสัตว์  เครื่องมือ  เคร่ืองใช้  ภาชนะบรรจุ  หรืออุปกรณ์ 
ที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดเสียทั้งสิ้น  เว้นแต่ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วย
ในการกระทําความผิด 

ในกรณีที่ศาลสั่งให้ริบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากปรากฏในภายหลังโดยคําร้องของเจ้าของ
แท้จริงว่าผู้เป็นเจ้าของแท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิด  ให้ศาลสั่งให้คืนทรัพย์สินดังกล่าว   
แต่คําร้องของเจ้าของแท้จริงนั้นจะต้องกระทําต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด 

สิ่งที่ศาลสั่งริบตามวรรคหนึ่งให้ตกเป็นของกรมปศุสัตว์  และให้สารวัตรที่ได้รับมอบหมาย 
จากอธิบดีมีอํานาจดําเนินการขายทอดตลาดตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ตามมาตรา  ๔๙  หรือจัดการอย่างอื่นตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

18 รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๗๙ ใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๔๙๙  ให้ใช้ได้
ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ  และถ้าจะต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ยื่นคําขอก่อนใบอนุญาต 
สิ้นอายุ 

มาตรา ๘๐ คําขออนุญาตใด ๆ  ที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๔๙๙  
และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา  ให้ถือว่าเป็นคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม  และถ้า 
คําขออนุญาตดังกล่าวมีข้อความแตกต่างไปจากคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  นายทะเบียนมีอํานาจ
สั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมคําขออนุญาตเพื่อให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 

มาตรา ๘๑ กฎกระทรวง  ประกาศ  หรือระเบียบ  ที่ออกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๔๙๙  ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีกฎกระทรวง  ประกาศ  หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
ขึ้นใช้บังคับ 

การดําเนินการออกกฎกระทรวง  ประกาศ  หรือระเบียบตามวรรคหนึ่ง  ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  หากไม่สามารถดําเนินการได้  ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจ
ดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๗๓ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๘  วรรคสาม  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๔ เจ้าของยานพาหนะ  อาคารหรือสถานที่ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของสัตวแพทย์
ตามมาตรา  ๔๐  (๓)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๕ ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  สารวัตรหรือสัตวแพทย์
ตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกตามสมควรในการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์ตามมาตรา  ๔๐  วรรคสอง  
หรือสารวัตรตามมาตรา  ๔๑  วรรคหก  หรือไม่ให้ถ้อยคํา  ไม่ส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง
ตามมาตรา  ๔๑  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๖ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล   
ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการส่ังการ  หรือการกระทําของบุคคลใด  หรือไม่สั่งการ  
หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของกรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบ 
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

มาตรา ๗๗ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได้  และเม่ือผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวน 
ที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กําหนดแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา 

การเปรียบเทียบตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
มาตรา ๗๘ เม่ือศาลได้พิพากษาลงโทษผู้ ใดเนื่องจากได้กระทําความผิดตามมาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๕  มาตรา  ๖๖  มาตรา  ๖๘  มาตรา  ๖๙  มาตรา  ๗๐  มาตรา  ๗๑  หรือมาตรา  ๗๒  ให้ศาลมีอํานาจ
สั่งริบสัตว์  ซากสัตว์  ยานพาหนะ  เครื่องหมายประจําตัวสัตว์  เครื่องมือ  เคร่ืองใช้  ภาชนะบรรจุ  หรืออุปกรณ์ 
ที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดเสียทั้งสิ้น  เว้นแต่ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วย
ในการกระทําความผิด 

ในกรณีที่ศาลสั่งให้ริบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากปรากฏในภายหลังโดยคําร้องของเจ้าของ
แท้จริงว่าผู้เป็นเจ้าของแท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิด  ให้ศาลสั่งให้คืนทรัพย์สินดังกล่าว   
แต่คําร้องของเจ้าของแท้จริงนั้นจะต้องกระทําต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด 

สิ่งที่ศาลส่ังริบตามวรรคหนึ่งให้ตกเป็นของกรมปศุสัตว์  และให้สารวัตรที่ได้รับมอบหมาย 
จากอธิบดีมีอํานาจดําเนินการขายทอดตลาดตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ตามมาตรา  ๔๙  หรือจัดการอย่างอื่นตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
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 อัตราค่าธรรมเนียม 
 

 
(๑) 
 
(๒) 

คําขออนญุาต หรือคําขอตอ่อายใุบอนญุาตตาม
มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕  
ใบอนญุาตทําการค้าหรือหากําไร 
ในลกัษณะคนกลางซึง่สตัว์ตามมาตรา ๒๔ 
ในกรณีตอ่ไปนี ้ 
(ก) นําเข้าในราชอาณาจกัร  
(ข) สง่ออกนอกราชอาณาจกัร 
(ค) นําเข้าในและสง่ออกนอกราชอาณาจกัร 
(ง) ภายในราชอาณาจกัร 
(จ) ภายในจงัหวดั 

 
ฉบบัละ 
 
 
 
ฉบบัละ 
ฉบบัละ 
ฉบบัละ 
ฉบบัละ 
ฉบบัละ 

 
       ๑๐๐ บาท 

 
 
 

  ๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๒๐,๐๐๐ บาท 
  ๓๐,๐๐๐ บาท 
    ๔,๐๐๐ บาท 
    ๑,๐๐๐ บาท 

(๓) 
 
 
 
 
 

ใบอนญุาตทําการค้าหรือหากําไร 
ในลกัษณะคนกลางซึง่ซากสตัว์ตาม 
มาตรา ๒๔ ในกรณีตอ่ไปนี ้ 
(ก) นําเข้าในราชอาณาจกัร  
(ข) สง่ออกนอกราชอาณาจกัร 
(ค) นําเข้าในและสง่ออกนอกราชอาณาจกัร 
(ง) ภายในราชอาณาจกัร 
(จ) ภายในจงัหวดั 

 
 
 
ฉบบัละ 
ฉบบัละ 
ฉบบัละ 
ฉบบัละ 
ฉบบัละ 

 
 
 

   ๔,๐๐๐ บาท 
   ๔,๐๐๐ บาท 
   ๕,๐๐๐ บาท 
   ๑,๐๐๐ บาท 
      ๒๐๐ บาท 

(๔) ใบอนญุาตขาย จําหน่าย จา่ย แจก แลก 
เปลี่ยน หรือมีไว้เพ่ือขายซึง่นํา้เชือ้สําหรับ 
ผสมพนัธุ์ เอม็บริโอ หรือมีพอ่พนัธุ์ของสตัว์ 
เพ่ือให้บริการผสมพนัธุ์แก่สตัว์ของบคุคลอ่ืน
โดยวิธีธรรมชาติ ตามมาตรา ๒๕ ในกรณี 
ตอ่ไปนี ้
(ก) สง่ออกนอกราชอาณาจกัร 
(ข) ภายในราชอาณาจกัร 

 
 
 
 
 
 
ฉบบัละ 
ฉบบัละ 

 
 
 
 
 
 

    ๘,๐๐๐ บาท 
    ๒,๐๐๐ บาท 

 /(๕) 
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-   ๒   - 
 
(๕) ใบอนญุาตนําสตัว์เข้ามาในราชอาณาจกัร 

(ก) ช้าง 
(ข) ม้า  โค  กระบือ  ลา  ลอ่  แพะ  แกะ  
สกุร 
(ค) สนุขั  แมว  กระตา่ย  ลงิ  ชะนี 
(ง) นกกระจอกเทศ  นกอีม ู
(จ) ไก่  เป็ด  หา่น  และสตัว์ปีกชนิดอ่ืน 
(ฉ) สตัว์ชนิดอ่ืน 
 
 
 
(ช) นํา้เชือ้สําหรับผสมพนัธุ์ 
(ซ) เอม็บริโอ 
(ฌ) ไข่นกกระจอกเทศ  ไข่นกอีม ู  
       สําหรับใช้ทําพนัธุ์ 
(ญ) ไขส่ําหรับใช้ทําพนัธุ์ 

 
เชือกละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
 
 
 
โดสละ 
ตวัละ 
 
ฟองละ 
ฟองละ 

 
    ๒,๕๐๐  บาท 
    ๑,๐๐๐  บาท 
       ๕๐๐  บาท 
    ๒,๐๐๐  บาท 
         ๕๐  บาท 
๑,๐๐๐  บาท 

ในกรณีท่ีไม่สะดวก 
ในการนบัจํานวนให้คิดเป็น 
กิโลกรัมละ      ๑,๐๐๐  บาท 

       ๑๐๐  บาท 
    ๑,๐๐๐  บาท 

 
       ๕๐๐  บาท 
         ๕๐  บาท 

(๖) ใบอนญุาตนําสตัว์ออกนอกราชอาณาจกัร 
(ก) ช้าง 
(ข) ม้า  โค  กระบือ  ลา  ลอ่  แพะ  แกะ  สกุร 
(ค) สนุขั  แมว  กระตา่ย  ลงิ  ชะนี 
(ง) นกกระจอกเทศ  นกอีม ู
(จ) ไก่  เป็ด  หา่น  และสตัว์ปีกชนิดอ่ืน 
(ฉ) สตัว์ชนิดอ่ืน 
 
 
 

 
เชือกละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
 
 
 

 
๕๐๐,๐๐๐  บาท 
       ๕๐๐  บาท 
       ๒๕๐  บาท 
       ๕๐๐  บาท 
         ๒๕  บาท 
       ๕๐๐  บาท 

ในกรณีท่ีไมส่ะดวก 
ในการนบัจํานวนให้คิดเป็น 

กิโลกรัมละ        ๕๐๐  บาท 
 
 /(ช) 
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-   ๓   - 
 
 (ช) นํา้เชือ้สําหรับผสมพนัธุ์ 

(ซ) เอม็บริโอ 
(ฌ) ไขน่กกระจอกเทศ  ไขน่กอีม ู  
       สําหรับใช้ทําพนัธุ์ 
(ญ) ไขส่ําหรับใช้ทําพนัธุ์ 

โดสละ 
ตวัละ 
 
ฟองละ 
ฟองละ 

         ๕๐  บาท 
       ๕๐๐  บาท 

 
         ๕๐  บาท 
         ๒๕  บาท 

(๗) ใบอนญุาตนําสตัว์ผา่นราชอาณาจกัร 
(ก) ช้าง 
(ข) ม้า  โค  กระบือ  ลา  ลอ่  แพะ  แกะ  สกุร 
(ค) สนุขั  แมว  กระตา่ย  ลงิ  ชะนี 
(ง) นกกระจอกเทศ  นกอีม ู
(จ) ไก่  เป็ด  หา่น  และสตัว์ปีกชนิดอ่ืน 
(ฉ) สตัว์ชนิดอ่ืน    
 
 
 
(ช) นํา้เชือ้สําหรับผสมพนัธุ์   
(ซ) เอม็บริโอ   
(ฌ) ไขน่กกระจอกเทศ  ไขน่กอีม ู  
       สําหรับใช้ทําพนัธุ์ 
(ญ) ไขส่ําหรับใช้ทําพนัธุ์ 

 
เชือกละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
 
 
 
โดสละ 
ตวัละ 
 
ฟองละ 
ฟองละ 

 
๒๐๐,๐๐๐  บาท 
    ๑,๐๐๐  บาท 
       ๕๐๐  บาท 
       ๒๕๐  บาท 
         ๕๐  บาท 
       ๕๐๐  บาท 

ในกรณีท่ีไมส่ะดวก 
ในการนบัจํานวนให้คิดเป็น 
กิ โลกรัมละ          ๕๐๐  
บาท 

         ๕๐  บาท 
       ๒๐๐  บาท 

 
         ๕๐  บาท 
           ๕  บาท 

(๘) ใบอนญุาตนําซากสตัว์เข้ามาใน
ราชอาณาจกัร 

 
กิโลกรัมละ 

 
       ๑๐๐  บาท 

(๙) ใบอนญุาตนําซากสตัว์ออกนอก
ราชอาณาจกัร 

 
กิโลกรัมละ 

 
           ๕  บาท 

(๑๐) ใบอนญุาตนําซากสตัว์ผา่นราชอาณาจกัร กิโลกรัมละ              ๕  บาท 
 
 /(๑๑) 
 
 

-   ๓   - 
 
 (ช) นํา้เชือ้สําหรับผสมพนัธุ์ 

(ซ) เอม็บริโอ 
(ฌ) ไขน่กกระจอกเทศ  ไขน่กอีม ู  
       สําหรับใช้ทําพนัธุ์ 
(ญ) ไขส่ําหรับใช้ทําพนัธุ์ 

โดสละ 
ตวัละ 
 
ฟองละ 
ฟองละ 

         ๕๐  บาท 
       ๕๐๐  บาท 

 
         ๕๐  บาท 
         ๒๕  บาท 

(๗) ใบอนญุาตนําสตัว์ผา่นราชอาณาจกัร 
(ก) ช้าง 
(ข) ม้า  โค  กระบือ  ลา  ลอ่  แพะ  แกะ  สกุร 
(ค) สนุขั  แมว  กระตา่ย  ลงิ  ชะนี 
(ง) นกกระจอกเทศ  นกอีม ู
(จ) ไก่  เป็ด  หา่น  และสตัว์ปีกชนิดอ่ืน 
(ฉ) สตัว์ชนิดอ่ืน    
 
 
 
(ช) นํา้เชือ้สําหรับผสมพนัธุ์   
(ซ) เอม็บริโอ   
(ฌ) ไขน่กกระจอกเทศ  ไขน่กอีม ู  
       สําหรับใช้ทําพนัธุ์ 
(ญ) ไขส่ําหรับใช้ทําพนัธุ์ 

 
เชือกละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
 
 
 
โดสละ 
ตวัละ 
 
ฟองละ 
ฟองละ 

 
๒๐๐,๐๐๐  บาท 
    ๑,๐๐๐  บาท 
       ๕๐๐  บาท 
       ๒๕๐  บาท 
         ๕๐  บาท 
       ๕๐๐  บาท 

ในกรณีท่ีไมส่ะดวก 
ในการนบัจํานวนให้คิดเป็น 
กิ โลกรัมละ          ๕๐๐  
บาท 

         ๕๐  บาท 
       ๒๐๐  บาท 

 
         ๕๐  บาท 
           ๕  บาท 

(๘) ใบอนญุาตนําซากสตัว์เข้ามาใน
ราชอาณาจกัร 

 
กิโลกรัมละ 

 
       ๑๐๐  บาท 

(๙) ใบอนญุาตนําซากสตัว์ออกนอก
ราชอาณาจกัร 

 
กิโลกรัมละ 

 
           ๕  บาท 

(๑๐) ใบอนญุาตนําซากสตัว์ผา่นราชอาณาจกัร กิโลกรัมละ              ๕  บาท 
 
 /(๑๑) 
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-  ๔  - 
 
(๑๑) ใบแทนใบอนญุาตตามมาตรา  ๒๔ 

หรือมาตรา  ๒๕ 
 
ฉบบัละ 

 
       ๑๐๐  บาท 

(๑๒) การตอ่อายใุบอนญุาตตามมาตรา  ๒๔ 
หรือมาตรา  ๒๕ 

 
ครัง้ละ 

 
เทา่กบัคา่ธรรมเนียม 
สําหรับใบอนญุาตนัน้ 

(๑๓) การโอนใบอนญุาตตามมาตรา  ๒๔   
หรือมาตรา  ๒๕ 

 
ครัง้ละ 

 
       ๑๐๐  บาท 

(๑๔) การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนญุาต 
ตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕ 

 

ครัง้ละ 
 

       ๑๐๐  บาท 
(๑๕) คา่ทําลายเชือ้โรคผา่นดา่นกกักนัสตัว์ 

(ก) สตัว์ 
 
 
 
(ข) ซากสตัว์ 

 
ตวัละ 
 
 
 
กิโลกรัมละ 

 
         ๕๐  บาท 

ในกรณีท่ีไมส่ะดวก 
ในการนบัจํานวนให้คิดเป็น 
กิโลกรัมละ         ๕๐  บาท 

๑  บาท 
(๑๖) คา่ท่ีพกัสตัว์ท่ีนําเข้ามาในหรือสง่ออกไป

นอกราชอาณาจกัร  
(ก) ช้าง 
(ข) ม้า  โค  กระบือ  
(ค) สกุร 
(ง) สนุขั  แมว 
(จ) แพะ  แกะ 
(ฉ) ไก่  เป็ด  หา่น  และสตัว์ปีกชนิดอ่ืน 
(ช) สตัว์ชนิดอ่ืน 
 
 
 

 
 
เชือกละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
ตวัละ 

 
 

    ๕,๐๐๐  บาท 
       ๕๐๐  บาท 
       ๓๐๐  บาท 
    ๑,๐๐๐  บาท 
       ๒๐๐  บาท 
         ๕๐  บาท 
       ๕๐๐  บาท 

ในกรณีท่ีไมส่ะดวก 
ในการนบัจํานวนให้คิดเป็น 
กิโลกรัมละ         ๕๐๐  
บาท 

/(๑๗) 
 
 

-  ๔  - 
 
(๑๑) ใบแทนใบอนญุาตตามมาตรา  ๒๔ 

หรือมาตรา  ๒๕ 
 
ฉบบัละ 

 
       ๑๐๐  บาท 

(๑๒) การตอ่อายใุบอนญุาตตามมาตรา  ๒๔ 
หรือมาตรา  ๒๕ 

 
ครัง้ละ 

 
เทา่กบัคา่ธรรมเนียม 
สําหรับใบอนญุาตนัน้ 

(๑๓) การโอนใบอนญุาตตามมาตรา  ๒๔   
หรือมาตรา  ๒๕ 

 
ครัง้ละ 

 
       ๑๐๐  บาท 

(๑๔) การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนญุาต 
ตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕ 

 

ครัง้ละ 
 

       ๑๐๐  บาท 
(๑๕) คา่ทําลายเชือ้โรคผา่นดา่นกกักนัสตัว์ 

(ก) สตัว์ 
 
 
 
(ข) ซากสตัว์ 

 
ตวัละ 
 
 
 
กิโลกรัมละ 

 
         ๕๐  บาท 

ในกรณีท่ีไมส่ะดวก 
ในการนบัจํานวนให้คิดเป็น 
กิโลกรัมละ         ๕๐  บาท 

๑  บาท 
(๑๖) คา่ท่ีพกัสตัว์ท่ีนําเข้ามาในหรือสง่ออกไป

นอกราชอาณาจกัร  
(ก) ช้าง 
(ข) ม้า  โค  กระบือ  
(ค) สกุร 
(ง) สนุขั  แมว 
(จ) แพะ  แกะ 
(ฉ) ไก่  เป็ด  หา่น  และสตัว์ปีกชนิดอ่ืน 
(ช) สตัว์ชนิดอ่ืน 
 
 
 

 
 
เชือกละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
ตวัละ 

 
 

    ๕,๐๐๐  บาท 
       ๕๐๐  บาท 
       ๓๐๐  บาท 
    ๑,๐๐๐  บาท 
       ๒๐๐  บาท 
         ๕๐  บาท 
       ๕๐๐  บาท 

ในกรณีท่ีไมส่ะดวก 
ในการนบัจํานวนให้คิดเป็น 
กิโลกรัมละ         ๕๐๐  
บาท 

/(๑๗) 
 
 

-  ๔  - 
 
(๑๑) ใบแทนใบอนญุาตตามมาตรา  ๒๔ 

หรือมาตรา  ๒๕ 
 
ฉบบัละ 

 
       ๑๐๐  บาท 

(๑๒) การตอ่อายใุบอนญุาตตามมาตรา  ๒๔ 
หรือมาตรา  ๒๕ 

 
ครัง้ละ 

 
เทา่กบัคา่ธรรมเนียม 
สําหรับใบอนญุาตนัน้ 

(๑๓) การโอนใบอนญุาตตามมาตรา  ๒๔   
หรือมาตรา  ๒๕ 

 
ครัง้ละ 

 
       ๑๐๐  บาท 

(๑๔) การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนญุาต 
ตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕ 

 

ครัง้ละ 
 

       ๑๐๐  บาท 
(๑๕) คา่ทําลายเชือ้โรคผา่นดา่นกกักนัสตัว์ 

(ก) สตัว์ 
 
 
 
(ข) ซากสตัว์ 

 
ตวัละ 
 
 
 
กิโลกรัมละ 

 
         ๕๐  บาท 

ในกรณีท่ีไมส่ะดวก 
ในการนบัจํานวนให้คิดเป็น 
กิโลกรัมละ         ๕๐  บาท 

๑  บาท 
(๑๖) คา่ท่ีพกัสตัว์ท่ีนําเข้ามาในหรือสง่ออกไป

นอกราชอาณาจกัร  
(ก) ช้าง 
(ข) ม้า  โค  กระบือ  
(ค) สกุร 
(ง) สนุขั  แมว 
(จ) แพะ  แกะ 
(ฉ) ไก่  เป็ด  หา่น  และสตัว์ปีกชนิดอ่ืน 
(ช) สตัว์ชนิดอ่ืน 
 
 
 

 
 
เชือกละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
ตวัละ 

 
 

    ๕,๐๐๐  บาท 
       ๕๐๐  บาท 
       ๓๐๐  บาท 
    ๑,๐๐๐  บาท 
       ๒๐๐  บาท 
         ๕๐  บาท 
       ๕๐๐  บาท 

ในกรณีท่ีไมส่ะดวก 
ในการนบัจํานวนให้คิดเป็น 
กิโลกรัมละ         ๕๐๐  
บาท 

/(๑๗) 
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-  ๕   - 
 

(๑๗) คา่ท่ีพกัซากสตัว์ท่ีนําเข้ามาในหรือสง่ออก
ไปนอกราชอาณาจกัร  
(ก) โค  กระบือ  สกุร 
(ข) แพะ  แกะ 
(ค) ไก่  เป็ด  หา่น  และสตัว์ปีกชนิดอ่ืน 
(ง) สตัว์ชนิดอ่ืน 

 
 
กิโลกรัมละ 
กิโลกรัมละ 
กิโลกรัมละ 
กิโลกรัมละ 

 
 

         ๑๐  บาท 
           ๕  บาท 
           ๕  บาท 
         ๑๐  บาท 

(๑๘) คําขออ่ืน ๆ ฉบบัละ                   ๕๐  บาท 
 ในการคํานวณนํา้หนกั  ถ้ามีเศษของกิโลกรัม  ตัง้แต ่ ๕๐๐  กรัมขึน้ไป  ให้คิดเป็น 
๑  กิโลกรัม  ถ้าไมถ่งึ  ๕๐๐  กรัม  ให้ปัดทิง้ 
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หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๔๙๙  
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน  สมควรปรับปรุงบทบัญญัติบางประการให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  เพ่ือให้
การป้องกันและควบคุมโรคระบาดท่ีเกิดกับสัตว์  และการทํางานของสัตวแพทย์  สารวัตร  และพนักงานเจ้าหน้าที่   
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  อันเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  และเพ่ือประโยชน์
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ  รวมทั้งปรับปรุงบทกําหนดโทษและอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
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Tentative Translation1 
 

ANIMAL EPIDEMICS ACT, 
B.E. 2558 (2015) 

_________ 
 

BHUMIBOL ADULYADEJ, REX. 
Given on the 25th Day of February B.E. 2558; 

Being the 70th Year of the Present Reign. 
 

 His Majesty King Bhumibol Adulyadej is graciously pleased to proclaim that: 
 Whereas it is expedient to revise the law on animal epidemics; 
 Be it, therefore, enacted by the King by and with the advice and consent of the 
National Legislative Assembly, as follows: 

 
 Section 1.  This Act is called the “Animal Epidemics Act, B.E. 2558 (2015)”. 
 
 Section 2.  This Act shall come into force as from the day following the date of its 
publication in the Government Gazette. 
 

Section 3.  The following shall be repealed: 
(1) Animal Epidemics Act, B.E. 2499 (1956); 
(2) Animal Epidemics Act (No. 2), B.E. 2542 (1999). 

 

                                           
1 Translated by Ms. Arriya Phasee under contract for the Office of the Council of State of 

Thailand's Law for ASEAN project. –Initial version– pending review and approval.  
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Section 4.  In this Act: 
 “animal” means: 

(1) elephant, horse, cow, buffalo, donkey, mule, goat, sheep, deer, pig, wild boar, 
dog, cat, rabbit, monkey, gibbon, and shall include semen used for breeding and embryos of 
these animals; 

(2) poultry in the categories of bird, chicken, duck, goose, and shall include semen 
used for breeding and eggs used for reproduction; 

(3) other kinds of animals as prescribed in the Notifications by the Minister, and shall 
include semen used for breeding, embryos and eggs used for reproduction of such kinds of 
animals; 

“embryo” means an animal embryo which has not grown to the stage where organs 
exist and which has not yet implanted in the uterine wall of the animal; 

“carcass” means a body or part of a body of a dead animal or anything derived from 
living or dead animals, and shall include cooked food comprised of, made or prepared from 
carcasses, or finished artificial items made from carcasses as prescribed in the Notifications 
by the Minister; 

“epidemic” means duck plague, avian influenza, salmonellosis, trichinosis, Newcastle 
disease, brucellosis, foot and mouth disease, rabies, rinderpest, leptospirosis, equine 
infectious anemia, mad cow disease, Nipah encephalitis, swine fever, anthrax, hemorrhagic 
septicemia, tuberculosis and other diseases as prescribed in the Notifications by the Minister; 

“carrier of an epidemic” means:  
(1) an animal which does not exhibit clinical signs of epidemics but has epidemic 

pathogens, or is reasonably suspected to get infected with epidemic pathogens, which are 
transmissible to other humans or animals; 

(2) a carcass of the animal infected with an epidemic or of the animal under (1); 
(3) a carcass which is reasonably suspected to have epidemic pathogens; 
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B.E. 2558 (2015) 

_________ 
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Given on the 25th Day of February B.E. 2558; 

Being the 70th Year of the Present Reign. 
 

 His Majesty King Bhumibol Adulyadej is graciously pleased to proclaim that: 
 Whereas it is expedient to revise the law on animal epidemics; 
 Be it, therefore, enacted by the King by and with the advice and consent of the 
National Legislative Assembly, as follows: 

 
 Section 1.  This Act is called the “Animal Epidemics Act, B.E. 2558 (2015)”. 
 
 Section 2.  This Act shall come into force as from the day following the date of its 
publication in the Government Gazette. 
 

Section 3.  The following shall be repealed: 
(1) Animal Epidemics Act, B.E. 2499 (1956); 
(2) Animal Epidemics Act (No. 2), B.E. 2542 (1999). 

 

                                           
1 Translated by Ms. Arriya Phasee under contract for the Office of the Council of State of 

Thailand's Law for ASEAN project. –Initial version– pending review and approval.  
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“epidemic control zone” means a locality in which prevention and control have 
been implemented to ensure that any one or more kinds of epidemics or epidemic 
pathogens do not exist so as to be designated as an epidemic free zone; 

“epidemic free zone” means an epidemic control zone in which the control is 
effective to the extent that any one or more kinds of epidemics or epidemic pathogens do 
not exist in animals or carcasses; 

“epidemic buffer zone” means a locality in which prevention and control have been 
implemented to ensure that any one or more kinds of epidemics or epidemic pathogens do 
not spread to epidemic free zones or to the Kingdom; 

“animal identification mark” means a mark made by competent officials, inspectors 
or veterinarians, or ordered by the same to be made by owners on animals or carcasses or 
on vehicles, buildings, places, containers, wrappers or confiners for the purpose of 
classification or examination of animals or carcasses; 

“owner” means a person having ownership and an occupier and, in the case of an 
animal of which the owner could not be identified or found, shall include a person feeding, 
controlling or providing shelter to such animal; 

“animal quarantine station” means a place for confinement of animals or carcasses 
for examination of epidemics as prescribed in the Notifications by the Director-General; 

“seize” means to be prohibited from disposition, distribution, transfer or movement; 
“veterinarian” means: 
(1) a veterinary physician and a veterinarian of the Department of Livestock 

Development; 
(2) a person appointed by the Minister to be a veterinarian to execute this Act, who 

shall have qualifications as prescribed in the Notifications by the Minister; 
“inspector” means a person appointed by the Minister to be an inspector to execute 

this Act, who shall have qualifications as prescribed in the Notifications by the Minister; 
“registrar” means a person appointed by the Minister to be a registrar; 
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“competent official” means a person appointed by the Minister to execute this Act; 
“Provincial Governor” includes the Governor of Bangkok; 
“Director-General” means the Director-General of Department of Livestock 

Development; 
“Minister” means the Minister having charge and control over the execution of this 

Act. 
 
Section 5.  The Minister of Agriculture and Cooperatives shall have charge and 

control over the execution of this Act and shall have the power to appoint competent 
officials, registrars, inspectors and veterinarians, issue Ministerial Regulations prescribing fees 
not exceeding the rates provided in the Annex of this Act, exempting fees and prescribing 
other acts, and issue Ministerial Regulations and Rules for the execution of this Act. 

Such Ministerial Regulations, Notifications and Rules shall come into force upon their 
publication in the Government Gazette. 

 
Section 6.  The Director-General shall have the power to issue Notifications and 

Rules for the execution of this Act. 
Such Notifications and Rules shall come into force upon their publication in the 

Government Gazette. 
 

CHAPTER I 
PREVENTION AND CONTROL OF EPIDEMICS 

_________ 
 

Part 1 
General Provisions 

_________ 
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“epidemic control zone” means a locality in which prevention and control have 
been implemented to ensure that any one or more kinds of epidemics or epidemic 
pathogens do not exist so as to be designated as an epidemic free zone; 

“epidemic free zone” means an epidemic control zone in which the control is 
effective to the extent that any one or more kinds of epidemics or epidemic pathogens do 
not exist in animals or carcasses; 

“epidemic buffer zone” means a locality in which prevention and control have been 
implemented to ensure that any one or more kinds of epidemics or epidemic pathogens do 
not spread to epidemic free zones or to the Kingdom; 

“animal identification mark” means a mark made by competent officials, inspectors 
or veterinarians, or ordered by the same to be made by owners on animals or carcasses or 
on vehicles, buildings, places, containers, wrappers or confiners for the purpose of 
classification or examination of animals or carcasses; 

“owner” means a person having ownership and an occupier and, in the case of an 
animal of which the owner could not be identified or found, shall include a person feeding, 
controlling or providing shelter to such animal; 

“animal quarantine station” means a place for confinement of animals or carcasses 
for examination of epidemics as prescribed in the Notifications by the Director-General; 

“seize” means to be prohibited from disposition, distribution, transfer or movement; 
“veterinarian” means: 
(1) a veterinary physician and a veterinarian of the Department of Livestock 

Development; 
(2) a person appointed by the Minister to be a veterinarian to execute this Act, who 

shall have qualifications as prescribed in the Notifications by the Minister; 
“inspector” means a person appointed by the Minister to be an inspector to execute 

this Act, who shall have qualifications as prescribed in the Notifications by the Minister; 
“registrar” means a person appointed by the Minister to be a registrar; 
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Section 7.  For the purpose of prevention and control of epidemics, an owner of the 

following animals shall comply with the prevention and control system for epidemics: 
(1) elephant, horse, cow, buffalo, goat, sheep, deer, pig, wild boar; 
(2) dog, cat; 
(3) bird, chicken, duck, goose; 
(4) other kinds of animals as prescribed in the Notifications by the Minister. 
 The prevention and control system for epidemics under paragraph one shall be in 

accordance with the criteria, procedures and conditions prescribed in the Ministerial 
Regulations. Such Ministerial Regulations shall take into account appropriateness of the 
conditions of animals and objectives in feeding each kind of animal. 

 
Section 8.  For the purpose of prevention and control of epidemics, an owner of the 

following animals or carcasses shall comply with the criteria, procedures and conditions 
prescribed in the Notifications by the Director-General with respect to the number of 
animals or carcasses and the characteristics of vehicles and equipment used for moving 
animals or carcasses: 

(1) elephant, horse, cow, buffalo, goat, sheep, deer, pig, wild boar; 
(2) bird, chicken, duck, goose including eggs used for reproduction; 
(3) a carcass of the animals under (1) or (2); 
(4) other kinds of animals or carcasses as prescribed in the Notifications by the 

Minister. 
 

Section 9.  In any locality where the Director-General finds it appropriate to prevent 
and control epidemics in any kinds of animals, the Director-General shall announce to 
require such kinds of animals or carcasses in all or part of such locality to be placed with 
animal identification marks. 
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The placing of animal identification marks, the characteristics, prices and price 
exemption for animal identification marks and the pre or post implementation of placing 
animal identification marks shall be in accordance with the criteria, procedures and 
conditions prescribed in the Notifications by the Director-General. 

In the case where the Notification under paragraph two requires owners of animals or 
carcasses to place animal identification marks or carry out the pre or post implementation, 
the owners of animals or carcasses shall comply with such Notification. 

 
Section 10.  No person may: 
(1) make a fake animal identification mark or modify or alter a genuine animal 

identification mark to make understanding that it is an animal identification mark under this 
Act; 

(2) use a fake animal identification mark or a modified or altered animal 
identification mark; 

(3) destroy an animal identification mark or use or allow other persons to use an 
animal identification mark to mislead about the classification or examination of animals or 
carcasses. 

 
Section 11.  An owner of animals shall notify a competent official, inspector or 

veterinarian within twelve hours from the time of acknowledgement of the sickness or death 
of the animals upon the following events: 

(1) there is an animal, which is known to be infected with an epidemic, sick or dead; 
(2) there is an animal sick or dead from an unknown cause; 
(3) in the same village or adjacent area, there is an animal sick or dead with the 

same symptoms during a seven-day period. 
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(1) there is an animal, which is known to be infected with an epidemic, sick or dead; 
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same symptoms during a seven-day period. 
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Section 7.  For the purpose of prevention and control of epidemics, an owner of the 

following animals shall comply with the prevention and control system for epidemics: 
(1) elephant, horse, cow, buffalo, goat, sheep, deer, pig, wild boar; 
(2) dog, cat; 
(3) bird, chicken, duck, goose; 
(4) other kinds of animals as prescribed in the Notifications by the Minister. 
 The prevention and control system for epidemics under paragraph one shall be in 

accordance with the criteria, procedures and conditions prescribed in the Ministerial 
Regulations. Such Ministerial Regulations shall take into account appropriateness of the 
conditions of animals and objectives in feeding each kind of animal. 

 
Section 8.  For the purpose of prevention and control of epidemics, an owner of the 

following animals or carcasses shall comply with the criteria, procedures and conditions 
prescribed in the Notifications by the Director-General with respect to the number of 
animals or carcasses and the characteristics of vehicles and equipment used for moving 
animals or carcasses: 

(1) elephant, horse, cow, buffalo, goat, sheep, deer, pig, wild boar; 
(2) bird, chicken, duck, goose including eggs used for reproduction; 
(3) a carcass of the animals under (1) or (2); 
(4) other kinds of animals or carcasses as prescribed in the Notifications by the 

Minister. 
 

Section 9.  In any locality where the Director-General finds it appropriate to prevent 
and control epidemics in any kinds of animals, the Director-General shall announce to 
require such kinds of animals or carcasses in all or part of such locality to be placed with 
animal identification marks. 
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(3) a carcass of the animals under (1) or (2); 
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Minister. 
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require such kinds of animals or carcasses in all or part of such locality to be placed with 
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The notification and the handling of sick or dead animals under paragraph one and 
the determination of the kinds, number and sickness or death characteristics of animals 
under (2) and (3) shall be as prescribed in the Notifications by the Director-General. 

In the case of sickness of the animals under paragraph one, the owner shall confine 
all sick animals within the area where they are and the owner or any other persons may not 
move the sick animals from that area, and in the case of death of the animals under 
paragraph one, the owner shall keep the carcasses at their place of death and the owner or 
any other persons may not move, dissect or carry out any other act on the carcasses, unless 
the sick or dead animals are dealt with according to the Notifications prescribed by the 
Director-General under paragraph two or a veterinarian has examined and proved that the 
sickness or death of such animals is not caused by an epidemic or a veterinarian has 
instructed otherwise. 

 
Section 12.  When the notification has been made under section 11 or there are 

reasonable grounds to suspect that an animal becomes sick or dies of an epidemic, a 
competent official or an inspector shall have the power to issue a written order requiring an 
owner of the animal to do the following: 

(1) to confine, isolate or move the animal being sick or suspected of being sick to 
be within the area in accordance with the prescribed methods; 

(2) to bury or burn the carcass at a specified place or, if the burial or burning is 
impracticable, to destroy it by other methods as deemed appropriate; 

(3) to confine, isolate or move the animals being or used to be in the same group 
with the animal being sick or suspected of being sick or with the dead animal to be within 
the area in accordance with the prescribed methods. 

Section 13.  When the notification has been made under section 11 or it is found or 
there are reasonable grounds to suspect that an animal becomes sick or dies of an 
epidemic, a veterinarian, in addition to having the power under section 40, shall have the 
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power to examine the animal or the carcass, and to issue a written order requiring an owner 
of the animal or the carcass to do the following: 

(1) to confine, isolate or move the animal being sick or suspected of being sick to 
be within the area in accordance with the prescribed methods, or to have it receiving the 
treatment as deemed appropriate; 

(2) to bury or burn all or part of the carcass at a specified place or, if the burial or 
burning is impracticable, to destroy it by other methods as deemed appropriate; 

(3) to confine, isolate or move the animals being or used to be in the same group 
with the animal being sick or suspected of being sick or with the dead animal to be within 
the area in accordance with the prescribed methods, or to have them receiving the 
protection against epidemics as deemed appropriate; 

(4) to destroy animals infected with an epidemic or reasonably suspected of being 
infected with an epidemic or animals or carcasses which are carriers of an epidemic in 
accordance with the criteria and procedures prescribed in the Notifications by the Director-
General. In this regard, the owner shall be compensated with the value of the animals or 
carcasses in the amount of not less than three quarters of the price of the animals or 
carcasses which may be charged in a local market before the outbreak of the epidemic in 
accordance with the criteria and procedures prescribed in the Ministerial Regulations, except 
where the owner intentionally commits an offence against the provisions of this Act; 

(5) to eliminate pathogens in animal feed or carcasses which are carriers of an 
epidemic in accordance with the prescribed methods; 

(6) to clean up and disinfect epidemic pathogens in the area where epidemic 
pathogens exist or are suspected of existing, in accordance with the prescribed methods. 

 
Section 14.  When an animal, of which the owner could not be identified, becomes 

sick or dies whereas such animal is known to be infected with an epidemic or becomes sick 
or dies from an unknown cause on land of any person, an owner of that land shall have a 
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The notification and the handling of sick or dead animals under paragraph one and 
the determination of the kinds, number and sickness or death characteristics of animals 
under (2) and (3) shall be as prescribed in the Notifications by the Director-General. 

In the case of sickness of the animals under paragraph one, the owner shall confine 
all sick animals within the area where they are and the owner or any other persons may not 
move the sick animals from that area, and in the case of death of the animals under 
paragraph one, the owner shall keep the carcasses at their place of death and the owner or 
any other persons may not move, dissect or carry out any other act on the carcasses, unless 
the sick or dead animals are dealt with according to the Notifications prescribed by the 
Director-General under paragraph two or a veterinarian has examined and proved that the 
sickness or death of such animals is not caused by an epidemic or a veterinarian has 
instructed otherwise. 

 
Section 12.  When the notification has been made under section 11 or there are 

reasonable grounds to suspect that an animal becomes sick or dies of an epidemic, a 
competent official or an inspector shall have the power to issue a written order requiring an 
owner of the animal to do the following: 

(1) to confine, isolate or move the animal being sick or suspected of being sick to 
be within the area in accordance with the prescribed methods; 

(2) to bury or burn the carcass at a specified place or, if the burial or burning is 
impracticable, to destroy it by other methods as deemed appropriate; 

(3) to confine, isolate or move the animals being or used to be in the same group 
with the animal being sick or suspected of being sick or with the dead animal to be within 
the area in accordance with the prescribed methods. 

Section 13.  When the notification has been made under section 11 or it is found or 
there are reasonable grounds to suspect that an animal becomes sick or dies of an 
epidemic, a veterinarian, in addition to having the power under section 40, shall have the 
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duty to notify a competent official, inspector or veterinarian within twelve hours from the 
time of acknowledgement of the sickness or death of the animal, and the provision of 
section 11, paragraph two shall apply, mutatis mutandis to the owner of the land. 

No person may move, dissect or carry out any other act on the animal or the carcass 
under paragraph one, unless the sick or dead animal is dealt with according to the 
Notifications prescribed by the Director-General under section 11, paragraph two or a 
veterinarian has examined and proved that the sickness or death of such animal is not 
caused by an epidemic or a veterinarian has instructed otherwise. 

In the case where the animal or the carcass under paragraph one is infected with an 
epidemic or is reasonably suspected of being infected with an epidemic, a veterinarian shall 
destroy such animal or carcass and other animals or carcasses which are carriers of the 
epidemic or deal with them by other means as deemed appropriate in order to prevent the 
epidemic from spreading.  

If thereafter the owner of the animal could be identified, the Department of 
Livestock Development or the owner of the land shall have the right to claim the necessary 
expenses actually paid from the owner of the animal in accordance with the criteria and 
procedures prescribed in the Notifications by the Director-General.  

 
Section 15.  When a competent official, inspector or veterinarian has been notified 

or found that an animal, which is known to be infected with an epidemic, becomes sick or 
dies or an animal becomes sick or dies from an unknown cause in the public or on land of 
which the owner could not be identified, the competent official, inspector or veterinarian 
shall have the power to confine the sick or dead animal as deemed appropriate within such 
area.  

No person may move, dissect or carry out any other act on the animal or the carcass 
under paragraph one until a veterinarian has examined and proved that the sickness or 
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duty to notify a competent official, inspector or veterinarian within twelve hours from the 
time of acknowledgement of the sickness or death of the animal, and the provision of 
section 11, paragraph two shall apply, mutatis mutandis to the owner of the land. 

No person may move, dissect or carry out any other act on the animal or the carcass 
under paragraph one, unless the sick or dead animal is dealt with according to the 
Notifications prescribed by the Director-General under section 11, paragraph two or a 
veterinarian has examined and proved that the sickness or death of such animal is not 
caused by an epidemic or a veterinarian has instructed otherwise. 

In the case where the animal or the carcass under paragraph one is infected with an 
epidemic or is reasonably suspected of being infected with an epidemic, a veterinarian shall 
destroy such animal or carcass and other animals or carcasses which are carriers of the 
epidemic or deal with them by other means as deemed appropriate in order to prevent the 
epidemic from spreading.  

If thereafter the owner of the animal could be identified, the Department of 
Livestock Development or the owner of the land shall have the right to claim the necessary 
expenses actually paid from the owner of the animal in accordance with the criteria and 
procedures prescribed in the Notifications by the Director-General.  

 
Section 15.  When a competent official, inspector or veterinarian has been notified 

or found that an animal, which is known to be infected with an epidemic, becomes sick or 
dies or an animal becomes sick or dies from an unknown cause in the public or on land of 
which the owner could not be identified, the competent official, inspector or veterinarian 
shall have the power to confine the sick or dead animal as deemed appropriate within such 
area.  

No person may move, dissect or carry out any other act on the animal or the carcass 
under paragraph one until a veterinarian has examined and proved that the sickness or 
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death of such animal is not caused by an epidemic or a veterinarian has instructed 
otherwise. 

In the case where the animal or the carcass under paragraph one is infected with an 
epidemic or is reasonably suspected of being infected with an epidemic, a veterinarian shall 
destroy such animal or carcass and other animals or carcasses which are carriers of the 
epidemic or deal with them by other means as deemed appropriate in order to prevent the 
epidemic from spreading.  

If thereafter the owner of the animal could be identified, the Department of 
Livestock Development shall have the right to claim the necessary expenses actually paid 
from the owner in accordance with the criteria and procedures prescribed in the 
Notifications by the Director-General.  

 
Section 16.  No person may dig out the carcass buried in accordance with the 

provisions of this Act, unless a written permission from a veterinarian is obtained or such act 
is performed by a veterinarian. 

 
Part 2 

Epidemic Free Zone 
_________ 

 
Section 17.  In any locality where the Minister finds it appropriate to prevent the 

occurrence of any epidemic in any kinds of animals, the Minister shall announce the 
designation of all or part of such locality as an epidemic free zone or epidemic buffer zone 
for such epidemic in such kinds of animals, and shall also indicate in the announcement the 
kinds of animals and carcasses which are prohibited from moving. 

Before announcing the designation of any locality as an epidemic free zone under 
paragraph one, the Minister shall announce the designation of such locality as an epidemic 
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death of such animal is not caused by an epidemic or a veterinarian has instructed 
otherwise. 

In the case where the animal or the carcass under paragraph one is infected with an 
epidemic or is reasonably suspected of being infected with an epidemic, a veterinarian shall 
destroy such animal or carcass and other animals or carcasses which are carriers of the 
epidemic or deal with them by other means as deemed appropriate in order to prevent the 
epidemic from spreading.  

If thereafter the owner of the animal could be identified, the Department of 
Livestock Development shall have the right to claim the necessary expenses actually paid 
from the owner in accordance with the criteria and procedures prescribed in the 
Notifications by the Director-General.  

 
Section 16.  No person may dig out the carcass buried in accordance with the 

provisions of this Act, unless a written permission from a veterinarian is obtained or such act 
is performed by a veterinarian. 

 
Part 2 

Epidemic Free Zone 
_________ 

 
Section 17.  In any locality where the Minister finds it appropriate to prevent the 

occurrence of any epidemic in any kinds of animals, the Minister shall announce the 
designation of all or part of such locality as an epidemic free zone or epidemic buffer zone 
for such epidemic in such kinds of animals, and shall also indicate in the announcement the 
kinds of animals and carcasses which are prohibited from moving. 

Before announcing the designation of any locality as an epidemic free zone under 
paragraph one, the Minister shall announce the designation of such locality as an epidemic 
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duty to notify a competent official, inspector or veterinarian within twelve hours from the 
time of acknowledgement of the sickness or death of the animal, and the provision of 
section 11, paragraph two shall apply, mutatis mutandis to the owner of the land. 

No person may move, dissect or carry out any other act on the animal or the carcass 
under paragraph one, unless the sick or dead animal is dealt with according to the 
Notifications prescribed by the Director-General under section 11, paragraph two or a 
veterinarian has examined and proved that the sickness or death of such animal is not 
caused by an epidemic or a veterinarian has instructed otherwise. 

In the case where the animal or the carcass under paragraph one is infected with an 
epidemic or is reasonably suspected of being infected with an epidemic, a veterinarian shall 
destroy such animal or carcass and other animals or carcasses which are carriers of the 
epidemic or deal with them by other means as deemed appropriate in order to prevent the 
epidemic from spreading.  

If thereafter the owner of the animal could be identified, the Department of 
Livestock Development or the owner of the land shall have the right to claim the necessary 
expenses actually paid from the owner of the animal in accordance with the criteria and 
procedures prescribed in the Notifications by the Director-General.  

 
Section 15.  When a competent official, inspector or veterinarian has been notified 

or found that an animal, which is known to be infected with an epidemic, becomes sick or 
dies or an animal becomes sick or dies from an unknown cause in the public or on land of 
which the owner could not be identified, the competent official, inspector or veterinarian 
shall have the power to confine the sick or dead animal as deemed appropriate within such 
area.  

No person may move, dissect or carry out any other act on the animal or the carcass 
under paragraph one until a veterinarian has examined and proved that the sickness or 
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duty to notify a competent official, inspector or veterinarian within twelve hours from the 
time of acknowledgement of the sickness or death of the animal, and the provision of 
section 11, paragraph two shall apply, mutatis mutandis to the owner of the land. 

No person may move, dissect or carry out any other act on the animal or the carcass 
under paragraph one, unless the sick or dead animal is dealt with according to the 
Notifications prescribed by the Director-General under section 11, paragraph two or a 
veterinarian has examined and proved that the sickness or death of such animal is not 
caused by an epidemic or a veterinarian has instructed otherwise. 

In the case where the animal or the carcass under paragraph one is infected with an 
epidemic or is reasonably suspected of being infected with an epidemic, a veterinarian shall 
destroy such animal or carcass and other animals or carcasses which are carriers of the 
epidemic or deal with them by other means as deemed appropriate in order to prevent the 
epidemic from spreading.  

If thereafter the owner of the animal could be identified, the Department of 
Livestock Development or the owner of the land shall have the right to claim the necessary 
expenses actually paid from the owner of the animal in accordance with the criteria and 
procedures prescribed in the Notifications by the Director-General.  

 
Section 15.  When a competent official, inspector or veterinarian has been notified 

or found that an animal, which is known to be infected with an epidemic, becomes sick or 
dies or an animal becomes sick or dies from an unknown cause in the public or on land of 
which the owner could not be identified, the competent official, inspector or veterinarian 
shall have the power to confine the sick or dead animal as deemed appropriate within such 
area.  

No person may move, dissect or carry out any other act on the animal or the carcass 
under paragraph one until a veterinarian has examined and proved that the sickness or 
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control zone, and shall also indicate in the announcement the kinds of animals and 
epidemics concerned, including the kinds of animals and carcasses which are prohibited 
from moving. 

Upon the announcement of an epidemic control zone under paragraph two, the 
Director-General shall prescribe in the Notifications the criteria, procedures and conditions 
on the designation of such zone as an epidemic free zone. 

 
Section 18.  Upon the announcement of an epidemic control zone, epidemic free 

zone or epidemic buffer zone under section 17, no person may move the animals or 
carcasses specified in such announcement into or through such zone, unless a written 
permission from the Director-General or a veterinarian entrusted by the Director-General is 
obtained for each move. 

 
Section 19.  Within an epidemic control zone, epidemic free zone or epidemic buffer 

zone, if it appears that there is an epidemic or there are reasonable grounds to suspect that 
there is an epidemic, a veterinarian may announce the designation of a temporary epidemic 
zone under section 20 or the Provincial Governor may announce the designation of an 
epidemic zone or epidemic surveillance zone under section 21, as the case may be. 

When such epidemic in the epidemic zone becomes under control or there are no 
reasonable grounds to suspect that there is such an epidemic in the epidemic surveillance 
zone, as the case may be, the Provincial Governor shall order to cancel the announcement 
of the epidemic zone or the epidemic surveillance zone under paragraph one at prompt 
and post notifications to allow the public in such locality to know. If such area is used to be 
an epidemic free zone under section 17, paragraph one, such area shall be deemed to be 
an epidemic control zone under section 17, paragraph two.  

 
Part 3 
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control zone, and shall also indicate in the announcement the kinds of animals and 
epidemics concerned, including the kinds of animals and carcasses which are prohibited 
from moving. 

Upon the announcement of an epidemic control zone under paragraph two, the 
Director-General shall prescribe in the Notifications the criteria, procedures and conditions 
on the designation of such zone as an epidemic free zone. 

 
Section 18.  Upon the announcement of an epidemic control zone, epidemic free 

zone or epidemic buffer zone under section 17, no person may move the animals or 
carcasses specified in such announcement into or through such zone, unless a written 
permission from the Director-General or a veterinarian entrusted by the Director-General is 
obtained for each move. 

 
Section 19.  Within an epidemic control zone, epidemic free zone or epidemic buffer 

zone, if it appears that there is an epidemic or there are reasonable grounds to suspect that 
there is an epidemic, a veterinarian may announce the designation of a temporary epidemic 
zone under section 20 or the Provincial Governor may announce the designation of an 
epidemic zone or epidemic surveillance zone under section 21, as the case may be. 

When such epidemic in the epidemic zone becomes under control or there are no 
reasonable grounds to suspect that there is such an epidemic in the epidemic surveillance 
zone, as the case may be, the Provincial Governor shall order to cancel the announcement 
of the epidemic zone or the epidemic surveillance zone under paragraph one at prompt 
and post notifications to allow the public in such locality to know. If such area is used to be 
an epidemic free zone under section 17, paragraph one, such area shall be deemed to be 
an epidemic control zone under section 17, paragraph two.  

 
Part 3 
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Epidemic Zone 
_________ 

 
Section 20.  In the case where a veterinarian views that an epidemic found in the 

locality under his or her responsibility will spread out or an epidemic found in other 
localities adjacent to such locality will spread into the locality and his or her locality of 
responsibility has not yet been announced as an epidemic zone or epidemic surveillance 
zone under section 21, the veterinarian shall have the power to announce the designation 
of his or her locality of responsibility as a temporary epidemic zone covering a radius of not 
exceeding five kilometers from the place where the epidemic is found, and shall indicate in 
such announcement the kinds of animals and epidemics concerned, including the kinds of 
animals and carcasses which are prohibited from moving. 

The announcement under paragraph one shall be effective for thirty days from the 
date of announcement and shall be posted at the District Office, the Offices of the 
Subdistrict Administration Organisations, the Municipality Offices, the Subdistrict Headman 
Offices, the Village Headman Offices and public meeting places of that locality. 

 
Section 21.  If there is, or there is a suspicion of an epidemic in an area of any 

province, the Provincial Governor shall have the power to announce the designation of all 
or part of such area as an epidemic zone or epidemic surveillance zone, as the case may be, 
and shall indicate in such announcement the kinds of animals and epidemics concerned, 
including the kinds of animals and carcasses which are prohibited from moving. 

The announcement under paragraph one shall be posted at the Provincial Hall, the 
Bangkok City Hall, the Pattaya City Hall, the District Offices, the Office of the Provincial 
Administration Organisation, the Offices of the Subdistrict Administration Organisations, the 
Municipality Offices, the Subdistrict Headman Offices, the Village Headman Offices, public 
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Epidemic Zone 
_________ 

 
Section 20.  In the case where a veterinarian views that an epidemic found in the 

locality under his or her responsibility will spread out or an epidemic found in other 
localities adjacent to such locality will spread into the locality and his or her locality of 
responsibility has not yet been announced as an epidemic zone or epidemic surveillance 
zone under section 21, the veterinarian shall have the power to announce the designation 
of his or her locality of responsibility as a temporary epidemic zone covering a radius of not 
exceeding five kilometers from the place where the epidemic is found, and shall indicate in 
such announcement the kinds of animals and epidemics concerned, including the kinds of 
animals and carcasses which are prohibited from moving. 

The announcement under paragraph one shall be effective for thirty days from the 
date of announcement and shall be posted at the District Office, the Offices of the 
Subdistrict Administration Organisations, the Municipality Offices, the Subdistrict Headman 
Offices, the Village Headman Offices and public meeting places of that locality. 

 
Section 21.  If there is, or there is a suspicion of an epidemic in an area of any 

province, the Provincial Governor shall have the power to announce the designation of all 
or part of such area as an epidemic zone or epidemic surveillance zone, as the case may be, 
and shall indicate in such announcement the kinds of animals and epidemics concerned, 
including the kinds of animals and carcasses which are prohibited from moving. 

The announcement under paragraph one shall be posted at the Provincial Hall, the 
Bangkok City Hall, the Pattaya City Hall, the District Offices, the Office of the Provincial 
Administration Organisation, the Offices of the Subdistrict Administration Organisations, the 
Municipality Offices, the Subdistrict Headman Offices, the Village Headman Offices, public 
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control zone, and shall also indicate in the announcement the kinds of animals and 
epidemics concerned, including the kinds of animals and carcasses which are prohibited 
from moving. 

Upon the announcement of an epidemic control zone under paragraph two, the 
Director-General shall prescribe in the Notifications the criteria, procedures and conditions 
on the designation of such zone as an epidemic free zone. 

 
Section 18.  Upon the announcement of an epidemic control zone, epidemic free 

zone or epidemic buffer zone under section 17, no person may move the animals or 
carcasses specified in such announcement into or through such zone, unless a written 
permission from the Director-General or a veterinarian entrusted by the Director-General is 
obtained for each move. 

 
Section 19.  Within an epidemic control zone, epidemic free zone or epidemic buffer 

zone, if it appears that there is an epidemic or there are reasonable grounds to suspect that 
there is an epidemic, a veterinarian may announce the designation of a temporary epidemic 
zone under section 20 or the Provincial Governor may announce the designation of an 
epidemic zone or epidemic surveillance zone under section 21, as the case may be. 

When such epidemic in the epidemic zone becomes under control or there are no 
reasonable grounds to suspect that there is such an epidemic in the epidemic surveillance 
zone, as the case may be, the Provincial Governor shall order to cancel the announcement 
of the epidemic zone or the epidemic surveillance zone under paragraph one at prompt 
and post notifications to allow the public in such locality to know. If such area is used to be 
an epidemic free zone under section 17, paragraph one, such area shall be deemed to be 
an epidemic control zone under section 17, paragraph two.  

 
Part 3 
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control zone, and shall also indicate in the announcement the kinds of animals and 
epidemics concerned, including the kinds of animals and carcasses which are prohibited 
from moving. 

Upon the announcement of an epidemic control zone under paragraph two, the 
Director-General shall prescribe in the Notifications the criteria, procedures and conditions 
on the designation of such zone as an epidemic free zone. 

 
Section 18.  Upon the announcement of an epidemic control zone, epidemic free 

zone or epidemic buffer zone under section 17, no person may move the animals or 
carcasses specified in such announcement into or through such zone, unless a written 
permission from the Director-General or a veterinarian entrusted by the Director-General is 
obtained for each move. 

 
Section 19.  Within an epidemic control zone, epidemic free zone or epidemic buffer 

zone, if it appears that there is an epidemic or there are reasonable grounds to suspect that 
there is an epidemic, a veterinarian may announce the designation of a temporary epidemic 
zone under section 20 or the Provincial Governor may announce the designation of an 
epidemic zone or epidemic surveillance zone under section 21, as the case may be. 

When such epidemic in the epidemic zone becomes under control or there are no 
reasonable grounds to suspect that there is such an epidemic in the epidemic surveillance 
zone, as the case may be, the Provincial Governor shall order to cancel the announcement 
of the epidemic zone or the epidemic surveillance zone under paragraph one at prompt 
and post notifications to allow the public in such locality to know. If such area is used to be 
an epidemic free zone under section 17, paragraph one, such area shall be deemed to be 
an epidemic control zone under section 17, paragraph two.  

 
Part 3 
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meeting places of such area and other offices of local administrative organisations 
established by laws. 

 
Section 22.  Upon the announcement of a temporary epidemic zone under section 

20 or the announcement of an epidemic zone or epidemic surveillance zone under section 
21, no person may move the animals or carcasses specified in such announcement into, out 
of, through or within such zone unless a written permission from the veterinarian who is 
responsible for such area is obtained for each move. 

 
Section 23.  Within an epidemic zone or epidemic surveillance zone under section 

21, when the epidemic in the epidemic zone becomes under control or there are no 
reasonable grounds to suspect that there is such an epidemic in the epidemic surveillance 
zone, as the case may be, the Provincial Governor shall order to cancel the announcement 
of the epidemic zone or the epidemic surveillance zone at prompt and post notifications to 
allow the public in such locality to know.  

 
 

CHAPTER II 
APPLICATION FOR AND ISSUANCE OF LICENSE AND DUTIES OF LICENSEE 

_________ 
 
Section 24.  For the purpose of prevention and control of epidemics from the 

animal or carcass trade, any person who trades or seeks profit in the form of an intermediary 
from the following animals or carcasses shall obtain a license from a registrar: 

(1) elephant, horse, cow, buffalo, goat, sheep, deer, pig, wild boar, dog, cat; 
(2) bird, chicken, duck, goose including eggs used for reproduction; 
(3) a carcass of the animals under (1) or (2); 
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meeting places of such area and other offices of local administrative organisations 
established by laws. 

 
Section 22.  Upon the announcement of a temporary epidemic zone under section 

20 or the announcement of an epidemic zone or epidemic surveillance zone under section 
21, no person may move the animals or carcasses specified in such announcement into, out 
of, through or within such zone unless a written permission from the veterinarian who is 
responsible for such area is obtained for each move. 

 
Section 23.  Within an epidemic zone or epidemic surveillance zone under section 

21, when the epidemic in the epidemic zone becomes under control or there are no 
reasonable grounds to suspect that there is such an epidemic in the epidemic surveillance 
zone, as the case may be, the Provincial Governor shall order to cancel the announcement 
of the epidemic zone or the epidemic surveillance zone at prompt and post notifications to 
allow the public in such locality to know.  

 
 

CHAPTER II 
APPLICATION FOR AND ISSUANCE OF LICENSE AND DUTIES OF LICENSEE 

_________ 
 
Section 24.  For the purpose of prevention and control of epidemics from the 

animal or carcass trade, any person who trades or seeks profit in the form of an intermediary 
from the following animals or carcasses shall obtain a license from a registrar: 

(1) elephant, horse, cow, buffalo, goat, sheep, deer, pig, wild boar, dog, cat; 
(2) bird, chicken, duck, goose including eggs used for reproduction; 
(3) a carcass of the animals under (1) or (2); 
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(4) other kinds of animals or carcasses as prescribed in the Notifications by the 
Minister. 

The application for, and the issuance of a license shall be in accordance with the 
criteria, procedures and conditions prescribed in the Notifications by the Director-General. 

 
Section 25.  For the purpose of prevention and control of epidemics from semen 

used for breeding or embryos of animals, any person who sells, disposes of, distributes, 
dispenses, exchanges or possesses for sale of semen used for breeding or embryos of 
elephant, horse, cow, buffalo, goat, sheep, deer, pig, wild boar or other kinds of animals as 
prescribed in the Notifications by the Minister, or has male breeders of such animals for 
providing services for natural breeding for animals of other persons, shall obtain a license 
from a registrar. 

The application for, and the issuance of a license shall be in accordance with the 
criteria, procedures and conditions prescribed in the Notifications by the Director-General. 

 
Section 26.  A license under section 24 and section 25 shall have a term of one year 

from the issuance date. If the licensee wishes to renew the term of the license, he or she 
shall file the application before his or her license has expired. When the application has 
been filed, he or she may continue his or her operation until the registrar has given an order 
of non-renewal of the license.  

The application for a license renewal and the permission of renewal shall be in 
accordance with the criteria, procedures and conditions prescribed in the Notifications by 
the Director-General. 

 
Section 27.  If a licensee wishes to transfer the license under section 24 or section 

25, he or she shall file the application with a registrar, and the transfer shall be effective 
upon obtaining permission from the registrar. 
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(4) other kinds of animals or carcasses as prescribed in the Notifications by the 
Minister. 

The application for, and the issuance of a license shall be in accordance with the 
criteria, procedures and conditions prescribed in the Notifications by the Director-General. 

 
Section 25.  For the purpose of prevention and control of epidemics from semen 

used for breeding or embryos of animals, any person who sells, disposes of, distributes, 
dispenses, exchanges or possesses for sale of semen used for breeding or embryos of 
elephant, horse, cow, buffalo, goat, sheep, deer, pig, wild boar or other kinds of animals as 
prescribed in the Notifications by the Minister, or has male breeders of such animals for 
providing services for natural breeding for animals of other persons, shall obtain a license 
from a registrar. 

The application for, and the issuance of a license shall be in accordance with the 
criteria, procedures and conditions prescribed in the Notifications by the Director-General. 

 
Section 26.  A license under section 24 and section 25 shall have a term of one year 

from the issuance date. If the licensee wishes to renew the term of the license, he or she 
shall file the application before his or her license has expired. When the application has 
been filed, he or she may continue his or her operation until the registrar has given an order 
of non-renewal of the license.  

The application for a license renewal and the permission of renewal shall be in 
accordance with the criteria, procedures and conditions prescribed in the Notifications by 
the Director-General. 

 
Section 27.  If a licensee wishes to transfer the license under section 24 or section 

25, he or she shall file the application with a registrar, and the transfer shall be effective 
upon obtaining permission from the registrar. 

Page 34 
Vol. 132, Part 14a                        Government Gazette               2nd March B.E. 2558 (2015) 

 

 
DISCLAIMER: THIS TEXT HAS BEEN PROVIDED FOR EDUCATIONAL/COMPREHENSION PURPOSES AND 
CONTAINS NO LEGAL AUTHORITY. THE OFFICE OF THE COUNCIL OF STATE SHALL ASSUME NO 
RESPONSIBILITY FOR ANY LIABILITIES ARISING FROM THE USE AND/OR REFERENCE OF THIS TEXT. THE 
ORIGINAL THAI TEXT AS FORMALLY ADOPTED AND PUBLISHED SHALL IN ALL EVENTS REMAIN THE SOLE 
AUTHORITY HAVING LEGAL FORCE.  

meeting places of such area and other offices of local administrative organisations 
established by laws. 

 
Section 22.  Upon the announcement of a temporary epidemic zone under section 

20 or the announcement of an epidemic zone or epidemic surveillance zone under section 
21, no person may move the animals or carcasses specified in such announcement into, out 
of, through or within such zone unless a written permission from the veterinarian who is 
responsible for such area is obtained for each move. 

 
Section 23.  Within an epidemic zone or epidemic surveillance zone under section 

21, when the epidemic in the epidemic zone becomes under control or there are no 
reasonable grounds to suspect that there is such an epidemic in the epidemic surveillance 
zone, as the case may be, the Provincial Governor shall order to cancel the announcement 
of the epidemic zone or the epidemic surveillance zone at prompt and post notifications to 
allow the public in such locality to know.  

 
 

CHAPTER II 
APPLICATION FOR AND ISSUANCE OF LICENSE AND DUTIES OF LICENSEE 

_________ 
 
Section 24.  For the purpose of prevention and control of epidemics from the 

animal or carcass trade, any person who trades or seeks profit in the form of an intermediary 
from the following animals or carcasses shall obtain a license from a registrar: 

(1) elephant, horse, cow, buffalo, goat, sheep, deer, pig, wild boar, dog, cat; 
(2) bird, chicken, duck, goose including eggs used for reproduction; 
(3) a carcass of the animals under (1) or (2); 
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meeting places of such area and other offices of local administrative organisations 
established by laws. 

 
Section 22.  Upon the announcement of a temporary epidemic zone under section 

20 or the announcement of an epidemic zone or epidemic surveillance zone under section 
21, no person may move the animals or carcasses specified in such announcement into, out 
of, through or within such zone unless a written permission from the veterinarian who is 
responsible for such area is obtained for each move. 

 
Section 23.  Within an epidemic zone or epidemic surveillance zone under section 

21, when the epidemic in the epidemic zone becomes under control or there are no 
reasonable grounds to suspect that there is such an epidemic in the epidemic surveillance 
zone, as the case may be, the Provincial Governor shall order to cancel the announcement 
of the epidemic zone or the epidemic surveillance zone at prompt and post notifications to 
allow the public in such locality to know.  

 
 

CHAPTER II 
APPLICATION FOR AND ISSUANCE OF LICENSE AND DUTIES OF LICENSEE 

_________ 
 
Section 24.  For the purpose of prevention and control of epidemics from the 

animal or carcass trade, any person who trades or seeks profit in the form of an intermediary 
from the following animals or carcasses shall obtain a license from a registrar: 

(1) elephant, horse, cow, buffalo, goat, sheep, deer, pig, wild boar, dog, cat; 
(2) bird, chicken, duck, goose including eggs used for reproduction; 
(3) a carcass of the animals under (1) or (2); 
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The application for transfer of a license and the permission of transfer shall be in 
accordance with the criteria, procedures and conditions prescribed in the Notifications by 
the Director-General. 

 
Section 28.  In the case where a licensee under section 24 or section 25 is deceased 

and his or her heir or a person consented to by the heir(s) has filed with a registrar a request 
expressing his or her intention to continue the business operation under the deceased’s 
license within thirty days from the date of the licensee’s death, upon receipt of permission 
from the registrar, the person expressing such intention may continue to operate such 
business until the license has expired. In this case, the person expressing the intention shall 
be deemed to have become a licensee under section 24 or section 25, as the case may be, 
from the date of the licensee’s death. 

The request for expression of intention and the permission shall be in accordance 
with the criteria, procedures and conditions prescribed in the Notifications by the Director-
General. 

 
Section 29.  In the case where a license under section 24 or section 25 is lost or 

materially damaged or destroyed, the licensee shall notify a registrar and apply for a 
replacement license within thirty days from the date of acknowledgement of such loss, 
damage or destruction. 
 The application for, and the issuance of a replacement license shall be in 
accordance with the criteria, procedures and conditions prescribed in the Notifications by 
the Director-General. 
 
 Section 30.  In the case where a licensee under section 24 or section 25 wishes to 
amend a particular in the license, he or she shall file the application with a registrar. 
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The application for transfer of a license and the permission of transfer shall be in 
accordance with the criteria, procedures and conditions prescribed in the Notifications by 
the Director-General. 

 
Section 28.  In the case where a licensee under section 24 or section 25 is deceased 

and his or her heir or a person consented to by the heir(s) has filed with a registrar a request 
expressing his or her intention to continue the business operation under the deceased’s 
license within thirty days from the date of the licensee’s death, upon receipt of permission 
from the registrar, the person expressing such intention may continue to operate such 
business until the license has expired. In this case, the person expressing the intention shall 
be deemed to have become a licensee under section 24 or section 25, as the case may be, 
from the date of the licensee’s death. 

The request for expression of intention and the permission shall be in accordance 
with the criteria, procedures and conditions prescribed in the Notifications by the Director-
General. 

 
Section 29.  In the case where a license under section 24 or section 25 is lost or 

materially damaged or destroyed, the licensee shall notify a registrar and apply for a 
replacement license within thirty days from the date of acknowledgement of such loss, 
damage or destruction. 
 The application for, and the issuance of a replacement license shall be in 
accordance with the criteria, procedures and conditions prescribed in the Notifications by 
the Director-General. 
 
 Section 30.  In the case where a licensee under section 24 or section 25 wishes to 
amend a particular in the license, he or she shall file the application with a registrar. 
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 The application for, and the permission of amendment of particulars in a license and 
the details of particulars proposed to be amended shall be in accordance with the criteria, 
procedures and conditions prescribed in the Notifications by the Director-General. 
 

Section 31.  For the purpose of prevention and control of epidemics, any person 
who imports, exports or transits an animal or carcass through the Kingdom shall obtain a 
license from the Director-General or a person entrusted by the Director-General for each 
import, export or transit through the Kingdom. 

The application for, and the issuance of a license and the procedures on import, 
export or transit through the Kingdom shall be in accordance with the criteria, procedures 
and conditions prescribed in the Notifications by the Director-General. 

 
Section 32.  A licensee under section 31 shall perform the following actions: 
(1) to place an animal identification mark before importing, exporting or transiting an 

animal or carcass through the Kingdom, and the provisions of section 9, paragraph two and 
paragraph three shall apply, mutatis mutandis; 

(2) to import, export or transit the animal or carcass which has been marked under 
(1) at a port of entry or a port of exit as prescribed in the Notifications by the Minister, and 
to comply with the criteria, procedures and conditions prescribed in the Ministerial 
Regulations. 
 

Section 33.  If it appears that any locality within the Kingdom has or is suspected of 
having an epidemic, the Director-General shall have the power to announce to suspend the 
import into or transit through the Kingdom of animals or carcasses from such locality for a 
period of not exceeding ninety days each time. If the Minister finds it appropriate, the 
Minister may announce to prohibit the import into or transit through the Kingdom of animals 
or carcasses from such locality.  
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 The application for, and the permission of amendment of particulars in a license and 
the details of particulars proposed to be amended shall be in accordance with the criteria, 
procedures and conditions prescribed in the Notifications by the Director-General. 
 

Section 31.  For the purpose of prevention and control of epidemics, any person 
who imports, exports or transits an animal or carcass through the Kingdom shall obtain a 
license from the Director-General or a person entrusted by the Director-General for each 
import, export or transit through the Kingdom. 

The application for, and the issuance of a license and the procedures on import, 
export or transit through the Kingdom shall be in accordance with the criteria, procedures 
and conditions prescribed in the Notifications by the Director-General. 

 
Section 32.  A licensee under section 31 shall perform the following actions: 
(1) to place an animal identification mark before importing, exporting or transiting an 

animal or carcass through the Kingdom, and the provisions of section 9, paragraph two and 
paragraph three shall apply, mutatis mutandis; 

(2) to import, export or transit the animal or carcass which has been marked under 
(1) at a port of entry or a port of exit as prescribed in the Notifications by the Minister, and 
to comply with the criteria, procedures and conditions prescribed in the Ministerial 
Regulations. 
 

Section 33.  If it appears that any locality within the Kingdom has or is suspected of 
having an epidemic, the Director-General shall have the power to announce to suspend the 
import into or transit through the Kingdom of animals or carcasses from such locality for a 
period of not exceeding ninety days each time. If the Minister finds it appropriate, the 
Minister may announce to prohibit the import into or transit through the Kingdom of animals 
or carcasses from such locality.  
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The application for transfer of a license and the permission of transfer shall be in 
accordance with the criteria, procedures and conditions prescribed in the Notifications by 
the Director-General. 

 
Section 28.  In the case where a licensee under section 24 or section 25 is deceased 

and his or her heir or a person consented to by the heir(s) has filed with a registrar a request 
expressing his or her intention to continue the business operation under the deceased’s 
license within thirty days from the date of the licensee’s death, upon receipt of permission 
from the registrar, the person expressing such intention may continue to operate such 
business until the license has expired. In this case, the person expressing the intention shall 
be deemed to have become a licensee under section 24 or section 25, as the case may be, 
from the date of the licensee’s death. 

The request for expression of intention and the permission shall be in accordance 
with the criteria, procedures and conditions prescribed in the Notifications by the Director-
General. 

 
Section 29.  In the case where a license under section 24 or section 25 is lost or 

materially damaged or destroyed, the licensee shall notify a registrar and apply for a 
replacement license within thirty days from the date of acknowledgement of such loss, 
damage or destruction. 
 The application for, and the issuance of a replacement license shall be in 
accordance with the criteria, procedures and conditions prescribed in the Notifications by 
the Director-General. 
 
 Section 30.  In the case where a licensee under section 24 or section 25 wishes to 
amend a particular in the license, he or she shall file the application with a registrar. 
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The application for transfer of a license and the permission of transfer shall be in 
accordance with the criteria, procedures and conditions prescribed in the Notifications by 
the Director-General. 

 
Section 28.  In the case where a licensee under section 24 or section 25 is deceased 

and his or her heir or a person consented to by the heir(s) has filed with a registrar a request 
expressing his or her intention to continue the business operation under the deceased’s 
license within thirty days from the date of the licensee’s death, upon receipt of permission 
from the registrar, the person expressing such intention may continue to operate such 
business until the license has expired. In this case, the person expressing the intention shall 
be deemed to have become a licensee under section 24 or section 25, as the case may be, 
from the date of the licensee’s death. 

The request for expression of intention and the permission shall be in accordance 
with the criteria, procedures and conditions prescribed in the Notifications by the Director-
General. 

 
Section 29.  In the case where a license under section 24 or section 25 is lost or 

materially damaged or destroyed, the licensee shall notify a registrar and apply for a 
replacement license within thirty days from the date of acknowledgement of such loss, 
damage or destruction. 
 The application for, and the issuance of a replacement license shall be in 
accordance with the criteria, procedures and conditions prescribed in the Notifications by 
the Director-General. 
 
 Section 30.  In the case where a licensee under section 24 or section 25 wishes to 
amend a particular in the license, he or she shall file the application with a registrar. 
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Section 34.  Subject to section 18 and section 22, for the purpose of prevention and 

control of epidemics, any person who intends to take the following animals or carcasses to 
an area of other provinces shall place an animal identification mark on them and the 
provisions of section 9, paragraph two and paragraph three shall apply, mutatis mutandis, 
and shall obtain a license from a local veterinarian at the place of departure each time: 

(1) elephant, horse, cow, buffalo, goat, sheep, deer, pig, wild boar or semen used 
for breeding or embryos of such animals; 

(2) bird, chicken, duck, goose or semen used for breeding or eggs used for 
reproduction; 

(3) a carcass of the animals under (1) or (2); 
(4) other kinds of animals or carcasses as prescribed in the Notifications by the 

Minster. 
The application for, and the issuance of a license and the examination and 

disinfection of pathogens from animals or carcasses under paragraph one shall be in 
accordance with the criteria, procedures and conditions prescribed in the Notifications by 
the Director-General. 

In issuing a license under paragraph two, the veterinarian may prescribe in the license 
conditions on vehicles and usage of routes or other conditions as necessary.  

 
Section 35.  A licensee under section 34 shall take the animal or carcass through an 

animal quarantine station in accordance with the criteria, procedures and conditions 
prescribed in the Notifications by the Director-General. 

 
Section 36.  Any person who desires the application for a license under this Act to 

be processed in a foreign country or outside a normal place of work during holidays or 
outside official working hours, shall arrange for vehicles and pay compensation and other 
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Section 34.  Subject to section 18 and section 22, for the purpose of prevention and 

control of epidemics, any person who intends to take the following animals or carcasses to 
an area of other provinces shall place an animal identification mark on them and the 
provisions of section 9, paragraph two and paragraph three shall apply, mutatis mutandis, 
and shall obtain a license from a local veterinarian at the place of departure each time: 

(1) elephant, horse, cow, buffalo, goat, sheep, deer, pig, wild boar or semen used 
for breeding or embryos of such animals; 

(2) bird, chicken, duck, goose or semen used for breeding or eggs used for 
reproduction; 

(3) a carcass of the animals under (1) or (2); 
(4) other kinds of animals or carcasses as prescribed in the Notifications by the 

Minster. 
The application for, and the issuance of a license and the examination and 

disinfection of pathogens from animals or carcasses under paragraph one shall be in 
accordance with the criteria, procedures and conditions prescribed in the Notifications by 
the Director-General. 

In issuing a license under paragraph two, the veterinarian may prescribe in the license 
conditions on vehicles and usage of routes or other conditions as necessary.  

 
Section 35.  A licensee under section 34 shall take the animal or carcass through an 

animal quarantine station in accordance with the criteria, procedures and conditions 
prescribed in the Notifications by the Director-General. 

 
Section 36.  Any person who desires the application for a license under this Act to 

be processed in a foreign country or outside a normal place of work during holidays or 
outside official working hours, shall arrange for vehicles and pay compensation and other 
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expenses necessary for such performance of work at the rate prescribed in the Ministerial 
Regulations. 

Payment of compensation and other expenses necessary for the performance of 
work to the person performing such work under paragraph one shall be in accordance with 
the criteria, procedures and conditions prescribed in the Notifications by the Director-
General. 

 
Section 37.  The fees charged for licenses to import, export or transit animals or 

carcasses through the Kingdom and the lodging charges for animals or carcasses imported 
into or to be exported out of the Kingdom, shall be deducted for payment of expenses for 
examination or control of the import, export or transit of animals or carcasses through the 
Kingdom in the amount of not exceeding fifty percent of such fees and charges, and the 
remaining amount shall be remitted as State revenue in accordance with the Rules 
prescribed by the Director-General with the approval of the Ministry of Finance. 

 
 CHAPTER III 

SUSPENSION AND REVOCATION OF LICENSE 
_________ 

 
Section 38.  When it appears that a licensee under section 24 or section 25 violates 

or fails to comply with the criteria, procedures and conditions prescribed in the Notifications 
by the Director-General under section 24 or section 25, as the case may be, if a veterinarian 
finds it appropriate, he or she may recommend a registrar to consider ordering to suspend or 
revoke the license, and the registrar shall have the power to order to suspend a license for 
not exceeding ninety days each time. In this regard, such order may specify necessary 
conditions to be abided by the person whose license has been suspended. 
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expenses necessary for such performance of work at the rate prescribed in the Ministerial 
Regulations. 

Payment of compensation and other expenses necessary for the performance of 
work to the person performing such work under paragraph one shall be in accordance with 
the criteria, procedures and conditions prescribed in the Notifications by the Director-
General. 

 
Section 37.  The fees charged for licenses to import, export or transit animals or 

carcasses through the Kingdom and the lodging charges for animals or carcasses imported 
into or to be exported out of the Kingdom, shall be deducted for payment of expenses for 
examination or control of the import, export or transit of animals or carcasses through the 
Kingdom in the amount of not exceeding fifty percent of such fees and charges, and the 
remaining amount shall be remitted as State revenue in accordance with the Rules 
prescribed by the Director-General with the approval of the Ministry of Finance. 

 
 CHAPTER III 

SUSPENSION AND REVOCATION OF LICENSE 
_________ 

 
Section 38.  When it appears that a licensee under section 24 or section 25 violates 

or fails to comply with the criteria, procedures and conditions prescribed in the Notifications 
by the Director-General under section 24 or section 25, as the case may be, if a veterinarian 
finds it appropriate, he or she may recommend a registrar to consider ordering to suspend or 
revoke the license, and the registrar shall have the power to order to suspend a license for 
not exceeding ninety days each time. In this regard, such order may specify necessary 
conditions to be abided by the person whose license has been suspended. 
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Section 34.  Subject to section 18 and section 22, for the purpose of prevention and 

control of epidemics, any person who intends to take the following animals or carcasses to 
an area of other provinces shall place an animal identification mark on them and the 
provisions of section 9, paragraph two and paragraph three shall apply, mutatis mutandis, 
and shall obtain a license from a local veterinarian at the place of departure each time: 

(1) elephant, horse, cow, buffalo, goat, sheep, deer, pig, wild boar or semen used 
for breeding or embryos of such animals; 

(2) bird, chicken, duck, goose or semen used for breeding or eggs used for 
reproduction; 

(3) a carcass of the animals under (1) or (2); 
(4) other kinds of animals or carcasses as prescribed in the Notifications by the 

Minster. 
The application for, and the issuance of a license and the examination and 

disinfection of pathogens from animals or carcasses under paragraph one shall be in 
accordance with the criteria, procedures and conditions prescribed in the Notifications by 
the Director-General. 

In issuing a license under paragraph two, the veterinarian may prescribe in the license 
conditions on vehicles and usage of routes or other conditions as necessary.  

 
Section 35.  A licensee under section 34 shall take the animal or carcass through an 

animal quarantine station in accordance with the criteria, procedures and conditions 
prescribed in the Notifications by the Director-General. 

 
Section 36.  Any person who desires the application for a license under this Act to 

be processed in a foreign country or outside a normal place of work during holidays or 
outside official working hours, shall arrange for vehicles and pay compensation and other 

Page 38 
Vol. 132, Part 14a                        Government Gazette               2nd March B.E. 2558 (2015) 

 

 
DISCLAIMER: THIS TEXT HAS BEEN PROVIDED FOR EDUCATIONAL/COMPREHENSION PURPOSES AND 
CONTAINS NO LEGAL AUTHORITY. THE OFFICE OF THE COUNCIL OF STATE SHALL ASSUME NO 
RESPONSIBILITY FOR ANY LIABILITIES ARISING FROM THE USE AND/OR REFERENCE OF THIS TEXT. THE 
ORIGINAL THAI TEXT AS FORMALLY ADOPTED AND PUBLISHED SHALL IN ALL EVENTS REMAIN THE SOLE 
AUTHORITY HAVING LEGAL FORCE.  

 
Section 34.  Subject to section 18 and section 22, for the purpose of prevention and 

control of epidemics, any person who intends to take the following animals or carcasses to 
an area of other provinces shall place an animal identification mark on them and the 
provisions of section 9, paragraph two and paragraph three shall apply, mutatis mutandis, 
and shall obtain a license from a local veterinarian at the place of departure each time: 

(1) elephant, horse, cow, buffalo, goat, sheep, deer, pig, wild boar or semen used 
for breeding or embryos of such animals; 

(2) bird, chicken, duck, goose or semen used for breeding or eggs used for 
reproduction; 

(3) a carcass of the animals under (1) or (2); 
(4) other kinds of animals or carcasses as prescribed in the Notifications by the 

Minster. 
The application for, and the issuance of a license and the examination and 

disinfection of pathogens from animals or carcasses under paragraph one shall be in 
accordance with the criteria, procedures and conditions prescribed in the Notifications by 
the Director-General. 

In issuing a license under paragraph two, the veterinarian may prescribe in the license 
conditions on vehicles and usage of routes or other conditions as necessary.  

 
Section 35.  A licensee under section 34 shall take the animal or carcass through an 

animal quarantine station in accordance with the criteria, procedures and conditions 
prescribed in the Notifications by the Director-General. 

 
Section 36.  Any person who desires the application for a license under this Act to 

be processed in a foreign country or outside a normal place of work during holidays or 
outside official working hours, shall arrange for vehicles and pay compensation and other 
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In the case where such licensee is prosecuted in the court for a violation or non-
compliance with the criteria, procedures and conditions prescribed by the Director-General 
under section 24 or section 25, as the case may be, the registrar may suspend the license 
pending the final judgment of the court. 

The licensee under section 24 or section 25 whose license has been suspended may 
not operate the business under such license.  

A registrar shall have the power to order to revoke a license in the case where the 
licensee violates an order of suspension of a license under paragraph one or where serious 
damage will occur as prescribed in the Notifications by the Director-General. 

Section 39.  A registrar shall have the power to cancel the order of suspension of a 
license before the expiration of the period when it appears that the licensee has complied 
with the criteria, procedures and conditions prescribed in the Notifications by the Director-
General under section 24 or section 25 and the conditions prescribed by the registrar under 
section 38, paragraph one.  

 
CHAPTER IV 

POWER AND DUTIES OF VETERINARIAN AND INSPECTOR 
_________ 

 
 Section 40.  For the purpose of prevention and control of epidemics, if it appears 
that there is, or there is a suspicion of an epidemic pathogen or carrier of an epidemic, a 
veterinarian shall have the following power: 

(1) to issue an announcement or written order for an owner of animals or carcasses 
to notify the number of animals or carcasses and, if deemed appropriate, to take such 
animals or carcasses to the veterinarian for examination, sample collection, protection of 
epidemics or placing of animal identification marks; 
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In the case where such licensee is prosecuted in the court for a violation or non-
compliance with the criteria, procedures and conditions prescribed by the Director-General 
under section 24 or section 25, as the case may be, the registrar may suspend the license 
pending the final judgment of the court. 

The licensee under section 24 or section 25 whose license has been suspended may 
not operate the business under such license.  

A registrar shall have the power to order to revoke a license in the case where the 
licensee violates an order of suspension of a license under paragraph one or where serious 
damage will occur as prescribed in the Notifications by the Director-General. 

Section 39.  A registrar shall have the power to cancel the order of suspension of a 
license before the expiration of the period when it appears that the licensee has complied 
with the criteria, procedures and conditions prescribed in the Notifications by the Director-
General under section 24 or section 25 and the conditions prescribed by the registrar under 
section 38, paragraph one.  

 
CHAPTER IV 

POWER AND DUTIES OF VETERINARIAN AND INSPECTOR 
_________ 

 
 Section 40.  For the purpose of prevention and control of epidemics, if it appears 
that there is, or there is a suspicion of an epidemic pathogen or carrier of an epidemic, a 
veterinarian shall have the following power: 

(1) to issue an announcement or written order for an owner of animals or carcasses 
to notify the number of animals or carcasses and, if deemed appropriate, to take such 
animals or carcasses to the veterinarian for examination, sample collection, protection of 
epidemics or placing of animal identification marks; 
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(2) to issue a written order for an owner of animals or carcasses to confine the 
animals or carcasses at an appropriate place as may be necessary for examination; 

(3) to summon vehicles for inspection or enter buildings or any other places for 
disease examination, sample collection, protection of epidemics or placing of animal 
identification marks. In this regard, the veterinarian shall have the power to issue a written 
order requiring an owner of vehicles, buildings or any other places to clean up and disinfect 
epidemic pathogens or carriers of an epidemic in the area where epidemic pathogens exist 
or are suspected of existing in accordance with the prescribed methods. The entry of such 
buildings or places shall be conducted during the period from sunrise to sunset or during 
office hours of such buildings or places, and if action is not completed, it may be further 
taken until its completion; 

(4) to examine animals or carcasses or any physical items which are exhibits and are 
confiscated or seized under this Act or other laws. In the case where such animals or 
carcasses have been infected with an epidemic or are carriers of an epidemic, the 
veterinarian shall have the power to handle such animals or carcasses in accordance with 
the Rules prescribed by the Director-General. Expenses for the examination or the handling 
shall be borne by an owner of such animals or carcasses; 

(5) to destroy any physical items that have or are reasonably suspected of having 
epidemic pathogens in accordance with the criteria and procedures prescribed in the 
Notifications by the Director-General, provided that the owner shall be compensated with 
the value of such items in accordance with the criteria and procedures prescribed in the 
Ministerial Regulations, except where the owner intentionally commits an offence against 
the provisions of this Act. 

In the implementation by the veterinarian under paragraph one, the person 
concerned shall render appropriate facilities. 

