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เป็นปีที่ 70 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
มาตรา 3  ให้ยกเลิก 

(1) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 

(2) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 

  
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สัตว์” หมายความว่า 

(1) ช้าง ม้า โค กระบือ ลา ล่อ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า สุนัข แมว กระต่าย ลิง ชะนี และให้
หมายความรวมถึงน้ าเชื้อส าหรับผสมพันธุ์ และเอ็มบริโอของสัตว์เหล่านี้ด้วย 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132/ตอนที่ 14 ก/หน้า 22/2 มีนาคม 2558 

 



(2) สัตว์ปีกจ าพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน และให้หมายความรวมถึงน้ าเชื้อส าหรับผสมพันธุ์ และไข่
ส าหรับใช้ท าพันธุ์ด้วย 

(3) สัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด และให้หมายความรวมถึงน้ าเชื้อส าหรับผสมพันธุ์ 
เอ็มบริโอ และไข่ส าหรับใช้ท าพันธุ์ของสัตว์ชนิดนั้นด้วย 

“เอ็มบริโอ” หมายความว่า ตัวอ่อนของสัตว์ที่ยังไม่เจริญเติบโตจนถึงขั้นที่มีอวัยวะ และยังไม่ฝัง
ตัวที่ผนังมดลูกของสัตว์นั้น 

“ซากสัตว์” หมายความว่า ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตว์ที่ตายแล้ว สิ่งใด ๆ ที่ได้จากสัตว์ที่มี
ชีวิตหรือสัตว์ที่ตายแล้ว และให้หมายความรวมถึงอาหารสุกที่ท า ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์หรือสิ่งประดิษฐ์
ส าเร็จรูปที่ท าจากซากสัตว์ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

“โรคระบาด” หมายความว่า กาฬโรคเป็ด โรคไข้หวัดนก โรคแซลโมเนลลา โรคทริคิเนลลา โรค
นิวคาสเซิล โรคบรูเซลลา โรคปากและเท้าเปื่อย โรคพิษสุนัขบ้า โรครินเดอร์เปสต์ โรคเลปโทสไปรา โรคโลหิตจาง
ติดเชื้อในม้า โรควัวบ้า โรคสมองอักเสบนิปาห์ โรคอหิวาต์สุกร โรคแอนแทรกซ์ โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย วัณโรค 
และโรคอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

“พาหะของโรคระบาด” หมายความว่า 

(1) สัตว์ซึ่งไม่ปรากฏอาการของโรคระบาดแต่มีเชื้อโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้รับ
เชื้อโรคระบาด ซึ่งอาจติดต่อคนหรือสัตว์อ่ืนได้ 

(2) ซากสัตว์ของสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือของสัตว์ตาม (1) 
(3) ซากสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด 

“เขตควบคุมโรคระบาด” หมายความว่า ท้องที่ที่ด าเนินการป้องกันและควบคุมมิให้มีโรคระบาด
หรือเชื้อโรคระบาดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด เพ่ือก าหนดเป็นเขตปลอดโรคระบาด 

“เขตปลอดโรคระบาด” หมายความว่า เขตควบคุมโรคระบาดที่สามารถควบคุมมิให้มีโรคระบาด
หรือเชื้อโรคระบาดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดในสัตว์หรือซากสัตว์ 

“เขตกันชนโรคระบาด” หมายความว่า ท้องที่ที่ด าเนินการป้องกันและควบคุมมิให้โรคระบาด
หรือเชื้อโรคระบาดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดแพร่กระจายเข้าเขตปลอดโรคระบาดหรือเข้าในราชอาณาจักร 

“เครื่องหมายประจ าตัวสัตว์” หมายความว่า เครื่องหมายซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือ
สัตวแพทย์ท าหรือสั่งให้เจ้าของท าไว้ที่ตัวสัตว์หรือซากสัตว์ หรือยานพาหนะ อาคารสถานที่ ภาชนะสิ่งห่อหุ้มหรือ
กักขัง เพ่ือประโยชน์ในการจ าแนกหรือตรวจสอบสัตว์หรือซากสัตว์ 

“เจ้าของ” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์และผู้ครอบครอง ในกรณีของสัตว์หากไม่ปรากฏ
เจ้าของหรือไม่สามารถหาเจ้าของได้ ให้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัย และผู้ควบคุมสัตว์ด้วย 



“ด่านกักกันสัตว์” หมายความว่า ที่ส าหรับกักสัตว์หรือซากสัตว์เพ่ือตรวจโรคระบาดตามที่อธิบดี
ประกาศก าหนด 

“อายัด” หมายความว่า ห้ามจ าหน่าย จ่าย โอน หรือเคลื่อนย้าย 

“สัตวแพทย”์ หมายความว่า 

(1) นายสัตวแพทย์และสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ 
(2) ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นสัตวแพทย์เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และต้องมี

คุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

“สารวัตร” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นสารวัตรเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้ และต้องมีคุณสมบัติตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียน 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความรวมถึง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 5  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้

มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ นายทะเบียน สารวัตร และสัตวแพทย์ ออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม
ไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอ่ืน กับออกประกาศและระเบียบเพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  
มาตรา 6  ให้อธิบดีมีอ านาจออกประกาศและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ประกาศและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

  
หมวด 1 

การป้องกันและควบคุมโรคระบาด 

 

 

ส่วนที่ 1 

บททั่วไป 



มาตรา 7  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ให้เจ้าของสัตว์ ดังต่อไปนี้ ปฏิบัติ
ตามระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด 

(1) ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า 

(2) สุนัข แมว 

(3) นก ไก่ เป็ด ห่าน 

(4) สัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

ระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้ ในกฎกระทรวงดังกล่าวให้ค านึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับสภาพของสัตว์ 
และวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด 

  
มาตรา 8  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ 

ดังต่อไปนี้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนดจ านวนสัตว์หรือซากสัตว์ ลักษณะ
ของยานพาหนะ และอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ 

(1) ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า 

(2) นก ไก่ เป็ด ห่าน รวมถึงไข่ส าหรับใช้ท าพันธุ์ 
(3) ซากสัตว์ของสัตว์ตาม (1) หรือ (2) 
(4) สัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 9  ในท้องที่ใดเมื่ออธิบดีเห็นสมควรให้มีการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ชนิดใด 

ให้อธิบดีประกาศก าหนดให้ท้องที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนของท้องที่ต้องมีการท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ส าหรับ
สัตว์หรือซากสัตว์ชนิดนั้น 

การท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ ลักษณะ ราคา และการยกเว้นราคาเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ 
และการด าเนินการก่อนหรือหลังการท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีประกาศก าหนด 

