
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 
 

พระราชบัญญตั ิ
โรคระบาดสตัว 
พ.ศ. ๒๔๙๙ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๙ 

เปนปที่ ๑๑ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว โดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 

๒๔๙๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติโรคระบาดปศุสัตว และสัตวพาหนะ พุทธศักราช ๒๔๗๔ 
(๒) พระราชบัญญัติโรคระบาดปศุสัตวและสัตวพาหนะ แกไขเพิ่มเติม 

พุทธศักราช ๒๔๗๘ และ 
(๓) พระราชบัญญัติโรคระบาดปศุสัตวและสัตวพาหนะ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๔๙๗ 
ในกรณีที่มีบทกฎหมาย  กฎ  หรือขอบังคับอื่น  ขัดหรือแยง กับบทแหง

พระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับแทน 
 
มาตรา ๔  นพระราชบัญญัตินี้ 
“สัตว” หมายความวา 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๓/ตอนที่ ๗๘/หนา ๑๐๖๓/๒ ตุลาคม 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 
 

(๑)๒ ชาง มา โค กระบือ ลา ลอ แพะ แกะ สุกร สุนัข แมว กระตาย ลิง ชะนี 
และใหหมายความรวมถึงน้ําเช้ือสําหรับผสมพันธุ และเอ็มบริโอ (ตัวออนของสัตวที่ยังไม
เจริญเติบโตจนถึงข้ันที่มีอวัยวะครบบริบูรณ) ของสัตวเหลานี้ดวย 

(๒) สัตวปก จําพวกนก ไก เปด หาน และใหหมายความรวมถึงไขสําหรับใชทํา
พันธุดวย และ 

(๓) สัตวชนิดอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
“ซากสัตว” หมายความวา รางกายหรือสวนของรางกายสัตวที่ตายแลว และยัง

ไมไดแปรสภาพเปนอาหารสุก หรือส่ิงประดิษฐสําเร็จรูป และใหหมายความรวมถึงงา เขา และขน 
ที่ไดตัดออกจากสัตวขณะมีชีวิตและยังไมไดแปรสภาพเปนสิ่งประดิษฐสําเร็จรูปดวย 

“โรคระบาด” หมายความวา โรครินเดอรเปสต โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย โรค
แอนแทรกซ โรคเซอรา โรคสารติก โรคมงคลอพิษ โรคปากและเทาเปอย โรคอหิวาตสุกร และ
โรคอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“เจาของ” หมายความรวมถึงผูครอบครอง ในกรณีที่เก่ียวกับสัตวเมื่อไมปรากฏ
เจาของ ใหหมายความรวมถึงผูเล้ียงและผูควบคุมดวย 

“ทาเขา” หมายความวา ที่สําหรับนําสัตวและซากสัตวเขาในราชอาณาจักร 
“ทาออก” หมายความวา ที่สําหรับนําสัตวและซากสัตวออกนอกราชอาณาจักร 
“ดานกักสัตว” หมายความวา ที่สําหรับกักสัตวหรือซากสัตวเพ่ือตรวจโรคระบาด 
“การคา” หมายความวา การคาในลักษณะคนกลาง 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง 
“สารวัตร” หมายความวา สารวัตรของกรมปศุสัตว หรือผูซึ่งอธิบดีแตงตั้ง 
“นายทะเบียน” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนนายทะเบียน 
“สัตวแพทย” หมายความวา สัตวแพทยของกรมปศุสัตว หรือผูซึ่งรัฐมนตรี

แตงตั้ง 
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมปศุสัตว 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา  ๕   พระราชบัญญัตินี้ มิ ให ใ ช บั งคับ ในกรณี เ ก่ี ยวกับสัตว ของ

กระทรวงกลาโหม และสวนราชการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๖  สําหรับสุนัข แมว กระตาย ลิง ชะนี รวมถึงน้ําเช้ือสําหรับผสมพันธุ

สัตวเหลานี้ และสัตวปกจําพวกนก ไก เปด หาน รวมถึงไขสําหรับใชทําพันธุ ใหพระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับเฉพาะการนําเขา นําออกหรือนําผานราชอาณาจักร หรือการอยางอ่ืน ตามที่กําหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา 

                                                 
๒ มาตรา ๔ นิยามคําวา “สัตว” (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