In the execution of this Act, the veterinarian shall be an officer under the Criminal 
Code. 
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(2) to issue a written order for an owner of animals or carcasses to confine the 
animals or carcasses at an appropriate place as may be necessary for examination; 

(3) to summon vehicles for inspection or enter buildings or any other places for 
disease examination, sample collection, protection of epidemics or placing of animal 
identification marks. In this regard, the veterinarian shall have the power to issue a written 
order requiring an owner of vehicles, buildings or any other places to clean up and disinfect 
epidemic pathogens or carriers of an epidemic in the area where epidemic pathogens exist 
or are suspected of existing in accordance with the prescribed methods. The entry of such 
buildings or places shall be conducted during the period from sunrise to sunset or during 
office hours of such buildings or places, and if action is not completed, it may be further 
taken until its completion; 

(4) to examine animals or carcasses or any physical items which are exhibits and are 
confiscated or seized under this Act or other laws. In the case where such animals or 
carcasses have been infected with an epidemic or are carriers of an epidemic, the 
veterinarian shall have the power to handle such animals or carcasses in accordance with 
the Rules prescribed by the Director-General. Expenses for the examination or the handling 
shall be borne by an owner of such animals or carcasses; 

(5) to destroy any physical items that have or are reasonably suspected of having 
epidemic pathogens in accordance with the criteria and procedures prescribed in the 
Notifications by the Director-General, provided that the owner shall be compensated with 
the value of such items in accordance with the criteria and procedures prescribed in the 
Ministerial Regulations, except where the owner intentionally commits an offence against 
the provisions of this Act. 

In the implementation by the veterinarian under paragraph one, the person 
concerned shall render appropriate facilities. 

In the execution of this Act, the veterinarian shall be an officer under the Criminal 
Code. 
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In the case where such licensee is prosecuted in the court for a violation or non-
compliance with the criteria, procedures and conditions prescribed by the Director-General 
under section 24 or section 25, as the case may be, the registrar may suspend the license 
pending the final judgment of the court. 

The licensee under section 24 or section 25 whose license has been suspended may 
not operate the business under such license.  

A registrar shall have the power to order to revoke a license in the case where the 
licensee violates an order of suspension of a license under paragraph one or where serious 
damage will occur as prescribed in the Notifications by the Director-General. 

Section 39.  A registrar shall have the power to cancel the order of suspension of a 
license before the expiration of the period when it appears that the licensee has complied 
with the criteria, procedures and conditions prescribed in the Notifications by the Director-
General under section 24 or section 25 and the conditions prescribed by the registrar under 
section 38, paragraph one.  

 
CHAPTER IV 

POWER AND DUTIES OF VETERINARIAN AND INSPECTOR 
_________ 

 
 Section 40.  For the purpose of prevention and control of epidemics, if it appears 
that there is, or there is a suspicion of an epidemic pathogen or carrier of an epidemic, a 
veterinarian shall have the following power: 

(1) to issue an announcement or written order for an owner of animals or carcasses 
to notify the number of animals or carcasses and, if deemed appropriate, to take such 
animals or carcasses to the veterinarian for examination, sample collection, protection of 
epidemics or placing of animal identification marks; 
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In the case where such licensee is prosecuted in the court for a violation or non-
compliance with the criteria, procedures and conditions prescribed by the Director-General 
under section 24 or section 25, as the case may be, the registrar may suspend the license 
pending the final judgment of the court. 

The licensee under section 24 or section 25 whose license has been suspended may 
not operate the business under such license.  

A registrar shall have the power to order to revoke a license in the case where the 
licensee violates an order of suspension of a license under paragraph one or where serious 
damage will occur as prescribed in the Notifications by the Director-General. 

Section 39.  A registrar shall have the power to cancel the order of suspension of a 
license before the expiration of the period when it appears that the licensee has complied 
with the criteria, procedures and conditions prescribed in the Notifications by the Director-
General under section 24 or section 25 and the conditions prescribed by the registrar under 
section 38, paragraph one.  

 
CHAPTER IV 

POWER AND DUTIES OF VETERINARIAN AND INSPECTOR 
_________ 

 
 Section 40.  For the purpose of prevention and control of epidemics, if it appears 
that there is, or there is a suspicion of an epidemic pathogen or carrier of an epidemic, a 
veterinarian shall have the following power: 

(1) to issue an announcement or written order for an owner of animals or carcasses 
to notify the number of animals or carcasses and, if deemed appropriate, to take such 
animals or carcasses to the veterinarian for examination, sample collection, protection of 
epidemics or placing of animal identification marks; 
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Section 41.  In the execution of this Act, an inspector shall have the power as 

follows: 
(1) to enter the office or business facility of a licensee under section 24 or section 

25 for the purpose of inspection or control to ensure compliance with this Act; 
(2) to enter buildings or any other places in the case where there are reasonable 

grounds of a suspicion of violation or non-compliance with this Act in order to search and 
confiscate or seize animals or carcasses involved in the commission of an offence under this 
Act or any other related evidence, or arrest an offender against this Act without a warrant of 
search in the following cases: 

(a) where a flagrant offence is being committed in such buildings or places; 
(b) where the person having committed a flagrant offence is, whilst being 

pursued, taking refuge in such buildings or places, or there is a firm suspicion that the said 
person is concealing himself or herself in the same; 

(c) where there is justifiable evidence supporting that an animal or carcass 
involved in the commission of an offence under this Act or other related evidence is being 
concealed or is in such buildings or places, and there is a reasonable belief that, by cause of 
the delay in obtaining a warrant of search, such animal or carcass or such evidence is likely 
to be removed, destructed or transformed from its original condition; 

(d) where the person to be arrested is an owner of such buildings or places 
and the arrest is to be carried on a warrant thereof or can be conducted without a warrant 
according to the provisions of the Criminal Procedure Code; 

(3) to instruct an owner or operator of vehicles to stop or park for inspection or 
control to ensure compliance with this Act, or for searching of such vehicles in the case 
where there are reasonable grounds of a suspicion of violation or non-compliance with this 
Act; 
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Section 41.  In the execution of this Act, an inspector shall have the power as 

follows: 
(1) to enter the office or business facility of a licensee under section 24 or section 

25 for the purpose of inspection or control to ensure compliance with this Act; 
(2) to enter buildings or any other places in the case where there are reasonable 

grounds of a suspicion of violation or non-compliance with this Act in order to search and 
confiscate or seize animals or carcasses involved in the commission of an offence under this 
Act or any other related evidence, or arrest an offender against this Act without a warrant of 
search in the following cases: 

(a) where a flagrant offence is being committed in such buildings or places; 
(b) where the person having committed a flagrant offence is, whilst being 

pursued, taking refuge in such buildings or places, or there is a firm suspicion that the said 
person is concealing himself or herself in the same; 

(c) where there is justifiable evidence supporting that an animal or carcass 
involved in the commission of an offence under this Act or other related evidence is being 
concealed or is in such buildings or places, and there is a reasonable belief that, by cause of 
the delay in obtaining a warrant of search, such animal or carcass or such evidence is likely 
to be removed, destructed or transformed from its original condition; 

(d) where the person to be arrested is an owner of such buildings or places 
and the arrest is to be carried on a warrant thereof or can be conducted without a warrant 
according to the provisions of the Criminal Procedure Code; 

(3) to instruct an owner or operator of vehicles to stop or park for inspection or 
control to ensure compliance with this Act, or for searching of such vehicles in the case 
where there are reasonable grounds of a suspicion of violation or non-compliance with this 
Act; 
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(4) to arrest an offender against this Act without a warrant of arrest when the 
offence is flagrant or there are other causes prescribed in the Criminal Procedure Code in 
order to hand over the arrestee to an inquiry official for further action under the Criminal 
Procedure Code; 

(5) to examine animals or carcasses, documents or any other related evidence to 
ensure compliance with this Act or in the case where there are reasonable grounds of a 
suspicion of violation or non-compliance with this Act; 

(6) to confiscate or seize animals or carcasses, vehicles, documents or any other 
evidence related to the commission of an offence under this Act, except for animals or 
carcasses under section 42, paragraph three. 

In this regard, the inspector shall have the power to inquire into facts or call for 
documents or other related evidence from an owner of the buildings or places or an owner 
or operator of the vehicles. 

The implementation under (1) or (2) shall be carried out during the period from 
sunrise to sunset or during office hours of the office or business facility of a licensee under 
section 24 or section 25 or of the buildings or places, and if the action is not completed, it 
may be further taken until its completion; 

The implementation under (1) shall be in accordance with the Rules prescribed by 
the Director-General. Such Rules shall at least require a demonstration of innocent intention 
upon entering a premise, a provision of a note establishing a reason to enter a premise to an 
owner of the office or business facility, and a report of the execution to the superior. 

The inspector shall conduct a search and arrest under this section in accordance 
with the Criminal Procedure Code. 

In the implementation by the inspector under this section, the person concerned 
shall render appropriate facilities. 
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(4) to arrest an offender against this Act without a warrant of arrest when the 
offence is flagrant or there are other causes prescribed in the Criminal Procedure Code in 
order to hand over the arrestee to an inquiry official for further action under the Criminal 
Procedure Code; 

(5) to examine animals or carcasses, documents or any other related evidence to 
ensure compliance with this Act or in the case where there are reasonable grounds of a 
suspicion of violation or non-compliance with this Act; 

(6) to confiscate or seize animals or carcasses, vehicles, documents or any other 
evidence related to the commission of an offence under this Act, except for animals or 
carcasses under section 42, paragraph three. 

In this regard, the inspector shall have the power to inquire into facts or call for 
documents or other related evidence from an owner of the buildings or places or an owner 
or operator of the vehicles. 

The implementation under (1) or (2) shall be carried out during the period from 
sunrise to sunset or during office hours of the office or business facility of a licensee under 
section 24 or section 25 or of the buildings or places, and if the action is not completed, it 
may be further taken until its completion; 

The implementation under (1) shall be in accordance with the Rules prescribed by 
the Director-General. Such Rules shall at least require a demonstration of innocent intention 
upon entering a premise, a provision of a note establishing a reason to enter a premise to an 
owner of the office or business facility, and a report of the execution to the superior. 
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with the Criminal Procedure Code. 
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shall render appropriate facilities. 
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Section 41.  In the execution of this Act, an inspector shall have the power as 

follows: 
(1) to enter the office or business facility of a licensee under section 24 or section 

25 for the purpose of inspection or control to ensure compliance with this Act; 
(2) to enter buildings or any other places in the case where there are reasonable 

grounds of a suspicion of violation or non-compliance with this Act in order to search and 
confiscate or seize animals or carcasses involved in the commission of an offence under this 
Act or any other related evidence, or arrest an offender against this Act without a warrant of 
search in the following cases: 

(a) where a flagrant offence is being committed in such buildings or places; 
(b) where the person having committed a flagrant offence is, whilst being 

pursued, taking refuge in such buildings or places, or there is a firm suspicion that the said 
person is concealing himself or herself in the same; 

(c) where there is justifiable evidence supporting that an animal or carcass 
involved in the commission of an offence under this Act or other related evidence is being 
concealed or is in such buildings or places, and there is a reasonable belief that, by cause of 
the delay in obtaining a warrant of search, such animal or carcass or such evidence is likely 
to be removed, destructed or transformed from its original condition; 

(d) where the person to be arrested is an owner of such buildings or places 
and the arrest is to be carried on a warrant thereof or can be conducted without a warrant 
according to the provisions of the Criminal Procedure Code; 

(3) to instruct an owner or operator of vehicles to stop or park for inspection or 
control to ensure compliance with this Act, or for searching of such vehicles in the case 
where there are reasonable grounds of a suspicion of violation or non-compliance with this 
Act; 
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Section 42.  An inspector shall have the power to confiscate or seize an animal or 
carcass imported into or transited through the Kingdom if such animal or carcass is 
reasonably suspected of being infected with an epidemic or being a carrier of an epidemic. 

In the case where the animal or carcass under paragraph one is infected with an 
epidemic or is a carrier of an epidemic, the veterinarian shall destroy such animal or carcass 
or deal with it by other means in accordance with the Rules prescribed by the Director-
General. 

In the case where the animal or carcass under paragraph one has been imported into 
or transited through the Kingdom without a license under section 31 or without compliance 
with section 32 or section 33, the following measures shall apply: 

(1) in the case where such animal or carcass is not infected with an epidemic or is 
not a carrier of an epidemic, the inspector shall have the power to instruct an owner or a 
person importing or transiting such animal or carcass to return the same to the country from 
which it is imported or transited. The return procedures shall be in accordance with the 
criteria and methods prescribed in the Notifications by the Director-General;  

(2) in the case where the examination may not be easily conducted or it is not 
worthy to prove if such animal or carcass is infected with an epidemic or is a carrier of an 
epidemic or not, the veterinarian shall destroy such animal or carcass or deal with it by 
other means in accordance with the Rules prescribed by the Director-General. 

Expenses in relation to the confiscation, seizure or destruction shall be borne by an 
owner or a person importing or transiting such animal or carcass. 

 
Section 43.  The animal or carcass under section 42, paragraph three (1) shall be 

vested in the Department of Livestock Development in the following cases: 
(1) the owner or the person importing or transiting the same could not be identified 

or no person claimed to be an owner or a person importing or transiting the same within 
forty-five days from the date on which an announcement of a search for such person has 
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been made. Such announcement shall be made in accordance with the criteria and 
procedures prescribed in the Notifications by the Director-General; 

(2) the owner or the person importing or transiting the same did not or could not 
return the animal or carcass to the country from which it is imported or transited within 
forty-five days from the date of acknowledgement of the order of return. 

In the case where the animal or carcass under section 42, paragraph three (1) is 
perishable or will, if retained, be exposed to a risk of damage or incur maintenance 
expenses exceeding its value, an inspector entrusted by the Director-General may sell it by 
public auction before it becomes property of the Department of Livestock Development. 
The provision of section 46, paragraph two shall apply, mutatis mutandis. 

Upon the expiry of the prescribed period under paragraph one, an inspector 
entrusted by the Director-General shall have the power to conduct a sale by public auction 
of the animal or carcass under paragraph one. The provision of section 47 shall apply, 
mutatis mutandis. 

 
Section 44.  In the execution of this Act, the inspector shall be an administrative or 

police official under the Criminal Procedure Code. 
 
Section 45.  In the execution of the duties of a veterinarian or an inspector under 

this Act, he or she shall produce his or her identification card to the persons concerned. 
The identification card under paragraph one shall be in accordance with the form 

prescribed in the Notifications by the Director-General. 
 

CHAPTER V 
SALE BY PUBLIC AUCTION AND PAYMENT OF CASH REWARDS 

_________ 
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Section 42.  An inspector shall have the power to confiscate or seize an animal or 
carcass imported into or transited through the Kingdom if such animal or carcass is 
reasonably suspected of being infected with an epidemic or being a carrier of an epidemic. 

In the case where the animal or carcass under paragraph one is infected with an 
epidemic or is a carrier of an epidemic, the veterinarian shall destroy such animal or carcass 
or deal with it by other means in accordance with the Rules prescribed by the Director-
General. 

In the case where the animal or carcass under paragraph one has been imported into 
or transited through the Kingdom without a license under section 31 or without compliance 
with section 32 or section 33, the following measures shall apply: 

(1) in the case where such animal or carcass is not infected with an epidemic or is 
not a carrier of an epidemic, the inspector shall have the power to instruct an owner or a 
person importing or transiting such animal or carcass to return the same to the country from 
which it is imported or transited. The return procedures shall be in accordance with the 
criteria and methods prescribed in the Notifications by the Director-General;  

(2) in the case where the examination may not be easily conducted or it is not 
worthy to prove if such animal or carcass is infected with an epidemic or is a carrier of an 
epidemic or not, the veterinarian shall destroy such animal or carcass or deal with it by 
other means in accordance with the Rules prescribed by the Director-General. 

Expenses in relation to the confiscation, seizure or destruction shall be borne by an 
owner or a person importing or transiting such animal or carcass. 

 
Section 43.  The animal or carcass under section 42, paragraph three (1) shall be 

vested in the Department of Livestock Development in the following cases: 
(1) the owner or the person importing or transiting the same could not be identified 

or no person claimed to be an owner or a person importing or transiting the same within 
forty-five days from the date on which an announcement of a search for such person has 
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 Section 46.  The confiscated or seized item under section 41 (6) shall be vested in 
the Department of Livestock Development in the following cases: 

(1) the owner could not be identified or no person claimed ownership within forty-
five days from the date on which an announcement of a search for the owner has been 
made. Such announcement shall be made in accordance with the criteria and procedures 
prescribed in the Notifications by the Director-General; 

(2) there is no legal proceeding and the owner did not make a request for the 
return of such item within forty-five days from the date of receipt of an order of non-legal 
proceeding; 

(3) there is a legal proceeding and a public prosecutor issues a final order of non-
prosecution or the court does not order to forfeit such item and the owner did not make a 
request for the return within forty-five days from the date of acknowledgement of the final 
order of non-prosecution or the date of the court’s issuance of the final judgement, as the 
case may be. 

In the case where the confiscated or seized item under section 41 (6) is perishable or 
will, if retained, be exposed to a risk of damage or incur maintenance expenses exceeding its 
value, an inspector entrusted by the Director-General may sell it by public auction before 
the case becomes final or before such item becomes property of the Department of 
Livestock Development. The net proceeds of such item, after deducting expenses, shall be 
seized in lieu of the item and deposited in a State bank or a commercial bank as agreed 
upon with the Ministry of Finance. 

 
Section 47.  With regard to the confiscated or seized item under section 41 (6) 

vested in the Department of Livestock Development under section 46, paragraph one, an 
inspector entrusted by the Director-General shall have the power to sell it through public 
auction and deduct from the proceeds of such sale the expenses actually paid for carrying 
out any action to keep the evidentiary animal or carcass free from epidemics, and not more 
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than one-half of the remaining amount shall be deducted for payment of cash rewards and 
the remaining amount shall be remitted as State revenue. The payment of cash rewards 
shall be in accordance with the Rules prescribed by the Minister with the approval of the 
Ministry of Finance.  

 
Section 48.  In the case where an offender is arrested, upon the request of a public 

prosecutor, the court shall order the payment of cash rewards to the person leading to the 
arrest for twenty-five percent of the net proceeds from the sale by public auction of the 
exhibit that the court has ordered its forfeiture, and the remaining amount shall be remitted 
as State revenue. 

 
Section 49.  The sale by public auction under section 46, paragraph two, section 47 

or section 48 shall be in accordance with the criteria, procedures and conditions prescribed 
in the Notifications by the Minister. 

 
Section 50.  In the case where there is an exhibit under section 47 or section 48 but 

it could not be sold through public auction or where there is no exhibit, the payment of 
cash rewards shall be made from the fine paid to the court or the settled amount of the 
fine for not exceeding one-half of the amount of such fine. The payment of cash rewards 
shall be in accordance with the Rules prescribed by the Minister with the approval of the 
Ministry of Finance. 

 
Section 51.  In the case where no person has come to receive the payment of cash 

rewards under section 47, section 48 or section 50 within five years, it shall be remitted as 
State revenue. 
 

CHAPTER VI 
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 Section 46.  The confiscated or seized item under section 41 (6) shall be vested in 
the Department of Livestock Development in the following cases: 

(1) the owner could not be identified or no person claimed ownership within forty-
five days from the date on which an announcement of a search for the owner has been 
made. Such announcement shall be made in accordance with the criteria and procedures 
prescribed in the Notifications by the Director-General; 

(2) there is no legal proceeding and the owner did not make a request for the 
return of such item within forty-five days from the date of receipt of an order of non-legal 
proceeding; 

(3) there is a legal proceeding and a public prosecutor issues a final order of non-
prosecution or the court does not order to forfeit such item and the owner did not make a 
request for the return within forty-five days from the date of acknowledgement of the final 
order of non-prosecution or the date of the court’s issuance of the final judgement, as the 
case may be. 

In the case where the confiscated or seized item under section 41 (6) is perishable or 
will, if retained, be exposed to a risk of damage or incur maintenance expenses exceeding its 
value, an inspector entrusted by the Director-General may sell it by public auction before 
the case becomes final or before such item becomes property of the Department of 
Livestock Development. The net proceeds of such item, after deducting expenses, shall be 
seized in lieu of the item and deposited in a State bank or a commercial bank as agreed 
upon with the Ministry of Finance. 

 
Section 47.  With regard to the confiscated or seized item under section 41 (6) 

vested in the Department of Livestock Development under section 46, paragraph one, an 
inspector entrusted by the Director-General shall have the power to sell it through public 
auction and deduct from the proceeds of such sale the expenses actually paid for carrying 
out any action to keep the evidentiary animal or carcass free from epidemics, and not more 
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APPEALS 
_________ 

 
Section 52.  In the case where a registrar rejects to issue a license under section 24 

or section 25 or renew the term of a license under section 26 or rejects to issue a 
replacement license under section 29, the applicant shall have the right to file an appeal in 
writing against such order with the Minister within thirty days from the date of receipt of the 
written notice of such order. 

The decision of the Minister shall be final. 
In the case where the registrar rejects to renew the term of a license, before the 

Minister has issued an appeal decision under paragraph two, the Minister may consider 
allowing business operation to continue on a provisional basis if requested by the appellant.  

  
Section 53.  In the case where a registrar orders to suspend or revoke a license 

under section 38, the licensee whose license has been suspended or revoked shall have the 
right to file an appeal in writing with the Minister within thirty days from the date of 
acknowledgement of the order. 

The appeal under paragraph one shall not be cause to suspend the enforcement of 
the order of suspension or revocation of a license. 

The decision of the Minister shall be final. 
 
Section 54.  The Minister shall complete the consideration of the appeal under 

section 52 and section 53 within thirty days from the date of receipt of the appeal. If the 
consideration cannot be completed within such period of time due to a cause of necessity, 
a written notice shall be given to the appellant before the expiry of such period. In this 
regard, the period of time for the consideration of the appeal may be extended not more 
than twice, each time for not more than thirty days from the expiry date. 
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CHAPTER VII 

PENALTY PROVISIONS 
_________ 

 
Section 55.  Any owner of animals who fails to comply with section 7 shall be liable 

to imprisonment for a term of not exceeding one month or to a fine not exceeding ten 
thousand baht or to both, and to an additional fine at a daily rate of not exceeding one 
thousand baht until due compliance with legal requirements. 

 
Section 56.  Any owner of animals or carcasses who fails to comply with section 8 

shall be liable to imprisonment for a term of not exceeding one month or to a fine not 
exceeding ten thousand baht or to both. 

Section 57.  Any owner of animals or carcasses who fails to comply with section 9, 
paragraph three shall be liable to a fine not exceeding ten thousand baht. 

 
Section 58.  Any person who violates section 10 shall be liable to imprisonment for 

a term of not exceeding one year or to a fine not exceeding twenty thousand baht or to 
both. 

 
Section 59.  Any owner of animals who fails to comply with section 11, paragraph 

one, fails to take the actions as required under section 11, paragraph two or fails to comply 
with section 11, paragraph three shall be liable to imprisonment for a term of not exceeding 
one month or to a fine not exceeding ten thousand baht or to both. 
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APPEALS 
_________ 

 
Section 52.  In the case where a registrar rejects to issue a license under section 24 

or section 25 or renew the term of a license under section 26 or rejects to issue a 
replacement license under section 29, the applicant shall have the right to file an appeal in 
writing against such order with the Minister within thirty days from the date of receipt of the 
written notice of such order. 

The decision of the Minister shall be final. 
In the case where the registrar rejects to renew the term of a license, before the 

Minister has issued an appeal decision under paragraph two, the Minister may consider 
allowing business operation to continue on a provisional basis if requested by the appellant.  

  
Section 53.  In the case where a registrar orders to suspend or revoke a license 

under section 38, the licensee whose license has been suspended or revoked shall have the 
right to file an appeal in writing with the Minister within thirty days from the date of 
acknowledgement of the order. 

The appeal under paragraph one shall not be cause to suspend the enforcement of 
the order of suspension or revocation of a license. 

The decision of the Minister shall be final. 
 
Section 54.  The Minister shall complete the consideration of the appeal under 

section 52 and section 53 within thirty days from the date of receipt of the appeal. If the 
consideration cannot be completed within such period of time due to a cause of necessity, 
a written notice shall be given to the appellant before the expiry of such period. In this 
regard, the period of time for the consideration of the appeal may be extended not more 
than twice, each time for not more than thirty days from the expiry date. 
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right to file an appeal in writing with the Minister within thirty days from the date of 
acknowledgement of the order. 

The appeal under paragraph one shall not be cause to suspend the enforcement of 
the order of suspension or revocation of a license. 

The decision of the Minister shall be final. 
 
Section 54.  The Minister shall complete the consideration of the appeal under 

section 52 and section 53 within thirty days from the date of receipt of the appeal. If the 
consideration cannot be completed within such period of time due to a cause of necessity, 
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Section 60.  Any person who violates section 11, paragraph three, section 14, 
paragraph two or section 15, paragraph two shall be liable to imprisonment for a term of 
not exceeding one month or to a fine not exceeding ten thousand baht or to both. 

 
Section 61.  Any owner of animals who fails to comply with the order of a 

competent official or an inspector under section 12 shall be liable to imprisonment for a 
term of not exceeding one month or to a fine not exceeding ten thousand baht or to both. 

 
Section 62.  Any owner of animals or carcasses who fails to comply with the order of 

a veterinarian under section 13 or the announcement or the order of a veterinarian under 
section 40 (1) or (2) shall be liable to imprisonment for a term of not exceeding one year or 
to a fine not exceeding twenty thousand baht or to both. 

 
Section 63.  Any owner of land who fails to comply with section 14, paragraph one 

shall be liable to a fine not exceeding ten thousand baht. 
 
Section 64.  Any person who violates section 16 shall be liable to imprisonment for 

a term of not exceeding one year or to a fine not exceeding twenty thousand baht or to 
both. 

Section 65.  Any person who violates section 18 or section 22 shall be liable to 
imprisonment for a term of not exceeding two years or to a fine not exceeding forty 
thousand baht or to both. 

 
Section 66.  Any person who fails to comply with section 24, paragraph one or 

section 25, paragraph one shall be liable to imprisonment for a term of not exceeding one 
year or to a fine not exceeding twenty thousand baht or to both. 
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Section 65.  Any person who violates section 18 or section 22 shall be liable to 
imprisonment for a term of not exceeding two years or to a fine not exceeding forty 
thousand baht or to both. 

 
Section 66.  Any person who fails to comply with section 24, paragraph one or 

section 25, paragraph one shall be liable to imprisonment for a term of not exceeding one 
year or to a fine not exceeding twenty thousand baht or to both. 
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Any licensee under section 24 or section 25 who fails to comply with the criteria, 
procedures and conditions prescribed in the Notifications by the Director-General under 
section 24, paragraph two or section 25, paragraph two, as the case may by, shall be liable 
to imprisonment for a term of not exceeding one month or to a fine not exceeding ten 
thousand baht or to both. 

 
Section 67.  Any licensee under section 24 or section 25 who fails to comply with 

section 29, paragraph one or section 30 shall be liable to a fine not exceeding ten thousand 
baht. 

 
Section 68.  Any person who imports, exports or transits an animal or carcass 

through the Kingdom without obtaining a license under section 31, paragraph one shall be 
liable to imprisonment for a term of not exceeding two years or to a fine not exceeding two 
hundred thousand baht or to both. 

 
Section 69.  Any licensee under section 31 who fails to comply with section 32 or 

violates the announcement of the Director-General issued under section 33 shall be liable 
to imprisonment for a term of not exceeding one year or to a fine not exceeding twenty 
thousand baht or to both. 

 
Section 70.  Any person who violates the announcement of the Minister issued 

under section 33 shall be liable to imprisonment for a term of not exceeding two years or to 
a fine not exceeding forty thousand baht or to both. 

 
Section 71.  Any person who fails to comply with section 34, paragraph one shall be 

liable to imprisonment for a term of not exceeding one year or to a fine not exceeding 
twenty thousand baht or to both. 
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Section 60.  Any person who violates section 11, paragraph three, section 14, 
paragraph two or section 15, paragraph two shall be liable to imprisonment for a term of 
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to a fine not exceeding twenty thousand baht or to both. 
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year or to a fine not exceeding twenty thousand baht or to both. 
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Any licensee under section 34 who violates or fails to comply with the conditions 
prescribed in the license by a veterinarian under section 34, paragraph three shall be liable 
to imprisonment for a term of not exceeding one month or to a fine not exceeding ten 
thousand baht or to both. 

 
Section 72.  Any licensee under section 34 who fails to comply with section 35 shall 

be liable to imprisonment for a term of not exceeding one month or to a fine not exceeding 
ten thousand baht or to both. 

 
Section 73.  Any licensee under section 24 or section 25 who violates section 38, 

paragraph three shall be liable to imprisonment for a term of not exceeding one year or to a 
fine not exceeding twenty thousand baht or to both. 

 
Section 74.  Any owner of vehicles, buildings or places who fails to comply with the 

order of a veterinarian under section 40 (3) shall be liable to imprisonment for a term of not 
exceeding one year or to a fine not exceeding twenty thousand baht or to both. 

 
Section 75.  Any person who resists or obstructs the performance of duties of a 

competent official, inspector or veterinarian under this Act shall be liable to imprisonment 
for a term of not exceeding one year or to a fine not exceeding twenty thousand baht or to 
both. 

Any person who fails to render appropriate facilities for the performance of duties of 
a veterinarian under section 40, paragraph two or an inspector under section 41, paragraph 
six, or fails to give statements or furnish documents or other related evidence under section 
41, paragraph two, shall be liable to imprisonment for a term of not exceeding one month 
or to a fine not exceeding ten thousand baht or to both. 
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Section 76.  In the case where the offender liable under this Act is a juristic person, 
if the commission of the offence of such juristic person is originated by an order or an act of 
any person, or by omission of an order or an act, which is the duty of the managing director, 
manager or any person who is responsible for the operation of such juristic person, such 
person shall also be liable for the punishment prescribed for such offence. 

 
Section 77.  An offence under this Act which is only punishable by a fine or by 

imprisonment for a term of not exceeding one year may be settled by the Director-General 
or a person appointed by the Director-General. Upon payment by the accused of the settled 
amount of the fine within a specified period of time, the case shall be deemed settled 
under the provisions of the Criminal Procedure Code. 

The settlement under paragraph one shall be in accordance with the Rules 
prescribed by the Director-General. 

 
Section 78.  When the court has imposed punishment on any person for committing 

an offence under section 58, section 65, section 66, section 68, section 69, section 70, 
section 71 or section 72, the court shall have the power to order the forfeiture of all 
animals, carcasses, vehicles, animal identification marks, tools, appliances, containers or 
equipment involved in the commission of the offence, unless such property belongs to the 
other person who does not connive at the commission of the offence. 

In the case where the court has ordered the forfeiture of the properties under 
paragraph one, if it appears thereafter by the submission of the actual owner that he or she 
has not connived at the commission of such offence, the Court shall order for the return of 
the properties, provided that the submission of the actual owner shall be made to the court 
within thirty days from the date of the final judgment. 

The forfeited items under paragraph one shall be vested in the Department of 
Livestock Development, and an inspector entrusted by the Director-General shall have the 
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Any licensee under section 34 who violates or fails to comply with the conditions 
prescribed in the license by a veterinarian under section 34, paragraph three shall be liable 
to imprisonment for a term of not exceeding one month or to a fine not exceeding ten 
thousand baht or to both. 

 
Section 72.  Any licensee under section 34 who fails to comply with section 35 shall 

be liable to imprisonment for a term of not exceeding one month or to a fine not exceeding 
ten thousand baht or to both. 

 
Section 73.  Any licensee under section 24 or section 25 who violates section 38, 

paragraph three shall be liable to imprisonment for a term of not exceeding one year or to a 
fine not exceeding twenty thousand baht or to both. 

 
Section 74.  Any owner of vehicles, buildings or places who fails to comply with the 

order of a veterinarian under section 40 (3) shall be liable to imprisonment for a term of not 
exceeding one year or to a fine not exceeding twenty thousand baht or to both. 

 
Section 75.  Any person who resists or obstructs the performance of duties of a 

competent official, inspector or veterinarian under this Act shall be liable to imprisonment 
for a term of not exceeding one year or to a fine not exceeding twenty thousand baht or to 
both. 

Any person who fails to render appropriate facilities for the performance of duties of 
a veterinarian under section 40, paragraph two or an inspector under section 41, paragraph 
six, or fails to give statements or furnish documents or other related evidence under section 
41, paragraph two, shall be liable to imprisonment for a term of not exceeding one month 
or to a fine not exceeding ten thousand baht or to both. 
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exceeding one year or to a fine not exceeding twenty thousand baht or to both. 

 
Section 75.  Any person who resists or obstructs the performance of duties of a 

competent official, inspector or veterinarian under this Act shall be liable to imprisonment 
for a term of not exceeding one year or to a fine not exceeding twenty thousand baht or to 
both. 

Any person who fails to render appropriate facilities for the performance of duties of 
a veterinarian under section 40, paragraph two or an inspector under section 41, paragraph 
six, or fails to give statements or furnish documents or other related evidence under section 
41, paragraph two, shall be liable to imprisonment for a term of not exceeding one month 
or to a fine not exceeding ten thousand baht or to both. 
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power to sell them by public auction in accordance with the criteria, procedures and 
conditions prescribed in the Notifications by the Minister under section 49 or take other 
measures in accordance with the Rules prescribed by the Director-General. 

 
TRANSITORY PROVISIONS 

_________ 
 
 Section 79.  A license which has been issued under the Animal Epidemics Act, B.E. 
2499 (1956) shall continue to be valid until its expiration date, and if the license is to be 
renewed under this Act, the application shall be filed before the license has expired. 
 

Section 80.  Any request for permission filed under the Animal Epidemics Act, B.E. 
2499 (1956) and pending consideration shall be deemed as a request for permission under 
this Act, mutatis mutandis. In the case where the content in such request is different from 
the content in a request for permission under this Act, a registrar shall have the power to 
order an amendment of such request in order to be in conformity with this Act. 
 
 Section 81.  All Ministerial Regulations, Notifications or Rules issued under the Animal 
Epidemics Act, B.E. 2499 (1956) applicable on the effective date of this Act shall continue in 
force insofar as they are not in conflict or inconsistent with the provisions of this Act until 
the Ministerial Regulations, Notifications or Rules issued under this Act come into force. 
 The issuance of Ministerial Regulations, Notifications or Rules under paragraph one 
shall be completed within one year from the effective date of this Act. If the deadline 
cannot be met, the Minister shall report the reasons for such inability to the Council of 
Ministers for acknowledgement. 
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power to sell them by public auction in accordance with the criteria, procedures and 
conditions prescribed in the Notifications by the Minister under section 49 or take other 
measures in accordance with the Rules prescribed by the Director-General. 
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 Section 79.  A license which has been issued under the Animal Epidemics Act, B.E. 
2499 (1956) shall continue to be valid until its expiration date, and if the license is to be 
renewed under this Act, the application shall be filed before the license has expired. 
 

Section 80.  Any request for permission filed under the Animal Epidemics Act, B.E. 
2499 (1956) and pending consideration shall be deemed as a request for permission under 
this Act, mutatis mutandis. In the case where the content in such request is different from 
the content in a request for permission under this Act, a registrar shall have the power to 
order an amendment of such request in order to be in conformity with this Act. 
 
 Section 81.  All Ministerial Regulations, Notifications or Rules issued under the Animal 
Epidemics Act, B.E. 2499 (1956) applicable on the effective date of this Act shall continue in 
force insofar as they are not in conflict or inconsistent with the provisions of this Act until 
the Ministerial Regulations, Notifications or Rules issued under this Act come into force. 
 The issuance of Ministerial Regulations, Notifications or Rules under paragraph one 
shall be completed within one year from the effective date of this Act. If the deadline 
cannot be met, the Minister shall report the reasons for such inability to the Council of 
Ministers for acknowledgement. 
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Countersigned by: 
     General Prayut Chan-o-cha 
          Prime Minister 
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(a) by exporting out of the Kingdom 
(b) within the Kingdom 

per copy 
per copy 

8,000 baht 
2,000 baht 

(5) License to import animals into the Kingdom: 
(a) elephant 
(b) horse, cow, buffalo, donkey, mule, goat, sheep, 

pig 
(c) dog, cat, rabbit, monkey, gibbon 
(d) ostrich, emu 
(e) chicken, duck, goose and other poultry 
(f) other kinds of animals 

 
 
 
 
 
 
 

(g) semen used for breeding 
(h) embryo 
(i) ostrich egg, emu egg used for reproduction 
(j) egg used for reproduction 

 
each 

 
each animal 
each animal 
each animal 
each animal 
each animal 

 
 
 
 
 
 
 

per dose 
each 
each 
each 

 
2,500 baht 

 
1,000 baht 

500 baht 
2,000 baht 

50 baht 
1,000 baht 

In case of 
inconvenience, the 
number of animals 
may be 
determined in 
kilograms at 1,000 
baht per kilogram. 

100 baht 
1,000 baht 

500 baht 
50 baht   

(6) License to export animals out of the Kingdom: 
(a) elephant 
(b) horse, cow, buffalo, donkey, mule, goat, sheep, 

pig 
(c) dog, cat, rabbit, monkey, gibbon 
(d) ostrich, emu 

 
each 

 
each animal 
each animal 
each animal 

 
500,000 baht 

 
500 baht 
250 baht 
500 baht 
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RATE OF FEES 
_________ 

 
 

(1) Application for a license or application for renewal of a 
license under section 24 or section 25 

 
per copy 

 
100 baht 

(2) License to trade or seek profit in the form of an 
intermediary from animals under section 24:  
(a) by importing into the Kingdom 
(b) by exporting out of the Kingdom 
(c) by importing into and exporting out of the 

Kingdom  
(d) within the Kingdom 
(e) within a province 

 
 

per copy 
per copy 

 
per copy 
per copy 
per copy 

 
 

20,000 baht 
20,000 baht 

 
30,000 baht 
4,000 baht 
1,000 baht 

(3) License to trade or seek profit in the form of an 
intermediary from carcasses under section 24: 
(a) by importing into the Kingdom 
(b) by exporting out of the Kingdom 
(c) by importing into and exporting out of the 

Kingdom  
(d) within the Kingdom 
(e) within a province 

 
 

per copy 
per copy 

 
per copy 
per copy 
per copy 

 
 

4,000 baht 
4,000 baht 

 
5,000 baht 
1,000 baht 

200 baht 
(4) License to sell, dispose of, distribute, dispense, 

exchange or possess for sale of semen used for 
breeding or embryos, or to have male breeders of 
animals for providing services for natural breeding for 
animals of other persons under section 25: 
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RATE OF FEES 
_________ 

 
 

(1) Application for a license or application for renewal of a 
license under section 24 or section 25 

 
per copy 

 
100 baht 

(2) License to trade or seek profit in the form of an 
intermediary from animals under section 24:  
(a) by importing into the Kingdom 
(b) by exporting out of the Kingdom 
(c) by importing into and exporting out of the 

Kingdom  
(d) within the Kingdom 
(e) within a province 

 
 

per copy 
per copy 

 
per copy 
per copy 
per copy 

 
 

20,000 baht 
20,000 baht 

 
30,000 baht 
4,000 baht 
1,000 baht 

(3) License to trade or seek profit in the form of an 
intermediary from carcasses under section 24: 
(a) by importing into the Kingdom 
(b) by exporting out of the Kingdom 
(c) by importing into and exporting out of the 

Kingdom  
(d) within the Kingdom 
(e) within a province 

 
 

per copy 
per copy 

 
per copy 
per copy 
per copy 

 
 

4,000 baht 
4,000 baht 

 
5,000 baht 
1,000 baht 

200 baht 
(4) License to sell, dispose of, distribute, dispense, 

exchange or possess for sale of semen used for 
breeding or embryos, or to have male breeders of 
animals for providing services for natural breeding for 
animals of other persons under section 25: 
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(a) by exporting out of the Kingdom 
(b) within the Kingdom 

per copy 
per copy 

8,000 baht 
2,000 baht 

(5) License to import animals into the Kingdom: 
(a) elephant 
(b) horse, cow, buffalo, donkey, mule, goat, sheep, 

pig 
(c) dog, cat, rabbit, monkey, gibbon 
(d) ostrich, emu 
(e) chicken, duck, goose and other poultry 
(f) other kinds of animals 

 
 
 
 
 
 
 

(g) semen used for breeding 
(h) embryo 
(i) ostrich egg, emu egg used for reproduction 
(j) egg used for reproduction 

 
each 

 
each animal 
each animal 
each animal 
each animal 
each animal 

 
 
 
 
 
 
 

per dose 
each 
each 
each 

 
2,500 baht 

 
1,000 baht 

500 baht 
2,000 baht 

50 baht 
1,000 baht 

In case of 
inconvenience, the 
number of animals 
may be 
determined in 
kilograms at 1,000 
baht per kilogram. 

100 baht 
1,000 baht 

500 baht 
50 baht   

(6) License to export animals out of the Kingdom: 
(a) elephant 
(b) horse, cow, buffalo, donkey, mule, goat, sheep, 

pig 
(c) dog, cat, rabbit, monkey, gibbon 
(d) ostrich, emu 

 
each 

 
each animal 
each animal 
each animal 

 
500,000 baht 

 
500 baht 
250 baht 
500 baht 
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(a) by exporting out of the Kingdom 
(b) within the Kingdom 

per copy 
per copy 

8,000 baht 
2,000 baht 

(5) License to import animals into the Kingdom: 
(a) elephant 
(b) horse, cow, buffalo, donkey, mule, goat, sheep, 

pig 
(c) dog, cat, rabbit, monkey, gibbon 
(d) ostrich, emu 
(e) chicken, duck, goose and other poultry 
(f) other kinds of animals 

 
 
 
 
 
 
 

(g) semen used for breeding 
(h) embryo 
(i) ostrich egg, emu egg used for reproduction 
(j) egg used for reproduction 

 
each 

 
each animal 
each animal 
each animal 
each animal 
each animal 

 
 
 
 
 
 
 

per dose 
each 
each 
each 

 
2,500 baht 

 
1,000 baht 

500 baht 
2,000 baht 

50 baht 
1,000 baht 

In case of 
inconvenience, the 
number of animals 
may be 
determined in 
kilograms at 1,000 
baht per kilogram. 

100 baht 
1,000 baht 

500 baht 
50 baht   

(6) License to export animals out of the Kingdom: 
(a) elephant 
(b) horse, cow, buffalo, donkey, mule, goat, sheep, 

pig 
(c) dog, cat, rabbit, monkey, gibbon 
(d) ostrich, emu 

 
each 

 
each animal 
each animal 
each animal 

 
500,000 baht 

 
500 baht 
250 baht 
500 baht 
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(g) semen used for breeding 
(d) embryo 
(e) ostrich egg, emu egg used for reproduction 
(f) egg used for reproduction 

 
per dose 

each 
each 
each 

baht per kilogram. 
50 baht 

200 baht 
50 baht 
5 baht  

(8) License to import carcasses into the Kingdom per kilogram 100 baht 
(9) License to export carcasses out of the Kingdom per kilogram 5 baht 
(10) License to transit carcasses through the Kingdom per kilogram 5 baht 
(11) Replacement license under section 24 or section 25 per copy 100 baht 
(12) Renewal of a license under section 24 or section 25 each renewal Equal to the fee of 

the license 
(13) Transfer of a license under section 24 or section 25 each transfer 100 baht 
(14) Amendment to a particular in a license under section 

24 or section 25 
each 

amendment 
 

100 baht 
(15) Disinfection charge at an animal quarantine station: 

(a) animals 
 
 
 
 
 
 
 
(b) carcasses 

 
each 

 
 
 
 
 
 
 

per kilogram 

 
50 baht 

In case of 
inconvenience, the 
number of animals 
may be 
determined in 
kilograms at 50 
baht per kilogram. 

1 baht 
(16) Lodging charge for animals imported into or to be 

exported out of the Kingdom: 
(a) elephant 

 
 

each 

 
 

5,000 baht 
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(g) semen used for breeding 
(d) embryo 
(e) ostrich egg, emu egg used for reproduction 
(f) egg used for reproduction 

 
per dose 

each 
each 
each 

baht per kilogram. 
50 baht 

200 baht 
50 baht 
5 baht  

(8) License to import carcasses into the Kingdom per kilogram 100 baht 
(9) License to export carcasses out of the Kingdom per kilogram 5 baht 
(10) License to transit carcasses through the Kingdom per kilogram 5 baht 
(11) Replacement license under section 24 or section 25 per copy 100 baht 
(12) Renewal of a license under section 24 or section 25 each renewal Equal to the fee of 

the license 
(13) Transfer of a license under section 24 or section 25 each transfer 100 baht 
(14) Amendment to a particular in a license under section 

24 or section 25 
each 

amendment 
 

100 baht 
(15) Disinfection charge at an animal quarantine station: 

(a) animals 
 
 
 
 
 
 
 
(b) carcasses 

 
each 

 
 
 
 
 
 
 

per kilogram 

 
50 baht 

In case of 
inconvenience, the 
number of animals 
may be 
determined in 
kilograms at 50 
baht per kilogram. 

1 baht 
(16) Lodging charge for animals imported into or to be 

exported out of the Kingdom: 
(a) elephant 

 
 

each 

 
 

5,000 baht 
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(e) chicken, duck, goose and other poultry 
(f) other kinds of animals 

 
 
 
 
 
 
 

(g) semen used for breeding 
(a) embryo 
(b) ostrich egg, emu egg used for reproduction 
(c) egg used for reproduction 

each animal 
each animal 

 
 
 
 
 
 
 

per dose 
each 
each 
each 

25 baht 
500 baht 

In case of 
inconvenience, the 
number of animals 
may be 
determined in 
kilograms at 500 
baht per kilogram. 

50 baht 
500 baht 
50 baht 
25 baht  

(7) License to transit animals through the Kingdom: 
(a) elephant 
(b) horse, cow, buffalo, donkey, mule, goat, sheep, 

pig 
(c) dog, cat, rabbit, monkey, gibbon 
(d) ostrich, emu 
(e) chicken, duck, goose and other poultry 
(f) other kinds of animals 

 
 
 
 
 
 

 
each 

 
each animal 
each animal 
each animal 
each animal 
each animal 

 
 
 
 
 
 

 
200,000 baht 

 
1,000 baht 

500 baht 
250 baht 
50 baht 

500 baht 
In case of 
inconvenience, the 
number of animals 
may be 
determined in 
kilograms at 500 
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(e) chicken, duck, goose and other poultry 
(f) other kinds of animals 

 
 
 
 
 
 
 

(g) semen used for breeding 
(a) embryo 
(b) ostrich egg, emu egg used for reproduction 
(c) egg used for reproduction 

each animal 
each animal 

 
 
 
 
 
 
 

per dose 
each 
each 
each 

25 baht 
500 baht 

In case of 
inconvenience, the 
number of animals 
may be 
determined in 
kilograms at 500 
baht per kilogram. 

50 baht 
500 baht 
50 baht 
25 baht  

(7) License to transit animals through the Kingdom: 
(a) elephant 
(b) horse, cow, buffalo, donkey, mule, goat, sheep, 

pig 
(c) dog, cat, rabbit, monkey, gibbon 
(d) ostrich, emu 
(e) chicken, duck, goose and other poultry 
(f) other kinds of animals 

 
 
 
 
 
 

 
each 

 
each animal 
each animal 
each animal 
each animal 
each animal 

 
 
 
 
 
 

 
200,000 baht 

 
1,000 baht 

500 baht 
250 baht 
50 baht 

500 baht 
In case of 
inconvenience, the 
number of animals 
may be 
determined in 
kilograms at 500 
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(g) semen used for breeding 
(d) embryo 
(e) ostrich egg, emu egg used for reproduction 
(f) egg used for reproduction 

 
per dose 

each 
each 
each 

baht per kilogram. 
50 baht 

200 baht 
50 baht 
5 baht  

(8) License to import carcasses into the Kingdom per kilogram 100 baht 
(9) License to export carcasses out of the Kingdom per kilogram 5 baht 
(10) License to transit carcasses through the Kingdom per kilogram 5 baht 
(11) Replacement license under section 24 or section 25 per copy 100 baht 
(12) Renewal of a license under section 24 or section 25 each renewal Equal to the fee of 

the license 
(13) Transfer of a license under section 24 or section 25 each transfer 100 baht 
(14) Amendment to a particular in a license under section 

24 or section 25 
each 

amendment 
 

100 baht 
(15) Disinfection charge at an animal quarantine station: 

(a) animals 
 
 
 
 
 
 
 
(b) carcasses 

 
each 

 
 
 
 
 
 
 

per kilogram 

 
50 baht 

In case of 
inconvenience, the 
number of animals 
may be 
determined in 
kilograms at 50 
baht per kilogram. 

1 baht 
(16) Lodging charge for animals imported into or to be 

exported out of the Kingdom: 
(a) elephant 

 
 

each 

 
 

5,000 baht 
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(g) semen used for breeding 
(d) embryo 
(e) ostrich egg, emu egg used for reproduction 
(f) egg used for reproduction 

 
per dose 

each 
each 
each 

baht per kilogram. 
50 baht 

200 baht 
50 baht 
5 baht  

(8) License to import carcasses into the Kingdom per kilogram 100 baht 
(9) License to export carcasses out of the Kingdom per kilogram 5 baht 
(10) License to transit carcasses through the Kingdom per kilogram 5 baht 
(11) Replacement license under section 24 or section 25 per copy 100 baht 
(12) Renewal of a license under section 24 or section 25 each renewal Equal to the fee of 

the license 
(13) Transfer of a license under section 24 or section 25 each transfer 100 baht 
(14) Amendment to a particular in a license under section 

24 or section 25 
each 

amendment 
 

100 baht 
(15) Disinfection charge at an animal quarantine station: 

(a) animals 
 
 
 
 
 
 
 
(b) carcasses 

 
each 

 
 
 
 
 
 
 

per kilogram 

 
50 baht 

In case of 
inconvenience, the 
number of animals 
may be 
determined in 
kilograms at 50 
baht per kilogram. 

1 baht 
(16) Lodging charge for animals imported into or to be 

exported out of the Kingdom: 
(a) elephant 

 
 

each 

 
 

5,000 baht 
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(b) horse, cow, buffalo 
(c) pig 
(d) dog, cat 
(e) goat, sheep 
(f) chicken, duck, goose and other poultry 
(g) other kinds of animals 

each animal 
each 

each animal 
each animal 
each animal 
each animal 

500 baht 
300 baht 

1,000 baht 
200 baht 
50 baht 

500 baht 
In case of 
inconvenience, the 
number of animals 
may be 
determined in 
kilograms at 500 
baht per kilogram. 

(17) Lodging charge for carcasses imported into or to be 
exported out of the Kingdom: 
(a) cow, buffalo, pig 
(b) goat, sheep 
(c) chicken, duck, goose and other poultry 
(d) other kinds of animals 

 
 

per kilogram 
per kilogram 
per kilogram 
per kilogram 

 
 

10 baht 
5 baht 
5 baht 

10 baht 
(18) Other requests per copy 50 baht 

 
 In calculating the weight, fraction (if any) of one kilogram from 500 grams or more 
shall be counted as 1 kilogram. If less than 500 grams shall be disregarded.  
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(b) horse, cow, buffalo 
(c) pig 
(d) dog, cat 
(e) goat, sheep 
(f) chicken, duck, goose and other poultry 
(g) other kinds of animals 

each animal 
each 

each animal 
each animal 
each animal 
each animal 

500 baht 
300 baht 

1,000 baht 
200 baht 
50 baht 

500 baht 
In case of 
inconvenience, the 
number of animals 
may be 
determined in 
kilograms at 500 
baht per kilogram. 

(17) Lodging charge for carcasses imported into or to be 
exported out of the Kingdom: 
(a) cow, buffalo, pig 
(b) goat, sheep 
(c) chicken, duck, goose and other poultry 
(d) other kinds of animals 

 
 

per kilogram 
per kilogram 
per kilogram 
per kilogram 

 
 

10 baht 
5 baht 
5 baht 

10 baht 
(18) Other requests per copy 50 baht 

 
 In calculating the weight, fraction (if any) of one kilogram from 500 grams or more 
shall be counted as 1 kilogram. If less than 500 grams shall be disregarded.  
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หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๙๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้กําหนดค่าธรรมเนียม  ดังต่อไปนี้ 
ลําดับ รายการ บาท สตางค์ หมายเหต ุ
๑ คําขออนุญาต  หรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต 

ตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕   ฉบับละ ๕๐
 
- 

 

๒ ใบอนุญาตทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์
ตามมาตรา  ๒๔ 
(ก) นําเข้าในราชอาณาจักร ฉบับละ 
(ข) ส่งออกนอกราชอาณาจักร ฉบับละ 
(ค) นําเข้าในและส่งออกนอกราชอาณาจักร ฉบับละ 
(ง) ภายในราชอาณาจักร ฉบับละ 
(จ) ภายในจังหวัด ฉบับละ 

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๗,๕๐๐
๑,๐๐๐

๒๕๐

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 

๓ ใบอนุญาตทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์
ตามมาตรา  ๒๔ 
(ก) นําเข้าในราชอาณาจักร ฉบับละ 
(ข) ส่งออกนอกราชอาณาจักร ฉบับละ 
(ค) นําเข้าในและส่งออกนอกราชอาณาจักร ฉบับละ 
(ง) ภายในราชอาณาจักร ฉบับละ 
(จ) ภายในจังหวัด ฉบับละ 

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๒๕๐

๒๔๐
๕๐

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 

๔ ใบอนุญาตขาย  จําหน่าย  จ่าย  แจก  แลกเปล่ียน   
หรือมีไวเ้พื่อขายซึ่งน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์  เอ็มบริโอ  หรือมี
พ่อพันธุข์องสัตว์เพื่อให้บรกิารผสมพันธุ์แก่สัตว์ของบุคคลอื่น
โดยวิธีธรรมชาติตามมาตรา  ๒๕ 
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หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๙๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

ลําดับ รายการ บาท สตางค์ หมายเหต ุ
(ก) ส่งออกนอกราชอาณาจักร ฉบับละ 
(ข) ภายในราชอาณาจักร ฉบับละ 

๒,๐๐๐
๕๐๐

- 
- 

๕ ใบอนุญาตนําสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร 
(ก) ช้าง เชือกละ 
(ข) ม้า  โค  กระบือ  ลา  ล่อ  แพะ  แกะ  สุกร    ตัวละ 
(ค) สุนัข  แมว  กระต่าย  ลิง  ชะนี      ตัวละ 
(ง) นกกระจอกเทศ  นกอีมู      ตัวละ 
(จ) ไก่  เป็ด  ห่าน  และสัตว์ปีกชนิดอื่น    ตัวละ 
(ฉ) สัตว์ชนิดอื่น    ตัวละ 
 
 
 
(ช) น้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์    โดสละ 
(ซ) เอ็มบริโอ    ตัวละ 
(ฌ) ไข่นกกระจอกเทศ  ไข่นกอีมู   
 สําหรับใชท้ําพนัธุ์   ฟองละ 
(ญ) ไข่สําหรับใช้ทําพันธุ ์   ฟองละ 

๑,๒๕๐
๒๕๐
๕๐๐
๕๐
๒๕

๒๐๐

๑๐
๑๐๐

๒๕๐
๒๕

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
ในกรณีที่ไม่สะดวก
ในการนับจํานวน 
ให้คิดเป็นกิโลกรัมละ  
๒๐๐  บาท 

๖ ใบอนุญาตนําสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร 
(ก) ช้าง เชือกละ 
(ข) ม้า  โค  กระบือ  ลา  ล่อ  แพะ  แกะ  สุกร    ตัวละ 
(ค) สุนัข  แมว  กระต่าย  ลิง  ชะนี      ตัวละ 
(ง) นกกระจอกเทศ  นกอีมู      ตัวละ 
(จ) ไก่  เป็ด  ห่าน  และสัตว์ปีกชนิดอื่น    ตัวละ 
(ฉ) สัตว์ชนิดอื่น    ตัวละ 
 
 
 
(ช) น้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์    โดสละ 
(ซ) เอ็มบริโอ    ตัวละ 
(ฌ) ไข่นกกระจอกเทศ  ไข่นกอีมู   
 สําหรับใชท้ําพนัธุ์   ฟองละ 
(ญ) ไข่สําหรับใช้ทําพันธุ ์   ฟองละ 

๒๕๐,๐๐๐
๒๐๐
๒๕๐
๒๕๐
๒๕

๕๐๐

๕
๕๐

๒๕
๑๐

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
ในกรณีที่ไม่สะดวก
ในการนับจํานวน 
ให้คิดเป็นกิโลกรัมละ  
๕๐๐  บาท 

๗ ใบอนุญาตนําสัตว์ผ่านราชอาณาจักร 
(ก) ช้าง เชือกละ 
(ข) ม้า  โค  กระบือ  ลา  ล่อ  แพะ  แกะ  สุกร    ตัวละ 

๑๐๐,๐๐๐
๕๐๐

 
- 
- 

 
 
 

66 รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๙๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

ลําดับ รายการ บาท สตางค์ หมายเหต ุ
(ค) สุนัข  แมว  กระต่าย  ลิง  ชะนี       ตัวละ 
(ง) นกกระจอกเทศ  นกอีมู       ตัวละ 
(จ) ไก่  เป็ด  ห่าน  และสัตว์ปีกชนิดอื่น     ตัวละ 
(ฉ) สัตว์ชนิดอื่น     ตัวละ 
 
 
 
(ช) น้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์     โดสละ
(ซ) เอ็มบริโอ     ตัวละ 
(ฌ) ไข่นกกระจอกเทศ  ไข่นกอีมู   
 สําหรับใชท้ําพนัธุ์   ฟองละ 
(ญ) ไข่สําหรับใช้ทําพันธุ ์   ฟองละ 

๒๕๐
๑๒๕
๒๕

๒๕๐

๒๕
๑๐๐

๒๕
๕

- 
- 
- 
- 
 
 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
 
ในกรณีที่ไม่สะดวก
ในการ นับจํ านวน
ให้คิดเป็นกิโลกรัมละ  
๒๕๐  บาท 

๘ ใบอนุญาตนําซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจกัร 
(ก) ซากสัตว์เพือ่การบริโภคของคนหรือสัตว ์ กิโลกรัมละ
(ข) ซากสัตว์ที่ไมใ่ช้เพื่อการบริโภค  กิโลกรัมละ

๗
๓

 
- 
- 

 

๙ ใบอนุญาตนําซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร 
(ก) ซากสัตว์เพือ่การบริโภคของคนหรือสัตว ์ กิโลกรัมละ
(ข) ซากสัตว์ที่ไมใ่ช้เพื่อการบริโภค  กิโลกรัมละ

๕
๒

 
- 
- 

 

๑๐ ใบอนุญาตนําซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร  กิโลกรัมละ ๒ -  
๑๑ ใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔   

หรือมาตรา  ๒๕   ฉบับละ ๒๐
 
- 

 

๑๒ การตอ่อายใุบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔   
หรือมาตรา  ๒๕    ครั้งละ เท่ากับค่าธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตน้ัน 

๑๓ การโอนใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔   
หรือมาตรา  ๒๕    ครั้งละ ๑๐๐

 
- 

 

๑๔ การเปล่ียนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาต 
ตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕    ครั้งละ ๑๐๐

 
- 

 

๑๕ ค่าทําลายเชื้อโรคผ่านด่านกักกนัสัตว์ 
(ก) สัตว์     ตัวละ 
 
 
 
(ข) ซากสัตว ์        กิโลกรัมละ 

๕๐

๑

 
- 
 
 
 
- 

 
ในกรณีที่ไม่สะดวก
ในการ นับจํ านวน
ให้คิดเป็นกิโลกรัมละ  
๕๐  บาท 

๑๖ ค่าที่พักสัตวท์ี่นาํเข้ามาในหรือส่งออก 
ไปนอกราชอาณาจักร 
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หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๙๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

ลําดับ รายการ บาท สตางค์ หมายเหต ุ
(ก) ช้าง เชือกละ 
(ข) ม้า  โค  กระบือ    ตัวละ 
(ค) สุกร    ตัวละ 
(ง) สุนัข  แมว    ตัวละ 
(จ) แพะ  แกะ    ตัวละ 
(ฉ) ไก่  เป็ด  ห่าน  และสัตว์ปีกชนิดอื่น    ตัวละ 
(ช) สัตว์ชนิดอื่น    ตัวละ 

๕,๐๐๐
๑๐๐
๔๐

๑,๐๐๐
๕๐
๕

๕๐๐

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

 
 
 
 
 
 
ในกรณีที่ไม่สะดวก 
ในการนับจํานวน 
ให้คิดเป็นกิโลกรัมละ  
๕๐๐  บาท 

๑๗ ค่าที่พักซากสัตว์ที่นําเข้ามาในหรือส่งออก 
ไปนอกราชอาณาจักร 
(ก) โค  กระบือ  สุกร         กิโลกรัมละ 
(ข) แพะ  แกะ         กิโลกรัมละ 
(ค) ไก่  เป็ด  ห่าน  และสัตว์ปีกชนิดอื่น         กิโลกรัมละ 
(ง) สัตว์ชนิดอื่น         กิโลกรัมละ 

๕
๓
๓
๕

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

๑๘ คําขออื่น ๆ  ฉบับละ ๑๐ -  

ข้อ ๒ ในการคํานวณน้ําหนักของสัตว์หรือซากสัตว์ตามข้อ  ๑  ถ้ามีเศษของกิโลกรัมตั้งแต่  
๕๐๐  กรัมขึ้นไป  ให้คิดเป็น  ๑  กิโลกรัม  ถ้าไม่ถึง  ๕๐๐  กรัม  ให้ปัดทิ้ง 

ข้อ ๓ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนําสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรหรือใบอนุญาต 
นําซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร  สําหรับสัตว์หรือซากสัตว์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ช้างที่นําออกนอกราชอาณาจักรและนํากลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายในกําหนดเวลา
ไม่เกินสามร้อยหกสิบห้าวัน 

(๒) สัตว์ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการผสมพันธุ์ซึ่งมีใบรับรองพันธุ์ประวัติหรือสายพันธุ์  
(pedigree)  ซึ่งสัตวแพทย์ประจําด่านกักกันสัตว์เห็นว่าเหมาะสมสําหรับการผสมพันธุ์  สําหรับไข่ของสัตว์ปีก  
สําหรับใช้ทําพันธุ์นั้นจะต้องนําเข้ามาใช้ฟักเป็นพ่อแม่พันธุ์  (parent  stock)  หรือปู่ย่าพันธุ์  (grand  parent  stock)  
เท่านั้น  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงไข่ฟักปลอดเชื้อ  (specific  pathogen  free  eggs) 

(๓) สัตว์ที่เจ้าของนําข้ามแดนไปมาเพ่ือใช้แรงงาน  บรรทุกสิ่งของ  ขับขี่  หรือนําไปเลี้ยงเป็นคร้ังคราว
ระหว่างตําบลชายแดน 

(๔) สัตว์หรือซากสัตว์ที่เจ้าของนําเข้ามาในราชอาณาจักรเน่ืองจากการอพยพครอบครัว 
(๕) สัตว์หรือซากสัตว์ที่เจ้าของนําหลบหนีภัยจากการสู้รบเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 
(๖) การนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ของพระมหากษัตริย์หรือของทางราชการ 
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หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๙๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

(๗) สัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้เป็นอาหารประจํายานพาหนะตามสมควร 
(๘) สัตว์หรือซากสัตว์ที่นําติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือใช้เป็นอาหารตามสมควร 
(๙) สัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรโดยการรับบริจาคจากต่างประเทศ 

เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ 
(๑๐) สัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๑๑) ไข่ของสัตว์ปีกเพื่อการบริโภคที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร 
(๑๒) โค  กระบือ  ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรตามแนวชายแดนจากประเทศที่มีอาณาเขต

ติดต่อกับราชอาณาจักรไทย 
(๑๓) ผึ้งและซากของผึ้งที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร 
(๑๔) ซากสัตว์ที่ผลิตในราชอาณาจักร  เม่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรแล้วไม่สามารถนําเข้า

ประเทศผู้รับซื้อได้และมีความจําเป็นต้องนํากลับเข้ามาในราชอาณาจักร 
(๑๕) หนังโค  กระบือ  และสุกร  ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภค 
(๑๖) เครื่องในสัตว์ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรสําหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว ์ 

เพื่อการส่งออกไปจําหน่ายนอกราชอาณาจักร 
(๑๗) ไขมันสุกรแข็ง  (back  fat)  ไส้แกะ  และไส้สุกรที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรสําหรับ 

ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารเพื่อการส่งออกไปจําหน่ายนอกราชอาณาจักร 
(๑๘) กระดูก  (bone  and  cartilage)  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  และสุกร  ที่นําเข้ามาใน

ราชอาณาจักร 
(๑๙) ขนแกะทําความสะอาดขั้นต้นแล้ว  (scoured  wool)  ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร 
(๒๐) การนําเข้ามาในราชอาณาจกัรซึ่งสัตว์และซากสัตว์ที่อยู่ในการควบคุมดูแลของกรมประมง 
ข้อ ๔ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนําสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรหรือใบอนุญาต 

นําซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร  สําหรับสัตว์หรือซากสัตว์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ช้างที่นําออกนอกราชอาณาจักรไม่เกินสามร้อยหกสิบห้าวันและนํากลับเข้ามาในราชอาณาจักร

ภายในกําหนดระยะเวลานั้น  โดยการคํานวณระยะเวลาดังกล่าวให้ยึดถือเอาวันที่อธิบดีหรือผู้ซึ่ง 
อธิบดีมอบหมายออกใบอนุญาตนําสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรจนถึงวันที่ออกใบอนุญาตนําสัตว์เข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็นสําคัญ 

 สัตวแพทย์ประจําด่านกักกันสัตว์มีอํานาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนําสัตว์ 
ออกนอกราชอาณาจักรจากเจ้าของช้างเพื่อเป็นหลักประกันได้  ในกรณีที่เจ้าของช้างนําช้างกลับเข้ามาใน
ราชอาณาจักรได้ทันกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้เจ้าของช้างย่ืนเร่ืองขอรับคืนหลักประกัน  ทั้งนี้  
การเก็บรักษาและการคืนหลักประกัน  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
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หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๙๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

(๒) สัตว์ที่เจ้าของนําข้ามแดนไปมาเพื่อใช้แรงงาน  บรรทุกสิ่งของ  ขับขี่  หรือนําไปเลี้ยง 
เป็นครั้งคราวระหว่างตําบลชายแดน 

(๓) สัตว์หรือซากสัตว์ที่เจ้าของนําออกนอกราชอาณาจักรเนื่องจากการอพยพครอบครัว 
(๔) สัตว์หรือซากสัตว์ที่เจ้าของนําหลบหนีภัยจากการสู้รบเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว  

และนําออกนอกราชอาณาจักร 
(๕) การนําออกนอกราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ของพระมหากษัตริย์หรือของทางราชการ 
(๖) สัตว์หรือซากสัตว์ที่นําออกนอกราชอาณาจักรเพื่อใช้เป็นอาหารประจํายานพาหนะตามสมควร 
(๗) สัตว์หรือซากสัตว์ที่นําออกนอกราชอาณาจักรเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ

ในต่างประเทศ 
(๘) สุกร  สัตว์ปีก  และซากสัตว์ดังกล่าวที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
(๙) กระดูกโคและกระบือ  บดแตกแช่กรดตากแห้ง  (ossein)  ท่ีส่งออกไปนอกราชอาณาจักร   
(๑๐) หนังโคและกระบือท่ีส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
(๑๑) สัตว์หรือซากสัตว์ที่ต้องถูกส่งกลับไปยังประเทศต้นทางตามมาตรา  ๔๒  (๑)   
(๑๒) ไข่ของสัตว์ปีกเพื่อการบริโภคที่นําออกนอกราชอาณาจักร 
(๑๓) ผึ้งและซากของผึ้งที่นําออกนอกราชอาณาจักร 
(๑๔) การส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสัตว์และซากสัตว์ที่อยู่ในการควบคุมดูแลของกรมประมง 
ข้อ ๕ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนําสัตว์ผ่านราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตนําซากสัตว์

ผ่านราชอาณาจักร  สําหรับสัตว์หรือซากสัตว์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สัตว์หรือซากสัตว์ที่เจ้าของนําผ่านราชอาณาจักรเนื่องจากการอพยพครอบครัว 
(๒) สัตว์หรือซากสัตว์ที่นําผ่านราชอาณาจักรเพื่อใช้เป็นอาหารประจํายานพาหนะที่นําผ่าน

ราชอาณาจักรตามสมควร 
(๓) สัตว์หรือซากสัตว์ที่นําผ่านราชอาณาจักรเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ

ในต่างประเทศ 
(๔) สัตว์หรือซากสัตว์ที่ต้องถูกส่งกลับไปยังประเทศต้นทางตามมาตรา  ๔๒  (๑)   
(๕) การนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์และซากสัตว์ที่อยู่ในการควบคุมดูแลของกรมประมง 
ข้อ ๖ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการทําลายเชื้อโรคผ่านด่านกักกันสัตว์ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๙๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติและยกเว้นค่าธรรมเนียม  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

ระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด 
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๗  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ 
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงน้ี 
“ระบบการป้องกันโรคระบาด”  หมายความว่า  การกระทําใด ๆ  ที่สามารถปกป้องสัตว์ 

ให้ปราศจากโรคและทําให้สัตว์มีสุขภาพดีโดยอาศัยหลักในการป้องกันโรค  เช่น  การควบคุม   
การเคล่ือนย้าย  การป้องกันโรคตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ  หรือการให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่สัตว์ 

“ระบบการควบคุมโรคระบาด”  หมายความว่า  การกระทําใด ๆ  ที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคจากท่ีหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง  การควบคุมสภาวะของโรคที่เกิดขึ้นในฟาร์ม  หรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
ให้น้อยลงหรือหมดไป  หรือการจํากัดขอบเขตของการแพร่ระบาดเพื่อง่ายต่อการกําจัดโรคออกไปจากฟาร์ม
หรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ 

ข้อ ๓ ในกรณีที่ต้องมีการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์สําหรับสัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา  ๙  
มาตรา  ๓๒  (๑)  หรือมาตรา  ๓๔  วรรคหนึ่ง  ให้เจ้าของสัตว์ตามกฎกระทรวงน้ีดําเนินการให้สัตว์ของตน 
มีเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์หรือซากสัตว์ตามที่กําหนด 

ข้อ ๔ เจ้าของสัตว์ต้องข้ึนทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์  และปฏิบัติตามระบบการป้องกันและควบคุม 
โรคระบาดตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามที่
อธิบดีประกาศกําหนด   

ข้อ ๕ เจ้าของสัตว์ต้องดูแลสุขภาพสัตว์อย่างสมํ่าเสมอและสังเกตอาการสัตว์ป่วย   
ในกรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคระบาดให้ดําเนินการตามมาตรา  ๑๑ 
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

  

ข้อ ๖ ในกรณีที่มีโรคระบาด  เจ้าของสัตว์ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรา  ๑๒  และ
มาตรา  ๑๓  หรือตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

หมวด  ๑ 
ระบบการป้องกันโรคระบาดและระบบการควบคุมโรคระบาดในโคนม 

 
 

ข้อ ๗ ในหมวดนี้ 
“สัตว์”  หมายความว่า  โคนม 
ข้อ ๘ ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการตามระบบการป้องกันโรคระบาด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดูแลสุขภาพสัตว์โดยการถ่ายพยาธิสัตว์ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๒) ให้วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย  หรือวัคซีนป้องกันโรคอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  

ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  และพื้นที่การให้วัคซีนให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด   
(๓) ทดสอบโรคบรูเซลลา  วัณโรค  หรือโรคอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเง่ือนไขการทดสอบโรคให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๔) จดบันทึกข้อมูลการให้วัคซีน  การตรวจ  และการรักษาโรคตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
(๕) ป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพตามข้อ  ๙   
(๖) สัตว์ที่นําเข้ามาเลี้ยงใหม่ต้องทราบแหล่งที่มา  โดยต้องมาจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มีระบบ

การป้องกันโรคระบาดตาม  (๑)  ถึง  (๔)  และมีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการจากกรมปศุสัตว์ว่าไม่มีโรคบรูเซลลา  
วัณโรค  หรือโรคอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  ทั้งนี้  ก่อนนําสัตว์เข้าเลี้ยงร่วมกับสัตว์ที่มี  ให้แยกสัตว์ดังกล่าว
ไว้อย่างน้อยสิบสี่วันก่อนนําเข้าเลี้ยง 

(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ข้อ ๙ ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการให้มีการป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) แยกพื้นที่สําหรับบ้านหรือที่พักอาศัยและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์   
(๒) มีคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับจํานวนและขนาดของสัตว์   
(๓) ป้องกันคนหรือยานพาหนะจากภายนอกเข้าออกสถานที่เลี้ยงสัตว์  เว้นแต่มีการทําลาย

เชื้อโรคก่อน 
(๔) จัดให้มีอ่างน้ํายา  หรืออุปกรณ์สําหรับฆ่าเชื้อโรค  หรือมีรองเท้าสําหรับเปลี่ยนที่ทางเข้า

บริเวณโรงเรือนเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนรีดนม  ทั้งนี้  ห้ามนํารองเท้าภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ออกไปใช้
ภายนอก 

(๕) ไม่นําสัตว์กีบคู่ชนิดอื่นจากภายนอกฟาร์มหรือสถานท่ีเล้ียงสัตว์  เช่น  โคเน้ือ  กระบือ  
แพะ  หรือแกะ  เข้ามาเล้ียงร่วมกับสัตว์ที่อยู่ในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เดียวกัน   

(๖) ตรวจตราและดูแลมิให้สัตว์อื่นเข้าไปในบริเวณโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

  

(๗) จัดให้มีซองบังคับสัตว์และอุปกรณ์ควบคุมบังคับสัตว์ในการให้วัคซีนหรือรักษาโรค 
(๘) ไม่ทําความสะอาดถังบรรจุน้ํานมดิบในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนรีดนม 
(๙) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคในโรงเรือนอย่างสมํ่าเสมอ 
(๑๐) เก็บอาหารให้สะอาด  แห้ง  ไม่อับชื้น  ไม่มีเชื้อราหรือวัตถุที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ปนเปื้อน

ในอาหาร  และสามารถป้องกันพาหะนําโรคและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์ได้   
(๑๑) จัดเก็บและรักษาคุณภาพวัคซีนและยารักษาโรคอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ 
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ มีโรคระบาดในสถานที่ เลี้ยงสัตว์หรือพื้นที่ ใกล้เคียง  ให้เจ้าของสัตว์

ดําเนินการตามระบบการควบคุมโรคระบาดจนกว่าโรคจะสงบและสัตวแพทย์มีคําสั่งเป็นอย่างอื่น   
การดําเนินการตามระบบการควบคุมโรคระบาดให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องจัดให้สัตว์อยู่ในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  โดยมีอาหารและน้ําเพียงพอและ

เหมาะสมสําหรับสัตว์ในคอกหรือในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  รวมทั้งควบคุมดูแลมิให้สัตว์ออกไปนอกคอกหรือ
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 

(๒) ห้ามยานพาหนะหรือบุคคลภายนอกเข้าไปในสถานท่ีเลี้ยงสัตว์โดยเด็ดขาด  เว้นแต่ 
เป็นการเข้าไปเพื่อการควบคุมโรค 

(๓) ดําเนินการควบคุมโรคตามมาตรการที่อธิบดีประกาศกําหนด   
หมวด  ๒ 

ระบบการป้องกันโรคระบาดและระบบการควบคุมโรคระบาด 
ในโคเนื้อ  กระบือ  แพะ  แกะ  และกวาง 

 
 

ข้อ ๑๑ ในหมวดนี้ 
“สัตว์”  หมายความว่า  โคเนื้อ  กระบือ  แพะ  แกะ  หรือกวาง 
ข้อ ๑๒ ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการตามระบบการป้องกันโรคระบาด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดูแลสุขภาพสัตว์โดยการถ่ายพยาธิสัตว์ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๒) ให้วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยในโคเนื้อ  กระบือ  แพะ  หรือแกะ  วัคซีนป้องกัน

โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียในกระบือ  หรือวัคซีนป้องกันโรคอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  สําหรับ 
การให้วัคซีนป้องกันโรคในกวางให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  
และพื้นที่การให้วัคซีนให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๓) ทดสอบโรคบรูเซลลา  หรือโรคอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขการทดสอบโรคให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๔) จดบันทึกข้อมูลการให้วัคซีน  การตรวจ  และการรักษาโรคตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
(๕) ป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพตามข้อ  ๑๓   
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หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

  

(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๓ ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการให้มีการป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับชนิด  จํานวนและขนาดของสัตว์   
(๒) จัดให้มีอ่างน้ํายา  หรืออุปกรณ์สําหรับฆ่าเชื้อโรค  หรือมีรองเท้าสําหรับเปลี่ยนที่ทางเข้า

บริเวณคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  ทั้งนี้  ห้ามนํารองเท้าภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ออกไปใช้ภายนอก 
(๓) จัดให้มีซองบังคับสัตว์และอุปกรณ์ควบคุมบังคับสัตว์ในการให้วัคซีนหรือรักษาโรคสําหรับ

โคเนื้อ  กระบือ  และกวาง  หรือจัดให้มีสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับควบคุมบังคับสัตว์ในการให้วัคซีน 
หรือรักษาโรคสําหรับแพะและแกะ 

(๔) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่างสมํ่าเสมอ   
(๕) เก็บอาหารให้สะอาด  แห้ง  ไม่อับชื้น  ไม่มีเชื้อราหรือวัตถุที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ปนเปื้อน

ในอาหาร  และสามารถป้องกันพาหะนําโรคและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์ได้ 
(๖) ปฏิบตัิการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ มีโรคระบาดในสถานท่ีหรือบริเวณที่ใช้เลี้ยงสัตว์  หรือพื้นที่ใกล้เคียง   

ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการตามระบบการควบคุมโรคระบาดจนกว่าโรคจะสงบและสัตวแพทย์มีคําสั่งเป็นอย่างอื่น   
การดําเนินการตามระบบการควบคุมโรคระบาดให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องจัดให้สัตว์อยู่ในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  โดยมีอาหารและนํ้าเพียงพอและเหมาะสม

สําหรับสัตว์ในคอกหรือในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  รวมทั้งควบคุมดูแลมิให้สัตว์ออกไปนอกคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์   
(๒) ห้ามยานพาหนะหรือบุคคลภายนอกเข้าไปในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์โดยเด็ดขาด   

เว้นแต่เป็นการเข้าไปเพื่อการควบคุมโรค 
(๓) ดําเนินการควบคุมโรคตามมาตรการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

หมวด  ๓ 
ระบบการป้องกันโรคระบาดและระบบการควบคุมโรคระบาดในนก  ไก่  เป็ด  และห่าน 

 
 

ข้อ ๑๕ ในหมวดนี้ 
“สัตว์”  หมายความว่า  นก  ไก่  เป็ด  หรือห่าน 
ข้อ ๑๖ ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการตามระบบการป้องกันโรคระบาด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดูแลสุขภาพสัตว์โดยการถ่ายพยาธิสัตว์ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๒) ให้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลในไก่  กาฬโรคเป็ดในเป็ด  หรือวัคซีนป้องกันโรคอื่นตามที่

อธิบดีประกาศกําหนด  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  และพื้นที่การให้วัคซีนให้เป็นไปตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนด   

(๓) ทดสอบโรคตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
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หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

  

(๗) มีการบันทึกประวัติการเลี้ยงสัตว์และการนําสัตว์เข้ามาเลี้ยงใหม่ทุกคร้ังและมีประวัติ 
การตรวจโรคตามข้อ  ๑๖  (๖) 

(๘) เก็บอาหารให้สะอาด  แห้ง  ไม่อับชื้น  ไม่มีเชื้อราหรือวัตถุที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ปนเปื้อน
ในอาหาร  และสามารถป้องกันพาหะนําโรคและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์ได้   

(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๙ ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการให้มีการป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับ

การเลี้ยงสัตว์เพื่อการพาณิชย์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีโรงเรือนเลี้ยงสัตว์หรือเล้าขนาดเหมาะสมกับชนิด  จํานวน  และอายุของสัตว์  โดยบ้าน

หรือที่พักอาศัยของคนต้องแยกเป็นสัดส่วนออกจากโรงเรือนเลี้ยงสัตว์หรือเล้าอย่างชัดเจน  และไม่ใช้หลังคา
ร่วมกับบ้านหรือที่พักอาศัยของคน   

(๒) มีรั้วล้อมรอบบริเวณสถานที่เลี้ยงสัตว์  โดยสามารถป้องกันคนและสัตว์ที่อาจเป็นพาหะ 
นําโรคไม่ให้ผ่านเข้าออก  และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ตอ้งสามารถควบคุมป้องกันสัตว์ที่อาจเป็นพาหะนําโรค 
ไม่ให้เข้าโรงเรือนได้ 

(๓) ก่อนเข้าออกจากสถานที่เลี้ยงสัตว์  ยานพาหนะและบุคคลต้องมีการทําลายเชื้อโรค   
โดยผู้ที่จะเข้าสถานที่เลี้ยงสัตว์หรือโรงเรือนต้องผ่านการทําความสะอาดร่างกายและเปล่ียนเส้ือผ้า 
ก่อนเข้าสถานที่เลี้ยงสัตว์ทุกคร้ัง  และมีการควบคุมดูแลไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าสถานที่เลี้ยงสัตว์ 

(๔) จัดให้ มีอ่างน้ํ ายา  หรืออุปกรณ์สําหรับฆ่าเชื้อโรค  หรือมีรองเท้าสําหรับเปลี่ยน   
และมีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ที่ทางเข้าบริเวณโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  ทั้งนี้  ห้ามนํารองเท้าภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์
ออกไปใช้ภายนอก 

(๕) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคในโรงเรือนหรือสถานท่ีเลี้ยงสัตว์  ตลอดจนทําความสะอาด
และฆ่าเชื้อโรควัสดุและอุปกรณ์ที่ ใช้ในการเลี้ยงสัตว์หลังจากนําสัตว์ตัวสุดท้ายออกจากโรงเรือน   
และนํามูลของสัตว์ออกจากโรงเรือน  รวมท้ังให้มีระยะเวลาพักโรงเรือนก่อนนําสัตว์เข้าเลี้ยงใหม่ 
ตามระยะเวลาท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

(๖) กําจัดซากสัตว์อย่างเหมาะสม  เช่น  มีสถานที่เผาหรือทําลายซากสัตว์  และควบคุมดูแล
ความสะอาดในบริเวณสถานที่เลี้ยงสัตว์  ในกรณีที่มีการนําซากสัตว์ออกจากสถานท่ีเลี้ยงสัตว์  ให้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๗) เก็บอาหารให้สะอาด  แห้ง  ไม่อับชื้น  ไม่มีเชื้อราหรือวัตถุที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ปนเปื้อน
ในอาหาร  และสามารถป้องกันพาหะนําโรคและการเส่ือมสภาพของอาหารสัตว์ได้  และมีแหล่งน้ําสะอาด
สําหรับใช้ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ 

(๘) มีสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งทําหน้าที่
ควบคุมดูแลด้านสุขภาพสัตว์  เช่น  การใช้ยา  การให้วัคซีน  โดยต้องมีการบันทึกประวัติการเล้ียงสัตว์
สําหรับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ 

หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

  

(๔) จดบันทึกข้อมูลการให้วัคซีน  การตรวจและการรักษาโรคตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
(๕) ป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพตามข้อ  ๑๗  ข้อ  ๑๘  ข้อ  ๑๙  หรือข้อ  ๒๐  

แล้วแต่กรณี 
(๖) สัตว์ที่นําเข้ามาเลี้ยงใหม่ต้องทราบแหล่งที่มาและมีการตรวจโรคจากแหล่งที่มาของสัตว์  

ได้แก่  โรคไข้หวัดนก  โรคนิวคาสเซิล  หรือโรคอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด   
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๗ ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการให้มีการป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับ

การเล้ียงสัตว์ภายในครัวเรือน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภค  ต้องมีเล้าหรือโรงเรือนสําหรับให้สัตว์นอนตอนกลางคืน  

โดยแยกจากบ้านหรือที่พักอาศัยของคนอย่างชัดเจน  และไม่ใช้หลังคาร่วมกับบ้านหรือที่พักอาศัยของคน  
รวมทั้งสามารถทําความสะอาดฆ่าเชื้อโรคได้ง่าย 

(๒) การเลี้ยงสัตว์เพื่อวัตถุประสงค์อื่น  เช่น  สัตว์สวยงาม  สัตว์ที่ใช้ประกวด  หรือสัตว์ที่ใช้แข่งขัน  
ต้องมีเล้าหรือกรงท่ีเหมาะสมกับชนิดและจํานวนของสัตว์  สามารถป้องกันการสัมผัสกับสัตว์ที่อาจเป็น
พาหะนําโรค  และสามารถทําความสะอาดฆ่าเชื้อโรคได้ง่าย 

การเลี้ยงสัตว์ตามวรรคหน่ึง  ต้องมีการเก็บอาหารที่สะอาด  แห้ง  ไม่อับชื้น  ไม่มีเชื้อราหรือ
วัตถุที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ปนเปื้อนในอาหาร  และสามารถป้องกันพาหะนําโรคและการเสื่อมสภาพของ
อาหารสัตว์ได้  รวมทั้งปฏิบัติการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๘ ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการให้มีการป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับ
การเล้ียงสัตว์ในลักษณะฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพเบ้ืองต้น  ดังตอ่ไปนี้ 

(๑) บริเวณที่เลี้ยงหรือที่นอนของสัตว์  ต้องแยกจากบ้านหรือที่พักอาศัยของคนอย่างชัดเจน  
ไม่ใช้หลังคาร่วมกับบ้านหรือที่พักอาศัยของคน  กรณีไก่ชนต้องแยกจากสถานที่ซ้อมไก่หรือชนไก่ 
โดยอยู่ห่างกันอย่างชัดเจน   

(๒) มีเล้า  กรง  สุ่ม  หรือโรงเรือนขนาดเหมาะสมกับชนิด  จํานวน  และอายุของสัตว์และ
สามารถป้องกันการสัมผัสกับสัตว์ที่อาจเป็นพาหะนําโรคได้   

(๓) มีร้ัวล้อมรอบพื้นที่ที่ใช้เลี้ยงและมีประตูเข้าออกทางเดียว 
(๔) จัดให้มีอ่างน้ํายา  หรืออุปกรณ์สําหรับฆ่าเชื้อโรค  หรือมีรองเท้าสําหรับเปลี่ยนที่ทางเข้า

โดยอยู่ในบริเวณที่ป้องกันแดดและฝนได้  ทั้งนี้  ห้ามนํารองเท้าภายในสถานท่ีเล้ียงสัตว์ออกไปใช้ภายนอก 
(๕) ทําความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ใส่น้ํา  ใส่อาหาร  กรง  อุปกรณ์การเลี้ยงและอุปกรณ์ 

ที่มีการใช้ร่วมกัน 
(๖) มีเล้า  กรง  สุ่ม  หรือโรงเรือนเพื่อแยกเลี้ยงสัตว์ที่จะนําเข้ามาเลี้ยงใหม่  หรือสัตว์ 

ที่กลับจากการแข่งขัน  การซ้อม  การชน  หรือตลาดค้าสัตว์มีชีวิตอย่างน้อยเจ็ดวันก่อนการเข้าร่วมฝูง   
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(๗) มีการบันทึกประวัติการเลี้ยงสัตว์และการนําสัตว์เข้ามาเลี้ยงใหม่ทุกคร้ังและมีประวัติ 
การตรวจโรคตามข้อ  ๑๖  (๖) 

(๘) เก็บอาหารให้สะอาด  แห้ง  ไม่อับชื้น  ไม่มีเชื้อราหรือวัตถุที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ปนเปื้อน
ในอาหาร  และสามารถป้องกันพาหะนําโรคและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์ได้   

(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ข้อ ๑๙ ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการให้มีการป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับ

การเล้ียงสัตว์เพื่อการพาณิชย์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีโรงเรือนเลี้ยงสัตว์หรือเล้าขนาดเหมาะสมกับชนิด  จํานวน  และอายุของสัตว์  โดยบ้าน

หรือที่พักอาศัยของคนต้องแยกเป็นสัดส่วนออกจากโรงเรือนเลี้ยงสัตว์หรือเล้าอย่างชัดเจน  และไม่ใช้หลังคา
ร่วมกับบ้านหรือที่พักอาศัยของคน   

