
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๓ (พ.ศ. ๒๔๙๙) 

ออกตามความในพระราชบญัญัตโิรคระบาดสตัว 
พ.ศ. ๒๔๙๙๑ 

   
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติโรค

ระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
 
ขอ ๑  ผูใดประสงคจะทําการคาชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือคาซาก

ชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร ไก เปด หาน ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามขอ ๒ ถาย่ืนคําขอ
เปนนิติบุคคลตองย่ืนเอกสารหลักฐานหรือ สําเนาแสดงการเปนนิติบุคคลพรอมคําขอดวย 

ซากชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร ตามวรรคหนึ่ง ไดแก 
(๑) หนังดิบ หนังแหง หนังหมักเกลือ หนังอาบยา แตไมรวมตลอดถึงหนัง

สําหรับบริโภคเปนอาหาร 
(๒) กระดูกปนที่ยังมิไดฆาเช้ือโรค กระดูกสด กระดูกแหง แตไมรวมตลอดถึง

กระดูกที่ติดมากับเนื้อสดซ่ึงออกจากโรงฆาสัตว โดยมีอาชญาบัตร 
(๓) งา เขา ขน กีบ ที่ยังมิไดแปรสภาพเปนสิ่งประดิษฐสําเร็จรูป 
(๔) เนื้อสด เนื้อแชเย็น เนื้อเค็ม กุนเชียง แฮม เบคอน เฉพาะท่ีสงไปจําหนาย

ตางประเทศ 
ซากไก เปด หาน ตามวรรคหนึ่ง ไดแกซากท้ังตัวหรือสวนของซากเฉพาะที่สงไป

จําหนายตางประเทศ 
 
ขอ ๒๒  การยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหทําการคาสัตว หรือใบอนุญาตใหทําการคา

ซากสัตวใหปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) การคาสงตางประเทศและการคาทั่วราชอาณาจักรใหย่ืนตอนายทะเบียนแหง

ทองที่ที่ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจังหวัดสกลนคร ใหเปนเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
(๒) การคาภายในจังหวัด ใหย่ืนตอนายทะเบียนแหงทองที่ที่ทําการคา 
 
ขอ ๓๓  (ยกเลิก) 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๔/ตอนที่ ๑/หนา ๒๐/๑ มกราคม ๒๕๐๐ 
๒ ขอ ๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ 
๓ ขอ ๓  ยกเลิกโดยกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๓  (พ .ศ .  ๒๕๓๗) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 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 
 

ขอ ๔  บุคคลใดประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาตใหทําการคาสัตวหรือซาก
สัตวซึ่งสูญหายหรือชํารุดลบเลือนในสาระสําคัญ ใหย่ืนคําขอตอนายทะเบียนทองที่ผูออก
ใบอนุญาตนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ใบอนุญาตสูญหายหรือชํารุดลบเลือน ในกรณี
ใบอนุญาตสูญหาย ใหย่ืนหนังสือหลักฐานการแจงความตอพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
พรอมกับคําขอดวย 

 
ขอ ๕  เมื่อไดรับคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหนายทะเบียนเปนผูพิจารณาสั่ง 
 
ขอ ๖  คําขอรับใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ใหทําตาม

แบบของกรมปศุสัตวสวนใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตใหทําการคาสัตวหรือซากสัตวใหใช
แบบพิมพของกรมปศุสัตว 

 
 

ใหไว ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ 
จอมพล ผ.  ชุณหะวัณ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร 



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 เพ่ือกําหนดวิธีการอนุญาตให
บุคคลทําการคาชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือสัตวชนิดอื่น หรือทําการคาซากสัตว  จึง
ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 
พ.ศ. ๒๔๙๙ 

 
 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 
๒๔๙๙๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุกัญญา/ผูจัดทํา 
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

 
กองเกียรติ/ผูจัดทํา 

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
 

 

                                                 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๑/ตอนที่ ๑๖ ก/หนา ๓๑/๑๘ พฤษภาคม ๒๕๓๗ 