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 
 

 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ นายทะเบียน และสัตวแพทย และออกกฎกระทรวงวาง
ระเบียบการขอและการออกใบอนุญาต กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ 
หรือยกเวนคาธรรมเนียมเฉพาะกรณี และกําหนดการอื่นๆ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
การปองกันโรคระบาด 

   
 

มาตรา ๘  ในทองที่ที่ยังมิไดประกาศเปนเขตปลอดโรคระบาดตามหมวด ๒ หรือ
ในทองที่ที่ยังมิไดประกาศเปนเขตโรคระบาด เขตสงสัยวามีโรคระบาด หรือเขตโรคระบาดชั่วคราว
ตามหมวด ๓ ถามีสัตวปวยหรือตายโดยรูวาเปนโรคระบาด หรือมีสัตวปวยหรือตายโดยปจจุบัน
อันไมอาจคิดเห็นไดวาปวยหรือตายโดยเหตุใด หรือในหมูบานเดียวกัน หรือในบริเวณใกลเคียง
กัน มีสัตวตั้งแตสองตัวข้ึนไปปวยหรือตาย มีอาการคลายคลึงกันในระยะเวลาหางกันไมเกินเจ็ดวัน 
ใหเจาของแจงตอพนักงานเจาหนาที่ สารวัตร หรือสัตวแพทยทองที่ภายในเวลายี่สิบสี่ช่ัวโมงนบัแต
เวลาที่สัตวปวยหรือตาย 

ในกรณีที่สัตวปวยตามวรรคกอน ใหเจาของควบคุมสัตวปวยทั้งหมดไวภายใน
บริเวณที่สัตวอยู และหามมิใหเจาของหรือบุคคลอื่นใดเคลื่อนยายสัตวปวยไปจากบริเวณนั้น ใน
กรณีที่สัตวตายตามวรรคกอน ใหเจาของควบคุมซากสัตวนั้นใหคงอยู ณ ที่ที่สัตวนั้นตาย และหาม
มิใหเจาของหรือบุคคลอื่นใดเคลื่อนยาย ชําแหละ หรือกระทําอยางใดแกซากสัตวนั้น ถาพนักงาน
เจาหนาที่ สารวัตร หรือสัตวแพทยไมอาจมาตรวจซากสัตวนั้นภายในเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต
เวลาที่สัตวนั้นตาย ใหเจาของฝงซากสัตวนั้นใตระดับผิวดินไมนอยกวาหาสิบเซนติเมตร สําหรับ
ซากสัตวใหญใหพูนดินกลบหลุมเหนือระดับผิวดินไมนอยกวาหาสิบเซนติเมตรอีกดวย 

 
มาตรา ๙  เมื่อไดมีการแจงตามมาตรา ๘ หรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีสัตวปวย

หรือตายโดยโรคระบาด ใหพนักงานเจาหนาที่ หรือสารวัตร มีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือให
เจาของจัดการดังตอไปนี้ 

(๑) ใหกักขัง แยก หรือยายสัตวปวย หรือสงสัยวาปวยไวภายในเขต และตาม
วิธีการที่กําหนดให 

(๒) ใหฝง หรือเผาซากสัตวนั้น ณ ที่ที่กําหนดให ถาการฝงหรือเผาไมอาจทําได
ใหส่ังทําลายโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควร หรือ 

(๓) ใหกักขัง แยก หรือยายสัตวที่อยูรวมฝูง หรือเคยอยูรวมฝูงกับสัตวที่ปวย
หรือสงสัยวาปวยหรือตายไวภายในเขต และตามวิธีการที่กําหนดให 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

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 
 

มาตรา ๑๐  เมื่อไดมีการแจงมาตรา ๘ หรือตรวจพบ หรือมีเหตุอันควรสงสัยวา
สัตวปวยหรือตายโดยโรคระบาด ใหสัตวแพทยมีอํานาจเขาตรวจสัตวหรือซากสัตวนั้น และใหมี
อํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของจัดการดังตอไปนี ้

(๑) ใหกักขัง แยก หรือยายสัตวปวย หรือสงสัยวาปวยไวภายในเขต และตาม
วิธีการที่กําหนดให หรือใหไดรับการรักษาตามที่เห็นสมควร 

(๒) ใหฝง หรือเผาซากสัตวนั้นทั้งหมด หรือแตบางสวน ณ ที่ที่กําหนดให ถา
การฝงหรือเผาไมอาจทําได ก็ใหทําลายโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควร 