ในกรณีที่ประกาศตามวรรคสองก าหนดให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์มีหน้าที่ท าเครื่องหมาย
ประจ าตัวสัตว์ หรือด าเนินการก่อนหรือหลังการท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ ให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว 

  
มาตรา 10  ห้ามมิให้ผู้ใด 



(1) ท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ปลอม หรือแปลง หรือแก้ไขเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ที่แท้จริง
เพ่ือให้เข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(2) ใช้เครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ปลอม หรือเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ที่มีการแปลงหรือแก้ไข 

(3) ท าลายเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ ใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้เครื่องหมายประจ าตัวสัตว์เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจผิดในการจ าแนก หรือตรวจสอบสัตว์หรือซากสัตว์ 

  
มาตรา 11  ให้เจ้าของสัตว์แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ ภายในเวลาสิบ

สองชั่วโมงนับแต่เวลาที่ทราบว่าสัตว์ป่วยหรือตาย เมื่อมีกรณี ดังต่อไปนี้ 
(1) มีสัตว์ป่วยหรือตายโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาด 

(2) มีสัตว์ป่วยหรือตายโดยไม่รู้สาเหตุ 
(3) ในหมู่บ้านเดียวกัน หรือบริเวณใกล้เคียงกัน มีสัตว์ป่วยหรือตายมีอาการคล้ายคลึงกันใน

ระยะเวลาห่างกันไม่เกินเจ็ดวัน 

การแจ้งและการด าเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตายตามวรรคหนึ่ง และการก าหนดชนิด จ านวนและ
ลักษณะการป่วยหรือตายของสัตว์ตาม (2) และ (3) ให้เป็นไปตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

เมื่อมีสัตว์ตามวรรคหนึ่งป่วย ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมสัตว์ป่วยทั้งหมดไว้ภายในบริเวณที่สัตว์อยู่ 
และห้ามมิให้เจ้าของสัตว์หรือบุคคลอ่ืนใดเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยไปจากบริเวณนั้น เมื่อมีสัตว์ตามวรรคหนึ่งตาย ให้
เจ้าของสัตว์ควบคุมซากสัตว์นั้นให้คงอยู่ ณ ที่ที่สัตว์นั้นตาย และห้ามมิให้เจ้าของสัตว์หรือบุคคลอ่ืนใดเคลื่อนย้าย 
ช าแหละ หรือกระท าการอ่ืนใดแก่ซากสัตว์นั้น เว้นแต่มีการด าเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตายตามที่อธิบดีประกาศ
ก าหนดตามวรรคสอง หรือสัตวแพทย์ได้ตรวจพิสูจน์แล้วว่าสัตว์นั้นมิได้ป่วยหรือตายโดยโรคระบาด หรือสัตวแพทย์
สั่งเป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา 12  เมื่อได้มีการแจ้งตามมาตรา 11 หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสัตว์ป่วยหรือตายโดยโรค

ระบาด พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสารวัตรมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์จัดการ ดังต่อไปนี้ 
(1) กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยไว้ภายในเขตตามวิธีการที่ก าหนด 

(2) ฝัง หรือเผาซากสัตว์นั้น ณ ที่ที่ก าหนด ถ้าการฝัง หรือเผาไม่อาจท าได้ให้ท าลายโดยวิธีอ่ืน
ตามที่เห็นสมควร 

(3) กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ที่อยู่ร่วมฝูง หรือเคยอยู่ร่วมฝูงกับสัตว์ที่ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยหรือ
ตายไว้ภายในเขตตามวิธีการที่ก าหนด 



มาตรา 13  เมื่อได้มีการแจ้งตามมาตรา 11 หรือตรวจพบ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสัตว์ป่วย
หรือตายโดยโรคระบาด นอกจากสัตวแพทย์มีอ านาจตามมาตรา 40 แล้ว ให้มีอ านาจตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ 
รวมทั้งออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์จัดการ ดังต่อไปนี้ 

(1) กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยไว้ภายในเขตตามวิธีการที่ก าหนด หรือให้ได้รับ
การรักษาตามท่ีเห็นสมควร 

(2) ฝัง หรือเผาซากสัตว์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ณ ที่ที่ก าหนด ถ้าการฝังหรือเผาไม่อาจท าได้
ให้ท าลายโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควร 

(3) กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ที่อยู่ร่วมฝูง หรือเคยอยู่ร่วมฝูงกับสัตว์ที่ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยหรือ
ตายไว้ภายในเขตตามวิธีการที่ก าหนด หรือให้ได้รับการป้องกันโรคระบาดตามที่เห็นสมควร 

(4) ท าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่
เป็นพาหะของโรคระบาด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด   ทั้งนี้ ให้ชดใช้ราคาแก่เจ้าของสัตว์
หรือซากสัตว์ไม่ต่ ากว่าสามในสี่ของราคาสัตว์หรือซากสัตว์ซึ่งอาจขายได้ในตลาดท้องที่ก่อนเกิดโรคระบาด ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่กรณีที่เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ได้จงใจกระท าความผิดต่อ
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

(5) ก าจัดเชื้อโรคท่ีอาหารสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดตามวิธีการที่ก าหนด 

(6) ท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรคระบาดในที่ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด
ตามวิธีการที่ก าหนด 

  
มาตรา 14  เมื่อมีสัตว์ที่ไม่ปรากฏเจ้าของป่วยหรือตายในที่ดินของบุคคลใด โดยรู้ว่าเป็นโรค

ระบาดหรือโดยไม่รู้สาเหตุ ให้เจ้าของที่ดินนั้นมีหน้าที่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ภายใน
เวลาสิบสองชั่วโมงนับแต่เวลาที่ทราบว่าสัตว์ป่วยหรือตาย และให้น าความในมาตรา 11 วรรคสอง มาใช้บังคับกับ
เจ้าของที่ดินด้วยโดยอนุโลม 

ห้ามมิให้บุคคลใดเคลื่อนย้าย ช าแหละ หรือกระท าการอ่ืนใดแก่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง 
เว้นแต่มีการด าเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตายตามที่อธิบดีประกาศก าหนดตามมาตรา 11 วรรคสอง หรือสัตวแพทย์
ได้ตรวจพิสูจน์แล้วว่าสัตว์นั้นมิได้ป่วยหรือตายโดยโรคระบาด หรือสัตวแพทย์สั่งเป็นอย่างอ่ืน 

ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด
ให้สัตวแพทย์ท าลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น และสัตว์หรือซากสัตว์อ่ืนที่เป็นพาหะของโรคระบาด หรือจัดการโดยวิธี
อ่ืนตามที่เห็นสมควรเพ่ือป้องกันมิให้โรคระบาดแพร่กระจายต่อไป 