(๒) มีรั้วล้อมรอบบริเวณสถานที่เลี้ยงสัตว์  โดยสามารถป้องกันคนและสัตว์ที่อาจเป็นพาหะ 
นําโรคไม่ให้ผ่านเข้าออก  และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ต้องสามารถควบคุมป้องกันสัตว์ที่อาจเป็นพาหะนําโรค 
ไม่ให้เข้าโรงเรือนได้ 

(๓) ก่อนเข้าออกจากสถานที่เล้ียงสัตว์  ยานพาหนะและบุคคลต้องมีการทําลายเชื้อโรค   
โดยผู้ที่จะเข้าสถานที่เลี้ยงสัตว์หรือโรงเรือนต้องผ่านการทําความสะอาดร่างกายและเปล่ียนเส้ือผ้า 
ก่อนเข้าสถานที่เลี้ยงสัตว์ทุกคร้ัง  และมีการควบคุมดูแลไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าสถานที่เลี้ยงสัตว์ 

(๔) จัดให้ มีอ่างน้ํ ายา  หรืออุปกรณ์สําหรับฆ่าเชื้อโรค  หรือมีรองเท้าสําหรับเปลี่ยน   
และมีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ที่ทางเข้าบริเวณโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  ทั้งนี้  ห้ามนํารองเท้าภายในสถานที่เล้ียงสัตว์
ออกไปใช้ภายนอก 

(๕) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคในโรงเรือนหรือสถานท่ีเลี้ยงสัตว์  ตลอดจนทําความสะอาด
และฆ่าเชื้อโรควัสดุและอุปกรณ์ที่ ใช้ในการเลี้ยงสัตว์หลังจากนําสัตว์ตัวสุดท้ายออกจากโรงเรือน   
และนํามูลของสัตว์ออกจากโรงเรือน  รวมท้ังให้มีระยะเวลาพักโรงเรือนก่อนนําสัตว์เข้าเลี้ยงใหม่ 
ตามระยะเวลาท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

(๖) กําจัดซากสัตว์อย่างเหมาะสม  เช่น  มีสถานที่เผาหรือทําลายซากสัตว์  และควบคุมดูแล
ความสะอาดในบริเวณสถานที่เลี้ยงสัตว์  ในกรณีที่มีการนําซากสัตว์ออกจากสถานท่ีเลี้ยงสัตว์  ให้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๗) เก็บอาหารให้สะอาด  แห้ง  ไม่อับชื้น  ไม่มีเชื้อราหรือวัตถุที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ปนเปื้อน
ในอาหาร  และสามารถป้องกันพาหะนําโรคและการเส่ือมสภาพของอาหารสัตว์ได้  และมีแหล่งน้ําสะอาด
สําหรับใช้ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ 

(๘) มีสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งทําหน้าที่
ควบคุมดูแลด้านสุขภาพสัตว์  เช่น  การใช้ยา  การให้วัคซีน  โดยต้องมีการบันทึกประวัติการเล้ียงสัตว์
สําหรับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ 
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(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ระยะเวลาการเลี้ยงสัตว์  การปลดสัตว์  หรือการนําสัตว์เข้าเลี้ยงใหม่  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ในกรณีที่สถานที่เลี้ยงสัตว์ตามวรรคหนึ่งผ่านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์  

ใหป้ฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย 
ข้อ ๒๐ ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการให้มีการป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับ

การเล้ียงสัตว์ในลักษณะไล่ทุ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีเล้าหรือโรงเรือนที่สามารถใช้กักสัตว์  เมื่อมีโรคระบาดที่เหมาะสมกับชนิดและจํานวนสัตว์  

มีการทําลายเชื้อโรคที่สิ่งปูรองและมูลสัตว์ 
(๒) เล้าหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ต้องแยกเป็นสัดส่วนออกจากบ้านหรือที่พักอาศัยของคน 
(๓) มีข้อกําหนดให้บุคคลภายนอกหรือยานพาหนะที่ เข้าสถานที่และบริเวณดังกล่าว 

ต้องได้รับอนุญาตก่อน 
(๔) เก็บอาหารให้สะอาด  แห้ง  ไม่อับชื้น  ไม่มีเชื้อราหรือวัตถุที่เป็นอันตรายต่อสตัว์ปนเปื้อนในอาหาร  

และสามารถป้องกันพาหะนําโรคและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์ได้ 
(๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ มีโรคระบาดในสถานท่ีหรือบริเวณที่ใช้เลี้ยงสัตว์  หรือพื้นที่ใกล้เคียง   

ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการตามระบบการควบคุมโรคระบาดจนกว่าโรคจะสงบและสัตวแพทย์มีคําสั่งเป็นอย่างอื่น   
การดําเนินการตามระบบการควบคุมโรคระบาดให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ห้ามนําสัตว์เข้าเลี้ยงใหม่ภายในระยะเวลาที่อธิบดีประกาศกําหนด   
(๒) ห้ามยานพาหนะหรือบุคคลภายนอกเข้าไปในสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เลี้ยงสัตว์โดยเด็ดขาด  

เว้นแต่เป็นการเข้าไปเพื่อการควบคุมโรค 
(๓) ดําเนินการควบคุมโรคตามมาตรการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

หมวด  ๔ 
ระบบการป้องกันโรคระบาดและระบบการควบคุมโรคระบาดในสุกรและหมูป่า 

 
 

ข้อ ๒๒ ในหมวดนี้ 
“สัตว์”  หมายความว่า  สุกรหรือหมูป่า 
ข้อ ๒๓ ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการตามระบบการป้องกันโรคระบาด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดูแลสุขภาพสัตว์โดยการถ่ายพยาธิสัตว์ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๒) ให้วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือย  วัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สุกร  หรือวัคซีนป้องกันโรคอื่น

ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  และพ้ืนที่การให้วัคซีนให้เป็นไปตามที่
อธิบดีประกาศกําหนด   
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(๓) ทดสอบโรคตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๔) จดบันทึกข้อมูลการให้วัคซีน  การตรวจ  และการรักษาโรคตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 
(๕) ป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพตามข้อ  ๒๔  ข้อ  ๒๕  หรือข้อ  ๒๖  แล้วแต่กรณี 
(๖) สัตว์ที่นําเข้ามาเลี้ยงใหม่ต้องทราบแหล่งที่มา  และต้องมาจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มีระบบ

ป้องกันโรคระบาด  รวมทั้งต้องไม่มีโรคตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด   
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ข้อ ๒๔ ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการให้มีการป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับ

การเล้ียงสัตว์จํานวนไม่เกินห้าสิบตัว  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับจํานวนและอายุของสัตว์   
(๒) จัดให้มีอ่างน้ํายา  หรืออุปกรณ์สําหรับฆ่าเชื้อโรค  หรือมีรองเท้าสําหรับเปลี่ยนที่ทางเข้า

บริเวณคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  ทั้งนี้  ห้ามนํารองเท้าภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ออกไปใช้ภายนอก 
(๓) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่างสมํ่าเสมอ  และ 

ในกรณีที่มีการขายสัตว์  ให้ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์หลังการขาย 
(๔) เก็บและกําจัดซากสัตว์อย่างเหมาะสม  และควบคุมดูแลความสะอาดในบริเวณสถานที่

เลี้ยงสัตว์  ในกรณีที่ มีการนําซากสัตว์ออกจากสถานที่ เลี้ยงสัตว์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๕) มีคอก  โรงเรือน  หรือสถานที่กักสัตว์ก่อนนําเข้าร่วมฝูงอย่างน้อยสิบสี่วัน  เว้นแต่ในกรณี
ที่ไม่มีคอก  โรงเรือน  หรือสถานที่ดังกล่าว  ให้เลี้ยงสัตว์ในรูปแบบการเล้ียงแบบเข้าหมดออกหมดของ
โรงเรือนหรือคอก  (All  In - All  Out) 

(๖) ตรวจตรา  ดูแล  และป้องกันมิให้สัตว์ที่อาจเป็นพาหะนําโรคเข้าไปในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 
(๗) เก็บอาหารให้สะอาด  แห้ง  ไม่อับชื้น  ไม่มีเชื้อราหรือวัตถุที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ปนเปื้อน

ในอาหาร  และสามารถป้องกันพาหะนําโรคและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์ได้   
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ข้อ ๒๕ ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการให้มีการป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับ

การเล้ียงสัตว์จํานวนเกินกว่าห้าสิบตัวแต่ไม่เกินห้าร้อยตัว  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริเวณที่เลี้ยงสัตว์ต้องแยกจากบ้านหรือที่พักอาศัยของคนอย่างชัดเจน  โดยมีคอกหรือ

โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับจํานวนและอายุของสัตว์ 
(๒) ป้องกันคนหรือยานพาหนะจากภายนอกเข้าออกสถานที่เลี้ยงสัตว์  เว้นแต่มีการทําลาย

เชื้อโรคก่อน  ทั้งนี้  ห้ามยานพาหนะรับซื้อสัตว์เข้าฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
(๓) จัดให้มีอ่างน้ํายา  หรืออุปกรณ์สําหรับฆ่าเชื้อโรค  หรือมีรองเท้าสําหรับเปลี่ยนที่ทางเข้า

บริเวณคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  และมีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ที่ทางเข้าบริเวณโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  ทั้งนี้  
ห้ามนํารองเท้าภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ออกไปใช้ภายนอก 
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หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

  

(๔) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่างสมํ่าเสมอ  และ 
ในกรณีที่มีการขายสัตว์  ให้ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์หลังการขาย 

(๕) เก็บและกําจัดซากสัตว์อย่างเหมาะสม  และควบคุมดูแลความสะอาดในบริเวณสถานที่
เลี้ยงสัตว์  ในกรณีที่มีการนําซากสัตว์ออกจากสถานที่เลี้ยงสัตว์  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๖) มีคอก  โรงเรือน  หรือสถานที่กักสัตว์ก่อนนําเข้าร่วมฝูงอย่างน้อยสิบสี่วัน  เว้นแต่ในกรณี
ที่ไม่มีคอก  โรงเรือน  หรือสถานที่ดังกล่าว  ให้เลี้ยงสัตว์ในรูปแบบการเลี้ยงแบบเข้าหมดออกหมด 
ของโรงเรือนหรือคอก  (All  In - All  Out) 

(๗) สัตว์ที่นําเข้ามาเลี้ยงใหม่ต้องทราบแหล่งที่มา  หรือไม่มีโรคตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  
และมีระยะเวลาพักคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนนําสัตว์ชุดใหม่เข้ามาเลี้ยง 
โดยนับจากวันที่มีการฆ่าเชื้อโดยใช้น้ํายาฆ่าเชื้อ 

(๘) ไม่ใช้พ่อพันธุ์ร่วมกับฟาร์มหรือสถานที่เล้ียงสัตว์อื่น  หากจําเป็นต้องใช้พ่อพันธุ์ควรมาจากฟาร์ม
หรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มีประวัติเชื่อถือได้ 

(๙) ตรวจตรา  ดูแล  และป้องกันมิให้สัตว์ที่อาจเป็นพาหะนําโรคเข้าไปในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 
(๑๐) เก็บอาหารให้สะอาด  แห้ง  ไม่อับชื้น  ไม่มีเชื้อราหรือวัตถุที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ปนเปื้อน

ในอาหาร  และสามารถป้องกันพาหะนําโรคและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์ได้   
(๑๑) จัดให้มีสถานที่จําหน่ายสัตว์หรือเนื้อสัตว์ภายนอกสถานท่ีเลี้ยงสัตว์   
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ข้อ ๒๖ ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการให้มีการป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับ

การเล้ียงสัตว์จํานวนเกินกว่าห้าร้อยตัวข้ึนไป  ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริเวณที่เลี้ยงสัตว์ต้องแยกจากบ้านหรือที่พักอาศัยของคนอย่างชัดเจน  โดยมีคอกหรือ

โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับจํานวนและอายุของสัตว์ 
(๒) ป้องกันคนหรือยานพาหนะจากภายนอกเข้าออกสถานที่เลี้ยงสัตว์  เว้นแต่มีการทําลาย

เชื้อโรคก่อน  ทั้งนี้  ห้ามยานพาหนะรับซื้อสัตว์เข้าฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
(๓) จัดให้มีอ่างนํ้ายาหรืออุปกรณ์สําหรับฆ่าเชื้อโรค  หรือมีรองเท้าสําหรับเปลี่ยนที่ทางเข้า

บริเวณคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  และมีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ที่ทางเข้าบริเวณโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  ทั้งนี้  
ห้ามนํารองเท้าภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ออกไปใช้ภายนอก 

(๔) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่างสมํ่าเสมอ  และ 
ในกรณีที่มีการขายสัตว์  ให้ทําความสะอาดและทําลายเชื้อในโรคคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์หลังการขาย 

(๕) เก็บและกําจัดซากสัตว์อย่างเหมาะสม  และควบคุมดูแลความสะอาดในบริเวณสถานที่
เลี้ยงสัตว์  ในกรณีที่มีการนําซากสัตว์ออกจากสถานที่เลี้ยงสัตว์  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 
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หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

  

(๖) มีคอก  โรงเรือน  หรือสถานที่กักสัตว์ก่อนนําเข้าร่วมฝูงอย่างน้อยสิบสี่วัน  โดยอยู่ห่างจาก
คอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่างน้อยสิบเมตร  เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีคอก  โรงเรือน  หรือสถานที่ดังกล่าว  
ให้เลี้ยงสัตว์ในรูปแบบการเลี้ยงแบบเข้าหมดออกหมดของโรงเรือนหรือคอก  (All  In - All  Out)  

(๗) สัตว์ที่นําเข้ามาเลี้ยงใหม่ต้องทราบแหล่งที่มา  หรือไม่มีโรคตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  
และมีระยะเวลาพักคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนนําสัตว์ชุดใหม่เข้ามาเลี้ยงโดยนับจาก
วันที่มีการฆ่าเชื้อโดยใช้น้ํายาฆ่าเชื้อ 

(๘) ไม่ใช้พ่อพันธุ์ร่วมกับฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์อื่น  หากจําเป็นต้องใช้พ่อพันธุ์ควรมาจากฟาร์ม
หรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มีประวัติเชื่อถือได้ 

(๙) ตรวจตรา  ดูแล  และป้องกันมิให้สัตว์ที่อาจเป็นพาหะนําโรคเข้าไปในคอกหรือโรงเรือน
เลี้ยงสัตว์ 

(๑๐) เก็บอาหารให้สะอาด  แห้ง  ไม่อับชื้น  ไม่มีเชื้อราหรือวัตถทุี่เป็นอันตรายต่อสัตว์ปนเปื้อน
ในอาหาร  และสามารถป้องกันพาหะนําโรคและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์ได้   

(๑๑) จัดให้มีสถานที่จําหน่ายสัตว์หรือเนื้อสัตว์ภายนอกสถานท่ีเลี้ยงสัตว์   
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ มีโรคระบาดในสถานท่ีหรือบริเวณที่ใช้เลี้ยงสัตว์  หรือพื้นที่ใกล้เคียง   

ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการตามระบบการควบคุมโรคระบาดจนกว่าโรคจะสงบและสัตวแพทย์มีคําสั่งเป็นอย่างอื่น   
การดําเนินการตามระบบการควบคุมโรคระบาดให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องจัดให้สัตว์อยู่ในคอกหรือโรงเรือนเล้ียงสัตว์  โดยมีอาหารและนํ้าเพียงพอและเหมาะสม

สําหรับสัตว์ในคอกหรือในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  รวมทั้งควบคุมดูแลมิให้สัตว์ออกไปนอกคอกหรือโรงเรือน
เลี้ยงสัตว์ 

(๒) ห้ามยานพาหนะหรือบุคคลภายนอกเข้าไปในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์โดยเด็ดขาด   
เว้นแต่เป็นการเข้าไปเพื่อการควบคุมโรค 

(๓) ดําเนินการควบคุมโรคตามมาตรการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
หมวด  ๕ 

ระบบการป้องกันโรคระบาดและระบบการควบคุมโรคระบาดในสุนัขและแมว 
 

 

ข้อ ๒๘ ในหมวดนี้ 
“สัตว์”  หมายความว่า  สุนัขหรือแมว 
ข้อ ๒๙ ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการตามระบบการป้องกันโรคระบาด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดูแลสุขภาพสัตว์โดยการถ่ายพยาธิสัตว์ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๒) ให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือวัคซีนป้องกันโรคอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๓) จดบันทึกข้อมูลการให้วัคซีน  การตรวจ  และการรักษาโรค  ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
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(๔) เลี้ยงสัตว์ในบริเวณที่มีรั้วรอบหรือขอบเขตชัดเจน  และมีขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมกับจํานวน
และพันธุ์สัตว์  รวมทั้งทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคในบริเวณสถานที่เลี้ยงสัตว์อย่างสมํ่าเสมอ   

(๕) ไม่ปล่อยสัตว์ไปยังสถานท่ีสาธารณะโดยไม่มีการควบคุม  หากจําเป็นต้องไปในที่สาธารณะ
ต้องมีอุปกรณ์ในการควบคุมหรือดูแล  เช่น  สายจูงและปลอกคอ  เพื่อไม่ให้สัตว์อยู่นอกเหนือการควบคุม  
และให้มีการเก็บมูลของสัตว์ทุกคร้ังที่มีการขับถ่ายในที่สาธารณะ  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน 
การเกิดโรค 

(๖) ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือถูกสัตว์ที่อาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด  
ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในย่ีสิบสี่ชั่วโมง 

(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ในกรณีที่การเลี้ยงสัตว์ตามวรรคหนึ่งเป็นการเลี้ยงพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์สัตว์เพื่อการพาณิชย์   

ให้เจ้าของสัตว์จัดให้มีการทดสอบโรคบรูเซลลา  หรือโรคอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ข้อ ๓๐ ในกรณีที่มีโรคระบาดในบริเวณที่ใช้เล้ียงสัตว์หรือพื้นที่ใกล้เคียง  ให้เจ้าของสัตว์

ดําเนินการตามระบบการควบคุมโรคระบาดจนกว่าโรคจะสงบและสัตวแพทย์มีคําสั่งเป็นอย่างอื่น   
การดําเนินการตามระบบการควบคุมโรคระบาดตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

หมวด  ๖ 
ระบบการป้องกันโรคระบาดและระบบการควบคุมโรคระบาดในม้า 

 
 

ข้อ ๓๑ ในหมวดนี้ 
“สัตว์”  หมายความว่า  ม้า 
ข้อ ๓๒ ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการตามระบบการป้องกันโรคระบาด  ดังต่อไปนี้   
(๑) ดูแลสุขภาพสัตว์โดยการถ่ายพยาธิสัตว์ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๒) ให้วัคซีนป้องกันโรคตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  

และพื้นที่การให้วัคซีนให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด   
(๓) ทดสอบโรคตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๔) จดบันทึกข้อมูลการให้วัคซีน  การตรวจ  และการรักษาโรค  ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๕) ป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพตามข้อ  ๓๓   
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ข้อ ๓๓ ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการให้มีการป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับจํานวนและขนาดของสัตว์ 
(๒) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  และบริเวณคอกหรือ

โรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่างสมํ่าเสมอ   
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(๓) ตรวจตรา  ดูแล  และป้องกันมิให้สัตว์ที่อาจเป็นพาหะนําโรคเข้าไปในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 
(๔) เก็บอาหารให้สะอาด  แห้ง  ไม่อับชื้น  ไม่มีเชื้อราหรือวัตถุที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ปนเปื้อน

ในอาหาร  และสามารถป้องกันพาหะนําโรคและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์ได้ 
(๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ข้อ ๓๔ ในกรณีที่ มีโรคระบาดในสถานท่ีหรือบริเวณที่ใช้เลี้ยงสัตว์  หรือพื้นที่ใกล้เคียง   

ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการตามระบบการควบคุมโรคระบาดจนกว่าโรคจะสงบและสัตวแพทย์มีคําสั่ง 
เป็นอย่างอื่น   

การดําเนินการตามระบบการควบคุมโรคระบาดให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องจัดให้สัตว์อยู่ในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  โดยมีอาหารและนํ้าเพียงพอและเหมาะสม

สําหรับสัตว์ในคอกหรือในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  รวมทั้งควบคุมดูแลมิให้สัตว์ออกไปนอกคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์   
(๒) ห้ามยานพาหนะหรือบุคคลภายนอกเข้าไปในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์โดยเด็ดขาด   

เว้นแต่เป็นการเข้าไปเพื่อการควบคุมโรค 
(๓) ดําเนินการควบคุมโรคตามมาตรการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

หมวด  ๗ 
ระบบการป้องกันโรคระบาดและระบบการควบคุมโรคระบาดในชา้ง 

 
 

ข้อ ๓๕ ในหมวดนี้ 
“สัตว์”  หมายความว่า  ช้าง 
ข้อ ๓๖ ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการตามระบบการป้องกันโรคระบาด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดูแลสุขภาพสัตว์โดยการถ่ายพยาธิสัตว์ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๒) ให้วัคซีนป้องกันโรคตามที่อธิบดีประกาศกําหนด  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  

และพื้นที่การให้วัคซีนให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด   
(๓) ทดสอบโรคตามที่อธิบดีประกาศกําหนด   
(๔) จดบันทึกข้อมูลการให้วัคซีน  การตรวจ  และการรักษาโรค  ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๕) ป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพตามข้อ  ๓๗   
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ข้อ ๓๗ ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการให้มีการป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับจํานวนและขนาดของสัตว์   
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(๒) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคในสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เลี้ยงสัตว์อย่างสมํ่าเสมอ   
(๓) ไม่ปล่อยสัตว์ไปยังสถานท่ีสาธารณะโดยไม่มีการควบคุม  หากจําเป็นต้องไปในที่สาธารณะ

ต้องมีอุปกรณ์ในการควบคุมหรือดูแลที่เหมาะสมและแข็งแรง  เพื่อไม่ให้สัตว์อยู่นอกเหนือการควบคุม  
และให้มีการเก็บมูลของสัตว์ทุกคร้ังที่มีการขับถ่ายในที่สาธารณะ  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการเกิดโรค 

(๔) เก็บอาหารให้สะอาด  แห้ง  ไม่อับชื้น  ไม่มีเชื้อราหรือวัตถุที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ปนเปื้อน
ในอาหาร  และสามารถป้องกันพาหะนําโรคและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์ได้ 

(๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
ข้อ ๓๘ ในกรณีที่ มีโรคระบาดในสถานท่ีหรือบริเวณที่ใช้เลี้ยงสัตว์  หรือพื้นที่ใกล้เคียง   

ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการตามระบบการควบคุมโรคระบาดจนกว่าโรคจะสงบและสัตวแพทย์มีคําสั่งเป็นอย่างอื่น   
การดําเนินการตามระบบการควบคุมโรคระบาดให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องจัดให้สัตว์อยู่ในสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เลี้ยงสัตว์  โดยมอีาหารและน้ําเพียงพอและเหมาะสม

สําหรับสัตว์ในสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เลี้ยงสัตว์  รวมทั้งควบคุมดูแลมิให้สัตว์ออกไปนอกสถานท่ีหรือ
บริเวณที่ใช้เลี้ยงสัตว์ 

(๒) ห้ามยานพาหนะหรือบุคคลภายนอกเข้าไปในสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เลี้ยงสัตว์โดยเด็ดขาด  
เว้นแต่เป็นการเข้าไปเพื่อการควบคุมโรค 

(๓) ดําเนินการควบคุมโรคตามมาตรการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ลักษณ์  วจนานวัช 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนที่   ๔๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๗  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติให้ระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในช้าง  ม้า  โค  กระบือ  
แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  หมูป่า  สุนัข  แมว  นก  ไก่  เป็ด  ห่าน  และสัตว์ชนิดอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดค่าชดใช้ราคาสัตว์ที่ถูกทําลายอันเนื่องจากเป็นโรคระบาด 
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด  หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๑๓  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ในกรณีที่สัตวแพทย์มีคําสั่งให้ เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์จัดการทําลายสัตว์ที่ เป็น 
โรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด  หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด   
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินขึ้นคณะหนึ่งเพื่อทําหน้าที่ประเมินราคาสัตว์ 
หรือซากสัตว์ที่ถูกทําลาย 

คณะกรรมการประเมินให้ประกอบด้วยสัตวแพทย์หนึ่งคน  และพนักงานฝ่ายปกครองท้องที่
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยสองคน  เป็นกรรมการ  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

ข้อ ๒ การประชุมของคณะกรรมการประเมิน  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการประเมินมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบและพิจารณาข้อเท็จจริงอันเก่ียวกับการกระทําของเจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ว่า

เป็นการจงใจกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์หรือไม่ 
(๒) กําหนดค่าชดใช้ราคาสัตว์หรือซากสัตว์ที่ถูกทําลายตามคําสั่งของสัตวแพทย์อันเน่ืองจาก

สัตว์เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด  หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด   
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สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

ข้อ ๔ ค่าชดใช้ราคาสัตว์หรือซากสัตว์ที่ถูกทําลายตามคําส่ังของสัตวแพทย์อันเนื่องจาก
สัตว์เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด  หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด  
ให้จ่ายไม่ต่ํากว่าสามในสี่ของราคาสัตว์หรือซากสัตว์ซึ่งอาจขายได้ในตลาดท้องที่ก่อนเกิดโรคระบาด 

ค่าชดใช้ราคาตามวรรคหนึ่ง  ให้พิจารณาจากมูลค่าที่เกิดความเสียหายที่แท้จริง  แต่ไม่รวม
ราคาพันธุ์สัตว์  โดยให้คํานึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในตลาดท้องที่ก่อนเกิดโรคระบาด 

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการประเมินดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่สัตวแพทย์สั่งให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์จัดการทําลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
เป็นโรคระบาด  หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด  หากไม่อาจดําเนินการได้ทันภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว  คณะกรรมการประเมินจะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ  
เพื่อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการประเมินแจ้งผลการพิจารณาพร้อมทั้งเหตุผลประกอบการพิจารณา  
สิทธิในการอุทธรณ์  การยื่นอุทธรณ์  และระยะเวลาในการอุทธรณ์ไปยังเจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ชักช้า 

เม่ือคณะกรรมการประเมินได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้คณะกรรมการประเมินรายงาน
ผลการพิจารณากําหนดค่าชดใช้ราคาดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบต่อไป 

ข้อ ๗ ในกรณีเจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ไม่พอใจผลการพิจารณาของคณะกรรมการประเมิน   
ให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์อุทธรณ์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบผลการพิจารณา 

คําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 
ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการประเมินตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๔๙๙)  ออกตามความใน

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๔๙๙  ซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  
คงอยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตามกฎกระทรวงนี้  ทั้งนี้  ต้องไม่เกิน 
หนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๓  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติให้สัตวแพทย์มีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์
จัดการทําลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด  หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะ
ของโรคระบาด  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด  ทั้งน้ี  ให้ชดใช้ราคาแก่เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ 
ไม่ตํ่ากว่าสามในสี่ของราคาสัตว์หรือซากสัตว์ซึ่งอาจขายได้ในตลาดท้องท่ีก่อนเกิดโรคระบาด  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดอัตราค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่าย 
เนื่องในการปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการขออนุญาต 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๓๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้กําหนดอัตราค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการปฏิบัติงาน
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  ในการปฏิบัติงานในต่างประเทศ  ดังต่อไปนี้   

(๑) ค่าป่วยการ   วันละ  ๔,๕๐๐  บาท 
(๒) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น 
 (ก) ค่าธรรมเนียมสนามบิน   เท่าที่จ่ายจริง 
 (ข) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับหนังสือเดินทางและหนังสือตรวจลงตรา เท่าที่จ่ายจริง 
 (ค) ค่าตรวจร่างกายและทําวัคซีน   เท่าที่จ่ายจริง 
 (ง) ค่าเช่าที่พัก   เท่าที่จ่ายจริง 
 (จ) ค่าเคร่ืองแต่งตัว   เท่าที่จ่ายจริง 
 (ฉ) ค่าประกันภัย   เท่าที่จ่ายจริง 
 (ช) ค่ารักษาพยาบาลและเหตุฉุกเฉิน   เท่าที่จ่ายจริง 
 (ซ) ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร   เท่าที่จ่ายจริง 
 (ฌ) ค่าขนย้ายสิ่งของ   เท่าที่จ่ายจริง 
ข้อ ๒ ให้กําหนดอัตราค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการปฏิบัติงาน

ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ทําการโดยปกติในราชอาณาจักร  ดังต่อไปนี้   
(๑) ค่าป่วยการในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ  ชั่วโมงแรกรวมทั้งเวลาเดินทางให้คิด

คนละ  ๑๕๐  บาท  ชั่วโมงต่อไปให้คิด  คนละ  ๕๐  บาท 
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สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๒) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น 
 (ก) ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง   กิโลเมตรละ  ๔  บาท 
 (ข) ค่าเช่าที่พัก   เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินวันละ  ๑,๒๐๐  บาท 
 (ค) ค่าทางพิเศษ   เท่าที่จ่ายจริง 
ข้อ ๓ ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะให้มีการดําเนินการเก่ียวกับการขออนุญาตมิได้จัดหา

ยานพาหนะเอง  ให้กําหนดอัตราค่ายานพาหนะให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทั้งในการปฏิบัติงานในต่างประเทศและ
ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ทําการโดยปกติในราชอาณาจักรเท่าที่จ่ายจริง 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๒๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๓๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติให้ผู้ประสงค์จะดําเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตในต่างประเทศหรือนอก
สถานที่ทําการโดยปกติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ  เป็นผู้จัดหายานพาหนะและรับผิดชอบชําระค่า
ป่วยการและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นต้องจ่ายเน่ืองในการปฏิบัติงานดังกล่าวตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  จึง
จําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๑) กรณีมีหลักฐานแสดงการซื้อขายซึ่งได้ทําการซื้อขายก่อนวันทําลายสิ่งของ  ให้พิจารณา
จากราคาตามหลักฐานนั้น  โดยให้ใช้ราคาสุทธิหลังจากหักค่าเสื่อมราคาแล้ว  ทั้งนี้  การชดใช้ราคาสิ่งของ
ต้องไม่สูงเกินกว่าความเป็นจริงของราคาท้องตลาดแห่งท้องที่ในวันที่ทําลายส่ิงของ 

(๒) กรณีไม่มีหลักฐานแสดงการซ้ือขายตาม  (๑)  ให้คณะกรรมการประเมินพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ถ้ามีราคามาตรฐานท่ีทางราชการกําหนด  ให้พิจารณาจากราคาดังกล่าว  โดยให้ใช้
ราคาสุทธิหลังจากหักค่าเสื่อมราคาแล้ว 

 (ข) ถ้าไม่มีราคามาตรฐานท่ีทางราชการกําหนด  ให้ใช้ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติของ
ราคาท้องตลาดแห่งท้องที่ในวันที่ทําลายสิ่งของ  หรือกรณีไม่อาจเทียบราคาจากตลาดแห่งท้องที่ในวันที่
ทําลายส่ิงของนั้นได้  ให้คณะกรรมการประเมินเทียบจากราคาตลาดแห่งท้องที่ซึ่งมีพื้นที่ใกล้เคียงกับตลาด 
แห่งท้องที่ในวันที่ทําลายสิ่งของ  โดยให้ใช้ราคาสุทธิหลังจากหักค่าเสื่อมราคาแล้ว   

กรณีสิ่งของใด ๆ  ซึ่งไม่อาจหักค่าเสื่อมราคาได้  ให้คณะกรรมการประเมินพิจารณาชดใช้ราคาสิ่งของ
ตามราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในวนัที่ทําลายสิ่งของโดยไม่ต้องหักค่าเสื่อมราคา 

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการประเมินดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่สัตวแพทย์ทําลายส่ิงของ  หากไม่อาจดําเนินการได้ทันภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  
คณะกรรมการประเมินจะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ  เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการประเมินแจ้งผลการพิจารณาพร้อมทั้งเหตุผลประกอบการพิจารณา  
สิทธิในการอุทธรณ์  การย่ืนอุทธรณ์  และระยะเวลาในการอุทธรณ์ไปยังเจ้าของสิ่งของโดยไม่ชักช้า 

เม่ือคณะกรรมการประเมินได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้คณะกรรมการประเมินรายงาน
ผลการพิจารณากําหนดค่าชดใช้ราคาดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบต่อไป 

ข้อ ๗ ในกรณี เจ้าของสิ่งของไม่พอใจผลการพิจารณาของคณะกรรมการประเมิน   
ให้เจ้าของสิ่งของอุทธรณ์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบผลการพิจารณา 

คําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 

หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดค่าชดใช้ราคาสิ่งของที่ถูกทําลายอันเนื่องจากมีเชื้อโรคระบาด 
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๔๐  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ในกรณีที่สัตวแพทย์ทําลายส่ิงของใด ๆ  ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า 
มีเชื้อโรคระบาด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินขึ้นคณะหน่ึง  เพื่อทําหน้าที่
ประเมินราคาสิ่งของที่ถูกทําลายนั้น 

คณะกรรมการประเมินให้ประกอบด้วยสัตวแพทย์หนึ่งคน  และพนักงานฝ่ายปกครองท้องที่
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยสองคน  เป็นกรรมการ  และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งกรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ 

ข้อ ๒ การประชุมของคณะกรรมการประเมิน  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง 
ในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

ข้อ ๓ ให้คณะกรรมการประเมินมีอํานาจหน้าที่  ดงัต่อไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบและพิจารณาข้อเท็จจริงอันเก่ียวกับการกระทําของเจ้าของสิ่งของนั้นว่า 

เป็นการจงใจกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์หรือไม่ 
(๒) กําหนดค่าชดใช้ราคาสิ่งของท่ีถูกสัตวแพทย์ทําลายอันเนื่องจากมีเชื้อโรคระบาดหรือมีเหตุ

อันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด 
ข้อ ๔ ค่าชดใช้ราคาส่ิงของที่ถูกสัตวแพทย์ทําลายอันเนื่องจากมีเชื้อโรคระบาดหรือมีเหตุ

อันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด  ให้คณะกรรมการประเมินพิจารณาจากหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

92 รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

(๑) กรณีมีหลักฐานแสดงการซื้อขายซึ่งได้ทําการซื้อขายก่อนวันทําลายสิ่งของ  ให้พิจารณา
จากราคาตามหลักฐานนั้น  โดยให้ใช้ราคาสุทธิหลังจากหักค่าเสื่อมราคาแล้ว  ทั้งนี้  การชดใช้ราคาสิ่งของ
ต้องไม่สูงเกินกว่าความเป็นจริงของราคาท้องตลาดแห่งท้องที่ในวันที่ทําลายส่ิงของ 

(๒) กรณีไม่มีหลักฐานแสดงการซ้ือขายตาม  (๑)  ให้คณะกรรมการประเมินพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ถ้ามีราคามาตรฐานท่ีทางราชการกําหนด  ให้พิจารณาจากราคาดังกล่าว  โดยให้ใช้
ราคาสุทธิหลังจากหักค่าเสื่อมราคาแล้ว 

 (ข) ถ้าไม่มีราคามาตรฐานท่ีทางราชการกําหนด  ให้ใช้ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติของ
ราคาท้องตลาดแห่งท้องที่ในวันที่ทําลายสิ่งของ  หรือกรณีไม่อาจเทียบราคาจากตลาดแห่งท้องที่ในวันที่
ทําลายส่ิงของนั้นได้  ให้คณะกรรมการประเมินเทียบจากราคาตลาดแห่งท้องที่ซึ่งมีพื้นที่ใกล้เคียงกับตลาด 
แห่งท้องที่ในวันที่ทําลายสิ่งของ  โดยให้ใช้ราคาสุทธิหลังจากหักค่าเสื่อมราคาแล้ว   

กรณีสิ่งของใด ๆ  ซึ่งไม่อาจหักค่าเสื่อมราคาได้  ให้คณะกรรมการประเมินพิจารณาชดใช้ราคาสิ่งของ
ตามราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในวนัที่ทําลายสิ่งของโดยไม่ต้องหักค่าเสื่อมราคา 

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการประเมินดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่สัตวแพทย์ทําลายส่ิงของ  หากไม่อาจดําเนินการได้ทันภายในกําหนดเวลาดังกล่าว  
คณะกรรมการประเมินจะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ  เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสามสิบวัน 

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการประเมินแจ้งผลการพิจารณาพร้อมทั้งเหตุผลประกอบการพิจารณา  
สิทธิในการอุทธรณ์  การย่ืนอุทธรณ์  และระยะเวลาในการอุทธรณ์ไปยังเจ้าของสิ่งของโดยไม่ชักช้า 

เม่ือคณะกรรมการประเมินได้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้คณะกรรมการประเมินรายงาน
ผลการพิจารณากําหนดค่าชดใช้ราคาดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบต่อไป 

ข้อ ๗ ในกรณี เจ้าของสิ่งของไม่พอใจผลการพิจารณาของคณะกรรมการประเมิน   
ให้เจ้าของสิ่งของอุทธรณ์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบผลการพิจารณา 

คําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 

93รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๔๐  (๕)  แห่งพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บัญญัติให้สัตวแพทย์มีอํานาจทําลายสิ่งของใด ๆ  ที่มีเช้ือโรคระบาดหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่ามีเช้ือโรคระบาด  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด  ทั้งนี้  ให้ชดใช้ราคาสิ่งของ
แก่เจ้าของตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  กําหนดโรคระบาดสัตว์เพิ่มเติม   
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในคํานิยามคําว่า  “โรคระบาด”  ตามมาตรา  ๔  ประกอบมาตรา  ๕  
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้เพิ่มโรคดังต่อไปนี้เป็นโรคระบาดตามมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  

พ.ศ.  ๒๕๕๘   
  ก. โรคระบาดในสัตว์ปีก 
   (๑) โรคอหิวาต์สัตว์ปีก  (fowl  cholera) 
   (๒) โรคหลอดลมอักเสบติดเชื้อในสัตว์ปีก  (avian  infectious  bronchitis) 
   (๓) โรคกล่องเสียงและหลอดลมอักเสบติดเชื้อในสัตว์ปีก  (avian  infectious  

laryngotracheitis) 
   (๔) โรคไวรัสตับอักเสบในเป็ด  (duck  viral  hepatitis)   
   (๕) โรคกัมโบโร  (Gumboro  disease  หรือ  infectious  bursal  disease) 
   (๖) โรคโพรงจมูกหลอดลมอักเสบในไก่งวง  (turkey  rhinotracheitis) 
   (๗) โรคมาเรก  (Marek’s  disease) 
   (๘) กลุ่มอาการไข่ลด  (egg  drop  syndrome) 
   (๙) โรคโลหิตจางติดต่อในไก่  (chicken  infectious  anaemia) 
   (๑๐) โรคพาร์โวไวรัสในห่านและเป็ดเทศ  (infection  with  parvovirus  in  

goose  and  Muscovy  duck) 
  ข. โรคระบาดในสัตว์เค้ียวเอื้อง 
   (๑) โรคปอดและเยื่อหุ้มปอดอักเสบติดต่อในโคและกระบือ  (contagious  bovine  

pleuropneumonia)   
   (๒) โรคบีวีดี  (bovine  viral  diarrhoea)  หรือโรคเอ็มดี  (mucosal  disease) 
   (๓) โรคทริโคโมแนส  (trichomonosis) 
   (๔) โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโค  (enzootic  bovine  leukosis)   
   (๕) โรคลัมปี  สกิน  (lumpy  skin  disease) 
   (๖) โรคไข้สามวัน  (bovine  ephemeral  fever) 
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   (๗) โรคไข้มาลิกแนนต์แคทาร์รัลในโค  (bovine  malignant  catarrhal  fever)   
   (๘) โรคโพรงจมูกและหลอดลมอักเสบติดเชื้อในโค  (infectious  bovine  

rhinotracheitis) 
   (๙) โรคปอดและเยื่อหุ้มปอดอักเสบติดต่อในแพะ  (contagious  caprine  

pleuropneumonia)   
   (๑๐) โรคสมองฟ่ามในแกะ  หรือโรคสเครพี  (Scrapie  หรือ  transmissible  

spongiform  encephalopathies) 
   (๑๑) โรคไข้เห็บ  (bovine  babesiosis)   
   (๑๒) โรคแอนาพลาสมา  (bovine  anaplasmosis) 
   (๑๓) โรคไทเลเรีย  (theileriasis  หรือ  theileriosis) 
   (๑๔) โรคชมัลเลนแบร์ก  (Schmallenberg) 
   (๑๕) โรคอะคะบะเนะ  (Akabane  disease)   
   (๑๖) โรคแบล็กเลก  หรือโรคไข้ขาดํา  (blackleg) 
   (๑๗) โรคข้อและสมองอักเสบในแพะ  (ซีเออี)  [caprine  arthritis  encephalitis  

(CAE)] 
   (๑๘) โรคปากอักเสบพุพอง  (contagious  ecthyma  หรือ  orf) 
   (๑๙) โรคเมดิ - วิสนา  (Maedi-visna) 
   (๒๐) กาฬโรคสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก  (พีพีอาร์)  [peste  des  petits  

ruminants  (PPR)] 
   (๒๑) โรคไข้คิว  (Q  fever) 
   (๒๒) วัณโรคเทียม  (pseudotuberculosis)   
   (๒๓) โรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ต่อมในแกะ  (ovine  pulmonary  adenocarcinoma)  

หรือโรคจากซิกเต  (jaagsiekte)   
   (๒๔) โรคบีอาร์เอสวี  (infection  with  bovine  respiratory  syncytial  virus)   
   (๒๕) โรคพีไอ - ๓  (infection  with  parainfluenza-3  virus) 
  ค. โรคระบาดในสัตว์กระเพาะเดี่ยว 
   (๑) กลุ่มอาการระบบสืบพันธุ์และทางเดินหายใจในสุกร  (พีอาร์อาร์เอส)  

[porcine  reproductive  and  respiratory  syndrome  (PRRS)]   
   (๒) กาฬโรคแอฟริกาในม้า  (African  horse  plague  หรือ  African  

horse  sickness)   
   (๓) โรคไข้เห็บม้า  (equine  piroplasmosis) 
   (๔) โรคมดลูกอักเสบติดต่อในม้า  (contagious  equine  metritis) 
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   (๕) โรคเรื้อนม้า  (horse  mange) 
   (๖) โรคหลอดเลือดแดงอักเสบในม้า  (อีวีเอ)  [equine  viral  arteritis  (EVA)] 
   (๗) โรคสมองและไขสันหลังอักเสบในม้า  (equine  encephalomyelitis) 
   (๘) โรคสมองและไขสันหลังอักเสบเวเนซูเอลาในม้า  (Venezuelan  

equine  encephalomyelitis) 
   (๙) โรคดูรีน  (dourine) 
   (๑๐) โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร  (African  swine  fever) 
   (๑๑) โรคกระเพาะลําไส้อักเสบติดต่อ  (transmissible  gastroenteritis) 
   (๑๒) โรคสมองไขสันหลังอักเสบเหตุเอนเทอโรไวรัส  (enterovirus  

encephalomyelitis)  หรือ  โรคเทสเชน  (Teschen  disease) 
   (๑๓) โรคท้องร่วงระบาดในสุกร  (porcine  epidemic  diarrhoea)   
   (๑๔) โรคโพรงจมูกและปอดอักเสบในม้า  (equine  rhinopneumonitis)   
   (๑๕) โรคหลอดนํ้าเหลืองอักเสบระบาด  (epizootic  lymphangitis) 
   (๑๖) โรคมงคล่อพิษ  (glanders) 
   (๑๗) โรคพยาธิเม็ดสาคู  (cysticercosis) 
   (๑๘) โรคเซอร์โคไวรัสในสุกร  (พีซีวีดี)  [porcine  circovirus  disease  

(PCVD)]   
  ง. โรคระบาดในผ้ึง 
   (๑) โรคอเมริกันฟาล์วบรูด  (American  foul  brood  disease  หรือ  

American  foulbrood  disease) 
   (๒) โรคยูโรเปียนฟาล์วบรูด  (European  foul  brood  disease  หรือ  

European  foulbrood  disease) 
   (๓) โรคอัมพาตของผึ้ง  (black  disease)   
   (๔) โรคอะคาริน  (acarapisosis  หรือ  acarine  disease)   
   (๕) โรควาร์รัว  (varroosis) 
   (๖) โรคโทรพิลีแลปส์  (Tropilaelaps  disease) 
   (๗) โรคโนซีมา  (nosemosis) 
   (๘) โรคชอล์กบรูด  (chalkbrood  disease) 
   (๙) โรคแซกบรูด  (sacbrood  disease) 
   (๑๐) โรคเบราลา  (braula  disease) 
   (๑๑) การติดโรคปรสิตด้วงรังผึ้ง  (infestation  of  Aethina  tumida) 
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  จ. โรคระบาดในสัตว์หลายชนิด 
   (๑) โรคไวรัสอีโบลา  (Ebola  virus  disease) 
   (๒) โรคไมโคพลาสมา  (mycoplasmosis)   
   (๓) โรคฝีดาษ  (pox) 
   (๔) โรคคลามิเดีย  (chlamydiosis) 
   (๕) โรคเมลิออยด์  หรือโรคมงคล่อเทียม  (melioidosis) 
   (๖) โรคไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ  (influenza  virus  type  A)   
   (๗) โรคบาดทะยัก  (tetanus)   
   (๘) โรคทริพาโนโซมา  (trypanosomiasis) 
   (๙) โรคทอกโซพลาสมา  (toxoplasmosis) 
   (๑๐) โรคสเตรปโทค็อกคัส  (streptococcosis) 
   (๑๑) โรคแคมพิโลแบกเตอร์  (campylobacteriosis) 
   (๑๒) โรคบลูทังก์  (bluetongue) 
   (๑๓) โรคพิษสุนัขบ้าเทียม  (pseudorabies  หรือ  Aujeszky's  disease) 
   (๑๔) โรคสมองอักเสบญี่ปุ่น  (Japanese  encephalitis) 
   (๑๕) โรคท้องเสียเร้ือรัง  (paratuberculosis) 
   (๑๖) โรคไข้ริฟต์แวลลีย์  (Rift  valley  fever) 
   (๑๗) โรคปากอักเสบพุพอง  (vesicular  stomatitis)   
   (๑๘) โรคเวสต์ไนล์  (west  Nile  fever)   
   (๑๙) โรคเฮนดรา  (infection  with  Hendra  virus  infectious  disease)   
   (๒๐) กลุ่มอาการทางเดินหายใจตะวันออกกลาง  (เมอร์ส - โควี)  [Middle  East  

respiratory  syndrome  (MERS - CoV)] 
   (๒๑) โรคเฮอร์พีส์  (herpes  virus  infectious  disease)   
  ฉ. โรคระบาดในสัตว์น้ํา 
   (๑) โรคเครฟิชเพลก  (crayfish  plague) 
   (๒) โรคเคเอชวี  (KHV  disease  หรือ  koi  herpesvirus  disease) 
   (๓) โรคไคทริดฟังกัส  (chytrid  fungus  disease  หรือ  infection  with  

Batrachochytrium  dendrobatidis) 
   (๔) โรคไจโรแด็กทีโลซิส  (gyrodactylosis  หรือ  infection  with  

Gyrodactylus  salaris) 
   (๕) โรคซีโนฮาลิโอทิส  (xenohaliotis  disease  หรือ  infection  with  

Xenohaliotis  californiensis) 
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   (๖) โรคติดเชื้อซาลโมนิด  แอลฟาไวรัส  (infection  with  salmonid  
alphavirus) 

   (๗) โรคตัวแดงดวงขาว  (white  spot  disease) 
   (๘) โรคทีเอส  (TS  หรือ  Taura  syndrome) 
   (๙) โรคเททระฮีดรัลแบคูโลไวรัส  (tetrahedral  baculovirosis) 
   (๑๐) โรคโบนาเมีย  (bonamiosis) 
   (๑๑) โรคฝีดาษจระเข้  (poxvirus  in  crocodile) 
   (๑๒) โรคเพอร์คินซัส  (perkinsosis) 
   (๑๓) โรคฟูรังคูโลซีส  (furunculosis) 
   (๑๔) โรคเมกาโลไซติไวรัส  (megalocytivirus  disease) 
   (๑๕) โรคมาร์ทีเลีย  (infection  with  Marteilia  refringens) 
   (๑๖) โรครานาไวรัส  (infection  with  ranavirus) 
   (๑๗) โรควีเอชเอส  (VHS  หรือ  viral  haemorrhagic  septicaemia) 
   (๑๘) โรควีเอ็นเอ็น  (VNN  หรือ  viral  nervous  necrosis) 
   (๑๙) โรคหัวเหลือง  (infection  with  yellow  head  virus) 
   (๒๐) โรคหางขาว  (white  tail  disease) 
   (๒๑) โรคอาร์เอสไอวี  (RSIV  disease  หรือ  red  sea  bream  iridoviral  

disease) 
   (๒๒) โรคอียูเอส  (EUS  หรือ  epizootic  ulcerative  syndrome) 
   (๒๓) โรคอีเอชเอ็น  (EHN  หรือ  epizootic  haematopoietic  necrosis) 
   (๒๔) โรคเอเอชพีเอ็นดี  (AHPND  หรือ  acute  hepatopancreatic  

necrosis  disease) 
   (๒๕) โรคเอชพีวี  (HPV  disease  หรือ  hepatopancreatic  parvovirus  

disease) 
   (๒๖) โรคเอสวีซี  (SVC  หรือ  spring  viraemia  of  carp) 
   (๒๗) โรคเอ็นเอชพี  (NHP  หรือ  necrotising  hepatopancreatitis) 
   (๒๘) โรคเอ็มบีวี  (MBV  disease  หรือ  spherical  baculovirosis) 
   (๒๙) โรคแอบาโลนีเฮอร์พีสไวรัส  (infection  with  abalone  herpesvirus) 
   (๓๐) โรคไอพีเอ็น  (IPN  หรือ  infectious  pancreatic  necrosis) 
   (๓๑) โรคไอเอชเอชเอ็น  (IHHN  หรือ  infectious  hypodermal  and  

haematopoietic  necrosis) 
   (๓๒) โรคไอเอชเอ็น  (IHN  หรือ  infectious  haematopoietic  necrosis) 
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   (๓๓) โรคไอเอ็มเอ็น  (IMN  หรือ  infectious  myonecrosis) 
   (๓๔) โรคไอเอสเอ  (ISA  หรือ  infection  with  infectious  salmon  

anaemia  virus) 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  กําหนดสัตว์ชนิดอื่น 

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในคํานิยามคําว่า  “สัตว์”  ตามมาตรา  ๔  ประกอบมาตรา  ๕  แห่ง
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  กําหนดสัตว์ชนิดอื่น   

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๘   
ข้อ ๓ ให้สัตว์ดังต่อไปนี้เป็นสัตว์ชนิดอื่น  ตามมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  

พ.ศ.  ๒๕๕๘   
(๑) กบ  และรวมถึงสัตว์จําพวกสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก 
(๒) กระจงหรือโก้ 
(๓) กระซู่ 
(๔) กระทิงหรือเมย  
(๕) กวาง 
(๖) กวางผา 
(๗) กุ้ง  และรวมถึงสัตว์จําพวกครัสเตเชียน  (Crustacean) 
(๘) กูปรีหรือโคไพร 
(๙) ควายป่า 

(๑๐) ค่าง 
(๑๑) จระเข้  และรวมถึงสัตว์ในวงศ์ครอกโคไดลิดี  (Family  Crocodylidae) 
(๑๒) จิงโจ้ 
(๑๓) ตะโขง  และรวมถึงสัตว์ในวงศ์แกเวียลิดี  (Family  Gavialidae)   
(๑๔) ตะพาบน้ํา   
(๑๕) เต่า 
(๑๖) ทรายหรือเนื้อทรายหรือตามะแน 
(๑๗) นากหญ้า 
(๑๘) นางอายหรือลิงลม 
(๑๙) ปลา 
(๒๐) ปลิงทะเล 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  กําหนดอาหารสุกที่ทํา  ประกอบ  หรือปรุงจากซากสัตว์ 
เป็นซากสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรควบคุมการนําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่านซึ่งอาหารสุกที่ทํา  ประกอบ   
หรือปรุงจากซากสัตว์เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด 

อาศัยอํานาจตามบทนิยามคําว่า  “ซากสัตว์”  ตามมาตรา  4  ประกอบมาตรา  ๕   
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“อาหารสุก”  หมายความว่า  สิ่งนั้นสามารถใช้รับประทานเป็นอาหารได้ทันที  และให้หมายความ  

รวมถึงสิ่งนั้นต้องนําไปดําเนินกรรมวิธีขั้นต่อไปอีกจึงจะใช้รับประทานได้   
ข้อ ๓ ให้อาหารสุกที่ทํา  ประกอบ  หรือปรุงจากซากสัตว์ดังต่อไปนี้เป็นซากสัตว์ตามมาตรา  ๔  

แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เฉพาะการนําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่านราชอาณาจักร 
(๑) ไส้กรอกทุกชนิด  (Sausages) 
(๒) กุนเชียง  (Chinese  Sausages)   
(๓) แหนม  หรือจ้ินส้ม  (Sour  pork  sausages)   
(๔) มั้ม  หรือหมํ่า  หรือซาลามี  (Salami) 
(๕) แฮมทุกชนิด  (Ham) 
(๖) เบคอนทุกชนิด  (Bacon) 
(๗) เนื้อสัตว์รมควัน  ดังต่อไปนี้   
 (ก) เนื้อโครมควัน  (Smoked  beef) 
 (ข) เนื้อหมูรมควัน  (Smoked  pork) 
 (ค) เนื้อแกะรมควัน  (Smoked  mutton) 
 (ง) เนื้อแพะรมควัน  (Smoked  goat) 
 (จ) เนื้อไก่รมควัน  (Smoked  chicken) 
 (ฉ) เนื้อเป็ดรมควัน  (Smoked  duck) 

 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๒๑) ผึ้ง 
(๒๒) พะยูน 
(๒๓) เพรียงทราย  และรวมถึงสัตว์จําพวกโพลิคีท  (Polychaete)   
(๒๔) แมวป่า 
(๒๕) แมวน้ํา 
(๒๖) ยีราฟ 
(๒๗) แรด 
(๒๘) ละองหรือละม่ัง 
(๒๙) โลมา 
(๓๐) เลียงผาหรือเยียงหรือโครําหรือกูรํา 
(๓๑) วาฬ 
(๓๒) วัวแดงหรือวัวดําหรือวัวเพาะ 
(๓๓) สมเสร็จหรือผสมเสร็จ 
(๓๔) สมันหรือเนื้อสมัน 
(๓๕) สิงโต 
(๓๖) สิงโตทะเล 
(๓๗) เสือ 
(๓๘) หมี 
(๓๙) หมึก 
(๔๐) หมูป่า 
(๔๑) หอย 
(๔๒) อีกัวน่า 
(๔๓) อีเก้งหรือฟาน 
(๔๔) อูฐ  ลามะ  อัลปาก้า  และรวมถึงสัตว์ในวงศ์คาเมลลิดี  (Family  Camelidae) 
(๔๕) อัลลิเกเตอร์  และรวมถึงสัตว์ในวงศ์แอลลิแกเตอริดี  (Family  Alligatoridae) 
(๔๖) ฮิปโปโปเตมัส 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

102 รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  กําหนดอาหารสุกที่ทํา  ประกอบ  หรือปรุงจากซากสัตว์ 
เป็นซากสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรควบคุมการนําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่านซึ่งอาหารสุกที่ทํา  ประกอบ   
หรือปรุงจากซากสัตว์เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด 

อาศัยอํานาจตามบทนิยามคําว่า  “ซากสัตว์”  ตามมาตรา  4  ประกอบมาตรา  ๕   
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“อาหารสุก”  หมายความว่า  สิ่งนั้นสามารถใช้รับประทานเป็นอาหารได้ทันที  และให้หมายความ  

รวมถึงสิ่งนั้นต้องนําไปดําเนินกรรมวิธีขั้นต่อไปอีกจึงจะใช้รับประทานได้   
ข้อ ๓ ให้อาหารสุกที่ทํา  ประกอบ  หรือปรุงจากซากสัตว์ดังต่อไปนี้เป็นซากสัตว์ตามมาตรา  ๔  

แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เฉพาะการนําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่านราชอาณาจักร 
(๑) ไส้กรอกทุกชนิด  (Sausages) 
(๒) กุนเชียง  (Chinese  Sausages)   
(๓) แหนม  หรือจิ้นส้ม  (Sour  pork  sausages)   
(๔) มั้ม  หรือหมํ่า  หรือซาลามี  (Salami) 
(๕) แฮมทุกชนิด  (Ham) 
(๖) เบคอนทุกชนิด  (Bacon) 
(๗) เนื้อสัตว์รมควัน  ดังต่อไปนี้   
 (ก) เนื้อโครมควัน  (Smoked  beef) 
 (ข) เนื้อหมูรมควัน  (Smoked  pork) 
 (ค) เนื้อแกะรมควัน  (Smoked  mutton) 
 (ง) เนื้อแพะรมควัน  (Smoked  goat) 
 (จ) เนื้อไก่รมควัน  (Smoked  chicken) 
 (ฉ) เนื้อเป็ดรมควัน  (Smoked  duck) 

103รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

 (ช) เนื้อห่านรมควัน  (Smoked  goose) 
 (ซ) เนื้อไก่งวงรมควัน  (Smoked  turkey) 
 (ฌ) เนื้อนกกระจอกเทศรมควัน  (Smoked  ostrich) 
(๘) เนื้อสัตว์ดอง  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) เนื้อโคดอง  (Pickle  beef) 
 (ข) เนื้อหมูดอง  (Pickle  pork) 
 (ค) เนื้อแกะดอง  (Pickle  mutton) 
 (ง) เนื้อแพะดอง  (Pickle  goat) 
 (จ) เนื้อไก่ดอง  (Pickle  chicken) 
 (ฉ) เนื้อเป็ดดอง  (Pickle  duck) 
 (ช) เนื้อห่านดอง  (Pickle  goose) 
 (ซ) เนื้อไก่งวงดอง  (Pickle  turkey) 
 (ฌ) เนื้อนกกระจอกเทศดอง  (Pickle  ostrich) 
(๙) เนื้อสัตว์หมักเกลือ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) เนื้อโคหมักเกลือ  (Cured  beef) 
 (ข) เนื้อหมูหมักเกลือ  (Cured  pork) 
 (ค) เนื้อแกะหมักเกลือ  (Cured  mutton) 
 (ง) เนื้อแพะหมักเกลือ  (Cured  goat) 
 (จ) เนื้อไก่หมักเกลือ  (Cured  chicken) 
 (ฉ) เนื้อเป็ดหมักเกลือ  (Cured  duck) 
 (ช) เนื้อห่านหมักเกลือ  (Cured  goose) 
 (ซ) เนื้อไก่งวงหมักเกลือ  (Cured  turkey) 
 (ฌ) เนื้อนกกระจอกเทศหมักเกลือ  (Cured  ostrich) 

(๑๐) เนื้อสัตว์เบอร์เกอร์  ดังต่อไปนี้   
 (ก) เนื้อโคเบอร์เกอร์  (Beef  burger) 
 (ข) เนื้อหมูเบอร์เกอร์  (Pork  burger) 
 (ค) เนื้อไก่เบอร์เกอร์  (Chiken  burger) 
 (ง) เนื้อไก่งวงเบอร์เกอร์  (Turkey  burger) 
 (จ) เนื้อนกกระจอกเทศเบอร์เกอร์  (Ostrich  burger) 
 (ฉ) เนื้อแกะเบอร์เกอร์  (Mutton  burger) 
 (ช) เนื้อแพะเบอร์เกอร์  (Goat  burger) 

104 รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(๑๑) น้ําผึ้งทุกชนิด  (Honey) 
(๑๒) รวงผึ้ง  หรือรังผึ้ง  (Honeycomb) 
(๑๓) นมผึ้ง  (Royal  jelly)    
(๑๔) ไข่เค็มที่ยังไม่ผ่านการต้มสุก  หรือไข่แดงเค็ม  (Salted  eggs  or  salted  egg  yolks) 
(๑๕) ไข่เยี่ยวม้า  (Preserved  eggs) 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ลักษณ์  วจนานวัช 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

105รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  ก าหนดสตัว์ชนดิอื่น 

ตามพระราชบัญญัตโิรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอ านาจตามความในค านิยามค าว่า  “สัตว์”  ตามมาตรา  ๔  ประกอบกับมาตรา  ๕   
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ ยกเลิ กประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เรื่ อง  ก าหนดสัตว์ ชนิ ดอื่ น   

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   
ข้อ ๓ ให้สัตว์ดังต่อไปนี้เป็นสัตว์ชนิดอื่น  ตามมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
(๑) กบ  และรวมถึงสัตว์จ าพวกสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 
(๒) กระจงหรือโก้ 
(๓) กระซู่ 
(๔) กระทิงหรือเมย 
(๕) กวางผา 
(๖) กุ้ง  และรวมถึงสัตว์จ าพวกครัสเตเชียน  (Crustacean) 
(๗) กูปรีหรือโคไพร 
(๘) ควายป่า 
(๙) ค่าง 

(๑๐) จระเข้  และรวมถึงสัตว์ในวงศ์ครอกโคไดลิดี  (Family  Crocodylidae) 
(๑๑) จิงโจ้ 
(๑๒) ตะโขง  และรวมถึงสัตว์ในวงศ์แกเวียลิดี  (Family  Gavialidae) 
(๑๓) ตะพาบน้ า 
(๑๔) เต่า 
(๑๕) ทรายหรือเนื้อทรายหรือตามะแน 
(๑๖) นากหญ้า 
(๑๗) นางอายหรือลิงลม 
(๑๘) ปลา 
(๑๙) ปลิงทะเล 
(๒๐) ผึ้ง 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑

106 รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



(๒๑) พะยูน 
(๒๒) เพรียงทราย  และรวมถึงสัตว์จ าพวกโพลิคีท  (Polychaete) 
(๒๓) แมวป่า 
(๒๔) แมวน้ า 
(๒๕) ยีราฟ 
(๒๖) แรด 
(๒๗) ละองหรือละมั่ง 
(๒๘) โลมา 
(๒๙) เลียงผาหรือเยียงหรือโคร าหรือกูร า 
(๓๐) วาฬ 
(๓๑) วัวแดงหรือวัวด าหรือวัวเพาะ 
(๓๒) สมเสร็จหรือผสมเสร็จ 
(๓๓) สมันหรือเนื้อสมัน 
(๓๔) สิงโต 
(๓๕) สิงโตทะเล 
(๓๖) เสือ 
(๓๗) หมี 
(๓๘) หมึก 
(๓๙) หอย 
(๔๐) อีกัวน่า 
(๔๑) อีเก้งหรือฟาน 
(๔๒) อูฐ  ลามะ  อัลปาก้า  และรวมถึงสัตว์ในวงศ์คาเมลลิดี  (Family  Camelidae) 
(๔๓) อัลลิเกเตอร์  และรวมถึงสัตว์ในวงศ์แอลลิแกเตอริดี  (Family  Alligatoridae) 
(๔๔) ฮิปโปโปเตมัส 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  1๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ลักษณ์  วจนานวชั 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปฏิบตัิราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๐๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๑
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 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  แต่งตั้งนายทะเบียน   

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในคํานิยามคําว่า  “นายทะเบียน”  ตามมาตรา  ๔  ประกอบมาตรา  ๕  
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์กรุงเทพมหานครเป็นนายทะเบียน 

ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ  เพื่อปฏิบัติการตามมาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  
มาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๐  มาตรา  ๓๘  และมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ปีติพงศ์  พึ่งบุญ  ณ  อยุธยา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๙๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่   

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในคํานิยามคําว่า  “พนักงานเจ้าหน้าที่”  ตามมาตรา  ๔  ประกอบ  
มาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ผู้ดํารงตําแหน่งต่อไปนี้  เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ  

โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
(๑) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(๒) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(๔) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(๕) นายอําเภอ 
(๖) ปลัดอําเภอผู้เป็นหัวหน้าประจําก่ิงอําเภอ 
(๗) เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
(๘) เกษตรอําเภอ 
(๙) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจําตําบล 

(๑๐) กํานัน 
(๑๑) ผู้ใหญ่บ้าน 
(๑๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๑๓) ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(๑๔) นายกเทศมนตรี 
(๑๕) ปลัดเทศบาล 
(๑๖) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
(๑๗) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
(๑๘) ผู้อํานวยการสํานัก  หรือผู้อํานวยการกอง  หรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   
(๑๙) ผู้อํานวยการสํานัก  หรือผู้อํานวยการกอง  หรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ของเทศบาล   
(๒๐) ผู้อํานวยการกอง  หรือหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตําบล 
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สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๙๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๒๑) ผู้อํานวยการกอง  หรือหัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร  (งานปศุสัตว์)  ขององค์การ
บริหารส่วนตําบล   

(๒๒) หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล  และหัวหน้าสถานีอนามัยขององค์การ
บริหารส่วนตําบล/หัวหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล 

(๒๓) นักวิชาการสาธารณสุข  และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  ตั้งแต่ระดับ  ๕  ขึ้นไป   
ที่ประจําศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล  สถานีอนามัยขององค์การบริหารส่วนตําบลหรือ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล  และศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ปีติพงศ์  พึ่งบุญ  ณ  อยุธยา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์
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สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๐๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  แต่งตั้งสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําว่า  “สัตวแพทย์”  ตามมาตรา  ๔  (2)  ประกอบมาตรา  ๕  
วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก 
(1) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  แต่งตั้งสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติ 

โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
(2) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  แต่งตั้งสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติ 

โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2560  ลงวันที่  29  ธันวาคม  พ.ศ.  2560 
ข้อ ๓ แต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งต่อไปนี้ของกรมปศุสัตว์  เป็นสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติ

โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
(๑) อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
(๒) รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
(๓) ผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์ 
(๔) ผู้อํานวยการสํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์ 
(๕) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
(๖) ผู้อํานวยการสาํนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
(๗) ผู้อํานวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 
(๘) ผู้อํานวยการกองสารวัตรและกักกัน 
(๙) ปศุสัตว์เขต 

(๑๐) ปศุสัตว์จังหวัด 
(๑๑) ปศุสัตว์อําเภอ 
(๑๒) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ 
(๑๓) ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(14) ปศุสัตว์พื้นที่  1 - 14 
ข้อ ๔ แต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งต่อไปน้ีของกรมประมง  เป็นสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติ

โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  โดยให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการเฉพาะในส่วนของสัตว์หรือซากสัตว์  
ประเภทกบและรวมถึงสัตว์จําพวกสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก  กุ้งและรวมถึงสัตว์จําพวกครัสเตเชียน  
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สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๐๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

จระเข้และรวมถึงสัตว์ในวงศ์ครอกโคไดลิดี  ตะโขงและรวมถึงสัตว์ในวงศ์แกเวียลิดี  ตะพาบนํ้า  เต่า  
ปลา  ปลิงทะเล  พะยูน  เพรียงทรายและรวมถึงสัตว์จําพวกโพลิคีท  แมวน้ํา  โลมา  วาฬ  สิงโตทะเล  
หมึก  หอย  อัลลิเกเตอร์และรวมถึงสัตว์ในวงศ์แอลลิแกเตอริดี  รวมถึงน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์  เอ็มบริโอ  
หรือไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์ของสัตว์ชนิดนั้น 

(๑) อธิบดีกรมประมง 
(๒) รองอธิบดีกรมประมง 
(๓) ผู้เชี่ยวชาญกรมประมง 
(๔) ผู้อํานวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต 
(๕) ผู้อํานวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง   
(๖) ผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 
(๗) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 
(๘) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 
(๙) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา 

(๑0) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา 
(11) นักวิชาการประมง  ระดับปฏิบัติการข้ึนไป  ในสังกัดกองควบคุมการค้าสัตว์นํ้าและปัจจัยการผลิต  

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง  กองวิจัย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา  กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา  กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน
สินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 

(12) นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร  ระดับปฏิบัติการข้ึนไป  ในสังกัดกองตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าประมง   

(13) ประมงจังหวัด 
(14) ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(15) ผู้อํานวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ํา 
(16) ประมงอําเภอ 
(17) หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ํา 
(18) นักวิชาการประมง  ระดับปฏิบัติการขึ้นไป  ในสังกัดสํานักงานประมงจังหวัด  และ

สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร   
ข้อ ๕ ให้สัตวแพทย์ตามข้อ  ๓  (๑) - (๘)  และข้อ  ๔  (๑) - (๑๒)  มีอํานาจดําเนินการ

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ทั่วราชอาณาจักร 
ข้อ ๖ ให้สัตวแพทย์ตามข้อ  ๓  (๙) - (๑4)  และข้อ  ๔  (๑๓) - (๑๘)  มีอํานาจดําเนินการ

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ  และในกรณีที่มีคําสั่ง
มอบหมายให้เป็นชุดเฉพาะกิจให้มีอํานาจในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายด้วย 
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สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๐๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ 7 แต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งนายสัตวแพทย์ของกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  
เป็นสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  โดยให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการเฉพาะ 
ในส่วนของสัตว์หรือซากสัตว์  ประเภทสัตว์ป่า 

ข้อ 8 ให้สัตวแพทย์ตามข้อ  7  มีอํานาจดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  2558  ทั่วราชอาณาจักร 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ลักษณ์  วจนานวัช 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในคํานิยามคําว่า  “สารวัตร”  ตามมาตรา  ๔  ประกอบมาตรา  ๕   
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ .ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เร่ือง  แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติ 

โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
(๒) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เร่ือง  แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติ 

โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
ข้อ ๓ แต่งตั้งให้อธิบดีกรมปศุสัตว์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  ผู้เชี่ยวชาญในสังกัดสํานักควบคุม

ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์  ผู้เชี่ยวชาญในสังกัดกองสารวัตรและกักกัน  และผู้เชี่ยวชาญในสังกัด 
กองควบคุมอาหารและยาสัตว์  เป็นสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๔ แต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งในหน่วยงานดังต่อไปน้ีของกรมปศุสัตว์  เป็นสารวัตร 
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

(๑) สํานักควบคุม  ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ 
 (ก) ผู้อํานวยการสํานักควบคุม  ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ 
 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (ง) นักวิชาการสัตวบาล 
(๒) สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
 (ก) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (ง) นักวิชาการสัตวบาล 
 (จ) นิติกร 
(๓) สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
 (ก) ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
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 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (ง) นักวิชาการสัตวบาล 
 (จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 
(๔) สํานักกฎหมาย 
 (ก) ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย 
 (ข) นิติกร 
(๕) กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 
 (ก) ผู้อํานวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 
 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (ง) นักวิชาการสัตวบาล 
 (จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 (ฉ) นิติกร 
(๖) กองสารวัตรและกักกัน 
 (ก) ผู้อํานวยการกองสารวัตรและกักกัน 
 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (ง) นักวิชาการสัตวบาล 
 (จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 (ฉ) นิติกร 
 (ช) นักจัดการงานทั่วไป 
 (ซ) พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 
(๗) ด่านกักกันสัตว์ 
 (ก) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ 
 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (ง) นักวิทยาศาสตร์ 
 (จ) นักวิชาการสัตวบาล 
 (ฉ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 (ช) นักจัดการงานทั่วไป 
 (ซ) พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 
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 หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(๘) สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 (ก) ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (ง) นักวิชาการสัตวบาล 
 (จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 
(๙) สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่  ๑  -  ๑๔   
 (ก) ปศุสัตว์พื้นที่  ๑  -  ๑๔   
 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (ง) นักวิชาการสัตวบาล 
 (จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 

(๑๐) สํานักงานปศุสัตว์เขต 
 (ก) ปศุสัตว์เขต 
 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (ง) นักวิชาการสัตวบาล 
 (จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 (ฉ) นิติกร 
(๑๑) สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
 (ก) ปศุสัตว์จังหวัด 
 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (ง) นักวิชาการสัตวบาล 
 (จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 
(๑๒) สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ 

 (ก) ปศุสัตว์อําเภอ 
 (ข) นายสัตวแพทย์ 
 (ค) สัตวแพทย์ 
 (ง) นักวิชาการสัตวบาล 
 (จ) เจ้าพนักงานสัตวบาล 
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ข้อ ๕ กรณีตําแหน่งตามข้อ  ๔  หากเป็นพนักงานราชการจะต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่า
ปริญญาตรีและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตรของกรมปศุสัตว์  หรือหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ
จากกรมปศุสัตว์ 

ข้อ ๖ แต่งตั้งให้อธิบดีกรมประมง  รองอธิบดีกรมประมง  ผู้ตรวจราชการกรม  และ
ผู้ เชี่ยวชาญในสังกัดกรมประมงเป็นสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ .ศ .  ๒๕๕๘   
โดยให้มีอํานาจเฉพาะการกํากับดูแลสัตว์หรือซากสัตว์ประเภทกบ  และรวมถึงสัตว์จําพวกสัตว์สะเทินน้ํา
สะเทินบก  กุ้ง  และรวมถึงสัตว์จําพวกครัสเตเชียน  จระเข้  และรวมถึงสัตว์ในวงศ์ครอกโคไดลิดี  ตะโขง
และรวมถึงสัตว์ในวงศ์แกเวียลิดี  ตะพาบน้ํา  เต่า  ปลา  ปลิงทะเล  พะยูน  เพรียงทราย  และรวมถึง 
สัตว์จําพวกโพลิคีท  แมวนํ้า  โลมา  วาฬ  สิงโตทะเล  หมึก  หอย  อัลลิเกเตอร์  และรวมถึงสัตว์ 
ในวงศ์แอลลิแกเตอริดี 

ข้อ ๗ แต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งในหน่วยงานดังต่อไปนี้ของกรมประมง  เป็นสารวัตร 
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  โดยให้มีอํานาจเฉพาะการกํากับดูแลสัตว์หรือซากสัตว์
ประเภทกบ  และรวมถึงสัตว์จําพวกสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก  กุ้ง  และรวมถึงสัตว์จําพวกครัสเตเชียน  จระเข้  
และรวมถึงสัตว์ในวงศ์ครอกโคไดลิดี  ตะโขง  และรวมถึงสัตว์ในวงศ์แกเวียลิดี  ตะพาบนํ้า  เต่า  ปลา  
ปลิงทะเล  พะยูน  เพรียงทราย  และรวมถึงสัตว์จําพวกโพลิคีท  แมวน้ํา  โลมา  วาฬ  สิงโตทะเล  หมึก  
หอย  อัลลิเกเตอร์  และรวมถึงสัตว์ในวงศ์แอลลิแกเตอริดี 

(๑) กองตรวจการประมง 
 (ก) ผู้อํานวยการกองตรวจการประมง 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 
(๒) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด   
 (ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 
(๓) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 
 (ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง   
(๔) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา 
 (ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 
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 หน้า   ๖ 
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(๕) กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา 
 (ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ํา 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 
(๖) กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ํา 
 (ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ํา 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 
(๗) กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา 
 (ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 (ง) เจ้าพนักงานประมง 
(๘) กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
 (ก) ผู้อํานวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร 
 (ง) เจ้าพนักงานประมง 
(๙) กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 
 (ก) ผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 

(๑๐) กองวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด 
 (ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงนํ้าจืด 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 
(๑๑) กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
 (ก) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 
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 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(๑๒) กองควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต 
 (ก) ผู้อํานวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ําและปัจจัยการผลิต 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 
(๑๓) กองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
 (ก) ผู้อํานวยการกองบริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 
(๑๔) กองกฎหมาย 
 (ก) ผู้อํานวยการกองกฎหมาย 
 (ข) นิติกร 
(๑๕) สํานักงานประมงจังหวัด 
 (ก) ประมงจังหวัด 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 
(๑๖) สํานักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 (ก) ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
 (ข) นักวิชาการประมง 
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 
(๑๗) สํานักงานประมงอําเภอ 
 (ก) ประมงอําเภอ 
 (ข) นักวิชาการประมง   
 (ค) เจ้าพนักงานประมง 
(๑๘) ด่านตรวจสัตว์น้ํา 
 (ก) ผู้อํานวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ํา   
 (ข) หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ํา 
 (ค) นักวิชาการประมง   

 (ง) เจ้าพนักงานประมง 
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 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ ๘ กรณีตําแหน่งตามข้อ  ๗  หากเป็นพนักงานราชการจะต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่า
ระดับปริญญาตรีและผ่านการฝึกอบรบตามหลักสูตรที่กรมประมงกําหนด  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว 
ได้รับความเห็นชอบจากกรมปศุสัตว์   

ข้อ ๙ ให้สารวัตรตามข้อ  ๓  และข้อ  ๖  มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ 
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ได้ทั่วราชอาณาจักร 

ข้อ ๑๐ ให้สารวัตรตามข้อ  ๔  (๑)  -  (๖)  และข้อ  ๗  (๑)  -  (๑๔)  มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ได้ทั่วราชอาณาจักร 

ข้อ ๑๑ ให้สารวัตรตามข้อ  ๔  (๗)  -  (๑๒)  และข้อ  ๗  (๑๕)  -  (๑๘)  มีอํานาจหน้าที่
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ได้ภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและ 
ในกรณีที่มีคําสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานในรูปแบบชุดเฉพาะกิจในพื้นที่อื่น  ให้มีอํานาจหน้าที่ในพื้นที่ 
ที่ได้รับมอบหมายนั้นด้วย 

ข้อ ๑๒ แต่งตั้งให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  รองอธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  ผู้ตรวจราชการกรม  และผู้เชี่ยวชาญในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  
และพันธุ์พืช  เป็นสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  โดยให้มีอํานาจหน้าที่ปฏิบัติการเฉพาะ
ในส่วนของสัตว์หรือซากสัตว์ประเภทสัตว์ป่า 

ข้อ ๑๓ แต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งในหน่วยงานดังต่อไปนี้ของกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  
และพันธุ์พืช  เป็นสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  โดยให้มีอํานาจหน้าที่
ปฏิบัติการเฉพาะในส่วนของสัตว์หรือซากสัตว์ประเภทสัตว์ป่า 

(๑) สํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า 
 (ก) ผู้อํานวยการสํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า 
 (ข) ผู้อํานวยการส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า 
 (ค) หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า 
 (ง) หัวหน้ากลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า 
 (จ) นักวิชาการป่าไม้ 
 (ฉ) เจ้าหนักงานป่าไม้ 
 (ช) นักวิทยาศาสตร์ 
 (ซ) นายสัตวแพทย์ 
 (ฌ) สัตวแพทย์ 
 (ญ) นิติกร 
 (ฎ) นักวิชาการสัตวบาล 
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 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(๒) สํานักอุทยานแห่งชาติ 
 (ก) ผู้อํานวยการสํานักอุทยานแห่งชาติ 
 (ข) นักวิชาการป่าไม้ 
 (ค) เจ้าพนักงานป่าไม้ 
(๓) กองนิติการ 
 (ก) ผู้อํานวยการกองนิติการ 
 (ข) นิติกร 
(๔) กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 
 (ก) ผู้อํานวยการกองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา 
 (ข) หัวหน้าด่านตรวจสัตว์ป่า 
 (ค) นักวิชาการป่าไม้ 
 (ง) เจ้าพนักงานป่าไม้ 
(๕) สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 
 (ก) ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 
 (ข) ผู้อํานวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 
 (ค) นักวิชาการป่าไม้ 
 (ง) เจ้าพนักงานป่าไม้ 
 (จ) นายสัตวแพทย์ 
 (ฉ) สัตวแพทย์ 
 (ช) นิติกร 
 (ซ) นักวิชาการสัตวบาล 
(๖) สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์  สาขา 
 (ก) ผู้อํานวยการสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์  สาขา 
 (ข) ผู้อํานวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า 
 (ค) นักวิชาการป่าไม้ 
 (ง) เจ้าพนักงานป่าไม้ 
 (จ) นายสัตวแพทย์ 
 (ฉ) สัตวแพทย์ 
 (ช) นิติกร 
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 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

กรณีตําแหน่งตามข้อ  ๑๓  หากเป็นพนักงานราชการจะต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับ
ปริญญาตรีและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตรของกรมปศุสัตว์  หรือหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ
จากกรมปศุสัตว์ 

ข้อ ๑๔ ให้สารวัตรตามข้อ  ๑๒  มีอํานาจดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ทั่วราชอาณาจักร  และข้อ  ๑๓  (๑)  -  (๖)  มีอํานาจดําเนินการตามพระราชบัญญัติ 
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ภายในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ  และในกรณีที่มีคําสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงาน 
ในรูปแบบเฉพาะกิจในพื้นที่อื่น  ให้มีอํานาจหน้าที่ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ลักษณ์  วจนานวัช 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  กําหนดท้องที่ภาคตะวันออกเป็นเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย 

ในโค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  หมูป่า  และกวาง 
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรกําหนดเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย  ในโค  กระบือ  
แพะ  แกะ  สุกร  หมูป่าและกวาง  ในท้องที่ภาคตะวันออก   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗  วรรคสอง  ประกอบมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติ 
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  กําหนดท้องที่ภาคตะวันออก  
เป็นเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย  ในโค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  หมูป่า  และกวาง  
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ กําหนดท้องที่ดังต่อไปนี้เป็นเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเป่ือย  ในโค  

กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  หมูป่า  และกวาง 
(๑) ท้องที่ฝั่งทิศตะวันออกของแม่น้ําบางปะกง  ตั้งแต่บริเวณปากแม่น้ําบางปะกง  บริเวณหมู่ที่  ๘  

ตําบลท่าข้าม  อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จรดแม่น้ํานครนายก  บริเวณหมู่ที่  ๒  ตําบลบางแตน  
อําเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี 

(๒) ท้องที่ฝั่งทิศตะวันออกของแม่น้ํานครนายก  ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ํานครนายก  
กับแม่น้ําปราจีนบุรี  บริเวณหมู่ที่  ๒  ตําบลบางแตน  อําเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี  จรดจุดเชื่อมต่อ
ระหว่างแม่น้ํานครนายกกับคลองบางหอย  บริเวณหมู่ที่  ๗  ตําบลบางเตย  อําเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี 

(๓) ท้องที่ฝั่งทิศตะวันออกของคลองบางหอย  ตั้งแต่บริเวณหมู่ที่  ๗  ตําบลบางเตย   
อําเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี  จรดคลองสารภี  บริเวณหมู่ที่  ๑๑  ตําบลบางพลวง  อําเภอบ้านสร้าง  
จังหวัดปราจีนบุรี 

(๔) ท้องที่ฝั่งทิศตะวันออกของคลองสารภี  ตั้งแต่บริเวณหมู่ที่  ๑๑  ตําบลบางพลวง   
อําเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี  จรดคลองยาง  บริเวณหมู่ที่  ๑๐  ตําบลวัดโบสถ์  อําเภอเมือง  
จังหวัดปราจีนบุรี 

(๕) ท้องที่ฝั่งทิศตะวันออกของคลองยาง  ตั้งแต่บริเวณหมู่ที่  ๑๐  ตําบลวัดโบสถ์  อําเภอเมือง  
จังหวัดปราจีนบุรี  จรดอ่างเก็บน้ําวังบอน 

 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๔๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  กําหนดคุณสมบัติของสัตวแพทย์และสารวัตร 

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์   
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

เพื่อให้สัตวแพทย์และสารวัตร  มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ  
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

อาศัยอํานาจตามความในคํานิยามคําว่า  “สัตวแพทย์”  และ  “สารวัตร”  ตามมาตรา  ๔  ประกอบ
มาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ กําหนดให้สัตวแพทย์ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นข้าราชการ  และ 
(๒) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค  

หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
ข้อ ๓ กําหนดให้สารวัตรต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีเป็นข้าราชการต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า  หรือ 
(๒) กรณีเป็นพนักงานราชการ 
 ก. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตร ี และ 
 ข. ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตรของกรมปศุสัตว์หรือหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบ

จากกรมปศุสัตว์ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ปีติพงศ์  พึ่งบุญ  ณ  อยุธยา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

124 รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  กําหนดท้องที่ภาคตะวันออกเป็นเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย 

ในโค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  หมูป่า  และกวาง 
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรกําหนดเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย  ในโค  กระบือ  
แพะ  แกะ  สุกร  หมูป่าและกวาง  ในท้องที่ภาคตะวันออก   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗  วรรคสอง  ประกอบมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติ 
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  กําหนดท้องที่ภาคตะวันออก  
เป็นเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย  ในโค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  หมูป่า  และกวาง  
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ กําหนดท้องท่ีดังต่อไปนี้เป็นเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเป่ือย  ในโค  

กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  หมูป่า  และกวาง 
(๑) ท้องที่ฝั่งทิศตะวันออกของแม่น้ําบางปะกง  ตั้งแต่บริเวณปากแม่น้ําบางปะกง  บริเวณหมู่ที่  ๘  

ตําบลท่าข้าม  อําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จรดแม่น้ํานครนายก  บริเวณหมู่ที่  ๒  ตําบลบางแตน  
อําเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุร ี

(๒) ท้องท่ีฝั่งทิศตะวันออกของแม่น้ํานครนายก  ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ํานครนายก  
กับแม่น้ําปราจีนบุรี  บริเวณหมู่ที่  ๒  ตําบลบางแตน  อําเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี  จรดจุดเชื่อมต่อ
ระหว่างแม่น้ํานครนายกกับคลองบางหอย  บริเวณหมู่ที่  ๗  ตําบลบางเตย  อําเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี 

(๓) ท้องที่ฝั่งทิศตะวันออกของคลองบางหอย  ตั้งแต่บริเวณหมู่ที่  ๗  ตําบลบางเตย   
อําเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี  จรดคลองสารภี  บริเวณหมู่ที่  ๑๑  ตําบลบางพลวง  อําเภอบ้านสร้าง  
จังหวัดปราจีนบุรี 

(๔) ท้องที่ฝั่งทิศตะวันออกของคลองสารภี  ตั้งแต่บริเวณหมู่ที่  ๑๑  ตําบลบางพลวง   
อําเภอบ้านสร้าง  จังหวัดปราจีนบุรี  จรดคลองยาง  บริเวณหมู่ที่  ๑๐  ตําบลวัดโบสถ์  อําเภอเมือง  
จังหวัดปราจีนบุรี 

(๕) ท้องที่ฝั่งทิศตะวันออกของคลองยาง  ตั้งแต่บริเวณหมู่ที่  ๑๐  ตําบลวัดโบสถ์  อําเภอเมือง  
จังหวัดปราจีนบุรี  จรดอ่างเก็บน้ําวังบอน 

125รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๖) ท้องที่ด้านทิศใต้ตลอดแนวสันเขาของเทือกเขาใหญ่  ตั้งแต่บริเวณอ่างเก็บน้ําวังบอน  
จรดชายแดนประเทศไทยติดกับประเทศกัมพูชา  บริเวณหมู่บ้านทับทิมสยาม  ๐๓  หมู่ที่  ๙  ตําบลทัพไทย  
อําเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว 

ข้อ ๔ ท้องที่เขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย  ตามข้อ  ๓  ครอบคลุมท้องที่
ทั้งหมดของจังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดสระแก้ว  จังหวัดชลบุรี  จังหวัดระยอง  จังหวัดจันทบุรี  และจังหวัดตราด  
แต่ในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรา  ครอบคลุมเฉพาะท้องที่ฝั่งทิศตะวันออกของแม่น้ําบางปะกง 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

126 รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  กําหนดท้องที่ภาคใต้เป็นเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย 

ในโค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  หมูป่า  และกวาง 
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรกําหนดเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย  ในโค  กระบือ  
แพะ  แกะ  สุกร  หมูป่า  และกวาง  ในท้องที่ภาคใต้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗  วรรคสอง  ประกอบมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติ  
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๒ กําหนดท้องท่ีในจังหวัดภาคใต้  รวม  ๑๒  จังหวัด  ประกอบด้วย  จังหวัดกระบี่  

จังหวัดตรัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดปัตตานี  จังหวัดพัทลุง  จังหวัดพังงา  
จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดยะลา  จังหวัดสตูล  จังหวัดสงขลา  และจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นเขตควบคุม 
โรคระบาดชนิดปากและเท้าเป่ือย  ในโค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  หมูป่า  และกวาง 