(๓) ใหกักขัง แยก หรือยายสัตวที่อยูรวมฝูง หรือเคยอยูรวมฝูงกับสัตวที่ปวย
หรือสงสัยวาปวย หรือตาย ไวภายในเขต และตามวิธีการที่กําหนดให หรือใหไดรับการปองกันโรค
ระบาดตามที่เห็นสมควร 

(๔) ใหทําลายสัตวที่เปนโรคระบาด หรือสัตว หรือซากสัตวที่เปนพาหะของโรค
ระบาด ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ในการนี้ใหเจาของไดรับคาชดใชตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงไมต่ํากวาก่ึงหนึ่งของราคาสัตวซึ่งอาจขายไดในตลาดทองที่กอนเกิดโรค
ระบาด เวนแตในกรณีที่เจาของไดจงใจกระทําความผิดตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) ใหกําจัดเชื้อโรคที่อาหารสัตว หรือซากสัตวที่เปนพาหะของโรคระบาด ตาม
วิธีการที่กําหนดให หรือ 

(๖) ใหทําความสะอาด และทําลายเชื้อโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาดใน
ที่ดิน อาคาร ยานพาหนะ หรือส่ิงของ ตามวิธีการที่กําหนดให 

 
หมวด ๒ 

เขตปลอดโรคระบาด 
   

 
มาตรา ๑๑  เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดโรคระบาดสําหรับสัตว

ชนิดใดในทองที่ใด ก็ใหมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดทองที่นั้นทั้งหมด หรือแต
บางสวน เปนเขตปลอดโรคระบาด ประกาศนี้ใหระบุชนิดของสัตวและโรคระบาดไวดวย 

 
มาตรา ๑๒  เมื่อไดประกาศเขตปลอดโรคระบาดตามมาตรา ๑๑ แลว หามมิให

ผูใดเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวเขาใน หรือผานเขตนั้น เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
อธิบดีหรือสัตวแพทยซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

 
มาตรา ๑๓  ภายในเขตปลอดโรคระบาด ใหเจาของสัตวมีหนาที่ปฏิบัติการตาม

มาตรา ๘ ใหพนักงานเจาหนาที่และสารวัตรมีอํานาจตามมาตรา ๙ และใหสัตวแพทยมีอํานาจตาม
มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๘ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

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 
 

มาตรา ๑๔  ภายในเขตปลอดโรคระบาด ถาปรากฏวามีโรคระบาดหรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยวามีโรคระบาด ผูวาราชการจังหวัด หรือสัตวแพทย จะประกาศเขตโรคระบาด เขตสงสัย
วามีโรคระบาดหรือเขตโรคระบาดชั่วคราว แลวแตกรณี ตามหมวด ๓ ก็ได 

 
หมวด ๓ 

เขตโรคระบาด 
   

 
มาตรา ๑๕  ในเขตทองที่จังหวัดใด มี หรือสงสัยวามีโรคระบาด ใหผูวาราชการ

จังหวัดนั้น มีอํานาจประกาศกําหนดเขตทองที่จังหวัดนั้นทั้งหมด หรือแตบางสวน เปนเขตโรค
ระบาด หรือเขตสงสัยวามีโรคระบาด แลวแตกรณี ประกาศนี้ใหระบุชนิดของสัตวและโรคระบาด
ไวดวยและใหปดไว ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ บานกํานัน บานผูใหญบาน และที่ชุมนุม
ชนภายในเขตนั้น 

 
มาตรา ๑๖  ในกรณีที่สัตวแพทยเห็นวา โรคระบาดที่ตรวจพบในทองที่ของตน 

หรือทองที่อ่ืน ที่ติดตอกับทองที่ของตนจะระบาดออกไป ใหสัตวแพทยมีอํานาจประกาศเปน
หนังสือกําหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว มีรัศมีไมเกินหากิโลเมตรจากที่ที่ตรวจพบโรคระบาดนั้น 
ประกาศนี้ใหระบุชนิดของสัตวและโรคระบาดไวดวย และใหปดไว ณ บานกํานัน บานผูใหญบาน 
และท่ีชุมนุมชน ภายในเขตนั้น และใหใชบังคับไดสามสิบวันนับแตวันประกาศ 