เมื่อปรากฏเจ้าของสัตว์ในภายหลัง ให้กรมปศุสัตว์หรือเจ้าของที่ดินมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่
จ าเป็นเท่าที่จ่ายจริงจากเจ้าของสัตว์ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 



มาตรา 15  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ได้รับแจ้งหรือตรวจพบว่ามีสัตว์ป่วย
หรือตายโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาดหรือโดยไม่รู้สาเหตุในที่สาธารณะ หรือในที่ดินที่ไม่ปรากฏเจ้าของ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์มีอ านาจกักสัตว์ที่ป่วยหรือตายนั้นไว้ตามที่เห็นสมควรภายในบริเวณนั้น 

ห้ามมิให้บุคคลใดเคลื่อนย้าย ช าแหละ หรือกระท าการอ่ืนใดแก่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง 
จนกว่าสัตวแพทย์ได้ตรวจพิสูจน์แล้วว่าสัตว์นั้นมิได้ป่วยหรือตายโดยโรคระบาดหรือสัตวแพทย์สั่งเป็นอย่างอ่ืน 

ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่งเป็นโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด
ให้สัตวแพทย์ท าลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น และสัตว์หรือซากสัตว์อ่ืนที่เป็นพาหะของโรคระบาด หรือจัดการโดยวิธี
อ่ืนตามที่เห็นสมควรเพ่ือป้องกันมิให้โรคระบาดแพร่กระจายต่อไป 

เมื่อปรากฏเจ้าของสัตว์ในภายหลัง ให้กรมปศุสัตว์มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นเท่าที่จ่ายจริง
จากเจ้าของสัตว์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 16  ห้ามมิให้บุคคลใดขุดซากสัตว์ที่ฝังไว้แล้วตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่

ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือเป็นการด าเนินการโดยสัตวแพทย์ 
 

ส่วนที่ 2 

เขตปลอดโรคระบาด 

 

  
มาตรา 17  ในท้องที่ใดเมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการป้องกันการเกิดโรคระบาดโรคใดในสัตว์

ชนิดใด ให้รัฐมนตรีประกาศก าหนดท้องที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเขตปลอดโรคระบาดหรือเขตกันชนโรค
ระบาดส าหรับโรคนั้นในสัตว์ชนิดนั้น และให้ระบุชนิดของสัตว์และซากสัตว์ที่ห้ามเคลื่อนย้ายไว้ในประกาศด้วย 

ก่อนการประกาศก าหนดให้ท้องที่ใดเป็นเขตปลอดโรคระบาดตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดท้องที่นั้นเป็นเขตควบคุมโรคระบาด และให้ระบุชนิดของสัตว์และโรคระบาด รวมทั้งชนิดของสัตว์และซาก
สัตว์ที่ห้ามเคลื่อนย้ายไว้ในประกาศด้วย 

เมื่อได้ประกาศเป็นเขตควบคุมโรคระบาดตามวรรคสองแล้ว ให้อธิบดีประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขเพ่ือให้มีการประกาศเป็นเขตปลอดโรคระบาด 

  
มาตรา 18  เมื่อได้ประกาศเขตควบคุมโรคระบาด เขตปลอดโรคระบาด หรือเขตกันชนโรค

ระบาดตามมาตรา 17 แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามที่ระบุในประกาศดังกล่าวเข้าในหรือผ่าน
เขตนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือสัตวแพทย์ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย 



มาตรา 19  ภายในเขตควบคุมโรคระบาด เขตปลอดโรคระบาด หรือเขตกันชนโรคระบาด ถ้า
ปรากฏว่ามีโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคระบาด สัตวแพทย์จะประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวตาม
มาตรา 20 หรือผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา 21 แล้วแต่
กรณี ก็ได้ 

เมื่อสามารถควบคุมโรคระบาดนั้นในเขตโรคระบาดได้ หรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคระบาด
นั้นในเขตเฝ้าระวังโรคระบาด แล้วแต่กรณี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งยกเลิกประกาศเขตโรคระบาด หรื อเขตเฝ้า
ระวังโรคระบาดตามวรรคหนึ่งโดยเร็ว และปิดประกาศให้ประชาชนในท้องที่นั้นทราบ ในกรณีที่เขตดังกล่าวเคย
เป็นเขตปลอดโรคระบาดตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเขตนั้นเป็นเขตควบคุมโรคระบาดตามมาตรา 17 วรรค
สอง 

 

ส่วนที่ 3 

เขตโรคระบาด 

 

  
มาตรา 20  ในกรณีที่สัตวแพทย์เห็นว่า โรคระบาดที่ตรวจพบในท้องที่ที่รับผิดชอบจะระบาด

ออกไป หรือท้องที่อ่ืนที่ติดต่อกับท้องที่นั้นจะระบาดเข้ามา และท้องที่ที่รับผิดชอบนั้นยังไม่มีการประกาศให้เป็น
เขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา 21 ให้สัตวแพทย์มีอ านาจประกาศก าหนดเขตโรคระบาด
ชั่วคราวในท้องที่ที่รับผิดชอบมีรัศมีไม่เกินห้ากิโลเมตรจากที่ที่ตรวจพบโรคระบาดนั้น และให้ระบุชนิดของสัตว์และ
โรคระบาด รวมทั้งสัตว์และซากสัตว์ที่ห้ามเคลื่อนย้ายไว้ในประกาศด้วย 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับได้สามสิบวันนับแต่วันประกาศ และให้ปิดไว้ ณ ส านักงานเขต
ที่ว่าการอ าเภอ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ส านักงานเทศบาล ที่ท าการก านัน ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน และที่
ชุมนุมชนภายในท้องที่นั้น 

  
มาตรา 21  ในท้องที่จังหวัดใดมีหรือสงสัยว่ามีโรคระบาด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจประกาศ

ก าหนดท้องที่จังหวัดนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด แล้วแต่กรณี และให้
ระบุชนิดของสัตว์และโรคระบาด รวมทั้งสัตว์และซากสัตว์ที่ห้ามเคลื่อนย้ายไว้ในประกาศด้วย 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ศาลาว่า
การเมืองพัทยา ส านักงานเขต ที่ว่าการอ าเภอ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบล ส านักงานเทศบาล ที่ท าการก านัน ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน ที่ชุมนุมชนภายในท้องที่นั้น และที่ท าการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 



มาตรา 22  เมื่อได้ประกาศก าหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวตามมาตรา 20 หรือประกาศก าหนด
เขตโรคระบาดหรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา 21 ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามที่ก าหนด
ในประกาศดังกล่าว เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบประจ าเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย 

  
มาตรา 23  ภายในเขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา 21 เมื่อสามารถ