ข้อ ๓ ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายโค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  หมูป่า  และกวางหรือซากสัตว์
ดังกล่าวเข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย  ในโค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  
หมูป่า  และกวาง  เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมปศุสัตว์หรือสัตวแพทย์ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์
มอบหมายทุกคร้ังที่มีการเคลื่อนย้าย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

127รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๔๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มิถุนายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  กําหนดท่าเข้าและท่าออก   

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบและควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ในการเคลื่อนย้ายสัตว์   
หรือซากสัตว์ระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติ   
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ กําหนดให้ด่านกักกันสัตว์ที่มีชื่อและอาณาเขตดังต่อไปนี้เป็นท่าเข้าและท่าออกสําหรับ

นําเข้า  นําออก  หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์   
พ.ศ.  ๒๕๕๘   

(๑) ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ  มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือกรุงเทพ  เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร  เขตอําเภอเมือง  อําเภอบางเสาธง  อําเภอพระประแดง  และอําเภอพระสมุทรเจดีย์  
จังหวัดสมุทรปราการ 

(๒) ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานดอนเมือง   
เขตดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร   

(๓) ด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง  มีอาณาเขตตามเขตสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบัง  
เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร   

(๔) ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ   

(๕) ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี  มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือแหลมฉบัง  อําเภอศรีราชา  และอําเภอ
เกาะสีชัง  จังหวัดชลบุร ี  

(๖) ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอบางปะกง  และอําเภอบ้านโพธิ์  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  และตามเขตท่าอากาศยานสัตหีบ  อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี   

(๗) ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว  มีอาณาเขตตามเขตสถานีรถไฟอรัญประเทศ  และตามเขตตําบล  
ทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอตาพระยา  อําเภอโคกสูง  อําเภออรัญประเทศ  
และอําเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว   

(๘) ด่านกักกันสัตว์จันทบุรี  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอสอยดาว  และอําเภอโป่งน้ําร้อน  จังหวัดจันทบุรี  และตามเขตท่าเรือ
มาบตาพุด  จังหวัดระยอง 
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(๙) ด่านกักกันสัตว์ตราด  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานนานาชาติตราด  และตามเขต
ตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอเมือง  อําเภอบ่อไร่  และอําเภอ
คลองใหญ่  จังหวัดตราด 

(๑๐) ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
(๑๑) ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานบุรีรัมย์  และตามเขตตําบล  

ทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอละหานทราย  และอําเภอบ้านกรวด  
จังหวัดบุรีรัมย์ 

(๑๒) ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานสุรินทร์ภักดี  และตามเขต
ตําบลทุกตําบลซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอพนมดงรัก  อําเภอกาบเชิง  
อําเภอสังขะ  และอําเภอบัวเชด  จังหวัดสุรินทร์ 

(๑๓) ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ   
กับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอภูสิงห์  อําเภอขุนหาญ  และอําเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

(๑๔) ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานอุบลราชธานี  และตาม
เขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอน้ํายืน  อําเภอนาจะหลวย  
อําเภอบุณฑริก  อําเภอสิรินธร  อําเภอโขงเจียม  อําเภอศรีเมืองใหม่  อําเภอโพธิ์ไทร  อําเภอนาตาล  
และอําเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี 

(๑๕) ด่านกักกันสัตว์ยโสธร  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ   
กับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอชานุมาน  จังหวัดอํานาจเจริญ 

(๑๖) ด่านกักกันสัตว์หนองคาย  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานหนองคาย  เขตสถานีรถไฟ
หนองคาย  และตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอสังคม  
อําเภอศรีเชียงใหม่  อําเภอท่าบ่อ  อําเภอเมือง  อําเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  และตามเขตตําบล
ทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย  และตาม
เขตอําเภอปากคาด  อําเภอเมือง  อําเภอบุ่งคล้า  และอําเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ 

(๑๗) ด่านกักกันสัตว์เลย  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอนาแห้ว  อําเภอด่านซ้าย  อําเภอภูเรือ  อําเภอท่าลี่  อําเภอเชียงคาน   
และอําเภอปากชม  จังหวัดเลย 

(๑๘) ด่านกักกันสัตว์นครพนม  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ   
กับประเทศเพ่ือนบ้านในท้องที่อําเภอบ้านแพง  อําเภอท่าอุเทน  อําเภอเมือง  และอําเภอธาตุพนม  
จังหวัดนครพนม 

(๑๙) ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อ   
กับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอหว้านใหญ่  อําเภอเมือง  และอําเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร 
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(๒๐) ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  
และตามเขตท่าอากาศยานสกลนคร  จังหวัดสกลนคร 

(๒๑) ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
(๒๒) ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
(๒๓) ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานเชียงใหม่  และตามเขตตําบล

ทุกตําบลซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านในท้องที่อําเภอแม่อาย  อําเภอฝาง  อําเภอไชยปราการ  
อําเภอเชียงดาว  และอําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่ 

(๒๔) ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน  และตามเขต
ตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านในท้องที่อําเภอปาย  อําเภอปางมะผ้า  อําเภอเมือง  
อําเภอขุนยวม  อําเภอแม่ลาน้อย  อําเภอแม่สะเรียง  และอําเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

(๒๕) ด่านกักกันสัตว์เชียงราย  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง  และตามเขต
ตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอแม่ฟ้าหลวง  อําเภอแม่สาย  
อําเภอเชียงแสน  อําเภอเชียงของ  และอาํเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย 

(๒๖) ด่านกักกันสัตว์น่าน  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานน่าน  และตามเขตตําบลทุกตําบล
ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอสองแคว  อําเภอทุ่งช้าง  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  
อําเภอบ่อเกลือ  อําเภอแม่จริม  อําเภอเวียงสา  และอําเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน 

(๒๗) ด่านกักกันสัตว์พะเยา  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา 

(๒๘) ด่านกักกันสัตว์ลําปาง  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานลําปาง  จังหวัดลําปาง 
(๒๙) ด่านกักกันสัตว์แพร่  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานแพร่  จังหวัดแพร่ 
(๓๐) ด่านกักกันสัตว์ตาก  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานแม่สอด  และตามเขตตําบล   

ทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอท่าสองยาง  อําเภอแม่ระมาด   
อําเภอแม่สอด  อําเภอพบพระ  และอําเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก 

(๓๑) ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อ   
กับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอบ้านโคก  อําเภอฟากท่า  และอําเภอน้ําปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

(๓๒) ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานพิษณุโลก  และตามเขตตําบล
ทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก   
และตามเขตท่าอากาศยานสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย 

(๓๓) ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
(๓๔) ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์ 
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(๓๕) ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ   
กับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอเมือง  อําเภอไทรโยค  อําเภอทองผาภูมิ  และอําเภอสังขละบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี   

(๓๖) ด่านกักกันสัตว์ราชบุรี  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 

(๓๗) ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานหัวหิน  เขตท่าเรือ 
น้ําลึกบางสะพาน  และตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่ 
อําเภอหัวหิน  อําเภอปราณบุรี  อําเภอสามร้อยยอด  อําเภอกุยบุรี  อําเภอเมือง  อําเภอทับสะแก  
อําเภอบางสะพาน  และอําเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

(๓๘) ด่านกักกันสัตว์ชุมพร  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานชุมพร  และตามเขตตําบล   
ทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร  และตามเขต
ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(๓๙) ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานนานาชาติ
เกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(๔๐) ด่านกักกันสัตว์ระนอง  มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือน้ําลึกระนอง  และตามเขตตําบล   
ทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านในท้องที่อําเภอกระบุรี  อําเภอละอุ่น  และอําเภอเมือง  
จังหวัดระนอง 

(๔๑) ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานภูเก็ต  และตามเขตท่าเรือน้ําลึกภูเก็ต  
จังหวัดภูเก็ต 

(๔๒) ด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

(๔๓) ด่านกักกันสัตว์ตรัง  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานตรัง  เขตท่าเรือกันตัง  จังหวัดตรัง  
และตามเขตท่าอากาศยานนานาชาติกระบ่ี  เขตท่าเรือน้ําลึกกระบ่ี  จังหวัดกระบ่ี 

(๔๔) ด่านกักกันสัตว์สงขลา  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานหาดใหญ่  เขตท่าเรือน้ําลึกหาดใหญ่  
เขตสถานีรถไฟคลองแงะ  และตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน   
ในท้องที่อําเภอสะเดา  และอําเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา 

(๔๕) ด่านกักกันสัตว์สตูล  มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือปากบารา  เขตท่าเรือตํามะลัง  และตาม
เขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอเมือง  และอําเภอควนโดน  
จังหวัดสตูล 
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(๔๖) ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส  มีอาณาเขตตามเขตสถานีรถไฟสุไหง  โก - ลก  และตามเขต
ตําบลทุกตําบลซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอตากใบ  อําเภอสุไหง  โก - ลก  
อําเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส  และอําเภอเบตง  จังหวัดยะลา 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ปีติพงศ์  พึ่งบุญ  ณ  อยุธยา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  กําหนดท่าเข้าและท่าออก 

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  2558  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบและควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์  ในการเคล่ือนย้ายสัตว์ 
หรือซากสัตว์ระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  ประกอบมาตรา  ๓๒  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้ เ ป็นข้อ  ๓  ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
เรื่อง  กําหนดท่าเข้าและท่าออก  ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่   
๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

“ข้อ  ๓  กําหนดให้ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขตและด่านตรวจสัตว์น้ํา  สังกัด   
กรมประมงที่มีชื่อและอาณาเขตดังต่อไปน้ี  เป็นท่าเข้าและท่าออกสําหรับนําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่าน
ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ประเภทสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก  ครัสเตเชียน  จระเข้  ตะโขง  
ตะพาบน้ํา  เต่า  ปลา  ปลิงทะเล  พะยูน  โพลีคีท  แมวนํ้า  โลมา  วาฬ  สิงโตทะเล  หมึก  หอย  และ
แอลลิแกเตอร์  ซึ่งเป็นสัตว์ชนิดอื่นตามมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
ที่กรมประมงรับผิดชอบ 

(1) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขต  1  (เชียงราย)  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง  และตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอ 
แม่ฟ้าหลวงอําเภอแม่สาย  อําเภอเชียงแสน  อําเภอเชียงของ  และอําเภอเวียงแก่น  จังหวัดเชียงราย 

(2) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดเชียงใหม่  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานเชียงใหม่  และ 
ตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอแม่อาย  อําเภอฝาง  
อําเภอไชยปราการ  อําเภอเชียงดาว  และอําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่ 

(3) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดตาก  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอท่าสองยาง  อําเภอแม่ระมาด  อําเภอแม่สอด  อําเภอพบพระ  และ
อําเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก 

(4) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสุรินทร์  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอพนมดงรัก  อําเภอกาบเชิง  อําเภอสังขะ  และอําเภอบัวเชด   
จังหวัดสุรนิทร์ 
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(5) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดอุบลราชธานี  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องท่ีอําเภอน้ํายืน  อําเภอนาจะหลวย  อําเภอบุณฑริก  อําเภอสิรินธร  
อําเภอโขงเจียม  อําเภอศรีเมืองใหม่  อําเภอโพธิ์ไทร  อําเภอนาตาล  และอําเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี 

(6) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดมุกดาหาร  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซ่ึงมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอหว้านใหญ่  อําเภอเมืองมุกดาหาร  และอําเภอดอนตาล  
จังหวัดมุกดาหาร 

(7) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดนครพนม  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอบ้านแพง  อําเภอท่าอุเทน  อําเภอเมืองนครพนม  และอําเภอ
ธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 

(8) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดหนองคาย  มีอาณาเขตตามเขตสถานีรถไฟหนองคาย  และ 
ตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอสังคม  อําเภอศรีเชียงใหม่  
อําเภอท่าบ่อ  อําเภอเมืองหนองคาย  อําเภอโพนพิสัย  และอําเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย 

(9) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขต  2  (กรุงเทพมหานคร)  มีอาณาเขตตามเขต
ท่าเรือกรุงเทพ  เขตคลองเตย  และเขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร  และอําเภอเมืองสมุทรปราการ  
อําเภอพระประแดง  และอําเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ 

(10) ด่านตรวจสัตว์น้ําลาดกระบัง  มีอาณาเขตตามเขตสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่องลาดกระบัง  
เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร  และอําเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ 

(11) ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
และอําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 

(12) ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานดอนเมือง  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานดอนเมือง  
และเขตดอนเมือง  และเขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 

(13) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสมุทรสาคร  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 
(14) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดชลบุรี  มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือแหลมฉบัง  และอําเภอศรีราชา  

จังหวัดชลบุรี 
(15) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสระแก้ว  มีอาณาเขตตามเขตสถานีรถไฟอรัญประเทศ  และ 

ตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอตาพระยา  อําเภอโคกสูง  
อําเภออรัญประเทศ  และอําเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว 

(16) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดจันทบุรี  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอสอยดาว  และอําเภอโป่งน้ําร้อน  จังหวัดจันทบุรี 

(17) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดตราด  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอเมืองตราด  อําเภอบ่อไร่  และอําเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด 
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(18) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดกาญจนบุรี  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอเมืองกาญจนบุรี  อําเภอไทรโยค  อําเภอทองผาภูมิ  และ
อําเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

(๑9) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือน้ําลึกบางสะพาน  
และตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอหัวหิน  อําเภอปราณบุรี  
อําเภอสามร้อยยอด  อําเภอกุยบุรี  อําเภอเมือง  อําเภอทับสะแก  อําเภอบางสะพาน  และอําเภอบางสะพานน้อย  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

(๒0) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขต  3  (สงขลา)  มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือน้ําลึกสงขลา  
และอําเภอเมืองสงขลา  และอําเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา 

(๒1) ด่านตรวจสัตว์น้ําสะเดา  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอสะเดา  ยกเว้นตําบลทุ่งหมอ  ตําบลท่าโพธิ์  และตําบลปาดังเบซาร์  
อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  และเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่
อําเภอนาทวี  และอําเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา 

(๒2) ด่านตรวจสัตว์น้ําปาดังเบซาร์  มีอาณาเขตตามเขตสถานีรถไฟปาดังเบซาร์  และเขตตําบล
ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่ตําบลทุ่งหมอ  ตําบลท่าโพธ์ิ  และตําบลปาดังเบซาร์  
อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา 

(๒3) ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานหาดใหญ่  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา 

(24) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดระนอง  มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือน้ําลึกระนอง  และตามเขต
ตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอกระบุรี  อําเภอละอุ่น  และ
อําเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง 

(๒5) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดภูเก็ต  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานภูเก็ต  ท่าเรือน้ําลึกภูเก็ต  
และอําเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 

(๒6) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสตูล  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอควนโดน  และอําเภอเมืองสตูล  และอําเภอละงู  จังหวัดสตูล 

(๒7) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดนราธิวาส  มีอาณาเขตตามเขตสถานีรถไฟสุไหงโก - ลก  และ 
ตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอตากใบ  อําเภอสุไหงโก - ลก  
และอําเภอแว้ง  และอําเภอเมืองนราธวิาส  จังหวัดนราธิวาส” 

ข้อ 3 ให้ เพิ่มความต่อไปนี้ เ ป็นข้อ  ๔  ของประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
เร่ือง  กําหนดท่าเข้าและท่าออก  ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๑๐  มิถุนายน  
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
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 หน้า   ๔ 
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“ข้อ  ๔  กําหนดให้สํานักงานประมงจังหวัดในท้องที่ที่ไม่มีด่านตรวจสัตว์น้ําที่มีชื่อและอาณาเขต  
ดังต่อไปน้ี  เป็นท่าเข้าและท่าออกสําหรับนําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์
ประเภทสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก  ครัสเตเชียน  จระเข้  ตะโขง  ตะพาบน้ํา  เต่า  ปลา  ปลิงทะเล  
พะยูน  โพลีคีท  แมวนํ้า  โลมา  วาฬ  สิงโตทะเล  หมึก  หอย  และแอลลิแกเตอร์  ซึ่งเป็นสัตว์ชนิดอื่น
ตามมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ที่กรมประมงรับผิดชอบ 

(1) สํานักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอปาย  อําเภอปางมะผ้า  อําเภอเมือง  อําเภอขุนยวม   
อําเภอแม่ลาน้อย  อําเภอแม่สะเรียง  และอําเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

(2) สํานักงานประมงจังหวัดน่าน  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในท้องที่อําเภอสองแคว  อําเภอทุ่งช้าง  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  อําเภอบ่อเกลือ  
อําเภอแม่จริม  อําเภอเวียงสา  และอําเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน 

(3) สํานักงานประมงจังหวัดเลย  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอนาแห้ว  อําเภอด่านซ้าย  อําเภอภูเรือ  อําเภอท่าลี่  อําเภอเชียงคาน  
และอําเภอปากชม  จังหวัดเลย 

(4) สํานักงานประมงจังหวัดพะเยา  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา 

(5) สํานักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก 

(6) สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอบ้านโคก  อําเภอฟากท่า  และอําเภอน้ําปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

(7) สํานักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอภูสิงห์  อําเภอขุนหาญ  และอําเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

(8) สํานักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอเมืองบึงกาฬ  อําเภอปากคาด  อําเภอบุ่งคล้า  และอําเภอบึงโขงหลง  
จังหวัดบึงกาฬ 

(9) สํานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอละหานทราย  และอําเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

(10) สํานักงานประมงจังหวัดอํานาจเจริญ  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซ่ึงมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอชานุมาน  จังหวัดอํานาจเจริญ 

(11) สํานักงานประมงจังหวัดระยอง  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา  
และเขตท่าเรือมาบตาพุด  จังหวัดระยอง 
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 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 
 

(12) สํานักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอบางปะกง  และอําเภอบ้านโพธ์ิ  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

(13) สํานักงานประมงจังหวัดราชบุรี  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 

(14) สํานักงานประมงจังหวัดชุมพร  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร 

(15) สํานักงานประมงจังหวัดยะลา  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา 

(16) สํานักงานประมงจังหวัดกระบ่ี  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานนานาชาติกระบ่ี   
และเขตท่าเรือนํ้าลึกกระบ่ี  จังหวัดกระบ่ี 

(17) สํานักงานประมงจังหวัดตรัง  มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือกันตัง  จังหวัดตรัง 
(18) สํานักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานนานาชาติ   

สุราษฎร์ธานี  เขตท่าอากาศยานนานาชาติสมุย  และอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(19) สํานักงานประมงจังหวัดปัตตานี  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
ลักษณ์  วจนานวัช 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

137รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการขายทอดตลาด   

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์   
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๙  ประกอบมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศ  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“สิ่งที่ยึดหรืออายัด”  หมายความว่า  สิ่งที่สารวัตรยึดหรืออายัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วย 

โรคระบาดสัตว์ 
“สิ่งที่ศาลสั่งริบ”  หมายความว่า  สัตว์  ซากสัตว์  ยานพาหนะ  เครื่องหมายประจําตัวสัตว์  

เครื่องมือ  เครื่องใช้  ภาชนะบรรจุ  หรืออุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิด  ที่ศาลมีคําพิพากษาสั่งริบ  
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

“สิ่งที่ขายทอดตลาด”  หมายความว่า  สิ่งที่ยึดหรืออายัด  หรือสิ่งที่ศาลสั่งริบซึ่งสารวัตร 
ที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีอนุมัติให้ขายทอดตลาด 

“โรคระบาด”  หมายความว่า  โรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“พาหะของโรคระบาด”  หมายความว่า  พาหะของโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สารวัตร”  หมายความว่า  สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“คณะกรรมการขายทอดตลาด”  หมายความว่า  สารวัตรที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี  ให้มีอํานาจ

จัดการขายทอดตลาด  ซึ่งสิ่งที่ยึดหรืออายัดหรือส่ิงที่ศาลสั่งริบตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
“หลักประกัน”  หมายความว่า  เงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค  (cashier  cheque)  ที่นํามาเป็นหลักทรัพย์  

เพื่อการเข้าร่วมเสนอราคาในการขายทอดตลาด 
“เงินมัดจํา”  หมายความว่า  เงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค  (cashier  cheque)  ที่ให้ไว้เพื่อเป็น

พยานหลักฐานว่าได้มีการทําสัญญากันไว้แล้ว  และเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา 
ข้อ ๓ ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์รักษาการตามประกาศนี้  และให้ มีอํานาจออกคําสั่ ง   

เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามประกาศน้ี 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๔ อธิบดีมอบหมายให้สารวัตรดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการขายทอดตลาด   

138 รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๑) คณะกรรมการขายทอดตลาดของกองสารวัตรและกักกัน  ประกอบด้วย 
 (ก) ผู้อํานวยการกองสารวัตรและกักกัน 
 (ข) สารวัตรสังกัดกองสารวัตรและกักกัน  จํานวน  ๒  คน 
(๒)  คณะกรรมการขายทอดตลาดของสํานักงานปศุสัตว์เขต  ประกอบด้วย 
 (ก) ปศุสัตว์เขต   
 (ข) สารวัตรสังกัดสํานักงานปศุสัตว์เขต  จํานวน  ๒  คน 
(๓) คณะกรรมการขายทอดตลาดของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด  ประกอบด้วย 
 (ก) ปศุสัตว์จังหวัด 
 (ข) สารวัตรสังกัดสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด  จํานวน  ๒  คน 
(๔) คณะกรรมการขายทอดตลาดของสํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย 
 (ก) ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร 
 (ข) สารวัตรสังกัดสํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร  จํานวน  ๒  คน 
(๕)  คณะกรรมการขายทอดตลาดของสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ  ประกอบด้วย 
 (ก) ปศุสัตว์อําเภอ 
 (ข) สารวัตรสังกัดสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ  จํานวน  ๒  คน 
(๖)  คณะกรรมการขายทอดตลาดของด่านกักกันสัตว์  ประกอบด้วย 
 (ก) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ 
 (ข) สารวัตรสังกัดด่านกักกันสัตว์  จํานวน  ๒  คน 
ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดของหน่วยงานตาม  (๑)  ถึง  (๖)  มีอํานาจจัดการขายทอดตลาด

สิ่งที่ยึดหรืออายัด  หรือสิ่งที่ศาลสั่งริบซึ่งหน่วยงานนั้นเป็นผู้ยดึหรืออายัดหรือส่งดําเนินคดี   
ในการประชุมและการจัดการขายทอดตลาดของคณะกรรมการขายทอดตลาดให้ประกอบด้วย

กรรมการอย่างน้อยสองในสาม 
ในกรณีหน่วยงานอื่นที่นอกเหนือจากหน่วยงานข้างต้น  อธิบดีอาจมอบหมายให้สารวัตร   

ในสังกัดหน่วยงานดังกล่าว  เป็นคณะกรรมการขายทอดตลาดเพ่ิมเติมได้   
ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ขายทอดตลาดส่ิงที่ยึด  

หรืออายัดหรือสิ่งที่ศาลสั่งริบ 
ข้อ ๖ การขายทอดตลาดให้ถือเกณฑ์  ดังนี้ 
(๑) สิ่งที่ยึดหรืออายัดโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๔๑  (๖)  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  

พ.ศ.  ๒๕๕๘  ยังไม่ตกเป็นของกรมปศุสัตว์หรือก่อนคดีถึงที่สุด  แต่เป็นของเสียง่าย  หรือถ้าเก็บไว้ 
จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย  หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่าของสิ่งนั้น 
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 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๒) สิ่งที่ยึดหรืออายัดโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๔๑  (๖)  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ในส่วนที่ตกเป็นของกรมปศุสัตว์แล้ว  เนื่องจากไม่ปรากฏเจ้าของหรือไม่มีผู้แสดงตัวเป็นเจ้าของ
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันประกาศหาเจ้าของ  หรือไม่มีการดําเนินคดีและผู้เป็นเจ้าของมิได้ร้องขอคืน
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่แจ้งคําสั่งว่าไม่มีการดําเนินคดี  หรือมีการดําเนินคดีและพนักงานอัยการ 
มีคําสั่งเด็ดขาด  ไม่ฟ้องคดีหรือศาลไม่ได้พิพากษาให้ริบและผู้เป็นเจ้าของมิได้ร้องขอคืนภายในสี่สิบห้าวัน  
นับแต่วันที่ทราบคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือวันที่ศาลมีคําสั่งพิพากษาถึงที่สุด  แล้วแต่กรณี 

(๓) สิ่งที่ยึดหรืออายัดโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ซึ่งเป็นสัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดที่เก่ียวกับการนําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์   
โดยไม่ได้เป็นโรคระบาด  หรือไม่ได้เป็นพาหะของโรคระบาด  และยังไม่ตกเป็นของกรมปศุสัตว์  แต่เป็น
ของเสียง่ายหรือถ้าเก็บไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย  หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา 
เกินค่าของสิ่งนั้น 

(๔) สิ่งที่ยึดหรืออายัดโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ซึ่งเป็นสัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักร  โดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติ
ตามข้อกําหนดที่เก่ียวกับการนําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์   
โดยไม่ได้เป็นโรคระบาด  หรือไม่ได้เป็นพาหะของโรคระบาด  และตกเป็นของกรมปศุสัตว์แล้ว  เนื่องจาก
ไม่ปรากฏว่าเจ้าของ  ผู้นําเข้าหรือนําผ่าน  หรือไม่มีผู้มาแสดงตนเป็นเจ้าของผู้นําเข้าหรือนําผ่านภายใน 
สี่สิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้มีการประกาศหาตัวบุคคลดังกล่าว  หรือเจ้าของผู้นําเข้าหรือนําผ่านไม่ส่งกลับ  
หรือไม่สามารถส่งกลับไปยังประเทศต้นทางภายในเวลาสี่สิบห้าวัน  นบัแต่วันที่ทราบคําสั่งให้ส่งกลับ 

(๕) สิ่งที่ศาลส่ังริบที่ตกเป็นของกรมปศุสัตว์  ก่อนดําเนินการจัดการขายทอดตลาดจะต้องรอ
เป็นระยะเวลา  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด  หากไม่มีคําสั่งศาลให้คืนสิ่งที่ยึด 
หรืออายัดนั้น  แก่ผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงที่ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิดจึงดําเนินการ
จัดการขายทอดตลาดได้  ซึ่งเป็นไปตามมาตรา  ๗๘  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

สิ่งที่ขายทอดตลาด  ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) หากเป็นสัตว์หรือซากสัตว์ต้องไม่เป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด 
(๒) ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง   

หมวด  ๒ 
การเตรียมการและการประกาศขายทอดตลาด 

 
 

ข้อ ๗ หากคณะกรรมการขายทอดตลาด  พิจารณาอนุมัติให้ประกาศขายทอดตลาด 
สิ่งที่ยึดหรืออายัดหรือสิ่งที่ศาลสั่งริบแล้ว  ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) กําหนดราคาเริ่มต้นที่สมควรขาย 

140 รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๒) กําหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งที่ขายทอดตลาด 
(๓) กําหนดสถานที่ขายทอดตลาด  โดยให้ดําเนินการ  ณ  หน่วยเบิกจ่ายของหน่วยงาน 

ที่จัดการขายทอดตลาด 
(๔) ให้ปิดป้ายระบุให้ทราบว่าเป็นสถานที่เก็บรักษาสิ่งที่ขายทอดตลาดและสถานที่ขายทอดตลาด  

โดยปิดป้ายไว้ให้เห็นชัดเจนในบริเวณสถานที่ทั้งสองแห่งดังกล่าว 
ข้อ ๘ เม่ือคณะกรรมการขายทอดตลาดได้ดําเนินการตามข้อ  ๗  แล้ว  ให้ออกประกาศ  

ขายทอดตลาด  ดังนี้ 
(๑) ในประกาศต้องระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 (ก) วัน  เวลา  สถานที่ขายทอดตลาด 
 (ข) สิ่งที่ขายทอดตลาด 
 (ค) เงื่อนไขการขายทอดตลาด 
 (ง) สถานที่เก็บรักษาสิ่งที่ขายทอดตลาด  และกําหนดวัน  เวลา  เพื่อให้ผู้จะเข้าร่วม

เสนอราคาไปตรวจสอบสิ่งที่ขายทอดตลาด 
 (จ) ราคาเร่ิมต้นการขายทอดตลาด 
 (ฉ) หลักฐานและส่ิงที่ต้องเตรียมเพื่อใช้ในการเข้าเสนอราคา 
(๒) ปิดประกาศขายทอดตลาดให้แน่นหนาในที่ที่สามารถมองเห็นหรือสังเกตได้ชัดเจน   

โดยปิดประกาศไม่น้อยกว่าสามวัน  ณ  สถานที่ขายทอดตลาด 
(๓) โฆษณาประกาศขายทอดตลาดในเว็บไซต์ต่าง ๆ  ก่อนวันขายทอดตลาดไม่น้อยกว่าสามวัน   

หมวด  ๓ 
การเสนอราคา 

 
 

ข้อ ๙ ผู้เข้าเสนอราคาต้องแสดงความจํานงเข้าเสนอราคาโดยยื่นหลักฐานต่อคณะกรรมการ 
ขายทอดตลาดในวันขายทอดตลาด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประชาชน  หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ  หรือสําเนาหนังสือเดินทาง 
(๒) กรณีนิติบุคคล  ต้องมีสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 
(๓) กรณีประสงค์ให้บุคคลอื่นเข้าประมูลแทน  ต้องมีหนังสือมอบอํานาจ  และมีหลักฐาน  

ตามข้อ  (๑)  หรือ  (๒) 
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการขายทอดตลาดต้องกําหนดให้ผู้เข้าเสนอราคาวางหลักประกันก่อน

เข้าเสนอราคา  โดยวางหลักประกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของราคาเร่ิมต้นสิ่งที่ขายทอดตลาด  แต่ไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท 
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 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

หมวด  ๔ 
การขายทอดตลาด 

 
 

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการขายทอดตลาดมีอํานาจหน้าที่ในการควบคุมการขายทอดตลาด   
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องยุติธรรม  และต้องป้องกันมิให้มีการสมยอมในการเสนอราคาหรือกระทําการอื่นใด   
ที่เป็นไปโดยไม่สุจริต 

หากคณะกรรมการขายทอดตลาด  เห็นว่าผู้เข้าเสนอราคาหรือบุคคลที่อยู่ในห้องขายทอดตลาด
รายใดมีพฤติกรรมที่อาจทําให้การขายทอดตลาดไม่เป็นไปตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  หรือรบกวนการดําเนินการ
หรือการขายทอดตลาด  ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดมีอํานาจส่ังให้ผู้นั้นออกจากห้องขายทอดตลาด  
และปฏิเสธการเสนอราคาของผู้นั้น   

เม่ือคณะกรรมการขายทอดตลาดเห็นว่าการขายทอดตลาดใดไม่มีผู้เข้าเสนอราคา  ให้มีอํานาจถอนส่ิงที่
ขายทอดตลาดน้ันออกจากการขายทอดตลาด  สั่งงดการขายทอดตลาดหรือเลื่อนการขายทอดตลาดออกไป 

ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดเริ่มการขายทอดตลาดจากราคาเริ่มต้นที่กําหนดไว้  
ทั้งนี้  อาจกําหนดอัตราการเพิ่มของการเสนอราคาแต่ละครั้งด้วยก็ได้ 

ข้อ ๑๓ กระบวนการขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์เม่ือคณะกรรมการขายทอดตลาดแสดง
ความตกลงด้วยวิธีการขานราคา  พร้อมทั้งนับ  ๓  และเคาะไม้ 

ข้อ ๑๔ ถ้าผู้เข้าเสนอราคาถอนคําเสนอราคาของตนทุกราย  ให้คณะกรรมการขายทอดตลาด 
ตั้งต้นออกประกาศขายทอดตลาดใหม่   

ข้อ ๑๕ ถ้าผู้เข้าเสนอราคาไม่ได้ถอนคําเสนอราคาของตนก่อนการเคาะไม้และเม่ือมีการ
เคาะไม้แล้ว  ถือว่าผู้เข้าเสนอราคานั้นเป็นผู้ซื้อสิ่งที่ขายทอดตลาดตามราคาที่ได้เสนอไว้   

ข้อ ๑๖ เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดเคาะไม้ขายให้แก่ผู้ เสนอราคาสูงสุดแล้ว   
ให้คณะกรรมการดําเนินการให้ผู้เสนอราคาสูงสุดนั้นชําระเงินทันที  เว้นแต่สิ่งที่ขายทอดตลาดซึ่งมี 
ราคาตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไปอาจผ่อนผันให้ผู้เสนอราคาสูงสุดนั้นวางเงินมัดจําไม่น้อยกว่าร้อยละย่ีสิบห้า
ของราคาซื้อ  และทําสัญญาโดยมีเง่ือนไขในการชําระเงินที่ค้างชําระภายในเวลาไม่เกินสิบห้าวันนับแต่
วันที่วางเงินมัดจํา  ทั้งนี้  การชําระเงินให้ชําระเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค  (cashier  cheque) 

ในกรณีที่ราคาขายมีราคาสูงมากหรือมีเหตุผลพิเศษประการอื่น  คณะกรรมการขายทอดตลาด
อาจกําหนดให้ผู้เสนอราคาสูงสุดวางเงินมัดจําและกําหนดเวลาชําระเงินได้ตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๑๗ เม่ือการเสนอราคาส้ินสุดลง  ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดคืนเงินหลักประกัน
ให้แก่ผู้เข้าเสนอราคาทุกรายในทันที  เว้นแต่ผู้เสนอราคาสูงสุด  ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดยังคง
ยึดถือหลักประกันไว้เป็นส่วนหน่ึงของการชําระเงินตามข้อ  ๑๖   

ข้อ ๑๘ หากเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดและมีการเคาะไม้แล้วมีเจตนาไม่ชําระเงินหรือไม่วางมัดจํา  
แล้วแต่กรณีให้คณะกรรมการขายทอดตลาดริบหลักประกัน   
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 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาสูงสุดไม่ชําระเงินส่วนที่เหลอืตามข้อ  ๑๖  หรือไม่ทําตามข้อสัญญา  
ที่ทําสัญญาหรือข้อตกลงผูกพันไว้  ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดริบเงินมัดจําที่ผู้เสนอราคาสูงสุดนั้นวางไว้ 

หมวด  ๕ 
การส่งมอบสิ่งที่ขายทอดตลาดและการจัดการด้านการเงิน 

 
 

ข้อ ๒๐ คณะกรรมการขายทอดตลาดจะส่งมอบสิ่งที่ขายทอดตลาดให้แก่ผู้เสนอราคาสูงสุดได้
ต่อเม่ือผู้เสนอราคาสูงสุดนั้น  ได้ชําระเงินครบถ้วนตามข้อ  ๑๖  แล้ว 

ในกรณีสิ่งที่ขายทอดตลาดเป็นทรัพย์มีทะเบียน  ให้ดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย 
ข้อ ๒๑ ค่าใช้จ่ายในการโอนและส่งมอบสิ่งที่ขายทอดตลาด  เช่น  ค่าภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  

ค่าขนย้าย  หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องให้เป็นภาระแก่ผู้ซื้อ   
ข้อ ๒๒ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดตามมาตรา  ๔๓  วรรคสอง  และมาตรา  ๔๖   

วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ให้หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือจํานวนสุทธิเท่าใด   
ให้ยึดไว้แทนสิ่งนั้นโดยให้ฝากไว้กับธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์ตามที่ตกลงไว้กับกระทรวงการคลัง 

ข้อ ๒๓ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาด  ตามมาตรา  ๔๓  วรรคสาม  และมาตรา  ๔๗  
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ให้หักเงินที่ขายได้เป็นค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง   
ในการดําเนินการใด ๆ  เพื่อให้สัตว์หรือซากสัตว์ปลอดจากโรคระบาดเหลือเท่าใดให้หักไว้ไม่เกินก่ึงหนึ่ง  
เพื่อจ่ายเป็นเงินสินบน  ที่เหลือให้นําส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน  โดยการจ่ายสินบนให้เป็นไปตามระเบียบ
ว่าด้วยการนั้น 

ข้อ ๒๔ เงินที่ ได้จากการขายทอดตลาดสิ่งที่ศาลส่ังริบตามมาตรา  ๗๘  วรรคสาม   
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๔๘  ให้หักไว้ร้อยละย่ีสิบห้า  
ของจํานวนเงินสุทธิจากการขายทอดตลาดเพื่อจ่ายเป็นสินบนแก่ผู้นําจับ  ทั้งนี้  เป็นไปตามที่พนักงานอัยการ  
ร้องขอต่อศาล  ส่วนที่เหลือให้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

หมวด  ๖ 
การรายงานผล 

 
 

ข้อ ๒๕ เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดได้ดําเนินการขายทอดตลาดเรียบร้อยแล้ว   
ให้รายงานอธิบดีผ่านผู้บังคับบัญชาตามลําดับ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วธิีการ  เงื่อนไข  การถ่ายพยาธิ  การท าวคัซนี  การทดสอบโรค 

และการจดบันทึกข้อมูลการให้วัคซีน  การตรวจ  และการรักษาโรค   
พ.ศ.  2562 

 
 

เพ่ือลดการสูญเสียจากปัญหาการเกิดโรคระบาด  รวมท้ังลดภาระค่าใช้จ่ายจากรักษาสัตว์ป่วย  
ของเกษตรกร  จึงมีความจ าเป็นออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข  การถ่ายพยาธิ   
การท าวัคซีน  การทดสอบโรค  และการจดบันทึกข้อมูลการให้วัคซีน  การตรวจ  และการรักษาโรค   
เพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  7  ข้อ  8  (1) - (4)  ข้อ  11  ข้อ  12  (1) - (4)  ข้อ  15   
ข้อ  16  (1)  (2)  (4)  ข้อ  22  ข้อ  23  (1)  (2)  (4)  ข้อ  29  วรรคหนึ่ง  (1) - (3)  และวรรคสอง  
ข้อ  31  ข้อ  32  (1)  (3)  (4)  และข้อ  36  (1)  (4)  แห่งกฎกระทรวงระบบการป้องกนัและควบคมุ
โรคระบาด  พ.ศ.  2561  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ในประกาศนี้   
“สัตว์”  หมายความวา่  สัตว์ตามกฎกระทรวงระบบการป้องกนัและควบคุมโรคระบาด  พ.ศ.  2561 
“การถ่ายพยาธิ”  หมายความว่า  วิธีก าจัดพยาธิที่อาศัยอยู่ภายในร่างกายสัตว์  เพ่ือป้องกัน

อาการเจ็บป่วยจากการติดเชื้อพยาธิ 
“การท าวัคซีน”  หมายความว่า  การน าวัคซีนเข้าสู่ตัวสัตว์  โดยวิธีการใดการหนึ่ง  เช่น  การฉีด  

หยอด  แทงปีก  ละลายน้ าให้สัตว์กิน  สเปรย์  เป็นต้น 
“การทดสอบโรค”  หมายความว่า  การทดสอบ  หรือตรวจค้นหาโรค  ที่ยังไม่ได้ปรากฏอาการ

ของโรคให้เห็นชัดเจน   
“การเลี้ยงไก่ในลักษณะครัวเรือนเพ่ือการบริโภค”  หมายความว่า  การเลี้ยงไก่จ านวนไม่เกิน  

100  ตัว  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้บริโภคภายในครัวเรือนหรือระหว่างครัวเรือน 
“การเลี้ยงไก่ในลักษณะฟาร์ม”  หมายความว่า  การเลี้ยงไก่ที่มีจ านวนการเลี้ยงมากกว่า  100  ตัวขึ้นไป  

โดยเลี้ยงในบริเวณหรือสถานที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ซึ่งก าหนดขอบเขตชัดเจน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการซื้อขาย
และแลกเปลี่ยนสินค้า 

“การเลี้ยงเป็ดในลักษณะไล่ทุ่ง”  หมายความว่า  การเลี้ยงเป็ดอยู่ในทุ่งนา  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เป็ดอยู่อาศัยและหาอาหาร  และมีการเคลื่อนย้ายท่ีอยู่ไปเรื่อย ๆ  ไม่เป็นหลักแหล่ง 

้หนา   ๔๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
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หมวด  1 
การถา่ยพยาธ ิ

 
 

ข้อ 3 ให้มีการถ่ายพยาธิในสัตว์ประเภท  โคนม  โคเนื้อ  กระบือ  แพะ  แกะ  ในลูกสัตว์ครั้งแรก
ตั้งแต่อายุ  1  เดือน  และครั้งต่อไปตามรายการถ่ายพยาธิ 

หมวด  2 
การท าวัคซีน 

 
 

ข้อ 4 ให้มีการท าวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์  ดังต่อไปนี้ 
(1) วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย   
 (ก) โคนม  โคเนื้อ  กระบือ  ให้ฉีดวัคซีนเข็มแรกในสัตว์อายุตั้งแต่  ๔ - ๖  เดือน  โดยฉีด 

เข็มที่สองหลังจากฉีดวัคซีนเข็มแรกภายใน  ๑  เดือน  และฉีดเข็มต่อไปตามรอบรณรงค์ของกรมปศุสัตว์   
 (ข) แพะและแกะ  ให้ฉีดวัคซีนตามรอบรณรงค์ของกรมปศุสัตว์   
 (ค) สุกรและหมูป่า  ให้ฉีดวัคซีนปีละ  2  ครั้ง  หรือตามรายการท าวัคซีนป้องกัน 

โรคปากและเท้าเปื่อยของสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์  หรือผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งก าหนด 
(2) วัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย  ในกระบือ  ให้ฉีดวัคซีนเข็มแรกในสัตว์อายุตั้งแต่  

๔ - ๖  เดือน  และให้ฉีดวัคซีนเข็มต่อ ๆ  ไป  ปีละ  ๑  ครั้ง  ตามรอบรณรงค์ของกรมปศุสัตว์ 
(3) วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล   
 (ก) การเลี้ยงไก่ในลักษณะครัวเรือนเพ่ือการบริโภค  ให้ท าวัคซีนตามรายการท าวัคซีน

ป้องกันโรคนิวคาสเซิลทุก ๆ  ๓  เดือน  ตามรอบรณรงค์ของกรมปศุสัตว์ 
 (ข) การเลี้ยงไก่ในลักษณะฟาร์ม  ให้ท าวัคซีนตามรายการท าวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล  

ของสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์  หรือผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งก าหนด 
(4) วัคซีนป้องกันกาฬโรคเป็ด  กรณีการเลี้ยงเป็ดในลักษณะไล่ทุ่ง  ให้ท าวัคซีนตามรายการ 

ท าวัคซีนป้องกันกาฬโรคเป็ดทุก ๆ  6  เดือน  ตามรอบรณรงค์ของกรมปศุสัตว์ 
(5) วัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สุกร  ในสุกรและหมูป่า  ให้ฉีดวัคซีนปีละ  1  ครั้ง  หรือตามรายการ 

ท าวัคซีนป้องกันโรคอหวิาต์สุกรของสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์  หรือผู้ประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งก าหนด 
(6) วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ในสุนัขและแมว  ให้ฉีดวัคซีนเข็มแรกในสัตว์อายุตั้งแต่   

2  เดือนขึ้นไป  แต่ไมเ่กิน  4  เดือน  และฉีดวัคซีนเข็มต่อไปตามระยะเวลาที่ก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 

้หนา   ๔๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
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หมวด  3 
การทดสอบโรค 

 
 

ข้อ 5 ให้มีการทดสอบโรคในสัตว์  ดังต่อไปนี้ 
(1) โคนม  ให้มีการทดสอบโรคบรูเซลลาและทดสอบวัณโรคในสัตว์อายุตั้งแต่  2  ปีข้ึนไป   

ปีละ  1  ครั้ง   
กรณีเป็นฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลาและวัณโรคระดับ  A  ให้มีการทดสอบโรค  2  ปีครั้ง   
(2) แพะ  แกะ  ให้มีการทดสอบโรคบรเูซลลาในสัตว์อายุตัง้แต ่ 4  เดือนขึ้นไป  ปีละ  1  ครั้ง 
(3) การเลี้ยงไก่ในลักษณะฟาร์มหรือในฟาร์มที่ผ่านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

ด้านปศุสัตว์  (GAP)  ให้มีการสุ่มตรวจภูมิคุ้นกันโรคนิวคาสเซิล 
(4) สุนัข  แมว  ในฟาร์มพ่อแม่พันธุ์  ให้มีการทดสอบโรคบรูเซลลา  ในสัตว์อายุตั้งแต่  6  เดือนขึ้นไป  

ปีละ  1  ครั้ง   
(5) ม้า  ให้มีการทดสอบโรคโลหติจางตดิเชื้อในม้าในสัตว์อายุตัง้แต่  3  เดือน  ขึ้นไป  ปีละ  1  ครั้ง 

หมวด  4 
การจดบันทกึข้อมูลการให้วคัซีน  การตรวจ  และการรกัษาโรค 

 
 

ข้อ 6 ให้มีการจดบันทึกข้อมูลการให้วัคซีน  การตรวจ  และการรักษาโรค  หรือจดบันทึกข้อมูล
ตามแบบที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  8  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖2 

สรวิศ  ธานโีต 
อธิบดีกรมปสุสตัว ์

้หนา   ๔๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒
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 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขจํานวนสัตว์หรือซากสัตว์  ลักษณะของยานพาหนะ   

และอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์
จึงต้องกําหนดจํานวนสัตว์หรือซากสัตว์  ลักษณะของยานพาหนะและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสัตว์ 
หรือซากสัตว์ให้มีความถูกต้องและเหมาะสม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ประกอบมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ 
“ยานพาหนะ”  หมายถึง  ยานพาหนะใด ๆ  ที่ใช้ขนส่งสัตว์หรือซากสัตว์  และให้หมายความรวมถึง

ส่วนพ่วงของยานพาหนะนั้น   
“ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย”  หมายความว่า  ภาชนะบรรจุ  วัตถุที่ใช้บรรจุสัตว์

หรือซากสัตว์ไม่ว่าด้วยการใส่  ขังหรือด้วยวิธีการใด ๆ  รวมถึงอุปกรณ์อื่นใดที่ใช้ในการเคล่ือนย้ายสัตว์  
หรือซากสัตว์   

“การเคลื่อนย้ายสัตว์”  หมายความว่า  การจับ  บังคับ  หรือวิธีการใด ๆ  ในการนําสัตว์เข้า  ออก  
หรือขังในภาชนะ  การขนส่งรวมถึงการนําสัตว์ข้ึนหรือลงยานพาหนะ 

“การเคล่ือนย้ายซากสัตว์”  หมายความว่า  การนําซากสัตว์ขึ้นหรือลงยานพาหนะเพื่อนําไปยัง  
อีกสถานที่หนึ่ง   

“สัตว์”  หมายความว่า   
(๑) ช้าง  ม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  หมูป่า   
(๒) นก  ไก่  เป็ด  ห่าน  รวมถึงไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์   
“ซากสัตว์”  หมายความว่า   
(๑) ร่างกายหรือส่วนของร่างกายช้าง  ม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  หมูป่า  นก  

ไก่  เป็ด  ห่าน  รวมถึงไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์  ที่ตายแล้ว 
(๒) สิ่งใด ๆ  ที่ได้จากช้าง  ม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  หมูป่า  นก  ไก่  เป็ด  

ห่าน  รวมถึงไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์  ที่มีชีวิตหรือที่ตายแล้ว 
(๓) อาหารสุกที่ทํา  ประกอบ  หรือปรุงจากซากช้าง  ม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  

สุกร  หมูป่า  นก  ไก่  เป็ด  ห่าน  รวมถึงไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
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 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๔) สิ่งประดิษฐ์สําเร็จรูปที่ทําจากซากช้าง  ม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  หมูป่า  
นก  ไก่  เป็ด  ห่าน  รวมถึงไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด   

“สิ่งปฏิกูล”  หมายความถึง  สิ่งขับถ่ายจากสัตว์  สารคัดหลั่ง  ขนสัตว์  และสิ่งใดท่ีออกจากตัวสัตว์
หรือสิ่งปนเปื้อนที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์หรือเกิดจากธรรมชาติในขณะที่ทําการขนส่ง 

หมวด  ๑ 
จํานวนสัตว์  ลักษณะของยานพาหนะ 
และอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสัตว์ 

 
 

ข้อ ๓ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด  ให้เจ้าของสัตว์จํานวนตั้งแต่ 
หนึ่งตัวขึ้นไป  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ยานพาหนะมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) มีขนาดเหมาะสมกับจํานวนและขนาดของสัตว์  สามารถป้องกันสัตว์หลบหนี   

ขณะมีการเคลื่อนย้ายสัตว์   
 (ข) สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน   
 (ค) ใช้วัสดุรองบนพื้นเพื่อช่วยดูดซับสิ่งขับถ่าย  และป้องกันการลื่นได้ 
 (ง) มีการป้องกันไม่ให้สิ่งปฏิกูลกระเด็น  ไหลหรือฟุ้งกระจายออกนอกยานพาหนะ   

ในระหว่างการเคล่ือนย้ายสัตว์   
 (จ) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคที่ยานพาหนะก่อนและหลังการเคล่ือนย้าย 
 (ฉ) ห้ามมิให้ยานพาหนะเข้าฟาร์มในช่วงที่มีการเกิดโรคระบาดในพื้นที่โดยเด็ดขาด   
(๒) ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ไม่มีสิ่งแหลมคมหรือเป็นอันตรายที่จะก่อการบาดเจ็บกับสัตว์   
 (ข) สามารถป้องกันสัตว์หลบหนีขณะมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ 
 (ค) มีการลดการสัมผัสระหว่างสัตว์ กับส่ิงปฏิกูลในระหว่างการเคลื่อนย้ายสัตว์   

ตามความเหมาะสม 
 (ง) สามารถทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคได้ง่าย  ไม่หมักหมมสิ่งสกปรกและสิ่งปฏิกูล   

มีอากาศถ่ายเทสะดวก  และไม่ทําให้สัตว์ทรมานขณะขนส่ง   
 (จ) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคที่ภาชนะบรรจุอย่างสมํ่าเสมอทุกคร้ังก่อน   

และหลังใช้งานโดยทันที   
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 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

หมวด  ๒ 
จํานวนซากสัตว์  ลักษณะของยานพาหนะ 
และอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ 

 
 

ข้อ ๔ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด  ให้เจ้าของซากสัตว์ปฏิบัติ   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในซากสัตว์ประเภทเนื้อ  เคร่ืองใน  กระดูก  เขา  และหนัง  ตั้งแต่  ๑๐๐  กิโลกรัมข้ึนไป   
 (๑.๑) ยานพาหนะมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 
  (ข) ไม่ให้ซากสัตว์สัมผัสพื้นหรือผนังของยานพาหนะ  และป้องกันไม่ให้ซากสัตว์ร่วง  

หรือหล่นจากยานพาหนะ 
  (ค) มีการป้องกันไม่ให้สิ่งปฏิกูลกระเด็นหรือไหลออกนอกยานพาหนะในระหว่าง  

การเคล่ือนย้าย 
  (ง) ไม่ใช่ยานพาหนะสําหรับเคลื่อนย้ายสัตว์ 
  (จ) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคที่ยานพาหนะก่อนและหลังการเคลื่อนย้าย 
  (ฉ) ห้ามมิให้ยานพาหนะเข้าฟาร์มในช่วงที่มีการเกิดโรคระบาดในพ้ืนที่โดยเด็ดขาด   
 (๑.๒) ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายซากสัตว์มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ใช้วัสดุที่สะอาด  ป้องกันไม่ให้สัตว์พาหะนําโรคสัมผัสซากสัตว์ 
  (ข) สามารถทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคได้ง่าย  ไม่หมักหมมสิ่งสกปรก  

และสิ่งปฏิกูล   
  (ค) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคทุกคร้ังก่อนและหลังใช้งานโดยทันที   
(๒) ในซากสัตว์ประเภทนํ้านม  ตั้งแต่  ๑  ถังข้ึนไป   
 (๒.๑) ยานพาหนะมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 
  (ข) ไม่ใช่ยานพาหนะสําหรับเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอื่น 
  (ค) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคที่ยานพาหนะก่อนและหลังการเคลื่อนย้าย 
 (๒.๒) ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) สามารถทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคได้ง่าย  ไม่หมักหมมสิ่งสกปรก  

และสิ่งปฏิกูล   
  (ข) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคทุกคร้ังภายหลังใช้งาน   
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 หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๓) ในซากสัตว์ประเภทมูลสัตว์  ตั้งแต่  ๑๐๐  กิโลกรัมข้ึนไป   
 (๓.๑) ยานพาหนะมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน   
  (ข) สามารถป้องกันไม่ให้มูลสัตว์ร่วงหรือหล่นจากยานพาหนะ  หรือฟุ้งกระจาย   
  (ค) ไม่ใช่ยานพาหนะสําหรับเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอื่น 
  (ง) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคที่ยานพาหนะก่อนและหลังเข้า - ออก

จากฟาร์มรวมถงึก่อนและหลังการเคล่ือนย้าย 
  (จ) ห้ามมิให้ยานพาหนะเข้าฟาร์มในช่วงที่มีการเกิดโรคระบาดในพ้ืนที่โดยเด็ดขาด   
 (๓.๒) ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) เป็นภาชนะที่ปิด  ป้องกันการฟุ้งกระจายของมูลสัตว์ขณะเคล่ือนย้าย   
  (ข) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคทุกคร้ังก่อนและหลังใช้งานโดยทันที   
(๔) ในซากสัตว์ประเภทไข่บริโภค  ตั้งแต่  ๓,๐๐๐  ฟองขึ้นไป  และซากสัตว์ประเภทไข่คัดทิ้ง  

และไข่เสีย  ตั้งแต่  ๑  ฟองขึ้นไป   
 (๔.๑) ยานพาหนะมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 
  (ข) ไม่ใช่ยานพาหนะสําหรับเคลื่อนย้ายสัตว์ 
  (ค) มีการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อภายหลังการเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง   
  (ง) ปิดมิดชิดสามารถป้องกันการฟุ้งกระจายหรือการปนเป้ือนจากสิ่งปฏิกูลกระเด็น  

หรือไหลออกนอกยานพาหนะในและระหว่างการเคลื่อนย้ายได้ 
  (จ) มีการฆ่าเชื้อโรคก่อนเข้า - ออกฟาร์ม  และห้ามมิให้ยานพาหนะเข้าฟาร์มในช่วง   

ที่เกิดโรคระบาดในพ้ืนที่โดยเด็ดขาด 
 (๔.๒) ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) สามารถทําความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ง่าย  ไม่หมักหมมสิ่งสกปรกและสิ่งปฏิกูล 
  (ข) มีการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคทุกคร้ังก่อนและหลังใช้งานทันที 
  (ค) กรณีไข่คัดทิ้งและไข่เสีย  ให้บรรจุในภาชนะท่ีมิดชิด 
(๕) ในซากสัตว์ประเภทรังนกอีแอ่น 
 (๕.๑) ยานพาหนะ  สําหรับรังนกอีแอ่นตั้งแต่  ๕๐  กิโลกรัมขึ้นไป  มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 
  (ข) ไม่ใช่ยานพาหนะสําหรับเคลื่อนย้ายสัตว์ 
  (ค) มีการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อภายหลังการการเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง 
  (ง) ปิดมิดชิดสามารถป้องกันการฟุ้งกระจายหรือการปนเป้ือนจากสิ่งปฏิกูลกระเด็น  

หรือไหลออกนอกยานพาหนะในและระหว่างการเคลือ่นย้ายได้ 
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 (๕.๒) ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์ในการเคล่ือนย้ายสําหรับรังนกอีแอ่นตั้งแต่  ๕๐  กิโลกรัมขึ้น
ไป  มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

  (ก) มีภาชนะบรรจุที่ปิดมิดชิด   
  (ข) สามารถทําความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ง่าย  ไม่หมักหมมสิ่งสกปรกและสิ่งปฏิกูล 
  (ค) มีการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคทุกคร้ังก่อนและหลังใช้งานทันที 
(๖) ในซากสัตว์ประเภทขนสตัว์ปีก  ตั้งแต่  ๑,๐๐๐  กิโลกรัมข้ึนไป   
 (๖.๑) ยานพาหนะมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 
  (ข) ไม่ใช่ยานพาหนะสําหรับเคลื่อนย้ายสัตว์ 
  (ค) มีการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อภายหลังการการเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง 
  (ง) ปิดมิดชิดสามารถป้องกันการฟุ้งกระจายหรือการปนเป้ือนจากสิ่งปฏิกูลกระเด็น  

หรือไหลออกนอกยานพาหนะในและระหว่างการเคลื่อนย้ายได้   
 (๖.๒) ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) สามารถทําความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ง่าย  ไม่หมักหมมสิ่งสกปรกและสิ่งปฏิกูล 
  (ข) มีการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคทุกคร้ังก่อนและหลังใช้งานทันที 
(๗) ซากสัตว์ประเภทอื่น ๆ   
 (๗.๑) ยานพาหนะมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 
  (ข) ไม่ให้ซากสัตว์สัมผัสพื้นหรือผนังของยานพาหนะ  และป้องกันไม่ให้ซากสัตว์ร่วง  

หรือหล่นจากยานพาหนะ 
  (ค) มีการป้องกันไม่ให้สิ่งปฏิกูลกระเด็นหรือไหลออกนอกรถในระหว่าง 

การเคล่ือนย้าย 
  (ง) ไม่ใช่ยานพาหนะสําหรับเคลื่อนย้ายสัตว์ 
  (จ) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคที่ยานพาหนะก่อนและหลังการเคลื่อนย้าย 
  (ฉ) ห้ามมิให้ยานพาหนะเข้าฟาร์มในช่วงที่มีการเกิดโรคระบาดในพื้นที่โดยเด็ดขาด   
 (๗.๒) ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ใช้วัสดุที่สะอาด  ป้องกันไม่ให้สัตว์พาหะนําโรคสัมผัสซากสัตว์ 
  (ข) สามารถทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคได้ง่าย  ไม่หมักหมมสิ่งสกปรก

และสิ่งปฏิกูล   
  (ค) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคทุกคร้ังก่อนและหลังใช้งานโดยทันที 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

151รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง  กําหนดท้องที่และชนดิสัตว์ที่ต้องทาํเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ 

และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว ์
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ที่เลี้ยงอยู่ในท้องที่  สัตว์ที่เคลื่อนย้าย 
ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  และสัตว์ที่นําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่านราชอาณาจักร  มีประสิทธิภาพและสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับไปยังตัวสัตว์ได้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  มาตรา  ๓๒  (๑)  มาตรา  ๓๔  วรรคหนึ่ง  ประกอบมาตรา  ๖  
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมปศุสัตว์  เรื่อง  กําหนดท้องที่และชนิดสัตว์ที่ต้องทําเคร่ืองหมาย
ประจําตัวสัตว์  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
ลงวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์”  หมายความว่า  เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วย

โรคระบาดสัตว์ 
“สัตว์”  หมายความว่า  สัตว์ที่กําหนดใหท้ําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ตามประกาศน้ี 
“เจ้าของ”  หมายความว่า  เจ้าของตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สัตวแพทย์”  หมายความว่า  สัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สารวัตร”  หมายความว่า  สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
ข้อ ๓ ให้ผู้อํานวยการสํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์  รักษาการตามประกาศนี้ 

หมวด  ๑ 
ท้องที่และชนดิสัตว์ที่ต้องทาํเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ 

 
 

ข้อ ๔ ให้ท้องท่ีที่มีการประกาศเขตควบคุมโรคระบาดหรือเขตปลอดโรคระบาดชนิดปาก  
และเท้าเปื่อย  มีการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ในสัตว์ประเภทโคเนื้อ  โคนม  กระบือ  แพะ  และแกะ  
ที่มีอายุมากกว่า  ๔  เดือนทุกตัวที่เลี้ยงอยู่ในพื้นที่   
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 หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๕ ให้ท้องที่ทั่วประเทศมีการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ในสัตว์ประเภทโคเนื้อ  โคนม  
กระบือ  แพะ  และแกะ  ที่มีอายุมากกว่า  ๔  เดือนที่นําไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  และที่นําเข้า  ส่งออก  
หรือนําผ่านราชอาณาจักร 

หมวด  ๒ 
ลักษณะเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว ์

 
 

ข้อ ๖ ลักษณะเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับโคเนื้อ  แพะ  และแกะ  กําหนดให้เป็น
เบอร์หูพลาสติกซึ่งมี  ๒  ส่วน  ได้แก่  เบอร์หูตัวเมีย  และเบอร์หูตัวผู้  เพื่อนําทั้งสองส่วนนั้นมาประกบติดกัน  
เมื่อนําไปติดที่ใบหูของสัตว ์ รายละเอียดของเบอร์หูและหมายเลขเบอร์หูเป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

สีของเบอร์หูพลาสติกแบ่งเป็น  ๒  สี  คือ 
(๑) สีเหลือง  ใช้สําหรับสัตว์ในพื้นที่ทั่วไป  สัตว์ที่นําไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  และสัตว์ที่นําเข้า  

ส่งออก  หรือนําผ่านราชอาณาจักร 
(๒) สีเขียว  ใช้สําหรับสัตว์ในพื้นที่เขตควบคุมโรคระบาดหรือเขตปลอดโรคระบาดชนิด 

ปากและเท้าเปื่อย 
ข้อ ๗ ลักษณะเครื่องหมายประจําตัวสัตว์สําหรับโคนมเพศผู้  ให้ใช้เป็นเบอร์หูทองเหลือง 

ที่ส่วนปลายของเบอร์หูด้านหนึ่งเป็นตัวผู้ม้วนพับเข้าหากัน  และปลายของเบอร์หูอีกด้านหนึ่งเป็นตัวเมีย 
มีลักษณะปลายมน  และส่วนมนจะมีรูตรงกลาง  เม่ือทําการหนีบแล้วจะล็อคปลายทั้งสองติดแนบ 
แยกออกจากกันไม่ได้  รายละเอียดของเบอร์หูทองเหลืองและหมายเลขเบอร์หูเป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

กรณีโคนมเพศผู้สามารถใช้เบอร์หูพลาสติกตามข้อ  ๖  แทนหรือใช้ร่วมกันก็ได้ตามที่กรมปศุสัตว์
กําหนด 

ข้อ ๘ ลักษณะเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับโคนมเพศเมีย  ให้ใช้เป็นเบอร์หูชนิดที่ 
ส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุระบบ  RFID  (Radio  Frequency  Identification)  รายละเอียดของเบอร์หู
ชนิดที่ส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุระบบ  RFID  และหมายเลขรหัส  เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด   

ข้อ ๙ ลักษณะเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับกระบือ  ได้แก่   
(๑) ไมโครชิปแบบฝังในตัวสัตว์ที่ส่งสัญญาณคล่ืนความถี่วิทยุระบบ  RFID  (Radio  Frequency  

Identification)  หรือ 
(๒) เบอร์หูชนิดที่ส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุระบบ  RFID  (Radio  Frequency  Identification)   
รายละเอียดของไมโครชิปที่ส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุระบบ  RFID  และหมายเลขรหัส  หรือ

เบอร์หูชนิดที่ส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุระบบ  RFID  และหมายเลขรหัส  เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด   
ข้อ ๑๐ นอกจากลักษณะเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับโคเนื้อ  แพะ  และแกะตามข้อ  ๖  

และโคนมเพศผู้ตามข้อ  ๗  แล้ว  ให้ใช้ลักษณะเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ตามข้อ  ๙  ร่วมกันก็ได้ 
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 หน้า   ๔๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

หมวด  ๓ 
การทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว ์

 
 

ข้อ ๑๑ ให้สารวัตร  สัตวแพทย์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ทําหรือสั่งให้เจ้าของทําเครื่องหมาย
ประจําตัวสัตว์ที่ตัวสัตว์  ตามวิธีการที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

ข้อ ๑๒ ตําแหน่งในการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ 
(๑) เบอร์หูพลาสติก  ให้ติดที่กลางใบหูด้านซ้ายของสัตว์ 
(๒) เบอร์หูทองเหลือง  ให้ติดที่ขอบใบหูด้านซ้ายของสัตว์ 
(๓) ไมโครชิปที่ส่งสัญญาณคล่ืนความถี่วิทยุระบบ  RFID  (Radio  Frequency  Identification)  

ให้ฝังที่โคนหางด้านขวา  หรือบริเวณอื่นตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด   
(๔) เบอร์หูชนิดที่ส่งสัญญาณคล่ืนความถี่วิทยุระบบ  RFID  (Radio  Frequency  Identification)  

ให้ติดที่ใบหูด้านซ้าย 
ข้อ ๑๓ กรณีการนําสัตว์ประเภทโคเนื้อ  โคนม  กระบือ  แพะ  และแกะจากต่างประเทศ 

เข้ามาในราชอาณาจักรทางเคร่ืองบินหรือทางเรือ  ให้สารวัตรหรือสัตวแพทย์ประจําด่านกักกันสัตว์   
ณ  ท่าเข้าดําเนินการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ชั่วคราวแทนเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ตามข้อ  ๗  ข้อ  ๘  
ข้อ  ๙  หรือข้อ  ๑๐  แต่ต้องสามารถจําแนกสตัว์ได้เป็นรายตัว  ทั้งนี้  รูปแบบเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ชั่วคราว
เป็นไปตามที่ด่านกักกันสัตว์ท่าเข้านั้นกําหนด  และเม่ือเคลื่อนย้ายสัตว์ถึงสถานที่กักกันสัตว์แล้ว  จึงให้ทํา
เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ตามประกาศนี้ 

ข้อ ๑๔ กรณีไม่สามารถติดเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ได้  เช่น  สัตว์ดุร้าย  โคชน  โคลาน  
โคสวยงาม  ให้เจ้าของเก็บเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ไว้และให้สารวัตรหรือสัตวแพทย์  ดําเนินการบันทึก
ข้อมูลในระบบการทําเคร่ืองหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ  (NID)  หรือฐานข้อมูลที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
ตามข้อ  ๒๐ 

หมวด  ๔ 
ราคาและการยกเว้นราคาเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ 

 
 

ข้อ ๑๕ ให้กรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีเครื่องหมาย
ประจําตัวสัตว์  ตามข้อ  ๔   

ข้อ ๑๖ ให้เจ้าของสัตว์รับผิดชอบราคาในการจัดหาเครื่องหมายประจําตัวสัตว์  สําหรับสัตว์
ที่นําไปยังท้องที่จังหวัดอื่นและสัตว์ที่นําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่านราชอาณาจักร  ตามข้อ  ๕  ยกเว้น 
สัตว์นั้นมีเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์แล้ว   
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 หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๕๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๗ เครื่องหมายประจําตัวสัตว์  ที่ดําเนินการภายใต้แผนงาน  กิจกรรม  หรือโครงการ
ของกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เจ้าของเป็นผู้รับผิดชอบราคาหรือได้รับยกเว้นราคาให้เป็นไป
ตามที่กรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นกําหนด 

หมวด  ๕ 
การดําเนินการก่อนและหลังการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว ์

 
 

ข้อ ๑๘ กรณีสัตว์ที่ต้องทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ตามข้อ  ๔  ให้สารวัตร  สัตวแพทย์
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  โดยเจ้าของสัตว์มีหน้าที่ในการควบคุมบังคับสัตว์
เพื่อนําสัตว์มาทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  หากไม่สามารถควบคุมสัตว์ได้ให้จัดทําซองบังคับสัตว์ 
เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสารวัตร  สัตวแพทย์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย 

ข้อ ๑๙ กรณีสัตว์ที่นําไปยังท้องที่จังหวัดอื่นและสัตว์ที่นําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่าน
ราชอาณาจักร  ให้สัตวแพทย์หรือสารวัตรสั่งให้เจ้าของทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ตามประกาศนี้  
ยกเว้นสัตว์นั้นมีเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์แล้ว 

ข้อ ๒๐ เม่ือมีการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์แล้ว  ให้สารวัตรหรือสัตวแพทย์บันทึกข้อมูล
ในระบบการทําเคร่ืองหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ  (NID)  หรือฐานข้อมูลที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

ข้อ ๒๑ เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ที่ทําไว้  จะต้องไม่มีการแก้ไข  เปล่ียนแปลง  แปรสภาพ  
ขูด  หรือเพิ่มเติมข้อความใด ๆ  หรือทําลายหรือตัดออก  หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้เครื่องหมายประจําตัวสัตว์
เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดในการจําแนกหรือตรวจสอบสัตว์ 

ข้อ ๒๒ เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ที่ได้นํามาใช้แล้วจะต้องไม่มีการนํามาใช้ซ้ําอีก 
ข้อ ๒๓ กรณีเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์หลุดหรือสูญหาย  เจ้าของสัตว์จะต้องแจ้งและแสดง

หลักฐานต่อปศุสัตว์อําเภอเพื่อพิจารณาทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ให้ใหม่  พร้อมลงข้อมูลในระบบ  NID  
ทั้งนี้  จะต้องมีพยานหลักฐานว่าเป็นสัตว์ที่เคยได้รับการติดเครื่องหมายประจําตัวสัตว์มาแล้ว 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภัย  สุทธิสังข์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
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 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง  กําหนดท้องที่และชนดิสัตว์ที่ต้องทาํเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ 

และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว ์
พ.ศ.  2561 

 
 

เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ที่เลี้ยงอยู่ในท้องที่  สัตว์ที่เคลื่อนย้ายไปยัง
ท้องที่จังหวัดอื่น  และสัตว์ที่นําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่านราชอาณาจักร  มีประสิทธิภาพและสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับไปยังตัวสัตว์ได้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  มาตรา  ๓๒  (๑)  มาตรา  ๓๔  วรรคหนึ่ง  ประกอบมาตรา  ๖  
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมปศุสัตว์  เร่ือง  กําหนดท้องที่และชนิดสัตว์ที่ต้องทําเคร่ืองหมาย
ประจําตัวสัตว์  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  พ.ศ.  2560  
ลงวันที่  17  พฤษภาคม  2560 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์”  หมายความว่า  เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สัตว์”  หมายความว่า  สัตว์ที่กําหนดให้ทาํเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ตามประกาศน้ี 
“เจ้าของ”  หมายความว่า  เจ้าของตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สัตวแพทย์”  หมายความว่า  สัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สารวัตร”  หมายความว่า  สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“ผู้ผลิต”  หมายความว่า  ผู้ผลิตเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ตามประกาศนี้ 
“ผู้จําหน่าย”  หมายความว่า  ผู้จําหน่ายเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ตามประกาศนี้ 
ข้อ ๔ ให้ผู้อํานวยการกองสารวัตรและกักกัน  รักษาการตามประกาศนี้ 

หมวด  ๑ 
ท้องที่และชนดิสัตว์ที่ต้องทาํเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ 

 
 

ข้อ ๕ กําหนดให้ท้องที่ทั่วประเทศมีการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ในสัตว์ประเภท  ช้าง  
ม้า  โคเนื้อ  โคนม  กระบือ  แพะ  และแกะ  ที่มีอายุตั้งแต่  4  เดือนขึ้นไป 

156 รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

หมวด  ๒ 
ลักษณะเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว ์

 
 

ข้อ 6 ลักษณะเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ 
(1) ช้าง  ให้ใช้เป็นไมโครชิปแบบฝังในตัวสัตว์ที่ส่งสัญญาณคล่ืนความถี่วิทยุระบบ  RFID  

(Radio  Frequency  Identification)  หรือสมุดประจําตัวช้างตามท่ีกรมปศุสัตว์กําหนด  หรือเอกสาร
หลักฐานระบุตัวตนของช้างตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  กําหนดให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือใช้ร่วมกันก็ได้ 

(2) ม้า  ให้ใช้เป็นไมโครชิปแบบฝังในตัวสัตว์ที่ส่งสัญญาณคลื่นความถ่ีวิทยุระบบ  RFID  
(Radio  Frequency  Identification)  หรือสมุดประจําตัวม้าตามท่ีกรมปศุสัตว์กําหนด  กําหนดให้ใช้
อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือใช้ร่วมกันก็ได้ 

(3) โคเนื้อ  ให้ ใช้ เป็นเบอร์หูพลาสติกชนิดที่ส่งสัญญาณคล่ืนความถ่ีวิทยุระบบ  RFID   
(Radio  Frequency  Identification) 

(4) โคนม  ให้ ใช้ เป็นเบอร์หูพลาสติกชนิดที่ส่ งสัญญาณคลื่นความถ่ีวิท ยุระบบ   RFID   
(Radio  Frequency  Identification) 

(5) กระบือ  ให้ใช้เป็นไมโครชิปแบบฝังในตัวสัตว์ที่ส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุระบบ  RFID  
(Radio  Frequency  Identification)  หรือเบอร์หูพลาสติกชนิดที่ส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุระบบ  
RFID  (Radio  Frequency  Identification)  กําหนดให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือใช้ร่วมกันก็ได้ 

(6) แพะและแกะ  กําหนดให้ใช้เป็นเบอร์หูพลาสติกชนิดที่ส่งสัญญาณคล่ืนความถี่วิทยุระบบ  
RFID  (Radio  Frequency  Identification) 

ข้อ 7 ลักษณะ  รูปแบบ  รายละเอียด  และหมายเลขรหัส  ของเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  
ประเภทไมโครชิปแบบฝังในตัวสัตว์ที่ส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุระบบ  RFID  (Radio  Frequency  Identification)  
หรือประเภทเบอร์หูพลาสติกชนิดที่ส่งสัญญาณคลื่นความถ่ีวิทยุระบบ  RFID  (Radio  Frequency  Identification)  
ให้เป็นไปตามท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 8 สีของเบอร์หูพลาสติกชนิดที่ส่งสัญญาณคล่ืนความถี่วิทยุระบบ  RFID  (Radio  Frequency  
Identification)  แบ่งเป็น  ๒  สี  คือ 

(1) สีเหลือง  ใช้สําหรับสัตว์ที่มีถิ่นกําเนิดในพื้นที่ทั่วไป  ที่มิใช่พื้นที่เขตควบคุมโรคระบาด   
เขตปลอดโรคระบาด  หรือเขตกันชนโรคระบาด   

(2) สีเขียว  ใช้สําหรับสัตว์ที่มีถิ่นกําเนิดในพื้นที่เขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเป่ือย
หรือเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย  หรือเขตกันชนโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย 

 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง  กําหนดท้องที่และชนดิสัตว์ที่ต้องทาํเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ 

และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว ์
พ.ศ.  2561 

 
 

เพื่อให้การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ที่เลี้ยงอยู่ในท้องที่  สัตว์ที่เคลื่อนย้ายไปยัง
ท้องที่จังหวัดอื่น  และสัตว์ที่นําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่านราชอาณาจักร  มีประสิทธิภาพและสามารถ
ตรวจสอบย้อนกลับไปยังตัวสัตว์ได้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  มาตรา  ๓๒  (๑)  มาตรา  ๓๔  วรรคหนึ่ง  ประกอบมาตรา  ๖  
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมปศุสัตว์  เร่ือง  กําหนดท้องที่และชนิดสัตว์ที่ต้องทําเคร่ืองหมาย
ประจําตัวสัตว์  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  พ.ศ.  2560  
ลงวันที่  17  พฤษภาคม  2560 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์”  หมายความว่า  เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สัตว์”  หมายความว่า  สัตว์ที่กําหนดให้ทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ตามประกาศน้ี 
“เจ้าของ”  หมายความว่า  เจ้าของตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สัตวแพทย์”  หมายความว่า  สัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สารวัตร”  หมายความว่า  สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“ผู้ผลิต”  หมายความว่า  ผู้ผลิตเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ตามประกาศนี้ 
“ผู้จําหน่าย”  หมายความว่า  ผู้จําหน่ายเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ตามประกาศนี้ 
ข้อ ๔ ให้ผู้อํานวยการกองสารวัตรและกักกัน  รักษาการตามประกาศนี้ 

หมวด  ๑ 
ท้องที่และชนดิสัตว์ที่ต้องทาํเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ 

 
 

ข้อ ๕ กําหนดให้ท้องที่ทั่วประเทศมีการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ในสัตว์ประเภท  ช้าง  
ม้า  โคเนื้อ  โคนม  กระบือ  แพะ  และแกะ  ที่มีอายุตั้งแต่  4  เดือนขึ้นไป 

157รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

หมวด  ๓ 
การทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว ์

 
 

ข้อ 9 ให้สารวัตร  สัตวแพทย์  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ทําหรือสั่งให้เจ้าของทําเครื่องหมาย
ประจําตัวสัตว์ตามวิธีที่กรมปศุสัตว์กําหนด  เว้นแต่สัตว์นั้นมีเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์อยู่แล้ว   
ให้ดําเนินการตามข้อ  12 

เม่ือมีคําสั่งของสารวัตร  สัตวแพทย์  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  ให้เจ้าของมีหน้าที่
จัดหาเครื่องหมายประจําตัวสัตว์และทําการติดที่ตัวสัตว์ 

ข้อ 10 ให้ผู้ผลิต  หรือผู้จําหน่ายเครื่องหมายประจําตัวสัตว์  มีหน้าที่ดังนี้ 
(1) ผลิต  หรือจําหน่ายเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ที่มีการสั่งซื้อในระบบการทําเครื่องหมาย 

และขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ  (NID)  โดยมีลักษณะ  รูปแบบ  รายละเอียดและหมายเลขรหัสเป็นไปตาม
ท้ายประกาศนี้   

(2) นํารายละเอียดข้อมูลการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ที่มีการสั่งซื้อใส่ลงในระบบการทํา
เคร่ืองหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ  (NID)  หรือระบบฐานข้อมูลอื่นที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

ข้อ 11 ตําแหน่งในการทําเคร่ืองหมายประจําตวัสัตว์   
(1) กรณีไมโครชิปแบบฝังในตัวสัตว์ที่ส่งสัญญาณคลื่นความถ่ีวิทยุระบบ  RFID  (Radio  Frequency  

Identification)  ให้ฝังตรงตําแหน่งหลังกกหูข้างซ้ายของสัตว์  หรือโคนหางด้านขวาของสัตว์  หรือบริเวณอื่น
บนตัวสัตว์ตามท่ีกรมปศุสัตว์กําหนด 

(2) กรณีเบอร์หูพลาสติกชนิดที่ส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุระบบ  RFID  (Radio  Frequency  
Identification)  ให้ติดตรงกลางใบหูสองข้างทั้งซ้ายและขวาของตัวสัตว์ 

ข้อ 12 กรณีสัตว์ที่มีการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์อยู่แล้วก่อนที่ประกาศฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับ  
ให้ใช้เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ที่ มีอยู่ เดิมโดยอนุโลม  หรือจะทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ใหม่ 
ตามประกาศฉบับนี้ก็ได้ 

ข้อ 13 กรณีการนําสัตว์ประเภทช้าง  ม้า  โคเนื้อ   โคนม  กระบือ   แพะ  และแกะ   
จากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรโดยทางเคร่ืองบินหรือทางเรือ  ให้สารวัตรหรือสัตวแพทย์ประจํา
ด่านกักกันสัตว์  ณ  ท่าเข้า  ดําเนินการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ชั่วคราวแทนเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์
ตามข้อ  6  (1)  ถึง  (6)  แต่ต้องสามารถจําแนกสัตว์ได้เป็นรายตัว  ทัง้นี้  รูปแบบเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์
ชั่วคราวเป็นไปตามท่ีด่านกักกันสัตว์ท่าเข้านั้นกําหนด  และเมื่อเคลื่อนย้ายสัตว์ถึงสถานที่กักสัตว์แล้ว   
จึงให้ทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ตามประกาศน้ี 

158 รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ 14 กรณีที่ไม่สามารถติดเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ได้  เช่น  สัตว์ดุร้าย  โคชน  โคลาน   
โคสวยงาม  ให้เจ้าของเก็บเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ไว้และให้แจ้งสารวัตรหรือสัตวแพทย์เพื่อดําเนินการตรวจสอบ  
รับรองข้อมูล  หากถูกต้องครบถ้วน  ให้สารวัตรหรือสัตวแพทย์  ทําการบันทึกข้อมูลลงในระบบการทําเคร่ืองหมาย
และขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ  (NID)  หรือระบบฐานข้อมูลอื่นที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

หมวด  4 
ราคาและการยกเว้นราคาเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ 

 
 

ข้อ 15 ให้กรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีเคร่ืองหมาย
ประจําตัวสัตว์ของทางราชการ  หรือสัตว์ในโครงการของทางราชการ 

ข้อ 16 ให้เจ้าของสัตว์รับผิดชอบราคาในการจัดหาเครื่องหมายประจําตัวสัตว์   
ข้อ 17 เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  ที่ดําเนินการภายใต้แผนงาน  กิจกรรม  หรือโครงการของ

กรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง  เจ้าของเป็นผู้รับผิดชอบราคาหรือได้รับยกเว้นราคา 
ให้เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องนั้นกําหนด 

หมวด  ๕ 
การดําเนินการก่อนและหลังการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว ์

 
 

ข้อ 18 เม่ือมีการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ชนิดไมโครชิพแบบฝังในตัวสัตว์ที่ส่งสัญญาณ
คล่ืนความถ่ีวิทยุระบบ  RFID  (Radio  Frequency  Identification)  หรือเบอร์หูพลาสติกชนิดส่งสัญญาณ 
คลื่นความถ่ีวิทยุระบบ  RFID  (Radio  Frequency  Identification)  ที่ตัวสัตว์แล้ว  ให้เจ้าของสัตว์แจ้งสารวัตร  
สัตวแพทย์  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ทราบโดยทันที  เพื่อตรวจสอบรับรองข้อมูล  หากถูกต้องครบถ้วน  
ให้สารวัตรหรือสัตวแพทย์  ทําการบันทึกลงในระบบการทําเคร่ืองหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ  
(NID)  หรือระบบฐานข้อมูลอื่นที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

ข้อ 19 เครื่องหมายประจําตัวสัตว์ที่ทําไว้จะต้องไม่มีการแก้ไข  เปล่ียนแปลง  แปรสภาพ  
เพิ่มเติมข้อความใด  ทําลาย  ตัดออก  หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ในการจําแนกและตรวจสอบสัตว์ 

ข้อ ๒0 เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ที่ถูกใช้แล้วจะต้องไม่มีการนํามาใช้ซ้ําอีก 
ข้อ ๒1 กรณีเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ชํารุดหรือสูญหาย  เจ้าของสัตว์จะต้องแจ้งและแสดง

หลักฐานต่อสารวัตร  สัตวแพทย์  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สารวัตรหรือสัตวแพทย์พิจารณา 
การทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ให้ใหม่พร้อมทําการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบการทําเคร่ืองหมาย
และข้ึนทะเบียนสัตว์แห่งชาติ  (NID)  หรือระบบฐานข้อมูลอื่นที่กรมปศุสัตว์กําหนด  ทั้งนี้  จะต้องมี
พยานหลักฐานว่าเป็นสัตว์ที่เคยได้รับการติดเครื่องหมายประจําตัวสัตว์มาแล้วก่อนหน้านี้ 

 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

หมวด  ๓ 
การทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว ์

 
 

ข้อ 9 ให้สารวัตร  สัตวแพทย์  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ทําหรือสั่งให้เจ้าของทําเครื่องหมาย
ประจําตัวสัตว์ตามวิธีที่กรมปศุสัตว์กําหนด  เว้นแต่สัตว์นั้นมีเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์อยู่แล้ว   
ให้ดําเนินการตามข้อ  12 

เม่ือมีคําสั่งของสารวัตร  สัตวแพทย์  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหน่ึง  ให้เจ้าของมีหน้าที่
จัดหาเครื่องหมายประจําตัวสัตว์และทําการติดที่ตัวสัตว์ 

ข้อ 10 ให้ผู้ผลิต  หรือผู้จําหน่ายเครื่องหมายประจําตัวสัตว์  มีหน้าที่ดังนี้ 
(1) ผลิต  หรือจําหน่ายเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ที่มีการสั่งซื้อในระบบการทําเครื่องหมาย 

และขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ  (NID)  โดยมีลักษณะ  รูปแบบ  รายละเอียดและหมายเลขรหัสเป็นไปตาม
ท้ายประกาศนี้   

(2) นํารายละเอียดข้อมูลการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ที่มีการสั่งซื้อใส่ลงในระบบการทํา
เคร่ืองหมายและข้ึนทะเบียนสัตว์แห่งชาติ  (NID)  หรือระบบฐานข้อมูลอื่นที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

ข้อ 11 ตําแหน่งในการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์   
(1) กรณีไมโครชิปแบบฝังในตัวสัตว์ที่ส่งสัญญาณคลื่นความถ่ีวิทยุระบบ  RFID  (Radio  Frequency  

Identification)  ให้ฝังตรงตําแหน่งหลังกกหูข้างซ้ายของสัตว์  หรือโคนหางด้านขวาของสัตว์  หรือบริเวณอื่น
บนตัวสัตว์ตามท่ีกรมปศุสัตว์กําหนด 

(2) กรณีเบอร์หูพลาสติกชนิดที่ส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุระบบ  RFID  (Radio  Frequency  
Identification)  ให้ติดตรงกลางใบหูสองข้างทั้งซ้ายและขวาของตัวสัตว์ 

ข้อ 12 กรณีสัตว์ที่มีการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์อยู่แล้วก่อนที่ประกาศฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับ  
ให้ใช้เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ที่ มีอยู่ เดิมโดยอนุโลม  หรือจะทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ใหม่ 
ตามประกาศฉบับนี้ก็ได้ 

ข้อ 13 กรณีการนําสัตว์ประเภทช้าง  ม้า  โคเนื้อ   โคนม  กระบือ   แพะ  และแกะ   
จากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรโดยทางเคร่ืองบินหรือทางเรือ  ให้สารวัตรหรือสัตวแพทย์ประจํา
ด่านกักกันสัตว์  ณ  ท่าเข้า  ดําเนนิการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ชั่วคราวแทนเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์
ตามข้อ  6  (1)  ถึง  (6)  แต่ต้องสามารถจําแนกสัตว์ได้เป็นรายตัว  ทั้งนี้  รูปแบบเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์
ชั่วคราวเป็นไปตามท่ีด่านกักกันสัตว์ท่าเข้านั้นกําหนด  และเมื่อเคลื่อนย้ายสัตว์ถึงสถานที่กักสัตว์แล้ว   
จึงให้ทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ตามประกาศน้ี 

159รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



เอกสารแนบท้ายประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องก าหนดท้องที่และชนิดสัตว์ที่ต้องท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ 
และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ พ.ศ. 2561 

 1. รายละเอียดรหัสเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ประเภทไมโครชิพแบบฝังในตัวสัตว์ที่ส่ง
สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุระบบ RFID (Radio Frequency Identification) 

 

 

 

 

 

 

 2. ลักษณะ รูปแบบ รายละเอียดและหมายเลขรหัสเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ประเภทเบอร์หู
พลาสติกชนิดส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุระบบRFID (Radio FrequencyIdentification) 

 2.1 ส าหรับโคเนื้อ โคนม และกระบือ ประกอบด้วย 
 เบอร์หูตัวผู้ ท ำมำจำกวัสดุเทอร์โมพลำสติกโพลียูรีเทน (Thermoplastic Polyurethane, TPU) 
โดยมีอักษรนูน DLD ที่ด้ำนหลังมีเดือยปลำยแหลมของเดือยท ำจำกโลหะไม่เป็นสนิม สำมำรถยึดกับกลไกกำรล็อค
ของเบอร์หูตัวเมียได้  
ขนำด ลักษณะ และรูปแบบตัวอักษรบนเบอร์หูตัวผู้เป็นไปตำมภำพประกอบ 
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รหสัประเทศไทย รหสัอ ำเภอ  รหสัชนิดสตัว์ 

รหสัปี ค.ศ. ที่ท ำกำรขึน้ทะเบียน รหสัโครงกำร ล ำดบัท่ีของสตัว์ในกำรขึน้ทะเบียน 

รหสัจงัหวดั 

 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ข้อ 22 การจําหน่าย  จ่าย  โอนกรรมสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของสัตว์ให้หมายความรวมถึง 
การจําหน่าย  จ่าย  โอนกรรมสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของเครื่องหมายประจําตัวสัตว์นั้นด้วย 