 
มาตรา ๑๗  เมื่อไดมีประกาศกําหนดเขตโรคระบาด หรือเขตสงสัยวามีโรค

ระบาดตามมาตรา ๑๕ หรือประกาศกําหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวตามมาตรา ๑๖ แลว หามมิให
ผูใดเคลื่อนยายสัตว หรือซากสัตวภายในเขตนั้น หรือเคล่ือนยายสัตว หรือซากสัตว เขาในหรือ
ออกนอกเขตนั้น เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากสัตวแพทย 

 
มาตรา ๑๘  ภายในเขตโรคระบาด หรือเขตสงสัยวามีโรคระบาดตามมาตรา ๑๕ 

หรือเขตโรคระบาดชั่วคราว ตามมาตรา ๑๖ ใหสัตวแพทยมีอํานาจตามมาตรา ๑๐ และใหมี
อํานาจดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

(๑) ออกประกาศ หรือส่ังเปนหนังสือใหบรรดาเจาของแจงจํานวนสัตวบางชนิด
และถาเห็นสมควรจะใหนําสัตวนั้นมาใหไดรับการตรวจ หรือปองกันโรคระบาด ก็ได 

(๒) ส่ังใหเจาของสัตวที่ไดผานการตรวจ หรือปองกันโรคระบาดแลวนําสัตวนั้น
มาประทับเครื่องหมายที่ตัวสัตว หรือ 

(๓) ส่ังกักยานพาหนะที่บรรทุกสัตวหรือซากสัตวเพ่ือตรวจโรคระบาด และถา
เห็นสมควรจะสั่งกักสัตวหรือซากสัตวนั้นเพื่อคุมไวสังเกตตามความจําเปน ก็ได 

 
มาตรา ๑๙  ภายในเขตโรคระบาด หรือเขตสงสัยวามีโรคระบาดตามมาตรา ๑๕ 

หรือเขตโรคระบาดชั่วคราว ตามมาตรา ๑๖ ถามีสัตวปวย หรือตาย ใหเจาของแจงตอพนักงาน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

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 
 

เจาหนาที่ สารวัตร หรือสัตวแพทยภายในเวลาสิบสองชั่วโมงนับแตเวลาที่สัตวปวยหรือตาย และ
ใหนําความในมาตรา ๘ วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๐  ในเขตทองที่จังหวัดใด ซึ่งไดประกาศเปนเขตโรคระบาด หรือเขต

สงสัยวามีโรคระบาด ถาปรากฏวาโรคระบาดนั้นไดสงบลงหรือปรากฏวาไมมีโรคระบาดโดย
เด็ดขาด แลวแตกรณี ใหผูวาราชการจังหวัดถอนประกาศเชนวานั้นเสีย 

 
หมวด ๔ 

การควบคุมการคาสัตวและซากสัตว 
   

 
มาตรา ๒๑  หามมิใหบุคคลใดทําการคา ชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร 

หรือสัตวชนิดอื่นตามที่ กําหนดในกฎกระทรวง หรือทําการคาซากสัตวตามที่ กําหนดใน
กฎกระทรวง เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

 
มาตรา ๒๑ ทวิ๓  ามมิใหบุคคลใดขาย จําหนาย จาย แจก แลกเปล่ียน หรือมีไว

เพ่ือขายซึ่งน้ําเช้ือสําหรับผสมพันธุหรือเอ็มบริโอของ มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือสัตวชนิด
อ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
อธิบดีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๒๒๔  ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๑ ทวิ ใหใชไดจนถึงวัน

ส้ินปปฏิทินแหงปที่ออกใบอนุญาต 
 
มาตรา ๒๓  ผูทําการคาสัตวหรือซากสัตว ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน

ใบอนุญาต 
 
มาตรา ๒๔๕  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๑ ทวิฝาฝน

ตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต ใหสัตวแพทยมีอํานาจยึด
ใบอนุญาตของผูนั้นไวเพ่ือเสนอนายทะเบียน ถานายทะเบียนเห็นสมควรจะสั่งพักใชหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตนั้นเสียก็ได 

ผูถูกยึด พักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรี
หรือผูที่รัฐมนตรีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแตวันที่ถูกยึด พักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
แลวแตกรณี 
                                                 

๓ มาตรา ๒๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔ มาตรา ๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕ มาตรา ๒๔แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

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 
 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือผูที่รัฐมนตรีมอบหมายใหเปนที่สุด 
 

หมวด ๕ 
เบ็ดเตลด็ 

   
 