ควบคุมโรคระบาดนั้นในเขตโรคระบาดได้ หรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคระบาดนั้นในเขตเฝ้าระวังโรคระบาด 
แล้วแต่กรณี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งยกเลิกประกาศเขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดโดยเร็ว และปิด
ประกาศให้ประชาชนในท้องที่นั้นทราบ 

  
หมวด 2 

การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต 

 

 

มาตรา 24  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอันเกิดจากการค้าสัตว์หรือซาก
สัตว์ ผู้ใดท าการค้าหรือหาก าไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ดังต่อไปนี้ ต้องได้รับใบอนุญาตจากนาย
ทะเบียน 

(1) ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า สุนัข แมว 

(2) นก ไก่ เป็ด ห่าน รวมถึงไข่ส าหรับใช้ท าพันธุ์ 
(3) ซากสัตว์ของสัตว์ตาม (1) หรือ (2) 
(4) สัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศก าหนด 

  
มาตรา 25  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอันเกิดจากน้ าเชื้อส าหรับผสม

พันธุ์หรือเอ็มบริโอของสัตว์ ผู้ใดขาย จ าหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน หรือมีไว้เพ่ือขายซึ่งน้ าเชื้อส าหรับผสมพันธุ์
หรือเอ็มบริโอของช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า หรือสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
หรือมีพ่อพันธุ์ของสัตว์ดังกล่าวเพ่ือให้บริการผสมพันธุ์แก่สัตว์ของบุคคลอ่ืนโดยวิธีธรรมชาติต้องได้รับใบอนุญาต
จากนายทะเบียน 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศก าหนด 



มาตรา 26  ใบอนุญาตตามมาตรา 24 และมาตรา 25 ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
ถ้าผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอแล้วให้
ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่านายทะเบียนจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศก าหนด 

  
มาตรา 27  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนใบอนุญาตตามมาตรา 24 หรอืมาตรา 25 ให้

ยื่นค าขอต่อนายทะเบียน และให้การโอนมีผลเมื่อได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 

การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศก าหนด 

  
มาตรา 28  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ตาย และมีทายาทหรือผู้

ได้รับความยินยอมจากทายาท ยื่นค าขอแสดงความจ านงต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับ
ใบอนุญาตตายเพ่ือขอประกอบกิจการที่ผู้ตายได้รับอนุญาตนั้นต่อไป เมื่อได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนแล้ว ให้ผู้
แสดงความจ านงนั้นประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ถือว่าผู้แสดงความ
จ านงเป็นผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 แล้วแต่กรณี ตั้งแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตตาย 

การขอแสดงความจ านงและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศก าหนด 

  
มาตรา 29  ในกรณีที่ใบอนุญาตตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 สูญหาย ช ารุดหรือถูกท าลายใน

สาระส าคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อนายทะเบียน และยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้ทราบการสูญหาย ช ารุด หรือถูกท าลายดังกล่าว 

การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิ บดี
ประกาศก าหนด 

  
มาตรา 30  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง

แก้ไขรายการในใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่อนายทะเบียน 

การขอและการอนุญาตแก้ไขรายการในใบอนุญาต และรายละเอียดของรายการที่ขอเปลี่ยนแปลง
แก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 



มาตรา 31  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ผู้ใดน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่าน
ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครั้งที่น าเข้าส่งออก
หรือน าผ่านราชอาณาจักร 

การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และวิธีการน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านราชอาณาจักรให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 32  ให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 31 ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) ท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ก่อนการน าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือ

ซากสัตว์ และให้น าความในมาตรา 9 วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(2) น าสัตว์หรือซากสัตว์ที่ได้ด าเนินการตาม (1) เข้า ออกหรือผ่านท่าเข้าหรือท่าออกตามที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนด และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 33  เมื่อปรากฏว่าท้องที่ใดภายนอกราชอาณาจักรมีหรือสงสัยว่ามีโรคระบาด ให้อธิบดีมี

อ านาจประกาศเพ่ือชะลอการน าเข้าหรือน าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์จากท้องที่นั้นได้ครั้งละไม่เกิน
เก้าสิบวัน หากรัฐมนตรีเห็นสมควรอาจประกาศก าหนดห้ามการน าเข้า หรือน าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซาก
สัตว์จากท้องที่นั้นได ้

  
มาตรา 34  ภายใต้บังคับมาตรา 18 และมาตรา 22 เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรค

ระบาด ผู้ใดน าสัตว์หรือซากสัตว์ดังต่อไปนี้ไปยังท้องที่จังหวัดอ่ืนต้องท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ และให้น าความ
ในมาตรา 9 วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม และต้องได้รับใบอนุญาตจากสัตวแพทย์ประจ าท้องที่
ต้นทางทุกครั้ง 

(1) ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า หรือน้ าเชื้อส าหรับผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอ
ของสัตว์ดังกล่าว 

(2) นก ไก่ เป็ด ห่าน หรือน้ าเชื้อส าหรับผสมพันธุ์ หรือไข่ส าหรับใช้ท าพันธุ์ 
(3) ซากสัตว์ของสัตว์ตาม (1) หรือ (2) 
(4) สัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต การตรวจโรคและท าลายเชื้อโรคจากสัตว์หรือซากสัตว์
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

การออกใบอนุญาตตามวรรคสอง สัตวแพทย์จะก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับยานพาหนะ และการใช้
เส้นทาง หรือเงื่อนไขอ่ืนตามที่จ าเป็นไว้ในใบอนุญาตก็ได้ 



มาตรา 35  ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 34 ต้องน าสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านด่านกักกันสัตว์  ทั้งนี้ ให้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 36  ผู้ใดประสงค์จะให้มีการด าเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ใน

ต่างประเทศหรือนอกสถานที่ท าการโดยปกติ ในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ ให้ผู้นั้นจัดหายานพาหนะ
และรับผิดชอบช าระค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการปฏิบัติงานดังกล่าวตามอัตราที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

การจ่ายค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 37  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากใบอนุญาตน าสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่าน

ราชอาณาจักร และค่าที่พักสัตว์หรือซากสัตว์ที่น าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่าย
ในการตรวจหรือควบคุมการน าสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักรเป็นจ านวนไม่เกินร้อยละห้าสิบ
ของเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว ส่วนที่เหลือให้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

  
หมวด 3 

การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต 

 

 

มาตรา 38  เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนดตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 แล้วแต่กรณี หากสัตวแพทย์
เห็นสมควร ให้เสนอความเห็นต่อนายทะเบียนเพ่ือพิจารณาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต และนายทะเบียนมี
อ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน  ทั้งนี้ ในค าสั่งดังกล่าวจะก าหนดเงื่อนไขเท่าที่จ าเป็นให้ผู้ถูก
พักใช้ใบอนุญาตต้องปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่มีการฟ้องผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวต่อศาลว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนดตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 แล้วแต่กรณี นายทะเบียนจะสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้นไว้
จนกว่าศาลจะมีค าพิพากษาถึงที่สุดก็ได้ 

ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
ตามใบอนุญาตท่ีถูกสั่งพักใช้นั้น 



ให้นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนค าสั่งพักใช้
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง หรือกรณีที่จะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงตามที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 39  นายทะเบียนมีอ านาจสั่งเพิกถอนค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตก่อนก าหนดเวลาได้ เมื่อ

ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนดตามมาตรา 24 หรือ
มาตรา 25 และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนก าหนดตามมาตรา 38 วรรคหนึ่ง แล้ว 

  
หมวด 4 

อ านาจหน้าที่ของสัตวแพทย์และสารวัตร 

 

 

มาตรา 40  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด เมื่อปรากฏว่ามีหรือสงสัยว่ามี
เชื้อโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์มีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(1) ออกประกาศหรือสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์แจ้งจ านวนสัตว์หรือซากสัตว์ 
และถ้าเห็นสมควรจะให้น าสัตว์หรือซากสัตว์นั้นมาเพ่ือให้สัตวแพทย์ท าการตรวจโรค เก็บตัวอย่างป้องกันโรค
ระบาด หรือท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ ก็ได้ 

(2) สั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์กักสัตว์หรือซากสัตว์ไว้ ณ ที่ที่เห็นสมควรตามความ
จ าเป็นเพื่อตรวจโรค 

(3) เรียกตรวจยานพาหนะ หรือเข้าไปในอาคาร หรือสถานที่อ่ืนใดเพ่ือตรวจโรค เก็บตัวอย่าง
ป้องกันโรคระบาด หรือท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์  ในการนี้ ให้สัตวแพทย์มีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของ
ยานพาหนะ อาคาร หรือสถานที่อ่ืนใด ท าความสะอาดและท าลายเชื้อโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดในที่ที่มี
เชื้อโรคระบาดหรือสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด ตามวิธีการที่ก าหนด  ทั้งนี้ การเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ดังกล่าว 
ให้กระท าได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก หรือในเวลาท าการของอาคารหรือสถานที่นั้น และหากยังด าเนินการไม่
แล้วเสร็จ จะด าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จก็ได้ 

(4) ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ หรือสิ่งของใด ๆ ที่เป็นของกลาง และถูกยึดหรืออายัดไว้ตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรค
ระบาด ให้มีอ านาจด าเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์นั้นตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด ค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือการ
ด าเนินการดังกล่าว ให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ 

(5) ท าลายสิ่งของใด ๆ ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือมีเหตุ อันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด  ทั้งนี้ ให้ชดใช้ราคาสิ่งของแก่เจ้าของตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของได้จงใจกระท าความผิดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 



การด าเนินการของสัตวแพทย์ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สัตวแพทย์เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา 

  
มาตรา 41  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สารวัตรมีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) เข้าไปในส านักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 

เพ่ือตรวจหรือควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) เข้าไปในอาคาร หรือสถานที่อ่ืนใด ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือตรวจค้นและยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือจับกุมผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ต้อง
มีหมายค้น ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(ก) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้าก าลังกระท าในอาคารหรือสถานที่นั้น 

(ข) เมื่อบุคคลที่ได้กระท าความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไป หรือมีเหตุอันแน่นแฟ้น 
ควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในอาคารหรือสถานที่นั้น 

(ค) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสัตว์หรือซากสัตว์ที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้ซ่อนหรืออยู่ในอาคารหรือสถานที่นั้นประกอบกับต้องมีเหตุ
อันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ สัตว์หรือซากสัตว์หรือพยานหลักฐานนั้นจะถูกโยกย้าย 
ท าลาย หรือท าให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 

(ง) เมื่อผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าของอาคารหรือสถานที่ และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับได้
โดยไม่ต้องมีหมายตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ 

(3) สั่งเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะให้หยุดหรือจอด เพ่ือตรวจหรือควบคุมให้การเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือเพ่ือตรวจค้นยานพาหนะในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(4) จับกุมผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ต้องมีหมายจับ เมื่อปรากฏว่ามีการ
กระท าความผิดซึ่งหน้า หรือมีเหตุอ่ืนที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ เพ่ือส่งพนักงาน
สอบสวนด าเนินการต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(5) ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(6) ยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ ยานพาหนะ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
การกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา 42 วรรคสาม 



ในการนี้ ให้สารวัตรมีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริง หรือเรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องจากเจ้าของอาคารหรือสถานที่ หรือเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะนั้นได้ 

การด าเนินการตาม (1) หรือ (2) ให้กระท าได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก หรือในเวลาท าการ
ของส านักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 หรือของอาคารหรือ
สถานที่นั้น  ทั้งนี้ หากยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ จะด าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จก็ได้ 

การด าเนินการตาม (1) ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้อง
ก าหนดถึงการแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าไป การมอบบันทึกเหตุผลในการเข้าไปให้แก่เจ้าของส านักงานหรือ
สถานประกอบการ และการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา 

การค้นและการจับตามมาตรานี้ ให้สารวัตรปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

การด าเนินการของสารวัตรตามมาตรานี้ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

  
มาตรา 42  ให้สารวัตรมีอ านาจยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ที่น าเข้าหรือน าผ่านราชอาณาจักร 

เมื่อสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด 

ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่งเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ให้สัตว
แพทย์ท าลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น หรือจัดการโดยวิธีอ่ืนตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่งได้น าเข้าหรือน าผ่านราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา 31 หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32 หรือมาตรา 33 ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวมิได้เป็นโรคระบาดหรือมิได้เป็นพาหะของโรคระบาด ให้
สารวัตรมีอ านาจสั่งให้เจ้าของ ผู้น าเข้าหรือน าผ่าน ส่งกลับสัตว์หรือซากสัตว์นั้นไปยังประเทศต้นทาง   ทั้งนี้ การ
ด าเนินการส่งกลับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 

(2) กรณีที่วิธีการตรวจพิสูจน์ไม่อาจกระท าได้โดยง่าย หรือไม่คุ้มค่าในอันที่จะพิสูจน์ว่าสัตว์หรือ
ซากสัตว์ดังกล่าวเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์ท าลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น หรือ
จัดการโดยวิธีอ่ืนตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการยึด อายัด หรือท าลาย ให้เจ้าของ ผู้น าเข้าหรือน าผ่านสัตว์หรือซากสัตว์เป็น
ผู้รับผิดชอบ 

  
มาตรา 43  สัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา 42 วรรคสาม (1) ให้ตกเป็นของกรมปศุสัตว์ ในกรณี

