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โครงสร้างของกฎหมาย 

 บทนิยาม 
 คณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดภิาพสัตว ์
 องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว ์
 สถานสงเคราะห์สัตว์ 
 การอุทธรณ ์
 การป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ 
 การจัดสวัสดิภาพสัตว ์
 พนักงานเจ้าหน้าที ่
 บทก าหนดโทษ 
 บทเฉพาะกาล 

 
 



บทนิยาม 
“สัตว”์ หมายความว่า สัตว์ที่โดยปกติเลี้ยงไว้เพื่อ

เป็นสัตว์บ้าน สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้งาน สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้
เป็นพาหนะ สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นเพื่อน สัตว์เลี้ยง
เพื่อใช้เป็นอาหาร สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ในการแสดงหรือ
สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ในการอื่นใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีเจ้าของ
หรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงสัตว์ที่อาศัย
อยู่ในธรรมชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 





บทนิยาม 
 “การทารุณกรรม” หมายความว่า การกระท าหรืองดเว้นการ

กระท าใด ๆ ที่ท าให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานไม่ว่าทาง
ร่างกายหรือจิตใจ ได้รับความเจ็บปวด ความเจ็บป่วย ทุพพล
ภาพ หรืออาจมีผลท าให้สัตว์นั้นตาย และให้หมายความรวมถึง
การใช้สัตว์พิการ สัตว์เจ็บป่วย สัตว์ชราหรือสัตว์ที่ก าลังตั้งท้อง
เพื่อแสวงหาประโยชน์ ใช้สัตว์ประกอบกามกิจ ใช้สัตว์ท างาน
จนเกินสมควรหรือใช้ให้ท างานอันไม่สมควรเพราะเหตุที่สัตว์นั้น
เจ็บป่วย ชราหรืออ่อนอายุ 
 



บทนิยาม 
“การจัดสวัสดิภาพสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยง

หรือการดูแลให้สัตว์มีความเป็นอยู่ในสภาวะที่
เหมาะสม มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีที่อยู่ อาหาร และ
น้ าอย่างเพียงพอ 



บทนิยาม 
“เจ้าของสัตว์” หมายความว่า เจ้าของ

กรรมสิทธิ์ และให้หมายความรวมถึงผู้
ครอบครองสัตว์หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้
ดูแล ไม่ว่าจะได้รับมอบหมายจากเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
เจ้าของกรรมสิทธิ์ให้ดูแลด้วย 
 



บทนิยาม 

“องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว”์ หมายความว่า คณะ
บุคคลหรือนิติบุคคล ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นองค์กร
จัดสวัสดิภาพสัตว์ 

“สถานสงเคราะห์สัตว์” หมายความว่า สถานที่
ส าหรับใช้เลี้ยงสัตว์ หรือสถานที่ส าหรับใช้ในการให้
ความช่วยเหลือหรืออภิบาลสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง สัตว์ที่ไม่
มีเจ้าของ หรือสัตว์ที่ถูกกระท าการทารุณกรรม 

บทนิยาม 



บทนิยาม 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษา

การตามพระราชบัญญัติ 



บทนิยาม 

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันการ
ทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 

 “สัตวแพทย์” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

 “นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้เป็นนาย
ทะเบียน 

 “พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
 

บทนิยาม 





คณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรม 
และการจัดสวัสดภิาพสัตว ์



องค์ประกอบกรรมการโดยต าแหน่ง ๑๒ คน  
ผู้ทรงคุณวุฒิ > ๗  คน 

 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อธิบดีกรมการ
ศาสนา อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ 
อธิบดีกรมอนามัย  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ผู้อ านวยการ
องค์การสวนสัตว์ เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกิน ๗ คนเป็นกรรมการ 

 ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นกรรมการและเลขานุการ 



 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 
 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้แทน 
 สมาคมหรือมูลนิธิที่ด าเนินงานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการ

จัดสวัสดิภาพสัตว์  
 ผู้แทนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียน 
 ผู้แทนสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนตาม 
 ผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ในด้านการ

ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว ์

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 



 
วาระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีก
ได้แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน
สองวาระ 



อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

(๑) เสนอนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางที่สรา้งความตระหนักใน
การป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดภิาพสัตว์ต่อรัฐมนตร ี
(๒) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดภิาพสัตว์ 
(๓) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกประกาศ 
(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการให้
เป็นไป 
(๕) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 



 
องค์กรจัดสวัสดภิาพสัตว์ 

 



ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ 

คณะบุคคลหรือนิติบุคคลใดมีวัตถุประสงค์หรือ
ด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทารุณ
กรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์ และไม่มี
วัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือแสวงหาก าไรหรือ
รายได้มาแบ่งปันกัน มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็น
องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ต่อนายทะเบียน 



คุณสมบัตแิละหลักเกณฑ์ 
การยื่นขอขึน้ทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดภิาพสัตว ์

     คณะบุคคล   นิติบุคคล 

ตามประกาศกรมปศุสัตว  ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียน
องค์กรจัดสวัสดภิาพสัตว์ และสถานสงเคราะห์สัตว์ ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 



   คณะบุคคล 

คณะบุคคลยืน่ขอข้ึนทะเบียนเป็นองคก์รจดัสวสัดิภาพสตัวต์อ้งมีคุณสมบติัและไม่มี
ลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 
(๑) ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกวา่ ๑๐ คน และมีสมาชิกท่ีมีสญัชาติไทย อย่างน้อย ๓ คน  

(๒) สมาชิกต้องมีอายไุม่ต ่ากวา่ย่ีสิบปีบริบรูณ์  

(๓) สมาชิกต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศไทย  

(๔) มีส านกังานตัง้อยู่ในประเทศไทย  

(๕) สมาชิกต้องไม่เป็นบคุคลล้มละลาย  

(๖) สมาชิกต้องไม่เป็นบคุคลวิกลจริตหรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  

(๗) สมาชิกต้องไม่เคยได้รับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุในคดี ทารุณกรรม
สตัว์ เว้นแตพ้่นโทษมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปี หรือเป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท า โดย
ประมาทหรือความผิดลหโุทษ  

(๘) มีวตัถปุระสงค์หรือด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการปอ้งกนัการทารุณกรรมสตัว์  

(๙) ไม่มีวตัถปุระสงค์ในทางการเมืองหรือแสวงหาก าไรหรือรายได้มาแบง่ปันกนั 



การยื่นคาํขอขึน้ทะเบียนของคณะบุคคล (แบบ ปทส. ๑)  

ให้คณะบคุคลย่ืนค าขอขึน้ทะเบียนเป็นองค์กรจดัสวสัดภิาพสตัว์ต่อนายทะเบียนในพืน้ท่ี 
พร้อมแนบเอกสารหรือส าเนาเอกสาร ดงันี ้ 

 (ก) ประวตัิของสมาชิก พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 
(แบบ ปทส. ๓)  

 (ข) ข้อบงัคบัคณะบคุคล (แบบ ปทส. ๔)  

 (ค) บญัชีรายช่ือสมาชิกคณะบคุคล (แบบ ปทส. ๕)  

 (ง) แผนท่ีตัง้ส านกังาน (แบบ ปทส. ๘)  

 (จ) หนงัสือมอบอ านาจในการด าเนินการย่ืนค าขอจากสมาชิกทัง้หมด  

 (ฉ) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาใบส าคญั
ประจ าตวั คนตา่งด้าว แล้วแตก่รณีของสมาชิกทัง้หมด พร้อมรูปถ่าย  

 (ช) รูปถ่ายสถานท่ีตัง้ส านกังาน เอกสารทัง้หมด ผู้ ย่ืนค าขอต้องรับรองความถกูต้อง 



นิติบุคคล 

นิติบคุคลขอขึน้ทะเบียนเป็นองค์กรจดัสวสัดภิาพสตัว์ต้องมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะ
ต้องห้าม ดงัตอ่ไปนี ้