มาตรา ๒๕  ถามีสัตวที่ไมปรากฏเจาของ ปวย หรือตายในที่ดินของบุคคลใด ให
เจาของที่ดินนั้นมีหนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เชนเดียวกับเจาของสัตวนั้น และเมื่อ
ปรากฏเจาของสัตวในภายหลัง เจาของที่ดินมีสิทธิเรียกรองคาใชจายเทาที่จายจริงจากเจาของสัตว
ได 

 
มาตรา ๒๖  ถามีสัตวที่ไมปรากฏเจาของ ปวยหรือตายโดยโรคระบาดในที่สา

ธารณหรือที่ดินที่ไมปรากฏเจาของ ใหพนักงานเจาหนาที่ สารวัตร หรือสัตวแพทยมีอํานาจกักสัตว
หรือซากสัตวนั้นไว ณ ที่ที่เห็นสมควรภายในบริเวณที่นั้นได สําหรับซากสัตวนั้นเมื่อเห็นสมควรจะ
ฝงเสียก็ไดในกรณีจําเปนเพื่อปองกันมิใหโรคระบาดแพรหลาย สัตวแพทยจะทําลายสัตวหรือซาก
สัตว หรือฝงซากสัตวนั้นภายในบริเวณที่นั้นก็ได 

เมื่อปรากฏเจาของในภายหลัง ใหพนักงานเจาหนาที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย มี
สิทธิเรียกรองคาใชจายเทาที่จายจริงจากเจาของสัตวได 

 
มาตรา ๒๗๖  สําหรับสัตวที่เจาของนําไปมา หรือขนสงโดยยานพาหนะ หาก

ปรากฏวาเปนโรคระบาดหรือเปนพาหะของโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนโรคระบาด
หรือเปนพาหะของโรคระบาด ใหสัตวแพทยมีอํานาจสั่งกักสัตวนั้นไว ณ ที่ที่เห็นสมควรตาม
ความจําเปนได 

คาใชจายในการนี้ใหเจาของสัตวเปนผูออก 
 
มาตรา  ๒๘   ห ามมิ ใหบุ คคลใดขุดซากสัตวที่ ฝ ง ไ ว แล วตามบทแห ง

พระราชบัญญัตินี้ เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากสัตวแพทย 
 
มาตรา ๒๙  เมื่อปรากฏวามีโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาด หรือมีเหตุอัน

ควรสงสัยวามีโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาดในยานพาหนะ อาคาร หรือสถานที่อ่ืนใด ให
สัตวแพทยมีอํานาจเรียกตรวจยานพาหนะ หรือเขาไปในอาคาร หรือสถานที่นั้น และใหเจาของ
ยานพาหนะ อาคาร หรือสถานที่นั้น ใหความสะดวกแกสัตวแพทยตามสมควร 

การเขาไปในอาคาร หรือสถานที่ตามวรรคกอน ใหกระทําไดระหวางเวลาพระ
อาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก 

 
มาตรา ๓๐  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

                                                 
๖ มาตรา ๒๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

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 
 

(๑) กําหนดทาเขาและทาออก 
(๒) หามการนําเขา หรือนําผานราชอาณาจักรซึ่งสัตว หรือซากสัตวจากทองที่

ภายนอกราชอาณาจักร ในกรณีปรากฏวา ทองที่นั้นมี หรือสงสัยวามีโรคระบาด และ 
(๓) วางระเบียบการยึด ทําลาย หรือสงกลับซึ่งสัตว หรือซากสัตว โดยไมมีคา

ชดใชในกรณี 
ก. นําเขา หรือ นําผานราชอาณาจักรโดยฝาฝนตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้

หรือ 
ข. นําเขา หรือนําผานราชอาณาจักรโดยถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ

นี้ เมื่อสัตวนั้นเปนโรคระบาด หรือสัตว หรือซากสัตวนั้นเปนพาหะของโรคระบาดในขณะนั้น หรือ
ภายหลังนําเขา หรือนําผานราชอาณาจักร 

 
มาตรา ๓๑  หามมิใหบุคคลใดนําเขา นําออก หรือนําผานราชอาณาจักร ซึ่งสัตว

หรือซากสัตว เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
อธิบดี หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย จะกําหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรไวใน

ใบอนุญาตก็ได 
การนําเขา นําออก หรือนําผานราชอาณาจักร ซึ่งสัตวหรือซากสัตวตามมาตรานี้