ดังต่อไปนี้ 



(1) ไม่ปรากฏเจ้าของ ผู้น าเข้าหรือน าผ่าน หรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของผู้น าเข้าหรือน าผ่าน
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีการประกาศหาตัวบุคคลดังกล่าว  ทั้งนี้ การออกประกาศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 

(2) เจ้าของ ผู้น าเข้าหรือน าผ่านไม่ส่งกลับ หรือไม่สามารถส่งกลับไปยังประเทศต้นทางภายใน
เวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่งให้ส่งกลับ 

ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา 42 วรรคสาม (1) เป็นของเสียง่าย หรือถ้าเก็บไว้จะเป็น
การเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่าของสิ่งนั้น สารวัตรที่ได้รับมอบหมายจาก
อธิบดีจะจัดการขายทอดตลาดเสียก่อนที่สิ่งนั้นจะตกเป็นของกรมปศุสัตว์ก็ได้  ทั้งนี้ ให้น าความในมาตรา 46 วรรค
สอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อพ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สารวัตรที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีมีอ านาจจัดการ
ขายทอดตลาดสัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง  ทั้งนี้ ให้น าความในมาตรา 47 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 44  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สารวัตรเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือ

ต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  
มาตรา 45  ในการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์หรือสารวัตรตามพระราชบัญญัตินี้ ให้แสดงบัตร

ประจ าตัวต่อบุคคลที่เกีย่วข้อง 

บัตรประจ าตัวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
หมวด 5 

การขายทอดตลาด และการจ่ายเงินสินบน 

 

 

มาตรา 46  สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา 41 (6) ให้ตกเป็นของกรมปศุสัตว์ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ไม่ปรากฏเจ้าของ หรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีการ

ประกาศหาตัวเจ้าของ  ทั้งนี้ การออกประกาศดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 

(2) ไม่มีการด าเนินคดี และผู้เป็นเจ้าของมิได้ร้องขอคืนภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ค าสั่งว่าไม่มีการด าเนินคด ี

(3) มีการด าเนินคดี และพนักงานอัยการมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือศาลไม่ได้พิพากษาให้ริบ 
และผู้เป็นเจ้าของมิได้ร้องขอคืนภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือวันที่ศาลมีค า
พิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี 



ในกรณีที่สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา 41 (6) เป็นของเสียง่าย หรือถ้าเก็บไว้จะเป็นการเสี่ยง
ต่อความเสียหาย หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่าของสิ่งนั้น สารวัตรที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีจะ
จัดการขายทอดตลาดเสียก่อนคดีถึงที่สุด หรือก่อนที่สิ่งนั้นจะตกเป็นของกรมปศุสัตว์ก็ ได้ เงินค่าของสิ่งนั้นเมื่อหัก
ค่าใช้จ่ายแล้ว เหลือเงินจ านวนสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนสิ่งนั้น โดยฝากไว้กับธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์
ตามท่ีตกลงกับกระทรวงการคลัง 

  
มาตรา 47  สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา 41 (6) เฉพาะในส่วนที่ตกเป็นของกรมปศุสัตว์ตาม

มาตรา 46 วรรคหนึ่ง สารวัตรที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีมีอ านาจจัดการขายทอดตลาด และให้หักเงินที่ขายได้
เป็นค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงในการด าเนินการใด ๆ เพ่ือให้สัตว์หรือซากสัตว์ของกลางปลอดจากโรคระบาด เหลือ
เท่าใดให้หักไว้ไม่เกินกึ่งหนึ่งเพ่ือจ่ายเป็นเงินสินบน ส่วนที่เหลือให้น าส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน การจ่ายเงินสินบนให้
เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

  
มาตรา 48  ในกรณีที่มีการจับกุมผู้กระท าความผิด เมื่อพนักงานอัยการร้องขอให้ศาลสั่งจ่ายเงิน

สินบนแก่ผู้น าจับร้อยละยี่สิบห้าของจ านวนเงินสุทธิจากการขายทอดตลาดของกลางที่ศาลสั่งริบส่วนที่เหลือให้
น าส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 

  
มาตรา 49  การขายทอดตลาดตามมาตรา 46 วรรคสอง มาตรา 47 หรือมาตรา 48 ให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 50  ในกรณีที่มีของกลางตามมาตรา 47 หรือมาตรา 48 แต่ขายทอดตลาดของกลางไม่ได้ 

หรือในกรณีที่ไม่มีของกลาง ให้จ่ายเงินสินบนจากเงินค่าปรับที่ได้ช าระต่อศาล หรือค่าปรับจากการเปรียบเทียบไม่
เกินกึ่งหนึ่งของจ านวนเงินค่าปรับดังกล่าว การจ่ายเงินสินบนให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

  
มาตรา 51  ในกรณีที่ไม่มีผู้มารับเงินสินบนตามมาตรา 47 มาตรา 48 หรือมาตรา 50 ภายในห้า

ปี ให้น าส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 

  
หมวด 6 

การอุทธรณ์ 



มาตรา 52  ในกรณีที่นายทะเบียนไม่ออกใบอนุญาตตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาตตามมาตรา 26 หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา 29 ผู้ยื่นค าขอมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวเป็น
หนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค าสั่งนั้น 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่นายทะเบียนไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ก่อนที่รัฐมนตรีจะมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ตาม
วรรคสอง รัฐมนตรีอาจพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการไปพลางก่อนได้เมื่อมีค าขอของผู้อุทธรณ์ 

  
มาตรา 53  ในกรณีที่นายทะเบียนมีค าสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 38 ผู้รับ

ใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ทราบค าสั่ง 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค าสั่งพักใช้หรือค าสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา 54  การพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 52 และมาตรา 53 ให้รัฐมนตรีพิจารณาอุทธรณ์ให้

แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าอุทธรณ์ ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบก าหนดระยะเวลานั้น  ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณา
อุทธรณ์ออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว 

 

หมวด 7 

บทก าหนดโทษ 

 

  
มาตรา 55  เจ้าของสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 7 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ

ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้
ถูกต้อง 

  
มาตรา 56  เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 8 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่ง

เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 



มาตรา 57  เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 9 วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

  
มาตรา 58  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 10 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 59  เจ้าของสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11 วรรคหนึ่ง ไม่ด าเนินการตามมาตรา 11 

วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11 วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 60  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 11 วรรคสาม มาตรา 14 วรรคสอง หรือมาตรา 15 วรรคสอง ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 61  เจ้าของสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสารวัตรตามมาตรา 

12 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 62  เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของสัตวแพทย์ตามมาตรา 13 หรือ