(๑)มีฐานะเป็นนิติบคุคลตามกฎหมาย  

(๒) มีส านกังานตัง้อยู่ในประเทศไทย  

(๓) กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นต้องไม่เป็นบคุคลล้มละลาย  

(๔) กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นต้องไม่เป็นบคุคลวิกลจริต หรือมีจิตฟ่ันเฟือน
ไม่สมประกอบ  

(๕) กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นเคยได้รับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษา ถึงท่ีสดุ
ให้จ าคกุในคดีทารุณกรรมสตัว์ เว้นแตพ้่นโทษมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปี หรือเป็นโทษ
ส าหรับความผิด ท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ  

(๖) มีวตัถปุระสงค์หรือด าเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการปอ้งกนัการทารุณกรรมสตัว์  

(๗) ไม่มีวตัถปุระสงค์ในทางการเมืองหรือแสวงหาก าไรหรือรายได้มาแบง่ปันกนั 



การยื่นคาํขอขึน้ทะเบียนของนิตบุิคคล (แบบ ปทส. ๒)  

ให้นิติบคุคลย่ืนค าขอขึน้ทะเบียนเป็นองค์กรจดัสวสัดภิาพสตัว์ต่อนายทะเบียนในพืน้ท่ี 
พร้อมแนบเอกสารหรือส าเนาเอกสาร ดงันี ้ 

 (ก) หนงัสือรับรอง หรือหนงัสือส าคญัแสดงความเป็นนิติบคุคล  

 (ข) ตราสารข้อหรือบงัคบั หรือหลกัฐานท่ีแสดงถึงวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั หรือระเบียบ 
ขององค์กร  

 (ค) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหลกัฐานอ่ืนใดท่ีออก
ให้ โดยทางราชการของกรรมการผู้จดัการ หรือผู้บริหาร  

 (ง) แผนท่ีตัง้ส านกังาน (แบบ ปทส. ๘)  

 (จ) กรณีผู้ มีอ านาจลงนาม ไม่ได้มาย่ืนค าขอด้วยตนเอง แต่เป็นผู้แทนมาย่ืน ต้องมี
หนงัสือ มอบอ านาจท่ีแสดงได้ว่าผู้แทนมีอ านาจด าเนินการแทน พร้อมด้วยส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านทัง้ของผู้มอบและผู้ รับมอบอ านาจ ทัง้นี ้
เอกสารทัง้หมดท่ีย่ืนต้องรับรองความถกูต้อง  

 (ฉ) รูปถ่ายสถานท่ีตัง้ของนิติบคุคล 



องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์อาจได้รับการสนับสนุนจาก 
กรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในการด าเนินกิจกรรม  

(๑) การจัดเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานร่วมกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 
(๒) การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจ
และมีส่วนร่วม 
ในการป้องกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
(๓) การจัดท าโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการป้องกันการทารุณกรรม หรือการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ 
(๔) การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพ
สัตว์ 
(๕) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพ
สัตว์ 



เพิกถอนการขึ้นทะเบียน 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ใดด าเนินกิจกรรม
โดยฝ่าฝืนกฎหมายหรือด าเนินการในทางการเมืองหรือแสวงหา
ก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกันหรือกระท าการขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ให้นายทะเบียนมี
อ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือและก าหนดระยะเวลาให้ระงับการ
ด าเนินกิจกรรมดังกล่าว หากองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ไม่ปฏิบัติ
ตามค าสั่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้นายทะเบียนมีอ านาจ
เพิกถอนการขึ้นทะเบียนขององค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์นั้นได้ 



สถานสงเคราะห์สัตว ์



ขึ้นทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์สัตว์ 

 เพื่อสนับสนุนการป้องกันการทารุณกรรมและการ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ให้ผู้ซึ่งจัดตั้งสถานสงเคราะห์
สัตว์ที่ด าเนินกิจกรรมในลักษณะที่ไม่มีวัตถุประสงค์
ในทางการเมืองหรือไม่แสวงหาก าไรหรือรายได้มา
แบ่งปันกัน มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นสถาน
สงเคราะห์สัตว์ต่อนายทะเบียน 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียน  
ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 