เม่ือมีการจําหน่าย  จ่าย  โอนกรรมสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของสัตว์ตามวรรคหนึ่ง  ให้เจ้าของสัตว์คนใหม่
แจ้งพร้อมแสดงหลักฐานการจําหน่าย  จ่าย  โอนกรรมสิทธิ์นั้นกับสารวัตร  สัตวแพทย์  หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ทันที   

เมื่อสารวัตรหรือสัตวแพทย์ได้รับแจ้งตามวรรคก่อนแล้ว  ให้ทําการตรวจสอบ  แก้ไขเปลี่ยนแปลง  
และบันทึกรับรองข้อมูลในระบบการทําเคร่ืองหมายและข้ึนทะเบียนสัตว์แห่งชาติ  (NID)  หรือระบบ
ฐานข้อมูลอื่นที่กรมปศุสัตว์กําหนดภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการจําหน่าย  จ่าย  โอนกรรมสิทธิ์ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อภัย  สุทธิสังข์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

160 รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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เอกสารแนบท้ายประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องก าหนดท้องที่และชนิดสัตว์ที่ต้องท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ 
และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ พ.ศ. 2561 

 1. รายละเอียดรหัสเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ประเภทไมโครชิพแบบฝังในตัวสัตว์ที่ส่ง
สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุระบบ RFID (Radio Frequency Identification) 

 

 

 

 

 

 

 2. ลักษณะ รูปแบบ รายละเอียดและหมายเลขรหัสเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ประเภทเบอร์หู
พลาสติกชนิดส่งสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุระบบRFID (Radio FrequencyIdentification) 

 2.1 ส าหรับโคเนื้อ โคนม และกระบือ ประกอบด้วย 
 เบอร์หูตัวผู้ ท ำมำจำกวัสดุเทอร์โมพลำสติกโพลียูรีเทน (Thermoplastic Polyurethane, TPU) 
โดยมีอักษรนูน DLD ที่ด้ำนหลังมีเดือยปลำยแหลมของเดือยท ำจำกโลหะไม่เป็นสนิม สำมำรถยึดกับกลไกกำรล็อค
ของเบอร์หูตัวเมียได้  
ขนำด ลักษณะ และรูปแบบตัวอักษรบนเบอร์หูตัวผู้เป็นไปตำมภำพประกอบ 
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รหสัประเทศไทย รหสัอ ำเภอ  รหสัชนิดสตัว์ 

รหสัปี ค.ศ. ที่ท ำกำรขึน้ทะเบียน รหสัโครงกำร ล ำดบัท่ีของสตัว์ในกำรขึน้ทะเบียน 

รหสัจงัหวดั 
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 2.2 ส าหรับแพะและแกะ ประกอบด้วย 
 เบอร์หูตัวผู้ ท ำมำจำกวัสดุเทอร์โมพลำสติกโพลียูรีเทน (Thermoplastic Polyurethane, TPU) 
โดยมีอักษรนูน DLD ที่ด้ำนหลังมีเดือยสำมำรถยึดติดกับเบอร์หูตัวเมีย ปลำยแหลมของเดือยท ำจำกโลหะไม่เป็นสนิม 
สำมำรถยึดกับกลไกกำรล็อคของเบอร์หูตัวเมียได้  
ขนำด ลักษณะ และรูปแบบตัวอักษรบนเบอร์หูตัวผู้เป็นไปตำมภำพประกอบ 

 

 เบอร์หูตัวเมีย ท ำมำจำกวัสดุเทอร์โมพลำสติกโพลียูรีเทน (Thermoplastic Polyurethane, TPU) 
โดยมีส่วนที่ส่งสัญญำณคลื่นควำมถี่วิทยุระบบ RFID (Radio Frequency Identification)  
ขนำด ลักษณะ รูปแบบตัวเลขและรูปแบบตัวอักษรบนเบอร์หูตัวเมียเป็นไปตำมภำพประกอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นสง่สญัญำณ RFID 

ส่วนส่งสัญญาณ RFID 

 เบอร์หูตัวเมีย ท ำมำจำกวัสดุเทอร์โมพลำสติกโพลียูรีเทน (Thermoplastic Polyurethane, TPU) 
มีส่วนที่ส่งสัญญำณคลื่นควำมถ่ีวิทยุระบบ RFID (Radio Frequency Identification) ขนำด ลักษณะ รูปแบบตัวเลข
และรูปแบบตัวอักษรบนเบอร์หูตัวเมียเป็นไปตำมภำพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.2 ส าหรับแพะและแกะ ประกอบด้วย 

รหสัประเทศ 
รหสัปี ค.ศ. ที่ท ำกำรขึน้ทะเบียน รหสัจงัหวดั รหสัโครงกำร 

รหสัชนิดสตัว์ 
ล ำดบัท่ีขึน้ทะเบียนของสตัว์ 

ประเทศไทย 
ปี 2017(2560) จงัหวดัสระแก้ว สตัว์ธนำคำรโค - กระบือ โคเนือ้ 

ล ำดบัท่ี 2 

รหสัอ ำเภอ 

 2 
อ ำเภออรัญประเทศ 

อ่ำนรหัส : โคเนื้อในโครงกำรธนำคำรโค - กระบือ ที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนสัตว์ล ำดับที่ 2 ของปี ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560)  
ในพ้ืนที่อ ำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ของประเทศไทย 

 B 

ส่วนส่งสัญญาณ RFID 
 

 

 
ส่วนส่งสัญญาณ RFID 

ส่วนส่งสัญญาณ RFID 
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 2.2 ส าหรับแพะและแกะ ประกอบด้วย 
 เบอร์หูตัวผู้ ท ำมำจำกวัสดุเทอร์โมพลำสติกโพลียูรีเทน (Thermoplastic Polyurethane, TPU) 
โดยมีอักษรนูน DLD ที่ด้ำนหลังมีเดือยสำมำรถยึดติดกับเบอร์หูตัวเมีย ปลำยแหลมของเดือยท ำจำกโลหะไม่เป็นสนิม 
สำมำรถยึดกับกลไกกำรล็อคของเบอร์หูตัวเมียได้  
ขนำด ลักษณะ และรูปแบบตัวอักษรบนเบอร์หูตัวผู้เป็นไปตำมภำพประกอบ 

 

 เบอร์หูตัวเมีย ท ำมำจำกวัสดุเทอร์โมพลำสติกโพลียูรีเทน (Thermoplastic Polyurethane, TPU) 
โดยมีส่วนที่ส่งสัญญำณคลื่นควำมถี่วิทยุระบบ RFID (Radio Frequency Identification)  
ขนำด ลักษณะ รูปแบบตัวเลขและรูปแบบตัวอักษรบนเบอร์หูตัวเมียเป็นไปตำมภำพประกอบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สว่นสง่สญัญำณ RFID 

ส่วนส่งสัญญาณ RFID 
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รายละเอียดหมายเลขรหัส ตามระบบเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์แห่งชาติ 

 1. รหัส ประเทศไทย ให้ใช้หมำยเลข 764 ตำมมำตรฐำน ISO 11784/11785 ซึ่งกำรใช้รหัส
ประเทศ (764) 
 2. รหัส ปี ให้ใช้หมำยเลข สองตัวหลังของ ปีคริสต์ศักรำช ที่ท ำกำรข้ึนทะเบียน 
 3. รหัส อ ำเภอ จังหวัด ให้ใช้รูปแบบ รหัส 4 ตัว จำกระบบกำรท ำเครื่องหมำยประจ ำตัวสัตว์แห่งชำติ 
 4. รหัสชนิดสัตว์ และ รหัสโครงกำร มีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

โครงการ รหัส ISO รหัส NID 
 สัตว์ธนำคำรโค – กระบือ 01 B 
 สัตว์น ำเข้ำ 02 I 
 สัตว์โครงกำรโคเนื้อสร้ำงอำชีพ (โคบำลบูรพำ) 03 M 
 สัตว์ทั่วไป 04 N 
 สัตว์กำรกีฬำและสันทนำกำร 05 S 
 สัตว์โครงกำรปรับเปลี่ยนพื้นที่ท ำนำไม่เหมำะสม 06 P 

 
ชนิดสัตว์ รหัส ISO รหัส NID 

 ช้ำง 0 E 
 ม้ำ 9 H 
 โคเนื้อ 1 C 
 โคนม 2 D 
 กระบือ 3 B 
 แพะ 4 G 
 แกะ 5 S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่ำนรหัส : แพะทั่วไป ที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนสัตว์ล ำดับที่ 99123 ของปี ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) ในพ้ืนที่อ ำเภอ 
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วของประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัปี ค.ศ. ที่ท ำกำรขึน้ทะเบียน 

รหสัจงัหวดั รหสัอ ำเภอ 

รหสัโครงกำร 

รหสัชนิดสตัว์ 

ล ำดบัท่ีขึน้ทะเบียนของสตัว์ 

ปี 2017(พ.ศ. 2560) 

จงัหวดัสระแก้ว อ ำเภออรัญประเทศ 

สตัว์ทัว่ไป 

แพะ 

ล ำดบัท่ี 99123 
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รายละเอียดหมายเลขรหัส ตามระบบเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์แห่งชาติ 

 1. รหัส ประเทศไทย ให้ใช้หมำยเลข 764 ตำมมำตรฐำน ISO 11784/11785 ซึ่งกำรใช้รหัส
ประเทศ (764) 
 2. รหัส ปี ให้ใช้หมำยเลข สองตัวหลังของ ปีคริสต์ศักรำช ที่ท ำกำรข้ึนทะเบียน 
 3. รหัส อ ำเภอ จังหวัด ให้ใช้รูปแบบ รหัส 4 ตัว จำกระบบกำรท ำเครื่องหมำยประจ ำตัวสัตว์แห่งชำติ 
 4. รหัสชนิดสัตว์ และ รหัสโครงกำร มีรำยละเอียด ดังนี้ 
 

โครงการ รหัส ISO รหัส NID 
 สัตว์ธนำคำรโค – กระบือ 01 B 
 สัตว์น ำเข้ำ 02 I 
 สัตว์โครงกำรโคเนื้อสร้ำงอำชีพ (โคบำลบูรพำ) 03 M 
 สัตว์ทั่วไป 04 N 
 สัตว์กำรกีฬำและสันทนำกำร 05 S 
 สัตว์โครงกำรปรับเปลี่ยนพื้นที่ท ำนำไม่เหมำะสม 06 P 

 
ชนิดสัตว์ รหัส ISO รหัส NID 

 ช้ำง 0 E 
 ม้ำ 9 H 
 โคเนื้อ 1 C 
 โคนม 2 D 
 กระบือ 3 B 
 แพะ 4 G 
 แกะ 5 S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่ำนรหัส : แพะทั่วไป ที่ได้รับกำรขึ้นทะเบียนสัตว์ล ำดับที่ 99123 ของปี ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) ในพ้ืนท่ีอ ำเภอ 
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วของประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหสัปี ค.ศ. ที่ท ำกำรขึน้ทะเบียน 

รหสัจงัหวดั รหสัอ ำเภอ 

รหสัโครงกำร 

รหสัชนิดสตัว์ 

ล ำดบัท่ีขึน้ทะเบียนของสตัว์ 

ปี 2017(พ.ศ. 2560) 

จงัหวดัสระแก้ว อ ำเภออรัญประเทศ 

สตัว์ทัว่ไป 

แพะ 

ล ำดบัท่ี 99123 
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 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง  กําหนดท้องที่  ชนิดซากสัตว์ที่ต้องทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์   

ลักษณะ  การยกเว้นราคา  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์
สําหรับซากสัตว์ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด  รวมทั้งการตรวจสอบซากสัตว์ชนิดโค  
กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  กวาง  ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภค 
ของคนหรือสัตว์   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
ประกอบมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศ  
ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสิบห้าวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในประกาศฉบับนี้   
“ซากสัตว์”  หมายความว่า  ซากสัตว์ชนิดโค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  กวาง  ที่นําเข้ามา  

ในราชอาณาจักรเพื่อการบริโภคของคนหรือสัตว์  แต่ไม่รวมถึงซากสัตว์ที่นําเข้ามาในลักษณะติดตัว
ผู้โดยสาร  (Hand  Carry)   

“เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์”  หมายความว่า  เคร่ืองหมายซึ่งสัตวแพทย์ประจํา
ท่าเข้าทําหรือสั่งให้เจ้าของทําไว้ที่ภาชนะหรือสิ่งห่อหุ้มซากสัตว์  เพื่อประโยชน์ในการจําแนกหรือตรวจสอบ  
ซากสัตว์   

ข้อ ๓ กําหนดให้ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจกัรต้องมีการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์สําหรับ
ซากสัตว์ชนิดโค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  กวาง  ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการบริโภคของคน
หรือสัตว์ 

ทั้งนี้  ลักษณะเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์ให้ใช้ตามแนบท้ายประกาศนี้   
ข้อ ๔ เจ้าของซากสัตว์มีหน้าที่ทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์ที่ภาชนะ   

หรือสิ่งห่อหุ้มที่บรรจุซากสัตว์ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร  ภายในระยะเวลา  และสถานที่ตามที่สัตวแพทย์
ประจําท่าเข้ากําหนด  โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของสัตวแพทย์ประจําด่านกักกันสัตว์ท่าเข้า  หรือสัตวแพทย์
ประจําด่านกักกันสัตว์ในท้องที่   

ทั้งนี้  ให้เจ้าของซากสัตว์ได้รับยกเว้นราคาเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
อภัย  สุทธิสังข์ 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
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ลักษณะเครื่องหมายประจําตัวสัตว์สําหรบัซากสัตว์ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรบางประเภท 
แนบท้ายประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดทอ้งที่ ชนิดซากสัตว์ที่ต้องทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ 

สําหรับซากสัตว์ ลักษณะ การยกเว้นราคา และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์
สําหรบัซากสัตว์ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

เป็นแผ่นสต๊ิกเกอร์ขนาด กว้าง ๔ เซนติเมตร ยาว ๗ เซนติเมตร สามารถติดกับวัตถุได้ทุกชนิด 
ข้อความที่พิมพ์บนสต๊ิกเกอร์เห็นได้ชัดเจนไม่เลอะเลือน ไม่เปื่อยขาดเมื่อถูกนํ้า พื้นสต๊ิกเกอร์เป็นกระดาษสีขาว
ไม่มัน มีรอยกรีดตามแนวยาวหากมีการลอกออกแผ่นสต๊ิกเกอร์จะฉีกขาดไม่สามารถนํามาใช้ซ้ําได้อีก บนแผ่น
สต๊ิกเกอร์พิมพ์ข้อความและเครื่องหมาย ดังน้ี 

บรรทัดแรก : พิมพ์ตัวอักษรโรมัน DLD สีฟ้าเข้ม ขนาดตัวอักษรสูง ๑.๗ เซนติเมตร                 
ยาว  ๔.๗ เซนติเมตร  

ถัดไปพิมพ์เครื่องหมายในระบบคิวอาร์โค๊ด สีดํา ความสูง ๑.๗ เซนติเมตร ความยาว               
๑.๗ เซนติเมตร 

บรรทัดที่สอง : พิมพ์ตัวอักษรโรมัน APPROVED สีเขียวเข้ม ความสูง ๐.๗ เซนติเมตร           
ความยาว ๖.๗ เซนติเมตร 

บรรทัดที่สาม : พิมพ์ตัวอักษรโรมัน ๑ ตัว (ไล่เรียงเริ่มจาก A ถึง Z) ตามด้วยตัวเลขอารบิก 
จํานวน ๙ หลัก สีดํา ความสูง ๐.๗ เซนติเมตร  

 
 

 
 

๗ ซ.ม. 

๔ ซ.ม. 

X XXXXXXXXX
DLD

APPROVED
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การทําเครื่องหมายงาช้างด้วยวิธีการตอกเลข 
 
การกําหนดหมายเลขเครื่องหมายประจําตัวซากสัตว์สําหรบังาช้าง 

ประกอบด้วยตัวเลข ๑ ชุด ดังนี้ 

    ๑     ๒      ๓     ๔     ๕ 

    X/XXXX/YYYY/XXXXX/  XX.X 

  (ร.๓ หรือ ร.๔/รหัสจังหวัด รหัสอําเภอ/ปี พ.ศ./Running Number/น้ําหนัก) 

ตัวอย่าง 

 งาช้าง ๑ ท่อน น้ําหนัก ๑๐.๑ ขออนุญาตเคล่ือนย้าย (ร.๔) จากต้นทางที่สุรินทร ์อําเภอท่าตูม ในปี 

พ.ศ. ๒๕๕๕ (เป็นท่อนที่ ๑๕ ของปี พ.ศ. ๒๕๕๕) สามารถกําหนดหมายเลขเป็น 

    ๔๓๒๐๓๒๕๕๕๐๐๐๑๕  ๑๐.๑  

 
 
 
 
 
 
 
 

 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๑๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง  การทําเครื่องหมายซากสัตว์ประเภทงาช้าง  และการทําบัตรกํากับลักษณะงาช้าง   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์และการตรวจสอบประวัติของงาช้าง  
ก่อนการเคลื่อนย้ายไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  ตลอดจนสามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของงาช้างได้ 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๘  ของประกาศกรมปศุสัตว์  เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขการขออนุญาต  และการออกใบอนุญาต  การตรวจโรค  และทําลายเชื้อโรคในการนําสัตว์
หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ผู้อํานวยการกองสารวัตรและกักกัน  รักษาการตามประกาศนี้ 
ข้อ ๓ วิธีการทําเคร่ืองหมายซากสัตว์ประเภทงาช้าง  และบัตรกํากับลักษณะงาช้าง 
(๑) ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่ทําเคร่ืองหมายซากสัตว์ประเภทงาช้าง  โดยพิจารณาตรวจสอบ

แหล่งที่มาของงาช้างอย่างละเอียด  ต้องไม่เป็นงาช้างที่มาจากท้องที่ที่มีการระบาดของโรคระบาด   
หรือมีความเสี่ยงของโรคระบาด  และงาช้างนั้นต้องมาจากช้างที่มีตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ  
และมีเอกสารรับรองจากนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ 

(๒) การทําเคร่ืองหมายซากสัตว์ประเภทงาช้าง  ให้ทําเครื่องหมายที่งาช้างโดยวิธีการตอกหมายเลข
ลงบนผิวงาช้างให้เห็นชัดเจนตามหมายเลขเคร่ืองหมายที่แนบท้ายประกาศนี้ 

(๓) เม่ือดําเนินการทําเคร่ืองหมายซากสัตว์ตาม  (๒)  แล้วให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่จัดทําบัตร
กํากับลักษณะงาช้างตามแบบท่ีแนบท้ายประกาศนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
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การทําเครื่องหมายงาช้างด้วยวิธีการตอกเลข 
 
การกําหนดหมายเลขเครื่องหมายประจําตัวซากสัตว์สําหรบังาช้าง 

ประกอบด้วยตัวเลข ๑ ชุด ดังนี้ 

    ๑     ๒      ๓     ๔     ๕ 

    X/XXXX/YYYY/XXXXX/  XX.X 

  (ร.๓ หรือ ร.๔/รหัสจังหวัด รหัสอําเภอ/ปี พ.ศ./Running Number/น้ําหนัก) 

ตัวอย่าง 

 งาช้าง ๑ ท่อน น้ําหนัก ๑๐.๑ ขออนุญาตเคล่ือนย้าย (ร.๔) จากต้นทางที่สุรินทร ์อําเภอท่าตูม ในปี 

พ.ศ. ๒๕๕๕ (เป็นท่อนที่ ๑๕ ของปี พ.ศ. ๒๕๕๕) สามารถกําหนดหมายเลขเป็น 

    ๔๓๒๐๓๒๕๕๕๐๐๐๑๕  ๑๐.๑  
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 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง  การขออนุญาต  การออกใบอนุญาต  วิธีการนําเข้า  ส่งออก   

หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์   
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๑  ประกอบมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์ออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป   

ข้อ ๒ การขออนุญาต  การออกใบอนุญาต  รวมทั้งวิธีการนําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่าน
ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ให้ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ 

หมวด  ๑ 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนําสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตนําซากสัตว์   

เข้ามาในราชอาณาจักร 
 

 

ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร  ให้ยื่นคําขอพร้อมเอกสาร
ประกอบคําขอต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าน้ัน  ผ่านทางระบบออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์  
โดยให้ยื่นคําขอก่อนที่จะนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการ  ทั้งนี้   
ให้เอกสารประกอบคําขอ  ประกอบด้วย 

  ก. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้ขออนุญาต 
  ข. กรณีไม่ได้ยื่นคําขอด้วยตนเองให้ส่งหนังสือมอบอํานาจและปิดอากรแสตมป์  

ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด  โดยให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบ
อํานาจมาด้วย 

  ค. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์และผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ผู้ขออนุญาต  (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 

  ง. สําเนาหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์เอกชนภายหลัง 
การนําเข้า  ซึ่งผ่านการตรวจรับรองตามระเบียบของกรมปศุสัตว์  (กรณีผู้ขออนุญาตประสงค์จะนําสัตว์
หรือซากสัตว์ที่นําเข้าไปกักสังเกตอาการของโรคระบาดหรือตรวจโรคระบาด  ณ  สถานกักกันสัตว์ 
หรือท่ีพักซากสัตว์ที่มิใช่ของกรมปศุสัตว์) 
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 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

  จ. กรณีเป็นการขออนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการค้า  
ต้องแนบสําเนาใบอนุญาตทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซ่ึงสัตว์  หรือสําเนาใบอนุญาตทําการค้า  
หรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์  ประเภทเพื่อการนําเข้าในราชอาณาจักร  หรือประเภท   
เพื่อการนําเข้าในและส่งออกนอกราชอาณาจักร  แล้วแต่กรณี 

  ฉ. หลักฐานประกอบอ่ืนที่จําเป็นแล้วแต่กรณี 
การย่ืนคําขอและเอกสารประกอบคําขอตามวรรคแรก  ไม่ใช้บังคับแก่กรณีที่เป็นสัตว์หรือซากสัตว์

ที่นําติดตัวเข้ามา  (Hand  Carry)  โดยอยู่ในดุลพินิจของสัตวแพทย์ประจําท่าเข้า  ซึ่งอนุโลมให้เจ้าของสัตว์
หรือซากสัตว์สามารถย่ืนใบขออนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรขณะที่นําสัตว์หรือซากสัตว์  
เข้ามาในราชอาณาจักรก็ได้  แต่ผู้ขออนุญาตต้องแสดงเอกสารประกอบคําขอตามที่สัตวแพทย์ประจําท่า
เข้ากําหนดครบถ้วน 

ข้อ ๔ กรณีที่เป็นการขออนุญาตนําเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการค้า  ผู้ขออนุญาตนําเข้าต้องจัดให้มีการเชิญเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เพื่อเดินทางไป
ตรวจรับรองแหล่งผลิตสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าว  ณ  ประเทศแหล่งกําเนิดสัตว์หรือซากสัตว์นั้น   
โดยกําหนดให้มีอายุการรับรองแหล่งผลิตสัตว์หรือซากสัตว์คราวละ  ๓  ปี  นับแต่วันที่กรมปศุสัตว์ 
มีหนังสือแจ้งผลการตรวจรับรอง  เม่ือพ้นกําหนดอายุการรับรอง  หากผู้ขออนุญาตยังคงมีความประสงค์
จะนําสัตว์หรือซากสัตว์จากแหล่งกําเนิดดังกล่าวเข้าในราชอาณาจักรต้องได้รับการตรวจสอบและรับรอง
แหล่งผลิตสัตว์หรือซากสัตว์ดังกลา่วอีกคร้ังหนึ่ง 

ทั้งนี้  ในกรณีที่อธิบดีกรมปศุสัตว์เห็นควรผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  อธิบดีกรมปศุสัตว์
มีอํานาจสั่งผ่อนผันการปฏิบัติได้ตามสมควร   

ข้อ ๕ หากสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าตรวจสอบพบว่าคําขอและเอกสารประกอบคําขอ 
ตามข้อ  ๓  ไม่ถูกต้องครบถ้วน  จําเป็นต้องเรียกเอกสารประกอบคําขอเพิ่มเติม  หรือจําเป็นต้องหารือ
และได้รับการวินิจฉัยจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบถึงเหตุ
ดังกล่าวผ่านทางระบบออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์หรือโดยวิธีอื่นโดยไม่ชักช้า 

หากสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าตรวจสอบคําขอและเอกสารหลักฐานประกอบคําขอตามข้อ  ๓  
ถูกต้องแล้ว  ให้พิจารณาว่าสัตว์หรือซากสัตว์นั้นต้องไม่ได้นํามาจากท้องที่ที่ มีการประกาศชะลอ 
หรือประกาศห้ามการนําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักรตามมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  จากนั้นจึงจัดทําเอกสารใบแจ้งอนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรเสนอต่อ
อธิบดีกรมปศุสัตว์  หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายเพื่อพิจารณาออกใบแจ้งอนุมัติให้นําสัตว์ 
หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร  (Import  Permit)  พร้อมเงื่อนไขการนําเข้า  (Requirement)   

ใบแจ้งอนุมัติให้นําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรมีอายุหกสิบวัน  นับแต่วันที่ออก   
และให้ผู้รับอนุมัติจ่ายค่าธรรมเนียมใบคําขอ  ตามอัตราที่กฎหมายกําหนดให้แก่สัตวแพทย์ประจําท่าเข้า  
แล้วรับใบแจ้งอนุมัติให้นําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรพร้อมเงื่อนไขการนําเข้าส่งไปให้
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 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

หน่วยงานของรัฐบาลที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสุขภาพสัตว์หรือสุขศาสตร์ซากสัตว์ของประเทศท่ีจะนํา 
สัตว์หรือซากสัตว์นั้นมา  ในการนี้ให้ผู้รับอนุมัติลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานว่าได้รับเอกสารจากสัตวแพทย์
ประจําท่าเข้าแล้วด้วย 

ข้อ ๖ เม่ือใกล้วันที่สัตว์หรือซากสัตว์จะถูกลําเลียงมาถึงท่าเข้าให้ผู้รับอนุมัติแจ้งยืนยัน
รายละเอียดการนําเข้าต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าเกี่ยวกับ 

(๑) วัน  เวลา  ที่นําเข้า  และ 
(๒) เที่ยวบิน  เที่ยวเรือ  หรือเที่ยวขบวนรถไฟ  หรือทะเบียนยานพาหนะท่ีใช้บรรทุกสัตว์  

หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร 
ข้อ ๗ ในการนําสินค้าประเภทสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักรโดยการขนส่ง 

ทางอากาศยานหรือทางเรือ  เจ้าของหรือผู้ควบคุมอากาศยานหรือเรือมีหน้าที่จะต้องแจ้งรายการสินค้า
ประเภทสัตว์หรือซากสัตว์  ที่บรรทุกมากับอากาศยานหรือเรือนั้นให้กับสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าทราบ
ก่อนที่อากาศยานหรือเรือนั้นจะเดินทางมาถึงท่าเข้า 

ข้อ ๘ เมื่อสตัว์หรือซากสัตว์เดินทางมาถึงท่าเข้าให้ผู้รับอนุมัติแสดงใบแจ้งอนุมัติให้นําสัตว์  
หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร  และหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์  
(Health  Certificate)  ฉบับต้นฉบับ  มีข้อความรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล
ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสุขภาพสัตว์หรือสุขศาสตร์ซากสัตว์ของประเทศที่นําสัตว์หรือซากสัตว์นั้นมา  
เพื่อใช้แสดงต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้า   

กรณีหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่
ภาษาอังกฤษ  ให้ผู้รับอนุมัติดําเนินการให้มีการแปลเอกสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโดยผู้แปล  
ลงลายมือชื่อรับรองข้อความท่ีแปลพร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แปล  แล้วนํามาแสดง  
ต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้า 

ข้อ ๙ ให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าดําเนินการตรวจสอบสัตว์หรือซากสัตว์ที่มีการนําเข้ามา  
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา  ๓๒  (๒)  
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เม่ือได้ปฏิบัติตามความในวรรคแรกโดยครบถ้วนถูกต้อง  และตรวจไม่พบว่าสัตว์หรือซากสัตว์
เป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดแล้ว  ให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าเสนอต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ 
หรือผู้ที่อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตนําสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร 
หรือใบอนุญาตนําซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อมอบให้แก่ผู้นําเข้า  พร้อมทั้งเก็บค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตดังกล่าว 

ใบอนุญาตนําสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตนําซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร   
มีอายุเจ็ดวันนับแต่วันที่ออก 
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 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ข้อ ๑๐ สัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรโดยปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามความ 
ในหมวดน้ี  อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ที่อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายจะผ่อนผันอนุญาตให้นําเข้า 
ตามเง่ือนไขที่กําหนดให้ก็ได้ 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ผู้นําเข้ารายใดได้รับใบอนุญาตนําสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรหรือใบอนุญาต 
นําซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรแล้ว  หากสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าเห็นว่าในขณะนั้นกําลังมีโรคระบาด  
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคระบาดในท้องที่ที่จะมีการนําสัตว์หรือซากสัตว์นั้นเข้ามา  ให้สัตวแพทย์
ประจําท่าเข้าเสนอต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งระงับ 
การนําเข้าดังกล่าว  ในการนี้ผู้นําเข้ามีสิทธิรับคืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าว 

หมวด  ๒ 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนําสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตนําซากสัตว์   

ออกนอกราชอาณาจักร 
 

 

ข้อ ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะส่งสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรให้ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ยื่นคําขอและเอกสารประกอบคําขอต่อสัตวแพทย์ประจําท่าออกผ่านทางระบบ   

ออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์  โดยให้เอกสารประกอบคําขอ  ประกอบด้วย 
 ก. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้ขออนุญาต 
 ข. กรณีไม่ได้ยื่นคําขอด้วยตนเองให้แสดงหนังสือมอบอํานาจและปิดอากรแสตมป์  

ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด  โดยให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
มาด้วย 

 ค. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์และผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล   
ผู้ขออนุญาต  (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 

 ง. สําเนาหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์เอกชนก่อนการส่งออก   
ซึ่งผ่านการตรวจรับรองตามระเบียบของกรมปศุสัตว์  (กรณีผู้ขออนุญาตแจ้งว่าจะนําสัตว์หรือซากสัตว์ 
ที่นําเข้าไปกักสังเกตอาการของโรคระบาดหรือตรวจโรคระบาด  ณ  สถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ 
ที่มิใช่ของกรมปศุสัตว์) 

 จ. กรณีเป็นการขออนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรเพื่อการค้า  
ต้องแนบสําเนาใบอนุญาตทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์  หรือสําเนาใบอนุญาต 
ทําการค้า  หรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์  ประเภทเพ่ือการส่งออกนอกราชอาณาจักร   
หรือประเภท  เพื่อการนําเข้าในและส่งออกนอกราชอาณาจักร  แล้วแต่กรณี  หรือใบอนุญาตขาย  
จําหน่าย  จ่าย  แจก  แลกเปล่ียน  หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งน้ําเชื้อ  สําหรับผสมพันธุ์  เอ็มบริโอ  ประเภท 
เพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร 
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 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

 ฉ. ถ้าเป็นสัตว์ที่ต้องมีตั๋วรูปพรรณตามกฎหมาย  ต้องมีตั๋วรูปพรรณแสดงกรรมสิทธิ์  
แนบคําขอสําหรับสัตว์ที่ส่งออกน้ันด้วย 

 ช. เอกสารอื่น  เช่น  หนังสืออนุญาตให้ส่งสัตว์หรือซากสัตว์จากประเทศไทยไปยัง
ประเทศปลายทาง  และเง่ือนไขการนําเข้าสัตว์หรือซากสัตว์จากประเทศปลายทาง  เป็นต้น 

ข้อ ๑๓ ให้สัตวแพทย์ประจําท่าออกดําเนินการตรวจสอบสัตว์หรือซากสัตว์ที่จะส่งออก  
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา  ๓๒  (๒)  
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ประกอบกับเง่ือนไขการนําเข้าของประเทศปลายทาง   

เม่ือได้ปฏิบัติตามความในวรรคแรกโดยครบถ้วนถูกต้องแล้ว  ให้สัตวแพทย์ประจําท่าออกเสนอ
ต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ที่อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายเพ่ือพิจารณาออกใบอนุญาตนําสัตว์ 
ออกนอกราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตนําซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรและหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ 
หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์เพื่อมอบให้แก่ผู้ส่งออกสําหรับนําไปแสดงต่อหน่วยงานของรัฐบาล 
ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบสุขภาพสัตว์หรือสุขศาสตร์ซากสัตว์ของประเทศปลายทางท่ีจะนําสัตว์ 
หรือซากสัตว์นั้นไป  และให้สัตวแพทย์ประจําท่าออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าวจากผู้ส่งออก 

ใบอนุญาตนําสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตนําซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร   
มีอายุเก้าวันนับแต่วันที่ออก   

ข้อ ๑๔ สัตว์หรือซากสัตว์ที่ผู้ส่งออกได้รับใบอนุญาตนําสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร   
หรือใบอนุญาตนําซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรแล้ว  ในกรณีที่สัตวแพทย์ประจําท่าออกสั่งระงับ   
การส่งออก  หรือไม่อาจส่งออกได้ด้วยเหตุใด  ๆ ก็ดี  ให้ผู้ส่งออกมีสิทธิรับคืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าว 

ข้อ ๑๕ สัตว์หรือซากสัตว์ที่ส่งออกนอกราชอาณาจักรโดยปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามความ 
ในหมวดนี้  อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ที่อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายจะผ่อนผันอนุญาตให้ส่งออก 
ตามเง่ือนไขที่กําหนดให้ก็ได้ 

หมวด  ๓ 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนําสัตว์ผ่านราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตนําซากสัตว์ 

ผ่านราชอาณาจักร 
 

 

ข้อ ๑๖ ผู้ใดประสงค์จะนําสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักรให้ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ให้ยื่นคําขอและเอกสารประกอบคําขอต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้า  ผ่านทางระบบ   

ออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์  ก่อนกําหนดวันที่สัตว์หรือซากสัตว์จะมาถึงยังท่าเข้า 
ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทําการ  โดยให้เอกสารประกอบคําขอประกอบด้วย 

 ก. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้ขออนุญาต 
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 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

 ข. กรณีไม่ได้ยื่นคําขอด้วยตนเองให้แสดงหนังสือมอบอํานาจและปิดอากรแสตมป์  
ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด  โดยให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
มาด้วย 

 ค. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์และผู้ มีอํานาจลงชื่อแทน 
นิติบุคคลผู้ขออนุญาต  (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 

 ง. สําเนาหนังสือสั่งซื้อสินค้าของประเทศปลายทาง  (Invoice)  ฉบับภาษาอังกฤษ 
 จ. สําเนาหนังสืออนุญาตให้นําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในประเทศ  (Import  Permit)  

ฉบับภาษาอังกฤษ  ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาลประเทศปลายทาง 
 ฉ. กรณีเป็นการขออนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักรเพื่อการค้า   

ต้องแนบสําเนาใบอนุญาตทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์  หรือสําเนาใบอนุญาต 
ทําการค้า  หรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์  ประเภทเพื่อการนําเข้าใน  หรือประเภท 
เพื่อการนําเข้าในและส่งออกนอกราชอาณาจักร   

ข้อ ๑๗ การตรวจสอบและออกใบอนุญาตนําสัตว์ผ่านราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตนํา  
ซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร  ให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าปฏิบัติตามความในหมวด  ๑  โดยอนุโลม 

เ ม่ือสัตว์หรือซากสัตว์ เคลื่อนย้ายจากท่าเข้าไปถึงยังท่าออกให้สัตวแพทย์ประจําท่า 
ออกตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบอนุญาตนําสัตว์ผ่านราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตนําซากสัตว์
ผ่านราชอาณาจักร  ว่ามีความถูกต้องตรงกับที่ตรวจพบ  แล้วควบคุมสัตว์หรือซากสัตว์นั้นจนพ้น 
เขตราชอาณาจักร  จากนั้นให้ลงลายมือชื่อสัตวแพทย์ประจําท่าออกลงในส่วนท้ายใบอนุญาต 
พร้อมบันทึกการปฏิบัติลงในระบบออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์เป็นหลักฐาน 

ไม่อนุญาตให้มีการเปิดหรือเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุซากสัตว์ที่นําผ่านราชอาณาจักร  ยกเว้น
กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยบางประการทําให้ต้องมีการเปิดภาชนะบรรจุซากสัตว์  ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้อง
ดําเนินการภายใต้คําสั่งและการควบคุมของสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าหรือสัตวแพทย์ประจําท่าออกแล้วแต่กรณี
อย่างใกล้ชิด  และเม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าหรือสัตวแพทย์ประจําท่าออก
รายงานให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ทราบ 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่อธิบดีกรมปศุสัตว์เห็นควรผ่อนผันเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  ให้อธิบดี 
กรมปศุสัตว์มีอํานาจสั่งผ่อนผันวิธีปฏิบัติบางประการได้ 

หมวด  ๔ 
เบด็เตล็ด 

 
 

ข้อ ๑๙ คําขอ  ใบแจ้งอนุมัติ  ใบอนุญาต  หนังสือมอบอํานาจ  ให้เป็นไปตามแบบที่ 
กรมปศุสัตว์กําหนด 
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 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๕๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ข้อ ๒๐ การที่จะขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขประกอบการนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในราชอาณาจักร  
(Requirement)  ผู้นําเข้าต้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์จากหน่วยงานของรัฐบาลที่ มีหน้าที่ 
ดูแลรับผิดชอบสุขภาพสัตว์หรือสุขศาสตร์ซากสัตว์ของประเทศที่จะนําสัตว์หรือซากสัตว์นั้นมาแสดงต่อ
สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าเพื่อเสนออธิบดีกรมปศุสัตว์พิจารณา   

ข้อ ๒๑ หากผู้รับอนุญาตทําใบอนุญาตสูญหายให้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจในท้องที่ 
ซึ่งตนได้ทําเอกสารสูญหาย  และให้นําใบรับแจ้งความเอกสารสูญหายมาแสดงต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้า
หรือท่าออกแล้วแต่กรณี  เพื่อขอให้ออกใบแทนใบอนุญาตที่สูญหายไปน้ัน 

ในกรณีที่ข้อความในใบอนุญาตเลอะเลือนในจุดที่สําคัญให้ผู้รับอนุญาตนําใบอนุญาต   
ฉบับดังกล่าวมาแสดงต่อสัตวแพทย์ประจําท่าเข้าหรือท่าออกแล้วแต่กรณี  เพื่อขอให้ออกใบแทนใบอนุญาต   
ที่มีข้อความเลอะเลือนนั้น 

ให้สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าหรือท่าออกแล้วแต่กรณี  ประทับคําว่า  “ใบแทน”  สีแดงไว้บนมุมขวา
ด้านบนของใบแทนใบอนุญาตนั้น 

ข้อ ๒๒ กรณีที่ผู้รับอนุญาตนําสัตว์เข้ามาพักในสถานกักกันสัตว์หรือนําซากสัตว์เข้าพัก   
ในที่พักซากสัตว์ของกรมปศุสัตว์  เพื่อรับการตรวจโรคและทําลายเชื้อโรคระบาดจากสัตวแพทย์หลังการนําเข้า
หรือก่อนการส่งออก  ผู้รับอนุญาตต้องจ่ายค่าธรรมเนียมค่าที่พักสัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้ามาหรือส่งออก  
ไปนอกราชอาณาจักรให้แก่สัตวแพทย์ประจําท่าเข้าหรือท่าออกแล้วแต่กรณี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
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 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  และวิธีการในการออกประกาศหาตัวบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของ 

ผู้นําเข้าหรือผู้นําผ่านราชอาณาจักร  ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์  และวิธีการดําเนินการเก่ียวกับการออกประกาศ   
หาตัวบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของ  ผู้นําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักรซ่ึงสัตว์หรือซากสัตว์  โดยไม่ได้รับอนุญาต  
ตามมาตรา  ๓๑  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๒  หรือมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ก่อนที่สัตว์หรือซากสัตว์นั้นจะตกเป็นของกรมปศุสัตว์ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ 
ได้มีประกาศหาตัวบุคคลดังกล่าว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๓  วรรคหน่ึง  (๑)  ประกอบมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติ  
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ในประกาศนี้   
“สัตว์”  หมายความว่า  สัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“ซากสัตว์”  หมายความว่า   
(๑) ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตว์ที่ตายแล้ว   
(๒) สิ่งใด ๆ  ที่ได้จากสัตว์ที่มีชีวิตหรือสัตว์ที่ตายแล้ว 
(๓) อาหารสุกที่ทําประกอบ  หรือปรุงจากซากสัตว์  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(๔) สิ่งประดิษฐ์สําเร็จรูปที่ทําจากซากสัตว์ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด   
“เจ้าของ”  หมายความว่า  เจ้าของตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  ซึ่งเป็นเจ้าของสัตว์  

หรือซากสัตว์ที่นําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักร 
“โรคระบาด”  หมายความว่า  โรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“พาหะของโรคระบาด”  หมายความว่า  พาหะของโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“ผู้นําเข้า”  หมายความว่า  บุคคลที่ได้นําสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร 
“ผู้นําผ่าน”  หมายความว่า  บุคคลที่นําสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร 
“สารวัตร”  หมายความว่า  สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“ประกาศ”  หมายความว่า  การออกประกาศหาบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของ  ผู้นําเข้าหรือผู้นําผ่าน

ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ 
“สารวัตรผู้ทําการยึดหรืออายัด”  หมายความว่า  สารวัตรผู้ทําการยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์

ที่นําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักร  โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
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 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๓ ให้สารวัตรผู้ทําการยึดหรืออายัดดูแล  หรือเก็บรักษาสัตว์หรือซากสัตว์ไว้จนกว่าจะมีเจ้าของ  
ผู้นําเข้าหรือผู้นําผ่านมาแสดงตนติดต่อขอรับสัตว์หรือซากสัตว์นั้นคืน  หรือจนกว่าจะตกเป็นของกรมปศุสัตว์  
และมีการดําเนินการตามขั้นตอนที่กําหนดไว้เก่ียวกับสัตว์หรือซากสัตว์ที่ตกเป็นของกรมปศุสัตว์เรียบร้อยแล้ว 

ในกรณีสัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่งเป็นของเสียง่าย  หรือถ้าเก็บไว้จะเป็นการเส่ียง   
ต่อความเสียหาย  หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่าของสิ่งนั้น  สารวัตรที่ได้รับมอบหมายจาก  
อธิบดีกรมปศุสัตว์จะจัดการขายทอดตลาดเสียก่อนที่สิ่งนั้นจะตกเป็นของกรมปศุสัตว์ก็ได้ 

ข้อ ๔ ค่าใช้จ่ายในการดูแลหรือเก็บรักษาสัตว์หรือซากสัตว์ในระหว่างการรอบุคคลที่เป็นเจ้าของ  
ผู้นําเข้าหรือผู้นําผ่านมาติดต่อขอรับสัตว์หรือซากสัตว์คืน  ให้เจ้าของ  ผู้นําเข้าหรือผู้นําผ่านเป็นผู้รับผิดชอบ 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ์ในการออกประกาศ 

 
 

ข้อ ๕ ต้องเป็นสัตว์หรือซากสัตว์ที่ได้นําเข้า  หรือนําผ่านราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
ตามมาตรา  ๓๑  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๒  หรือมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๖ สัตว์หรือซากสัตว์ต้องไม่เป็นโรคระบาดหรือไม่เป็นพาหะของโรคระบาด 
ข้อ ๗ ไม่ปรากฏเจ้าของ  ผู้นําเข้าหรือผู้นําผ่าน  หรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของ  ผู้นําเข้า  

หรือผู้นําผ่านสัตว์หรือซากสัตว์ภายในระยะเวลาสี่สิบห้าวัน  นับแต่วันที่ประกาศหาตัวบุคคลดังกล่าว 
หมวด  ๓ 

ขั้นตอนและวธิีการประกาศ 
 

 

ข้อ ๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานของสารวัตรผู้ทําการยึดหรืออายัดเป็นผู้ออกประกาศและให้ติดประกาศ  
ณ  อาคาร  สถานท่ีที่ทําการยึดหรืออายัด  และบริเวณหน่วยงานน้ันพร้อมทั้งลงประกาศในเว็บไซต์   
ของหน่วยงานดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๙ รายละเอียดในประกาศ  มีดังนี้ 
(๑) วันที่  เดือน  ปี  และเวลาที่ประกาศ 
(๒) สถานที่และเวลาที่สารวัตรตรวจพบและยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ไว้ 
(๓) ประเภทสัตว์หรือซากสัตว์ 
(๔) จํานวนหรือน้ําหนัก 
(๕) สถานที่ดูแลและเก็บรักษา 
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 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   มิถุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๖) รายชื่อเจ้าหน้าที่และสถานที่  พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อขอรับสัตว์หรือซากสัตว์คืน 
(๗) เงื่อนไขอื่นใดตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
ข้อ ๑๐ การปิดประกาศหาตัวบุคคลให้ทําการติดอย่างแน่นหนา  ในที่ที่สามารถมองเห็น  

หรือสังเกตได้อย่างชัดเจน  โดยปิดประกาศเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวัน  ณ  สถานที่ที่ประกาศ 
หมวด  ๔ 

การดําเนินการภายหลังออกประกาศ 
 

 

ข้อ ๑๑ เม่ือได้ดําเนินการประกาศหาบุคคลผู้ซึ่งเป็นเจ้าของ  ผู้นําเข้าหรือผู้นําผ่าน  ซึ่งสัตว์  
หรือซากสัตว์แล้ว  ไม่มีบุคคลใดมาแสดงตนติดต่อขอรับสัตว์หรือซากสัตว์คืน  ภายในระยะเวลาส่ีสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ประกาศ  ให้สัตว์หรือซากสัตว์นั้นตกเป็นของกรมปศุสัตว์  และให้ดําเนินการตามข้ันตอน 
ที่กําหนดไว้เกี่ยวกับสัตว์หรือซากสัตว์ที่ตกเป็นของกรมปศุสัตว์ 

ข้อ ๑๒ หากมีบุคคลมาแสดงตัวเป็นเจ้าของ  ผู้นําเข้าหรือผู้นําผ่านภายในระยะเวลาสี่สิบห้าวัน  
ให้ดําเนินการส่งสัตว์หรือซากสัตว์กลับไปยังประเทศต้นทาง  และดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

หมวด  ๕ 
การรายงาน 

 
 

ข้อ ๑๓ เมื่อมีการออกประกาศ  และปรากฏว่า   
(๑) บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของ  ผู้นําเข้าหรือผู้นําผ่าน  มาแสดงตนเพื่อติดต่อขอรับสัตว์หรือซากสัตว์คืน  

และได้ดําเนินการส่งกลับไปยังประเทศต้นทางแล้ว  หรือ 
(๒) ครบกําหนดสี่สิบห้าวันแล้วไม่มีผู้มาแสดงตนเป็นเจ้าของ  ผู้นําเข้าหรือผู้นําผ่าน  และสัตว์

หรือซากสัตว์ได้ตกเป็นของกรมปศุสัตว์แล้ว   
ให้หัวหน้าหน่วยงานของสารวัตรผู้ทําการยึดหรืออายัดรายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบ   

หมวด  ๖ 
แบบประกาศ 

 
 

ข้อ ๑๔ แบบประกาศเป็นไปตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์กําหนด  
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
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 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๐๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  และวิธีการมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่จําเป็นเท่าที่จ่ายจริงจากเจ้าของสัตว์   

เมื่อปรากฏเจ้าของสัตว์ในภายหลัง   
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

ในกรณีสัตว์ไม่ปรากฏเจ้าของป่วยหรือตายในท่ีดินของบุคคลใดโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาด   
หรือโดยไม่รู้สาเหตุ  ให้เจ้าของที่ดินนั้นมีหน้าที่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  สารวัตร  หรือสัตวแพทย์  
ภายในสิบสองชั่วโมงนับแต่เวลาที่ทราบว่าสัตว์ป่วยหรือตาย  กับในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่  สารวัตร  
หรือสัตวแพทย์ได้รับแจ้งหรือตรวจพบว่ามีสัตว์ป่วยหรือตายโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาดหรือโดยไม่รู้สาเหตุ 
ในที่สาธารณะ  หรือในที่ดินที่ไม่ปรากฏเจ้าของ  พนักงานเจ้าหน้าที่  สารวัตร  หรือสัตวแพทย์มีอํานาจ
กักสัตว์ที่ป่วยหรือตายไว้ตามที่เห็นสมควรภายในบริเวณนั้น  ทั้งสองกรณีดังกล่าวหากสัตว์หรือซากสัตว์นั้น
เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดให้สัตวแพทย์ทําลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น   
และสัตว์หรือซากสัตว์อื่นที่เป็นพาหะของโรคระบาด  หรือจัดการโดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกัน 
มิให้โรคระบาดแพร่กระจายออกไป  เมื่อปรากฏเจ้าของสัตว์ในภายหลัง  ให้กรมปศุสัตว์หรือเจ้าของที่ดิน
มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่จําเป็นเท่าที่จ่ายจริงจากเจ้าของสัตว์ได้ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  ประกอบมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ประกาศนี้ 
“เจ้าของสัตว์”  หมายความว่า  เจ้าของตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
“สัตว์”  หมายความว่า  สัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“ซากสัตว์”  หมายความว่า  ซากสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“โรคระบาด”  หมายความว่า  โรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
ข้อ ๓ ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีหรือเจ้าของที่ดินมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย  

ที่จําเป็นเท่าที่จ่ายจริงจากเจ้าของสัตว์  เมื่อปรากฏเจ้าของสัตว์ในภายหลัง  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  ก. กรณีสัตว์ป่วย 
   (๑) ค่าที่พักสัตว์หรือสถานที่กักดูอาการสัตว์ 
   (๒) ค่าอาหารบํารุงสัตว์ 
   (๓) ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสัตว์ป่วย  รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องใน 

การดูแลรักษาสัตว์ป่วย 
   (๔) ค่าตรวจพิสูจน์เชื้อโรค 
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 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๐๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

   (๕) ค่ายานพาหนะอันเกิดจากการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะ
โรคระบาดไปทําลาย 

   (๖) ค่าทําความสะอาดยานพาหนะท่ีใช้ในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ 
   (๗) ค่าทําลายสัตว์ 
   (๘) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามที่เห็นสมควร 
  ข. กรณีสัตว์ตาย 
   (๑) ค่าใช้จ่ายในกรณีทําลายซากสัตว์  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝังซากสัตว์  

หรือค่าดําเนินการในการเผาซากสัตว์  เป็นต้น  ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่  สารวัตร  หรือสัตวแพทย์เห็นสมควร 
   (๒) ค่าใช้จ่ายในการทําลายเชื้อโรคระบาดในซากสัตว์  เช่น  งา  เขา  ขน  

หนัง  เป็นต้น  โดยการแช่ราด  หรืออบด้วยสารเคมีหรือความร้อน  หรือจัดการตามวิธีอื่นตามที่
เห็นสมควรเพื่อป้องกันมิให้โรคระบาดแพร่กระจาย 

   (๓) ค่ายานพาหนะในการขนย้ายซากสัตว์ 
   (๔) ค่าทําความสะอาดยานพาหนะ 
   (๕) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ตามที่เห็นสมควร 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
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 หน้า   ๔๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  และวิธีการส่งกลับสัตว์หรือซากสัตว์  กรณีนําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักร 

โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๑  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๒  หรือมาตรา  ๓๓   
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์จากการนําเข้าในราชอาณาจักร  หรือการนําผ่าน
ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๑  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๒  
หรือมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๒  วรรคสาม  (๑)  ประกอบมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“สัตว์”  หมายความว่า  สัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“ซากสัตว์”  หมายความว่า 
(๑) ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตว์ที่ตายแล้ว 
(๒) สิ่งใด ๆ  ที่ได้จากสัตว์ที่มีชีวิตหรือสัตว์ที่ตายแล้ว 
(๓) อาหารสุกที่ทํา  ประกอบ  หรือปรุงจากซากสัตว์  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(๔) สิ่งประดิษฐ์สําเร็จรูปที่ทําจากซากสัตว์  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
“โรคระบาด”  หมายความว่า  โรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“พาหะของโรคระบาด”  หมายความว่า  พาหะของโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สัตวแพทย์”  หมายความว่า  สัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สารวัตร”  หมายความว่า  สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
ข้อ ๓ ให้ผู้อํานวยสํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 
ข้อ ๔ การนําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับใบอนุญาต  

ตามมาตรา  ๓๑  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๒  หรือมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ซึ่งสารวัตรได้ยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ไว้  ตามมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติ 
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  หรือเม่ือคดีถึงที่สุดโดยศาลสั่งไม่ริบสัตว์หรือซากสัตว์  และสัตวแพทย์
ตรวจแล้วสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวไม่เป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด  ให้สารวัตรมีอํานาจสั่งให้เจ้าของ  
ผู้นําเข้า  หรือนําผ่านส่งกลับซึ่งสัตว์  หรือซากสัตว์นั้นไปยังประเทศต้นทาง 

ข้อ ๕ หลักเกณฑ์และวิธีการส่งสัตว์หรือซากสัตว์กลับประเทศต้นทาง  ให้ดําเนินการ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดตามมาตรา  ๓๑  วรรคสอง  และกฎกระทรวง 
ที่ออกตามมาตรา  ๓๒  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ในส่วนที่เกี่ยวกับ 
การส่งออกสัตว์หรือซากสัตว์โดยอนุโลม 
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 หน้า   ๔๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๖ กรณีคดีถึงที่สุดโดยศาลส่ังริบสัตว์หรือซากสัตว์และสิ่งที่ศาลส่ังริบดังกล่าวตกเป็น  
ของกรมปศุสัตว์  ให้ดําเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

ข้อ ๗ ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับการส่งกลับสัตว์หรือซากสัตว์  ให้เจ้าของ  ผู้นําเข้า  หรือนําผ่าน  
เป็นผู้รับผิดชอบ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
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สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการจ่ายค่าป่วยการ 

และค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน   
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีประกาศกรมปศุสัตว์  เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขการจ่ายค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๖  วรรคสอง  ประกอบมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติ  
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมปศุสัตว์  หรืออธิบดีกรมประมง  แล้วแต่กรณี 
“ผู้ปฏิบัติงาน”  หมายความว่า  สัตวแพทย์หรือสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์   
“ผู้มีอํานาจอนุมัติให้ปฏิบัติงาน”  หมายความว่า   
(๑) อธิบดีกรมปศุสัตว์  หรืออธิบดีกรมประมง  แล้วแต่กรณี 
(๒) หัวหน้าหน่วยงานของผู้ปฏิบัติงาน 
“ผู้ประกอบการ”  หมายความว่า  ผู้ที่ประสงค์จะให้มีการดําเนินการเก่ียวกับการขออนุญาต

ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“ค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น”  หมายความว่า  เงินที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับจากผู้ประกอบการ

เนื่องจากการปฏิบัติงานในต่างประเทศ  หรือนอกสถานที่ทําการโดยปกติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ   
“วันหยุดราชการ”  หมายความว่า  วันเสาร์และวันอาทิตย์  หรือวันหยุดราชการประจําสัปดาห์

ที่ส่วนราชการกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  และให้หมายความรวมถึงวันหยุดราชการประจําปีหรือวันหยุด
พิเศษอื่น ๆ  ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดให้เป็นวันหยุดราชการนอกเหนือจากวันหยุดราชการประจําปี 

“เวลาราชการ”  หมายความว่า  เวลาระหว่าง  ๐๘.๓๐  ถึง  ๑๖.๓๐  น.  ของวันทําการ  และ
ให้หมายความรวมถึงช่วงเวลาอื่นที่ส่วนราชการกําหนดให้ปฏิบัติงานเป็นผลัดหรือกะหรือเป็นอย่างอื่นด้วย 

“วันทําการ”  หมายความว่า  วันจันทร์ถึงวันศุกร์  และให้หมายความรวมถึงวันทําการที่ส่วนราชการ
กําหนดเป็นอย่างอื่นด้วย 

“หนังสือแจ้งอนุญาต”  หมายความว่า  หนังสือที่ผู ้มีอํานาจอนุมัติให้ปฏิบัติงานอนุมัติ 
ให้ผู้ปฏิบัติงานไปปฏิบัติงาน  โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ประกอบการ 
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 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๔๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๓ ผู้ปฏิบัติงานท่ีมีสิทธิได้รับค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นจากผู้ประกอบการ  
ได้แก่ 

(๑) ผู้ซึ่งอธิบดีอนุมัติให้ปฏิบัติงานในต่างประเทศ 
(๒) ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทําการโดยปกติในวันหยุดราชการหรือ 

นอกเวลาราชการจากผู้มีอํานาจอนุมัติให้ปฏิบัติงาน 
ข้อ ๔ ผู้ประกอบการจะต้องจัดหายานพาหนะในการเดินทางให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  ในกรณีที่

ไม่มียานพาหนะให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดหายานพาหนะเองได้ตามความเหมาะสม   
โดยให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงาน 

ข้อ ๕ ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะให้ผู้ปฏิบัติงานออกไปดําเนินการเก่ียวกับการอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์จะต้องยื่นแบบคําขอตามแบบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ ๖ เม่ือผู้ประกอบการได้รับหนังสือแจ้งอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานออกปฏิบัติงานตามแบบ
แนบท้ายประกาศน้ี  ให้ผู้ประกอบการจ่ายค่าป่วยการ  ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็น 
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ ๗ กรณีที่ผู้ประกอบการไม่จ่ายเงินตามข้อ  ๖  ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  ให้ผู้ปฏิบัติงาน 
เรียกเก็บเงินดังกล่าวจากผู้ประกอบการตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ข้อ ๘ เม่ือผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว  ให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้มีอํานาจ
อนุมัติให้ปฏิบัติงานทราบ  ตามแบบรายงานแนบท้ายประกาศน้ี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อภัย  สุทธิสังข์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

186 รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 คปก ๑     

         

 
 

แบบคําขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ทํางานโดยปกติในวันหยดุราชการหรือนอกเวลาราชการ 

ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว ์

         เขียนที่................................................. 

วันที่............เดือน...................พ.ศ................ 

  ข้าพเจ้า..................................................................อายุ..........ปี บัตรประชาชนเลขที่........................... 
ตําแหน่ง.......................................................................................เช้ือชาติ...............สัญชาติ.............ศาสนา.................
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่..........ถนน...................................ตําบล..........................อําเภอ.................................... 
จังหวัด..................................เบอร์โทรศัพท์...................................................................................................................... 

  ผู้ประกอบการ (บริษัท/สํานักงาน) ช่ือ................................................................................................. 
ที่ต้ังสํานักงานเลขที่............................................หมู่ที่...............ถนน...................................ตําบล................................... 
อําเภอ.................................................จังหวัด..................................เบอร์โทรศัพท์.......................................................... 
  ยื่นผ่านผู้อํานวยการสํานัก /ผู้อํานวยการกอง /ปศุสัตว์เขต /ปศุสัตว์จังหวัด (ระบุ)............................. 
หรือผู้ อํานวยการกอง /ประมงจังหวัด /ประมงพื้นที่ /ผู้ อํานวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ํา 
(ระบุ)................................................................................................................................................................................ 
 ๑. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์/กรมประมง ปฏิบัติงานนอกสถานท่ีทําการโดยปกติ
ในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

  ๑.๑ จังหวัดที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน..................................................................................... 
  ๑.๒ สถานที่.......................................................................................................................................... 
  ๑.๓ ประเภท  สัตว์ .......................................................................................................................  
             ซากสัตว์ ............................................................................................................... 
 ๒. ปฏิบัติงานระหว่างวันที่..........เดือน....................พ.ศ............  ถึงวันที่...........เดือน....................พ.ศ............ 
รวมระยะเวลา..........................ช่ัวโมง 
 ๓. ข้าพเจ้าขอจ่ายค่าป่วยการ ยานพาหนะและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นต้องจ่ายเน่ืองจากการปฏิบัติงานให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน ตามประกาศกรมปศุสัตว์ เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจ่ายค่าป่วยการและ    
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 ลงช่ือ........................................................... 
(.............................................................................) 

 ผู้ประกอบการ/ผู้รับมอบฉันทะ 
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สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 คปก ๓     

 
ที่     หน่วยงาน.................................... 

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

วันที่...........เดือน.......................พ.ศ........... 
 

เรื่อง แจ้งอนุญาตใหเ้จ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
เรียน   

๑. ประเภท 
 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานท่ีทําการโดยปกติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ                   

ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
 

๒. รายชื่อเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน 
       ..............................................................................ตําแหน่ง...............................................สังกัด...................................... 
       ..............................................................................ตําแหน่ง...............................................สังกัด...................................... 
       ..............................................................................ตําแหน่ง...............................................สังกัด...................................... 
       ..............................................................................ตําแหน่ง...............................................สังกัด...................................... 
       ..............................................................................ตําแหน่ง...............................................สังกัด...................................... 
๓. สถานทีป่ฏบิตังิาน 
  ต่างประเทศ : ระบุ สถานท่ี.............................................................................................................................. 
 

   เมือง................................................................................................................................... 
 

   ประเทศ............................................................................................................................. 
  ในประเทศ : ระบุ สถานท่ี..................................................บ้านเลขที่........................................................... 
 

หมู่ที่.........................ถนน.................................................ตําบล.....................................   
            อําเภอ..........................................จังหวัด......................................................................... 

๔. ชนิด   สัตว์..................................................................   ซากสัตว์................................................................... 
 

๕. ปฏบิตัิงาน วันที่..............เดือน..........................พ.ศ................ ถึงวันที่................เดือน......................พ.ศ.................. 
 

รวมระยะเวลา..........................วัน/.................................ช่ัวโมง 
ทั้งน้ีค่าป่วยการ ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นให้ผู้ประกอบการจ่ายให้ผู้ปฏิบัติงานตามประกาศ

กรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นต้องจ่าย       
ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ลงช่ือ............................................................................ผู้อนุมัติ 
 

            คปก ๒      

 

 
 

แบบคําขอให้เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานในต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าดว้ยโรคระบาดสตัว ์

         เขียนที่................................................. 

วันที่............เดือน...................พ.ศ................ 

  ข้าพเจ้า..................................................................อายุ..........ปี บัตรประชาชนเลขที่........................... 
ตําแหน่ง.......................................................................................เช้ือชาติ...............สัญชาติ.............ศาสนา.................
อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่..........ถนน...................................ตําบล..........................อําเภอ.................................... 
จังหวัด..................................เบอร์โทรศัพท์...................................................................................................................... 

  ผู้ประกอบการ (บริษัท/สํานักงาน) ช่ือ................................................................................................. 
ที่ต้ังสํานักงานเลขที่............................................หมู่ที่...............ถนน...................................ตําบล................................... 
อําเภอ.................................................จังหวัด..................................เบอร์โทรศัพท์.......................................................... 
  ยื่นผ่านผู้อํานวยการสํานัก /ผูอํ้านวยการกอง /ปศุสัตว์เขต /ปศุสัตว์จังหวัด (ระบุ)............................. 
หรือผู้ อํานวยการกอง /ประมงจังหวัด /ประมงพื้นที่ /ผู้ อํานวยการศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ํา 
(ระบุ)................................................................................................................................................................................ 
 ๑. ขา้พเจ้ามคีวามประสงคจ์ะขอให้เจ้าหนา้ที่กรมปศุสัตว์/กรมประมง ปฏิบัติงานในต่างประเทศตามกฎหมาย  
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

  ๑.๑ ประเทศที่ต้องการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน..................................................................................... 
  ๑.๒ สถานที่.......................................................................................................................................... 
  ๑.๓ ประเภท   สัตว์...................................................................................................................  
        ซากสัตว์............................................................................................................. 
 ๒. ปฏิบัติงานระหว่างวันที่..........เดือน....................พ.ศ............  ถึงวันที่...........เดือน....................พ.ศ............ 
รวมระยะเวลา..........................วัน 

 ๓. ข้าพเจ้าขอจ่ายค่าป่วยการ ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติงานให้แก่
ผู้ปฏิบัติงาน ตามประกาศกรมปศุสัตว์ เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจ่ายค่าป่วยการและ    
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 ลงช่ือ........................................................... 
(.............................................................................) 

 ผู้ประกอบการ/ผู้รับมอบฉันทะ 
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สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 คปก ๓     

 
ที่     หน่วยงาน.................................... 

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

วันที่...........เดือน.......................พ.ศ........... 
 

เรื่อง แจ้งอนุญาตใหเ้จ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
เรียน   

๑. ประเภท 
 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานท่ีทําการโดยปกติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ                   

ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
 ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
 

๒. รายชื่อเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน 
       ..............................................................................ตําแหน่ง...............................................สังกัด...................................... 
       ..............................................................................ตําแหน่ง...............................................สังกัด...................................... 
       ..............................................................................ตําแหน่ง...............................................สังกัด...................................... 
       ..............................................................................ตําแหน่ง...............................................สังกัด...................................... 
       ..............................................................................ตําแหน่ง...............................................สังกัด...................................... 
๓. สถานทีป่ฏบิตังิาน 
  ต่างประเทศ : ระบุ สถานท่ี.............................................................................................................................. 
 

   เมือง................................................................................................................................... 
 

   ประเทศ............................................................................................................................. 
  ในประเทศ : ระบุ สถานท่ี..................................................บ้านเลขที่........................................................... 
 

หมู่ที่.........................ถนน.................................................ตําบล.....................................   
            อําเภอ..........................................จังหวัด......................................................................... 

๔. ชนิด   สัตว์..................................................................   ซากสัตว์................................................................... 
 

๕. ปฏบิตัิงาน วันที่..............เดือน..........................พ.ศ................ ถึงวันที่................เดือน......................พ.ศ.................. 
 

รวมระยะเวลา..........................วัน/.................................ช่ัวโมง 
ทั้งน้ีค่าป่วยการ ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นให้ผู้ประกอบการจ่ายให้ผู้ปฏิบัติงานตามประกาศ

กรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจ่ายค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นต้องจ่าย       
ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ลงช่ือ............................................................................ผู้อนุมัติ 
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สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



คปก ๔ 

ส่วนราชการ         โทร. 

ที่      /                                      วันที่             
เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานในต่างประเทศ หรือนอกสถานท่ีทําการโดยปกติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ 

เรียน  

  ด้วย ข้าพเจ้า  

(นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................ตําแหน่ง.....................................สังกัด................................ 
(นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................ตําแหน่ง.....................................สังกัด................................ 
(นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................ตําแหน่ง.....................................สังกัด................................ 
(นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................ตําแหน่ง.....................................สังกัด................................ 
(นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................ตําแหน่ง.....................................สังกัด................................ 

ได้เดินทางไปปฏิบัติงาน  

 ในต่างประเทศ  

 นอกสถานท่ีทําการโดยปกติในวันหยุดราชการ 

 นอกสถานท่ีทําการโดยปกตินอกเวลาราชการ  

ต้ังแต่วันที่........เดือน.....................พ.ศ.............จนถึงวันที่........เดือน.........................พ.ศ........ 
เป็นระยะเวลา..........................วัน/ช่ัวโมง บัดนี้ได้ปฏิบัติงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ในครั้งนี้ ผู้ประกอบการเป็นผู้จ่ายค่าป่วยการ ค่ายานพาหนะและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นในการเดินทางไปราชการ
ทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจ่ายค่าป่วยการและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นต้องจ่ายในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้าพเจ้าจึงไม่ขอเบิกค่าเบ้ียเลี้ยง
ค่ายานพาหนะหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดในการเดินทางไปปฏิบัติงานครั้งนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ลงช่ือ.........................................ผู้ปฏิบัติงาน  
(....................................................................) 

ลงช่ือ.........................................ผู้ปฏิบัติงาน   ลงช่ือ.........................................ผู้ปฏิบัติงาน
(....................................................................)  (....................................................................) 
ลงช่ือ.........................................ผู้ปฏิบัติงาน   ลงช่ือ.........................................ผู้ปฏิบัติงาน
(....................................................................)  (....................................................................) 
 
หมายเหต ุจํานวนเจ้าหน้าที่สามารถเพ่ิมหรือลดได้ตามความเป็นจริง      

บันทึกข้อความ 

190 รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๒๑ 
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ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ 

สําหรับซากสัตว์ที่นําผ่านราชอาณาจักร   
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

เพื่อให้การปฏิบัติงานในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่จากการนําซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  วรรคสองและวรรคสามประกอบมาตรา  ๖  แห่ง
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ   
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้  
“สัตว์”  หมายความว่า  สัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์   
“ซากสัตว์”  หมายความว่า  ซากสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์   
“สัตวแพทย์”  หมายความว่า  สัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สัตวแพทย์ประจําท้องที่”  หมายความว่า  สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์  ซึ่งปฏิบัติงาน   

ในลักษณะประจําในท้องที่ที่ตนเองรับผิดชอบ 
“ผู้ควบคุมระบบ”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่  สารวัตรและสัตวแพทย์ตามกฎหมาย  

ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  ที่ผู้อํานวยการกองสารวัตรและกักกันมอบหมายให้มีหน้าที่  ควบคุม  ดูแล   
การเคล่ือนย้ายซากสัตว์ในระบบดาวเทียมกําหนดตําแหน่งบนโลกหรือ  (Global  Positioning  System : GPS)  
ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

“ผู้ประกอบการ”  หมายความว่า  ผู้ขออนุญาตนําซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักรโดยทางรถยนต์หรือรถไฟ  
ไม่ว่าจะได้รับประโยชน์หรือค่าตอบแทนหรือไม่  และไม่ว่าจะได้จดทะเบียนตามกฎหมายแล้วหรือไม่ 

“ด่านกักกันสัตว์”  หมายความว่า  ด่านกักกันสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์   
“ระบบดาวเทียมกําหนดตําแหน่งบนโลกหรือ  (Global  Positioning  System : GPS)”  

หมายความว่า  สิ่งที่สามารถบอกตําแหน่งบนพื้นผิวโลก  โดยอาศัยการคํานวณความถ่ีจากสัญญาณนาฬิกา 
ที่ส่งมาจากดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลก  ซึ่งทราบตําแหน่งและสามารถบอกตําแหน่ง  ณ  จุดที่สามารถ
รับสัญญาณได้ทั่วโลก 

“เครื่องหมายประจําตัวสัตว์”  หมายความว่า  เครื่องหมายประจําตัวสัตว์ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรคระบาดสตัว์   

“เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์”  หมายความว่า  การนําตัวส่งสัญญาณผ่านระบบดาวเทียม
กําหนดตําแหน่งบนโลกหรือ  (Global  Positioning  System : GPS)  ที่ใช้สําหรับติดตั้งกับภาชนะ   
ที่บรรจุหรือตู้บรรทุกสินค้า (Container) เพื่อให้ส่งสัญญาณกลับมาที่ตัวรับสัญญาณทําให้สามารถติดตาม
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ตําแหน่งของภาชนะบรรจุ  หรือตู้บรรทุกสินค้า (Container) รวมถึงมีระบบบันทึกข้อมูลตําแหน่งที่
สามารถตรวจสอบตําแหน่งการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักรย้อนหลังได้   

ข้อ ๓ ให้ผู้อํานวยการกองสารวัตรและกักกัน  รักษาการตามประกาศนี้ 
หมวด  ๑ 

การทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์ 
 

 

ข้อ ๔ ให้สัตวแพทย์ประจําด่านกักกันสัตว์ท่าเข้าหรือสัตว์แพทย์ประจําท้องที่หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากสัตวแพทย์ดําเนินการติดตั้งเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์ 

ข้อ ๕ ในการติดตั้งเครื่องหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์  ให้ติดที่ภาชนะบรรจุ 
หรือตู้บรรทุกสินค้า  (Container)   

ข้อ ๖ เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์ที่จะทําการติดตั้งนั้น  ต้องไม่มีการแก้ไข  
เปลี่ยนแปลง  ดัดแปลง  หรือแปรสภาพให้แตกต่างไปจากเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์เดิม  
หากพบว่ามีการกระทําดังกล่าวให้สัตวแพทย์ประจําด่านกักกันสัตว์ท่าเข้าไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้าย 
ซากสัตว์ดังกล่าวออกนอกพื้นที่ 

หมวด  ๒ 
ลักษณะเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์ 

 

 

ข้อ ๗ ลักษณะของเครื่องหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์  หรือระบบดาวเทียมกําหนด
ตําแหน่งบนโลก  (Global  Positioning  System : GPS)  ต้องผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์ 

หมวด  ๓ 
ราคาและการยกเว้นราคาเครื่องหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์ 

 

 

ข้อ ๘ ให้ผู้ประกอบการหรือตัวแทนผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบราคาในการจัดหา
เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์ที่นําผ่านราชอาณาจักร   

หมวด  ๔ 
การดําเนินการก่อนและหลังการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์ 

เพื่อเคลื่อนย้ายซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร 
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ข้อ ๙ ผู้ที่ประสงค์จะนําซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร  เมื่อได้รับใบอนุญาตนําซากสัตว์   
ผ่านราชอาณาจักรและใบอนุญาตนําหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรแล้ว   
ต้องติดเครื่องหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์ที่ภาชนะบรรจุหรือตู้บรรทุกสินค้า  (Container)   
โดยให้สัตวแพทย์ประจําด่านกักกันสัตว์ท่าเข้าหรือสัตวแพทย์ประจําท้องที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
สัตวแพทย์  เป็นผู้ดําเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์ 

ข้อ ๑๐ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  ๙  แล้ว  ให้สัตวแพทย์ประจําด่านกักกันสัตว์ท่าเข้า   
หรือสัตวแพทย์ประจําท้องที่  ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ก่อนการเคลื่อนย้ายซากสัตว์จากด่านกักกันสัตว์ท่าเข้าหรือด่านกักกันสัตว์ประจําท้องที่  
ให้สัตวแพทย์ประจําด่านกักกันสัตว์ท่าเข้าหรือสัตว์แพทย์ประจําท้องที่  แจ้งการติดตั้งเคร่ืองหมายประจํา  
ตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์ลงในระบบออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์เพื่อให้สัตวแพทย์ประจํา  
ด่านกักกันสัตว์ท่าออกหรือสัตวแพทย์ประจําด่านกักกันสัตว์ประจําท้องที่ที่ภาชนะบรรจุหรือตู้บรรทุกสินค้า  
(Container)  ไปถึง  ได้ทราบ 

(๒) กรณีต้องใช้ภาชนะบรรจุหรือตู้บรรทุกสินค้า  (Container)  เกินกว่าหนึ่งภาชนะหรือหนึ่งตู้ขึ้นไป  
ให้ติดเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์เป็นรายภาชนะบรรจุหรือรายตู้บรรทุกสินค้า  (Container)   

ข้อ ๑๑ เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ  ๑๐  แล้ว  ให้สัตวแพทย์ประจําด่านกักกันสัตว์ท่าเข้า  
หรือสัตวแพทย์ประจําท้องท่ี  แจ้งการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร  ให้ผู้ควบคุมระบบทราบทันที  
ที่มีการออกใบอนุญาตนําหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร   

ข้อ ๑๒ กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือมีเหตุสุดวิสัยแก่ภาชนะบรรจุหรือตู้บรรทุกสินค้า  (Container)  
ระหว่างทางเคล่ือนย้ายซากสัตว์  ให้ผู้ประกอบการหรือตัวแทนของผู้ประกอบการแจ้งเหตุดังกล่าวต่อสัตวแพทย์
ประจําด่านกักกันสัตว์ท่าเข้าหรือสัตวแพทย์ประจําท้องที่โดยเร็ว  เพื่อแก้ไขเหตุดังกล่าว  หากไม่ดําเนินการ 
แจ้งตามความข้างต้น  ให้ถือว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าได้มีการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
โรคระบาดสัตว์   

กรณีมีเหตุจําเป็นต้องเปลี่ยนภาชนะบรรจุหรือตู้บรรทุกสินค้า  (Container)  ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
ให้ถือว่าใบอนุญาตนําหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรได้สิ้นสุดลง  ณ  ท้องที่ที่มี  
การเปลี่ยนภาชนะบรรจุหรือตู้บรรทุกสินค้า (Container) และผู้ประกอบการหรือตัวแทนของ
ผู้ประกอบการต้องดําเนินการขอใบอนุญาตนําหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรฉบับใหม่  
ณ  ด่านกักกันสัตว์ประจําท้องที่หรือสัตวแพทย์ประจําท้องที่ที่ภาชนะบรรจุหรือตู้บรรทุกสินค้า  
(Container)  อยู่ในพื้นที่  โดยให้นําใบอนุญาตนําหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร
ฉบับเดิมมอบให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่ดังกล่าว  พร้อมแจ้งให้ผู้ควบคุมระบบทราบและให้นําความ 
ในหมวด  ๑  ข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐  และข้อ  ๑๑  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๓ ให้ผู้ประกอบการหรอืตัวแทนของผู้ประกอบการนําภาชนะบรรจุหรือตู้บรรทุกสินค้า  
(Container) เข้าตรวจสอบ  ณ  จุดตรวจประจําด่านกักกันสัตว์ตามเส้นทางการเคลื่อนย้ายซากสัตว์  
เพื่อดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกเวลาในการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร 
ลงในระบบออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์  และในใบอนุญาตนําหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ 
หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร     
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 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๐๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ข้อ ๑๔ ในระหว่างการเคล่ือนย้ายซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร  หากผู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุขัดข้อง
ในการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร  เช่น  แบตเตอร่ีที่อุปกรณ์ดาวเทียมกําหนดตําแหน่ง   
บนโลก  (GPS)  หมดหรือเกิดความชํารุดเสียหายที่ตัวอุปกรณ์  เป็นต้น  ให้ผู้ประกอบการหรือตัวแทน  
ของผู้ประกอบการนําภาชนะบรรจุหรือตู้บรรทุกสินค้า (Container) เข้าด่านกักกันสัตว์ในพื้นที่ตามเส้นทาง  
เคล่ือนย้ายซากสัตว์ที่อยู่ใกล้ที่สุดโดยเร็วเพื่อดําเนินการแก้ไขเหตุขัดข้องดังกล่าว  หากไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง
ของผู้ควบคุมระบบ  ให้ถือว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าได้มีการกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์   

ข้อ ๑๕ เม่ือภาชนะบรรจุหรือตู้บรรทุกสินค้า  (Container)  ถึงด่านกักกันสัตว์ท่าออกตามที่
กําหนดไว้ในระบบออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์  ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้สัตวแพทย์ประจําด่านกักกันสัตว์ท่าออกหรือสัตวแพทย์ประจําท้องที่ตรวจสอบ   
ความสมบูรณ์ของเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์ที่ภาชนะบรรจุหรือตู้บรรทุกสินค้า  (Container)  
หากเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์ที่ตรวจสอบแล้วอยู่ในความสมบูรณ์ให้สัตวแพทย์ 
ประจําด่านกักกันสัตว์ท่าออกหรือสัตวแพทย์ประจําท้องที่ถอดเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์นั้น  
พร้อมบันทึกลงในระบบออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์  เพื่อตอบรับปลายทาง 

(๒) หากพบว่าเครื่องหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ขณะถึง  
ด่านกักกันสัตว์ท่าออกหรือขณะถอดเครื่องหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์  ให้สัตวแพทย์ประจําด่าน
กักกันสัตว์ท่าออกหรือสัตวแพทย์ประจําท้องที่ทําบันทึกกักซากสัตว์ดังกล่าว  ณ  สถานที่ที่สัตวแพทย์
ประจําด่านกักกันสัตว์ท่าออกหรือสัตวแพทย์ประจําท้องที่เห็นสมควรและดําเนินการแจ้งผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว 

ข้อ ๑๖ ผู้ใดทําลายเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์  ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่น   
ใช้เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์สําหรับซากสัตว์  เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดในการจาํแนกหรือตรวจสอบซากสัตว์  
ผู้นั้นมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

หมวด  ๕ 
การรายงาน 

 

 

ข้อ ๑๗ ผู้ควบคุมระบบ  มีหน้าที่ตรวจสอบ  ติดตามภาชนะบรรจุหรือตู้บรรทุกสินค้า  (Container)  
ให้อยู่ในความเรียบร้อยตลอดเวลาระหว่างการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร  หากพบว่า 

(๑) ภาชนะบรรจุหรือตู้บรรทุกสินค้า (Container) ออกนอกเส้นทางจากที่ได้กําหนดไว้ 
ในระบบเคลื่อนย้ายซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร  หรือ 

(๒) มีการเปิดภาชนะบรรจุหรือตู้บรรทุกสินค้า  (Container)  ไม่ว่าในกรณีใด ๆ   
ให้ผู้ควบคุมระบบรายงานเหตุดังกล่าว  ให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบโดยด่วนที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
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 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการขออนุญาต  และการออกใบอนุญาต  การตรวจโรค 

และทําลายเชื้อโรคในการนําสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอืน่ 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

เพื่อให้การขออนุญาตและการพิจารณาอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  อันจะส่งผลให้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดจากการเคล่ือนย้ายสัตว์
หรือซากสัตว์มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๔  ประกอบมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา  
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในประกาศนี้   
“สัตวแพทย์ประจําท้องที่”  หมายความว่า  สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะประจํา

ในท้องที่ที่ตนเองรับผิดชอบ 
“สัตวแพทย์”  หมายความว่า  สัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“เครื่องหมายประจําตัวสัตว์”  หมายความว่า  เครื่องหมายประจําตัวสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วย  

โรคระบาดสัตว์ 
“สัตว์”  หมายความว่า   
(๑) ช้าง  ม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  หมูป่า  หรือน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์  

หรือเอ็มบริโอของสัตว์ดังกล่าว 
(๒) นก  ไก่  เป็ด  ห่าน  หรือน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์  หรือไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์ 
“ซากสัตว์”  หมายความว่า 
(๑) ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตว์ที่ตายแล้ว   
(๒) สิ่งใด ๆ  ที่ได้จากสัตว์ที่มีชีวิตหรือสัตว์ที่ตายแล้ว 
(๓) อาหารสุกที่ทํา  ประกอบ  หรือปรุงจากซากสัตว์  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด   
(๔) สิ่งประดิษฐ์สําเร็จรูปที่ทําจากซากสัตว์ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
“โรคระบาด”  หมายความว่า  โรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“พาหะของโรคระบาด”  หมายความว่า  พาหะของโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“การตรวจโรคระบาด”  หมายความว่า  การตรวจสุขภาพสัตว์และสุขศาสตร์ซากสัตว์ทั้งทางกายภาพ

หรือทางห้องปฏิบัติการเพื่อค้นหาหรือทราบโรคระบาด 
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 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

“การทําลายเชื้อโรค”  หมายความว่า  การกระทําใด ๆ  เพื่อให้ปราศจากเชื้อโรค  เช่น  การใช้
สารเคมีภัณฑ์หรือความร้อนกับวัสดุอุปกรณ์ที่สัมผัสกับตัวสัตว์หรือซากสัตว์  ยานพาหนะบรรทุกสัตว์  
รวมตลอดถึงการกระทําที่ตัวสัตว์หรือซากสัตว์ด้วย 

“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตให้นําสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น 
หมวด  ๑ 

คําขอและหลักเกณฑ์การพิจารณาคําขอ 
 

 

ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะนําสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต  
ต่อสัตวแพทย์ประจําท้องที่ที่สัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่นั้น   

ทั้งนี้  ผู้ยื่นคําขอตามวรรคหนึ่งต้องเสียค่าธรรมเนียมใบคําขออนุญาตตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ข้อ ๔ เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอ 
(๑) กรณีบุคคลธรรมดา 
 (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ 
 (ข) สําเนาทะเบียนบ้าน 
 (ค) กรณีผู้ยื่นคําขอแทน  ต้องมีหนังสือมอบอํานาจ 
(๒) กรณีนิติบุคคล 
 (ก) สําเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 (ข) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
 (ค) กรณีผู้ยื่นคําขอแทน  ต้องมีหนังสือมอบอํานาจ 
ข้อ ๕ การย่ืนคําขอ 
(๑) ยื่นคําขอผ่านทางระบบออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์  หรือ 
(๒) ติดต่อโดยตรงท่ีสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ  หรือสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดท้องท่ีที่สัตว์   

หรือซากสัตว์อยู่ในพื้นที่นั้น  เพื่อขอรับบริการย่ืนคําขอผ่านทางระบบออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมปศุสัตว์   

ข้อ ๖ ให้สัตว์แพทย์ประจําท้องที่ผู้รับคําขอเป็นผู้พิจารณาคําขอว่าเอกสารหรือหลักฐาน  
และข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่   

ในกรณีที่คําขอรับใบอนุญาต  เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่
แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาต  หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน 
ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่สัตวแพทย์ประจําท้องที่กําหนด 

ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขออนุญาต  หรือไม่จัดส่งเอกสาร  หรือหลักฐาน
ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาท่ีสัตวแพทย์ประจําท้องที่กําหนดตามวรรคสอง  ให้ถือว่าผู้ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตทิ้งคําขอรับใบอนุญาตแล้ว  และให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่จําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 
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 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ข้อ ๗ ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่พิจารณาตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์หรือซากสัตว์ 
อย่างละเอียด  โดยจะต้องไม่เป็นสัตว์หรือซากสัตว์ที่มาจากท้องที่ที่มีการระบาดของโรคระบาด  หรือสงสัย
ว่ามีโรคระบาด  และกรณีซากสัตว์ประเภท  งาช้าง  ให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของงาช้างโดยต้องมาจาก 
ช้างที่มีตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะเท่านั้น  และมีเอกสารรับรองจากนายทะเบียน 
ตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ 

หมวด  ๒ 
วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาต 

 
 

ส่วนที่  ๑ 
การทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  และการป้องกันโรคระบาด 

 
 

ข้อ ๘ ให้มีการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข   
ที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ประกาศกําหนด  กรณีซากสัตว์ประเภทงาช้าง  หากยังไม่มีการทําเคร่ืองหมาย 
ตามประกาศดังกล่าว  ให้ทําเคร่ืองหมายที่งาช้าง  โดยวิธีการตอกหมายเลขลงบนผิวงาช้างให้เห็นชัดเจน
ตามหมายเลขเคร่ืองหมายที่กรมปศุสัตว์กําหนด  และให้ทําบัตรกํากับลักษณะงาช้างตามแบบที่กรมปศุสัตว์
กําหนดด้วย 

ข้อ ๙ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดในสัตว์ 
(๑) ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่หรือสัตวแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปาก 

และเท้าเป่ือยให้แก่  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  และหมูป่า  ทุกตัว  ส่วนวัคซีนชนิดอื่นให้ฉีดตามที่
กรมปศุสัตว์กําหนด  หรือสัตวแพทย์ประจําท้องที่จะพิจารณาฉีดวัคซีนชนิดอื่นตามที่เห็นสมควรให้แก่
สัตว์ดังกล่าวก็ได้  เม่ือได้ฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์แล้ว  ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่ทําหลักฐานการฉีดวัคซีน 
ตามแบบที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

สัตว์และลูกสัตว์ต่อไปนี้  จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนตามวรรคหนึ่ง  หรือไม่  ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่
ผู้รับคําขอเป็นผู้พิจารณาตามท่ีเห็นสมควร  คือ 

 (ก) ลูกสุกร  ลูกหมูป่า  ที่มีอายุน้อยกว่า  ๘  สัปดาห์ 
 (ข) สุกรขุนซึ่งมีน้ําหนักตัวเกิน  ๘๐  กิโลกรัม 
 (ค) ลูกโค  ลูกกระบือ  ลูกแพะ  ลูกแกะ  ลูกกวาง  ซึ่งมีอายุไม่เกิน  ๔  เดือน 
(๒) สัตว์ตาม  (๑)  หากได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยและหรือวัคซีนชนิดอื่น

มาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวันและไม่เกินหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับถัดจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีน 
เป็นต้นมา  จะไม่ฉีดวัคซีนชนิดดังกล่าวข้างต้นให้กับสัตว์นั้นอีกก็ได้  แต่ทั้งนี้สัตว์นั้นจะต้องมีหลักฐาน 
การได้รับการฉีดวัคซีนหรือสัตวแพทย์ประจําท้องที่สามารถตรวจสอบประวัติการฉีดวัคซีนได้ 
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 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๓) สําหรับสัตว์ชนิดอื่นที่ไม่ใช่โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  และหมูป่า  จะต้องได้รับ
การฉีดวัคซีนชนิดใดหรือไม่  ให้เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