ประกาศหรือค าสั่งของสัตวแพทย์ตามมาตรา 40 (1) หรือ (2) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 63  เจ้าของที่ดินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง

หมื่นบาท 

  
มาตรา 64  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 65  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 18 หรือมาตรา 22 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่

เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 

มาตรา 66  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 25 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 



ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ี
อธิบดีประกาศก าหนดตามมาตรา 24 วรรคสอง หรือมาตรา 25 วรรคสอง แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 67  ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 29 วรรค

หนึ่ง หรือมาตรา 30 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

  
มาตรา 68  ผู้ใดน าเข้า ส่งออกหรือน าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับ

ใบอนุญาตตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

  
มาตรา 69  ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 31 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32 หรือฝ่าฝืนประกาศของ

อธิบดีที่ออกตามมาตรา 33 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 70  ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 33 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสอง

ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 71  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 34 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ

ไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 34 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สัตวแพทย์ก าหนดใน
ใบอนุญาตตามมาตรา 34 วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 72  ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 34 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 35 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่

เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 73  ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 38 วรรคสาม ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 

มาตรา 74  เจ้าของยานพาหนะ อาคารหรือสถานที่ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของสัตวแพทย์ตาม
มาตรา 40 (3) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 



มาตรา 75  ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตว
แพทย์ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรในการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์ตามมาตรา 40 วรรค
สอง หรือสารวัตรตามมาตรา 41 วรรคหก หรือไม่ให้ถ้อยค า ไม่ส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องตาม
มาตรา 41 วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 76  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล ถ้าการ

กระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระท าของบุคคลใด หรือไม่สั่งการหรือไม่กระท าการ
อันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท าของกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติ
บุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

  
มาตรา 77  ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี ให้

อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้ และเมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่
เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

การเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

  
มาตรา 78  เมื่อศาลได้พิพากษาลงโทษผู้ใดเนื่องจากได้กระท าความผิดตามมาตรา 58 มาตรา 65 

มาตรา 66 มาตรา 68 มาตรา 69 มาตรา 70 มาตรา 71 หรือมาตรา 72 ให้ศาลมีอ านาจสั่งริบสัตว์ ซากสัตว์ 
ยานพาหนะ เครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะบรรจุ หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระท า
ความผิดเสียทั้งสิ้น เว้นแต่ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าความผิด 

ในกรณีที่ศาลสั่งให้ริบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากปรากฏในภายหลังโดยค าร้องของเจ้าของ
แท้จริงว่า ผู้เป็นเจ้าของแท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท าความผิด ให้ศาลสั่งให้คืนทรัพย์สินดังกล่าว แต่ค า
ร้องของเจ้าของแท้จริงนั้นจะต้องกระท าต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด 

สิ่งที่ศาลสั่งริบตามวรรคหนึ่ง ให้ตกเป็นของกรมปศุสัตว์ และให้สารวัตรที่ได้รับมอบหมายจาก
อธิบดีมีอ านาจด าเนินการขายทอดตลาดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา 
49 หรือจัดการอย่างอ่ืนตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

  
บทเฉพาะกาล 

 

  



มาตรา 79  ใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 ให้ใช้ได้ต่อไป
จนกว่าจะสิ้นอายุ และถ้าจะต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

  
มาตรา 80  ค าขออนุญาตใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และยัง

อยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นค าขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม และถ้าค าขออนุญาต
ดังกล่าวมีข้อความแตกต่างไปจากค าขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนมีอ านาจสั่งให้แก้ไขเพ่ิมเติมค า
ขออนุญาตเพือ่ให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 

  
มาตรา 81  กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 

2499 ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใช้บังคับ 

การด าเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบตามวรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่
อาจด าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

  
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

  



อัตราค่าธรรมเนียม 

 

  
(1) ค าขออนุญาต หรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตตาม 

มาตรา 24 หรือมาตรา 25                                   ฉบับละ              100 บาท 

(2) ใบอนุญาตท าการค้าหรือหาก าไร 

ในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์ตามมาตรา 24 

ในกรณีต่อไปนี้ 
(ก) น าเข้าในราชอาณาจักร                                   ฉบับละ          20,000 บาท 

(ข) ส่งออกนอกราชอาณาจักร                                ฉบับละ          20,000 บาท 

(ค) น าเข้าในและส่งออกนอกราชอาณาจักร                  ฉบับละ          30,000 บาท 

(ง) ภายในราชอาณาจักร                                      ฉบับละ            4,000 บาท 

(จ) ภายในจังหวัด                                             ฉบับละ            1,000 บาท 

(3) ใบอนุญาตท าการค้าหรือหาก าไร 

ในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์ตาม 

มาตรา 24 ในลักษณะต่อไปนี้ 
(ก) น าเข้าในราชอาณาจักร                                   ฉบับละ            4,000 บาท 

(ข) ส่งออกนอกราชอาณาจักร                                ฉบับละ            4,000 บาท 

(ค) น าเข้าในและส่งออกนอกราชอาณาจักร                  ฉบับละ            5,000 บาท 

(ง) ภายในราชอาณาจักร                                      ฉบับละ            1,000 บาท 

(จ) ภายในจังหวัด                                             ฉบับละ              200 บาท 

(4) ใบอนุญาตขาย จ าหน่าย จ่าย แจก แลก 

เปลี่ยน หรือมีไว้เพ่ือขายซึ่งน้ าเชื้อส าหรับ 

ผสมพันธุ์ เอ็มบริโอ หรือมีพ่อพันธุ์ของสัตว์ 
เพ่ือให้บริการผสมพันธุ์แก่สัตว์ของบุคคลอื่น 

โดยวิธีธรรมชาติ ตามมาตรา 25 ในกรณี 

ต่อไปนี้ 
(ก) ส่งออกนอกราชอาณาจักร                                ฉบับละ            8,000 บาท 

(ข) ภายในราชอาณาจักร                                     ฉบับละ            2,000 บาท 

(5) ใบอนุญาตน าสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร 

(ก) ช้าง                                                        เชือกละ           2,500 บาท 



(ข) ม้า โค กระบือ ลา แพะ แกะ สุกร                        ตัวละ              1,000 บาท 

(ค) สุนัข แมว กระต่าย ลิง ชะนี                              ตัวละ                500 บาท 

(ง) นกกระจอกเทศ นกอีมู                                    ตัวละ              2,000 บาท 

(จ) ไก่ เป็ด ห่าน และสัตว์ปีกชนิดอื่น                         ตัวละ                  50 บาท 

(ฉ) สัตว์ชนิดอื่น                                               ตัวละ              1,000 บาท 