คุณสมบตัผู้ิขอขึน้ทะเบยีนเป็นสถานสงเคราะห์สัตว์ 

บุคคลธรรมดา   นิติบุคคล 

ตามประกาศกรมปศุสัตว  ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียน
องค์กรจัดสวัสดภิาพสัตว์ และสถานสงเคราะห์สัตว์ ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 



 
ผู้ใดประสงค์จะขอขึน้ทะเบียนสถานสงเคราะห์สตัว์ ต้องมีคณุสมบตัิ
และไม่มีลกัษณะ ต้องห้าม ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

 
  
(๑) มีอายไุมต่ ่ากว่ายี่สบิปีบริบรูณ์  
(๒) มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 
(๓) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย  
(๔) ไมเ่ป็นบคุคลวิกลจริตหรือมีจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ  
 

(๕) ไมเ่คยได้รับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุ
ในคดีทารุณกรรมสตัว์ เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไมน้่อยกว่าสอง
ปี หรือเป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิด ลหโุทษ  
 
(๖) ด าเนินกิจกรรมในลกัษณะท่ีไมม่ีวตัถปุระสงค์ในทาง
การเมืองหรือแสวงหาก าไร หรือรายได้มาแบง่ปันกนั 

          
 
(๑) มีฐานะเป็นนิติบคุคลตามกฎหมาย  
(๒) มีส านกังานตัง้อยู่ในประเทศไทย 
(๓) กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นต้องไมเ่ป็น
บคุคลล้มละลาย 
(๔) กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นต้องไมเ่ป็น
บคุคลวิกลจริต หรือมีจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ  
 

(๕) กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นเคยได้รับโทษ
จ าคกุโดยค าพิพากษา ถึงท่ีสดุให้จ าคกุในคดีทารุณกรรม
สตัว์ เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไมน้่อยกว่าสองปี หรือเป็นโทษ
ส าหรับความผิด ท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษ  
 

  (๖) ด าเนินกิจกรรมในลกัษณะท่ีไมม่ีวตัถปุระสงค์ในทาง
การเมืองหรือแสวงหาก าไร หรือรายได้มาแบง่ปันกนั 

บุคคลธรรมดา    นิติบุคคล 



หลักเกณฑ์การยื่นคาํขอขึน้ทะเบียนต่อนายทะเบียน ในพืน้ที่ 

 

 

(ก) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียนบา้น 
หรือใบสาํคญัประจาํตวั คนต่างดา้ว แลว้แต่กรณีของผูย้ืน่ 

 (ข) บญัชีรายช่ือผูบ้ริหารและผูดู้แลสถานสงเคราะห์สตัว ์
พร้อมสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียน
บา้น หรือใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว แลว้แต่กรณี  

 

(ค) แผนท่ีสถานท่ีตั้ง (แบบ ปทส. ๘) 

 (ง) สาํเนาหนงัสือแสดงสิทธิในสถานท่ีจดัตั้งสถาน
สงเคราะห์สตัว ์ 

(จ) รูปถ่ายท่ีตั้งสถานสงเคราะห์สตัว ์เอกสารทั้งหมด ผูย้ืน่
คาํขอตอ้งรับรองความถูกตอ้ง 

 
 
 

(ก)หนงัสือรับรอง หรือหนงัสือสาํคญัแสดงความเป็นนิติบุคคล  
 
(ข) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้น หรือ
หลกัฐานอ่ืนใด ท่ีออกให ้โดยทางราชการของกรรมการผูจ้ดัการ 
หรือผูบ้ริหาร  
 
(ค) แผนท่ีสถานท่ีตั้ง (แบบ ปทส. ๘)  
 
(ง) สาํเนาหนงัสือแสดงสิทธิในสถานท่ีท่ีจะจดัตั้งสถานสงเคราะห์
สตัว ์
 (จ) รูปถ่ายท่ีตั้งสถานสงเคราะห์สตัว ์
 

บุคคลธรรมดา (แบบ ปทส. ๖)     นิติบุคคล (แบบ ปทส. ๗)  