ข้อ ๑๐ การเลี้ยงไว้เพื่อดูอาการของโรคระบาด 
(๑) กรณีที่  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  และหมูป่า  ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน

โรคปากและเท้าเป่ือย  และหรือวัคซีนชนิดอื่น  ตามข้อ  ๙  (๑)  มาก่อน  เม่ือได้รับการฉีดวัคซีนดังกล่าว
จากสัตวแพทย์ประจําท้องที่หรือสัตวแพทย์ที่ได้รับมอบหมายแล้ว  ให้เลี้ยงสัตว์นั้นไว้ที่เดิมเพื่อดูอาการ
ของโรคระบาดต่อไปเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวันนับถัดจากวันที่ฉีดวัคซีนเป็นต้นไป 

(๒) กรณีที่  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  และหมูป่า  ได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้ว  
ตามข้อ  ๙  (๒)  ไม่ต้องเลี้ยงสัตว์ไว้ดูอาการของโรคระบาดแต่อย่างใด 

(๓) สําหรับสัตว์ชนิดอื่นที่ไม่ใช่  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  และหมูป่า  จะต้อง
เลี้ยงไว้เพื่อดูอาการของโรคระบาดหรือไม่  อย่างไร  ให้เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

ข้อ ๑๑ วิธีการป้องกันโรคระบาดอื่น ๆ  นอกเหนือจากข้อ  ๙  หรือข้อ  ๑๐  ให้เป็นไปตามที่  
กรมปศุสัตว์กําหนด 

ส่วนที่  ๒ 
การตรวจโรคระบาด  และการทําลายเชื้อโรคระบาด 

 

 

ข้อ ๑๒ ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่  หรือสัตวแพทย์ที่ได้รับมอบหมายทําการตรวจโรคระบาดสัตว์
หรือซากสัตว์ก่อนที่จะอนุญาตให้นําสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  ดังนี้ 

(๑) กรณีสัตว์ 
 (ก) โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  และหมูป่า  ให้ดําเนินการตรวจโรคระบาด  

โดยดูจากอาการของสัตว์และให้เข้มงวดในการตรวจโรคปากและเท้าเป่ือย  โดยพิจารณาดูรอยโรคที่ปาก
และกีบอย่างละเอียด 

 (ข) โคนม  ต้องมาจากฟาร์มที่ผ่านการรับรองปลอดโรคบรูเซลลาและวัณโรคจากกรมปศุสัตว์  
ถ้าไม่ได้มาจากฟาร์มดังกล่าวต้องผ่านการตรวจโรคบรูเซลลาและวัณโรคตามท่ีกรมปศุสัตว์กําหนด  ก่อนนําไป
ท้องที่จังหวัดอื่น 

 (ค) แพะ  แกะ  ต้องมาจากฟาร์มที่ผ่านการรับรองปลอดโรคบรูเซลลาจากกรมปศุสัตว์  
ถ้าไม่ได้มาจากฟาร์มดังกล่าวต้องผ่านการตรวจโรคบรูเซลลาตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด  ก่อนนําไปท้องที่
จังหวัดอื่น 

 (ง) ม้า  ต้องผ่านการตรวจโรคโลหิตจางติดเชื้อในม้าตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด  ก่อนนําไป
ท้องที่จังหวัดอื่น   
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 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

 (จ) นก  ไก่  เป็ด  ห่าน  หรือน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์  หรือไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์  ต้องได้รับ
การสุ่มเก็บตัวอย่างจากสัตว์ในฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยง  เพื่อตรวจโรคไข้หวัดนกและโรคนิวคาสเซิล   
ตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด  ก่อนนําไปท้องที่จังหวัดอื่น 

 (ฉ) สัตว์ชนิดใดจะทําการตรวจโรคระบาดชนิดใดเพิ่มเติมให้เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
 (ช) ในวันที่จะนําสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่นให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่หรือสัตวแพทย์ 

ที่ได้รับมอบหมายไปทําการตรวจโรคระบาดในสัตว์ที่ได้รับอนุญาตก่อนออกเดินทาง 
(๒) กรณีซากสัตว์ 
 (ก) ซากสัตว์ที่ได้จากสัตว์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่าย

เนื้อสัตว์  ต้องผ่านกระบวนการฆ่าหรือปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว 
 (ข) ซากสัตว์ชนิดใดจะต้องตรวจโรคระบาดใด  ให้เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
 (ค) ในวันที่จะนําซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  ให้สัตว์แพทย์ประจําท้องที่  หรือสัตวแพทย์

ที่ได้รับมอบหมายทําการตรวจโรคระบาดในซากสัตว์ที่ได้รับอนุญาตก่อนออกเดินทาง 
ข้อ ๑๓ ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่  หรือสัตวแพทย์ที่ได้รับมอบหมายดําเนินการควบคุม  

การนําสัตว์หรือซากสัตว์ขึ้นยานพาหนะและส่ังให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทําลายเชื้อโรคก่อนที่จะมอบใบอนุญาต  
ทั้งนี้  วิธีการทําลายเชื้อโรคให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) ให้ชําระล้างยานพาหนะ  วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่เก่ียวข้องกับการนําสัตว์หรือซากสัตว์ 
ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  ให้สะอาดก่อนที่จะใช้บรรทุกสัตว์หรือซากสัตว์ 

(๒) เม่ือนําสัตว์ขึ้นยานพาหนะแล้ว  ให้ฉีดพ่นด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรคที่ยานพาหนะและวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ  ซึ่งเก่ียวข้องกับการบรรทุกสัตว์  เช่น  วัสดุรองพื้น  หรือวัสดุที่สัมผัสกับตัวสัตว์ 

(๓) หากเป็นซากสัตว์ให้พ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคที่ยานพาหนะ  โดยระมัดระวังไม่ให้น้ํายาฆ่าเชื้อโรค
สัมผัสกับซากสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร  ส่วนซากสัตว์ประเภท  กระดูก  งา  เขา  ขน  หนัง  กีบ  หนังแห้ง   
ให้ทําลายเชื้อโรคด้วยวิธีรมยาฆ่าเชื้อ  โดยใช้ด่างทับทิม  ๗.๕  กรัม  ผสมน้ํายาฟอร์มาลิน  ๑๕  ซี.ซี.   
ต่อเนื้อที่หนึ่งลูกบาศก์เมตร  เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๒๔  ชั่วโมงด้วย 

(๔) การทําลายเชื้อโรควิธีการอื่น ๆ  ตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
หมวด  ๓ 

การอนุญาต 
 

 

ข้อ ๑๔ เม่ือสัตวแพทย์ประจําท้องที่ได้รับคําขอตามข้อ  ๕  และได้ตรวจสอบและดําเนินการ
ครบถ้วนตามข้อ  ๖  ข้อ  ๗  ข้อ  ๘  ข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  หรือข้อ  ๑๓  แล้วสัตว์ 
หรือซากสัตว์ไม่เป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด  ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่พิจารณาออกใบอนุญาต  
โดยให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
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 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๐๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๑) แจ้งการขออนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังสัตวแพทย์ประจําท้องที่ปลายทางซ่ึงสัตว์ 
หรือซากสัตว์นั้นจะเคล่ือนย้ายไป  โดยวิธีด่วนที่สุด  เช่น  โทรสาร  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือทาง
ระบบอินเตอร์เน็ต  เป็นต้น 

การแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ให้ระบุรายละเอียดสถานที่ปลายทางที่นําสัตว์หรือซากสัตว์ไปให้ชัดเจน  
เพื่อให้สัตวแพทย์ประจําท้องท่ีปลายทางหรือสัตวแพทย์ที่ได้รับมอบหมายสามารถทราบรายละเอียด  
และสามารถเดินทางไปยังจุดที่สัตว์หรือซากสัตว์จะไปถึงได้ถูกต้อง   

(๒) ให้ผู้ออกใบอนุญาตกําหนดจํานวนวันที่ให้ใช้ใบอนุญาตให้เหมาะสมกับระยะทางในการเดินทาง  
แต่ต้องไม่เกิน  ๔๘  ชั่วโมง  นับจากวันอนุญาต   

(๓) กรณีที่ต้องใช้ยานพาหนะขนส่งสัตว์หรือซากสัตว์จํานวนหลายคัน  ให้ออกใบอนุญาต  
เป็นรายคัน 

(๔) ให้ระบุชนิดและหมายเลขทะเบียนยานพาหนะพร้อมทั้งเส้นทางการนําสัตว์หรือซากสัตว์
ไปยังปลายทาง  และกําหนดให้ผ่านด่านกักกันสัตว์ระหว่างทางไว้ในใบอนุญาตหรือจะระบุเง่ือนไขอื่น
ตามที่จําเป็นด้วยก็ได้   

หมวด  ๔ 
หน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาต 

  
 

ข้อ ๑๕ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ตลอดช่วงเวลาของการท่ีได้รับอนุญาต  ดังนี้ 
(๑) เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังพื้นที่ปลายทางตามเส้นทางที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต   
(๒) หยุดยานพาหนะและแจ้งเจ้าหน้าที่เม่ือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ถึงด่านกักกันสัตว์

ระหว่างทางที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต   
(๓) ห้ามนําสัตว์หรือซากสัตว์ขึ้นหรือลงจากยานพาหนะท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตระหว่างการเดินทาง 
(๔) ชําระล้างยานพาหนะ  ภาชนะที่ ใช้บรรจุ  วัสดุ  อุปกรณ์ทุกชนิดที่ เ ก่ียวข้องกับ 

การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ให้สะอาดภายหลังจากท่ีนําสัตว์หรือซากสัตว์ลงจากยานพาหนะ 
เมื่อถึงปลายทางแล้ว 

หมวด  ๕ 
การดําเนินการเมื่อสัตว์หรือซากสัตว์ถึงปลายทาง 

 
 

ข้อ ๑๖ เม่ือสัตวแพทย์ประจําท้องที่ปลายทางได้รับแจ้งจากสัตวแพทย์ประจําท้องที่ต้นทาง
ตามข้อ  ๑๔  (๑)  แล้ว  ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่ปลายทางหรือเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ซึ่งสัตวแพทย์
ประจําท้องที่ปลายทางมอบหมายเดินทางไปตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ที่เคลื่อนย้ายมาถึงโดยเร็ว  โดยให้ทํา
การตรวจโรคระบาดและตรวจสอบความถูกต้องตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต  และให้เก็บ
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ใบอนุญาตไว้เป็นหลักฐาน  และให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่ปลายทางบันทึกรายการตอบรับสัตว์หรือซากสัตว์
ตามแบบท่ีกรมปศุสัตว์กําหนด  หากตรวจพบสัตว์หรือซากสัตว์เป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดให้รายงานปศุสัตว์จังหวัดต้นทางและปลายทาง  รวมถึงปศุสัตว์
เขตท้องที่ต้นทางและปลายทางทราบโดยด่วนที่สุดและดําเนินการควบคุมโรคตามมาตรการที่กรมปศุสัตว์
กําหนดต่อไป 

ในวันที่สัตว์หรือซากสัตว์มาถึงตามกําหนดที่ได้รับแจ้งจากสัตว์แพทย์ประจําท้องที่ต้นทาง   
แต่สัตวแพทย์ประจําท้องที่ปลายทางหรือเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ซึ่งสัตวแพทย์ประจําท้องที่ปลายทาง  
มอบหมายตรวจไม่พบสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าว  จนเวลาล่วงเข้าไปในวันถัดไปอีกหนึ่งวัน  หรือตรวจสอบ
พบว่าสัตว์หรือซากสัตว์ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต  ก็ให้สอบสวนหาสาเหตุและข้อเท็จจริง
พร้อมทั้งให้ติดต่อขอสําเนาหลักฐานใบอนุญาตจากสัตวแพทย์ประจําท้องที่ต้นทาง  หากพบว่ามีการกระทํา
การฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ให้ดําเนินการเปรียบเทียบความผิด 
หรือดําเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน  แล้วแต่กรณี  และรายงานผู้บังคับบัญชาตามขั้นตอน 

ข้อ ๑๗ กรณีการปฏิบัติในการขออนุญาต  การออกใบอนุญาต  การตรวจโรคและทําลายเชื้อโรค
ที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามประกาศน้ี  ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ผ่อนผันหรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติ
เพิ่มเติมเป็นอย่างอื่นได้ 

หมวด  ๖ 
แบบคําขอ  และใบอนุญาต 

 

 

ข้อ ๑๘ แบบคําขอรับใบอนุญาต  และแบบใบอนุญาตให้เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
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ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง  การแจ้งและการดําเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตาย 

และการกําหนดชนิด  จํานวน  และลักษณะการป่วยหรือตายของสัตว์   
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
ในกรณีที่สัตว์ป่วยหรือตายโดยไม่รู้สาเหตุ  หรือในหมู่บ้านเดียวกัน  หรือบริเวณใกล้เคียงกันมีสัตว์ป่วยหรือตาย  
มีอาการคล้ายคลึงกันในระยะเวลาห่างกันไม่เกิน  ๗  วัน  ให้เจ้าของสัตว์แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่  สารวัตร  
หรือสัตวแพทย์  ทราบเพื่อตรวจสอบโรคระบาดและดําเนินการควบคุมป้องกันโรคระบาด   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  ประกอบมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ประกาศนี้ 
“เจ้าของสัตว์”  หมายความว่า  เจ้าของตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สัตว์”  หมายความว่า  สัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“ซากสัตว์”  หมายความว่า  ซากสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์   
“สารวัตร”  หมายความว่า  สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สัตวแพทย์”  หมายความว่า  สัตวแพทยต์ามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

หมวด  ๑ 
การกําหนดชนิด  จํานวน  และลักษณะการป่วยหรือตายของสัตว์ 

 

 

ข้อ ๓ เมื่อมีสัตว์ป่วยหรือตายโดยไม่รู้สาเหตุ  หรือในหมู่บ้านเดียวกันหรือบริเวณใกล้เคียงกัน  
มีสัตว์ป่วยหรือตายมีอาการคล้ายคลึงกันในระยะเวลาห่างกันไม่เกิน  ๗  วัน  โดยชนิด  จํานวน  และลักษณะ  
การป่วยหรือตายของสัตว์  เป็นดังนี้ 

(๑) ในช้าง  ม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  และกวาง  ในฝูงหรือฟาร์ม  มีอาการผิดปกติ   
หรือสงสัยว่าป่วย  โดยปรากฏอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้ 

 (ก) มีไข้  น้ําลายฟูมปาก  ตุ่มน้ําพองใสตามอวัยวะต่าง ๆ  เช่น  ช่องปาก  ลิ้น  เต้านม  
กีบ  ขาเจ็บ  กีบหลุด 

 (ข) ระบบทางเดินอาหาร  ถ่ายเหลวผิดปกติหรือถ่ายเป็นมูกเลือด 
 (ค) ระบบทางเดินหายใจ  อ้าปากหายใจ  มีน้ํามูก  ไอ  หอบ 
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 (ง) ระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินปัสสาวะ  แท้ง  ลูกอ่อนแอและมีอาการผิดปกติ  
ปัสสาวะมีสีแดงสด  ปัสสาวะมีสีน้ําตาลเข้มคล้ายสีโค้ก   

 (จ) ระบบประสาทและการทรงตัว  กล้ามเนื้อส่ัน  กระตุก  เดินหมุน  ไม่สามารถควบคุม
การทรงตัวได้  ขาเจ็บเดินกระเผลก  ขาไม่มีแรงเดิน  เดินหลังแข็ง  ตื่นกลัวผิดปกติ   

 (ฉ) ระบบไหลเวียนโลหิต  เหงือก  เยื่อบุช่องคลอด  เยื่อบุตา  (mucous  membrane)  
ซีดหรือมีสีเหลืองผิดปกติ  มีจ้ําเลือดตามตัว  มีเลือดไหลออกจากอวัยวะ  เช่น  ปาก  จมูก  ทวาร  หู  ตา  
เป็นต้น   

 (ช) สัตว์ที่ตายเฉียบพลันโดยไม่รู้สาเหตุ    
(๒)  ในสัตว์ปีกจําพวก  นก  ไก่  เป็ด  และห่าน  ปรากฏอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้ 
 (ก) สัตว์ปีกที่เลี้ยงในระบบฟาร์ม  มีอัตราการตายอย่างน้อยร้อยละ  ๑  ใน  ๒  วัน  

หรือมีอัตราการกินอาหารและน้ําลดลงร้อยละ  ๒๐  ใน  ๑  วัน  หรืออัตราการสูญเสียมากกว่าร้อยละ  ๕  
ต่อรุ่นการเลี้ยง   

 (ข) สัตว์ปีกที่เลี้ยงแบบหลังบ้าน  มีอัตราการตายอย่างน้อยร้อยละ  ๕  ใน  ๒  วัน 
 (ค) ระบบทางเดินหายใจ  เช่น  หายใจลําบาก  หน้าบวม  น้ําตาไหล 
 (ง) ระบบประสาท  เช่น  ชัก  คอบิด  เป็นต้น 
 (จ) ท้องเสีย  หรือขนยุ่ง  ซึม  ไม่กินอาหาร  ไข่ลด  ไข่รูปร่างผิดปกติ  หงอน  เหนียงสีคล้ํา  

หรือหน้าแข้งมีจุดเลือดออก 
(๓) ในสุกร  และหมูป่า  ปรากฏอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้ 
 (ก) มีไข้  นอนสุม  น้ําลายฟูมปาก  ตุ่มน้ําพองใสตามอวัยวะต่าง ๆ  เช่น  ช่องปาก  ลิ้น  

เต้านม  กีบ  ขาเจ็บ  กีบหลุด  เป็นต้น 
 (ข) ระบบทางเดินอาหาร  ถ่ายเหลวผิดปกติหรือถ่ายเป็นมูกเลือด 
 (ค) ระบบทางเดินหายใจ  อ้าปากหายใจ  มีน้ํามูก  ไอ  หอบ 
 (ง) ระบบสืบพันธุ์และระบบทางเดินปัสสาวะ  แท้ง  ลูกอ่อนแอและมีอาการผิดปกติ  

ปัสสาวะมีสีแดงสด 
 (จ) ระบบประสาทและการทรงตัว  ชัก  กล้ามเนื้อสั่น  กระตุก  เดินหมุน  ไม่สามารถ

ควบคุมการทรงตัวได้  ขาเจ็บเดินกระเผลก  ขาไม่มีแรงเดิน  เดินหลังแข็ง  ตื่นกลัวผิดปกติ   
 (ฉ) ระบบไหลเวียนโลหิต  เหงือก  เยื่อบุช่องคลอด  เยื่อบุตา  (mucous  membrane)  

ซีดหรือมีสีเหลืองผิดปกติ  มีจ้ําเลือดตามตัว  มีเลือดไหลออกจากอวัยวะ  เช่น  ปาก  จมูก  ทวาร  หู  ตา  
เป็นต้น   

 (ช) สุกรที่เลี้ยงแบบระบบฟาร์ม  มีอัตราการป่วยหรือตายสะสมมากกว่าร้อยละ  ๕   
ใน  ๒  วัน  ในสุกรทุกอายุของฟาร์ม 
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เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๓๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๔) ในสุนัข  และแมว  ปรากฏอาการทางประสาท  ดุร้าย  วิ่งเพ่นพ่าน  กัดสิ่งกีดขวาง   
หรือเซื่องซึมซุกตัวในที่มืด  ปากอ้าลิ้นห้อยและมีสีแดงคล้ํา  น้ําลายไหล  ตัวแข็งหรือขาอ่อนเปลี้ย  เดินโซเซ 

หมวด  ๒ 
การแจ้งและการดําเนินการ 

 
 

ข้อ ๔ เมื่อสัตว์ป่วยหรือตายตามข้อ  ๓  ให้เจ้าของสัตว์แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  สารวัตร  
หรือสัตวแพทย์ในพื้นที่ทราบภายใน  ๑๒  ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ทราบว่าสัตว์ป่วยหรือตาย  โดยให้แจ้งด้วยตนเอง
หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ของสํานักงานในพื้นที่  หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือแจ้งข้อมูลระบบ
รายงานโรคทางระบบอินเตอร์เน็ตของกรมปศุสัตว์  หรือผ่านทางช่องทางอื่น ๆ  โดยให้แจ้งชนิด  จํานวน  
และลักษณะการป่วยหรือตายของสัตว์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่  สารวัตร  หรือสัตวแพทย์ทราบ   
เพื่อหาสาเหตุตรวจสอบโรคระบาดและดําเนินการควบคุมป้องกันโรคระบาด   

ข้อ ๕ ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตาย  ตามข้อ  ๓  ดังนี้      
(๑) ให้เจ้าของสัตว์แยกสัตว์ป่วยออกจากสัตว์ปกติ  และควบคุมสัตว์ป่วยทั้งหมดไว้ภายในฟาร์ม

หรือสถานที่เลี้ยงนั้น      
(๒) ห้ามมิให้เจ้าของย้ายสัตว์ป่วยหรือตายไปจากบริเวณนั้น  หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใด  

ย้ายสัตว์ป่วยหรือตาย     
ข้อ ๖ ในกรณีที่สัตว์ป่วยตายให้เจ้าของสัตว์ควบคุมซากสัตว์น้ันให้คงอยู่  ณ  ที่ที่สัตว์นั้นตาย

และห้ามมิให้เจ้าของสัตว์หรือบุคคลใดย้าย  ชําแหละ  หรือกระทําอย่างใดแก่ซากสัตว์นั้น  ถ้าพนักงาน
เจ้าหน้าที่  สารวัตร  หรือสัตวแพทย์ไม่อาจมาตรวจซากสัตว์นั้นภายในเวลา  ๑๒  ชั่วโมงนับแต่เวลา 
ที่สัตว์นั้นตายให้เจ้าของสัตว์ปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑) ฝังซากสัตว์โดยให้ส่วนบนสุดของซากสัตว์อยู่ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า  ๕๐  เซนติเมตร  
และสําหรับซากสัตว์ใหญ่ให้พูนดินกลบหลุมเหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่า  ๕๐  เซนติเมตร  อีกด้วย   
และใช้สารเคมีที่สามารถทําลายเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อโรคต่าง ๆ  โดยการแช่  ราด  หรือโรย  ที่ส่วนต่าง ๆ  
ของซากสัตว์นั้นจนทั่ว  รวมถึงบริเวณปากหลุมที่ฝังซากสัตว์นั้นด้วย 

(๒) เผาซากสัตว์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน   
ถ้าการฝังตาม  (๑)  หรือเผาตาม  (๒)  ไม่อาจทําได้  ให้ทําลายโดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควร 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
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ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง  ก าหนดหลกัเกณฑ์  และวธิีการท าลายสัตว์ทีเ่ปน็โรคระบาดหรือมีเหตุอนัควรสงสยัว่าเปน็โรคระบาด 

หรือสตัวห์รือซากสตัว์ที่เปน็พาหะของโรคระบาด   
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด  
หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เปน็พาหะของโรคระบาด  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ตลอดจนเพื่อให้
เกิดความปลอดภัยด้านอาหาร  และการลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๓  (๔)  ประกอบมาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบญัญตัิ
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศกรมปศุสัตว์  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์  และวิธีการท าลายสัตว์ 

ที่เป็นโรคระบาด  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือสัตว์หรือซากสัตว์ท่ีเป็นพาหะของโรคระบาด  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๕๘   

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“สัตว์”  หมายความว่า  สัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“ซากสัตว์”  หมายความว่า 
(๑) ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตว์ที่ตายแล้ว 
(๒) สิ่งใด ๆ  ที่ได้จากสัตว์ที่มีชีวิตหรือสัตว์ที่ตายแล้ว 
(๓) อาหารสุกที่ท า  ประกอบ  หรือปรุงจากซากสัตว์  ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
(๔) สิ่งประดิษฐ์ส าเร็จรูปที่ท าจากซากสัตว์ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
“โรคระบาด”  หมายความว่า  โรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“พาหะของโรคระบาด”  หมายความว่า  พาหะของโรคระบาดตามกฎหมายว่าดว้ยโรคระบาดสัตว์ 
“สัตวแพทย”์  หมายความว่า  สัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สัตว์ที่เป็นโรคระบาด”  หมายความว่า  สัตว์ที่ได้รับเชื้ อโรคระบาดท้ังท่ีแสดงอาการ 

และไม่แสดงอาการ 
“สัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด”  หมายความว่า  สัตว์ที่สัตวแพทย์พิจารณาแล้ว

เห็นว่ามีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นสัตว์ที่มาจากแหล่งที่เกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่ามีโรคระบาดและมีโอกาสสัมผัสกับ  

เชื้อโรคระบาด 
(๒) เป็นสัตว์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและมีอาการคล้ายโรคระบาด 

้หนา   ๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒
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“สัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด”  หมายความว่า  สัตว์ซึ่งไม่ปรากฏอาการของโรคระบาด   
แต่มีเชื้อโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้รับเชื้อโรคระบาดซึ่งอาจติดต่อคนหรือสัตว์อื่นได้ 

“ซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด”  หมายความว่า 
(๑) ซากสัตว์ที่มาจากสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด  

หรือสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด  หรือ 
(๒) ซากสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามเีชื้อโรคระบาด  เช่น  ซากสัตว์มาจากแหล่งที่มีโรคระบาด

หรือสงสัยว่ามีโรคระบาด  หรือไม่ทราบแหล่งท่ีมา  หรือไม่มีเอกสารรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์จากหน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบ  หรือไม่มีหีบห่อที่ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้  เป็นต้น 

“ผู้มีอ านาจสั่งท าลาย”  หมายความว่า  สัตวแพทย์หรือผู้รักษาราชการแทนหรือผู้รักษาการ   
ในต าแหน่ง  ที่เป็นสัตวแพทย์แห่งท้องที่ที่พบสัตว์ที่เป็นโรคระบาด  หรือสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น  
โรคระบาด  หรือสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด  หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔ ในการท าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด  หรือสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด
หรือการท าลายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดตามระเบียบนี้  ให้ผู้มีอ านาจสั่งท าลายด าเนินการ  
เพื่อให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ได้รับค่าชดใช้ราคาสัตว์หรือซากสัตว์  ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ได้จงใจกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์จะไม่ได้รับค่าชดใช้ราคาสัตว์หรือซากสัตว์ที่ถูกสั่งท าลาย 

ข้อ ๕ ให้ผู้อ านวยการส านักควบคุม  ป้องกัน  และบ าบัดโรคสัตว์รักษาการตามประกาศนี้ 
หมวด  ๑ 

การท าลายสตัว์ที่เปน็โรคระบาด  หรือสตัว์ทีม่ีเหตุอนัควรสงสัยว่าเปน็โรคระบาด 
หรือสตัว์ทีเ่ป็นพาหะของโรคระบาด 

 
 

ข้อ ๖ สัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือสัตว์ที่เป็น
พาหะของโรคระบาด  ให้สัตวแพทย์ตามข้อ  ๖  ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจสั่งท าลายออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ท าลายสัตว์  
และให้ด าเนินการท าลายสัตว์  ณ  จุดที่พบโรคระบาดสัตว์หรือสถานที่อื่นใดที่สัตวแพทย์เห็นสมควร   

ข้อ ๗ ให้สัตวแพทย์ในต าแหน่งต่อไปนี้  มีอ านาจสั่งท าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือสัตว์ 
ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด  หรือสัตว์ท่ีเป็นพาหะของโรคระบาดในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  
ตามชนิดของสัตว์ต่อเจ้าของรายหนึ่ง ๆ  ได้ไม่เกินจ านวน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้อ านวยการส านักควบคุม  ป้องกัน  และบ าบัดโรคสัตว์  หรือผู้อ านวยการกองสารวัตร
และกักกัน  มีอ านาจสั่งท าลายสัตว์ทั่วราชอาณาจักร 

 (ก) ม้า  โค  กระบือ  ลา  ล่อ  แพะ  แกะ  กวาง  ชนิดใดชนิดหนึ่ง  หรือรวมกันรายละ 
ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตัว 

 (ข) สุกร  หมูป่า  ชนิดใดชนิดหนึ่ง  หรือรวมกันรายละไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  ตัว 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒
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 (ค) นก  ไก่  เป็ด  ห่าน  ชนิดใดชนิดหนึ่ง  หรือรวมกันรายละไม่เกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  ตัว 
 (ง) สุนัข  แมว  ชนิดใดชนิดหนึ่ง  หรือรวมกันรายละไม่เกิน  ๕๐๐  ตัว 
(๒) ปศุสัตว์เขต  มีอ านาจสั่งท าลายสัตว์ในพ้ืนที่เขตที่รับผิดชอบ 
 (ก) ม้า  โค  กระบือ  ลา  ล่อ  แพะ  แกะ  กวาง  ชนิดใดชนิดหนึ่ง  หรือรวมกันรายละ 

ไม่เกิน  ๕๐๐  ตัว 
 (ข) สุกร  หมูป่า  ชนิดใดชนิดหนึ่ง  หรือรวมกันรายละไม่เกิน  ๕,๐๐๐  ตัว 
 (ค) นก  ไก่  เป็ด  ห่าน  ชนิดใดชนิดหนึ่ง  หรือรวมกันรายละไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  ตัว 
 (ง) สุนัข  แมว  ชนิดใดชนิดหนึ่ง  หรือรวมกันรายละไม่เกิน  ๒๐๐  ตัว 
(๓) ปศุสัตว์จังหวัด  มีอ านาจสั่งท าลายสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 
 (ก) ม้า  โค  กระบือ  ลา  ล่อ  แพะ  แกะ  กวาง  ชนิดใดชนิดหนึ่ง  หรือรวมกันรายละ 

ไม่เกิน  ๑๐๐  ตัว 
 (ข) สุกร  หมูป่า  ชนิดใดชนิดหนึ่ง  หรือรวมกันรายละไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ตัว 
 (ค) นก  ไก่  เป็ด  ห่าน  ชนิดใดชนิดหนึ่ง  หรือรวมกันรายละไม่เกิน  ๒๐๐,๐๐๐  ตัว 
 (ง) สุนัข  แมว  ชนิดใดชนิดหนึ่ง  หรือรวมกันรายละไม่เกิน  ๑๐๐  ตัว 
(๔) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์  มีอ านาจสั่งท าลายสัตว์ในด่านกักกันสัตว์  หรือสถานที่กักกันสัตว์  

ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของด่านกักกันสัตว์นั้น  ๆ 
 (ก) ม้า  โค  กระบือ  ลา  ล่อ  แพะ  แกะ  กวาง  ชนิดใดชนิดหนึ่ง  หรือรวมกันรายละ 

ไม่เกิน  ๕๐  ตัว 
 (ข) สุกร  หมูป่า  ชนิดใดชนิดหนึ่ง  หรือรวมกันรายละไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตัว 
 (ค) นก  ไก่  เป็ด  ห่าน  ชนิดใดชนิดหนึ่ง  หรือรวมกันรายละไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  ตัว 
 (ง) สุนัข  แมว  ชนิดใดชนิดหนึ่ง  หรือรวมกันรายละไม่เกิน  ๒๐  ตัว 
(๕) ปศุสัตว์อ าเภอ  มีอ านาจสั่งท าลายสัตว์ในพ้ืนที่อ าเภอที่รับผิดชอบ 
 (ก) ม้า  โค  กระบือ  ลา  ล่อ  แพะ  แกะ  กวาง  ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือรวมกันรายละ  

ไม่เกิน  ๕๐  ตัว 
 (ข) สุกร  หมูป่า  ชนิดใดชนิดหนึ่ง  หรือรวมกันรายละไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตัว 
 (ค) นก  ไก่  เป็ด  ห่าน  ชนิดใดชนิดหนึ่ง  หรือรวมกันรายละไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐  ตัว 
 (ง) สุนัข  แมว  ชนิดใดชนิดหนึ่ง  หรือรวมกันรายละไม่เกิน  ๕๐  ตัว 
การสั่งท าลายสัตว์จ านวนที่เกินกว่าอ านาจของปศุสัตว์อ าเภอ  ให้เป็นอ านาจของปศุสัตว์จังหวัด 
การสั่งท าลายสัตว์จ านวนที่เกินกว่าอ านาจของปศุสัตว์จังหวัด  ให้เป็นอ านาจของปศุสัตว์เขต 
การสั่งท าลายสัตว์จ านวนที่เกินกว่าอ านาจของหัวหน้าด่านกักกันสัตว์  ให้เป็นอ านาจของ

ผู้อ านวยการกองสารวัตรและกักกัน 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒
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การสั่งท าลายสัตว์จ านวนที่เกินกว่าอ านาจของปศุสัตว์เขต  ให้เป็นอ านาจของผู้อ านวยการ
ส านักควบคุม  ป้องกัน  และบ าบัดโรคสัตว์ 

ข้อ ๘ การสั่งท าลายสัตว์ชนิดอื่นตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  หรือจ านวนที่เกินกว่า
อ านาจของผู้อ านวยการส านักควบคุม  ป้องกัน  และบ าบัดโรคสัตว์  หรืออ านาจของผู้อ านวยการกองสารวัตร  
และกักกัน  ให้เป็นอ านาจของอธิบดีกรมปศุสัตว์ 

อธิบดีกรมปศุสัตว์มีอ านาจสั่งท าลายสัตว์ทั่วราชอาณาจักร 
ข้อ ๙ ในการท าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด  หรือสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด

หรือสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดให้ด าเนินการตามหลักการการุณยฆาต  โดยใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใช้สารเคมีให้สัตว์กิน  ฉีด  หรือสูดดมเข้าร่างกายสัตว์เพื่อให้สัตว์นั้นตายโดยไม่ทรมาน 
(๒) ท าลายสัตว์ด้วยปืนชนิดยิงสัตว์โดยเฉพาะ  ยิงสัตว์นั้นให้ตาย 
(๓) ท าลายสัตว์ดว้ยอาวธุปนืตามกฎหมายว่าดว้ยอาวุธปนื  เครื่องกระสุนปืน  และสิ่งเทียมอาวธุปืน 
(๔) ท าลายสัตว์ด้วยวิธีการช็อตด้วยไฟฟ้า 
(๕) กรณี  นก  ไก่  เป็ด  ห่าน  ให้ด าเนินการตาม  (๑)  หรือใช้วิธีการดึงคอให้สัตว์ตาย 
(๖) ท าลายสัตว์ด้วยวิธีอื่นตามที่ผู้มีอ านาจสั่งท าลายก าหนด 
ข้อ ๑๐ ซากสัตว์ซึ่งได้จากการท าลายในข้อ  ๙  ให้ผู้ท าลายด าเนินการท าลายซากสัตว์นั้น 

ตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๑๒ 
หมวด  ๒ 

การท าลายซากสัตว์ที่เปน็พาหะของโรคระบาด 
 
 

ข้อ ๑๑ ซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด  ให้สัตวแพทย์ตามข้อ  ๖  ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจ   
สั่งท าลาย  ออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ท าลายซากสัตว์นั้น  และให้ด าเนินการท าลายซากสัตว์  ณ  จุดที่พบ
โรคระบาดหรือจุดที่พบซากสัตว์หรือสถานที่อันใดที่สัตวแพทย์เห็นสมควร 

ข้อ ๑๒ ให้ท าลายซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด  ตามลักษณะของซากสัตว์นั้น  คือ 
(๑) ซากสัตว์ซึ่งมีลักษณะยังเป็นตัวสัตว์ทั้งตัวอยู่ 
 (ก) ให้ผู้มีอ านาจสั่งท าลายมีค าสั่งให้ฝังซากสัตว์ในบริเวณที่ดอนที่น้ าท่วมไม่ถึง  ห่างจาก

แหล่งน้ าธรรมชาติ  หรือไกลจากแหล่งชุมชน  โดยให้ส่วนบนสุดของซากสัตว์อยู่ใต้ระดับผิวดนิไมน่้อยกวา่  
๕๐  เซนติเมตร  กรณีซากสัตว์ใหญ่ให้พูนดินกลบหลุมเหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่า  ๕๐  เซนติเมตร  
และให้ใช้สารเคมีที่สามารถท าลายเช้ือจุลินทรีย์หรือเชื้อโรคต่าง ๆ  โดยการแช่  ราด  หรือโรยที่ส่วนต่าง ๆ  
ของซากสัตว์นั้นจนทั่ว  รวมถึงบริเวณปากหลุมที่ฝังซากสัตว์นั้นด้วย  และท าการตรวจสอบดูแลพ้ืนที่  
ที่ฝังซากสัตว์  ป้องกันบุคคลหรือสัตว์เข้าออกบริเวณสถานที่ฝังซากสัตว์  อย่างน้อย  ๑๔  วัน  หรือ 

 (ข) ใช้ไฟเผาท าลายซากสัตว์นั้นให้ไหม้จนสิ้น  หรือ 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มิถุนายน   ๒๕๖๒
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 (ค) ใช้วิธีการท าลายซากสัตว์ด้วยวิธีอื่นตามที่ผู้มีอ านาจสั่งท าลายก าหนด 
(๒) ซากสัตว์ซึ่งไม่มีลักษณะเป็นซากสัตว์ทั้งตัว  หรือเป็นสิ่งใด ๆ  ที่ได้จากสัตว์ที่มีชีวิตหรือ  

สัตว์ที่ตายแล้ว  ให้ท าลายตามวิธีที่ก าหนดใน  (๑) 
กรณีซากสัตว์ที่ตัดออกจากสัตว์ขณะที่สัตว์ยังมีชีวิต  เช่น  งา  เขา  และขน  เมื่อสัตวแพทย์

พิจารณาแล้วเห็นว่าซากสัตว์นั้นยังใช้เป็นประโยชน์ได้  ให้จัดการท าลายเชื้อโรคระบาดด้วยวิธีพ่น  แช่  
ราด  อบด้วยสารเคมีหรือความร้อนที่สามารถท าลายเชื้อโรคได้  จนกว่าซากสัตว์นั้นปลอดจากเชื้อโรคระบาด
ตามหลักวิชาการสัตวแพทย์ 

หมวด  ๓ 
แบบเอกสาร 

 
 

ข้อ ๑๓ หนังสือสั่งท าลายสัตว์หรือซากสัตว์  และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแบบ   
ที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

สรวิศ  ธานโีต 
อธิบดีกรมปศุสตัว์ 

้หนา   ๒๑
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แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน 
ประกาศกรมปศสุัตว ์

เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์  และวิธีการท าลายสัตว์ท่ีเป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด 
 หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด  พ.ศ.  2562  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
 ฉบับประกาศและงานทั่วไป 
เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ  ๑๕๓  ง วันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
  หน้า  ๑๘ ข้อ  ๖  บรรทัดที่  ๒  จาก  “ให้สัตวแพทย์ตามข้อ  ๖”  ให้แก้เป็น   
   “ให้สัตวแพทย์ตามข้อ  ๗”   
  หน้า  ๒๐ ข้อ  ๑๑  บรรทัดที่  ๑  จาก  “ให้สัตวแพทย์ตามข้อ  ๖”  ให้แก้เป็น   
   “ให้สัตวแพทย์ตามข้อ  ๗”   

้หนา   ๖๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๘๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กรกฎาคม   ๒๕๖๒
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 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  และวิธีการทําลายผ้ึงที่เป็นโรคระบาด   

หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด  หรือผ้ึงหรือซากผึ้งที่เป็นพาหะของโรคระบาด   
พ.ศ.  2561 

 
 

โดยที่ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง  กําหนดสัตว์ชนิดอื่นตามพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  2558  ประกาศ  ณ  วันที่  10  กุมภาพันธ์  2559  ข้อ  3  (21)  กําหนดให้ผึ้ง
เป็นสัตว์ตามมาตรา  4  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  2558  จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑ์ 
และวิธีการทําลายผึ้งที่เป็นโรคระบาด  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด  หรือผึ้งหรือซากผึ้ง 
ที่เป็นพาหะของโรคระบาด  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  6  และมาตรา  13  (4)  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  2558  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“โรคระบาด”  หมายความว่า  โรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“พาหะของโรคระบาด”  หมายความว่า  พาหะของโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สัตวแพทย์”  หมายความว่า  สัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“ผึ้งที่เป็นโรคระบาด”  หมายความว่า  ผึ้งที่ได้รับเชื้อโรคระบาดทั้งที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการ 
“ผึ้งที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด”  หมายความว่า  ผึ้งที่สัตวแพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่า

มีลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นผึ้งที่มาจากแหล่งที่เกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่ามีโรคระบาดและมีโอกาสสัมผัสกับ 

เชื้อโรคระบาด 
(2) เป็นผึ้งที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและมีอาการคล้ายโรคระบาด 
“ผึ้งที่เป็นพาหะของโรคระบาด”  หมายความว่า  ผึ้งที่ไม่ปรากฏอาการของโรคระบาดแต่มี 

เชื้อโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้รับเชื้อโรคระบาดซึ่งอาจติดต่อคนหรือสัตว์อื่นได้ 
“ซากผึ้งที่เป็นพาหะของโรคระบาด”  หมายความว่า 
(1) ซากผึ้งที่มาจากผึ้งที่เป็นโรคระบาดหรือผึ้งที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือผึ้ง 

ที่เป็นพาหะของโรคระบาด  หรือ 
(2) ซากผึ้งที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด  เช่น  ซากผึ้งมาจากแหล่งที่มีโรคระบาด 

หรือสงสัยว่ามีโรคระบาด  หรือไม่ทราบแหล่งที่มา  หรือไม่มีเอกสารรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์จากหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ  หรือไม่มีหีบห่อที่ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้  เป็นต้น 
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สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

“รังผึ้ง”  หมายความว่า  ผึ้งในกล่องรังผึ้ง  แต่ละกล่องประกอบด้วย  ผึ้งนางพญา  ผึ้งงาน   
ผึ้งตัวผู้  รวงตัวอ่อน  และรวงอาหาร 

“กล่องรังผึ้ง”  หมายความว่า  กล่องที่ทําด้วยไม้หรือวัสดุอื่น  ใช้สําหรับบรรจุแผ่นฐานรวงผึ้ง 
ในการเลี้ยงผึ้ง 

“ผู้มีอํานาจสั่งทําลาย”  หมายความว่า  สัตวแพทย์หรือผู้รักษาราชการแทนหรือผู้รักษาการ 
ในตําแหน่งที่เป็นสัตวแพทย์แห่งท้องที่ที่พบผึ้งที่เป็นโรคระบาด  หรือผึ้งที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด  
หรือผึ้งที่เป็นพาหะของโรคระบาด  หรือซากผึ้งที่เป็นพาหะของโรคระบาดแล้วแต่กรณี 

ข้อ 3 ให้สัตว์แพทย์ในตําแหน่งต่อไปนี้  มีอํานาจสั่งทําลายผึ้งที่เป็นโรคระบาดหรือที่มีเหตุ 
อันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด  หรือผึ้งที่เป็นพาหะของโรคระบาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบต่อเจ้าของ 
รายหนึ่ง ๆ  ได้ไม่เกินจํานวน  ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้อํานวยการสํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์  หรือผู้อํานวยการกองสารวัตร 
และกักกัน  มีอํานาจสั่งทําลายผึ้งทั่วราชอาณาจักร  จํานวนรายละไม่เกิน  1,000  รังผึ้ง 

(2) ปศุสัตว์เขต  มีอํานาจสั่งทําลายผึ้งในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ  จํานวนรายละไม่เกิน  500  รังผึ้ง 
(3) ปศุสัตว์จังหวัด  และปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร  มีอํานาจสั่งทําลายผึ้งในพ้ืนที่จังหวัด 

ที่รับผิดชอบ  จํานวนรายละไม่เกิน  100  รังผึ้ง 
การสั่งทําลายผึ้งจํานวนที่เกินกว่าอํานาจของปศุสัตว์จังหวัด  และปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร  

ให้เป็นอํานาจของปศุสัตว์เขต 
การสั่งทําลายผ้ึงจํานวนที่เกินกว่าอํานาจของปศุสัตว์เขต  ให้เป็นอํานาจของผู้อํานวยการสํานักควบคุม  

ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์  หรือผู้อํานวยการกองสารวัตรและกักกัน 
การส่ังทําลายผึ้งจํานวนที่เกินกว่าอํานาจของผู้อํานวยการสํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์  

หรือผู้อํานวยการกองสารวัตรและกักกัน  ให้เป็นอํานาจของอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
ข้อ  4  ในการทําลายผึ้งที่เป็นโรคระบาด  หรือผึ้งที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือผึ้ง 

ที่เป็นพาหะของโรคระบาดให้ดําเนินการตามหลักการการุณยฆาต  โดยใช้วิธีการใช้สารเคมีให้ผึ้งสูดดม 
เข้าร่างกายผ้ึงเพื่อให้ผึ้งนั้นตายโดยไม่ทรมาน  เช่น  ใช้น้ํามันเบนซินปริมาณ  1.25 - 2.50  มิลลิลิตร  
ชุบด้วยผ้าวางในกล่องรังผึ้ง  ปิดฝากล่อง  และทางเข้าออกให้มิดชิดให้ผึ้งได้รับไอระเหยของนํ้ามันเบนซิน
เป็นเวลา  5 - 15  นาที  จนผึ้งตายท้ังหมด 

กรณีซากผึ้งให้ดําเนินการทําลาย  ณ  จุดที่พบโรคระบาดหรือจุดที่พบซากผึ้งหรือสถานที่อันใด 
ที่สัตวแพทย์เห็นสมควร  ดังนี้ 

(๑) ซากผึ้งซึ่งมีลักษณะยังเป็นตัวสัตว์ทั้งตัวอยู่   
 (ก) เผาในหลุมต่ํ ากว่าระดับผิวดิน ไม่น้อยกว่า  30  เซนติ เมตร  ให้ ไห ม้จนสิ้น   

และฝังกลบเถ้าในหลุมให้มิดชิด  โรยหรือราดสารที่สามารถทําลายเชื้อจุลินทรีย์  หรือเชื้อโรคต่าง ๆ  
บริเวณปากหลุมให้ทั่ว  หรือ 

212 รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

 (ข) ใช้วิธีการทําลายซากผึ้งด้วยวิธีอื่น  ตามที่ผู้มีอํานาจสั่งทําลายกําหนด   
(๒) ซากผึ้งซึ่งไม่มีลักษณะเป็นซากทั้งตัว  หรือเป็นสิ่งใด ๆ  ที่ได้จากผ้ึงที่มีชีวิตหรือผ้ึงที่ตายแล้ว  

หรือกล่องรังผึ้ง  หรืออุปกรณ์การเล้ียงผึ้ง  ให้ทําลายตามวิธีที่กําหนดใน  (๑)  โดยอนุโลม  หรือเม่ือสัตวแพทย์
พิจารณาแล้วเห็นว่าซากผึ้ง  หรือกล่องรังผึ้ง  หรืออุปกรณ์การเลี้ยงผึ้ง  ยังใช้เป็นประโยชน์ได้ให้จัดการ
ทําลายเชื้อโรคระบาดด้วยวิธีพ่น  แช่  ราด  อบด้วยสารเคมีหรือความร้อนที่สามารถทําลายเชื้อโรคได้  
จนกว่าซากผึ้งหรือกล่องรังผึ้ง  หรืออุปกรณ์การเล้ียงผึ้งนั้นปลอดจากเช้ือโรคระบาดตามหลักวิชาการสัตวแพทย์ 

ข้อ 5 หนังสือสั่งทําลายผึ้งหรือซากผึ้ง  และเอกสารท่ีเก่ียวข้องให้ เป็นไปตามแบบท่ี 
กรมปศุสัตว์กําหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

สรวิศ  ธานีโต 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รักษาราชการแทน   

อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๒๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   มิถุนายน   ๒๕๖๑ 
 

 
 

“รังผึ้ง”  หมายความว่า  ผึ้งในกล่องรังผึ้ง  แต่ละกล่องประกอบด้วย  ผึ้งนางพญา  ผึ้งงาน   
ผึ้งตัวผู้  รวงตัวอ่อน  และรวงอาหาร 

“กล่องรังผึ้ง”  หมายความว่า  กล่องที่ทําด้วยไม้หรือวัสดุอื่น  ใช้สําหรับบรรจุแผ่นฐานรวงผึ้ง 
ในการเลี้ยงผึ้ง 

“ผู้มีอํานาจสั่งทําลาย”  หมายความว่า  สัตวแพทย์หรือผู้รักษาราชการแทนหรือผู้รักษาการ 
ในตําแหน่งที่เป็นสัตวแพทย์แห่งท้องที่ที่พบผึ้งที่เป็นโรคระบาด  หรือผึ้งที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด  
หรือผ้ึงที่เป็นพาหะของโรคระบาด  หรือซากผึ้งที่เป็นพาหะของโรคระบาดแล้วแต่กรณี 

ข้อ 3 ให้สัตว์แพทย์ในตําแหน่งต่อไปนี้  มีอํานาจสั่งทําลายผึ้งที่เป็นโรคระบาดหรือที่มีเหตุ 
อันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด  หรือผึ้งที่เป็นพาหะของโรคระบาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบต่อเจ้าของ 
รายหนึ่ง ๆ  ได้ไม่เกินจํานวน  ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้อํานวยการสํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์  หรือผู้อํานวยการกองสารวัตร 
และกักกัน  มีอํานาจสั่งทําลายผึ้งทั่วราชอาณาจักร  จํานวนรายละไม่เกิน  1,000  รังผึ้ง 

(2) ปศุสัตว์เขต  มีอํานาจส่ังทําลายผึ้งในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ  จํานวนรายละไม่เกิน  500  รังผึ้ง 
(3) ปศุสัตว์จังหวัด  และปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร  มีอํานาจสั่งทําลายผึ้งในพ้ืนที่จังหวัด 

ที่รับผิดชอบ  จํานวนรายละไม่เกิน  100  รังผึ้ง 
การสั่งทําลายผึ้งจํานวนที่เกินกว่าอํานาจของปศุสัตว์จังหวัด  และปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร  

ให้เป็นอํานาจของปศุสัตว์เขต 
การสั่งทําลายผ้ึงจํานวนที่เกินกว่าอํานาจของปศุสัตว์เขต  ให้เป็นอํานาจของผู้อํานวยการสํานักควบคุม  

ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์  หรือผู้อํานวยการกองสารวัตรและกักกัน 
การส่ังทําลายผึ้งจํานวนที่เกินกว่าอํานาจของผู้อํานวยการสํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์  

หรือผู้อํานวยการกองสารวัตรและกักกัน  ใหเ้ป็นอํานาจของอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
ข้อ  4  ในการทําลายผึ้งที่เป็นโรคระบาด  หรือผึ้งที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือผึ้ง 

ที่เป็นพาหะของโรคระบาดให้ดําเนินการตามหลักการการุณยฆาต  โดยใช้วิธีการใช้สารเคมีให้ผึ้งสูดดม 
เข้าร่างกายผึ้งเพื่อให้ผึ้งนั้นตายโดยไม่ทรมาน  เช่น  ใช้น้ํามันเบนซินปริมาณ  1.25 - 2.50  มิลลิลิตร  
ชุบด้วยผ้าวางในกล่องรังผึ้ง  ปิดฝากล่อง  และทางเข้าออกให้มิดชิดให้ผึ้งได้รับไอระเหยของนํ้ามันเบนซิน
เป็นเวลา  5 - 15  นาที  จนผึ้งตายท้ังหมด 

กรณีซากผึ้งให้ดําเนินการทําลาย  ณ  จุดที่พบโรคระบาดหรือจุดที่พบซากผึ้งหรือสถานที่อันใด 
ที่สัตวแพทย์เห็นสมควร  ดังนี้ 

(๑) ซากผึ้งซึ่งมีลักษณะยังเป็นตัวสัตว์ทั้งตัวอยู่   
 (ก) เผาในหลุมต่ํ ากว่าระดับผิวดิน ไม่น้อยกว่า  30  เซนติ เมตร  ให้ ไห ม้จนสิ้น   

และฝังกลบเถ้าในหลุมให้มิดชิด  โรยหรือราดสารที่สามารถทําลายเชื้อจุลินทรีย์  หรือเชื้อโรคต่าง ๆ  
บริเวณปากหลุมให้ทั่ว  หรือ 
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สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง  กําหนดด่านกักกันสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

เพื่อให้การปฏิบัติงานกักสัตว์หรือซากสัตว์เพื่อตรวจโรคระบาดในการเคล่ือนย้ายสัตว์  หรือซากสัตว์
ภายในประเทศและระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

อาศัยอํานาจตามคํานิยาม  “ด่านกักกันสัตว์”  ตามมาตรา  ๔  ประกอบมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ กําหนดให้ด่านกักกันสัตว์ที่ มีชื่อและอาณาเขตดังต่อไปน้ีเป็นด่านกักกันสัตว์   

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
(๑) ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ  มีอาณาเขตตามเขตคลองเตย  เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร  

และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดสมุทรปราการ  (ยกเว้นเขตอําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ) 
(๒) ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง  มีอาณาเขตตามเขตดอนเมือง  เขตหลักสี่   

เขตบางเขน  เขตสายไหม  เขตจตุจักร  เขตบางซื่อ  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร  และเขตอําเภอทุกอําเภอ  
ของจังหวัดนนทบุรี 

(๓) ด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง  มีอาณาเขตตามเขตลาดกระบัง  เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  
และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดปทุมธานี   

(๔) ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  
และทุกเขตของกรุงเทพมหานคร  (ยกเว้นเขตคลองเตย  เขตบางขุนเทียน  เขตดอนเมือง  เขตหลักสี่   
เขตบางเขน  เขตสายไหม  เขตจตุจักร  เขตบางซื่อ  เขตลาดพร้าว  เขตลาดกระบัง  และเขตหนองจอก) 

(๕) ด่านกักกันสัตว์สระบุรี  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดสระบุรี 
(๖) ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอ  ของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  และจังหวัดอ่างทอง 
(๗) ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดลพบุรี 
(๘) ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดชัยนาท   

และจังหวัดสิงห์บุรี 
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สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๙) ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอศรีราชา  และอําเภอเกาะสีชัง  จังหวัดชลบุรี 
(๑๐) ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรา  

และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดชลบุรี  (ยกเว้นเขตอําเภอศรีราชา  และอําเภอเกาะสีชัง  จังหวัดชลบุรี) 
(๑๑) ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดสระแก้ว 
(๑๒) ด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดปราจีนบุรี 
(๑๓) ด่านกักกันสัตว์จันทบุรี  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดจันทบุรี   

และจังหวัดระยอง 
(๑๔) ด่านกักกันสัตว์ตราด  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดตราด 
(๑๕) ด่านกักกันสัตว์นครนายก  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดนครนายก 
(๑๖) ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดนครราชสีมา  

และจังหวัดชัยภูมิ 
(๑๗) ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ 
(๑๘) ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดสุรินทร์ 
(๑๙) ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดศรีสะเกษ 
(๒๐) ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดอุบลราชธานี 
(๒๑) ด่านกักกันสัตว์ยโสธร  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดยโสธร   

และจังหวัดอํานาจเจริญ 
(๒๒) ด่านกักกันสัตว์หนองคาย  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดหนองคาย  

และจังหวัดบึงกาฬ 
(๒๓) ด่านกักกันสัตว์เลย  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดเลย 
(๒๔) ด่านกักกันสัตว์นครพนม  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดนครพนม 
(๒๕) ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดมุกดาหาร 
(๒๖) ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดอุดรธานี   

และจังหวัดสกลนคร 
(๒๗) ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดขอนแก่น   

และจังหวัดหนองบัวลําภู 
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สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๒๘) ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม  
จังหวัดกาฬสินธุ์  และจังหวัดร้อยเอ็ด 

(๒๙) ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดเชียงใหม่ 
(๓๐) ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(๓๑) ด่านกักกันสัตว์เชียงราย  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดเชียงราย 
(๓๒) ด่านกักกันสัตว์น่าน  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดน่าน 
(๓๓) ด่านกักกันสัตว์พะเยา  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดพะเยา 
(๓๔) ด่านกักกันสัตว์ลําปาง  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดลําปาง 
(๓๕) ด่านกักกันสัตว์ลําพูน  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดลําพูน 
(๓๖) ด่านกักกันสัตว์แพร่  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดแพร่ 
(๓๗) ด่านกักกันสัตว์กําแพงเพชร  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดกําแพงเพชร 
(๓๘) ด่านกักกันสัตว์ตาก  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดตาก 
(๓๙) ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
(๔๐) ด่านกักกันสัตว์พิจิตร  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดพิจิตร 
(๔๑) ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดพิษณุโลก   

และจังหวัดสุโขทัย 
(๔๒) ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
(๔๓) ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดนครสวรรค์  

และจังหวัดอุทัยธานี 
(๔๔) ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดเพชรบุรี   

จังหวัดสมุทรสงคราม  และจังหวัดสมุทรสาคร 
(๔๕) ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดกาญจนบุรี   
(๔๖) ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี 
(๔๗) ด่านกักกันสัตว์ราชบุรี  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดราชบุรี 
(๔๘) ด่านกักกันสัตว์นครปฐม  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดนครปฐม 
(๔๙) ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 
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สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๕๐) ด่านกักกันสัตว์ชุมพร  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดชุมพร  และจังหวัด
สุราษฎร์ธานี  (ยกเว้นเขตอําเภอเกาะสมุย) 

(๕๑) ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(๕๒) ด่านกักกันสัตว์ระนอง  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดระนอง 
(๕๓) ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดภูเก็ต  และจังหวัดพังงา 
(๕๔) ด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด

นครศรีธรรมราช  และจังหวัดพัทลุง 
(๕๕) ด่านกักกันสัตว์ตรัง  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดตรัง  และจังหวัดกระบี่ 
(๕๖) ด่านกักกันสัตว์สงขลา  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดสงขลา 
(๕๗) ด่านกักกันสัตว์สตูล  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดสตูล 
(๕๘) ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดนราธิวาส  

จังหวัดยะลา  และจังหวัดปัตตานี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

217รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
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 หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง  กําหนดด่านกักกันสัตว์ 

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

เพื่อให้การปฏิบัติงานกักสัตว์หรือซากสัตว์เพื่อตรวจโรคระบาดในการเคล่ือนย้ายสัตว์หรือ 
ซากสัตว์ระหว่างประเทศ  ในส่วนของสัตว์หรือซากสัตว์ประเภทสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก  ครัสเตเชียน  
จระเข้  ตะโขง  ตะพาบน้ํา  เต่า  ปลา  ปลิงทะเล  พะยูน  โพลีคีท  แมวน้ํา  โลมา  วาฬ  สิงโตทะเล  
หมึก  หอย  แอลลิแกเตอร์  รวมถึงน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์  เอ็มบริโอ  หรือไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์ของสัตว์ชนิดนั้น  
ซึ่งเป็นสัตว์ชนิดอื่นตามมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ที่กรมประมง
รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล 

อาศัยอํานาจตามคํานิยาม  “ด่านกักกันสัตว์”  ตามมาตรา  4  ประกอบกับมาตรา  6   
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้เพิ่มข้อความดังต่อไปนี้  เป็นข้อ  ๓  ของประกาศกรมปศุสัตว์  เรื่อง  กําหนดด่าน
กักกันสัตว์  ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

“ข้อ ๓ กําหนดให้ด่านตรวจสัตว์น้ําที่ มีชื่อและอาณาเขตดังต่อไปนี้ เป็นด่านกักกันสัตว์ 
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(1) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขต  1  (เชียงราย)  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยาน 
แม่ฟ้าหลวง  และตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่ งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่ 
อําเภอแม่ฟ้าหลวง  อําเภอแม่สาย  อําเภอเชียงแสน  อําเภอเชียงของ  และอําเภอเวียงแก่น   
จังหวัดเชียงราย 

(2) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดเชียงใหม่  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานเชียงใหม่  และ 
ตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอแม่อาย  อําเภอฝาง  
อําเภอไชยปราการ  อําเภอเชียงดาว  และอําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่ 

(3) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดตาก  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอท่าสองยาง  อําเภอแม่ระมาด  อําเภอแม่สอด  อําเภอพบพระ  และ
อําเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก 

(4) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสุรินทร์  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อ
กับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอพนมดงรัก  อําเภอกาบเชิง  อําเภอสังขะ  และอําเภอบัวเชด   
จังหวัดสุรินทร์ 

218 รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(5) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดอุบลราชธานี  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านในท้องที่อําเภอน้ํายืน  อําเภอนาจะหลวย  อําเภอบุณฑริก  อําเภอสิรินธร  
อํา เภอโขงเ จียม   อําเภอศรีเ มืองใหม่   อํา เภอโพธิ์ ไทร   อํา เภอนาตาล   และอํา เภอเขมราฐ   
จังหวัดอุบลราชธานี 

(6) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดมุกดาหาร  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอหว้านใหญ่  อําเภอเมืองมุกดาหาร  และอําเภอดอนตาล  
จังหวัดมุกดาหาร 

(7) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดนครพนม  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอบ้านแพง  อําเภอท่าอุเทน  อําเภอเมืองนครพนม  และ 
อําเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 

(8) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดหนองคาย  มีอาณาเขตตามเขตสถานีรถไฟหนองคาย  และ 
ตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอสังคม  อําเภอศรีเชียงใหม่  
อําเภอท่าบ่อ  อําเภอเมืองหนองคาย  อําเภอโพนพิสัย  และอําเภอรัตนวาปี  จังหวัดหนองคาย   

(9) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขต  2  (กรุงเทพมหานคร)  มีอาณาเขตตามเขต
ท่าเรือกรุงเทพ  เขตคลองเตย  และเขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร  และอําเภอเมืองสมุทรปราการ  
อําเภอพระประแดง  และอําเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ 

(10) ด่านตรวจสัตว์น้ําลาดกระบัง  มีอาณาเขตตามเขตสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง
ลาดกระบัง  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร  และอําเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ 

(11) ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   
และอําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 

(12) ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานดอนเมือง  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานดอนเมือง 
เขตดอนเมือง  และเขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร 

(13) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสมุทรสาคร  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอเมืองสมุทรสาคร   
จังหวัดสมุทรสาคร 

(14) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดชลบุรี  มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือแหลมฉบัง  และอําเภอศรีราชา   
จังหวัดชลบุรี 

(15) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสระแก้ว  มีอาณาเขตตามเขตสถานีรถไฟอรัญประเทศ  และ 
ตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอตาพระยา  อําเภอโคกสูง  
อําเภออรัญประเทศ  และอําเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว 

(16) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดจันทบุรี  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ
กับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอสอยดาว  และอําเภอโป่งน้ําร้อน  จังหวดัจันทบุรี 

 หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง  กําหนดด่านกักกันสัตว์ 

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

เพื่อให้การปฏิบัติงานกักสัตว์หรือซากสัตว์เพื่อตรวจโรคระบาดในการเคล่ือนย้ายสัตว์หรือ 
ซากสัตว์ระหว่างประเทศ  ในส่วนของสัตว์หรือซากสัตว์ประเภทสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบก  ครัสเตเชียน  
จระเข้  ตะโขง  ตะพาบน้ํา  เต่า  ปลา  ปลิงทะเล  พะยูน  โพลีคีท  แมวน้ํา  โลมา  วาฬ  สิงโตทะเล  
หมึก  หอย  แอลลิแกเตอร์  รวมถึงน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์  เอ็มบริโอ  หรือไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์ของสัตว์ชนิดนั้น  
ซึ่งเป็นสัตว์ชนิดอื่นตามมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ที่กรมประมง
รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล 

อาศัยอํานาจตามคํานิยาม  “ด่านกักกันสัตว์”  ตามมาตรา  4  ประกอบกับมาตรา  6   
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตวจ์ึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดสามสิบวันนับถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้เพิ่มข้อความดังต่อไปนี้  เป็นข้อ  ๓  ของประกาศกรมปศุสัตว์  เรื่อง  กําหนดด่าน
กักกันสัตว์  ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

“ข้อ ๓ กําหนดให้ด่านตรวจสัตว์น้ําที่ มีชื่อและอาณาเขตดังต่อไปนี้ เป็นด่านกักกันสัตว์ 
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(1) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขต  1  (เชียงราย)  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยาน 
แม่ฟ้าหลวง  และตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่ งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่ 
อําเภอแม่ฟ้าหลวง  อําเภอแม่สาย  อําเภอเชียงแสน  อําเภอเชียงของ  และอําเภอเวียงแก่น   
จังหวัดเชียงราย 

(2) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดเชียงใหม่  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานเชียงใหม่  และ 
ตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอแม่อาย  อําเภอฝาง  
อําเภอไชยปราการ  อําเภอเชียงดาว  และอําเภอเวยีงแหง  จังหวัดเชียงใหม่ 

(3) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดตาก  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอท่าสองยาง  อําเภอแม่ระมาด  อําเภอแม่สอด  อําเภอพบพระ  และ
อําเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก 

(4) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสุรินทร์  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อ
กับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอพนมดงรัก  อําเภอกาบเชิง  อําเภอสังขะ  และอําเภอบัวเชด   
จังหวัดสุรินทร์ 

219รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(17) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดตราด  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอเมืองตราด  อําเภอบ่อไร่  และอําเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด 

(18) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดกาญจนบุรี  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านในท้องที่อําเภอเมืองกาญจนบุรี  อําเภอไทรโยค  อําเภอทองผาภูมิ   
และอําเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

(๑9) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือน้ําลึกบางสะพานและ 
ตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอหัวหิน  อําเภอปราณบุรี   
อําเภอสามร้อยยอด  อําเภอกุยบุรี  อําเภอเมือง  อําเภอทับสะแก  อําเภอบางสะพาน  และอําเภอ 
บางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

(๒0) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขต  3  (สงขลา)  มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือน้ําลึก
สงขลา  อําเภอเมืองสงขลา  และอําเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา 

(๒1) ด่านตรวจสัตว์น้ําสะเดา  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอสะเดา  ยกเว้นตําบลทุ่งหมอ  ตําบลท่าโพธ์ิ  และตําบลปาดังเบซาร์  
อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  และเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่
อําเภอนาทวี  และอําเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา 

(๒2) ด่านตรวจสัตว์น้ําปาดังเบซาร์  มีอาณาเขตตามเขตสถานีรถไฟปาดังเบซาร์  และเขตตําบล
ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่ตําบลทุ่งหมอ  ตําบลท่าโพธิ์  และตําบลปาดังเบซาร์  
อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา 

(๒3) ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานหาดใหญ่  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา   

(24) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดระนอง  มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือน้ําลึกระนอง  และตามเขต
ตําบลทุกตําบลซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอกระบุรี  อําเภอละอุ่น  และ
อําเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง 

(๒5) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดภูเก็ต  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
ท่าเรือน้ําลึกภูเก็ต  และอําเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 

(๒6) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสตูล  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอควนโดน  อําเภอเมืองสตูล  และอําเภอละงู  จังหวัดสตูล 

(๒7) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดนราธิวาส  มีอาณาเขตตามเขตสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก  และ 
ตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอตากใบ  อําเภอสุไหงโก-ลก
อําเภอแว้ง  และอําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส” 

ข้อ ๓ ให้เพิ่มข้อความดังต่อไปนี้  เป็นข้อ  ๔  ของประกาศกรมปศุสัตว์  เรื่อง  กําหนดด่าน
กักกันสัตว์  ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

220 รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

“ข้อ ๔ กําหนดให้สํานักงานประมงจังหวัดในท้องที่ที่ไม่มีด่านตรวจสัตว์น้ําที่มีชื่อและอาณาเขต 
ดังต่อไปนี้เป็นด่านกักกันสัตว์  ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(1) สํานักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอปาย  อําเภอปางมะผ้า  อําเภอเมือง  อําเภอขุนยวม  อําเภอ
แม่ลาน้อย  อําเภอแม่สะเรียง  และอําเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

(2) สํานักงานประมงจังหวัดน่าน  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอสองแคว  อําเภอทุ่งช้าง  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  อําเภอบ่อเกลือ  
อําเภอแม่จริม  อําเภอเวียงสา  และอําเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน 

(3) สํานักงานประมงจังหวัดเลย  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องท่ีอําเภอนาแห้ว  อําเภอด่านซ้าย  อําเภอภูเรือ  อําเภอท่าล่ี  อําเภอเชียงคาน  
และอําเภอปากชม  จังหวัดเลย 

(4) สํานักงานประมงจังหวัดพะเยา  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ
กับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอภูซาง  จังหวัดพะเยา 

(5) สํานักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ
กับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก 

(6) สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ
กับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอบ้านโคก  อําเภอฟากท่า  และอําเภอน้ําปาด  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

(7) สํานักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอภูสิงห์  อําเภอขุนหาญ  และอําเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

(8) สํานักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ
กับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอเมืองบึงกาฬ  อําเภอปากคาด  อําเภอบุ่งคล้า  และอําเภอบึงโขงหลง  
จังหวัดบึงกาฬ 

(9) สํานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ
กับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอละหานทราย  และอําเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

(10) สํานักงานประมงจังหวัดอํานาจเจริญ  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอชานุมาน  จังหวัดอํานาจเจริญ 

(11) สํานักงานประมงจังหวัดระยอง  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา  
และเขตท่าเรือมาบตาพุด  จังหวัดระยอง 

(12) สํานักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอบางปะกง  และอําเภอ
บ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

(13) สํานักงานประมงจังหวัดราชบุรี  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อ
กับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี 

 หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(17) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดตราด  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอเมืองตราด  อําเภอบ่อไร่  และอําเภอคลองใหญ่  จังหวัดตราด 

(18) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดกาญจนบุรี  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านในท้องที่อําเภอเมืองกาญจนบุรี  อําเภอไทรโยค  อําเภอทองผาภูมิ   
และอําเภอสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

(๑9) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือน้ําลึกบางสะพานและ 
ตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอหัวหิน  อําเภอปราณบุรี   
อําเภอสามร้อยยอด  อําเภอกุยบุรี  อําเภอเมือง  อําเภอทับสะแก  อําเภอบางสะพาน  และอําเภอ 
บางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

(๒0) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขต  3  (สงขลา)  มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือน้ําลึก
สงขลา  อําเภอเมืองสงขลา  และอําเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา 

(๒1) ด่านตรวจสัตว์น้ําสะเดา  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอสะเดา  ยกเว้นตําบลทุ่งหมอ  ตําบลท่าโพธ์ิ  และตําบลปาดังเบซาร์  
อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  และเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่
อําเภอนาทวี  และอําเภอสะบ้าย้อย  จังหวัดสงขลา 

(๒2) ด่านตรวจสัตว์น้ําปาดังเบซาร์  มีอาณาเขตตามเขตสถานีรถไฟปาดังเบซาร์  และเขตตําบล
ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่ตําบลทุ่งหมอ  ตําบลท่าโพธิ์  และตําบลปาดังเบซาร์  
อําเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา 

(๒3) ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานหาดใหญ่  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา   

(24) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดระนอง  มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือน้ําลึกระนอง  และตามเขต
ตําบลทุกตําบลซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอกระบุรี  อําเภอละอุ่น  และ
อําเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง 

(๒5) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดภูเก็ต  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
ท่าเรือน้ําลึกภูเก็ต  และอําเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 

(๒6) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสตูล  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอควนโดน  อําเภอเมืองสตูล  และอําเภอละงู  จังหวัดสตูล 

(๒7) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดนราธิวาส  มีอาณาเขตตามเขตสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก  และ 
ตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอตากใบ  อําเภอสุไหงโก-ลก
อําเภอแว้ง  และอําเภอเมืองนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส” 

ข้อ ๓ ให้เพิ่มข้อความดังต่อไปนี้  เป็นข้อ  ๔  ของประกาศกรมปศุสัตว์  เรื่อง  กําหนดด่าน
กักกันสัตว์  ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ลงวันที่  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

221รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง  กําหนดแบบบัตรประจําตัวสัตวแพทย์และสารวัตร 

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์   
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๕  วรรคสอง  ประกอบมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติ  
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ บัตรประจําตัวสัตวแพทย์และสารวัตร  ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมาย  เป็นผู้ออกบัตรประจําตัว

สัตวแพทย์และสารวัตรในสังกัดกรมปศุสัตว์  และให้อธิบดีกรมประมงหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมประมง
มอบหมาย  เป็นผู้ออกบัตรประจําตัวสัตวแพทย์และสารวัตรในสังกัดกรมประมง 

ข้อ ๔ รูปถ่ายที่ติดบัตรประจําตัวสัตวแพทย์และสารวัตร  ให้ใช้รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกินหกเดือน  
ก่อนวันยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว  ขนาด  ๒.๕  x  ๓.๐  เซนติเมตร  ครึ่งตัว  หน้าตรง  ไม่สวมหมวก  
และแว่นตาสีเข้ม   

(๑) สําหรับสัตวแพทย์  ให้แต่งเคร่ืองแบบปกติขาว  พื้นหลังรูปถ่ายเป็นสีฟ้า 
(๒) สําหรับสารวัตร  ให้แต่งเคร่ืองแบบปฏิบัติราชการ  พื้นหลังรูปถ่ายเป็นสีแดง 
ข้อ ๕ บัตรประจําตัวสัตวแพทย์และสารวัตร  ให้มีกําหนดห้าปีนับแต่วันออกบัตร   
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

 หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

(14) สํานักงานประมงจังหวัดชุมพร  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร 

(15) สํานักงานประมงจังหวัดยะลา  มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา 

(16) สํานักงานประมงจังหวัดกระบ่ี  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่  และ
เขตท่าเรือน้ําลึกกระบ่ี  จังหวัดกระบ่ี 

(17) สํานักงานประมงจังหวัดตรัง  มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือกันตัง  จังหวัดตรัง 
(18) สํานักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานนานาชาติ   

สุราษฎร์ธานี  เขตท่าอากาศยานนานาชาติสมุย  และอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(19) สํานักงานประมงจังหวัดปัตตานี  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอเมืองปัตตานี  จังหวัด

ปัตตานี” 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  พฤศจิกายน   พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
อภัย สุทธิสังข์ 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

222 รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๘๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง  กําหนดแบบบัตรประจําตัวสัตวแพทย์และสารวัตร 

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์   
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๕  วรรคสอง  ประกอบมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติ  
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ บัตรประจําตัวสัตวแพทย์และสารวัตร  ให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๒ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมาย  เป็นผู้ออกบัตรประจําตัว

สัตวแพทย์และสารวัตรในสังกัดกรมปศุสัตว์  และให้อธิบดีกรมประมงหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมประมง
มอบหมาย  เป็นผู้ออกบัตรประจําตัวสัตวแพทย์และสารวัตรในสังกัดกรมประมง 

ข้อ ๔ รูปถ่ายท่ีติดบัตรประจําตัวสัตวแพทย์และสารวัตร  ให้ใช้รูปถ่ายที่ถ่ายไม่เกินหกเดือน  
ก่อนวันยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว  ขนาด  ๒.๕  x  ๓.๐  เซนติเมตร  ครึ่งตัว  หน้าตรง  ไม่สวมหมวก  
และแว่นตาสีเข้ม   

(๑) สําหรับสัตวแพทย์  ให้แต่งเคร่ืองแบบปกติขาว  พื้นหลังรูปถ่ายเป็นสีฟ้า 
(๒) สําหรับสารวัตร  ให้แต่งเคร่ืองแบบปฏิบัติราชการ  พื้นหลังรูปถ่ายเป็นสีแดง 
ข้อ ๕ บัตรประจําตัวสัตวแพทย์และสารวัตร  ให้มีกําหนดห้าปีนับแต่วันออกบัตร   
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

223รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



กรมปศุสัตว์ 
Department of Livestock Development 

หมายเลขบตัรประชาชน  ...............................................
ช่ือนามสกลุ ...................................................................
ตาํแหน่ง ........................................................................
เลขท่ี .............................................................................
สงักดั ............................................................................ 

................................. 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

บัตรประจําตัวสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์ 
ตามพระราชบญัญัติโรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

เงื่อนไขการใช้บัตร 
๑. บัตรนี้ใช้ได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
๒. บัตรนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของกรมปศุสัตว์ 

 
ผู้ใดเก็บได้โปรดส่งคืนที ่

กองสารวัตรและกักกัน ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ 
เลขที่ ๙๑ หมู่ ๔ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 

โทร ๐-๒๕๐๑-๓๔๗๓-๕ ต่อ ๑๐๖ 

วันออกบัตร ....../......./......  วันหมดอายุ ....../......../....... 

บัตรประจําตัวสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์ 
ตามพระราชบญัญัติโรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

เงื่อนไขการใช้บัตร 
๑. บัตรนี้ใช้ได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
๒. บัตรนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของกรมปศุสัตว์ 

 
ผู้ใดเก็บได้โปรดส่งคืนที ่

กองสารวัตรและกักกัน ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ 
เลขที่ ๙๑ หมู่ ๔ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 

โทร ๐-๒๕๐๑-๓๔๗๓-๕ ต่อ ๑๐๖ 

วันออกบัตร ....../......./......  วันหมดอายุ ....../......../....... 

แบบ ๑.๒ สําหรับกรมปศุสตัว์ 
 

แบบบตัรประจําตัวสตัวแพทย ์
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว ์พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
(ด้านหน้า)  

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ด้านหลัง) 
 

 
 

  
 

 
  
 

 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ ประทับตรากรมปศุสัตว์ด้วยหมึกสีแดงที่ด้านหลงักลางบัตร  

๘.๕ ซ.ม. 

รูปถ่าย
๒.๕ X ๓ ซม. 

๕.๕ ซ.ม. 
สัตวแพทย์กรมปศุสตัว์

         กรมปศุสัตว์ 
Department of Livestock Development 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเลขบัตรประชาชน  .................................................. 
ชื่อนามสกุล ......................................................... 
ตําแหน่ง ............................................................................ 
เลขที่ ................................................................................. 
สังกัด ................................................................................. 
   ................................. 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
 

บัตรประจําตัวสารวัตร 
ตามพระราชบญัญัติโรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

เงื่อนไขการใช้บัตร 
๓. บัตรนี้ใช้ได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
๔. บัตรนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของกรมปศุสัตว์ 

 
ผู้ใดเก็บได้โปรดส่งคืนที ่

กองสารวัตรและกักกัน ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ 
เลขท่ี ๙๑ หมู่ ๔ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 

โทร ๐-๒๕๐๑-๓๔๗๓-๕ ต่อ ๑๐๖ 

วันออกบัตร ....../......./......  วันหมดอายุ ....../......../....... 

บัตรประจําตัวสารวัตร 
ตามพระราชบญัญัติโรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

เงื่อนไขการใช้บัตร 
๑. บัตรน้ีใช้ได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
๒. บัตรน้ีเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมปศุสัตว์ 

 
ผู้ใดเก็บได้โปรดส่งคืนที ่

กองสารวัตรและกักกัน ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ 
เลขที่ ๙๑ หมู่ ๔ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 

โทร ๐-๒๕๐๑-๓๔๗๓-๕ ต่อ ๑๐๖ 

วันออกบัตร ....../......./......  วันหมดอายุ ....../......../....... 

แบบ ๑.๑ สําหรับกรมปศุสตัว์ 
 

แบบบตัรประจําตัวสารวตัร 
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว ์พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
(ด้านหน้า) 

 
 
 
      
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

(ด้านหลัง) 
 

 
 

  
 

 
  
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
หมายเหต ุ ประทับตรากรมปศุสัตว์ด้วยหมึกสีแดงที่ด้านหลงักลางบัตร 

๘.๕ ซ.ม. 

รูปถ่าย
๒.๕ X ๓ ซม. 

๕.๕ ซ.ม. 
สารวตัรกรมปศุสัตว ์

224 รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



กรมปศุสัตว์ 
Department of Livestock Development 

หมายเลขบตัรประชาชน  ...............................................
ช่ือนามสกลุ ...................................................................
ตาํแหน่ง ........................................................................
เลขท่ี .............................................................................
สงักดั ............................................................................ 

................................. 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

บัตรประจําตัวสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์ 
ตามพระราชบญัญัติโรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

เงื่อนไขการใช้บัตร 
๑. บัตรนี้ใช้ได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
๒. บัตรนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของกรมปศุสัตว์ 

 
ผู้ใดเก็บได้โปรดส่งคืนที ่

กองสารวัตรและกักกัน ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ 
เลขท่ี ๙๑ หมู่ ๔ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 

โทร ๐-๒๕๐๑-๓๔๗๓-๕ ต่อ ๑๐๖ 

วันออกบัตร ....../......./......  วันหมดอายุ ....../......../....... 

บัตรประจําตัวสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์ 
ตามพระราชบญัญัติโรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

เงื่อนไขการใช้บัตร 
๑. บัตรน้ีใช้ได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
๒. บัตรน้ีเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมปศุสัตว์ 

 
ผู้ใดเก็บได้โปรดส่งคืนที ่

กองสารวัตรและกักกัน ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ 
เลขที่ ๙๑ หมู่ ๔ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐ 

โทร ๐-๒๕๐๑-๓๔๗๓-๕ ต่อ ๑๐๖ 

วันออกบัตร ....../......./......  วันหมดอายุ ....../......../....... 

แบบ ๑.๒ สําหรับกรมปศุสตัว์ 
 

แบบบตัรประจําตัวสตัวแพทย ์
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว ์พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
(ด้านหน้า)  

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ด้านหลัง) 
 

 
 

  
 

 
  
 

 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ ประทับตรากรมปศุสัตว์ด้วยหมึกสีแดงที่ด้านหลงักลางบัตร  

๘.๕ ซ.ม. 

รูปถ่าย
๒.๕ X ๓ ซม. 

๕.๕ ซ.ม. 
สัตวแพทย์กรมปศุสตัว์

225รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



           กรมประมง 
                 Department of Fisheries 

หมายเลขบตัรประชาชน  ...............................................
ช่ือนามสกุล ...................................................................
ตาํแหน่ง ........................................................................
เลขท่ี .............................................................................
สังกดั ............................................................................ 
               ................................ 

อธิบดีกรมประมง 

บัตรประจําตัวสัตวแพทย์กรมประมง 
ตามพระราชบญัญัติโรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

เงื่อนไขการใช้บัตร 
๑. บัตรนี้ใช้ได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
๒. บัตรนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของกรมประมง 

 
ผู้ใดเก็บได้โปรดส่งคืนที ่

กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 
โทร ๐-๒๕๖๒-๐๖๐๐-๑๕ 

 
วันออกบัตร ....../......./......  วันหมดอายุ ....../......../...... 

บัตรประจําตัวสัตวแพทย์กรมประมง 
ตามพระราชบญัญัติโรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

แบบ ๑.๔ สําหรับกรมประมง 
 

แบบบตัรประจําตัวสตัวแพทย ์
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว ์พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
(ด้านหน้า) 

 
 
   
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

(ด้านหลัง) 
 

 
 

  
 

 
  
 

 

 
 
 
 

 
เงื่อนไขการใช้บัตร 

 ๑.บัตรนี้ใช้ได้เฉพาะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตเท่านั้น 
        ๒.บัตรนี้เป็นกรรมสิทธ์ิของกรมประมง   
      

    ผู้ใดเก็บได้โปรดส่งคืนที ่
กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 
          โทร ๐-๒๕๖๒-๐๖๐๐-๑๕ 
 
  วันออกบัตร....../...../....  วันหมดอายุ..../...../.... 

 
หมายเหต ุ ประทับตราครุฑกรมประมงด้วยหมึกสีแดงที่ด้านหลังกลางบัตร  

๘.๕ ซ.ม. 

รูปถ่าย
๒.๕ X ๓ ซม. 

๕.๕ ซ.ม. 
สัตวแพทย์กรมประมง

            กรมประมง 
                 Department of Fisheries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเลขบัตรประชาชน  .................................................. 
ชื่อนามสกุล ......................................................... 
ตําแหน่ง ............................................................................ 
เลขที่ ................................................................................. 
สังกัด ................................................................................. 
   ................................. 

อธิบดีกรมประมง 
 

บัตรประจําตัวสารวัตร 
ตามพระราชบญัญัติโรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
เงื่อนไขการใช้บัตร 

๑. บัตรน้ีใช้ได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
๒. บัตรน้ีเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมประมง 

 
ผู้ใดเก็บได้โปรดส่งคืนที ่

กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 
โทร ๐-๒๕๖๒-๐๖๐๐-๑๕ 

 
วันออกบัตร ...../......../......  วันหมดอายุ ...../......../...... 

บัตรประจําตัวสารวัตร 
ตามพระราชบญัญัติโรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

แบบ ๑.๓ สําหรับกรมประมง 
 

แบบบตัรประจําตัวสารวตัร 
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว ์พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
(ด้านหน้า) 

 
 
 
           
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

(ด้านหลัง) 
 

 
 

  
 

 
  
 

 

 
 
 
 

       เงื่อนไขการใช้บตัร 
๑.บัตรนี้ใช้ได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
๒.บัตรนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของกรมประมง 

 
ผู้ใดเก็บได้โปรดส่งคืนที ่

         กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 
             โทร ๐-๒๕๖๒-๐๖๐๐-๑๕ 
 

          วันออกบัตร...../......./......  วันหมดอายุ...../...../...... 
 

 
หมายเหต ุ ประทับตราครุฑกรมประมงด้วยหมึกสีแดงที่ด้านหลังกลางบัตร  

๘.๕ ซ.ม. 

รูปถ่าย
๒.๕ X ๓ ซม. 

๕.๕ ซ.ม. 
สารวตัรกรมประมง 

226 รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



           กรมประมง 
                 Department of Fisheries 

หมายเลขบตัรประชาชน  ...............................................
ช่ือนามสกุล ...................................................................
ตาํแหน่ง ........................................................................
เลขท่ี .............................................................................
สังกดั ............................................................................ 
               ................................ 

อธิบดีกรมประมง 

บัตรประจําตัวสัตวแพทย์กรมประมง 
ตามพระราชบญัญัติโรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

เงื่อนไขการใช้บัตร 
๑. บัตรนี้ใช้ได้เฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 
๒. บัตรน้ีเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมประมง 

 
ผู้ใดเก็บได้โปรดส่งคืนที ่

กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 
โทร ๐-๒๕๖๒-๐๖๐๐-๑๕ 

 
วันออกบัตร ....../......./......  วันหมดอายุ ....../......../...... 

บัตรประจําตัวสัตวแพทย์กรมประมง 
ตามพระราชบญัญัติโรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

แบบ ๑.๔ สําหรับกรมประมง 
 

แบบบตัรประจําตัวสตัวแพทย ์
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว ์พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
(ด้านหน้า) 

 
 
   
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

(ด้านหลัง) 
 

 
 

  
 

 
  
 

 

 
 
 
 

 
เงื่อนไขการใช้บัตร 

 ๑.บัตรนี้ใช้ได้เฉพาะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตเท่านั้น 
        ๒.บัตรนี้เป็นกรรมสิทธ์ิของกรมประมง   
      

    ผู้ใดเก็บได้โปรดส่งคืนที ่
กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ 
          โทร ๐-๒๕๖๒-๐๖๐๐-๑๕ 
 
  วันออกบัตร....../...../....  วันหมดอายุ..../...../.... 

 
หมายเหต ุ ประทับตราครุฑกรมประมงด้วยหมึกสีแดงที่ด้านหลังกลางบัตร  

๘.๕ ซ.ม. 

รูปถ่าย
๒.๕ X ๓ ซม. 