                                                                 ในกรณีที่ไม่สะดวก 

                                                                 ในการนับจ านวนให้คิดเป็น 

                                                                 กิโลกรัมละ        1,000 บาท 

(ช) น้ าเชื้อส าหรับผสมพันธุ์                                   โดสละ               100 บาท 

(ซ) เอ็มบริโอ                                                   ตัวละ              1,000 บาท 

(ฌ) ไข่นกกระจอกเทศ ไข่นกอีมู 
ส าหรับใช้ท าพันธุ์                                         ฟองละ               500 บาท 

(ญ) ไข่ส าหรับใช้ท าพันธุ์                                      ฟองละ                 50 บาท 

(6) ใบอนุญาตน าสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร 

(ก) ช้าง                                                        เชือกละ        500,000 บาท 

(ข) ม้า โค กระบือ ลา แพะ แกะ สุกร                        ตัวละ                500 บาท 

(ค) สุนัข แมว กระต่าย ลิง ชะนี                              ตัวละ                250 บาท 

(ง) นกกระจอกเทศ นกอีมู                                    ตัวละ                500 บาท 

(จ) ไก่ เป็ด ห่าน และสัตว์ปีกชนิดอื่น                         ตัวละ                  25 บาท 

(ฉ) สัตว์ชนิดอื่น                                               ตัวละ                500 บาท 

                                                                 ในกรณีที่ไม่สะดวก 

                                                                 ในการนับจ านวนให้คิดเป็น 

                                                                 กิโลกรัมละ          500 บาท 

(ช) น้ าเชื้อส าหรับผสมพันธุ์                                   โดสละ                 50 บาท 

(ซ) เอ็มบริโอ                                                   ตัวละ                 500 บาท 

(ฌ) ไข่นกกระจอกเทศ ไข่นกอีมู 
ส าหรับใช้ท าพันธุ์                                         ฟองละ                50 บาท 

(ญ) ไข่ส าหรับใช้ท าพันธุ์                                      ฟองละ                25 บาท 

(7) ใบอนุญาตน าสัตว์ผ่านราชอาณาจักร 

(ก) ช้าง                                                        เชือกละ        200,000 บาท 



(ข) ม้า โค กระบือ ลา แพะ แกะ สุกร                        ตัวละ              1,000 บาท 

(ค) สุนัข แมว กระต่าย ลิง ชะนี                              ตัวละ                500 บาท 

(ง) นกกระจอกเทศ นกอีมู                                    ตัวละ                250 บาท 

(จ) ไก่ เป็ด ห่าน และสัตว์ปีกชนิดอื่น                         ตัวละ                  50 บาท 

(ฉ) สัตว์ชนิดอื่น                                               ตัวละ                500 บาท 

                                                                 ในกรณีที่ไม่สะดวก 

                                                                 ในการนับจ านวนให้คิดเป็น 

                                                                 กิโลกรัมละ          500 บาท 

(ช) น้ าเชื้อส าหรับผสมพันธุ์                                   โดสละ                 50 บาท 

(ซ) เอ็มบริโอ                                                   ตัวละ                200 บาท 

(ฌ) ไข่นกกระจอกเทศ ไข่นกอีมู 
ส าหรับใช้ท าพันธุ์                                         ฟองละ                50 บาท 

(ญ) ไข่ส าหรับใช้ท าพันธุ์                                      ฟองละ                  5 บาท 

(8) ใบอนุญาตน าซากสัตว์เข้ามาใน 

ราชอาณาจักร                                                 กิโลกรัมละ          100 บาท 

(9) ใบอนุญาตน าซากสัตว์ออกนอก 

ราชอาณาจักร                                                 กิโลกรัมละ              5 บาท 

(10) ใบอนุญาตน าซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร                   กิโลกรัมละ              5 บาท 

(11) ใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา 24 

หรือมาตรา 25                                             ฉบับละ              100 บาท 

(12) การต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา 24 

หรือมาตรา 25                                             ครั้งละ    เท่ากับค่าธรรมเนียม 

                                                                        ส าหรับใบอนุญาตนั้น 

(13) การโอนใบอนุญาตตามมาตรา 24 

หรือมาตรา 25                                             ครั้งละ               100 บาท 

(14) การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาต 

ตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25                            ครั้งละ               100 บาท 

(15) ค่าท าลายเชื้อโรคผ่านด่านกักกันสัตว์ 
(ก) สัตว์                                                     ตัวละ                  50 บาท 

                                                              ในกรณีที่ไม่สะดวก 



                                                              ในการนับจ านวนให้คิดเป็น 

                                                              กิโลกรัมละ            50 บาท 

(ข) ซากสัตว์                                                 กิโลกรัมละ              1 บาท 

(16) ค่าท่ีพักสัตว์ที่น าเข้ามาในหรือส่งออกไป 

นอกราชอาณาจักร 

(ก) ช้าง                                                      เชือกละ           5,000 บาท 

(ข) ม้า โค กระบือ                                          ตัวละ                500 บาท 

(ค) สุกร                                                     ตัวละ                300 บาท 

(ง) สุนัข แมว                                                ตัวละ              1,000 บาท 

(จ) แพะ แกะ                                               ตัวละ                200 บาท 

(ฉ) ไก่ เป็ด ห่าน และสัตว์ปีกชนิดอื่น                      ตัวละ                  50 บาท 

(ช) สัตว์ชนิดอื่น                                             ตัวละ                500 บาท 

                                                              ในกรณีที่ไม่สะดวก 

                                                              ในการนับจ านวนให้คิดเป็น 

                                                              กิโลกรัมละ          500 บาท 

(17) ค่าท่ีพักซากสัตว์ที่น าเข้ามาหรือส่งออก 

ไปนอกราชอาณาจักร 

(ก) โค กระบือ สุกร                                         กิโลกรัมละ            10 บาท 

(ข) แพะ แกะ                                               กิโลกรัมละ              5 บาท 

(ค) ไก่ เป็ด ห่าน และสัตว์ปีกชนิดอื่น                      กิโลกรัมละ              5 บาท 

(ง) สัตว์ชนิดอื่น                                             กิโลกรัมละ            10 บาท 

(18) ค าขออ่ืน ๆ                                                   ฉบับละ                50 บาท 

ในการค านวณน้ าหนัก ถ้ามีเศษของกิโลกรัม ตั้งแต่ 500 กรัมขึ้นไป ให้คิดเป็น 1 กิโลกรัม ถ้าไม่ถึง 500 
กรัม ให้ปัดทิ้ง 

 
 

หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สมควรปรับปรุงบทบัญญัติบางประการให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน เพ่ือให้
การป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่เกิดกับสัตว์ และการท างานของสัตวแพทย์ สารวัตร และพนักงานเจ้าหน้าที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเพ่ือประโยชน์



ในทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งปรับปรุงบทก าหนดโทษและอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น   จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
 