สถานสงเคราะห์สัตว์ที่ได้ขึน้ทะเบียนแล้ว อาจได้รับ 
การสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

• (๑) ความรู้เก่ียวกับการป้องกันการทารุณกรรมหรือ
การจัดสวัสดภิาพสัตว์ 

• (๒) การควบคุมปริมาณสัตว์และการป้องกันโรค
ระบาดสัตว์ภายในสถานสงเคราะห์สัตว์ 

• (๓) การอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการทารุณ
กรรมหรือการจัดสวัสดภิาพสัตว์ 



เพกิถอนการขึน้ทะเบียน 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนด าเนิน
กิจกรรมในลักษณะทางการเมืองหรือแสวงหาก าไรหรือรายได้
มาแบ่งปันกัน กระท าการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือไม่
จัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสม ให้นายทะเบียนมีอ านาจออก
ค าสั่งเป็นหนังสือและก าหนดระยะเวลาให้สถานสงเคราะห์สัตว์
ปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสม หากสถานสงเคราะห์สัตว์ไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้นายทะเบียนมี
อ านาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของสถานสงเคราะห์สัตว์นั้นได้ 



การอุทธรณ์ 



นายทะเบียนมีค าสั่งไม่รับขึ้นทะเบียน 

ผู้ได้รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการได้ภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 



นายทะเบียนมีคาํส่ังเพกิถอนการขึน้ทะเบียน 

ผู้ได้รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุทุเลาการ
บังคับตามค าสั่ง เว้นแต่ผู้อุทธรณ์จะร้องขอ
และคณะกรรมการเห็นสมควรให้มีการทุเลา
การบังคับตามค าส่ังนั้นไว้ชั่วคราว 



พิจารณาอุทธรณ์ 
พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสี่สบิห้าวัน

นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 
ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการอุทธรณ์ และใน

การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการประกาศก าหนด 



การป้องกันการทารุณกรรมสัตว ์



ห้ามกระท าการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์ 

ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการอัน
เป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่
มีเหตุอันสมควร 

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
ไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 



กรณียกเว้น ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ 
(๑) การฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหาร ทั้งนี้ เฉพาะสัตว์เลี้ยงเพื่อ
ใช้เป็นอาหาร 
(๒) การฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์
และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๓) การฆ่าสัตว์เพื่อควบคุมโรคระบาดตามกฎหมายวา่ด้วย
โรคระบาดสัตว์ 
(๔) การฆ่าสัตว์ในกรณีที่สัตวแพทย์เห็นว่าสัตว์ป่วย พิการ 
หรือบาดเจ็บและไม่สามารถเยียวยาหรือรักษาให้มีชีวิตอยู่
รอดได้โดยปราศจากความทุกข์ทรมาน 



กรณียกเว้น ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ 
(๕) การฆ่าสัตว์ตามพิธีกรรมหรือความเชื่อทางศาสนา 

(๖) การฆ่าสัตว์ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อป้องกันอันตรายแก่
ชีวิตหรือร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์อื่น หรือป้องกันความ
เสียหายที่จะเกิดแก่ทรัพย์สิน 

(๗) การกระท าใด ๆ ต่อร่างกายสัตว์ซึ่งเข้าลักษณะของการ
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์โดยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตว
แพทย์หรือผู้ซึ่งได้รับยกเว้นให้กระท าได้โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียน
และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จาก
สัตวแพทยสภาตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย ์



กรณียกเว้น ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ 

(๘) การตัด หู หาง ขน เขา หรืองาโดยมีเหตุอันสมควรและ
ไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์หรือการด ารงชีวิตของสัตว์ 
(๙) การจัดให้มีการต่อสู้ของสัตว์ตามประเพณีท้องถิ่น 
(๑๐) การกระท าอื่นใดที่มีกฎหมายก าหนดให้สามารถ
กระท าได้เป็นการเฉพาะ 
(๑๑) การกระท าอื่นใดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ 