๕.๕ ซ.ม. 
สัตวแพทย์กรมประมง

227รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเพื่อให้มีการประกาศเป็นเขตปลอดโรคระบาด 

ชนิดปากและเท้าเปื่อย  ในโค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  หมูป่า  และกวาง   
ในท้องที่ภาคตะวันออก   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

เพื่อให้เขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเป่ือย  ในโค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  หมูป่า  
และกวาง  ในท้องที่ภาคตะวันออก  ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ยกระดับเป็นเขตปลอด  
โรคระบาดชนิดปากและเท้าเป่ือย  ในโค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  หมูป่า  และกวาง  ในท้องที่ภาคตะวันออก  
อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านการควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
และเป็นการสร้างความเชื่อม่ันให้กับประเทศคู่ค้า 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๗  วรรคสาม  ประกอบมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติ  
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้  ดังนี้  

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๒ ในประกาศนี้ 
“เขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย”  หมายความว่า  เขตควบคุมโรคระบาด   

ชนิดปากและเท้าเป่ือย  ในโค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  หมูป่า  และกวาง  ในท้องที่ภาคตะวันออก  
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่ได้ดําเนินการควบคุมและกําจัดโรคได้ตามหลักเกณฑ์ 
ในประกาศนี้  และได้มีการออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนดเป็นเขตปลอดโรคระบาด
ชนิดปากและเท้าเป่ือย 

“สัตว์”  หมายความว่า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  หมูป่า  และกวาง  และให้หมายความรวมถึง
น้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์และเอ็มบริโอของสัตว์เหล่านี้ด้วย 

ข้อ ๓ เขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเป่ือย  จะต้องเป็นท้องที่เขตควบคุมโรคระบาด  
ชนิดปากและเท้าเปื่อยที่มีการควบคุมและกําจัดโรคตามมาตรการและนโยบายของกรมปศุสัตว์และผ่าน
หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(๑) มีข้อมูลรายงานการเฝ้าระวังโรคทางอาการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย  ๒  ปี 
(๒) ไม่มีอุบัติการณ์โรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย  ๒  ปี  
(๓) สัตว์ไม่มีการติดเชื้อโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย  ๑  ปี   

โดยใช้หลักฐานการตรวจหา  Nonstructural  Protein  (NSP)  จากการสุ่มตรวจเพ่ือค้นหาโรคตามหลักเกณฑ์  
ที่กรมปศุสัตว์กําหนด   

228 รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๔) สัตว์มีระดับภูมิคุ้มกันโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย  ที่สามารถคุ้มโรคได้มากกว่า  
ร้อยละ  ๘๐  จากการสุ่มหาระดับภูมิคุ้มกันโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยตามหลักเกณฑ์ที่ 
กรมปศุสัตว์กําหนด   

ข้อ ๔ เม่ือได้ดําเนินการครบถ้วนตามข้อ  ๓  แล้ว  ให้เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เพื่อออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนดเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย 
ตามขั้นตอนต่อไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

229รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



230 รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



231รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



232 รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลาง 

ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์  และการขาย  จําหน่าย  จ่าย  แจก  แลกเปล่ียน  หรือมีไว้เพื่อขาย 
ซึ่งน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอของสัตว์หรือมีพ่อพันธุ์ของสตัว์ 

เพื่อให้บริการผสมพันธุ์แก่สัตว์ของบุคคลอื่นโดยวิธีธรรมชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

เพื่อให้การทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์  และการขาย  จําหน่าย  
จ่าย  แจก  แลกเปลี่ยน  หรือมีไว้เพื่อขายซ่ึงน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอของสัตว์หรือมีพ่อพันธุ์
ของสัตว์เพื่อให้บริการผสมพันธุ์แก่สัตว์ของบุคคลอื่นโดยวิธีธรรมชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   
และเพื่อให้การเฝ้าระวัง  ป้องกัน  และควบคุมโรคระบาดสัตว์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๔  มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  
มาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๐  ประกอบมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป  

ข้อ ๒ ในประกาศนี้   
“สัตว์”  หมายความว่า   
(๑) ช้าง  ม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  หมูป่า  สุนัข  แมว 
(๒) นก  ไก่  เป็ด  ห่าน  รวมถึงไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์ 
“ซากสัตว์”  หมายความว่า   
(๑) ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตว์ที่ตายแล้ว   
(๒) สิ่งใด ๆ  ที่ได้จากสัตว์ที่มีชีวิตหรือสัตว์ที่ตายแล้ว 
(๓) อาหารสุกที่ทํา  ประกอบ  หรือปรุงจากซากสัตว์  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(๔) สิ่งประดิษฐ์สําเร็จรูปที่ทําจากซากสัตว์ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด   
“นายทะเบียน”  หมายความว่า  นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“ใบอนุญาตค้า”  หมายความว่า  ใบอนุญาตทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซ่ึงสัตว์  

หรือใบอนุญาตทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์   
“ใบอนุญาตขาย”  หมายความว่า  ใบอนุญาตขาย  จําหน่าย  จ่าย  แจก  แลกเปลี่ยน  หรือมีไว้

เพื่อขายซึ่งน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์  เอ็มบริโอ  หรือมีพ่อพันธุ์ของสัตว์เพื่อให้บริการผสมพันธุ์แก่สัตว์ 
ของบุคคลอื่นโดยวิธีธรรมชาติ 

“คําขอรับใบอนุญาต”  หมายความว่า   
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 หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๑) คําขอรับใบอนุญาตทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์หรือคําขอรับ
ใบอนุญาตทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์  หรือ 

(๒) คําขอรับใบอนุญาตขาย  จําหน่าย  จ่าย  แจก  แลกเปล่ียน  หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งน้ําเชื้อ
สําหรับผสมพันธุ์  เอ็มบริโอ  หรือมีพ่อพันธุ์ของสัตว์เพื่อให้บริการผสมพันธุ์แก่สัตว์ของบุคคลอื่น 
โดยวิธีธรรมชาติ 

หมวด  ๑ 
คําขอและหลักเกณฑ์การพิจารณาคําขอ 

 
 

ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์   
ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียน 

ข้อ ๔ ผู้ใดขาย  จําหน่าย  จ่าย  แจก  แลกเปลี่ยน  หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งน้ําเชื้อสําหรับ
ผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอของช้าง  ม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  และหมูป่า  หรือมีพ่อพันธุ์
ของสัตว์ดังกล่าว  เพื่อให้บริการผสมพันธุ์แก่สัตว์ของบุคคลอื่นโดยวิธีธรรมชาติ  ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ต่อนายทะเบียน 

ข้อ ๕ เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอตามข้อ  ๓  และข้อ  ๔ 
(๑) กรณีบุคคลธรรมดา 
 (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ 
 (ข) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(๒) กรณีนิติบุคคล   
 (ก) สําเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 (ข) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
ข้อ ๖ การย่ืนคําขอ 
(๑) การย่ืนคําขอเพื่อขอรับใบอนุญาตค้าให้ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) กรณีนําเข้าในราชอาณาจักร  ให้ยื่นต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ได้ทั่วราชอาณาจักร 
 (ข) กรณีส่งออกนอกราชอาณาจักร  ให้ยื่นต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ได้ทั่วราชอาณาจักร 
 (ค) กรณีนําเข้าในและส่งออกนอกราชอาณาจักร  ให้ยื่นต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ได้  

ทั่วราชอาณาจักร 
 (ง) กรณีภายในราชอาณาจักร  ให้ยื่นต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ได้ทั่วราชอาณาจักร 
 (จ) กรณีภายในจังหวัด  ให้ยื่นต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ประสงค์จะทําการค้า   
(๒) การย่ืนคําขอเพื่อรับใบอนุญาตขายให้ปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) กรณีส่งออกนอกราชอาณาจักร  ให้ยื่นต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ได้ทั่วราชอาณาจักร 
 (ข) กรณีภายในราชอาณาจักร  ให้ยื่นต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ได้ทั่วราชอาณาจักร 
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 หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขาย  เป็นนิติบุคคลและมีสาขาหลายแห่ง  ให้ยื่นคําขอ 
รับใบอนุญาตต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ประสงค์จะประกอบกิจการแห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้  โดยคําขอที่ยื่น
ต้องแยกกันในแต่ละสาขา 

ข้อ ๗ ให้นายทะเบียนตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต  และเอกสารหรือหลักฐานว่า   
มีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่  ในกรณีที่คําขอรับใบอนุญาต  เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน  
ให้นายทะเบียนแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาต  หรือจัดส่งเอกสาร   
หรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนกําหนด 

ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขออนุญาต  หรือไม่จัดส่งเอกสาร   
หรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนดตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้ยื่นคําขอ 
รับใบอนุญาตทิ้งคําขอรับใบอนุญาตแล้ว  และให้นายทะเบียนจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

หมวด  ๒ 
การอนุญาต 

 
 

ข้อ ๘ ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต  และเอกสารหรือหลักฐานแล้ว  
เห็นว่ามีความถูกต้องครบถ้วน  ให้นายทะเบียนมีคําส่ังรับคําขอใบอนุญาตไว้พิจารณาและให้ออกใบรับ 
แก่ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

ข้อ ๙ ให้นายทะเบียนพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตและแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือ  
ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีคําสั่งรับคําขออนุญาตไว้พิจารณา 

ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งออกใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขาย  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตค้า  
หรือใบอนุญาตขาย  มารับใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง 
ออกใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขาย  หากไม่มารับใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าว  โดยไม่แจ้งเหตุผลอันสมควรให้ถือว่าทิ้งใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายแล้วแต่กรณี  และให้
นายทะเบียนจําหน่ายเร่ืองออกจากสารบบ 

ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขาย  ให้แจ้งสิทธิอุทธรณ์
พร้อมเหตุผลไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตทราบต่อไป 

ข้อ ๑๐ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายเป็นนิติบุคคลและมีสาขาหลายแห่ง  
ให้ออกใบอนุญาตตามจํานวนสาขาท่ีมี 

หมวด  ๓ 
หน้าที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตค้าและใบอนุญาตขาย 

 
 

ข้อ ๑๑ ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตค้าต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ตลอดช่วงเวลาของการท่ีได้รับอนุญาต   
(๑) ต้องปฏิบัติตามและไม่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
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 หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๒) อํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบตามสมควร  พร้อมทั้งแสดง
ใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตเม่ือเจ้าหน้าที่ร้องขอ 

(๓) ต้องปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับ  คําส่ัง  หรือแนวทางการปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  ตามท่ี  
กรมปศุสัตว์กําหนด 

(๔) ใบอนุญาตใช้ได้เฉพาะตัว  หากจะมอบหมายให้ผู้อื่นไปดําเนินการต้องมีใบมอบอํานาจถูกต้อง
ตามกฎหมาย 

ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตขาย  ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ตลอดช่วงเวลาของการท่ีได้รับอนุญาต 
(๑) ต้องปฏิบัติตามข้อ  ๑๑ 
(๒) น้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์  หรือเอ็มบริโอที่จะทําการขาย  จําหน่าย  จ่าย  แจก  

แลกเปลี่ยน  หรือมีไว้เพื่อขายนั้น  ในกรณีที่ผลิตภายในประเทศจะต้องผลิตจากศูนย์ผลิตหรือแหล่งผลิต 
ที่กรมปศุสัตว์รับรองภายใต้การควบคุมดูแลของสัตวแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  ในกรณี
ที่ผลิตหรือนําเข้าจากต่างประเทศจะต้องเป็นน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์  หรือเอ็มบริโอที่ได้นําเข้ามาใน
ราชอาณาจักร  โดยได้ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(๓) บนหลอดหรือภาชนะที่ใช้บรรจุน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์  หรือเอ็มบริโอจะต้องพิมพ์ข้อความ 
ที่ไม่ลอกหลุดได้ง่าย  โดยมีรายละเอียดของชื่อผู้ผลิต  วันที่ผลิต  พันธุ์สัตว์หมายเลขพ่อพันธุ์ที่ให้น้ําเชื้อ
สําหรับผสมพันธุ์  หรือหมายเลขพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่ใช้ผลิตเอ็มบริโอ 

(๔) จะต้องแสดงใบอนุญาตขายหรือใบแทนอนุญาตขายไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สถานที่ที่ระบุไว้
ในใบอนุญาตขาย   

หมวด  ๔ 
การต่ออายุ  การโอน  การแสดงความจํานงและการรับโอนใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายโดยทางมรดก 
การขอและการออกใบแทน  การขอและการอนุญาตแก้ไขรายการในใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขาย 

 
 

ข้อ ๑๓ ผู้รับใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นคําขอ  
ต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ออกใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายนั้น  ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุหกสิบวัน 

ข้อ ๑๔ การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขาย  ให้นําหลักเกณฑ์การพิจารณา
ออกใบอนุญาตตามข้อ  ๘  ข้อ  ๙  และข้อ  ๑๐  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตโดยอนุโลม 

ใบต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้ตามแบบใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขาย  โดยให้ระบุคําว่า   
“ต่ออายุ”  ไว้ที่ด้านหน้ามุมบนด้านขวาด้วย 

ข้อ ๑๕ กรณีผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายให้ยื่นคําขอ  
ต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ออกใบอนุญาตนั้น  และการโอนมีผลเม่ือได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 
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 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ใบโอนใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายให้ใช้ตามแบบใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขาย  โดยให้
ระบุคําว่า  “โอน”  ไว้ที่ด้านหน้ามุมบนด้านขวาด้วย 

ข้อ ๑๖ กรณีผู้รับใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายตายและมีทายาทหรือผู้ได้รับความยินยอม
จากทายาท  ให้ยื่นคําขอต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ออกใบอนุญาตนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับ
ใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายตาย  เพื่อขอประกอบกิจการที่ผู้ตายได้รับอนุญาตน้ันต่อไป  เม่ือได้รับ
อนุญาตจากนายทะเบียนแล้วให้ผู้แสดงความจํานงน้ันประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตค้า 
หรือใบอนุญาตขายน้ันสิ้นอายุ  และให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้รับใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายต้ังแต่วันที่ 
ผู้รับใบอนุญาตตาย 

การรับโอนใบอนุญาตโดยทางมรดกให้ใช้ตามแบบใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขาย  โดยให้ระบุคําว่า  
“รับโอนโดยทางมรดก”  ไว้ที่ด้านหน้ามุมบนด้านขวาด้วย 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายสูญหาย  ชํารุด  หรือถูกทําลายใน
สาระสําคัญ  ให้ผู้รับใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาต 
ขายต่อนายทะเบียนแห่งท้องท่ีที่ออกใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายน้ัน  ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ใบอนุญาตน้ันสูญหาย  ชํารุด  หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ  พร้อมด้วยหลักฐานการรับแจ้งความ 
ของพนักงานฝ่ายปกครอง  หรือตํารวจ  หรือใบอนุญาตที่ชํารุด  หรือถูกทําลายในสาระสําคัญนั้น   

ใบแทนใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายให้ใช้ตามแบบใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขาย  โดยให้
ระบุคําว่า  “ใบแทน”  ไว้ที่ด้านหน้ามุมบนด้านขวาด้วย   

ข้อ ๑๘ กรณีผู้รับใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายประสงค์จะเปล่ียนแปลงแก้ไขรายการ 
ในใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขาย  ให้ยื่นคําขอต่อนายทะเบียนแห่งท้องที่ที่ออกใบอนุญาตน้ัน   
และจะแก้ไขรายการในใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายได้เมื่อได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 

หมวด  ๕ 
แบบคําขอและแบบใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๑๙ แบบคําขอรับใบอนุญาต  แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต  แบบคําขอโอนและรับโอน
ใบอนุญาต  แบบคําขอรับโอนใบอนุญาตโดยทางมรดก  แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  แบบคําขอ
เปล่ียนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาต  แบบใบอนุญาตค้าและแบบใบอนุญาตขาย  ให้เป็นไปตามท่ี 
กรมปศุสัตว์กําหนด 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๐ คําขออนุญาตใด ๆ  ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับและยังอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณา  ให้ถือว่าเป็นคําขออนุญาตตามประกาศนี้โดยอนุโลม  ในกรณีที่คําขอรับใบอนุญาต
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 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ดังกล่าว  มีข้อแตกต่างไปจากคําขอรับใบอนุญาตตามประกาศฉบับนี้ให้นายทะเบียนมีอํานาจส่ังให้แก้ไข
เพิ่มเติมได้  ตามความจําเป็นเพื่อให้การเป็นไปตามประกาศฉบับนี้ 

ข้อ ๒๑ ใบอนุญาตค้าหรือใบอนุญาตขายที่ออกไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงมีผล
บังคับต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
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 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

 

ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการนําสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านด่านกักกันสัตว์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

เพื่อให้การปฏิบัติงานควบคุมตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ระหว่างจังหวัดเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  อันจะส่งผลให้การควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๕  ประกอบมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  

ซึ่งนําสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องท่ีจังหวัดอื่น  โดยระหว่างทางจะต้องผ่านจุดตรวจของด่านกักกันสัตว์  
ตามแนบท้ายประกาศนี้  ตามท่ีสัตวแพทย์ประจําท้องที่ต้นทางกําหนดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  เม่ือนําสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านมาถึงจุดตรวจของด่านกักกันสัตว์ให้ผู้รับใบอนุญาตแสดง
เอกสารดังต่อไปนี้  ต่อสัตวแพทย์ประจําด่านกักกันสัตว์ 

(๑) ใบอนุญาตจากสัตวแพทย์ประจําท้องที่ต้นทางฉบับจริง 
(๒) เอกสารอื่นตามที่กรมปศุสัตว์กําหนดให้ต้องแสดงในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์บางกรณี 
ข้อ ๓ สัตวแพทย์ประจําด่านกักกันสัตว์ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์และยานพาหนะว่ามีความถูกต้อง

ตรงกับที่สัตวแพทย์ประจําท้องที่ต้นทางระบุในใบอนุญาตที่ผู้รับใบอนุญาตนํามาแสดงรวมทั้งประเด็นอื่น  
ดังนี้ 

(๑) กรณีของสัตว์ให้ตรวจสอบ  ชนิด  จาํนวน  เพศ  เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  อาการทั่วไป
ของสัตว์ 

(๒) กรณีของซากสัตว์ให้ตรวจสอบ  ชนิด  จํานวน  น้ําหนัก  ลักษณะซากสัตว์  การหีบห่อ  
การประทับเคร่ืองหมาย  และสภาพการเก็บรักษาซากสัตว์ระหว่างขนส่ง 

(๓) ลักษณะยานพาหนะและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์   
ข้อ ๔ เม่ือสัตวแพทย์ประจําด่านกักกันสัตว์ได้ตรวจสอบตามที่ระบุในข้อ  ๓  แล้ว   

ให้พิจารณาดําเนินการทําลายเชื้อโรคที่ยานพาหนะบรรทุกสัตว์หรือซากสัตว์ตามความเหมาะสม   
หากกฎหมายกําหนดให้ต้องเก็บค่าธรรมเนียมในการทําลายเชื้อโรคผ่านด่านกักกันสัตว์ก็ให้ดําเนินการ
จัดเก็บตามอัตราที่กฎหมายกําหนดแล้วให้ออกใบเสร็จรับเงินมอบให้แก่ผู้รับใบอนุญาตเก็บไว้เป็นหลักฐาน  
จากนั้นให้ทําการบันทึกวัน  เวลา  และผลการตรวจสอบสัตว์หรือซากสัตว์  การทําลายเชื้อโรคยานพาหนะ  
พร้อมลงลายมือชื่อของตนและประทับตราประจําด่านกักกันสัตว์ที่ด้านหลังใบอนุญาต  เม่ือสัตวแพทย์
ประจําด่านกักกันสัตว์ได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงมอบใบอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตเพื่อใช้
ประกอบการนําสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น 
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รายช่ือจุดตรวจของด่านกักกันสัตว์แนบท้ายประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข 

การนําสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านด่านกักกันสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ลําดับท่ี ด่านกักกันสัตว์ท่ีรับผิดชอบ ชื่อจุดตรวจและสถานที่ตั้ง 
๑ ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี จุดตรวจด่านกักกันสัตว์ลพบุรี ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ (หลักกิโลเมตรที่ ๒๗๖-

๒๗๗) หมู่ ๑๐ ตําบลหนองรี อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี 
พิกัด X : 0755038   Y : 1692686 

๒ ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี จุดตรวจบ้านฉาง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๖ (หลักกิโลเมตรท่ี ๓๖-๓๗) หมู่ ๑ 
ตําบลเขาน้อย อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี 
พิกัด X : 0757798  Y : 1670750  

๓ ด่านกักกันสัตว์สระบุรี จุดตรวจชะอม ทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๒ (กิโลเมตรที่ ๒๓-๒๔) หมู่ ๑๐  
ตําบลชะอม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
พิกัด X : 0727250  Y : 1591351  

๔ ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี จุดตรวจศรีประจันต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ (หลักกิโลเมตรท่ี ๘๘-๘๙) หมู่ ๑ 
ตําบลวังน้ําซับ อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
พิกัด X : 0624326  Y : 1617395  

๕ ด่านกักกันสัตว์นครนายก จุดตรวจบ้านนา ทางหลวงหมายเลข ๓๓ (หลักกิโลเมตรที่ ๑๑๘-๑๑๙) หมู่ ๑๐ 
ตําบลป่าขะ อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
พิกัด 47P0722709  UTM1578125  

๖ ด่านกักกันสัตว์นครนายก จุดตรวจปากพลี ทางหลวงหมายเลข ๓๓ (หลักกิโลเมตรที่ ๑๔๐-๑๔๑)  
เลขท่ี ๒ หมู่ ๒ ตําบลปากพลี อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
พิกัด 47P0745975  UTM1565530  

๗ ด่านกักกันสัตว์นครนายก จุดตรวจศรีจุฬา ทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๗๖ เลขท่ี ๔๑/๓ หมู่ ๓  
ตําบลศรีจุฬา อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
พิกัด 47P0737569  UTM1551532  

๘ ด่านกักกันสัตว์นครนายก จุดตรวจบางลูกเสือ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๐๑  
ตําบลบางลูกเสือ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
พิกัด 47P0723853  UTM1548344 

๙ ด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุร ี จุดตรวจบุพราหมณ์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ (หลักกิโลเมตรที่ ๗๙)   
ตําบลบุพราหมณ์ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
พิกัด X : 806768  Y : 1589682   

๑๐ ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา จุดตรวจบางปะกง (ขาออกกรุงเทพฯ) ทางหลวงหมายเลข ๓๔  
(หลักกิโลเมตรท่ี ๔๖) ตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พิกัด X : 0715626  Y : 14944136  

๑๑ ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา จุดตรวจบางปะกง (ขาเข้ากรุงเทพฯ) ทางหลวงหมายเลข ๓๔  
(หลักกิโลเมตรท่ี ๔๙) ตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พิกัด X : 0716899  Y : 1493178 

๑๒ ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา จุดตรวจหัวเนิน ทางหลวงหมายเลข ๓๐๐๕ (หลักกิโลเมตรท่ี ๒)  
ตําบลสนามจันทร์ อําเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พิกัด X : 0722844  Y : 1505193  

๑๓ ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา จุดตรวจบางพระ (ขาออกกรุงเทพฯ) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔  
(หลักกิโลเมตรท่ี ๑) ตําบลบางพระ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พิกัด X : 0722844  Y : 1510691   

๑๔ ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา จุดตรวจบางพระ (ขาเข้ากรุงเทพฯ) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔  
(หลักกิโลเมตรท่ี ๑) ตําบลบางพระ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พิกัด X : 0723007  Y : 1510665   

 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๓๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

 

ในกรณีที่คาดว่าจะมีเชื้อโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดอยู่ภายในยานพาหนะ  สัตวแพทย์
ประจําด่านกักกันสัตว์มีอํานาจเปิดตรวจยานพาหนะ  หีบห่อบรรจุสัตว์หรือซากสัตว์  หรือสิ่งอื่นใด 
เพื่อทําการตรวจการเปิดตรวจและปฏิบัติงานดังกล่าวให้สัตวแพทย์ประจําด่านกักกันสัตว์ทําบันทึก 
การปฏิบัติไว้เป็นหลักฐาน  ในใบอนุญาตด้วย 

การปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้สัตวแพทย์ประจําด่านกักกันสัตว์ลงบันทึก   
ในสมุดตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านด่านกักกันสัตว์  รวมทั้งในระบบการออกใบอนุญาตเคล่ือนย้ายสัตว์  
แบบอิเล็กทรอนิกส์  เพื่อเป็นหลักฐานด้วย   

ข้อ ๕ กรณีสัตวแพทย์ประจําด่านกักกันสัตว์ตรวจพบว่าสัตว์หรือซากสัตว์ที่ผู้รับใบอนุญาต
นํามานั้นมีอาการของโรคระบาด  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์หรือซากสัตว์นั้นเป็นพาหะของโรคระบาด  
ให้สัตว์แพทย์ประจําด่านกักกันสัตว์สั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์นั้นเข้ากัก   
ณ  สถานที่ที่สัตวแพทย์ประจําด่านกักกันสัตว์กําหนด  เพื่อตรวจและสังเกตอาการของโรคระบาด 
รวมทั้งดําเนินการอื่นใดตามหลักวิชาการทางด้านสัตวแพทย์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

หากสัตวแพทย์ประจําด่านกักกันสัตว์มีความเห็นว่าจําเป็นต้องทําลายสัตว์หรือซากสัตว์   
ตามวรรคก่อนหรือสิ่งของใด ๆ  เพื่อเหตุผลในการป้องกันโรคระบาด  ให้ปฏิบัติการตามระเบียบของ 
กรมปศุสัตว์ว่าด้วยการนั้น  และให้กําจัดเชื้อโรคที่อาหารสัตว์  ยานพาหนะ  โรงเรือน  บริเวณ  หรือสิ่งใด ๆ  
ที่คาดว่าจะมีเชื้อโรคระบาด 

การปฏิบัติตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้สัตวแพทย์ประจําด่านกักกันสัตว์บันทึกการปฏิบัติ
และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

ข้อ ๖ ผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ควบคุมดูแลสัตว์หรือการเก็บรักษาซากสัตว์รวมท้ังอํานวย  
ความสะดวกในระหว่างการปฏิบัติงานของสัตวแพทย์ประจําด่านกักกันสัตว์  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้ผู้รับใบอนุญาต
เป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
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รายช่ือจุดตรวจของด่านกักกันสัตว์แนบท้ายประกาศกรมปศุสัตว์ เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข 

การนําสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านด่านกักกันสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

ลําดับท่ี ด่านกักกันสัตว์ท่ีรับผิดชอบ ชื่อจุดตรวจและสถานที่ตั้ง 
๑ ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี จุดตรวจด่านกักกันสัตว์ลพบุรี ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ (หลักกิโลเมตรที่ ๒๗๖-

๒๗๗) หมู่ ๑๐ ตําบลหนองรี อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี 
พิกัด X : 0755038   Y : 1692686 

๒ ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี จุดตรวจบ้านฉาง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕๖ (หลักกิโลเมตรท่ี ๓๖-๓๗) หมู่ ๑ 
ตําบลเขาน้อย อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี 
พิกัด X : 0757798  Y : 1670750  

๓ ด่านกักกันสัตว์สระบุรี จุดตรวจชะอม ทางหลวงหมายเลข ๓๒๒๒ (กิโลเมตรที่ ๒๓-๒๔) หมู่ ๑๐  
ตําบลชะอม อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
พิกัด X : 0727250  Y : 1591351  

๔ ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี จุดตรวจศรีประจันต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ (หลักกิโลเมตรท่ี ๘๘-๘๙) หมู่ ๑ 
ตําบลวังน้ําซับ อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
พิกัด X : 0624326  Y : 1617395  

๕ ด่านกักกันสัตว์นครนายก จุดตรวจบ้านนา ทางหลวงหมายเลข ๓๓ (หลักกิโลเมตรที่ ๑๑๘-๑๑๙) หมู่ ๑๐ 
ตําบลป่าขะ อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 
พิกัด 47P0722709  UTM1578125  

๖ ด่านกักกันสัตว์นครนายก จุดตรวจปากพลี ทางหลวงหมายเลข ๓๓ (หลักกิโลเมตรที่ ๑๔๐-๑๔๑)  
เลขท่ี ๒ หมู่ ๒ ตําบลปากพลี อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 
พิกัด 47P0745975  UTM1565530  

๗ ด่านกักกันสัตว์นครนายก จุดตรวจศรีจุฬา ทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๗๖ เลขท่ี ๔๑/๓ หมู่ ๓  
ตําบลศรีจุฬา อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
พิกัด 47P0737569  UTM1551532  

๘ ด่านกักกันสัตว์นครนายก จุดตรวจบางลูกเสือ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๐๑  
ตําบลบางลูกเสือ อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
พิกัด 47P0723853  UTM1548344 

๙ ด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุร ี จุดตรวจบุพราหมณ์ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ (หลักกิโลเมตรที่ ๗๙)   
ตําบลบุพราหมณ์ อําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 
พิกัด X : 806768  Y : 1589682   

๑๐ ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา จุดตรวจบางปะกง (ขาออกกรุงเทพฯ) ทางหลวงหมายเลข ๓๔  
(หลักกิโลเมตรท่ี ๔๖) ตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พิกัด X : 0715626  Y : 14944136  

๑๑ ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา จุดตรวจบางปะกง (ขาเข้ากรุงเทพฯ) ทางหลวงหมายเลข ๓๔  
(หลักกิโลเมตรท่ี ๔๙) ตําบลบางปะกง อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พิกัด X : 0716899  Y : 1493178 

๑๒ ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา จุดตรวจหัวเนิน ทางหลวงหมายเลข ๓๐๐๕ (หลักกิโลเมตรท่ี ๒)  
ตําบลสนามจันทร์ อําเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พิกัด X : 0722844  Y : 1505193  

๑๓ ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา จุดตรวจบางพระ (ขาออกกรุงเทพฯ) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔  
(หลักกิโลเมตรท่ี ๑) ตําบลบางพระ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พิกัด X : 0722844  Y : 1510691   

๑๔ ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา จุดตรวจบางพระ (ขาเข้ากรุงเทพฯ) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔  
(หลักกิโลเมตรท่ี ๑) ตําบลบางพระ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พิกัด X : 0723007  Y : 1510665   
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ลําดับท่ี ด่านกักกันสัตว์ท่ีรับผิดชอบ ชื่อจุดตรวจและสถานที่ตั้ง 
๓๐ ด่านกักกันสัตว์แพร ่ จุดตรวจเปาปม-ดงยาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ (หลักกิโลเมตรท่ี ๘๔) หมู่ ๗    

ตําบลนาพูน อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 
พิกัด X :  0593030   Y : 1975016 

๓๑ ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ จุดตรวจหล่มสัก ทางหลวงหมายเลข ๑๒ (หลักกิโลเมตรท่ี ๗๒-๗๓) หมู่ ๑๐  
ตําบลปากช่อง อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พิกัด X : 0746714  Y : 1850755 

๓๒ ด่านกักกันสัตว์ตาก จุดตรวจแม่สอด ทางหลวงหมายเลข ๑๒ (หลักกิโลเมตรที่ ๑๑-๑๒) ตําบลแม่ปะ 
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
พิกัด X : 458355  Y : 1850438 

๓๓ ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค ์ จุดตรวจพยุหะคีรี ทางหลวงหมายเลข ๑ (หลักกิโลเมตรที่ ๓๒๓) หมู่ ๓  
ตําบลย่านมัทรี อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
พิกัด X : 47P0621126   Y : 1717812 

๓๔ ด่านกักกันสัตว์กําแพงเพชร จุดตรวจสลกบาตร(เท่ียวลง) ทางหลวงหมายเลข ๑ (หลักกิโลเมตรท่ี ๓๘๘-๓๘๙) 
เลขท่ี ๗๔๕ หมู่ ๑ ตําบลสลกบาตร อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร 
พิกัด X : 0588760  Y : 1767809  

๓๕ ด่านกักกันสัตว์กําแพงเพชร จุดตรวจสลกบาตร(เท่ียวขึ้น) ทางหลวงหมายเลข ๑ (หลักกิโลเมตรที่ ๓๘๖-๓๘๗) 
เลขท่ี ๓๗ หมู่ ๒ ตําบลสลกบาตร อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร 
พิกัด X : 0588760  Y : 1766267  

๓๖ ด่านกักกันสัตว์พิจิตร จุดตรวจวังงิ้ว ทางหลวงหมายเลข ๑๑ (หลักกิโลเมตรที่ ๑๑๘-๑๑๙) เลขท่ี ๑๙๑ 
หมู่ ๒ ตําบลวังงิ้วใต้ อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร  
พิกัด X : 0674806  Y : 1773414  

๓๗ ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก จุดตรวจกงไกรลาศ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ (หลักกิโลเมตรท่ี ๔๖-๔๗) หมู่ ๔ 
ตําบลบ้านกร่าง อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
พิกัด X :  0609200   Y : 1876252 

๓๘ ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก จุดตรวจป่าบง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๓ (หลักกิโลเมตรท่ี ๕๓) หมู่ ๘  
ตําบลบ่อโพธ์ิ อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
พิกัด X : 713885  Y : 1902496  

๓๙ ด่านกักกันสัตว์นครปฐม จุดตรวจด่านกักกันสัตว์นครปฐม ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ (หลักกิโลเมตรท่ี ๑๙-
๒๐) เลขท่ี ๓ หมู่ ๖ ตําบลทุ่งกระพังโหม อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
พิกัด X : 0608763  Y : 1542160 

๔๐ ด่านกักกันสัตว์เพชรบุร ี จุดตรวจด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ทางหลวงหมายเลข ๔ (หลักกิโลเมตรที่ ๑๙๙-
๒๐๐) เลขท่ี ๒๓๓ หมู่ ๒ ตําบลเขาใหญ่ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
พิกัด X : 535821  Y : 1213160 

๔๑ ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์  จุดตรวจเขาไชยราช ทางหลวงหมายเลข ๔ (หลักกิโลเมตรท่ี ๔๓๖) หมู่ ๕  
ตําบลเขาไชยราช อําเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พิกัด X : 535880  Y : 1212597  

๔๒ ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ จุดตรวจด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ทางหลวงหมายเลข ๔  
(หลักกิโลเมตรท่ี ๓๕๐) เลขท่ี ๒๓๑ หมู่ ๑ ตําบลห้วยยาง อําเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พิกัด X : 572765  Y : 1283075 

๔๓ ด่านกักกันสัตว์ชุมพร จุดตรวจท่าแซะ ทางหลวงหมายเลข ๔ (หลักกิโลเมตรที่ ๔๕๑-๔๕๒) หมู่ ๓ 
ตําบลหงษ์เจริญ อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
พิกัด X : 522267  Y :1188977    

๔๔ ด่านกักกันสัตว์ชุมพร จุดตรวจท่าชนะ ทางหลวงหมายเลข ๔๑ (หลักกิโลเมตรที่ ๙๖-๙๗) หมู่ ๕  
ตําบลคันธุลี อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พิกัด X : 512164  Y : 1070948    

ลําดับท่ี ด่านกักกันสัตว์ท่ีรับผิดชอบ ชื่อจุดตรวจและสถานที่ตั้ง 
๑๕ ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา จุดตรวจบางขวัญ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๐ (หลักกิโลเมตรท่ี ๒) 

ตําบลบางขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พิกัด X : 0726042  Y : 1517743   

๑๖ ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา จุดตรวจบางนํ้าเปรี้ยว ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘๑ (บริเวณส่ีแยกบางน้ําเปรี้ยว) 
ตําบลบางนํ้าเปร้ียว อําเภอบางน้ําเปร้ียว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
พิกัด X : 0721847  Y : 1532013   

๑๗ ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว จุดตรวจบ้านใหม่ไทยถาวร ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ (หลักกิโลเมตรที่ ๗๓-๗๔) 
ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
พิกัด X : 48P0249891   Y : UTM1560525   

๑๘ ด่านกักกันสัตว์ตราด จุดตรวจท่าจอด ทางหลวงหมายเลข ๓ (หลักกิโลเมตรที่ ๓๗๗-๓๗๘) หมู่ ๑ 
ตําบลแสนตุ้ง อําเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 
พิกัด X :  258472  Y : 1324745 

๑๙ ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา จุดตรวจด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข ๒ (หลักกิโลเมตรท่ี ๕๔-
๕๕) เลขท่ี ๕๙ หมู่ ๑๖ ตําบลปากช่อง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
พิกัด X : 0756096  Y : 1621567 

๒๐ ด่านกักกันสัตว์ยโสธร จุดตรวจด่านกักกันสัตว์ยโสธร ทางหลวงหมายเลข ๒๓ (หลักกิโลเมตรที่ ๑๗๙) 
เลขท่ี ๒๐๖ หมู่ ๔ ตําบลดู่ทุ่ง อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร 
พิกัด X : 0402871  Y : 1753584   

๒๑ ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธาน ี จุดตรวจห้วยขะยุง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ (หลักกิโลเมตรท่ี ๓๑๓-๓๑๔) 
อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี
พิกัด X :  0466539   Y : 1671020 

๒๒ ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม จุดตรวจด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม ทางหลวงหมายเลข ๑๒ (หลักกิโลเมตรท่ี 
๒๐๙) หมู่ ๑๓ บ้านหนองโปร่ง ตําบลเชียงยืน อําเภอเชียงยืน  
จังหวัดมหาสารคาม 
พิกัด X : 295228   Y : 1814284 

๒๓ ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น จุดตรวจด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น ทางหลวงหมายเลข ๑๒ (หลักกิโลเมตรที่ ๗๓) 
ตําบลขัวเรียง อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  
พิกัด X : 199447   Y : 1828708.5 

๒๔ ด่านกักกันสัตว์เลย จุดตรวจวังสะพุง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ (หลักกิโลเมตรท่ี ๓-๔) หมู่ ๒  
ตําบลศรีสงคราม อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
พิกัด X : 794745  Y : 1914393   

๒๕ ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี จุดตรวจโนนสูง ทางหลวงหมายเลข ๒ (หลักกิโลเมตรท่ี ๔๔๑-๔๔๒) หมู่ ๓  
ตําบลโนนสูง อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
พิกัด X : 0273044  Y : 1913440 

๒๖ ด่านกักกันสัตว์ลําปาง จุดตรวจห้างฉัตร ทางหลวงหมายเลข ๑๑ (หลักกิโลเมตรที่ ๒๐) อําเภอห้างฉัตร 
จังหวัดลําปาง 
พิกัด X : 0533917  Y : 2025608  

๒๗ ด่านกักกันสัตว์ลําปาง จุดตรวจแม่พริก ทางหลวงหมายเลข ๑ (หลักกิโลเมตรที่ ๔๙๐-๔๙๑)  
อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง 
พิกัด X : 0517190  Y : 1928385  

๒๘ ด่านกักกันสัตว์ลําพูน จุดตรวจลี้ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ (หลักกิโลเมตรที่ ๒๘) อําเภอลี้  
จังหวัดลําพูน 
พิกัด X : 0506880  Y : 1955837  

๒๙ ด่านกักกันสัตว์แพร ่ จุดตรวจเด่นชัย ทางหลวงหมายเลข ๑๑  (หลักกิโลเมตรทื่ ๑๔๘-๑๔๙)  
เลขท่ี ๓๓๕  หมู่ ๑๐ ตําบลแม่จั๊วะ อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 
พิกัด X :  0613009   Y : 1985936 
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ลําดับท่ี ด่านกักกันสัตว์ท่ีรับผิดชอบ ชื่อจุดตรวจและสถานที่ตั้ง 
๓๐ ด่านกักกันสัตว์แพร ่ จุดตรวจเปาปม-ดงยาง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ (หลักกิโลเมตรท่ี ๘๔) หมู่ ๗    

ตําบลนาพูน อําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 
พิกัด X :  0593030   Y : 1975016 

๓๑ ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ จุดตรวจหล่มสัก ทางหลวงหมายเลข ๑๒ (หลักกิโลเมตรท่ี ๗๒-๗๓) หมู่ ๑๐  
ตําบลปากช่อง อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
พิกัด X : 0746714  Y : 1850755 

๓๒ ด่านกักกันสัตว์ตาก จุดตรวจแม่สอด ทางหลวงหมายเลข ๑๒ (หลักกิโลเมตรที่ ๑๑-๑๒) ตําบลแม่ปะ 
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
พิกัด X : 458355  Y : 1850438 

๓๓ ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค ์ จุดตรวจพยุหะคีรี ทางหลวงหมายเลข ๑ (หลักกิโลเมตรที่ ๓๒๓) หมู่ ๓  
ตําบลย่านมัทรี อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
พิกัด X : 47P0621126   Y : 1717812 

๓๔ ด่านกักกันสัตว์กําแพงเพชร จุดตรวจสลกบาตร(เท่ียวลง) ทางหลวงหมายเลข ๑ (หลักกิโลเมตรท่ี ๓๘๘-๓๘๙) 
เลขท่ี ๗๔๕ หมู่ ๑ ตําบลสลกบาตร อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร 
พิกัด X : 0588760  Y : 1767809  

๓๕ ด่านกักกันสัตว์กําแพงเพชร จุดตรวจสลกบาตร(เท่ียวขึ้น) ทางหลวงหมายเลข ๑ (หลักกิโลเมตรที่ ๓๘๖-๓๘๗) 
เลขท่ี ๓๗ หมู่ ๒ ตําบลสลกบาตร อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร 
พิกัด X : 0588760  Y : 1766267  

๓๖ ด่านกักกันสัตว์พิจิตร จุดตรวจวังงิ้ว ทางหลวงหมายเลข ๑๑ (หลักกิโลเมตรที่ ๑๑๘-๑๑๙) เลขท่ี ๑๙๑ 
หมู่ ๒ ตําบลวังงิ้วใต้ อําเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร  
พิกัด X : 0674806  Y : 1773414  

๓๗ ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก จุดตรวจกงไกรลาศ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ (หลักกิโลเมตรท่ี ๔๖-๔๗) หมู่ ๔ 
ตําบลบ้านกร่าง อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
พิกัด X :  0609200   Y : 1876252 

๓๘ ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก จุดตรวจป่าบง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑๓ (หลักกิโลเมตรท่ี ๕๓) หมู่ ๘  
ตําบลบ่อโพธ์ิ อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
พิกัด X : 713885  Y : 1902496  

๓๙ ด่านกักกันสัตว์นครปฐม จุดตรวจด่านกักกันสัตว์นครปฐม ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑ (หลักกิโลเมตรท่ี ๑๙-
๒๐) เลขท่ี ๓ หมู่ ๖ ตําบลทุ่งกระพังโหม อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
พิกัด X : 0608763  Y : 1542160 

๔๐ ด่านกักกันสัตว์เพชรบุร ี จุดตรวจด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี ทางหลวงหมายเลข ๔ (หลักกิโลเมตรที่ ๑๙๙-
๒๐๐) เลขท่ี ๒๓๓ หมู่ ๒ ตําบลเขาใหญ่ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
พิกัด X : 535821  Y : 1213160 

๔๑ ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์  จุดตรวจเขาไชยราช ทางหลวงหมายเลข ๔ (หลักกิโลเมตรท่ี ๔๓๖) หมู่ ๕  
ตําบลเขาไชยราช อําเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พิกัด X : 535880  Y : 1212597  

๔๒ ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ จุดตรวจด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ ทางหลวงหมายเลข ๔  
(หลักกิโลเมตรท่ี ๓๕๐) เลขท่ี ๒๓๑ หมู่ ๑ ตําบลห้วยยาง อําเภอทับสะแก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
พิกัด X : 572765  Y : 1283075 

๔๓ ด่านกักกันสัตว์ชุมพร จุดตรวจท่าแซะ ทางหลวงหมายเลข ๔ (หลักกิโลเมตรที่ ๔๕๑-๔๕๒) หมู่ ๓ 
ตําบลหงษ์เจริญ อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 
พิกัด X : 522267  Y :1188977    

๔๔ ด่านกักกันสัตว์ชุมพร จุดตรวจท่าชนะ ทางหลวงหมายเลข ๔๑ (หลักกิโลเมตรที่ ๙๖-๙๗) หมู่ ๕  
ตําบลคันธุลี อําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พิกัด X : 512164  Y : 1070948    
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ลําดับท่ี ด่านกักกันสัตว์ท่ีรับผิดชอบ ชื่อจุดตรวจและสถานที่ตั้ง 
๔๕ ด่านกักกันสัตว์ระนอง จุดตรวจบางนอน ทางหลวงหมายเลข ๔ (หลักกิโลเมตรที่ ๖๐๓-๖๐๔) หมู่ ๑ 

ตําบลบางนอน อําเภอเมือง จังหวัดระนอง 
พิกัด X : 0462676  Y : 1108284   

๔๖ ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต จุดตรวจท่าฉัตรไชย ทางหลวงหมายเลข ๔๐๒ (หลักกิโลเมตรท่ี ๓๙-๔๐) หมู่ ๕ 
ตําบลไม้ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 
พิกัด X :  423060   Y : 903593 

๔๗ ด่านกักกันสัตว์สงขลา จุดตรวจพรุพ้อ ทางหลวงหมายเลข ๔ (หลักกิโลเมตรที่ ๑๒-๑๓) หมู่ ๒  
ตําบลคูหาใต้ อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 
พิกัด X :  635461   Y : 794556 
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ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง  ชะลอการใช้บังคับประกาศกรมปศุสตัว์   

เรื่อง  ก าหนดท้องที่และชนดิสัตว์ที่ตอ้งท าเครื่องหมายประจ าตวัสัตว์ 
และหลักเกณฑ ์ วิธีการ  และเงื่อนไขในการท าเครื่องหมายประจ าตวัสัตว์  พ.ศ.  2561   

พ.ศ.  2561 
 
 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ที่เลี้ยงอยู่ในท้องที่  สัตว์ที่เคลื่อนย้าย
ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  และสัตว์ที่น าเข้า  ส่งออก  หรือน าผ่านราชอาณาจักร  มีประสิทธิภาพและ
สามารถตรวจสอบได้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  32  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  2534  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2545  
อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้  ดังนี้ 

ข้อ 1 ให้ชะลอการบังคับใช้  ประกาศกรมปศุสัตว์  เรื่อง  ก าหนดท้องที่และชนิดสัตว์ 
ที่ต้องท าเครื่องหมายประจ าตวัสัตว์  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์  
พ.ศ.  2561  ลงวันที่  23  เมษายน  2561 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้น าประกาศกรมปศุสัตว์  เรื่อง  ก าหนดท้องที่และชนิดสัตว์ที่ต้องท าเครื่องหมาย

ประจ าตัวสัตว์  และหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์  พ.ศ.  2560  
ลงวันที่  9  มิถุนายน  2560  มาบังคับใช้แทน 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๘  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

สรวิศ  ธานโีต 
อธิบดีกรมปศุสตัว์ 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๒๕๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   ตุลาคม   ๒๕๖๑
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 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  และวิธีการทําลายส่ิงของใด ๆ  ที่มีเชื้อโรคระบาด 

หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด   
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทําลายสิ่งของใด ๆ  ที่มีเชื้อโรคระบาด  หรือสิ่งของใด ๆ   
ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการควบคุมโรคระบาด   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๐  (๕)  ประกอบมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ ในประกาศนี้   
“สัตวแพทย์”  หมายความว่า  สัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์   
“สารวัตร”  หมายความว่า  สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“เจ้าของ”  หมายความว่า  เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองสิ่งของใด ๆ  ที่มีเชื้อโรคระบาด

หรือสิ่งของใด ๆ  ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด 
“โรคระบาด”  หมายความว่า  โรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“พาหะของโรคระบาด”  หมายความว่า  พาหะของโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สิ่งของใด ๆ  ที่มีเชื้อโรคระบาด” หมายความว่า  สิ่งของใด ๆ  ที่มีผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการ  

หรือผลการตรวจตามวิธีมาตรฐานว่ามีเชื้อโรคระบาดปนเปื้อนอยู่ 
“สิ่งของใด ๆ  ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด”  หมายความว่า  สิ่งของใด ๆ  ที่สัตวแพทย์

พิจารณาแล้วมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าสิ่งของดังกล่าวได้ผ่านการสัมผัสกับสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นโรคระบาด  
หรือเป็นพาหะของโรคระบาด  หรือเป็นสิ่งของที่มาจากแหล่งที่มีโรคระบาดหรือสงสัยว่ามีโรคระบาด  
หรือเป็นสิ่งของที่มากับสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดและมีโอกาสสัมผัส 
เชื้อโรคระบาด 

“ผู้มีอํานาจทําลาย”  หมายความว่า  สัตวแพทย์หรือผู้รักษาราชการแทนหรือผู้รักษาการในตําแหน่ง 
ที่เป็นสัตวแพทย์แห่งท้องที่ที่มีสิ่งของใด ๆ  ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือส่ิงของใด ๆ  ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามี
เชื้อโรคระบาด  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓ ให้ผู้อํานวยการสํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์  รักษาการตามประกาศนี้ 
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 หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

หมวด  ๑ 
การพิจารณาทําลายสิ่งของใด ๆ  ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือส่ิงของใด ๆ   

ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด 
 

 

ข้อ ๔ ให้ผู้มีอํานาจทําลายใช้หลักวิชาการทางสัตวแพทย์ในการพิจารณาทําลายส่ิงของใด ๆ  
ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสิ่งของใด ๆ  ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด  โดยข้อพิจารณามี  ดังนี้ 

(๑) เชื้อโรคระบาดนั้นเป็นโรคระบาดร้ายแรงท่ีทําให้มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างและอาจติดต่อ 
สู่คนได้  หรือจะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจปศุสัตว์ 

(๒) ไม่สามารถทําลายเชื้อโรคระบาดได้ด้วยวิธีโดยง่าย  และ 
(๓) เป็นไปตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ 
ข้อ ๕ ในการทําลายสิ่งของใด ๆ  ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือส่ิงของใด ๆ  ที่มีเหตุอันควรสงสัย  

ว่ามีเชื้อโรคระบาดตามประกาศน้ี  ให้ผู้มีอํานาจทําลายดําเนินการเพื่อให้เจ้าของได้รับค่าชดใช้ราคา
สิ่งของใด ๆ  ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสิ่งของใด ๆ  ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด  ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง   

ในกรณีที่เจ้าของได้จงใจกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  เจ้าของจะไม่ได้
รับค่าชดใช้ราคาส่ิงของใด ๆ  ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสิ่งของใด ๆ  ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด  
ที่ถูกทําลาย 

หมวด  ๒ 
ผู้มีอํานาจทําลายสิ่งของใด ๆ  ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือส่ิงของใด ๆ   

ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด 
 

 

ข้อ ๖ ให้ผู้มีอํานาจทําลายในตําแหน่งดังต่อไปนี้  มีอํานาจทําลายสิ่งของใด ๆ  ที่มีเชื้อโรคระบาด  
หรือสิ่งของใด ๆ  ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

(๑) ผู้อํานวยการสํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์  หรือผู้อํานวยการกองสารวัตร  
และกักกัน  มีอํานาจทําลายสิ่งของใด ๆ  ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือส่ิงของใด ๆ  ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อ  
โรคระบาด  ได้ทั่วราชอาณาจักร  โดยมีมูลค่าขณะทําลายรวม  ไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท   

(๒) ปศุสัตว์เขต  มีอํานาจทําลายสิ่งของใด ๆ  ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสิ่งของใด ๆ  ที่มีเหตุ 
อันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด  ในพื้นที่เขตที่รับผิดชอบ  โดยมีมูลค่าขณะทําลายรวม  ไม่เกิน  
๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

(๓) ปศุสัตว์จังหวัด  มีอํานาจทําลายสิ่งของใด ๆ  ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสิ่งของใด ๆ  ที่มีเหตุ  
อันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด  ในพื้นที่จังหวัดที่ความรับผิดชอบ  โดยมีมูลค่าขณะทําลายรวม  ไม่เกิน  
๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
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 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๔) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์  มีอํานาจทําลายสิ่งของใด ๆ  ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสิ่งของใด ๆ  
ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด  ในด่านกักกันสัตว์หรือสถานที่ กักกันสัตว์  ที่อยู่ภายใต้ 
ความรับผิดชอบของด่านกักกันสัตว์นั้น ๆ  โดยมีมูลค่าขณะทําลายไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 

(๕) ปศุสัตว์อําเภอ  มีอํานาจทําลายส่ิงของใด ๆ  ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสิ่งของใด ๆ  ที่มีเหตุ  
อันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด  ในพื้นที่อําเภอที่รับผิดชอบ  โดยมีมูลค่าขณะทําลายรวมไม่เกิน  
๕๐๐,๐๐๐  บาท 

การสั่งทําลายสิ่งของใด ๆ  ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสิ่งของใด ๆ  ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด 
ที่มีมูลค่าเกินกว่าอํานาจของปศุสัตว์อําเภอ  ให้เป็นอํานาจของปศุสัตว์จังหวัด 

การสั่งทําลายสิ่งของใด ๆ  ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสิ่งของใด ๆ  ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด
ที่มีมูลค่าเกินกว่าอํานาจของปศุสัตว์จังหวัด  ให้เป็นอํานาจของปศุสัตว์เขต 

การสั่งทําลายสิ่งของใด ๆ  ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสิ่งของใด ๆ  ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด
ที่มีมูลค่าเกินกว่าอํานาจของหัวหน้าด่านกักกันสัตว์  ให้เป็นอํานาจของผู้อํานวยการกองสารวัตร  และกักกัน 

การสั่งทําลายสิ่งของใด ๆ  ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสิ่งของใด ๆ  ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด
ที่มีมูลค่าเกินกว่าอํานาจของปศุสัตว์เขต  ให้เป็นอํานาจของผู้อํานวยการสํานักควบคุม  ป้องกัน   
และบําบัดโรคสัตว์ 

การสั่งทําลายสิ่งของใด ๆ  ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสิ่งของใด ๆ  ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด
ที่มีมูลค่าเกินกว่าอํานาจของผู้อํานวยการสํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์  หรืออํานาจของ
ผู้อํานวยการกองสารวัตรและกักกัน  ให้เป็นอํานาจของอธิบดีกรมปศุสัตว์ 

หมวด  ๓ 
วิธีการทําลายสิ่งของใด ๆ  ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสิ่งของใด ๆ 

ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด 
 

 

ข้อ ๗ ให้ผู้มีอํานาจทําลายแจ้งเป็นหนังสือแก่เจ้าของว่าจะดําเนินการทําลายสิ่งของใด ๆ  
ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสิ่งของใด ๆ  ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด 

ข้อ ๘ ให้ผู้มีอํานาจทําลายพิจารณาเลือกวิธีการทําลายให้เหมาะสมกับสิ่งของใด ๆ  ที่มี 
เชื้อโรคระบาดหรือสิ่งของใด ๆ  ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด  โดยคํานึงถึงลักษณะ 
ทางกายภาพของส่ิงของใด ๆ  ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสิ่งของใด ๆ  ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด   
และความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม  โดยให้ดําเนินการตามวิธีการ  ดังนี้ 

(๑) ให้ฝังสิ่งของใด ๆ  ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสิ่งของใด ๆ  ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด  
โดยให้ส่วนบนสุดของสิ่งของใด ๆ  อยู่ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า  ๕๐  เซนติเมตร  ถ้าสิ่งของใด ๆ   
ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสิ่งของใด ๆ  ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด  มีปริมาณมากให้พูนดินกลบหลุม
เหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่า  ๕๐  เซนติเมตร  ด้วย  และใช้สารเคมีที่สามารถทําลายเชื้อจุลินทรีย์ 

248 รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

หรือเชื้อโรคต่าง ๆ  โดยการแช่  ราด  หรือโรยท่ีสิ่งของใด ๆ  ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสิ่งของใด ๆ  ที่มีเหตุ
อันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาดจนทั่ว  รวมถึงบริเวณที่ฝังสิ่งของใด ๆ  ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสิ่งของใด ๆ  
ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาดด้วย  หรือ 

(๒) ใช้ไฟเผาทําลายส่ิงของใด ๆ  ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสิ่งของใด ๆ  ที่มีเหตุอันควรสงสัย 
ว่ามีเชื้อโรคระบาดน้ันให้ไหม้จนสิ้น 

(๓) ใช้วิธีการทําลายสิ่งของใด ๆ  ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสิ่งของใด ๆ  ที่มีเหตุอันควรสงสัย 
ว่ามีเชื้อโรคระบาดด้วยวิธีอื่นตามที่ผู้มีอํานาจทําลายกําหนด  

หมวด  ๔ 
การรายงาน 

 
 

ข้อ ๙ ให้ผู้มีอํานาจทําลายรายงานผลการดําเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันทีที่ดําเนินการ
แล้วเสร็จ   

หมวด  ๕ 
แบบเอกสาร 

 
 

ข้อ ๑๐ แบบหนังสือแจ้งการทําลายสิ่งของใด ๆ  ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสิ่งของใด ๆ  ที่มีเหตุ  
อันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาดแก่เจ้าของให้เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

249รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๗  และมาตรา  ๕๐  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบน
และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๔ ระเบียบนี้มิใช่เป็นการโฆษณาให้คําม่ันแก่บุคคลใดตามกฎหมาย  แต่เป็นระเบียบ 

ที่วางไว้เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของทางราชการท่ีจะจ่ายเงินสินบนให้แก่ผู้นําจับความผิด 
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้ 
“เงินสินบน”  หมายความว่า  เงินที่จ่ายให้แก่ผู้นําจับตามระเบียบนี้  ซึ่งเป็นเงินที่มาจากการ

ขายทอดตลาดส่ิงที่ยึดหรืออายัดตามมาตรา  ๔๑  (๖)  มาตรา  ๔๖  วรรคหน่ึง  ประกอบมาตรา  ๔๗  
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  หรือจากเงินค่าปรับที่มีการชําระต่อศาล  หรือเงินค่าปรับ
จากการเปรียบเทียบคดีความผิด  กรณีที่มีของกลางตามมาตรา  ๔๗  หรือมาตรา  ๔๘  แต่ขายทอดตลาด 
ของกลางไม่ได้  หรือในกรณีที่ไม่มีของกลางตามมาตรา  ๕๐  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

“เงินค่าปรับ”  หมายความว่า  เงินที่ได้รับจากผู้กระทําความผิดตามคําพิพากษา  หรือจาก  
การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

“ผู้นําจับ”  หมายความว่า  บุคคลเดียวหรือหลายคน  ซึ่งนําเบาะแสหรือเค้าเงื่อนแห่งการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  มาแจ้งแก่ทางราชการจนทางราชการ
สามารถลงโทษผู้กระทําความผิดได้  แต่ต้องมิใช่เจ้าหน้าที่ผู้จับหรือข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่
ดําเนินการตามกฎหมายในเร่ืองนั้น 

“ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ”  หมายความว่า  ค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงในการดําเนินการใด ๆ  
เพื่อให้สัตว์หรือซากสัตว์ของกลางปลอดจากโรคระบาด 

“สารวัตร”  หมายความว่า  สารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
ทีไ่ด้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ให้มีอํานาจจัดการขายทอดตลาด 

ข้อ ๖ ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์  หรือผู้ที่อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายจ่ายเงินสินบน  ดังนี้   

250 รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๑) กรณีสิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา  ๔๑  (๖)  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
เฉพาะในส่วนที่ตกเป็นของกรมปศุสัตว์ตามมาตรา  ๔๖  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  ให้หักเงินที่ขายได้เป็นค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงในการดําเนินการ  เหลือเท่าใดให้หักไว้ 
ไม่เกินก่ึงหนึ่งเพื่อจ่ายเป็นเงินสินบนแก่ผู้นําจับ  ส่วนที่เหลือให้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

(๒) กรณีที่มีของกลางตามมาตรา  ๔๗  หรือมาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  แต่ขายทอดตลาดไม่ได้  หรือกรณีที่ไม่มีของกลาง  ให้จ่ายเงินสินบนจากเงินค่าปรับ 
ที่ได้ชําระต่อศาลหรือเงินค่าปรับจากการเปรียบเทียบไม่เกินก่ึงหนึ่งของจํานวนเงินค่าปรับดังกล่าว 

ข้อ ๗ กรณีที่ไม่มีผู้มารับเงินสินบนตามมาตรา  ๔๗  หรือมาตรา  ๕๐  ภายในห้าปี   
ให้นําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

ข้อ ๘ ให้นําเงินที่หักไว้ตามข้อ  ๖  ไปใช้จ่าย  ดังนี้ 
(๑) กรณีสิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้  เฉพาะในส่วนที่ตกเป็นของกรมปศุสัตว์  ให้หักเงินที่ขายได้ 

ไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
(๒) หักเงินที่เหลือไว้ไม่เกินก่ึงหนึ่งไว้เป็นเงินสินบน  เฉลี่ยจ่ายให้แก่ผู้นําจับในการดังกล่าว

เท่ากันทุกคน 
ข้อ ๙ เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดและเงินค่าปรับที่ได้ชําระต่อศาลหรือเงินค่าปรับจาก  

การเปรียบเทียบให้ฝากไว้ในบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง  ชื่อบัญชี  “เงินสินบนจากการกระทําความผิด   
ตามกฎหมายโรคระบาดสัตว์” 

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องนําเงินฝากไว้ที่ธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์ให้ขอทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลังก่อน 

ข้อ ๑๐ ให้กรมปศุสัตว์รายงานผลการใช้จ่ายเงินสินบนและเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
ให้กระทรวงการคลังทราบทุกวันทําการสุดท้ายของเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน 

ข้อ ๑๑ การบัญชี  ให้ถือปฏิบัติตามระบบบัญชีของส่วนราชการ  เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก
กระทรวงการคลังให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น  และเม่ือปิดบัญชีประจําปีแล้ว  ให้ส่งงบการเงินไปให้สํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบรับรองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรับรองงบการเงินแล้ว  ให้ส่งงบการเงินที่รับรอง
แล้วให้กรมบัญชีกลางทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับรอง 
งบการเงิน 

ข้อ ๑๒ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน  การเบิกเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน   
การนําเงินฝากคลังการพัสดุ  หรือวิธีปฏิบัติอื่นใดที่ไม่ได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับ
กรณีเงินงบประมาณรายจ่าย 
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   หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าด้วยการเข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาต   

ตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

เพื่อให้การเข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔   
หรือมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เพื่อตรวจหรือควบคุมให้การเป็นไป  
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  เพื่อให้การเฝ้าระวัง  
ป้องกัน  และควบคุมโรคระบาดสัตว์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๑  วรรคสี่  ประกอบมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติ   
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงวางระเบียบให้ถือปฏิบัติไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการเข้าไปในสํานักงานหรือสถาน
ประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ 
“สารวัตร”  หมายความว่า  สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“หมายค้น”  หมายความว่า  หมายค้นที่ออกตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา 
“บันทึกเหตุผลในการเข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการ”  หมายความว่า  หนังสือ

แสดงเหตุผลอันชอบธรรมในการเข้าไปเพ่ือตรวจหรือควบคุมสํานักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

“สํานักงานหรือสถานประกอบการ”  หมายความว่า  สํานักงานหรือสถานประกอบการ   
ของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  และมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  และมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๔ ให้ผู้อํานวยการสํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์  รักษาการตามระเบียบนี้   
หมวด  ๑ 

การเข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการ 
 

 

ข้อ ๕ การเข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการเพื่อตรวจหรือควบคุมการทําการค้าสัตว์
หรือซากสัตว์  ตามมาตรา  ๒๔  หรือการขาย  จําหน่าย  จ่าย  แจก  แลกเปลี่ยน  หรือมีไว้เพื่อขาย 

 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๖   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีความจําเป็นและจะต้องปฏิบัตินอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
ให้ขออนุมัติกระทรวงการคลัง 

ข้อ ๑๔ ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



   หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าด้วยการเข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาต   

ตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

เพื่อให้การเข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔   
หรือมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เพื่อตรวจหรือควบคุมให้การเป็นไป  
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  เพื่อให้การเฝ้าระวัง  
ป้องกัน  และควบคุมโรคระบาดสัตว์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๑  วรรคสี่  ประกอบมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติ   
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงวางระเบียบให้ถือปฏิบัติไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการเข้าไปในสํานักงานหรือสถาน
ประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ 
“สารวัตร”  หมายความว่า  สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“หมายค้น”  หมายความว่า  หมายค้นที่ออกตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา 
“บันทึกเหตุผลในการเข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการ”  หมายความว่า  หนังสือ

แสดงเหตุผลอันชอบธรรมในการเข้าไปเพ่ือตรวจหรือควบคุมสํานักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

“สํานักงานหรือสถานประกอบการ”  หมายความว่า  สํานักงานหรือสถานประกอบการ   
ของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  และมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

“ผู้รับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  และมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๔ ให้ผู้อํานวยการสํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์  รักษาการตามระเบียบนี้   
หมวด  ๑ 

การเข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการ 
 

 

ข้อ ๕ การเข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการเพื่อตรวจหรือควบคุมการทําการค้าสัตว์
หรือซากสัตว์  ตามมาตรา  ๒๔  หรือการขาย  จําหน่าย  จ่าย  แจก  แลกเปลี่ยน  หรือมีไว้เพื่อขาย 
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สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



   หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

หมวด  ๓ 
การรายงาน 

 
 

ข้อ ๑๐ ให้สารวัตรผู้ซึ่งรับผิดชอบการเข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ทํารายงาน  
การปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

(๑) สารวัตรรายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายใน  ๗  วัน  หลังจากเข้าดําเนินการ 
(๒) กรณีมีหมายค้น  เม่ือเสร็จสิ้นภารกิจให้สารวัตรทํารายงานการปฏิบัติงานอีกฉบับ   

เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานให้ศาลทราบตามคําสั่งในหมายค้นด้วย 
หมวด  ๔ 

การทําบันทึก 
 

 

ข้อ ๑๑ บันทึกเหตุผลในการเข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาต  
ตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บันทึกการตรวจสอบ  
การเข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บันทึกการยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์  ยานพาหนะ  เอกสาร 
หรือหลักฐานที่ เ ก่ียวข้องกับการกระทําผิด  ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ .  ๒๕๕๘   
และบันทึกการจับกุม  ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

   หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ซึ่งน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอของสัตว์หรือมีพ่อพันธุ์ของสัตว์เพื่อให้บริการผสมพันธุ์แก่สัตว์ 
ของบุคคลอื่น  โดยวิธีธรรมชาติ  ตามมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน  ดังนี้   

(๑) ก่อนเข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการให้สารวัตรแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อน  
โดยแสดงบัตรประจําตัวสารวัตร  แสดงนาม  ตําแหน่งและหน่วยงานต้นสังกัด  พร้อมมอบบันทึกเหตุผล
ในการเข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการ  ให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองสํานักงานหรือสถาน
ประกอบการหรือผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แทน  หากมีหมายคน้ต้องแสดงหมายค้นด้วย 

(๒) ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสํานักงานหรือสถานประกอบการหรือผู้รับใบอนุญาต   
หรือผู้แทน  เป็นผู้นําในการเข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการเพื่อตรวจและควบคุมการให้เป็น  
ไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

(๓) ในการเข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการให้สารวัตรถ่ายรูปหรือบันทึกวีดีโอ   
ไว้เป็นพยานหลักฐานโดยในรูปถ่ายหรือวีดีโอให้มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองสํานักงานหรือสถานประกอบการ  
หรือผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แทนอยู่ในรูปถ่ายหรือวีดีโอด้วย 

(๔) ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลจะเคล่ือนย้ายสิ่งต้องสงสัยออกจากสํานักงานหรือสถาน
ประกอบการให้สารวัตรสั่งให้หยุดเคลื่อนย้ายสิ่งต้องสงสัยดังกล่าวเสีย 

(๕) ในระหว่างการเข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการ  สารวัตรต้องพยายาม   
มิให้ทรัพย์สินสูญหาย  เสียหาย  และกระจัดกระจายเท่าที่จะทําได้ 

หมวด  ๒ 
การตรวจหรือควบคุมการปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๖ ให้สารวัตรตรวจและควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับใบอนุญาตให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ข้อ ๗ หากมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  
ให้สารวัตรตรวจค้นและยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์หรือพยานหลักฐานที่เก่ียวข้อง 

ขอ้ ๘ หากพบว่ามีผู้กระทําความผิดกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  ให้สารวัตรจับกุม 
ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีต่อไป 

ข้อ ๙ เม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานให้สารวัตรทําบันทึกการตรวจสอบ  การเข้าไปใน
สํานักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ 
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  พร้อมอ่านให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสํานักงานหรือสถานประกอบการ
หรือผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้แทนฟังพร้อมลงลายมือชื่อ 

254 รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



   หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

หมวด  ๓ 
การรายงาน 

 
 

ข้อ ๑๐ ให้สารวัตรผู้ซึ่งรับผิดชอบการเข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ทํารายงาน  
การปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

(๑) สารวัตรรายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายใน  ๗  วัน  หลังจากเข้าดําเนินการ 
(๒) กรณีมีหมายค้น  เม่ือเสร็จสิ้นภารกิจให้สารวัตรทํารายงานการปฏิบัติงานอีกฉบับ   

เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานให้ศาลทราบตามคําสั่งในหมายค้นด้วย 
หมวด  ๔ 

การทําบันทึก 
 

 

ข้อ ๑๑ บันทึกเหตุผลในการเข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาต  
ตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บันทึกการตรวจสอบ  
การเข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  บันทึกการยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์  ยานพาหนะ  เอกสาร 
หรือหลักฐานที่ เ ก่ียวข้องกับการกระทําผิด  ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ .  ๒๕๕๘   
และบันทึกการจับกุม  ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

255รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 
บันทึกการตรวจสอบการเขา้ไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการ 

ตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบญัญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ .ศ . ๒๕๕๘                   
วันท่ี............................................  เวลาประมาณ..........................น. สารวัตรว่าด้วยกฎหมายโรคระบาดสัตว์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
ได้ทําการตรวจสอบสํานักงานหรือสถานประกอบการและบันทึกการเข้าตรวจสอบไว้ ดังนี้  
๑. ชื่อสํานักงานหรือสถานประกอบการ........................................................................................................................................ 

ตั้งอยู่เลขท่ี.................หมู่ท่ี.......ถนน........................ตําบล/แขวง......................อําเภอ/เขต.......................จังหวัด.................. 
เบอร์โทรศัพท์สํานักงาน/สถานประกอบการ...........................................................................................................................                    

๒. ชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองสํานักงานหรือสถานประกอบการหรือผู้แทน................................................................................ 
๓. ชื่อผู้รับใบอนุญาต....................................................................................เลขท่ีใบอนุญาต....................................................... 
๔. ประเภท ค้าสัตว์ ซากสัตว์ ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ขาย จําหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน หรือมีไว้เพ่ือขายซ่ึงน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธ์ุหรือเอ็มบริโอของสัตว์ 
หรือมีพ่อพันธุ์ของสัตว์เพ่ือให้บริการผสมพันธุ์แก่สัตว์ของบุคคลอ่ืนโดยวิธีธรรมชาติตามมาตรา ๒๕           
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕. การตรวจสอบ 
๕.๑ ใบอนุญาต  มี เลขท่ี................................................ออกเมื่อ..........................หมดอายุ.............................  
   ไม่มี       รายใหม่       ไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

             ๕.๒ การกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (โทษทางอาญา) 
    ไม่มีการกระทาํความผิด 
    มีการกระทาํความผิด 

๕.๓ การดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไข ตามที่อธิบดีประกาศกาํหนด 
   ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
   ไม่ปฏิบัติตาม ดังนี้..................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 
         ๕.๔ อ่ืน............................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 
๖.  สรุปผลการเข้าไปในสํานกังานหรือสถานประกอบการเพื่อตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

๖.๑ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ครบถ้วน ไม่มีการฝา่ฝนืแต่อย่างใด 
๖.๒ การดําเนินคดี 
  จับกุมผู้กระทําความผิด 
  ร้องทุกข์กล่าวโทษ 
๖.๓ เสนอให้มีการเปรียบเทียบปรับ 
๖.๔ ยึดหรืออายัด สัตว์หรือซากสัตว์ ยานพาหนะ เอกสารหรือพยานหลักฐานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด 
  ยึด................................................................................................................................................ 
  อายัด........................................................................................................................................... 

เสร็จสิ้นการตรวจสอบฯ เวลา....................................น. 

เอกสารแนบท่ี  ๒   

   
บันทึกเหตุผลในการเข้าไปในสาํนักงานหรือสถานประกอบการของผู้รบัใบอนญุาต 
ตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบญัญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘                   
วันท่ี..................................  เวลาประมาณ.............................น. สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
ได้เข้าทําการตรวจสอบสํานักงานหรือสถานประกอบการชื่อ......................................................................................................... 
ตั้งอยู่เลขท่ี...............................หมู่ท่ี...........ถนน.............................ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต................................. 
จังหวัด................................... เบอร์โทรสํานักงาน/สถานประกอบ................................................มือถือ....................................... 
ชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองสํานักงานหรือสถานประกอบการหรือผู้แทน...................................................................................... 
ชื่อผู้รับใบอนุญาต.....................................................................เลขที่ใบอนุญาต............................................................................ 
เพ่ือเข้าตรวจสอบตาม   เข้าตรวจตามปกติ เพ่ือให้ดําเนินงานเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
     ได้รับแจ้ง / ร้องเรียน / ตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามท่ีอธิบดี
ประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
      มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
      ............................................................................................................................ 
 สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ได้แจ้งข้อความในบันทึกเหตุผลในการเข้าไปในสํานักงานหรือสถาน
ประกอบการให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองสํานักงานหรือสถานประกอบการหรือผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แทนทราบและได้มอบ
บันทึกดังกล่าวให้ตรวจสอบแล้ว 
 

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

   (                                           )  
 สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

 
 
       ............................................................ 
       (                                           )             
เจ้าของหรือผู้ครอบครองสํานักงานหรือสถานประกอบการ 

      หรือผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แทน 
 

 
        ลงชื่อ ............................................................ พยาน 
        (                                            )             
 
 
       ลงชื่อ ............................................................ พยาน 

    (                                           )             

เอกสารแนบท่ี  ๑ 

256 รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 
บันทึกการตรวจสอบการเขา้ไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการ 

ตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบญัญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ .ศ . ๒๕๕๘                   
วันท่ี............................................  เวลาประมาณ..........................น. สารวัตรว่าด้วยกฎหมายโรคระบาดสัตว์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
ได้ทําการตรวจสอบสํานักงานหรือสถานประกอบการและบันทึกการเข้าตรวจสอบไว้ ดังน้ี  
๑. ชื่อสํานักงานหรือสถานประกอบการ........................................................................................................................................ 

ตั้งอยู่เลขท่ี.................หมู่ท่ี.......ถนน........................ตําบล/แขวง......................อําเภอ/เขต.......................จังหวัด.................. 
เบอร์โทรศัพท์สํานักงาน/สถานประกอบการ...........................................................................................................................                    

๒. ชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองสํานักงานหรือสถานประกอบการหรือผู้แทน................................................................................ 
๓. ชื่อผู้รับใบอนุญาต....................................................................................เลขท่ีใบอนุญาต....................................................... 
๔. ประเภท ค้าสัตว์ ซากสัตว์ ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ขาย จําหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน หรือมีไว้เพ่ือขายซ่ึงน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธ์ุหรือเอ็มบริโอของสัตว์ 
หรือมีพ่อพันธุ์ของสัตว์เพ่ือให้บริการผสมพันธุ์แก่สัตว์ของบุคคลอื่นโดยวิธีธรรมชาติตามมาตรา ๒๕           
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕. การตรวจสอบ 
๕.๑ ใบอนุญาต  มี เลขท่ี................................................ออกเมื่อ..........................หมดอายุ.............................  
   ไม่มี       รายใหม่       ไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

             ๕.๒ การกระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (โทษทางอาญา) 
    ไม่มีการกระทาํความผิด 
    มีการกระทาํความผิด 

๕.๓ การดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไข ตามที่อธิบดีประกาศกาํหนด 
   ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
   ไม่ปฏิบัติตาม ดังน้ี..................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 
         ๕.๔ อ่ืน............................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 
๖.  สรปุผลการเข้าไปในสํานกังานหรือสถานประกอบการเพื่อตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

๖.๑ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ครบถ้วน ไม่มีการฝา่ฝนืแต่อย่างใด 
๖.๒ การดําเนินคดี 
  จับกุมผู้กระทําความผิด 
  ร้องทุกข์กล่าวโทษ 
๖.๓ เสนอให้มีการเปรียบเทียบปรับ 
๖.๔ ยึดหรืออายัด สัตว์หรือซากสัตว์ ยานพาหนะ เอกสารหรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด 
  ยึด................................................................................................................................................ 
  อายัด........................................................................................................................................... 

เสร็จสิ้นการตรวจสอบฯ เวลา....................................น. 

เอกสารแนบท่ี  ๒ 
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สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 
บันทึกยึดหรืออายัดสัตว์หรอืซากสัตว์ ยานพาหนะ เอกสารหรือหลักฐานทีเ่ก่ียวข้องกับการกระทําผิด 

ตามพระราชบญัญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   

เขียนท่ี......................................................... 
วันท่ี..............เดือน............................................. พ.ศ. .............. 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๑ (๖) หรือมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
วันนี ้ เ วลา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .น .   สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วย โรคระบาดสัตว์ ดังมีร ายชื ่อต่อ ไป น้ี
....................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................  
ได้เข้าไปตรวจสอบสํานักงานหรือสถานประกอบการชื่อ.................................................................................................................
ตั้งอยู่เลขท่ี...........................หมู่ท่ี...........ซอย.................................ถนน..........................................ตําบล/แขวง...........................
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................เบอร์โทรศัพท์................................................................... 
เข้าตรวจยานพาหนะหมายเลขทะเบียน........................................................สถานท่ีเกิดเหตุ......................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
แล้วได้ทําการ         ยึด......................................................................................................................................................... 
                    อายัด..................................................................................................................................................... 
 
ไว้เพ่ือส่งพนักงานสอบสวนเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการดําเนินคดีตามกฎหมาย โดยมีบัญชียึดหรืออายัดตามรายการดังต่อไปนี้ 
 
ลําดับ รายการ จํานวน หมายเหตุ 
    
    
    
    
    
    
    

 
อนึ่ง ในการยึดหรืออายัดคร้ังนี้  สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ผู้ทําการยึดหรืออายัด มิได้ทําให้ทรัพย์สิน 

ท่ีมีอยู่ในสถานที่นี้สูญหายหรือเสียหายแต่อย่างใด ผู้ดําเนินกิจการ เจ้าของ หรือผู้แทน ได้อ่านดูแล้ว และ/หรือ ได้รับฟังการอ่าน
ให้ฟังแล้วรับรองว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อรับรองไว้ต่อสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ท้ายบันทึก 
ลงชื่อ........................................................ผู้ยินยอมให้ยึดหรืออายัด    ลงชื่อ.....................................................สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์   

      (......................................................)             (..................................................)      ผู้ยึดหรืออายัด 
               ตําแหน่ง.................................................. 

ลงชื่อ.......................................................พยาน            ลงชื่อ......................................................พยาน 
     (........................................................)      (...................................................) 

 
 
 
 

เอกสารแนบท่ี  ๓ -๒- 
 

อนึ่ง ในการตรวจสอบสํานักงานหรือสถานประกอบการคร้ังนี้ สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
มิได้ทําให้ทรัพย์สินท่ีมีอยู่ในสํานักงานหรือสถานประกอบการ  สูญหาย เสียหาย หรือกระจัดกระจายแต่อย่างใด เจ้าของ     
หรือผู้ครอบครองสํานักงานหรือสถานประกอบการหรือผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แทน ได้อ่านบันทึกดูแล้ว และ/หรือได้รับฟัง    
การอ่านแล้วรับรองว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อรับรองไว้ต่อหน้าสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ท้ายบันทึก 

 
 

ลงชื่อ...............................................เจ้าของหรือผู้ครอบครองสํานักงานหรือสถานประกอบการหรือผู้รับใบอนุญาต 
  (..................................................) หรือผู้แทน                     

      
ลงชื่อ..............................................สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

             (..................................................) 
 

ลงชื่อ..............................................สารวัตรตามกฎหมายวา่ด้วยโรคระบาดสัตว์ / พยาน    
             (....................................................)  
        

ลงชื่อ..............................................พยาน      
  (....................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

258 รวมกฎหมายอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 
บันทึกยึดหรืออายัดสัตว์หรอืซากสัตว์ ยานพาหนะ เอกสารหรือหลักฐานทีเ่ก่ียวข้องกับการกระทําผิด 

ตามพระราชบญัญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   

เขียนท่ี......................................................... 
วันท่ี..............เดือน............................................. พ.ศ. .............. 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๑ (๖) หรือมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
วันนี ้ เ วลา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .น .   สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วย โรคระบาดสัตว์ ดังมีร ายชื ่อต่อ ไป น้ี
....................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................  
ได้เข้าไปตรวจสอบสํานักงานหรือสถานประกอบการชื่อ.................................................................................................................
ตั้งอยู่เลขท่ี...........................หมู่ท่ี...........ซอย.................................ถนน..........................................ตําบล/แขวง...........................
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................เบอร์โทรศัพท์................................................................... 
เข้าตรวจยานพาหนะหมายเลขทะเบียน........................................................สถานท่ีเกิดเหตุ......................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
แล้วได้ทําการ         ยึด......................................................................................................................................................... 
                    อายัด..................................................................................................................................................... 
 
ไว้เพ่ือส่งพนักงานสอบสวนเพ่ือเป็นพยานหลักฐานในการดําเนินคดีตามกฎหมาย โดยมีบัญชียึดหรืออายัดตามรายการดังต่อไปนี้ 
 
ลําดับ รายการ จํานวน หมายเหตุ 
    
    
    
    
    
    
    

 
อนึ่ง ในการยึดหรืออายัดคร้ังนี้  สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ผู้ทําการยึดหรืออายัด มิได้ทําให้ทรัพย์สิน 

ท่ีมีอยู่ในสถานที่นี้สูญหายหรือเสียหายแต่อย่างใด ผู้ดําเนินกิจการ เจ้าของ หรือผู้แทน ได้อ่านดูแล้ว และ/หรือ ได้รับฟังการอ่าน
ให้ฟังแล้วรับรองว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อรับรองไว้ต่อสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ท้ายบันทึก 
ลงชื่อ........................................................ผู้ยินยอมให้ยึดหรืออายัด    ลงชื่อ.....................................................สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์   

      (......................................................)             (..................................................)      ผู้ยึดหรืออายัด 
               ตําแหน่ง.................................................. 

ลงชื่อ.......................................................พยาน            ลงชื่อ......................................................พยาน 
     (........................................................)      (...................................................) 

 
 
 
 

เอกสารแนบท่ี  ๓ 
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สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



บันทึกการจับกุม 
 
คดีดําที่......................./......................           ปจว.ข้อ…..............…............เวลา………….. 
คดีแดงที่..................../.......................           คดีอาญาท่ี……….......……............................                 
                                                              บัญชีของกลางลําดับที่...............................        
   
สถานที่บันทึก........................................................................................................................................................ 
วัน/เดือน/ปี ที่บันทึก วันที่............... เดือน...................................พ.ศ. ...................................... 
วัน/เดือน/ปี ที่จับกุม วันที่.............. เดือน.....................................พ.ศ. ................... เวลาประมาณ.................น. 
สถานที่จับกมุ  ที่ ............................................................................................................................................................... 
นามสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์หรือเจ้าพนักงานที่ร่วมจับกุม ........................................ 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหา คือ 

๑. ...................................................................................................................................... ผู้ต้องหาที่ ๑  
๒. ...................................................................................................................................... ผู้ต้องหาที่ ๒ 
๓. ...................................................................................................................................... ผู้ต้องหาที่ ๓ 
๔. ...................................................................................................................................... ผู้ต้องหาที่ ๔ 
พร้อมด้วยของกลาง มี............................................................................................................................. 

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

.......................................................................................................................................................
 ตําแหน่งที่พบของกลาง........................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................               
           โดยกล่าวหาว่า....................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
 พฤติการณ์แห่งคดี โดยย่อ ..................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  

เอกสารแนบท่ี  ๔ 
บัญชีแนบท้ายการอายัด 

 
เขียนที่................................................................ 

วันที่...........เดือน........................ พ.ศ........... 
 ตามบันทึกการอายัด................................................................................................................................ 
ลงวันที่................................ข้าพเจ้า................................................................อายุ.........ปี  เช้ือชาติ..................... 
สัญชาติ....................... อยู่บ้านเลขที่........................ หมู่ที่........ ซอย.......................... ถนน................................. 
ตําบล/แขวง......................................... อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด......................................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน...................................................... เบอร์โทรศัพท์........................................... 
จะเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินที่อายัดดังกล่าว จํานวน...........................ให้อยู่ในสภาพเดิมไม่ทําให้เสียหาย ทําลาย 
ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทําให้สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใดๆ หรือถอน ทําให้เสียหาย 
ทําลายหรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งตราหรือเคร่ืองหมายอันได้ประทับหรือหมายไว้ที่สิ่งใดๆ ในการปฏิบัติตามหน้าที่    
เพ่ือเป็นหลักฐานในการอายัด ทั้งนี้จนกว่าจะได้รับคําสั่งให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 
 โดยเก็บทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ที่สถานที่..........................................................เลขที่.................หมู่ที่........ 
ซอย......................... ถนน.............................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต..................................... 
จังหวัด..............................เบอร์โทรศัพท์สํานักงาน/สถานประกอบการ........................................มอืถือ.............................. 
 
     
 
ลงช่ือ......................................ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน     ลงช่ือ.................................สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  
  (................................................)           (.................................................)           ผู้อายัด  
 
ลงช่ือ.........................................พยาน      ลงช่ือ...............................................พยาน 
  (.................................................)           (.................................................) 
 

แผนผงัที่เก็บทรัพยส์ินที่ถูกอายัด 
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สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



บันทึกการจับกุม 
 
คดีดําที่......................./......................           ปจว.ข้อ…..............…............เวลา………….. 
คดีแดงที่..................../.......................           คดีอาญาท่ี……….......……............................                 
                                                              บัญชีของกลางลําดับท่ี...............................        
   
สถานที่บันทึก........................................................................................................................................................ 
วัน/เดือน/ปี ที่บันทึก วันที่............... เดือน...................................พ.ศ. ...................................... 
วัน/เดือน/ปี ที่จับกุม วันที่.............. เดือน.....................................พ.ศ. ................... เวลาประมาณ.................น. 
สถานที่จับกุม  ที่ ............................................................................................................................................................... 
นามสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์หรือเจ้าพนักงานที่ร่วมจับกุม ........................................ 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหา คือ 

๑. ...................................................................................................................................... ผู้ต้องหาที่ ๑  
๒. ...................................................................................................................................... ผู้ต้องหาท่ี ๒ 
๓. ...................................................................................................................................... ผู้ต้องหาท่ี ๓ 
๔. ...................................................................................................................................... ผู้ต้องหาท่ี ๔ 
พร้อมด้วยของกลาง มี............................................................................................................................. 

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

.......................................................................................................................................................
 ตําแหน่งที่พบของกลาง........................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................               
           โดยกล่าวหาว่า....................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
 พฤติการณ์แห่งคดี โดยย่อ ..................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  

เอกสารแนบท่ี  ๔ 
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          ได้รับสําเนาบันทึกการจับกุมน้ีไว้แล้ว 
 

(ลงช่ือ)................................................ผู้ต้องหา 
      (.....................................................) 

 

-๒- 
 

 ขณะกระทําการจับกุม เจ้าพนักงานที่จับกุมได้แจ้งให้ผู้ถูกจับกุมทราบด้วยว่า ผู้ถูกจับกุมมีสิทธิที่จะให้การ 
หรือไม่ให้การ และถ้อยคําของผู้ถูกจับกุมน้ันอาจใช้พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ และมีสิทธิที่จะพบ 
และปรึกษาทนายความ และมีสิทธิแจ้งให้ญาติหรือผู้ที่วางใจทราบถึงการถูกจับกุม ผู้ถูกจับกุมรับทราบ         
ข้อกล่าวหา และสิทธิของผู้ถูกจับกุม ดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
 ในช้ันการจับกุม ผู้ต้องหาให้การ............................................................................................................ 
ที่เกิดเหตุ ............................................................................................................................................................ 
วัน/เดือน/ปี ที่เกิดเหตุ ......................................................................เวลาประมาณ..................................... น.
 อนึ่ง ในการจับกุมผู้ต้องหาในครั้งนี้ สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์หรือผู้ทําการจับกุม          
ไม่ได้บังคับขู่เข็ญ หลอกลวง หรือให้สัญญา มิได้เอาทรัพย์สินหรือเรียกร้องเอาทรัพย์สินของผู้ต้องหาผู้หนึ่งผู้ใด                 
มาเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือพวกแต่อย่างใด อีกทั้งมิได้ทําให้ทรัพย์สินของผู้ใดเสียหาย สูญหาย หรือเสื่อมค่า        
แต่ประการใด และมิได้ทําให้ผู้ถูกจับกุมได้รับอันตรายต่อกายหรือจิตใจแต่อย่างใด ได้อ่านบันทึกการจับกุมน้ี   
ให้ผู้ถูกจับกุมฟังแล้ว รับรองว่าถูกต้องจึงให้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
  
 
(ลงช่ือ)……….…..……………………...........ผู้ต้องหาที่ ๑        (ลงช่ือ)……….…..…….…………………....... ผู้ต้องหาที่ ๒ 
        (...................................................)          (........................................................)  
 