ใหนําเขา นําออก หรือนําผาน ทาเขา หรือทาออก แลวแตกรณี เวนแตอธิบดี หรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมาย จะสั่งเปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๓๒  ผูใดนําเขา นําออก หรือนําผานราชอาณาจักร ซึ่งสัตว หรือซากสัตว

ตองปฏิบัติการตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๓๗  ใหอธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๑) แตงตั้งสารวัตรเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) กําหนดดานกักสัตวและสถานีขนสงสัตว 
(๓) วางระเบียบการทําลายสัตวที่เปนโรคระบาด หรือการทําลายสัตวหรือซาก

สัตวที่เปนพาหะของโรคระบาด และ 
(๔) วางระเบียบการตรวจโรคและทําลายเช้ือโรคจากสัตวหรือซากสัตวที่มีการ

นําเขา นําออก หรือนําผานราชอาณาจักร หรือเคล่ือนยายภายในราชอาณาจักร 
 
มาตรา ๓๔๘  ผูใดนํา ชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือน้ําเช้ือสําหรับผสม

พันธุหรือเอ็มบริโอของสัตวเหลานี้ หรือสัตวชนิดอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือซากสัตว
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ไปยังทองที่ตางจังหวัด ตองไดรับใบอนุญาตจากสัตวแพทยประจํา
ทองที่ 
                                                 

๗ มาตรา ๓๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๘ มาตรา ๓๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

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 
 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง สัตวแพทยจะกําหนดเงื่อนไขตามที่จําเปน
ไวในใบอนุญาตเกี่ยวกับการใชเสนทางและยานพาหนะในการนําสัตวไปและสถานีขนสงสัตวและ
การผานดานกักสัตวตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดก็ได เวนแตเปนการนําสัตวไปเลี้ยงหรือใชงานชั่ว
ครั้งคราว 

 
มาตรา ๓๕  ผูใดนําสัตวผานดานกักสัตว ตองปฏิบัติการตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๖  ผูใดสงสัตว หรือ ซากสัตวไปจําหนายตางประเทศ ตองปฏิบัติการ

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๗  คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บเฉพาะคาที่พักสัตว หรือซากสัตวที่สงไป

ตางประเทศ ใหกันไวเปนทุนเพื่อใชจายในการควบคุมการสงสัตวหรือซากสัตวไปจําหนาย
ตางประเทศ เปนจํานวนรอยละหาสิบของเงินที่เก็บไดทั้งส้ิน เหลือเทาใดใหนําสงเปนรายไดของ
แผนดิน 

 
มาตรา ๓๘๙  ใหสารวัตรมีอํานาจจับกุมผูกระทําผิดตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมี อํานาจยึดสัตว ซากสัตว หรือส่ิงของใดๆ ที่ เ ก่ียวกับการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ไวเพ่ือสงพนักงานสอบสวนดําเนินการตอไปตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณา
ความอาญา หรือเพ่ือดําเนินการตามมาตรา ๕๑ 

 
หมวด ๖ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๓๙๑๐  ผูใดฝาฝนมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพัน

บาท 
 
มาตรา ๔๐๑๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๘ วรรคสองหรือฝาฝนคําส่ังของพนักงาน

เจาหนาที่ หรือสารวัตรตามมาตรา ๙ หรือฝาฝนมาตรา ๑๙ หรือเจาของยานพาหนะ อาคารหรือ
สถานที่ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกใหแกสัตวแพทยตามสมควร ตามมาตรา ๒๙ 
วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองเดือน หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

                                                 
๙ มาตรา ๓๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๐ มาตรา ๓๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๑ มาตรา ๔๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

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 
 

มาตรา ๔๑๑๒  ผูใดฝาฝนคําส่ังสัตวแพทยตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๘ หรือ
ฝาฝนมาตรา ๒๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

 
มาตรา ๔๒๑๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๑ ทวิ 

หรือมาตรา ๒๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 
มาตรา ๔๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๓ 
ในกรณีไมปฏิบัติการตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวใน

มาตรา ๓๙ 
ในกรณีไมปฏิบัติการตามมาตรา ๘ วรรคสอง หรือฝาฝนคําส่ังพนักงานเจาหนาที่ 

หรือสารวัตรตามมาตรา ๙ ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๐ 
ในกรณีฝาฝนคําส่ังสัตวแพทยตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๘ ตองระวางโทษ

ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๑ 
 
มาตรา ๔๔๑๔  เจาของที่ดินผูใดไมปฏิบัติการตามหนาที่ตามที่ระบุไวในมาตรา 

๒๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
 
มาตรา ๔๕๑๕  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๔๖๑๖  ผูใดฝาฝนประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๓๐ (๒) ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๔๗๑๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือฝาฝนเง่ือนไข

ที่กําหนดไวในใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไม
เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๔๘๑๘  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสองเดือน หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

                                                 
๑๒ มาตรา ๔๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๓ มาตรา ๔๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๔ มาตรา ๔๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๕ มาตรา ๔๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๖ มาตรา ๔๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๗ มาตรา ๔๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

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 
 

 
มาตรา ๔๙๑๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง หรือฝาฝนเง่ือนไขที่กําหนดไวใน

ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๐๒๐  ผูใดใชเครื่องหมายปลอมหรือแปลงประทับที่ตัวสัตว เปลี่ยนแปลง

หรือแกไขเครื่องหมายรอยประทับที่ตัวสัตว เพ่ือใหเขาใจวาเปนเครื่องหมายของเจาพนักงาน หรือ
ทําลาย หรือแกไขเครื่องหมายใดๆ ที่เจาพนักงานทําไวแกซากสัตว หรือภาชนะ หรือส่ิงหอหุมซาก
สัตว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๕๑๒๑  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ให

อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได และเมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตาม
จํานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กําหนดแลว ใหคดีนั้นเปนอันเลิกกัน 

 
มาตรา ๕๒๒๒  ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งจายเงินสินบนและรางวัลตามระเบียบที่อธิบดี

กําหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตร ี

                                                                                                                                            
๑๘ มาตรา ๔๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๑๙ มาตรา ๔๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๐ มาตรา ๕๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๑ มาตรา ๕๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๒ มาตรา ๕๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

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 
 

อัตราคาธรรมเนียม๒๓ 
 

ลําดบั รายการ บาท หมายเหต ุ

๑ ใบอนญุาตใหนําสัตวเขาในราชอาณาจักร   
 ชาง เชือกละ ๒๕๐  
 มา โค กระบือ ลา ลอ สุนัข   
 แมว ลิง ชะน ี ตัวละ ๑๐๐  
 แพะ แกะ สุกร กระตาย ตัวละ ๕๐  
 นกกระจอกเทศ นกอีม ู ตัวละ ๒๐๐  
 ไก เปน หาน และสัตวปกชนิดอื่น ตัวละ ๕  
 สัตวชนิดอืน่ ตัวละ ๑๐๐  
 น้ําเช้ือสําหรับผสมพันธุ โดสละ ๑๐  
 เอ็มบริโอ ตัวละ ๑๐๐  
 ไขนกกระจอกเทศ ไขนกอีม ู   
 สําหรับใชทําพันธุ ฟองละ ๕๐  
 ไขสัตวปกชนดิอื่นสําหรับใชทําพันธุ ฟองละ ๕๐  

๒ ใบอนญุาตใหนําสัตวออกนอกราชอาณาจกัร   
 ชาง เชือกละ ๕๐,๐๐๐  
 มา โค กระบือ ลา ลอ สุนัข   
 แมว ลิง ชะน ี ตัวละ ๕๐  
 แพะ แกะ สุกร ตัวละ ๒๕  
 กระตาย ตัวละ ๑๐  
 สัตวชนิดอืน่ ตัวละ ๕๐๐  

๓ ใบอนญุาตนาํสัตวผานราชอาณาจักร   
 ชาง เชือกละ ๒,๐๐๐  
 มา โค กระบือ ลา ลอ ตัวละ ๑๐๐  
 แพะ แกะ สุกร สุนัข ลิง ชะนี ตัวละ ๕๐  
 แมว กระตาย ตัวละ ๒๐  
 สัตวชนิดอืน่ ตัวละ ๑๐๐  
 น้ําเช้ือสําหรับผสมพันธุ โดสละ ๕  
 เอ็มบริโอ ตัวละ ๒๐  
 ไขนกกระจอกเทศ ไขนกอีม ู   
 สําหรับใชทําพันธุ ฟองละ ๕๐  