ตัวอย่างทารุณกรรมสัตว์ 

ตัวอย่างที่ 1  
          นาย ก. วางยาสนุขั นาง ข. เสียชีวิต 4 ตวั ศาลตดัสิน วา่เป็น
การทารุณกรรมสตัว์ ตามพรบ.ทารุณกรรมสตัว์ฯ พ.ศ. 2557 ข้อ 20 
ซึง่มีอัตราโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจ า
ทั้งปรับ และท าให้เสียทรัพย์ จึงลงโทษกระทงละ 6,000 บาท สอง
กระทงรวมกันเป็นเงินค่าปรับ 12,000 บาท โทษจ าคุก 4 เดือน แต่
จ าเลยให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และไม่เคยท าผิดมาก่อน 
ให้รอลงอาญาไว้เป็นเวลา 1 ปี ส่วนโทษก็ลดให้กึ่งหนึ่ง คงปรับแค่ 
6,000 บาท  

 



ตัวอย่างทารุณกรรมสัตว์ 

 

ตัวอย่างที่ 2  
          นาย ก. ใช้มีดฟันหน้าสุนัขนาง ข. ต้องเย็บแผลถึงสามชัน้
มากกว่า 100 เข็ม ศาลตัดสิน  ว่าเป็นการทารุณกรรมสตัว์ ตาม
พรบ.ทารุณกรรมสตัว์ฯ พ.ศ. 2557 โทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
ไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ แต่จ าเลยให้การรับสารภาพให้รอ
ลงอาญาไว้เป็นเวลา 1 ปี ปรับ 2,000 บาท  

 



ตัวอย่างทารุณกรรมสัตว์ 

ตัวอย่างที่ 3  
          นาย ก. ท าร้ายลกูแมวโดยการขว้างหินใส่เม่ือแมวเดินผ่าน
หน้าบ้าน พร้อมทัง้อาละวาดหน้าบ้านเพื่อนบ้านเก่ียวกบัแมว และ
ได้ท าการขว้างลกูแมวท่ีบาดเจ็บไปท่ีลกูกรงเหล็กของเพื่อนบ้านซ า้
อีกจนท าให้ลกูแมวกระอกัเลือดปางตาย  ศาลตดัสิน  ว่าเป็นการ
ทารุณกรรมสตัว์ ตามพรบ.ทารุณกรรมสตัว์ฯ พ.ศ. 2557 ให้ลงโทษ
จ าคกุ 6 เดือน ปรับ 20,000 บาท รับสารภาพเหลือกึ่งหนึ่ง คงจ าคกุ 
3 เดือน ปรับ 10,000 บาท ควบคมุความประพฤติและให้รายงาน
ตวัทกุๆ 3 เดือน ภายใน 1 ปี พร้อมชดใช้คา่รักษาพยาบาลตามยอด
จริง 

 



การจัดสวัสดภิาพสัตว์ 



การจัดสวัสดิภาพสัตว ์
• เจ้าของสัตว์ต้องด าเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์

ให้แก่สัตว์ของตนให้เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

• การออกประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึง
ประเภท ชนิด ลักษณะ สภาพ และอายุของสัตว์ 

ระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท 



ห้ามเจ้าของปล่อย ละทิ้งสัตว์ 
ห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ปล่อย ละทิ้ง หรือกระท า

การใด ๆ ให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่
มีเหตุอันสมควร 

ไม่รวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
ให้แก่ผู้ซึ่งประสงค์จะน าสัตว์ไปดูแลแทน 

ระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท 



ต้องจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสม 
• การขนส่งสัตว์ หรือการน าสัตว์ไปใช้งานหรือใช้ใน

การแสดง เจ้าของสัตว์หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้อง
จัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสม 

 
• การออกประกาศ  ให้ค านึงถึงประเภท  ชนิด 

ลักษณะ สภาพ และอายุของสัตว์ 

ระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท 

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 



ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เร่ือง การจดัสวสัดิภาพสตัว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 



