
แนวปฏิบัติในการยื่นขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ งานบริการวิชาการ และงานการเรียนการสอน 

ค านิยาม

อ้างอิงจาก พระราชบัญญัติ สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารแนบที่ 1)

“สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” หมายความว่า สัตว์ที่มีการเลี้ยงหรือมีการนํามาใช้เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามชนิดและ
ประเภทที่กําหนดในกฎกระทรวง 
“สัตว์” หมายความว่า 
1. สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังซึ่งไม่ใช่มนุษย์ 
2. ตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตตาม (๑) ที่เกิดขึ้นหลังจากไข่ได้รับการผสมกับเชื้ออสุจิจนผ่านระยะเวลา ที่มีการเจริญเติบโตจนถึง
ครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการตั้งท้องหรือการฟักตัวของไข่ แล้วแต่ชนิดของสัตว์
3. เซลล์ของสิ่งมีชีวิตตาม (๑) ซึ่งไม่ใช่เซลล์สืบพันธุ์ ที่สามารถพัฒนาเพิ่มจํานวนขึ้นเป็นตัวอ่อน หรือเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด
ของอวัยวะต่อไปได้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมไปจากเดิม 
4. สิ่งมีชีวิตอื่นที่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่ามีประสาทรับรู้ถึงความเจ็บปวดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

อ้างอิงจาก พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เอกสารแนบที่ 2)

“ซากสัตว”์ หมายความว่า 
1. ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตว์ที่ตายแล้ว 
2. สิ่งใด ๆ ที่ได้จากสัตว์ที่มีชีวิต หรือสัตว์ที่ตายแล้ว
3. อาหารสุกที่ทําประกอบหรือปรุงจากซากสัตว์ 
4. สิ่งประดิษฐ์สําเร็จรูปที่ทําจากซากสัตว์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การยื่นขออนุญาตใช้สัตวเ์พื่องานทางวิทยาศาสตร์ งานบริการวิชาการ และงานการเรียนการสอน
- ผู้ที่ใช้สัตว์ (ตามค าจ ากัดความใน พรบ. สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘) ให้ยื่นขออนุญาตใช้สัตว์เพ่ืองาน

ทางวิทยาศาสตร์/การเรียนการสอน เพ่ือให้คณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการ

การยื่นขออนุญาตใช้ซากสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ งานบริการวิชาการ และงานการเรียนการสอน
- ผู้ที่ใช้ซากสัตว์ ตามข้อ 1 และ 2 ตามคําจํากัดความใน พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ยื่นขออนุญาตใช้ซากสัตว์

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์/การเรียนการสอน เพ่ือให้คณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ดําเนินการ

หมายเหตุ กรณีที่ซากสัตว์ที่นํามาใช้เป็นสมบัติของโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ทําเรื่องขออนุญาตใช้ซากฯ 
จากโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแนวปฏิบัติฯ เพิ่มเติมด้วย 

ให้ยื่นขออนุญาตใช้ซากสัตว์

ไม่ต้องยื่นขออนุญาตใช้ซากสัตว์
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พระราชบัญญัติ 
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ  

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบญัญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า  “พระราชบัญญัติสัตว์ เพื่ องานทางวิทยาศาสตร์   

พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  เว้นแต่มาตรา  ๒๒  (๔)  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”  หมายความว่า  สัตว์ที่มีการเลี้ยงหรือมีการนํามาใช้เพื่องาน 

ทางวิทยาศาสตร์  ตามชนิดและประเภทที่กําหนดในกฎกระทรวง 
“สัตว์”  หมายความว่า 
(๑) สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังซึ่งไม่ใช่มนุษย์ 
(๒) ตัวอ่อนของส่ิงมีชีวิตตาม  (๑)  ที่เกิดข้ึนหลังจากไข่ได้รับการผสมกับเชื้ออสุจิจนผ่านระยะเวลา

ที่มีการเจริญเติบโตจนถึงคร่ึงหนึ่งของระยะเวลาการตั้งท้องหรือการฟักตัวของไข่  แล้วแต่ชนิดของสัตว์ 

เอกสารแนบที� 1
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(๓) เซลล์ของสิ่งมีชีวิตตาม  (๑)  ซึ่งไม่ใช่เซลล์สืบพันธุ์  ที่สามารถพัฒนาเพิ่มจํานวนขึ้นเป็นตัวอ่อน  
หรือเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของอวัยวะต่อไปได้  โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมไปจากเดิม 

(๔) สิ่งมีชีวิตอื่นที่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่ามีประสาทรับรู้ถึงความเจ็บปวดตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

“งานทางวิทยาศาสตร์”  หมายความว่า  งานวิจัย  งานทดสอบ  งานผลิตชีววัตถุ  งานสอน   
งานทดลอง  การดัดแปลงพันธุกรรม  การโคลนน่ิง  และการทําเซลล์ต้นกําเนิด  ที่มีการดําเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  แต่ไม่หมายความรวมถึงงานที่มีการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

“การดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”  หมายความว่า  การนําสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
มาเลี้ยง  ใช้  ผลิต  หรือกระทําการใด ๆ  เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

“ผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”  หมายความว่า  การกระทําเพื่อเพิ่มจํานวนสัตว์ด้วยวิธี 
ผสมพันธุ์สัตว์  สืบสายพันธุ์สัตว์  หรือเพาะขยายพันธุ์สัตว์  เพื่อให้บริการหรือใช้ในงานทางวิทยาศาสตร์ 

“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตใช้หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  แล้วแต่กรณี 
“จรรยาบรรณ”  หมายความว่า  จรรยาบรรณการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
“สถานที่ดําเนินการ”  หมายความว่า  อาคาร  สิ่งปลูกสร้าง  หรือสถานที่อื่นใดที่มีการดําเนินการ

ต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  และให้หมายความรวมถึงพื้นที่โดยรอบของอาคาร  หรือสิ่งปลูกสร้างที่มี
การดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ด้วย 

“ผู้รับผิดชอบสถานที่ดําเนินการ”  หมายความว่า  เจ้าของหรือผู้มีอํานาจควบคุมดูแลสถานที่ดําเนินการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีอํานาจปกครองสถานที่ดําเนินการในกรณีสถานที่
ดําเนินการเป็นของหน่วยงานของรัฐ 

(๒) อธิการบดี  ผู้อํานวยการ  หรือผู้ซึ่งมีตําแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่นในกรณีสถานที่
ดําเนินการเป็นสถานศึกษา 

(๓) เจ้าของหรือผู้ครอบครอง  ในกรณีสถานที่ดําเนินการเป็นของเอกชนซึ่งไม่ใช่สถานศึกษา 
“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐ  แต่ไม่หมายความรวมถึงสถานศึกษาของรัฐ 
“สถานศึกษา”  หมายความว่า  สถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์ 

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
“คณะกรรมการจรรยาบรรณ”  หมายความว่า  คณะกรรมการจรรยาบรรณการดําเนินการต่อสัตว์

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
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“เลขาธิการ”  หมายความว่า  เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
“สถาบัน”  หมายความว่า  สถาบันพัฒนาการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องาน 

ทางวิทยาศาสตร์ 
“ผู้อนุญาต”  หมายความว่า  เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงาน

เจ้าหน้าที่  กับออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  ยกเว้นค่าธรรมเนียม  
และกําหนดกิจการอื่น  รวมทั้งออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
หมวด  ๑ 

คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
 

 

มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว่า  “คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการดําเนินการ
ต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”  ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการซึ่งกรรมการตาม  (๒)  และ  (๓)  เลือกกันเอง 
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  จํานวนสิบคน  ได้แก่  อธิบดีกรมประมง  อธิบดีกรมปศุสัตว์   

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  
และพันธุ์พืช  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  และเลขาธิการสัตวแพทยสภา 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนไม่น้อยกว่าสิบสองคน  แต่ไม่เกินสบิสี่คน  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก 
 (ก) บุคคลซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องาน 

ทางวิทยาศาสตร์  จํานวนไม่เกินสามคน 
 (ข) ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการการศึกษาในสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์   

สัตวศาสตร์  แพทยศาสตร์  เภสัชศาสตร์  หรือวิทยาศาสตร์  ที่มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  
จํานวนห้าคน 

 (ค) ผู้แทนจากภาคเอกชนที่มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  จํานวนสามคน 
 (ง) ผู้แทนจากสมาคม  มูลนิธิ  หรือองค์การเอกชนที่ดําเนินงานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ 

การคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์  จํานวนสามคน 
ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้เลขาธิการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสถาบัน 

เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ไม่เกินสองคน 



หน้า   ๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม  (๓)  ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  หรือในกรณีที่รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการ

เพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง  ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่าง
หรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  ให้คณะกรรมการประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่าง 

มาตรา ๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) รัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 
(๖) ได้รับโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา 

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
มาตรา ๘ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายในการกํากับดูแลและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ให้เป็นไปตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
(๒) พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเก่ียวกับการออกกฎกระทรวง  หรือประกาศ  เพื่อปฏิบัติการ

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) กําหนดหลักเกณฑ์และรับรองมาตรฐานของสถานที่ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) กําหนดจรรยาบรรณการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
(๕) กําหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนโยบายแผนการ

ดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน  และประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริม 
การดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
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(๖) ตีความและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้  รวมทั้ง 
วางแนวปฏิบัติแก่หน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาของรัฐในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๗) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งของผู้อนุญาตและคณะกรรมการจรรยาบรรณตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๘) พิจารณารายงานสรุปผลการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามมาตรา  ๒๓  

และมาตรา  ๓๑ 
(๙) แต่งตั้งผู้ เชี่ยวชาญการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เพื่อปฏิบัติการ 

ตามมาตรา  ๓๔  วรรคสาม 
(๑๐) จัดทํารายงานสรุปผลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ตามพระราชบัญญัตินี้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ

คณะกรรมการ 
มาตรา ๙ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   

ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 
ในการปฏิบัติหน้าที่  ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อม 

ในเร่ืองที่คณะกรรมการพิจารณา  ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  และ 
ให้ที่ประชุมพิจารณาว่ากรรมการผู้นั้นสมควรจะอยู่ในที่ประชุมและจะมีมติในการประชุมเร่ืองนั้นได้หรือไม่  
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้นํามาตรา  ๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  

อาจเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง  ความเห็น  หรือคําแนะนําทางวิชาการได้เม่ือเห็นสมควร  และอาจ 
ขอความร่วมมือจากบุคคลใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบการดําเนินการหรือกิจกรรมใด ๆ   
ที่อาจมีผลกระทบต่อสวัสดิภาพของสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

มาตรา ๑๒ ให้จัดตั้งสถาบันพัฒนาการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ขึ้นในสํานักงาน  
มีหน้าที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับงานวิชาการและงานธุรการให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการจรรยาบรรณ  
รวมทั้งมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) สํารวจ  ศึกษา  และวิเคราะห์ทางวิชาการด้านต่าง ๆ  เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนด
เป้าหมาย  นโยบาย  และจัดทําแผนงาน  โครงการ  และมาตรการต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาการดําเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

(๒) พัฒนาและจัดทําระบบมาตรฐานการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

(๓) ส่งเสริม  พัฒนา  และกํากับการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และสถานท่ี
ดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด 

(๔) จัดทําฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับนโยบาย  แผนการดําเนินงานเก่ียวกับ
การพัฒนาและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์และจรรยาบรรณ  เพื่อให้หน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน  และประชาชนทั่วไปมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริม 
การดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

(๕) ประสานงาน  ให้ความร่วมมือ  และให้คําปรึกษาแก่องค์การหรือหน่วยงานในประเทศ 
และต่างประเทศในกิจการที่เก่ียวกับการพัฒนามาตรฐานการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา  เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านการวิจัยและการดําเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  รวมทั้งการจัดการฝึกอบรมเก่ียวกับการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

(๗) จัดทํารายงานเก่ียวกับผลการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานต่าง ๆ  
เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี 

(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการหรือเลขาธิการ
มอบหมาย 

มาตรา ๑๓ ให้เลขาธิการแต่งตั้งผู้อํานวยการเป็นผู้บริหารกิจการของสถาบันและปฏิบัติหน้าที่
ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ 

หมวด  ๒ 
จรรยาบรรณการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

 
 

มาตรา ๑๔ ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามจรรยาบรรณที่คณะกรรมการกําหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ  ประกอบด้วยประธานคนหนึ่งและกรรมการอีก
จํานวนไม่น้อยกว่าหกคน  ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์
ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์เพื่อพิจารณาวินิจฉัยการกระทําผิดจรรยาบรรณ 

ให้ผู้อํานวยการเป็นเลขานุการของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ให้กรรมการจรรยาบรรณท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งตามวรรคหน่ึง  มีวาระการดํารงตําแหน่งสามปี  
และให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๖  วรรคสองและวรรคสาม  มาตรา  ๗  และมาตรา  ๙  มาใช้บังคับ 
แก่การดํารงตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  และการประชุมของคณะกรรมการจรรยาบรรณด้วยโดยอนุโลม 

การแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กําหนด 

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
มีการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณตรวจสอบข้อเท็จจริง  และมีอํานาจวินิจฉัย
ชี้ขาดอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ยกข้อกล่าวหา  ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมิได้กระทําผิด
ตามข้อกล่าวหา 

(๒) ลงโทษอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้  ในกรณีที่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ได้กระทําผิดจริงตามข้อกล่าวหา 

 (ก) ว่ากล่าวตักเตือน 
 (ข) ภาคทัณฑ์ 
 (ค) พักใช้ใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร  แต่ไม่เกินสองปี 
 (ง) เพิกถอนใบอนุญาต 
หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาวินิจฉัยเก่ียวกับการไม่ปฏิบัติ 

ตามจรรยาบรรณตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 
มาตรา ๑๗ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้องหยุดการใช้หรือผลิตสัตว์เพื่องาน 

ทางวิทยาศาสตร์นับแต่วันที่ได้รับคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
ผู้รับใบอนุญาตซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต  หากกระทําการฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง  

ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
มาตรา ๑๘ คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ 

เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง  หรือเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับการกระทําผิดจรรยาบรรณตามท่ี
คณะกรรมการจรรยาบรรณมอบหมายได้ 

การประชุมคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ  ให้นํามาตรา  ๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณและคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณมีอํานาจ 

ออกหนังสือเรียกผู้รับผิดชอบสถานท่ีดําเนินการ  ผู้กํากับดูแลสถานที่ดําเนินการ  ผู้รับใบอนุญาต  หรือบุคคล
ซึ่งเก่ียวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  มาให้ถ้อยคําหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานเพื่อประโยชน ์
แก่การพิจารณาของคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ 

มาตรา ๒๐ ให้ผู้อํานวยการแจ้งคําสั่งคณะกรรมการจรรยาบรรณไปยังผู้ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีคําสั่ง 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ให้ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 
แจ้งคําสั่งดังกล่าว 

ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคสองให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ 
ได้รับอุทธรณ์  ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้มีหนังสือแจ้งให้ 
ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดระยะเวลาน้ัน  ในการนี้  ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ได้อีกไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
หมวด  ๓ 

การควบคุมการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
 

 

ส่วนที่  ๑ 
สถานที่ดําเนินการ 

 
 