                                                 
๒๓ อัตราคาธรรมเนียม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

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 
 

ลําดบั รายการ บาท หมายเหต ุ
 ไขสัตวปกชนดิอื่นสําหรับใชทําพันธุ ฟองละ .๕๐  

๔ ใบอนญุาตใหนําซากสัตวเขาใน  คาธรรมเนียม 
 ราชอาณาจักร กิโลกรัมละ ๒๐ ลําดบัที่ ๔ ที่ ๕ และ 
๕ ใบอนญุาตใหนําซากสัตวเขาใน  ที่ ๖ ถาเศษของ ๑ 
 ราชอาณาจักร กิโลกรัมละ ๑ กิโลกรัม ตั้งแต ๕๐๐ 

๖ ใบอนญุาตใหนําซากสัตวผาน  กรัม ข้ึนไปคดิเปน ๑ 
 ราชอาณาจักร กิโลกรัมละ ๑ กิโลกรัม ถาไมถึง 
   ๕๐๐ กรัม ใหปดทิ้ง 
๗ ใบอนญุาตใหทําการคา ชาง มา โค   
 กระบือ แพะ แกะ สุกร และสัตวชนิดอืน่   
 ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   
 (๑) สงตางประเทศ ฉบับละ ๒,๐๐๐  
 (๒) ทั่วราชอาณาจักร ฉบับละ ๔๐๐  
 (๓) ภายในจงัหวัด ฉบับละ ๑๐๐  

๘ ใบอนญุาตใหขายน้ําเช้ือสําหรับ   
 ผสมพันธุ หรือเอ็มบริโอ   
 (๑) สงตางประเทศ ฉบับละ ๘๐๐  
 (๒) ทั่วราชอาณาจักร ฉบับละ ๒๐๐  

๙ ใบอนญุาตใหทําการคาซากสัตว   
 (๑) สงตางประเทศ ฉบับละ ๔๐๐  
 (๒) ทั่วราชอาณาจักร ฉบับละ ๑๐๐  
 (๓) ภายในจงัหวัด ฉบับละ ๒๐  

๑๐ ใบแทนใบอนญุาตใหทําการคาสัตว   
 ใบอนญุาตใหขายน้ําเช้ือสําหรับ   
 ผสมพันธุหรือเอ็มบริโอ หรือ   
 ใบอนญุาตใหทําการคาซากสัตว ฉบับละ ๒๐  

๑๑ คาทําลายเชื้อโรคผานดานกกัสัตว ตัวละ ๕  

๑๒ คาที่พักสัตวทีส่งไปตางประเทศ   
 โค กระบือ ตัวละ ๕๐  
 สุกร ตัวละ ๓๐  
 แพะ แกะ ตัวละ ๒๐  

๑๓ คาที่พักซากสัตวที่สงไปตางประเทศ  ถาเศษของ ๑ 
 ซากโค กระบอื สุกร กิโลกรัมละ ๒ กิโลกรัม ตั้งแต ๕๐๐ 
 แพะ แกะ กิโลกรัมละ  กรัม ข้ึนไปคดิเปน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

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 
 

ลําดบั รายการ บาท หมายเหต ุ
   ๑ กิโลกรัม ถาไมถึง 
   ๕๐๐ กรัม ใหปดทิ้ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

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 :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติโรค
ระบาดปศุสัตว และสัตวพาหนะเทาที่ใชอยูในเวลานี้มีหลายฉบับดวยกัน ไมสะดวกแกการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่และเปนการยากแกราษฎรที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย จึงเห็นสมควร
รวบรวมไวในฉบับเดียวกันใหเหมาะสมและสอดคลองแกเหตุการณและวิวัฒนาการของประเทศ
ในปจจุบันนี ้
 
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒๒๔ 

 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว ทําใหมีบทบัญญัติบางสวนที่ไม
เหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน สมควรที่จะปรับปรุงใหมโดยกําหนดมาตรการในการควบคุม
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเอ็มบริโอหรือตัวออนของสัตวซึ่งเปนพาหะใหเกิดโรคระบาดสัตวอยาง
หนึ่งไดดวย รวมทั้งสมควรปรับปรุงอํานาจหนาที่ของสัตวแพทย สารวัตร และอธิบดี ในการ
ควบคุมโรคระบาดสัตวใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และปรับปรุงอัตราโทษใหสูงข้ึนเพื่อใหเกิดผล
บังคับตามพระราชบัญญัตินี้ไดอยางจริงจังและปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมเสียใหมใหสอดคลอง
กับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/ผูจัดทาํ 
๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ 

 

                                                 
๒๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๓๐ ก/หนา ๓๔/๒๓ เมษายน ๒๕๔๒ 