 ข้อ ๔ สตัว์ท่ีมีเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ต้องด าเนินการจดัสวสัดิภาพสตัว์ให้แก่สตัว์ของตนให้เหมาะสม ดงัตอ่ไปนี ้
 (๑) จดัให้สตัว์ได้รับอาหารและน า้ในปริมาณ และคณุภาพท่ีเหมาะสม
แก่ประเภท ชนิดลกัษณะ สภาพ และอายุของสตัว์ ในกรณีเลีย้งสตัว์เป็นกลุ่ม
ควรแน่ใจวา่สตัว์แตล่ะตวัได้รับอาหารและน า้อยา่งทัว่ถงึ 
 (๒) จดัให้สตัว์อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตและ
ความปลอดภยัของสตัว์ 
 (๓) จดัให้สตัว์มีสขุภาพอนามยัท่ีดี มีการจดัการในการควบคมุปอ้งกนั
โรคท่ีเหมาะสม และและให้การรักษาเม่ือสตัว์ป่วยหรือบาดเจ็บโดยไมช่กัช้า 
 (๔) จัดการไม่ให้สตัว์ได้รับความเครียด หวาดกลวั เจ็บปวดหรือทุกข์
ทรมานโดยไมมี่เหตผุลอนัสมควร 
 (๕) จัดให้สัตว์ได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตามธรรมชาติท่ี
จ าเป็นตอ่การด าเนินชีวิตและพลานามยัของสตัว์ 



หมวด ๔ 
อายุหนังสือรับรอง และการต่ออายุหนังสือรับรอง 

 หนงัสือรับรององค์กรจดัสวสัดภิาพสตัว์ และสถานสงเคราะห์สตัว์ 
ให้มีอาย ุ๓ ปีนบัแตว่นัท่ีออกหนงัสือรับรอง 

 องค์กรจัดสวสัดิภาพสตัว์ หรือสถานสงเคราะห์สตัว์ใด ประสงค์จะต่ออายุ
หนงัสือรับรอง ให้ย่ืนค าขอตามแบบท่ีกรมปศสุตัว์ก าหนด ตอ่นายทะเบียนก่อนหนงัสือ
รับรองสิน้อายุ และการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุหนังสือรับรอง ให้นาย
ทะเบียนพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นบัแตว่นัท่ีได้รับค าขอ 
 ในระหว่างการพิจารณาค าขอ หากหนังสือรับรองสิน้อายุก่อนนาย
ทะเบียนอนญุาตให้ต่ออายหุนงัสือรับรอง ให้ถือเสมือนว่าองค์กรจดัสวสัดิภาพ
สัตว์ หรือสถานสงเคราะห์สัตว์ท่ีย่ืนค าได้รับการพิจารณาให้ต่ออายุหนังสือ
รับรอง เว้นแตน่ายทะเบียนจะพิจารณาไมอ่นญุาตให้ตอ่อาย ุ



  

 องค์กรจดัสวสัดิภาพสตัว์ หรือสถานสงเคราะห์
สตัว์ใด ท่ีไมย่ื่นค าขอตอ่อายหุนงัสือรับรองเม่ือหนงัสือ
รับรองสิน้อาย ุให้องค์กรจดัสวสัดิภาพสตัว์ หรือสถาน
สงเคราะห์สตัว์ดงักลา่วสิน้สภาพการขึน้ทะเบียน และ
หยุดการใช้ หรืออ้างอิงเพ่ือประโยชน์ใดๆ จากการ
ได้รับหนงัสือรับรอง 
 



หมวด ๕ 
การออกหรือลาออกของสมาชิกคณะบคุคลท่ีขึน้ทะเบียน 

องค์กรจดัสวสัดภิาพสตัว์ 
และการสิน้สภาพองค์กรจดัสวสัดภิาพสตัว์และสถานสงเคราะห์สตัว์  

 คณะบคุคลใดซึ่งได้รับการขึน้ทะเบียนองค์กรจดัสวสัดิภาพสตัว์แล้ว 
ต่อมาภายหลงัสมาชิกได้ออกหรือลาออกจากคณะบุคคลดงักล่าว ให้แจ้งต่อ
นายทะเบียนเพ่ือทราบ ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันท่ีสมาชิกนัน้ได้ออกหรือ
ลาออก และเม่ือได้รับแจ้งแล้วให้นายทะเบียนท าการแก้ไขข้อมลูของ 
คณะบคุคลนัน้ แล้วรายงานให้กรมปศสุตัว์ทราบ 



