
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๓๔) 

ออกตามความในพระราชบญัญัตโิรคระบาดสตัว 
พ.ศ. ๒๔๙๙๑ 

   
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติโรค

ระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๙) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 
ขอ ๒๒  ผูใดประสงคจะสงสัตวหรือซากสัตวไปจําหนายตางประเทศ ใหปฏิบัติ

ดังตอไปนี ้
(๑) ย่ืนคําขอสงสัตวหรือซากสัตวไปจําหนายตางประเทศ ณ กรมปศุสัตว หรือ

ดานกักสัตวระหวางประเทศ หรือสํานักงานปศุสัตวจังหวัด 
(๒) ถาเปนสัตวที่ตองมีตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายตองแนบตั๋วรูปพรรณแสดง

กรรมสิทธิ์ของตนกํากับสัตวนั้นทุกตัวพรอมคําขอดวย 
(๓) ในกรณีขอสงสัตวไปจําหนายตางประเทศ ตองนําสัตวนั้นไปยังที่พักสัตว

ตามที่กรมปศุสัตวหรือดานกักสัตวระหวางประเทศที่ย่ืนคําขอ หรือสํานักงานปศุสัตวจังหวัดที่ย่ืน
คําขอ แลวแตกรณีกําหนด เพ่ือใหสัตวแพทยตรวจและจัดการทําลายเชื้อโรค หรือจัดการอยางอ่ืน
ใดตามระเบียบของกรมปศุสัตว และพิจารณาออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตวตามแบบที่กรมปศุ
สัตวกําหนด 

(๔) ในกรณีขอสงซากสัตวประเภทเนื้อไปจําหนายตางประเทศ สัตวนั้นตองไดรับ
การตรวจสุขภาพสัตวกอนฆาและตองมีการตรวจสอบซากสัตวภายหลังทําการฆา โดยสัตวแพทย
ของกรมปศุสัตว และตองสงตัวอยางซากสัตวนั้นไปใหกรมปศุสัตวทําการตรวจวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการและพิจารณาออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตวและหนังสือรับรองคุณภาพซากสัตว
ตามแบบที่กรมปศุสัตวกําหนด 

ในกรณีขอสงซากสัตวประเภทหนัง งา กระดูก กีบ เขา หรือขน ไปจําหนาย
ตางประเทศ ซากสัตวนั้นตองไดรับการตรวจและจัดการทําลายเชื้อโรค หรือจัดการอยางอ่ืนใดโดย
สัตวแพทยของกรมปศุสัตวตามระเบียบของกรมปศุสัตว และใหสัตวแพทยพิจารณาออกหนังสือ
รับรองคุณภาพซากสัตวตามแบบที่กรมปศุสัตวกําหนด 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๒๔๔/หนา ๑๒๘๔/๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๔ 
๒ ขอ ๒ แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) สัตวที่อยูในที่พักสัตวตาม (๓) หรือซากสัตวที่อยูในระหวางการตรวจของ
สัตวแพทยตาม (๔) ใหเจาของเปนผูดูแลรับผิดชอบและออกคาใชจายเองทั้งส้ิน 

 
ขอ ๓  ใหผูไดรับอนุญาตใหสงสัตวหรือซากสัตวไปจําหนายตางประเทศ สงสัตว

หรือซากสัตวนั้นไปจําหนายตางประเทศไดนับแตวันที่ไดรับอนุญาต 
 
ขอ ๔  ในกรณีที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีคําส่ังใหระงับการสงสัตวหรือ

ซากสัตวที่ไดรับอนุญาตใหสงไปจําหนายตางประเทศไดแลวไมวาดวยเหตุใด ๆ ผูไดรับอนุญาต
ตองปฏิบัติตามคําส่ังนั้น 

 
ขอ ๕  คําขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหทําตามแบบที่กรมปศุสัตวกําหนด 
 
 

ใหไว ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
อาณัต ิ อาภาภิรม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการสง
สัตวหรือซากสัตวไปจําหนายตางประเทศตามที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๔๙๙) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ กําหนดไวซึ่งบังคับใชอยูในปจจุบันยังไม
เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการสงสัตว
หรือซากสัตวไปจําหนายตางประเทศดังกลาว เสียใหม เพ่ือใหเหมาะสมยิ่งข้ึนและสอดคลองกับ
สภาพทางเศรษฐกิจในปจจุบัน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 
๒๔๙๙๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุกัญญา/ผูจัดทํา 
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

 
กองเกียรติ/ผูจัดทํา 

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๒๑ ก/หนา ๓๑/๒ ธันวาคม ๒๕๔๒ 