(ลงช่ือ)……….…..…………………………......ผู้ต้องหาที่ ๓        (ลงช่ือ)……….…..………………………........ ผู้ต้องหาที่ ๔ 
        (..................................................)          (.........................................................) 
 
(ลงช่ือ)……….…..………………………....... สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ผู้จับกุม        
      (.....................................................) 
 
(ลงช่ือ)……….…..………………………........ ผู้ร่วมจับกุม      (ลงช่ือ)……….…..……………………........... ผู้ร่วมจับกุม 
       (...................................................)           (...................................................)        
 
(ลงช่ือ)……….…..………………................ ผู้ร่วมจับกุม       (ลงช่ือ)……….…..……………………........... ผู้ร่วมจับกุม 
       (...................................................)          (.....................................................) 
 
 

(ลงช่ือ).................................................... ผู้ร่วมจับกุม / บันทึก / อ่าน 
          (...........................................................) 
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 หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาด 

หรือเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย 
ในภาคตะวันออกของประเทศไทย   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมเคล่ือนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  เข้าในหรือผ่าน   
เขตควบคุมโรคระบาดหรือเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเป่ือยในภาคตะวันออกของประเทศไทย  
ตามมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เป็นไปในแนวทางเดียวกัน   
อันจะส่งผลให้การป้องกันและควบคุมโรคระบาดมีประสิทธิภาพ  เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติงาน 
ป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์  การตรวจสอบอาการของสัตว์จําพวกโค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  
หมูป่า  และกวาง  รวมถึงการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  ก่อนการเคล่ือนย้ายเข้าในหรือผ่านเขต
ควบคุมโรคระบาดหรือเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย 

อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายประกอบมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงวางระเบียบให้ถือปฏิบัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ 
หรือซากสัตว์  เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดหรือเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเป่ือย 
ในภาคตะวันออกของประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“เขตควบคุมโรคระบาดหรือเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย”  หมายความว่า   

เขตควบคุมโรคระบาดหรือเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในโค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  
หมูป่า  และกวาง  ในภาคตะวันออกของประเทศไทย  ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

“สัตวแพทย์ประจําท้องที่”  หมายความว่า  สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะ
ประจําในท้องที่ที่ตนเองรับผิดชอบ 

“สัตวแพทย์”  หมายความว่า  สัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์”  หมายความว่า  เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วย

โรคระบาดสัตว์ 
“สัตว์”  หมายความว่า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  หมูป่า  และกวาง  และให้หมายความ

รวมถึงนํ้าเชื้อสําหรับผสมพันธุ์และเอ็มบริโอของสัตว์เหล่านี้ด้วย 
“ซากสัตว์”  หมายความว่า   
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 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๑) ร่างกายหรือส่วนของร่างกายโค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  หมูป่า  และกวางที่ตายแล้ว   
(๒) สิ่งใด ๆ  ที่ได้จากโค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  หมูป่า  และกวางที่มีชีวิตหรือที่ตายแล้ว 
(๓) อาหารสุกที่ทํา  ประกอบ  หรือปรุงจากซากโค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  หมูป่า  และกวาง  

ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(๔) สิ่งประดิษฐ์สําเร็จรูปที่ทําจากซากโค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  หมูป่า  และกวาง  

ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
“โรคระบาด”  หมายความว่า  โรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“พาหะของโรคระบาด”  หมายความว่า  พาหะของโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“การตรวจโรคระบาด”  หมายความว่า  การตรวจสุขภาพสัตว์และสุขศาสตร์ซากสัตว์ทั้งทางกายภาพ

และหรือทางห้องปฏิบัติการ  เพื่อค้นหาหรือทราบว่าเป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด 
“ทําลายเชื้อโรคระบาด”  หมายความว่า  การกระทําใด ๆ  เพื่อให้ปราศจากเชื้อโรคระบาด   

กับวัสดุอุปกรณ์ที่สัมผัสกับตัวสัตว์หรือซากสัตว์  ยานพาหนะบรรทุกสัตว์  อาคารสถานท่ี  ภาชนะส่ิงห่อหุ้ม  
หรือกักขัง  รวมตลอดถึงการกระทําที่ตัวสัตว์หรือซากสัตว์ 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการตรวจรับรองสัตว์หรือซากสัตว์  เข้าใน   
หรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดหรือเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทยท่ีกรมปศุสัตว์แต่งตั้ง 

“หนังสืออนุญาต”  หมายความว่า  หนังสืออนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  เข้าใน  
หรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดหรือเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย 

“ผู้ออกหนังสืออนุญาต”  หมายความว่า  อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือสัตวแพทย์ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์
มอบหมาย 

ข้อ ๔ ให้ผู้อํานวยการสํานักควบคุม  ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์รักษาการตามระเบียบน้ี 
ข้อ ๕ ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่เป็นผู้รับคําขออนุญาตเคล่ือนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าใน  

หรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดหรือเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย 

ข้อ ๖ การขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เพื่อการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลาง  
หรือเพื่อการขาย  จําหน่าย  จ่าย  แจก  แลกเปลี่ยน  หรือมีไว้เพื่อการขายซ่ึงน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์ 
หรือเอ็มบริโอของสัตว์หรือพ่อพันธุ์ของสัตว์เพื่อให้บริการผสมพันธุ์แก่สัตว์ของบุคคลอื่น  สัตวแพทย์
ประจําท้องที่จะต้องทําการบันทึกหมายเลข  และสถานท่ีที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  
หรือมาตรา  ๒๕  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  แล้วแต่กรณี  ไว้ในแบบคําขออนุญาต 

ข้อ ๗ การขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดหรือเขตปลอด  
โรคระบาดชนิดปากและเท้าเป่ือยในภาคตะวันออกของประเทศไทย  ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่ตรวจสอบ  
และดําเนินการดังต่อไปนี้ 
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(๑) ให้มีการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่อธิบดี  
กรมปศุสัตว์ประกาศกําหนด 

(๒) สัตว์ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
๓๐  วัน  และไม่เกิน  ๑๒๐  วัน  โดยนับถัดจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีนจนถึงวันที่ทําการเคลื่อนย้าย  
การยกเว้นการฉีดวัคซีนดังกล่าวในสัตว์ดังต่อไปนี้  ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่มีอํานาจพิจารณาตามที่
เห็นสมควร 

 ก. ลูกสุกรที่มีอายุน้อยกว่า  ๘  สัปดาห์ 
 ข. ลูกโค  ลกูกระบือ  ลูกแพะ  หรือลูกแกะที่มีอายุน้อยกว่า  ๔  เดือน 
(๓) กรณีสัตว์ที่เคลื่อนย้ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําไปฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ 
 ก. ต้องเป็นสัตว์ที่เลี้ยงอยู่ในฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเป่ือยที่กรมปศุสัตว์รับรอง   

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๙๐  วัน  ก่อนการเคล่ือนย้าย  โดยในพ้ืนที่รอบฟาร์มรัศมี  ๑๐  กิโลเมตร  
จะต้องไม่มีการระบาดของโรคปากและเท้าเป่ือยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๙๐  วัน  ก่อนการเคลื่อนย้ายด้วย 

 ข. ให้กักดูอาการของโรคระบาดในฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเป่ือยตามข้อ  ๗  (๓)  ก.  
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน  ก่อนการเคล่ือนย้าย  โดยสัตว์ต้องไม่แสดงอาการของโรคปากและ
เท้าเปื่อย  และต้องไม่มีการนําสัตวกี์บคู่อื่นเข้ามาปะปนในโรงเรือนหรือฟาร์มที่ใช้กักสัตว์  และในระหว่างการกัก  
บริเวณพื้นที่รอบฟาร์มดังกล่าวในรัศมี  ๑๐  กิโลเมตร  จะต้องไม่มีการระบาดของโรคปากและเท้าเป่ือย  
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน  ก่อนการเคลื่อนย้าย 

 ค. โรงฆ่าสัตว์ต้องได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆ่าสัตว์  (Good  Manufacturing  
Practice : GMP)  จากกรมปศุสัตว์   

(๔) กรณีสัตว์ที่เคลื่อนย้ายโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําไปฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ 
 ก. ต้องเป็นสัตว์ที่เลี้ยงอยู่ในฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเป่ือยที่กรมปศุสัตว์รับรอง   

มาตั้งแต่กําเนิด  หรือ   
 ข. กรณีสัตว์ที่จะเคลื่อนย้ายไม่ได้กําเนิดในฟาร์มตามข้อ  ๗  (๔)  ก.  แต่ได้นําเข้ามาเล้ียง  

จากฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย  หรือฟาร์มอื่นซึ่งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การนําสัตว์เข้าฟาร์มปลอดโรค  
ปากและเท้าเปื่อย  จะต้องเลี้ยงอยู่ในฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเป่ือยดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
๙๐  วัน  ก่อนการเคลื่อนย้าย  และพื้นที่รอบฟาร์มรัศมี  ๑๐  กิโลเมตร  ต้องไม่มีการระบาดของโรคปาก
และเท้าเปื่อย  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๙๐  วัน  ก่อนการเคลื่อนย้ายด้วย 

 ค. ให้กักสัตว์ตามข้อ  ๗  (๔)  ก.  และ  ข.  เพื่อดูอาการของโรคระบาดในฟาร์มปลอดโรค  
ปากและเท้าเปื่อย  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน  ก่อนการเคล่ือนย้าย  โดยสัตว์ต้องไม่แสดง
อาการของโรคปากและเท้าเป่ือย  และต้องไม่มีการนําสัตว์กีบคู่อื่นเข้ามาปะปนในโรงเรือนหรือฟาร์ม 
ที่ใช้กักสัตว์  และในระหว่างการกักบริเวณพ้ืนที่รอบฟาร์มดังกล่าวในรัศมี  ๑๐  กิโลเมตร  จะต้องไม่มี
การระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน  ก่อนการเคลื่อนย้ายด้วย 
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 ง. ในระหว่างการกักตามข้อ  ๗  (๔)  ค.  ให้เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจพิสูจน์ว่าไม่มีหลักฐาน  
การติดเชื้อโรคปากและเท้าเปื่อยมาก่อน 

(๕) กรณีน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์ของสัตว์   
 ก. น้ําเชื้อต้องมาจากสัตว์ซึ่งอยู่ในฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเป่ือยที่กรมปศุสัตว์รับรอง  

และสัตว์ทุกตัวในฟาร์มต้องไม่มีอาการของโรคปากและเท้าเปื่อยในวันที่ทําการรีดน้ําเชื้อและหลังการรีดน้ําเชื้อ
เป็นระยะเวลา  ๓๐  วัน 

 ข. กรณีน้ําเชื้อที่มาจากสัตว์ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย  ต้องฉีดวัคซีนดังกล่าว
มาแล้วอย่างน้อย  ๒  คร้ัง  โดยฉีดวัคซีนครั้งสุดท้ายเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน  แต่ไม่เกิน  
๑๒๐  วัน  โดยนับถัดจากวันที่สัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนจนถึงวันที่รีดน้ําเชื้อ  และต้องมีการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ําเชื้อ
เพื่อตรวจพิสูจน์ว่าไม่มีหลักฐานการติดเชื้อโรคปากและเท้าเปื่อยมาก่อน 

 ค. กรณีน้ําเชื้อที่มาจากสัตว์ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย   
สัตว์นั้นต้องมีการเก็บตัวอย่างซีรั่มภายหลังการรีดน้ําเชื้อไปแล้ว  ๒๑  วัน  แต่ไม่เกิน  ๓๐  วัน   
เพื่อทดสอบระดับแอนติบอดีของโรคปากและเท้าเป่ือยและต้องไม่พบระดับแอนติบอดี  โดยวิธี  LP-ELISA   

 ง. สัตว์ร่วมฝูงที่อยู่ในฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยเพื่อผลิตน้ําเชื้อต้องไม่มีการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยภายใน  ๓๐  วัน  ก่อนวันรีดน้ําเชื้อ 

 จ. ต้องไม่มีสัตว์อื่นเคลื่อนย้ายเข้ามาปะปนในโรงเรือนที่ใช้เลี้ยงสัตว์เป็นระยะเวลา   
๓๐  วัน  ก่อนวันที่รีดน้ําเชื้อ 

 ฉ. ในรัศมี  ๑๐  กิโลเมตร  รอบฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยเพื่อผลิตน้ําเชื้อ 
หรือสถานที่  เก็บน้ําเชื้อ  ต้องไม่มีการระบาดของโรคปากและเท้าเป่ือยเป็นระยะเวลา  ๓๐  วันก่อนและ
หลังการรีดหรือเก็บน้ําเชื้อ 

 ช. อนุญาตให้เคลื่อนย้ายน้ําเชื้อได้ภายหลังรีดน้ําเชื้อมาแล้ว  ๓๐  วัน 
(๖) ฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย  ฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยเพื่อผลิตน้ําเชื้อ  

หรือสถานที่เก็บน้ําเชื้อ  ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการก่อน 
(๗) กรณีสัตว์ที่นําเข้าหรือนําผ่านมาจากต่างประเทศ  ต้องเป็นสัตว์มาจากประเทศท่ีได้รับ  

การรับรองสถานภาพปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ  (OIE)  
และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเก่ียวกับการนําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักรซ่ึงสัตว์
และซากสัตว์  ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

ข้อ ๘ การขออนุญาตเคล่ือนย้ายซากสัตว์เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดหรือเขต
ปลอดโรคระบาดชนิดโรคปากและเท้าเป่ือยในภาคตะวันออกของประเทศไทย  ให้สัตวแพทย์ประจํา
ท้องที่ตรวจสอบและดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีเป็นซากสัตว์ประเภทเนื้อสัตว์ 
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 ก. ต้องได้จากสัตว์ซึ่งอยู่ในฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยที่กรมปศุสัตว์รับรอง   
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย  ๓๐  วัน  และพื้นที่รอบฟาร์มในรัศมี  ๑๐  กิโลเมตร  จะต้องไม่มีการระบาด
ของโรคปากและเท้าเป่ือยตามระยะเวลาดังกล่าวด้วย 

 ข. ต้องมาจากสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยมาแล้วอย่างน้อย  
๒  คร้ัง  โดยการฉีดวัคซีนครั้งสุดท้ายเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน  แต่ไม่เกิน  ๑๒๐  วัน  โดยนับ
ถัดจากวันที่สัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนจนถึงวันเข้าฆ่าและสัตว์ต้องได้รับการตรวจก่อนการฆ่าและหลังการฆ่า
โดยสัตวแพทย์  หรือตามที่กฎหมายว่าด้วยการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์กําหนดไว้ 

 ค. ต้องเป็นเน้ือถอดกระดูก  ซึ่งไม่มีเท้า  หัว  เครื่องใน  และเน้ือดังกล่าวต้องไม่ปนต่อมน้ําเหลือง  
โดยก่อนการถอดกระดูกจะต้องเก็บซากสัตว์ไว้ที่อุณหภูมิระหว่าง  ๒  ถึง  ๔  องศาเซลเซียส  เป็นเวลา  
ไม่น้อยกว่า  ๒๔  ชั่วโมง  หรือวัดค่าความเป็นกรดด่าง  (PH)  ที่กล้ามเนือ้ได้ต่ํากว่า  ๖.๐   

 ง. ต้องผ่านกระบวนการฆ่าจากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับ   
โรงฆ่าสัตว์  (Good  Manufacturing  Practice  :  GMP)  จากกรมปศุสัตว์ 

 จ. โรงฆ่าสัตว์ตามข้อ  ๘  (๑)  ง.  ต้องไม่พบโรคปากและเท้าเป่ือยตั้งแต่นําสัตว์นั้นเข้า
มาฆ่าจนสิ้นสุดกระบวนการฆ่า 

 ฉ. โรงฆ่าสัตว์  สถานท่ีตัดแต่งซากสัตว์  ที่พักซากสัตว์  ต้องได้รับการตรวจสอบและ
รับรองจากคณะกรรมการก่อน 

 ช. กรณีเนื้อสัตว์ที่นําเข้าหรือนําผ่านมาจากต่างประเทศ  ต้องเป็นเนื้อสัตว์ที่มาจาก
ประเทศที่ได้รับการรับรองสถานภาพปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ  
(OIE)  และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขเกี่ยวกับการนําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักรซ่ึงสัตว์  
และซากสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

(๒) กรณีซากสัตว์ประเภทขน  (wool  and  hair)  ให้มีการทําลายเชื้อโรคระบาด  ดังต่อไปนี้ 
 ก. แช่น้ําสบู่ผสมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์  หรือแช่น้ําสบู่ผสมกับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์  หรือ 
 ข. ใช้ปูนขาว  หรือโซเดียมซัลไฟด์  หรือ 
 ค. ใช้วิธีรมควัน  ๒๔  ชั่วโมง  โดยใช้ฟอร์มาลิน  ๕๓  มิลลิลิตร  และโพแทสเซียม 

เปอร์แมงกาเนต  ๓๕  กรัมต่อพื้นที่หนึ่งลูกบาศก์เมตร  รมควันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย  ๒๔  ชั่วโมง  หรือ 
 ง. ใช้น้ําอุณหภูมิ  ๖๐ - ๗๐  องศาเซลเซียสผสมผงซักฟอก  ล้างทําความสะอาด  หรือ 
 จ. ใช้วิธีเก็บขนที่อุณหภูมิ  ๔  องศาเซลเซียส  เป็นระยะเวลานาน  ๔  เดือน  หรือที่

อุณหภูมิ  ๑๘  องศาเซลเซียส  เป็นระยะเวลานาน  ๔  สัปดาห์  หรืออุณหภูมิ  ๓๗  องศาเซลเซียส   
เป็นระยะเวลานาน  ๘  วัน 

(๓) กรณีซากสัตว์ประเภทขนแข็ง  (bristles)  ให้มีการทําลายเชื้อโรคระบาดโดยผ่านกระบวนการต้ม  
๑  ชั่วโมง  หรือแช่ในสารละลายฟอร์มัลดีไฮด์  ๑  %  (เตรียมจากฟอร์มาลิน  ๓๐  มิลลิลิตร  ในน้ํา  ๑  ลิตร)  
อย่างน้อยนาน  ๒๔  ชั่วโมง 
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 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๔) กรณีซากสัตว์ประเภทหนังสัตว์  (hide  and  skin)  ให้มีการทําลายเชื้อโรคระบาด 
โดยใช้วิธีหมักในเกลือที่ผสมโซเดียมคาร์บอเนต  ๒  %  เป็นระยะเวลานาน  ๒๘  วัน 

(๕) กรณีซากสัตว์ประเภทอ่ืนจะให้มีการทําลายเชื้อโรคระบาดหรือไม่  วิธีการใดให้เป็นไป  
ตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

ข้อ ๙ กรณีการปฏิบัติในการขออนุญาตเคล่ือนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ที่ ไม่ครบถ้วน   
ตามความในระเบียบนี้  ผู้ออกหนังสืออนุญาตจะผ่อนผันอนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  เข้าในหรือผ่าน  
เขตควบคุมโรคระบาดหรือเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเป่ือยในภาคตะวันออกของประเทศไทยก็ได้ 

ข้อ ๑๐ เม่ือสัตวแพทย์ประจําท้องที่ได้รับคําขอตามข้อ  ๕  และได้ตรวจสอบหรือดําเนินการ 
ตามข้อ  ๖  ข้อ  ๗  หรือข้อ  ๘  แล้ว  หากสัตวแพทย์ประจําท้องที่ต้นทางเห็นสมควรอนุญาต 
ให้เคล่ือนย้ายได้  ให้รายงานผลการปฏิบัติพร้อมเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องและเสนอความเห็นต่อผู้ออก
หนังสืออนุญาตทราบ  โดยด่วนที่สุด  เพื่อพิจารณาอนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในหรือผ่าน
เขตควบคุมโรคระบาด  หรือเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเป่ือยในภาคตะวนัออกของประเทศไทย 

ข้อ ๑๑ ให้ผู้ออกหนังสืออนุญาต  พิจารณาดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ก่อนออกหนังสืออนุญาตให้พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมข้อมูลเอกสาร

หลักฐานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องในการตรวจสอบและดําเนินงานตามข้อ  ๑๐  ให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กําหนด   
ในระเบียบนี้ 

(๒) ผู้ออกหนังสืออนุญาตกําหนดจํานวนวันที่ให้ใช้หนังสืออนุญาตให้เหมาะสมกับระยะทาง  
ในการเดินทาง  แต่ต้องไม่เกิน  ๔๘  ชั่วโมง  นับจากวันอนุญาต  โดยไม่มีการปะปนกับสัตว์อื่นในระหว่าง
การขนย้าย   

(๓) กรณีที่ต้องใช้ยานพาหนะขนส่งสัตว์หรือซากสัตว์จํานวนหลายคัน  ให้ออกหนังสืออนุญาต
เป็นรายคัน 

(๔) แจ้งการขออนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังสัตวแพทย์ประจําท้องที่ปลายทางซึ่งสัตว์
หรือซากสัตว์นั้นจะเคล่ือนย้ายไป  โดยวิธีด่วนที่สุด  เช่น  โทรสาร  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือทาง
ระบบอินเตอร์เน็ต  เป็นต้น 

ข้อ ๑๒ ให้ผู้ออกหนังสืออนุญาตหรือสัตวแพทย์ที่ได้รับมอบหมายไปทําการตรวจโรคระบาดสัตว์
หรือซากสัตว์ที่ได้รับอนุญาต  หากไม่พบโรคระบาด  ใหค้วบคุมการนําสัตว์หรือซากสัตว์ข้ึนยานพาหนะ  
ให้เรียบร้อย  และให้มีการทําลายเชื้อโรคระบาดดังต่อไปนี้  ก่อนมอบหนังสืออนุญาตให้แก่ผู้ขอรับหนังสืออนุญาต   

(๑) สั่งให้ผู้ขอรับหนังสืออนุญาตชําระล้างยานพาหนะ  ภาชนะท่ีใช้บรรจุ  วัสดุอุปกรณ์   
ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ให้สะอาดก่อนที่จะใช้บรรทุกสัตว์หรือซากสัตว์ 

(๒) เม่ือนําสัตว์ขึ้นยานพาหนะแล้ว  ให้ทําลายเชื้อโรคระบาดด้วยวิธีการฉีดพ่นด้วยน้ํายา   
ฆ่าเชื้อโรคท่ียานพาหนะ  และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ซึ่งเก่ียวข้องกับการบรรทุกสัตว์  เช่น  วัสดุรองพื้น 
หรือวัสดุที่สัมผัสกับสัตว์ 
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 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

(๓) สั่งให้ผู้ขอรับหนังสืออนุญาตชําระล้างยานพาหนะ  ภาชนะที่ใช้บรรจุ  วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิด 
ที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ให้สะอาดภายหลังจากที่นําสัตว์หรือซากสัตว์ลงจาก
ยานพาหนะเมื่อถึงปลายทางแล้วทันที   

ข้อ ๑๓ เม่ือสัตวแพทย์ประจําท้องที่ปลายทางหรือสัตวแพทย์ที่ได้รับมอบหมายได้รับแจ้ง  
จากผู้ออกหนังสืออนุญาตตามข้อ  ๑๑  (๔)  แล้วให้ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ที่เคลื่อนย้ายมาถึงและให้
บันทึกรายการตอบรับสัตว์หรือซากสัตว์ตามแบบที่กรมปศุสัตว์กําหนด  โดยให้ตรวจสอบโรคระบาด  และ
จํานวนสัตว์ตามที่ได้รับอนุญาต  หากตรวจพบสัตว์หรือซากสัตว์เป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด  
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดให้รายงานปศุสัตว์จังหวัดต้นทางและปลายทาง  รวมถึงปศุสัตว์
เขตท้องที่ต้นทางและปลายทางทราบโดยวิธีด่วนที่สุดและดําเนินการควบคุมโรคตามมาตรการที่กรมปศุสัตว์
กําหนดต่อไป 

ในวันที่สัตว์หรือซากสัตว์มาถึงตามกําหนดท่ีได้รับแจ้งจากผู้ออกหนังสืออนุญาตแต่สัตวแพทย์
ประจําท้องที่ปลายทางหรือสัตวแพทย์ที่ได้รับมอบหมายตรวจไม่พบสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าว  จนเวลา
ล่วงเข้าไปในวันถัดไปอีกหนึ่งวัน  หรือตรวจสอบพบว่าสัตว์หรือซากสัตว์ไม่ครบถ้วนหรือเกินจํานวนตามที่
ระบุไว้ในหนังสืออนุญาต  ให้ทําการสอบสวนหาสาเหตุและข้อเท็จจริงพร้อมทั้งให้ติดต่อขอสําเนา
หลักฐานหนังสืออนุญาตจากผู้ออกหนังสืออนุญาต  หากพบว่ามีการกระทําการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติ 
แห่งกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  ให้ดําเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน  เพื่อทําการ
สอบสวนและดําเนินคดีต่อไปแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

ข้อ ๑๔ ในกรณีสัตว์ที่เคลื่อนย้ายโดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําไปฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ให้สัตวแพทย์
ประจําท้องที่ปลายทางดําเนินการกักไว้เป็นเอกเทศในสถานกักกันสัตว์ปลายทางที่ปศุสัตว์จังหวัดรับรอง  
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามวันนับถัดจากวันที่สัตว์มาถึง 

ข้อ ๑๕ แบบคําขออนุญาต  หนังสืออนุญาต  หนังสือรับรองต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามที่ 
กรมปศุสัตว์กําหนด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
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   หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาด 

ชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคใต้ของประเทศไทย   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  เข้าในหรือผ่าน   
เขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้า เ ป่ือยในภาคใต้ของประเทศไทยตามมาตรา   ๑๘   
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เป็นไปในแนวทางเดียวกันอันจะส่งผลให้การป้องกัน
และควบคุมโรคระบาดมีประสิทธิภาพ  เพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติงานควบคุม  ป้องกันโรคระบาดสัตว์  
การตรวจสอบอาการของสัตว์จําพวกโค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  หมูป่า  และกวาง  รวมถึงการทํา
เครื่องหมายประจําตัวสัตว์  ก่อนการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย 
ในภาคใต้ของประเทศไทย 

อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายประกอบมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงวางระเบียบให้ถือปฏิบัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์   
หรือซากสัตว์เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคใต้ของประเทศไทย   
พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าใน

หรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเป่ือยในภาคใต้ของประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ลงวันที่  
๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙   

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“เขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย”  หมายความว่า  เขตควบคุมโรคระบาด   

ชนิดปากและเท้าเป่ือยในโค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  หมูป่า  และกวาง  ในภาคใต้ของประเทศไทย  
ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

“สัตวแพทย์ประจําท้องที่”  หมายความว่า  สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะ
ประจําในท้องที่ที่ตนเองรับผิดชอบ 

“สัตวแพทย์”  หมายความว่า  สัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
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   หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

“เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์”  หมายความว่า  เครื่องหมายซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่  สารวัตร  
หรือสัตวแพทย์ทํา  หรือสั่งให้เจ้าของทําไว้ที่ตัวสัตว์หรือซากสัตว์  หรือยานพาหนะ  อาคารสถานท่ี  
ภาชนะ  สิ่งห่อหุ้มหรือกักขัง  เพื่อประโยชน์ในการจําแนกหรือตรวจสอบสัตว์หรือซากสัตว์ 

“สัตว์”  หมายความว่า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  หมูป่า  และกวาง  และให้หมายความรวมถึง
น้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์และเอ็มบริโอของสัตว์เหล่านี้ด้วย 

“ซากสัตว์”  หมายความว่า   
(๑) ร่างกายหรือส่วนของร่างกายโค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  หมูป่า  และกวางที่ตายแล้ว   
(๒) สิ่งใด ๆ  ที่ได้จากโค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  หมูป่า  และกวางที่มีชีวิตหรือที่ตายแล้ว   
(๓) อาหารสุกที่ทํา  ประกอบ  หรือปรุงจากซากโค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  หมูป่า  และกวาง

ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด   
(๔) สิ่งประดิษฐ์สําเร็จรูปที่ทําจากซากโค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  หมูป่า  และกวาง  

ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
“โรคระบาด”  หมายความว่า  โรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“พาหะของโรคระบาด”  หมายความว่า  พาหะของโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“การตรวจโรคระบาด”  หมายความว่า  การตรวจสุขภาพสัตว์และสุขศาสตร์ซากสัตว์ทั้งทางกายภาพ

และหรือทางห้องปฏิบัติการ  เพื่อค้นหาหรือทราบว่าเป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด 
“การทําลายเชื้อโรค”  หมายความว่า  การกระทําใด ๆ  เพื่อให้ปราศจากเชื้อโรคระบาด   

กับวัสดุอุปกรณ์ที่สัมผัสกับตัวสัตว์หรือซากสัตว์  ยานพาหนะบรรทุกสัตว์  อาคารสถานท่ี  ภาชนะส่ิงห่อหุ้ม  
หรือกักขัง  รวมตลอดถึงการกระทําที่ตัวสัตว์หรือซากสัตว์ 

“หนังสืออนุญาต”  หมายความว่า  หนังสืออนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าใน   
หรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อยในภาคใต้ของประเทศไทย 

“ผู้ออกหนังสืออนุญาต”  หมายความว่า  อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือสัตวแพทย์ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์
มอบหมาย 

ข้อ ๕ ให้ผู้อํานวยการสํานักควบคุม  ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์รักษาการตามระเบียบน้ี 

หมวด  ๑ 
คําขอและหลักเกณฑ์การพิจารณาคําขอ 

 
 

ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาด
ชนิดปากและเท้าเป่ือย  ให้ยื่นคําขอรับหนังสืออนุญาตต่อสัตวแพทย์ประจําท้องที่ที่สัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าว
อยู่ในพื้นที่นั้น   
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   หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๗ เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคําขอ 
(๑) กรณีบุคคลธรรมดา 
 (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ 
 (ข) สําเนาทะเบียนบ้าน 
 (ค) กรณีผู้ยื่นคําขอแทน  ต้องมีหนังสือมอบอํานาจ 
(๒) กรณีนิติบุคคล 
 (ก) สําเนาหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล 
 (ข) สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล 
 (ค) กรณีผู้ยื่นคําขอแทน  ต้องมีหนังสือมอบอํานาจ 
ข้อ ๘ การย่ืนคําขอ 
(๑) ยื่นคําขอผ่านทางระบบออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์  หรือ 
(๒) ติดต่อโดยตรงท่ีสํานักงานปศุสัตว์อําเภอ  หรือสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดท้องที่หรือด่าน

กักกันสัตว์หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องที่สัตว์หรือซากสัตว์อยู่ในพื้นที่นั้น  เพื่อขอรับบริการยื่นคําขอ 
ผ่านทางระบบออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์   

ข้อ ๙ ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่ผู้รับคําขอเป็นผู้พิจารณาคําขอว่าเอกสารหรือหลักฐาน  
และข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนหรือไม่   

ในกรณีที่คําขอรับหนังสืออนุญาต  เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่
แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับหนังสืออนุญาต  หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน
ภายในระยะเวลาที่สัตวแพทย์ประจําท้องที่กําหนด 

ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขออนุญาต  หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐาน   
ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาท่ีสัตวแพทย์ประจําท้องที่กําหนดตามวรรคสอง  ให้ถือว่าผู้ยื่นคําขอ  
ทิ้งคําขอรับหนังสืออนุญาตแล้ว  และให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่จําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

ข้อ ๑๐ ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่พิจารณาตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์หรือซากสัตว์  
อย่างละเอียด  โดยจะต้องไม่เป็นสัตว์หรือซากสัตว์ที่มาจากท้องที่ที่ มีการระบาดของโรคระบาด   
หรือสงสัยว่ามีโรคระบาด 

ข้อ ๑๑ กรณีสัตว์ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย 
(๑) บริเวณที่มาของสัตว์ในรัศมี  ๑๐  กิโลเมตรต้องไม่มีโรคปากและเท้าเปื่อยเกิดขึ้น 

ตลอดระยะเวลา  ๓  เดือนที่ผ่านมา 
(๒) กรณีสัตว์ที่นําไปเลี้ยงจะต้องมีหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์ปลายทางมาประกอบ   

การย่ืนคําขอด้วย 
(๓) กรณีสุกรต้องมาจากฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์เท่านั้น   
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   หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

กรณีผู้ยื่นคําขอได้รับอนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์เข้าเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย 
ในคร้ังก่อน ๆ  มาแล้ว  จะต้องมีการตอบรับสัตว์จากสัตวแพทย์ประจําท้องที่ปลายทาง  ในการเคลื่อนย้ายสัตว์ 
ในครั้งก่อน ๆ  ดังกล่าว  ในระบบออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์ 

หากไม่มีการตอบรับสัตว์ตามวรรคก่อนในระบบออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์  
ผู้ยื่นคําขอจะนําสําเนาใบอนุญาตนําหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร  (แบบ  ร.๔)  
ในการเคลื่อนย้ายครั้งล่าสุด  ซึ่งมีการลงลายมือชื่อของสัตวแพทย์ประจําท้องที่ปลายทางมาประกอบ 
การย่ืนคําขอก็ได ้

ข้อ ๑๒ กรณีซากสัตว์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์  
ต้องผ่านกระบวนการฆ่าหรือปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว  หรือได้รับอนุญาตนําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักร
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

หมวด  ๒ 
การทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  การป้องกันโรคระบาด  และการตรวจโรคระบาด 

 
 

ข้อ ๑๓ ให้มีการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข   
ที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ประกาศกําหนด   

ข้อ ๑๔ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดในสัตว์ 
(๑)  ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่หรือสัตวแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปาก 

และเท้าเป่ือยให้แก่  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  และหมูป่า  ทุกตัว  เม่ือได้ฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์แล้ว  
ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่ทําหลักฐานการฉีดวัคซีนตามแบบที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

สัตว์และลูกสัตว์ต่อไปนี้  จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนตามวรรคหนึ่งหรือไม่  ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่
ผู้รับคําขอเป็นผู้พิจารณาตามท่ีเห็นสมควร  คือ 

 (ก) ลูกสุกร  ลูกหมูป่า  ที่มีอายุน้อยกว่า  ๘  สัปดาห์ 
 (ข) สุกรขุนซึ่งมีน้ําหนักตัวเกิน  ๘๐  กิโลกรัม 
 (ค) ลูกโค  ลูกกระบือ  ลูกแพะ  ลูกแกะ  ซึ่งมีอายุน้อยกว่า  ๔  เดือน 
(๒) สัตว์ตาม  (๑)  หากได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือยมาแล้วเป็นระยะเวลา

ไม่น้อยกว่าสิบวันและไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับถัดจากวันที่ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นต้นมา  จะไม่ฉีดวัคซีน
ชนิดดังกล่าวข้างต้นให้กับสัตว์นั้นอีกก็ได้  แต่ทั้งนี้สัตว์นั้นจะต้องมีหลักฐานการได้รับการฉีดวัคซีน 
หรือสัตวแพทย์ประจําท้องที่สามารถตรวจสอบประวัติการฉีดวัคซีนได้ 

(๓) สัตว์ชนิดใดจะฉีดวัคซีนชนิดใดเพิ่มเติมให้เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
ข้อ ๑๕ ให้กัก  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  หมูป่า  และกวาง  ที่ขออนุญาตเคลื่อนย้ายเข้าเขต

ควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย  ณ  สถานกักกันสัตว์ของกรมปศุสัตว์  หรือสถานกักกันสัตว์ที่
กรมปศุสัตว์รับรองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๒๑  วัน 
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   หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๑๖ กรณีสุกร  ที่มาจากฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์  
และมีหลักฐานการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยมาแล้ว  ตามข้อ  ๑๔  (๒)   
ให้เคลื่อนย้ายได้โดยไม่ต้องผ่านการกัก  หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเป่ือย
และกักเป็นระยะเวลา  ๑๔  วัน 

ข้อ ๑๗ กรณี  โค  กระบือ  แพะ  และแกะ  หากมาจากฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย 
ที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์  และมีหลักฐานการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยมาแล้ว  
ตามข้อ  ๑๔  (๒)  ให้เคลื่อนย้ายได้โดยไม่ต้องผ่านการกัก  หากไม่มีหลักฐานดังกล่าวให้ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคปากและเท้าเป่ือยและกักเป็นระยะเวลา  ๑๔  วัน 

ข้อ ๑๘ สัตว์ตามข้อ  ๑๖  และข้อ  ๑๗  ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่หรือสัตวแพทย์ที่ได้รับ
มอบหมายทําการตรวจโรคระบาด  ดังนี้ 

(๑) ให้ดําเนินการตรวจโรคระบาดโดยดูอาการของสัตว์และให้เข้มงวดในการตรวจโรคปาก
และเท้าเปื่อยโดยพิจารณารอยโรคท่ีปากและกีบอย่างละเอียด 

(๒) กรณีที่ตรวจพบอาการของโรคระบาดในระหว่างการกัก  ห้ามเคล่ือนย้ายสัตว์ทุกตัวที่อยู่
ร่วมฝูงหรือเคยอยู่ร่วมฝูงเข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเปื่อย 

(๓) สัตว์ชนิดใดจะทําการตรวจโรคระบาดชนิดใดเพิ่มเติมให้เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
ข้อ ๑๙ กรณีซากสัตว์ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีซากสัตว์ชนิด  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  และสุกรที่ได้จากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาต  

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์จะต้องมีหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ 
ที่ออกโดยสัตวแพทย์ประจาํท้องที่ต้นทางหรือสัตวแพทย์ที่สัตวแพทย์ประจําท้องที่ต้นทางมอบหมาย 

(๒) กรณีซากสัตว์ที่นําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักรจะต้องมีสําเนาใบอนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์
เข้าในราชอาณาจักร  (แบบ  ร.๗)  หรือใบอนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร  (แบบ  ร.๘)  
และหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ที่ออกโดยสัตวแพทย์ประจําท้องที่ต้นทางหรือสัตวแพทย์ที่สัตวแพทย์
ประจําท้องที่ต้นทางมอบหมาย 

(๓) กรณีซากสัตว์ชนิดหมูป่า  และกวาง  ที่ได้จากการฆ่าหรือการชําแหละและตัดแต่ง
ภายในประเทศจะต้องได้รับหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ที่ออกโดยสัตวแพทย์ประจําท้องที่ต้นทาง  
หรือสัตวแพทย์ที่สัตวแพทย์ประจําท้องที่ต้นทางมอบหมาย 

(๔) กรณีซากสัตว์ที่มาจากสถานที่เก็บซากสัตว์  สถานที่ดังกล่าวต้องได้รับการรับรองจาก  
กรมปศุสัตว์ 

(๕) ซากสัตว์ชนิดใดจะทําการตรวจโรคระบาดชนิดใดให้เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
ข้อ ๒๐ หากปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามความในหมวดน้ี  ผู้ออกหนังสืออนุญาตจะผ่อนผัน

อนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในหรือผ่านเขตดังกล่าวก็ได้ 
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   หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

หมวด  ๓ 
การอนุญาต 

 
 

ข้อ ๒๑ เมื่อสัตวแพทย์ประจําท้องที่ได้รับคําขอตามข้อ  ๖  และได้ตรวจสอบและดําเนินการ
ครบถ้วนตามข้อ  ๗  ข้อ  ๘  ข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  ข้อ  ๑๔  ข้อ  ๑๕   
ข้อ  ๑๖  ข้อ  ๑๗  ข้อ  ๑๘  หรือข้อ  ๑๙  แล้วแต่กรณี  และสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวไม่เป็นโรคระบาด
หรือพาหะของโรคระบาด  ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่พิจารณาดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สัตวแพทย์ประจําท้องที่  กรณีเป็นปศุสัตว์อําเภอให้รายงานผลการตรวจสอบ  และดําเนินการ
เป็นหนังสือพร้อมแบบคําขอส่งให้ปศุสัตว์จังหวัด  เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นประกอบการอนุญาต
เคลื่อนย้ายและส่งต่อไปยังผู้ออกหนังสืออนุญาต  เพื่อพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงาน  และความเห็น
ของปศุสัตว์จังหวัดดังกล่าว  หากเห็นว่าถูกต้อง  ครบถ้วนตามที่กําหนด  ให้ผู้ออกหนังสืออนุญาต
พิจารณาลงนามในหนังสืออนุญาต   

กรณีสัตวแพทย์ประจําท้องที่ เป็นหัวหน้าด่านกักกันสัตว์  หรือหัวหน้าส่วนราชการอื่น 
ให้ส่งรายงานผลการตรวจสอบและดําเนนิการไปยังผู้ออกหนังสืออนุญาตได้โดยตรง 

(๒) ผู้ออกหนังสืออนุญาต  ส่งหนังสืออนุญาตท่ีลงนามแล้วตาม  (๑)  ไปยังปศุสัตว์จังหวัดต้นทาง
หรือหัวหน้าด่านกักกันสัตว์หรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นแล้วแต่กรณี  โดยวิธีด่วนที่สุด  เช่น  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
โทรสาร  เป็นต้น 

(๓) ปศุสัตว์จังหวัดต้นทางหรือหัวหน้าด่านกักกันสัตว์หรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นแล้วแต่กรณี  
หรือสัตวแพทย์ที่ได้รับมอบหมายไปทําการตรวจโรคระบาดสัตว์หรือซากสัตว์ที่ได้รับอนุญาต  พร้อมให้มี
การทําลายเชื้อโรคตามที่กําหนด  เม่ือดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มอบหนังสืออนุญาตตาม  (๑)  
พร้อมใบอนุญาตนําหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร  (แบบ  ร.๔)  ที่ปศุสัตว์จังหวัดต้นทาง
หรือหัวหน้าด่านกักกันสัตว์หรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นแล้วแต่กรณีออกให้แก่ผู้ยื่นคําขอ   

หนังสืออนุญาตหากเป็นสําเนาให้ปศุสัตว์จังหวัดต้นทางหรือหัวหน้าด่านกักกันสัตว์หรือหัวหน้า
ส่วนราชการอื่นแล้วแต่กรณี  รับรองสําเนาก่อนมอบให้แก่ผู้ขออนุญาต 

การออกใบอนุญาตนําหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร  (แบบ  ร.๔)   
ให้เป็นไปตามประกาศกรมปศุสัตว์กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการขออนุญาต  และการออกใบอนุญาต  
การตรวจโรคและทําลายเชื้อโรคในการนําสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

(๔) ก่อนมอบหนังสืออนุญาต  พร้อมใบอนุญาตนําหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ 
ภายในราชอาณาจักร  (แบบ  ร.๔)  ให้กับผู้ยื่นคําขอให้ปศุสัตว์จังหวัดหรือหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ 
หรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นแล้วแต่กรณีแจ้งการขออนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังสัตวแพทย์ 
ประจําท้องที่ปลายทาง  ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์นั้นจะเคลื่อนย้ายไป  โดยวิธีด่วนที่สุด  เช่น  โทรสาร  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือทางระบบอินเตอร์เน็ต  เป็นต้น 
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   หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

การแจ้งตามวรรคหน่ึง  ให้ระบุรายละเอียดสถานท่ีปลายทางที่นําสัตว์หรือซากสัตว์ไปให้ชัดเจน
เพื่อให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่ปลายทางหรือเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ซึ่งสัตวแพทย์ประจําท้องที่
ปลายทางมอบหมายทราบรายละเอียด  และสามารถเดินทางไปยังจุดที่สัตว์หรือซากสัตว์จะไปถึงได้ถูกต้อง 

หมวด  ๔ 
การตรวจโรคระบาด  การทําลายเชื้อโรคก่อนการเคลื่อนย้าย 

 
 

ข้อ ๒๒ ในวันที่สัตว์หรือซากสัตว์จะเคล่ือนย้ายให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่  หรือสัตวแพทย์  
ที่ได้รับมอบหมายเดินทางไปตรวจโรคระบาดท่ีตัวสัตว์หรือซากสัตว์พร้อมทั้งดําเนินการควบคุมการนําสัตว์  
หรือซากสัตว์ขึ้นยานพาหนะ  กรณีเคลื่อนย้ายสัตว์ให้เข้มงวดในการตรวจโรคปากและเท้าเป่ือยโดยพิจารณา  
รอยโรคที่ปากและกีบอย่างละเอียด  และสั่งให้ผู้ยื่นคําขอทําลายเชื้อโรค  โดยวิธีการดังต่อไปนี้  ก่อนที่จะ
มอบหนังสืออนุญาต   

(๑) ให้ชําระล้างยานพาหนะ  วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์
ให้สะอาดก่อนที่จะใช้บรรทุกสัตว์หรือซากสัตว์ 

(๒) กรณีสัตว์  ให้ฉีดพ่นด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรคท่ียานพาหนะ  และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ซึ่งเกี่ยวข้อง 
กับการบรรทุกสัตว์  เช่น  วัสดุรองพื้น  หรือวัสดุที่สัมผัสกับตัวสัตว์  ก่อนนําสัตว์ขึ้นบรรทุกบนยานพาหนะ 

(๓) กรณีซากสัตว์  ให้พ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรคท่ียานพาหนะ  โดยระมัดระวังไม่ใหน้้ํายาฆ่าเชื้อโรค
สัมผัสกับซากสัตว์ที่ใช้เป็นอาหาร  ส่วนซากสัตว์ประเภท  กระดูก  งา  เขา  ขน  หนัง  กีบ  หนังแห้ง  ให้ทําลาย  
เชื้อโรคด้วยวิธีรมยาฆ่าเชื้อ  โดยใช้ด่างทับทิม  ๗.๕  กรัม  ผสมนํ้ายาฟอร์มาลิน  ๑๕  ซี.ซี.  ต่อเนื้อที่
หนึ่งลูกบาศก์เมตร  เป็นเวลาไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่ชั่วโมงด้วย 

(๔) การทําลายเชื้อโรควิธีการอื่น ๆ  ตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
หมวด  ๕ 

การดําเนินการเมื่อสัตว์หรือซากสัตว์ถึงปลายทาง 
 

 

ข้อ ๒๓ กรณีสัตว์  ให้ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตแจ้งการเคลื่อนย้ายของสัตว์ต่อสัตวแพทย์
ประจําท้องที่ปลายทางทันทีที่มาถึง  และสัตวแพทย์ประจําท้องที่ปลายทางหรือเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์  
ซึ่งสัตวแพทย์ประจําท้องที่ปลายทางมอบหมายไปตรวจสัตว์ดังกล่าว  หากครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไข  
การอนุญาตให้ลงลายมือชื่อในใบอนุญาตนําหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร  (แบบ  ร.๔)  
และให้ผู้ได้รับหนังสืออนุญาตเก็บใบอนุญาตดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน  และให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่
ปลายทางตอบรับในระบบการออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์   

ข้อ ๒๔ กรณีซากสัตว์  ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่ปลายทางหรือเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์
ซึ่งสัตวแพทย์ประจําท้องที่ปลายทางมอบหมายไปตรวจซากสัตว์ที่เคลื่อนย้ายมาถึง  หากครบถ้วนให้ตอบรับ  
ในระบบการออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์ 
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   หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๒๕ หากพบว่าสัตว์หรือซากสัตว์เป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดหรือมีเหตุ   
อันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่ปลายทางรายงานปศุสัตว์จังหวัดต้นทาง 
หรือหัวหน้าด่านกักกันสัตว์หรือหัวหน้าส่วนราชการอ่ืนแล้วแต่กรณี  พร้อมทั้งรายงานปศุสัตว์จังหวัด
ปลายทางรวมถึงปศุสัตว์เขตท้องท่ีต้นทางและปลายทางโดยด่วนที่สุดด้วย  และดําเนินการควบคุมโรค
ตามมาตรการที่กรมปศุสัตว์กําหนด   

หากตรวจไม่พบสัตว์หรือซากสัตว์หรือไม่ครบถ้วนหรือเกินจํานวนตามท่ีระบุไว้ให้สอบสวน 
หาสาเหตุและพิจารณาร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีต่อไป 

ข้อ ๒๖ ในกรณีสัตว์ที่เคลื่อนย้ายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนําไปเลี้ยง  ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่
ปลายทางกักสัตว์ไว้เป็นเอกเทศในสถานกักกันสัตว์ปลายทางที่ปศุสัตว์จังหวัดปลายทางรับรองเป็นระยะเวลา  
ไม่น้อยกว่า  ๓  วัน 

ข้อ ๒๗ การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ที่เข้าเขตควบคุมโรคระบาดชนิดปากและเท้าเป่ือย  
ที่นอกเหนือจากที่ระบุในระเบียบนี้ให้ดําเนินการตามประกาศกรมปศุสัตว์กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไขการขออนุญาต  และการออกใบอนุญาต  การตรวจโรคและทําลายเชื้อโรคในการนําสัตว์ 
หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

หมวด  ๖ 
แบบคําขอ  และหนังสืออนุญาต 

 
 

ข้อ ๒๘ แบบคําขอ  หนังสืออนุญาต  และแบบหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ให้เป็นไปตามที่
กรมปศุสัตว์กําหนด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
อภัย  สุทธิสังข์ 

อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
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 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  เข้า  ออก  ผ่าน  หรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว   

เขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  เข้า  ออก  ผ่าน   
หรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว  เขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด  ตามมาตรา  ๒๒   
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  อันจะส่งผลให้การป้องกัน  
และควบคุมโรคระบาดมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงวางระเบียบ
ให้ถือปฏิบัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  
เข้า  ออก  ผ่าน  หรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว  เขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ระเบยีบนี้ 
“เขตโรคระบาดช่ัวคราว”  หมายความว่า  เขตโรคระบาดช่ัวคราวตามท่ีสัตวแพทย์ประกาศกําหนด

โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
“เขตโรคระบาด”  หมายความว่า  เขตโรคระบาดตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกําหนด  

โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
“เขตเฝ้าระวังโรคระบาด”  หมายความว่า  เขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด

ประกาศกําหนดโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
“เขตควบคุมโรคระบาด  เขตปลอดโรคระบาด  หรือเขตกันชนโรคระบาด”  หมายความว่า  

เขตควบคุมโรคระบาด  เขตปลอดโรคระบาด  หรือเขตกันชนโรคระบาดตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด
โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

“สัตวแพทย์ประจําท้องที่”  หมายความว่า  สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะ
ประจําในท้องที่ที่ตนเองรับผิดชอบ 

“สัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจําเขต”  หมายความว่า  ปศุสัตว์จังหวัด  ปศุสัตว์อําเภอ  
หัวหน้าด่านกักกันสัตว์  หรือสัตวแพทย์ที่อธิบดีกรมปศุสัตว์กําหนด  ประจําท้องที่ที่มีการประกาศเป็นเขต
โรคระบาดช่ัวคราว  เขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด 

“สตัวแพทย์”  หมายความว่า  สัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
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 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

“สัตว์”  หมายความว่า  สัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  ซึ่งได้ระบุชนิดของสัตว์ไว้ใน
ประกาศเขตโรคระบาดช่ัวคราว  เขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด 

“ซากสัตว์”  หมายความว่า  ซากสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  ซึ่งได้ระบุชนิด   
ของซากสัตว์ไว้ในประกาศเขตโรคระบาดช่ัวคราว  เขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด 

“โรคระบาด”  หมายความว่า  โรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“การตรวจโรคระบาด”  หมายความว่า  การตรวจสุขภาพสัตว์และสุขศาสตร์ซากสัตว์ทั้งทางกายภาพ

และหรือทางห้องปฏิบัติการ  เพื่อค้นหาหรือทราบว่าเป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด 
“การทําลายเชื้อโรคระบาด”  หมายความว่า  การกระทําใด ๆ  เพื่อให้ปราศจากเชื้อโรคระบาด

เช่น  การใช้สารเคมีภัณฑ์หรือความร้อนกับวัสดุอุปกรณ์ที่สัมผัสกับตัวสัตว์หรือซากสัตว์  ยานพาหนะ
บรรทุกสัตว์  อาคารสถานที่  ภาชนะสิ่งห่อหุ้ม  หรือกักขัง  รวมตลอดถึงการกระทําที่ตัวสัตว์หรือซากสัตว์ 

ข้อ ๔ ให้ผู้อํานวยการสํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์รักษาการตามระเบียบนี้   
หมวด  ๑ 

การเคล่ือนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าเขตโรคระบาดชั่วคราว  เขตโรคระบาด   
หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด 

 
 

ข้อ ๕ เม่ือมีการประกาศกําหนดเขตโรคระบาดช่ัวคราว  เขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวัง  
โรคระบาดแล้ว  หากมีการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าเขตดังกล่าว  ให้ดําเนินการดังนี้ 

(๑) ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่ต้นทางรับคําขออนุญาตเคล่ือนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์โดยให้
ตรวจสอบและดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในประกาศกรมปศุสัตว์  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไข  การขออนุญาต  และการออกใบอนุญาต  การตรวจโรคและทําลายเชื้อโรคในการนําสัตว์
หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘  หรือระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายสัตว์
หรือซากสัตว์  เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาด  หรือเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเป่ือย 
ในภาคตะวันออกของประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๘  หรือตามที่กําหนดไว้ในประกาศหรือระเบียบอื่น ๆ   
ที่เก่ียวข้อง  แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม  เว้นแต่กรณีเขตโรคระบาดชั่วคราวและเขตโรคระบาดให้ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคระบาดชนิดเดียวกันกับโรคระบาดท่ีระบุไว้ในประกาศด้วย  และให้กักสัตว์ไว้ดูอาการเป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า  ๒๑  วันนับถัดจากวันที่ฉีดวัคซีนเป็นต้นไป 

(๒) เม่ือดําเนินการตาม  (๑)  ครบถ้วนแล้วให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่ต้นทาง  ส่งรายงานผล  
การตรวจสอบและดําเนินการเป็นหนังสือไปยังสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจําเขตปลายทาง 

(๓) สัตวแพทย์ประจําท้องท่ีผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจําเขตปลายทางพิจารณาและลงนาม 
ในหนังสืออนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์หรือซากสัตว์เข้าเขตโรคระบาดชั่วคราว  เขตโรคระบาด  
หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด  แล้วส่งให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่ต้นทางโดยวิธีด่วนที่สุด  เช่น  โทรสาร  
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น 
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 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

(๔) สัตวแพทย์ประจําท้องที่ต้นทางหรือสัตวแพทย์ที่ได้รับมอบหมายไปทําการตรวจโรคระบาดสัตว์
หรือซากสัตว์ที่ได้รับอนุญาต  พร้อมทั้งให้มีการทําลายเชื้อโรคระบาดตามที่กําหนด  เมื่อดําเนินการ 
เสร็จเรียบร้อยแล้วให้มอบหนังสืออนุญาตให้กับผู้ขออนุญาตเคลื่อนย้าย 

ในกรณีการเคล่ือนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าเขตโรคระบาดชั่วคราว  เขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวัง
โรคระบาด  หากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจําเขตซึ่งมีหน้าที่เป็นทั้งสัตวแพทย์ประจําท้องที่ต้นทาง
และสัตวแพทย์ประจําท้องที่ปลายทาง  ให้ดําเนินการตามข้อ  (๑)  และ  (๔)  โดยอนุโลม   

ในกรณีเขตโรคระบาดช่ัวคราว  เขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดอยู่ในพื้นที่จังหวัดอื่น  
ให้ออกใบอนุญาตให้นําสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  (แบบ  ร.๔)  เพื่อเป็นเอกสารประกอบ  
การเคลื่อนย้ายแนบไปกับหนังสืออนุญาตดังกล่าว  โดยประทับตรายางข้อความ  “เอกสารประกอบการเคลื่อนย้าย”  
ไว้บริเวณด้านบนขวามือของแบบ  ร.  ๔  นั้นด้วย  หรือหากปลายทางเป็นเขตโรคระบาด  หรือเขตควบคุม
โรคระบาด  หรือเขตปลอดโรคระบาด  หรือเขตกันชนโรคระบาด  ต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากอธิบดี
กรมปศุสัตว์หรือสัตวแพทย์ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายด้วย  หรือหากพื้นที่ต้นทางเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว  
เขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด  ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบประจําเขตด้วย 

หนังสืออนุญาต  หากเป็นสําเนาให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่ต้นทางรับรองสําเนาก่อนมอบให้กับ
ผู้ขออนุญาต 

(๕) การดําเนินการอื่น ๆ  เก่ียวกับวิธีการ  เง่ือนไขในการอนุญาตการป้องกันโรค  การตรวจโรค
และการดําเนินการเม่ือสัตว์หรือซากสัตว์ถึงปลายทาง  ให้เป็นไปตามประกาศกรมปศุสัตว์  เรื่อง  กําหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  การขออนุญาต  และการออกใบอนุญาต  การตรวจโรคและทําลายเชื้อโรค
ในการนําสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘  หรือระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วย 
การเคล่ือนย้ายสัตว์  หรือซากสัตว์  เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาด  หรือเขตปลอดโรคระบาดชนิด
ปากและเท้าเป่ือย  ในภาคตะวันออกของประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๘  หรือตามที่กําหนดไว้ในประกาศ
หรือระเบียบอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๒ 
การเคล่ือนย้ายสตัว์หรือซากสัตว์ภายในหรือออกจากเขตโรคระบาดชั่วคราว  เขตโรคระบาด 

หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด 
 

 

ข้อ ๖ เม่ือมีการประกาศกําหนดเขตโรคระบาดช่ัวคราว  เขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวัง  
โรคระบาดแล้ว  หากมีการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในหรือออกจากเขตดังกล่าวให้ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) สัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจําเขตนั้น  รับคําขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์
โดยให้ตรวจสอบและดําเนินการตามที่กําหนดไว้ในประกาศกรมปศุสัตว์  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไข  การขออนุญาต  และการออกใบอนุญาต  การตรวจโรค  และทําลายเชื้อโรคในการนําสัตว์
หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘  หรือระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายสัตว์
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 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

หรือซากสัตว์  เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาด  หรือเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเป่ือย 
ในภาคตะวันออกของประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๘  หรือตามที่กําหนดไว้ในประกาศหรือระเบียบอื่น ๆ   
ที่เก่ียวข้อง  แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม  เว้นแต่กรณีเขตโรคระบาดช่ัวคราวและเขตโรคระบาดให้ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคระบาดชนิดเดียวกันกับโรคระบาดที่ระบุไว้  ในประกาศด้วย  และให้กักสัตว์ไว้ดูอาการ 
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  ๒๑  วันนับถัดจากวันที่ฉีดวัคซีนเป็นต้นไป 

(๒) เม่ือตรวจสอบและดําเนินการตาม  (๑)  แล้วถูกต้อง  ครบถ้วน  ให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่   
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจําเขต  ออกหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในหรือออกจาก 
เขตโรคระบาดช่ัวคราว  เขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดให้แก่ผู้ขออนุญาต 

(๓) กรณีเคลื่อนย้ายออกจากเขตโรคระบาดชั่วคราว  เขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวัง   
โรคระบาดและปลายทางเป็นพื้นที่จังหวัดอื่นให้ใช้ใบอนุญาตให้นําสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  
(แบบ  ร.  ๔)  เป็นหนังสืออนุญาตโดยอนุโลม  ทั้งนี้  ให้ประทับตรายางระบุข้อความ  “หนังสืออนุญาต
เคล่ือนย้ายออกจากเขตโรคระบาดช่ัวคราว”  หรือ  “หนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายออกจากเขตโรคระบาด”  
หรือ  “หนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายออกจากเขตเฝ้าระวังโรคระบาด”  แล้วแต่กรณี  ไว้บริเวณมุมด้านขวาของ
แบบ  ร.  ๔  ด้วย 

(๔) กรณีปลายทางเป็นเขตควบคุมโรคระบาด  เขตปลอดโรคระบาด  หรือเขตกันชนโรคระบาด  
ต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากอธิบดีกรมปศุสัตว์หรือสัตวแพทย์ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายด้วย 

(๕) กรณีปลายทางเป็นเขตโรคระบาดช่ัวคราว  เขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด
ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู ้มีหน้าที ่ร ับผิดชอบประจําเขตนั ้นตามหมวด  ๑   
ของระเบียบนี้ด้วย 

(๖) การดําเนินการอื่น ๆ  เก่ียวกับวิธีการ  เง่ือนไขในการอนุญาต  การป้องกันโรค  การตรวจโรค
และการดําเนินการเม่ือสัตว์หรือซากสัตว์ถึงปลายทาง  ให้เป็นไปตามประกาศกรมปศุสัตว์  เรื่อง  กําหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  การขออนุญาต  และการออกใบอนุญาต  การตรวจโรคและทําลายเชื้อโรค  
ในการนําสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘  หรือระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วย 
การเคล่ือนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาด  หรือเขตปลอดโรคระบาดชนิด
ปากและเท้าเป่ือย  ในภาคตะวันออกของประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๘  หรือตามที่กําหนดไว้ในประกาศ
หรือระเบียบอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๓ 
การเคล่ือนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านเขตโรคระบาดชั่วคราว  เขตโรคระบาด 

หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด 
 

 

ข้อ ๗ เม่ือมีการประกาศกําหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดแล้ว  ให้สัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบประจําเขตนั้น  ออกหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านเขตดังกล่าวทันที   
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สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

และแจ้งไปยังสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด  ปศุสัตว์อําเภอทุกอําเภอ  สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร  ด่านกักกันสัตว์ทุกด่าน  กองและสํานักทุกหน่วยงานของกรมปศุสัตว์  ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  (e-mail)  เพื่อให้สัตวแพทย์ประจําท้องที่ทราบถึงหนังสืออนุญาตดังกล่าว  เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  ที่จะผ่านเขตเฝ้าระวังโรคระบาดน้ัน   
โดยสัตว์หรือซากสัตว์ที่ได้รับอนุญาตเคล่ือนย้ายให้ผ่าน  หากมาจากท้องที่จังหวัดอื่นต้องได้รับอนุญาต
ตามประกาศกรมปศุสัตว์  เรื่อง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  การขออนุญาต  และการออกใบอนุญาต  
การตรวจโรคและทําลายเชื้อโรคในการนําสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘  หรือหากเข้า
หรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาด  หรือเขตปลอดโรคให้ปฏิบัติตามระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วย 
การเคล่ือนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์  เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาด  หรือเขตปลอดโรคระบาดชนิดปาก
และเท้าเป่ือยในภาคตะวันออกของประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๘  หรือตามที่กําหนดไว้ในประกาศ   
หรือระเบียบอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  หรือมีหนังสืออนุญาตตามหมวด  ๑  หรือ  ๒  ของระเบียบนี้ 

กรณีประกาศเขตโรคระบาดช่ัวคราว  หรือเขตโรคระบาด  หากเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์
ผ่านเขตดังกล่าว  ให้สัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจําเขตออกหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ 
หรือซากสัตว์ผ่านเขตดังกล่าวทุกคร้ังที่มีการเคลื่อนย้าย  ตามเง่ือนไขที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

หมวด  ๔ 
แบบคําขอ  และหนังสืออนุญาต 

 
 

ข้อ ๘ แบบคําขอให้ใช้ตามประกาศกรมปศุสัตว์  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไข  การขออนุญาต  และการออกใบอนุญาต  การตรวจโรคและทําลายเชื้อโรคในการนําสัตว์
หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘  หรือระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการเคลื่อนย้ายสัตว์
หรือซากสัตว์  เข้าในหรือผ่านเขตควบคุมโรคระบาด  หรือเขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเท้าเป่ือย 
ในภาคตะวันออกของประเทศไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๘  หรือตามที่กําหนดไว้ในประกาศหรือระเบียบอื่น ๆ   
ที่เก่ียวข้อง   

ข้อ ๙ หนังสืออนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์จากท้องที่จังหวัดอื่นเข้าเขต 
โรคระบาดช่ัวคราว  เขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด  เป็นไปตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์กําหนด 

ข้อ ๑๐ กรณีปลายทางเป็นพื้นที่จังหวัดอื่นให้ใช้ใบอนุญาตให้นําสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่
จังหวัดอื่น  (แบบ  ร.  ๔)  เป็นหนังสืออนุญาตออกจากเขตโรคระบาดชั่วคราว  เขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวัง
โรคระบาดโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๑ หนังสืออนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้า  ออก  ผ่านหรือภายในเขต 
โรคระบาดชั่วคราว  เขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด  เฉพาะภายในจังหวัดให้เป็นไปตาม 
ที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
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 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ข้อ ๑๒ หนังสืออนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์จากท้องที่จังหวัดอื่นผ่านเขต 
โรคระบาดช่ัวคราว  เขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด  เป็นไปตามที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

ข้อ ๑๓ กรณีการปฏิบัติในการขออนุญาต  การออกใบอนุญาต  การตรวจโรคและทําลายเชื้อโรค  
ที่ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามประกาศน้ี  ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ผ่อนผันหรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติม  
เป็นอย่างอื่น 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
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สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



  หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

 

ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าด้วยการจัดการอย่างอื่นต่อสิ่งที่ศาลสั่งริบ   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

เพื่อให้หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการต่อส่ิงที่ศาลส่ังริบ   
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๘  วรรคสาม  ประกอบมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติ  
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงวางระเบียบให้ถือปฏิบัติไว้  ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการจัดการอย่างอื่นต่อสิ่งที่ศาลส่ังริบ  
พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ 
“สัตว์”  หมายความว่า  สัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“ซากสัตว์”  หมายความว่า  ซากสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“โรคระบาด”  หมายความว่า  โรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“พาหะของโรคระบาด”  หมายความว่า  พาหะของโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สิ่งที่ศาลสั่งริบ”  หมายความว่า  สิ่งที่ศาลส่ังริบตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
ข้อ ๔ การจดัการอย่างอื่นต่อสิ่งที่ศาลสั่งริบนอกจากการขายทอดตลาด  ให้นําสิ่งที่ศาลสั่งริบ

ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์  โดยกระทําได้เฉพาะหน่วยงานราชการเท่านั้น 
ข้อ ๕ การพิจารณาอนุญาตให้หน่วยงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานราชการอื่น  

นําสิ่งที่ศาลสั่งริบใดไปใช้ประโยชน์  ให้อธิบดีพิจารณาหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ขอนําสิ่งที่ศาลสั่งริบไปใช้ประโยชน์ 
(๒) หน่วยงานราชการท่ีจะนําสิ่งที่ศาลส่ังริบไปใช้ประโยชน์ต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับสิ่งที่ศาลสั่งริบนั้น 
(๓) ภาระต่าง ๆ  ที่จะตกแก่กรมปศุสัตว์  หากไม่นําสิ่งที่ศาลสั่งริบนั้นไปใช้ประโยชน์ 
(๔) อื่น ๆ  ตามที่อธิบดีเห็นสมควร 
ข้อ ๖ การนําสิ่งที่ศาลสั่งริบไปใช้ประโยชน์ให้หน่วยงานราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์   

หรือหน่วยงานราชการอ่ืน  มีหนังสือแสดงความจํานงต่ออธิบดี  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(๑) หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการนั้น 
(๒) ประเภทส่ิงที่ศาลสั่งริบที่ขอนําไปใช้ประโยชน์ 
(๓) เหตุผลและความจําเป็นที่ขอนําสิ่งที่ศาลสั่งริบไปใช้ประโยชน์ 
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  หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

 
 

 

ข้อ ๗ ในกรณีที่หน่วยงานราชการอ่ืนนําสิ่งที่ศาลสั่งริบไปใช้ประโยชน์  ให้อธิบดีจัดให้มี
เอกสารการส่งมอบ  และรับมอบสิ่งที่ศาลสั่งริบนั้นไว้เป็นหลักฐาน   

ข้อ ๘ หน่วยงานราชการที่นําสิ่ งที่ศาลสั่ง ริบไปใช้ประโยชน์  มีหน้าที่ระมัดระวัง 
และบํารุงรักษา  สิ่งที่ศาลสั่งริบนั้น  หากมีความเสียหาย  หรือสูญหายให้รีบดําเนินการตามระเบียบ 
ของทางราชการ 

ข้อ ๙ ประโยชน์อื่นใดที่ได้จากสิ่งที่ศาลสั่งริบในระหว่างที่หน่วยงานราชการอื่นนําสิ่งที่ศาล  
สั่งริบเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์  ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยงานราชการนั้น 

ข้อ ๑๐ ให้หน่วยงานราชการท่ีนําสิ่งที่ศาลส่ังริบไปใช้ประโยชน์  เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  
ในการดําเนินการเกี่ยวกับสิ่งที่ศาลสั่งริบ 

ข้อ ๑๑ สิ่งที่ศาลส่ังริบที่หน่วยงานราชการนําไปใช้ประโยชน์ให้อยู่ภายใต้การกํากับดูแล  
และดําเนินการตามระเบียบของทางราชการและกฎหมายที่เก่ียวข้องของหน่วยงานราชการนั้น ๆ   

ข้อ ๑๒ กรณีสิ่งที่ศาลส่ังริบเป็นสัตว์หรือซากสัตว์  และสัตวแพทย์ตรวจพบว่าเป็นโรคระบาด
หรือพาหะของโรคระบาด  ให้สัตวแพทย์ทําลายสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ข้อ ๑๓ การจัดการอ่ืนใดต่อสิ่งที่ศาลส่ังริบนอกจากที่กําหนดในระเบียบนี้  ให้อธิบดีพิจารณา
ตามความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
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สำานักควบคุม ป้องกัน และบำาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์



 หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าด้วยการดําเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์ของกลางที่เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด   

ซึ่งถูกยึดหรืออายัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์หรือตามกฎหมายอื่น   
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

เพื่อให้การดําเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นของกลางและถูกยึดหรืออายัดไว้  ตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์หรือตามกฎหมายอื่น  ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวเป็นโรคระบาด  หรือเป็นพาหะ
ของโรคระบาด  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายออกไป 
ของโรคระบาดได้ 

อาศัยอํานาจตามความในกฎหมายมาตรา  ๔๐  (๔)  ประกอบมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติ  
โรคระบาดสัตว ์ พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการดําเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์  
ของกลางท่ีเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด  ซึ่งถูกยึดหรืออายัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วย 
โรคระบาดสัตว์  หรือตามกฎหมายอ่ืน  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“สัตว์”  หมายความว่า  สัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“ซากสัตว์”  หมายความว่า  ซากสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สัตวแพทย์”  หมายความว่า  สัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สารวัตร”  หมายความว่า  สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“โรคระบาด”  หมายความว่า  โรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สัตว์ที่ เป็นโรคระบาด”  หมายความว่า  สัตว์ที่ได้รับเชื้อโรคระบาดทั้งที่แสดงอาการ   

และไม่แสดงอาการ 
“พาหะของโรคระบาด”  หมายความว่า  พาหะของโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด”  หมายความว่า  สัตว์ซึ่งไม่ปรากฏอาการของโรคระบาด 

แต่มีเชื้อโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้รับเชื้อโรคระบาดซึ่งอาจติดต่อคนหรือสัตว์อื่นได้   
“ซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด”  หมายความว่า   
(๑) ซากสัตว์ที่มาจากสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด  

หรือสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด  หรือ 
(๒) ซากสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด  เช่น  ซากสัตว์มาจากแหล่งที่มีโรคระบาด  

หรือสงสัยว่ามีโรคระบาด  หรือไม่ทราบแหล่งที่มา  หรือไม่มีเอกสารรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ 
จากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หรือไม่มีหีบห่อที่ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้  เป็นต้น 
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 หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

“ยึด”  หมายความว่า  การนําสัตว์หรือซากสัตว์  มาอยู่ในความควบคุม  ดูแล  หรือครอบครอง  
ของผู้ดําเนินการยึดเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย 

“อายัด”  หมายความว่า  ห้ามจําหน่าย  จ่าย  โอนหรือเคลื่อนย้าย 
“ของกลาง”  หมายความว่า  สัตว์หรือซากสัตว์หรือสิ่งของใด ๆ  ที่สารวัตรหรือเจ้าพนักงาน  

ตามกฎหมายอื่น  ทําการยึดหรืออายัดไว้เพื่อพิสูจน์ในทางคดีหรือเพื่อจัดการอย่างอื่นตามที่กฎหมายกําหนด 
ข้อ ๔ ให้ผู้อํานวยการสํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์  รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
การดําเนินการเกี่ยวกับสัตว์ของกลาง 

 
 

ข้อ ๕ สัตว์ของกลางซ่ึงถูกยึดหรืออายัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  หรือตาม
กฎหมายอื่น  เม่ือสัตวแพทย์ตรวจแล้ว  ปรากฏว่าสัตว์เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด   
ให้สัตวแพทย์มีอํานาจทําลายสัตว์ดังกล่าวตามหลักการการุณยฆาต  โดยใช้วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใช้สารเคมีให้สัตว์กิน  ฉีด  หรือสูดดมเข้าร่างกายสัตว์เพื่อให้สัตว์นั้นตายโดยไม่ทรมาน 
(๒) ทําลายสัตว์ด้วยปืนชนิดยิงสัตว์โดยเฉพาะ  ยิงสัตว์นั้นให้ตาย 
(๓) ทําลายสัตว์ด้วยอาวุธปืนตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
(๔) กรณี  นก  ไก่  เป็ด  ห่าน  ใช้วิธีการดึงคอให้สัตว์ตาย 
(๕) ทําลายสัตว์ด้วยวิธีอื่นตามที่สัตวแพทย์กําหนด 
ซากสัตว์ซึ่งได้จากการทําลายตามวรรคหน่ึง  ให้สัตวแพทย์ผู้ทําลายดําเนินการทําลายซากสัตว์นั้น

ตามวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อ  ๘   
ข้อ ๖ สัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด  ในกรณีเป็นโรคระบาด   

ที่สัตวแพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถรักษาให้หายได้  ให้สัตวแพทย์ดําเนินการรักษาและดูแลให้สัตว์  
หายจากโรคระบาดโดยโรคระบาดดังกล่าวต้องไม่เป็นโรคระบาดร้ายแรงที่ส่งผลให้มีการแพร่ระบาด 
เป็นวงกว้าง  หรือไม่มีผลกระทบต่อภาคธุรกิจปศุสัตว์  หรือไม่เป็นโรคร้ายแรงติดต่อคนได้  และเป็นไป
ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ด้วย 

ข้อ ๗ สัตว์ตามข้อ  ๖  ที่สัตวแพทย์ได้ดําเนินการรักษาจนหายจากโรคระบาดหรือไม่เป็นพาหะ
ของโรคระบาดแล้ว  ให้ดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 
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 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๓๓๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

หมวด  ๒ 
การดําเนินการเกี่ยวกับซากสัตว์ของกลาง 

 
 

ข้อ ๘ ซากสัตว์ของกลางซ่ึงถูกยึดหรืออายัดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์   
หรือตามกฎหมายอ่ืน  เมื่อสัตวแพทย์ตรวจแล้ว  ปรากฏว่าซากสัตว์เป็นพาหะของโรคระบาด  ให้สัตวแพทย์  
มีอํานาจทําลายซากสัตว์ดังกล่าว  โดยวิธีการ  ดังนี้ 

  (ก) ฝังซากสัตว์โดยให้ส่วนบนสุดของซากสัตว์อยู่ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า   
๕๐  เซนติเมตร  และสําหรับซากสัตว์ใหญ่ให้พูนดินกลบหลุมเหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่า  ๕๐  เซนติเมตร  
อีกด้วย  และใช้สารเคมีที่สามารถทําลายเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อโรคต่าง ๆ  โดยการแช่  ราด  หรือโรย   
ที่ส่วนต่าง ๆ  ของซากสัตว์นั้นจนทั่ว  รวมถึงบริเวณปากหลุมที่ฝังซากสัตว์นั้นด้วย  หรือ 

  (ข) ใช้ไฟเผาทําลายซากสัตว์นั้นให้ไหม้จนสิ้น  หรือ 
  (ค) ใช้วิธีการทําลายซากสัตว์ด้วยวิธีอื่นตามที่สัตวแพทย์กําหนด 
ข้อ ๙  ซากสัตว์ซึ่งถูกยึดหรืออายัดที่เป็นพาหะของโรคระบาด  เม่ือสัตวแพทย์พิจารณาแล้ว

เห็นว่าซากสัตว์ดังกล่าวสามารถนําไปบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้  ให้สัตวแพทย์มีอํานาจในการทําลาย  
เชื้อโรคระบาดจนปราศจากเชื้อโรคระบาดตามวิธีที่กรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกําหนด   
และให้ดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

หมวด  ๓ 
ค่าใช้จ่าย 

 
 

ข้อ ๑๐ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสัตว์หรือซากสัตว์  หรือการดําเนินการทําลายสัตว์หรือซากสัตว์  
หรือการทําลายเชื้อโรคระบาด  หรือค่าใช้จ่ายในการรักษาและดูแลสัตว์หรือเก็บรักษาซากสัตว์ 
หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการใด ๆ  กับสัตว์หรือซากสัตว์ที่เก่ียวข้องกับระเบียบนี้  ให้เจ้าของสัตว์ 
หรือซากสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ   

หมวด  ๔ 
การรายงาน 

 
 

ข้อ ๑๑ ให้สัตวแพทย์ผู้ดําเนินการตามหมวด  ๑  และหมวด  ๒  รายงานผลการดําเนินการ  
ให้สารวัตร  หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายอื่นที่ยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์  และผู้บังคับบัญชาทราบทันที  
ที่ดําเนินการแล้วเสร็จ  เพื่อจะได้ดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

ข้อ ๑๒ แบบรายงานผลการดําเนินการตามข้อ  ๑๑  ให้เป็นไปตามแบบที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
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 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าด้วยการทําลายหรือจัดการโดยวิธีอื่นซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ที่ถูกยึดหรืออายัดไว้ 

กรณีนําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักร   
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

เพื่อให้การป้องกันและควบคุมความเสียหายอันเกิดจากโรคระบาดสัตว์ซึ่งมีสาเหตุ  มาจากการนําเข้า
ในราชอาณาจักรหรือการนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือสงสัยว่าเป็นโรคระบาด  หรือสัตว์
หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด  มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๒  วรรคสอง  และวรรคสาม  (๒)  ประกอบมาตรา  ๖  
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมปศุสัตว์  ว่าด้วยการทําลายหรือจัดการโดยวิธีอื่น 
ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ที่ถูกยึดหรืออายัดไว้  กรณีนําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ผู้อํานวยสํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์เป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี 
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“สัตว์”  หมายความว่า  สัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“ซากสัตว์”  หมายความว่า 
(๑) ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสตัว์ที่ตายแล้ว 
(๒) สิ่งใด ๆ  ที่ได้จากสัตว์ที่มีชีวิตหรือสัตว์ที่ตายแล้ว 
(๓) อาหารสุกที่ทํา  ประกอบ  หรือปรุงจากซากสัตว์  ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
(๔) สิ่งประดิษฐ์สําเร็จรูปที่ทําจากซากสัตว์ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
“โรคระบาด”  หมายความว่า  โรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“พาหะของโรคระบาด”  หมายความว่า  พาหะของโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สัตว์ที่เป็นโรคระบาด”  หมายความว่า  สัตว์ที่ได้รับเชื้อโรคระบาดท้ังที่แสดงอาการ  และไม่แสดงอาการ   
“สัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด”  หมายความว่า  สัตว์ซึ่งไม่ปรากฏอาการของโรคระบาด 

แต่มีเชื้อโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้รับเชื้อโรคระบาดซึ่งอาจติดต่อคนหรือสัตว์อื่นได้ 
“ซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด”  หมายความว่า 
(๑) ซากสัตว์ที่มาจากสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด 

หรือสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด  หรือ 
(๒) ซากสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด  เช่น  ซากสัตว์มาจากแหล่งที่มีโรคระบาด

หรือสงสัยว่ามีโรคระบาด  หรือไม่ทราบแหล่งที่มา  หรือไม่มีเอกสารรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์   
จากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หรือไม่มีหีบห่อที่ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้  เป็นต้น 
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 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

“สัตวแพทย์”  หมายความว่า  สัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สารวัตร”  หมายความว่า  สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
ข้อ ๕ ให้สัตวแพทย์ทําลายสัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักรที่สารวัตรยึด

หรืออายัดไว้  หรือจัดการโดยวิธีอื่นแก่สัตว์หรือซากสัตว์ที่มีลักษณะ  ดังนี้ 
(๑) สัตว์ที่เป็นโรคระบาด  หรือสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด   
(๒) ซากสัตว์ที่เป็นพาหะโรคระบาด   
(๓) สัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้า  หรือนําผ่านราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๑  

หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๒  หรือมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
ในกรณีที่วิธีการตรวจพิสูจน์ไม่อาจกระทําได้โดยง่าย  หรือไม่คุ้มค่าในอันที่จะพิสูจน์ว่าสัตว์หรือซากสัตว์
ดังกล่าวเป็นโรคระบาด  หรือเป็นพาหะของโรคระบาด 

หมวด  ๑ 
การทําลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด  หรือสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด 

หรือสัตว์ที่นําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๑  หรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา  ๓๒  หรือมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ในกรณีที่วิธีการตรวจพิสูจน์ไม่อาจกระทําได้โดยง่ายหรือไม่คุ้มค่าในอันที่จะพิสูจน์ว่าสัตว์ดังกล่าว 
เป็นโรคระบาด  หรือเป็นพาหะของโรคระบาด 

 
 

ข้อ ๖ ให้สัตวแพทย์ทําลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด  หรือสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด  
หรือสัตว์ที่นําเข้า  หรือนําผ่านราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๑  หรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา  ๓๒  หรือมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ในกรณีที่วิธีการตรวจพิสูจน์
ไม่อาจกระทําได้โดยง่าย  หรือไม่คุ้มค่าในอันที่จะพิสูจน์ว่าสัตว์ดังกล่าวเป็นโรคระบาด  หรือเป็นพาหะ
ของโรคระบาด  โดยให้ปฏิบัติตามหลักการการุณยฆาตวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใช้สารเคมีให้สัตว์กิน  ฉีด  หรือสูดดมเข้าร่างกายสัตว์เพื่อให้สัตว์นั้นตายโดยไม่ทรมาน 
(๒) ทําลายสัตว์ด้วยปืนชนิดยิงสัตว์โดยเฉพาะ  ยิงสัตว์นั้นให้ตาย 
(๓) ทําลายด้วยอาวุธปืนตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน  เคร่ืองกระสุนปืน  และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
(๔) กรณี  นก  ไก่  เป็ด  ห่าน  ใช้วิธีการดึงคอให้สัตว์ตาย 
(๕) ทําลายสัตว์ด้วยวิธีอื่นตามที่สัตวแพทย์กําหนด 
ซากสัตว์ซึ่งได้จากการทําลายตามวรรคหนึ่ง  ให้สัตวแพทย์ผู้ทําลายดําเนินการทําลายซากสัตว์นั้น

ตามวิธีการที่กําหนดไว้ในหมวด  ๒  หรือดําเนินการตามหมวด  ๓ 
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 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

หมวด  ๒ 
การทําลายซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด  หรือซากสัตว์ที่นําเข้า  หรือนําผ่านราชอาณาจักร 

โดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๑  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๒  หรือมาตรา  ๓๓ 
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ในกรณีที่วิธีการตรวจพิสูจน์ไม่อาจกระทําได้โดยง่าย  

หรือไม่คุ้มค่าในอันที่จะพิสูจน์ว่าซากสัตว์ดังกล่าวเป็นพาหะของโรคระบาด 
 

 

ข้อ ๗ ให้สัตวแพทย์ทําลายซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด  หรือซากสัตว์ที่นําเข้า  
หรือนําผ่านราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๑  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๒   
หรือมาตรา  ๓๓  แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ในกรณีที่วิธีการตรวจพิสูจน์ไม่อาจกระทําได้
โดยง่าย  หรือไม่คุ้มค่าในอันที่จะพิสูจน์ว่าซากสัตว์ดังกล่าวเป็นพาหะของโรคระบาด  ดังนี้   

(๑) ฝังซากสัตว์โดยให้ส่วนบนสุดของซากสัตว์อยู่ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า  ๕๐  เซนติเมตร  
และหากเป็นซากสัตว์ใหญ่  เช่น  ช้าง  ม้า  โค  กระบือ  หรือซากสัตว์ที่มีจํานวนมาก  ให้พูนดินกลบหลุม
เหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่า  ๕๐  เซนติเมตร  และใช้สารเคมีที่สามารถทําลายเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อโรคต่าง ๆ  
โดยการแช่  ราด  หรือโรยที่ส่วนต่าง ๆ  ของซากสัตว์นั้นจนทั่ว  รวมถึงบริเวณปากหลุมที่ฝังซากสัตว์นั้นด้วย  
หรือ 

(๒) ใช้ไฟเผาทําลายซากสัตว์นั้นให้ไหม้จนสิ้น  หรือ 
(๓) ใช้วิธีการทําลายซากสัตว์ด้วยวิธีอื่นตามที่สัตวแพทย์กําหนด 

หมวด  ๓ 
การจัดการโดยวิธีอื่น 

 
 

ข้อ ๘ สัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด  ที่สัตวแพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่า
สามารถรักษาให้หายได้  ให้สัตวแพทย์ดําเนินการรักษาและดูแลให้สัตว์หายจากโรคระบาด  โดยโรคระบาด
ดังกล่าวต้องไม่เป็นโรคระบาดร้ายแรงที่ส่งผลให้มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง  หรือไม่มีผลกระทบต่อ 
ภาคธุรกิจปศุสัตว์  หรือไม่เป็นโรคร้ายแรงติดต่อคนได้  และเป็นไปตามนโยบายของกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องด้วย  เม่ือสัตว์หายจากโรคระบาดหรือไม่เป็นพาหะของโรคระบาดแล้ว  ให้ดําเนินการ 
ตามขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

ข้อ ๙ กรณีที่สัตวแพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่า  ซากสัตว์ที่ได้จากการทําลายสัตว์ตามข้อ  ๖  
หรือซากสัตว์ที่จะต้องทําลายตามข้อ  ๗  นั้น  ซากสัตว์ดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนยังมีคุณค่าสามารถ
นําซากสัตว์ดังกล่าวไปบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้โดยปลอดภัย  ก็ให้แจ้งเจ้าของหรือผู้นําเข้าหรือนําผ่านสัตว์
หรือซากสัตว์ทราบและให้ดําเนินการตามวิธีการท่ีกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกําหนด  รวมทั้ง
การนําซากสัตว์น้ันไปเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์  สําหรับซากสัตว์ส่วนที่ไม่ต้องการให้ทําลายเสียให้สิ้น 
ตามวิธีการในข้อ  ๗ 
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 หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

 
 

หมวด  ๔ 
การทําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค 

 
 

ข้อ ๑๐ ให้สัตวแพทย์จัดให้มีการทําความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคที่อุปกรณ์เครื่องมือ   
บริเวณท่ีปฏิบัติการทําลายสัตว์หรือซากสัตว์  หรือการจัดการโดยวิธีอื่น  ตามความในหมวด  ๑  หมวด  ๒  
และหมวด  ๓  เพื่อเป็นการกําจัดเชื้อโรคในสิ่งแวดล้อม 

หมวด  ๕ 
ค่าใช้จ่าย 

 
 

ข้อ ๑๑ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ในการตรวจโรค  การรักษาและดูแลสัตว์  การเก็บรักษาซากสัตว์  
หรือค่าใช้จ่ายในการดําเนินการใด ๆ  ที่เก่ียวกับการยึด  การอายัด  การทําลายสัตว์หรือซากสัตว์ตามระเบียบนี้  
ให้เจ้าของ  ผู้นําเข้าหรือนําผ่านสัตว์หรือซากสัตว์เป็นผู้รบัผิดชอบทั้งสิ้น 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
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