มาตรา ๒๑ ผู้ใดประสงค์จะสร้างหรือใช้อาคาร  สิ่งปลูกสร้าง  หรือสถานที่ใดเป็นสถานที่ดําเนินการ
ต้องแจ้งต่อเลขาธิการตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๒ สถานที่ดําเนินการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีที่ตั้ง  สภาพแวดล้อม  และลักษณะของสถานท่ีที่เหมาะสมในการใช้เป็นสถานที่ดําเนินการ

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๒) มีเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  และอุปกรณ์ที่จําเป็นประจําสถานที่ดําเนินการซึ่งมีลักษณะและจํานวน

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๓) มีป้ายชื่อสถานที่ดําเนินการ  ป้ายชื่อของผู้กํากับดูแลสถานที่ดําเนินการและแผนผังแสดง

รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ดําเนินการแสดงไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ดําเนินการนั้น 
(๔) มีสัตวแพทย์ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่งจากสัตวแพทยสภา  

และมีประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา  ประจํา  ณ  สถานที่ดําเนินการอย่างน้อยหนึ่งคน 

(๕) มีผู้กํากับดูแลประจํา  ณ  สถานที่ดําเนินการ  โดยอาจเป็นบุคคลเดียวกันกับบุคคลตาม  (๔)  ก็ได้ 
การออกกฎกระทรวงตาม  (๑)  และ  (๒)  อาจกําหนดให้แตกต่างกันตามชนิดและประเภท 

ของสัตว์ก็ได้ 
มาตรา ๒๓ ผู้รับผิดชอบสถานที่ดําเนินการต้องจัดให้มีคณะกรรมการกํากับดูแลเพื่อทําหน้าที่

ในการพิจารณาอนุมัติโครงการ  และกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับจรรยาบรรณ   



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

คุณสมบัติ  จํานวนกรรมการ  หลักเกณฑ์  และวิธีการในการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้คณะกรรมการกํากับดูแลตามวรรคหนึ่งจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์  เสนอให้เลขาธิการทราบเป็นประจําทุกหกเดือนโดยผ่านผู้รับผิดชอบสถานท่ีดําเนินการนั้น  
ตามแบบที่เลขาธิการกําหนด 

มาตรา ๒๔ ผู้กํากับดูแลสถานที่ดําเนินการมีหน้าที่กํากับดูแลให้ผู้ดําเนินการต่อสัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ปฏิบัติให้เป็นไปตามจรรยาบรรณ  รวมทั้งมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ควบคุมดูแลมิให้มีการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  เกินกว่าชนิดและจํานวนที่ระบุไว้ 
ในโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับดูแลหรือตามที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา  ๓๑ 

(๒) ดูแลสถานที่ดําเนินการให้สะอาดเรียบร้อย  ปลอดภัย  และมีลักษณะที่เหมาะสมแก่การใช้เป็น
สถานที่ดําเนินการตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา  ๒๒  (๑)  และ  (๒) 

(๓) จัดทําสถิติการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  และเสนอต่อเลขาธิการโดยผ่านคณะกรรมการ
กํากับดูแลและผู้รับผิดชอบสถานที่ดําเนินการ  ตามแบบและระยะเวลาที่เลขาธิการกําหนด 

(๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่ผู้รับผิดชอบสถานที่ดําเนินการมอบหมาย 
มาตรา ๒๕ ผู้ รับผิดชอบสถานที่ดําเนินการต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เลขาธิการทราบก่อน 

การดําเนินการ  ดังตอ่ไปนี้ 
(๑) การเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ของการดําเนินการของสถานที่ดําเนินการให้แตกต่างไปจาก 

ที่ได้แจ้งไว้ 
(๒) การดัดแปลงหรือต่อเติมสถานที่ดําเนินการ  หรือก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็น

สถานที่ดําเนินการขึ้นใหม่ 
(๓) การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมชนิดของสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการกํากับดูแลหรือตามที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา  ๓๑ 
(๔) การเปลี่ยนผู้กํากับดูแลสถานที่ดําเนินการหรือสัตวแพทย์ประจําสถานที่ดําเนินการ 
(๕) การเปลี่ยนชื่อสถานที่ดําเนินการ 
(๖) การย้ายสถานที่ดําเนินการ  เว้นแต่กรณีเหตุสุดวิสัย 
(๗) การเลิกใช้อาคาร  สิ่งปลูกสร้าง  หรือสถานที่ใดเป็นสถานที่ดําเนินการ 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาในการแจ้งตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกําหนด

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๒๖ ก่อนเลิกใช้อาคาร  สิ่งปลูกสร้าง  หรือสถานที่ใดเป็นสถานท่ีดําเนินการ  ผู้รับผิดชอบ

สถานที่ดําเนินการต้องปฏิบัติการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข 
ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การออกประกาศตามวรรคหน่ึง  อาจกําหนดให้แตกต่างกันตามชนิดและประเภทของสัตว์ก็ได้ 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบสถานที่ดําเนินการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
กําหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้เลขาธิการมีอํานาจสั่งให้ผู้รับผิดชอบสถานท่ีดําเนินการปฏิบัติการให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดไว้ได้ 

ส่วนที่  ๒ 
การดําเนินการต่อสัตว์และซากของสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