พนักงานเจ้าหน้าที ่



อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
(๑) มีหนังสือเรียกเจ้าของสัตว์ ผู้แทนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
ผู้ดูแลสถานสงเคราะห์สัตว์หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า หรือให้
ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณา
ด าเนินการ 
 (๒) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ เพื่อด าเนินการตรวจสอบ เมื่อได้รับแจ้ง
หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการทารุณกรรมสัตว์ 
 (๓) สั่งให้หยุดซึ่งยานพาหนะเพ่ือด าเนินการตรวจสอบ เมื่อได้รับ
แจ้งหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการทารุณกรรมสัตว์ 



อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที ่
(๔) ยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากของสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัย
ว่าถูกฆ่าหรือถูกทารุณกรรมรวมทั้งเอกสาร หลักฐาน 
ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับ
การกระท าความผิดเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการด าเนินคดี 
(๕) น าสัตว์ที่ถูกทารุณกรรมไปตรวจรักษาหรือช่วยเหลือ
สัตว์ที่ตกอยู่ในภยันตราย ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์นั้นไม่มี
ผู้ใดให้การรักษาหรือช่วยเหลือ 



อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที ่
การเข้าไปในสถานที่เพื่อท าการตรวจค้นต้องมี

หมายค้น เว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่าหากเนิ่นช้า
กว่าจะเอาหมายค้นมาได้ จะมีการยักย้าย ซุกซ่อน 
หรือท าลายหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระท า
ความผิด ให้ด าเนินการค้นได้โดยไม่ต้องมีหมาย
ค้น แต่ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาว่าด้วยการค้น 



อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที ่

ในกรณีที่พบสัตว์ถูกปล่อย ละทิ้ง 
หรือไม่มีเจ้าของ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดสวัสดิภาพ
สัตว์ให้แก่สัตว์ตามความเหมาะสม 



สัตว์ตกอยู่ในสภาพที่ทุกข์ทรมาน 

 ในกรณีที่พบสัตว์ตกอยู่ในสภาพที่ทุกข์ทรมานจากการ
เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บสาหัสและสัตวแพทย์เห็นว่าการให้
สัตว์มีชีวิตอยู่ต่อไปจะได้รับความทุกข์ทรมานจนเกิน
สมควรให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ฆ่าสัตว์นั้นได้ 

การฆ่าสัตว์ จะต้องด าเนินการโดยสัตวแพทย์ และใน
กรณีที่สัตว์นั้นมีเจ้าของต้องได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของสัตว ์



พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 เจ้าของสัตว์หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกแก่

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร 
 ในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร

ประจ าตัวต่อเจ้าของสัตว์หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็น

เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ระวางโทษปรับไม่เกนิสอง
หมื่นบาท 



ศาลอาจสั่งห้ามครอบครองสัตว์ 

กรณีที่ศาลได้พิพากษาลงโทษ   หากศาลเห็นว่าการให้
สัตว์นั้นยังอยู่ในความครอบครองของเจ้าของหรือของ
ผู้กระท าความผิดนั้นต่อไป สัตว์นั้นอาจจะถูกทารุณกรรม
หรือได้รับการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ไม่เหมาะสมอีก ศาล
อาจสั่งห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้กระท าความผิดนั้น
ครอบครองสัตว์ดังกล่าว และมอบให้หน่วยงานของรัฐ
หรือบุคคลที่เห็นสมควรเป็นผู้ครอบครองหรือดูแลสัตว์นั้น 



โทษปรับสถานเดียว 
 กรณีมีโทษปรับสถานเดียวให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมี

อ านาจเปรียบเทียบได้ 
 เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายใน

ระยะเวลาอันสมควรแต่ไม่เกินสิบห้าวัน ให้ถือว่าคดีเลิกกันตาม
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่
ช าระเงินค่าปรับภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคสอง ให้
ด าเนินคดีต่อไป 