 
 

มาตรา ๒๗ ผู้ใดจะใช้หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  ไม่ว่าในหรือนอกสถานที่ดําเนินการ  
ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต  การขอรับใบอนุญาต  และการออกใบอนุญาต  ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับแก่บุคคล  ดังต่อไปนี้ 
(๑) นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  หรือผู้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยง  การใช้หรือการผลิตสัตว์

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรที่สถานศึกษาหรือหน่วยงานที่จัดการฝึกอบรมกําหนด 
(๒) ผู้ช่วยผู้ใช้หรือผู้ผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งดําเนินการภายใต้การควบคุมของผู้รับ

ใบอนุญาต 
มาตรา ๒๘ ใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๗  ให้มีอายุสี่ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง 
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้รับใบอนุญาต

แจ้งต่อผู้อนุญาต  และขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงกรณีดังกล่าว 
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ผู้อนุญาตมีคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๗  ไม่ต่ออายุใบอนุญาต

ตามมาตรา  ๒๘  หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๙  ผู้ย่ืนคําขอมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๓๑ การดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในกรณีดังต่อไปนี้  ต้องดําเนินการ

โดยผู้รับใบอนุญาต  และต้องแจ้งการดําเนินการต่อเลขาธิการ  รวมทั้งปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๑) การพัฒนาสายพันธุ์ 
(๒) การสืบสายพันธุ์ 
(๓) การเพาะขยายพนัธุ์ 
(๔) การศึกษาเซลล์ต้นกําเนิด 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๕) การดัดแปลงพันธุกรรม 
(๖) การโคลนน่ิง 
ผู้ดําเนินการตามวรรคหน่ึง  ต้องรายงานสรุปผลการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ให้เลขาธิการทราบทุกหกเดือนโดยผ่านคณะกรรมการกํากับดูแลและผู้กํากับดูแลสถานที่ดําเนินการ   
ตามแบบที่เลขาธิการกําหนด 

ให้เลขาธิการกําหนดวิธีการและมาตรการท่ีเหมาะสม  เพื่อป้องกันมิให้เอกสารข้อมูล  หรือรายละเอียด
ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการตามวรรคหน่ึงถูกเผยแพร่สู่บุคคลอื่นใดและต้องใช้เอกสารหรือข้อมูลนั้น 
เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้เท่านั้น 

มาตรา ๓๒ การดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในกรณีดังต่อไปนี้  ผู้ดําเนินการ
ต้องแจ้งต่อเลขาธิการ  และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๑) การขาย  เสนอขาย  หรือมีไว้เพื่อขาย 
(๒) การนําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่าน 
มาตรา ๓๓ การดําเนินการต่อสัตว์และซากของสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในกรณีดังต่อไปนี้  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๑) การขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสัตว์ 
(๒) การทําให้สัตว์ตายอย่างสงบ 
(๓) การจัดการกับซากของสัตว์ 

หมวด  ๔ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
 

มาตรา ๓๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในสถานท่ีดําเนินการหรือสถานที่ที่ใช้ในการเลี้ยง  การผลิต  หรือการใช้สัตว์เพื่องาน

ทางวิทยาศาสตร์  ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก  หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น  
เพื่อตรวจสอบการดําเนินการ  เอกสารหลักฐานหรือข้อมูลที่เก่ียวข้อง  รวมทั้งการกระทําใดที่อาจเป็น 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่กําหนดในใบอนุญาต 

(๒) ค้นสถานที่ห รือยานพาหนะใด  ๆ   ที่ มี เหตุอันควรสงสัยว่า มีการกระทําความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้งมีอํานาจยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐาน  สัตว์  หรือวัตถุใด ๆ  ที่เก่ียวข้อง
กับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือดําเนินคดี 

(๓) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคํา  หรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบ 
การพิจารณา 



หน้า   ๑๒ 
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การใช้อํานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  จะต้องเป็นการกระทําต่อผู้ซึ่ง
เก่ียวข้องโดยตรงกับเร่ืองที่ดําเนินการตรวจสอบ  และต้องได้รับความเห็นชอบจากเลขาธิการก่อน   
และในกรณีตาม  (๓)  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องกําหนดระยะเวลาอันสมควรที่จะให้ผู้นั้นสามารถปฏิบัติ 
ตามคําสั่งได้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่เลขาธิการกําหนด 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม  (๑)  และ  (๒)  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่
ภายใต้การกํากับดูแลของผู้เชี่ยวชาญการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่คณะกรรมการแต่งตั้งข้ึน  
และต้องปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม  (๑)  พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ตามวรรคสามต้องไม่กระทําการอันมีลักษณะเป็นการข่มขู่หรือเป็นการตรวจค้น 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  และในกรณีตาม  (๒)  ถ้ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้ากว่า
จะเอาหมายค้นมาได้  และเอกสารหรือหลักฐาน  สัตว์  หรือวัตถุดังกล่าวจะถูกยักย้าย  ซุกซ่อน  ทําลาย   
หรือทําให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม  ก็ให้ดําเนินการค้นและยึดหรืออายัดเอกสาร  หรือหลักฐาน  สัตว์   
หรือวัตถุที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น 

มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ผู้ซึ่งเก่ียวข้อง
อํานวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๓๖ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัว
แก่บุคคลซึ่งเก่ียวข้อง 

บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องจัดทํารายงานเสนอต่อเลขาธิการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการปฏิบัติหน้าที่นั้น 
มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๓๘ ในกรณีที่มีการยึดหรืออายัดสัตว์ที่อาจใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ  หรือ

ดําเนินคดีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจมอบหมายให้ผู้เป็น
เจ้าของสัตว์หรือผู้อื่นรับผิดชอบดูแลสัตว์นั้น  จนกว่าจะสิ้นสุดการพิจารณาคดี  ในการดูแลสัตว์นั้นให้กระทํา
ตามความเหมาะสมและความจําเป็น  หากจําต้องทําให้สัตว์นั้นตาย  ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือบุคคลซ่ึงอยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลของสัตวแพทย์ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง 
เป็นผู้ทําให้สัตว์นั้นตายอย่างสงบ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้เป็นเจ้าของสัตว์รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นจนสิ้นสุด
การพิจารณาคดี 
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หมวด  ๕ 
มาตรการทางปกครอง 

 
 

มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับผิดชอบสถานที่ดําเนินการไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๓   
หรือมาตรา  ๒๖  หรือสถานที่ดําเนินการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๒๒  หรือกฎกระทรวง
ที่ออกตามความในมาตรา  ๒๒  (๑)  และ  (๒)  หรือผู้กํากับดูแลสถานที่ดําเนินการไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๔  
ให้เลขาธิการมีอํานาจสั่งให้ผู้รับผิดชอบสถานที่ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ 

ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบสถานที่ดําเนินการไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเลขาธิการตามวรรคหน่ึงโดยไม่มี
เหตุอันสมควร  ให้เลขาธิการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจสั่งให้ระงับการดําเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ภายในสถานท่ีดําเนินการดังกล่าวจนกว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๑  ให้เลขาธิการมีอํานาจสั่งให้ 
ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวแก้ไขปรับปรุงหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ 

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเลขาธิการตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร  
ให้เลขาธิการมีอํานาจสั่งให้ระงับการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์จนกว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุง
หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ 

หมวด  ๖ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๔๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณท่ีออกตามมาตรา  ๑๙  หรือไม่อํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๓๕  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 

มาตรา ๔๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๑  หรือมาตรา  ๒๕  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท 
มาตรา ๔๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี   

หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา ๔๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๒  หรือมาตรา  ๓๓  (๑)  หรือ  (๓)  ต้องระวางโทษปรับ

ไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
มาตรา ๔๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๓  (๒)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามแสนบาท 
มาตรา ๔๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเลขาธิการตามมาตรา  ๒๖  วรรคสาม  

มาตรา  ๓๙  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๔๐  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 



หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๔๗ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบมีอํานาจ
เปรียบเทียบได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

เม่ือผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ 
แจ้งคําสั่งเปรียบเทียบคดีแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๔๘ คณะกรรมการเปรียบเทียบตามมาตรา  ๔๗  ให้ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วยผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุดเป็นประธาน   

ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็นกรรมการ  และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
และเลขานุการ 

(๒) ในเขตจังหวัดอื่น  ประกอบด้วยอัยการจังหวัดเป็นประธาน  ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
เป็นกรรมการ  และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๔๙ ในวาระเริ่มแรกที่ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๕  (๓)   
ให้คณะกรรมการประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งกรรมการโดยตําแหน่งตามมาตรา  ๕  (๒)  เลือกกันเอง  
และกรรมการโดยตําแหน่งตามมาตรา  ๕  (๒)  เป็นกรรมการ 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตามมาตรา  ๕  และคณะกรรมการ
จรรยาบรรณตามมาตรา  ๑๕  ไปพลางก่อนจนกว่ารัฐมนตรีจะแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๕  (๓)  
ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

เม่ือมีคณะกรรมการตามมาตรา  ๕  แล้ว  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ตามมาตรา  ๑๕  ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่มีคณะกรรมการ 

มาตรา ๕๐ ให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งกรรมการ 
และเลขานุการของคณะกรรมการและคณะกรรมการจรรยาบรรณตามมาตรา  ๔๙ 

มาตรา ๕๑ ในวาระเริ่มแรกที่ยังไม่มีการจัดตั้งสถาบัน  ให้สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ดําเนินงานในหน้าที่ของสถาบันไปพลางก่อน  จนกว่าจะได้มีการจัดตั้งสถาบันตามมาตรา  ๑๒  และ 
มีการแต่งตั้งผู้อํานวยการตามมาตรา  ๑๓  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มาตรา ๕๒ ในระหว่างที่ ยังไม่มีจรรยาบรรณตามมาตรา  ๑๔  ให้ผู้ รับใบอนุญาตปฏิบัติ 
ตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ที่สภาวิจัยแห่งชาติประกาศกําหนด 

มาตรา ๕๓ ผู้ใดใช้อาคาร  สิ่งปลูกสร้าง  หรือสถานที่ใดเป็นสถานที่ดําเนินการอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการแจ้งต่อเลขาธิการตามมาตรา  ๒๑  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
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มาตรา ๕๔ ในระหว่างที่มาตรา  ๒๒  (๔)  ยังไม่ใช้บังคับ  ให้ผู้รับผิดชอบสถานที่ดําเนินการ 
จัดให้มีบุคคลผู้มีประสบการณ์เก่ียวกับการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ในสถานที่ดําเนินการ
ของตน 

คุณสมบัติและประสบการณ์ของบุคคลผู้มีประสบการณ์เก่ียวกับการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการกํากับดูแลการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องาน 
ทางวิทยาศาสตร์ตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

มาตรา ๕๕ ผู้ใดใช้หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บังคับ  และเม่ือย่ืนคําขอแล้ว  ให้ดําเนินการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งคําสั่งไม่ออกใบอนุญาตจาก 
ผู้อนุญาต 

มาตรา ๕๖ ผู้ใดดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๓๑  
หรือมาตรา  ๓๒  อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้แจ้งการดําเนินการต่อเลขาธิการตามที่กําหนดไว้
ในมาตรา  ๓๑  หรือมาตรา  ๓๒  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 อตัราคา่ธรรมเนียม 

 

 (๑) ใบอนุญาตใช้สตัว์ 

  เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ฉบับละ ๒๐,๐๐๐  บาท 

 (๒) ใบอนุญาตผลิตสตัว์ 

  เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

 (๓) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๑,๐๐๐  บาท 

 (๔) การต่ออายุใบอนุญาต ครัง้ละเทา่กบัคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีปัจจุบันเป็นที่ยอมรับโดยสากลว่า   
การเลี้ยงและการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่จําเป็นเพ่ือการสร้างองค์ความรู้ใหม่  การฝึกทักษะ  
และเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์  อย่างไรก็ดี  หากให้มีการนําสัตว์มาเล้ียงหรือใช้เพ่ืองาน 
ทางวิทยาศาสตร์โดยไม่มีการควบคุมการเลี้ยงและการใช้สัตว์ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและจรรยาบรรณ 
ในการดําเนินการต่อสัตว์แล้ว  อาจทําให้สัตว์ต้องเจ็บปวด  ทรมาน  หรือเสียชีวิตโดยไม่จําเป็น  ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อคุณภาพของผลผลิตหรือผลงานทางวิทยาศาสตร์  และเกิดผลเสียต่อชีวิตของมนุษย์  สัตว์  และสิ่งแวดล้อม
ต่อไปได้  จึงสมควรมีกฎหมายเพ่ือกํากับดูแลและส่งเสริมการดําเนินการต่อสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศไทยให้สอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณและมาตรฐานของสากล  เพ่ือคุ้มครองชีวิตและสวัสดิภาพของสัตว์  
ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการของประเทศ  ตลอดจนส่งเสริมนักวิจัยให้มีผลงานอันเป็นที่ยอมรับของ 
นานาประเทศต่อไป  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติ 
โรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘” 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(๒) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สัตว์” หมายความว่า 
(๑) ช้าง ม้า โค กระบือ ลา ล่อ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า สุนัข แมว กระต่าย ลิง 

ชะนี และให้หมายความรวมถึงน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธ์ุ และเอ็มบริโอของสัตว์เหล่านี้ด้วย 
(๒) สัตว์ปีกจําพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน และให้หมายความรวมถึงน้ําเชื้อสําหรับผสม

พันธ์ุ และไข่สําหรับใช้ทําพันธ์ุด้วย 
(๓) สัตว์ชนิดอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด และให้หมายความรวมถึงน้ําเชื้อ

สําหรับผสมพันธ์ุ เอ็มบริโอ และไข่สําหรับใช้ทําพันธ์ุของสัตว์ชนิดนั้นด้วย 
“เอ็มบริโอ” หมายความว่า ตัวอ่อนของสัตว์ที่ยังไม่เจริญเติบโตจนถึงขั้นที่มีอวัยวะ 

และยังไม่ฝังตัวที่ผนังมดลูกของสัตว์นั้น 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๑๔ ก/หน้า ๒๒/๒ มีนาคม ๒๕๕๘ 

เอกสารแนบที� 2



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 
 
 

“ซากสัตว์” หมายความว่า ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตว์ที่ตายแล้ว สิ่งใด ๆ ที่
ได้จากสัตว์ที่มีชีวิตหรือสัตว์ที่ตายแล้ว และให้หมายความรวมถึงอาหารสุกที่ทํา ประกอบ หรือปรุง
จากซากสัตว์หรือสิ่งประดิษฐ์สําเร็จรูปที่ทําจากซากสัตว์ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

“โรคระบาด” หมายความว่า กาฬโรคเป็ด โรคไข้หวัดนก โรคแซลโมเนลลา โรคทริคิ
เนลลา โรคนิวคาสเซิล โรคบรูเซลลา โรคปากและเท้าเป่ือย โรคพิษสุนัขบ้า โรครินเดอร์เปสต์ โรคเลป
โทสไปรา โรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า โรควัวบ้า โรคสมองอักเสบนิปาห์ โรคอหิวาต์สุกร โรคแอน
แทรกซ์ โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย วัณโรค และโรคอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

“พาหะของโรคระบาด” หมายความว่า 
(๑) สัตว์ซึ่งไม่ปรากฏอาการของโรคระบาดแต่มีเชื้อโรคระบาด หรือมีเหตุอันควร

สงสัยว่าได้รับเชื้อโรคระบาด ซึ่งอาจติดต่อคนหรือสัตว์อ่ืนได้ 
(๒) ซากสัตว์ของสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือของสัตว์ตาม (๑) 
(๓) ซากสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด 
“เขตควบคุมโรคระบาด” หมายความว่า ท้องที่ที่ดําเนินการป้องกันและควบคุมมิให้

มีโรคระบาดหรือเชื้อโรคระบาดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด เพื่อกําหนดเป็นเขตปลอดโรคระบาด 
“เขตปลอดโรคระบาด” หมายความว่า เขตควบคุมโรคระบาดที่สามารถควบคุมมิให้

มีโรคระบาดหรือเชื้อโรคระบาดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดในสัตว์หรือซากสัตว์ 
“เขตกันชนโรคระบาด” หมายความว่า ท้องที่ที่ดําเนินการป้องกันและควบคุมมิให้

โรคระบาดหรือเชื้อโรคระบาดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดแพร่กระจายเข้าเขตปลอดโรคระบาดหรือเข้า
ในราชอาณาจักร 

“เครื่องหมายประจําตัวสัตว์” หมายความว่า เครื่องหมายซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
สารวัตร หรือสัตวแพทย์ทําหรือสั่งให้เจ้าของทําไว้ที่ตัวสัตว์หรือซากสัตว์ หรือยานพาหนะ อาคาร
สถานที่ ภาชนะสิ่งห่อหุ้มหรือกักขัง เพื่อประโยชน์ในการจําแนกหรือตรวจสอบสัตว์หรือซากสัตว์ 

“เจ้าของ” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธ์ิและผู้ครอบครอง ในกรณีของสัตว์หาก
ไม่ปรากฏเจ้าของหรือไม่สามารถหาเจ้าของได้ ให้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัย และผู้
ควบคุมสัตว์ด้วย 

“ด่านกักกันสัตว์” หมายความว่า ที่สําหรับกักสัตว์หรือซากสัตว์เพื่อตรวจโรคระบาด
ตามท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

“อายัด” หมายความว่า ห้ามจําหน่าย จ่าย โอน หรือเคลื่อนย้าย 
“สัตวแพทย์” หมายความว่า 
(๑) นายสัตวแพทย์และสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ 
(๒) ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้เป็นสัตวแพทย์เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และ

ต้องมีคุณสมบัติตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
“สารวัตร” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้เป็นสารวัตรเพื่อปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และต้องมีคุณสมบัติตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังให้เป็นนายทะเบียน 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังเพื่อปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความรวมถึง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 



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 
 
 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอํานาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ นายทะเบียน สารวัตร และสัตวแพทย์ 
ออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม และ
กําหนดกิจการอื่น กับออกประกาศและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้
ใช้บังคับได้ 

 
มาตรา ๖  ให้อธิบดีมี อํานาจออกประกาศและระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
ประกาศและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
หมวด ๑ 

การป้องกันและควบคุมโรคระบาด 
   

 
ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   
 

มาตรา ๗  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ให้เจ้าของสัตว์ 
ดังต่อไปนี้ ปฏิบัติตามระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด 

(๑) ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า 
(๒) สุนัข แมว 
(๓) นก ไก่ เป็ด ห่าน 
(๔) สัตว์ชนิดอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้ ในกฎกระทรวงดังกล่าวให้คํานึงถึงความเหมาะสม
เกี่ยวกับสภาพของสัตว์ และวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด 

 
มาตรา ๘  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ให้เจ้าของสัตว์หรือ

ซากสัตว์ ดังต่อไปนี้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดจํานวนสัตว์
หรือซากสัตว์ ลักษณะของยานพาหนะ และอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ 

(๑) ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า 
(๒) นก ไก่ เป็ด ห่าน รวมถึงไข่สําหรับใช้ทําพันธ์ุ 
(๓) ซากสัตว์ของสัตว์ตาม (๑) หรือ (๒) 
(๔) สัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 



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 ๙  ในท้องที่ใดเมื่ออธิบดีเห็นสมควรให้มีการป้องกันและควบคุมโรคระบาด

ในสัตว์ชนิดใด ให้อธิบดีประกาศกําหนดให้ท้องที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนของท้องที่ต้องมีการทํา
เครื่องหมายประจําตัวสัตว์สําหรับสัตว์หรือซากสัตว์ชนิดนั้น 

การทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ ลักษณะ ราคา และการยกเว้นราคาเครื่องหมาย
ประจําตัวสัตว์ และการดําเนินการก่อนหรือหลังการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ในกรณีที่ประกาศตามวรรคสองกําหนดให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์มีหน้าที่ทํา
เครื่องหมายประจําตัวสัตว์ หรือดําเนินการก่อนหรือหลังการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ ให้เจ้าของ
สัตว์หรือซากสัตว์ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว 

 
มาตรา ๑๐  ห้ามมิให้ผู้ใด 
(๑) ทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ปลอม หรือแปลง หรือแก้ไขเครื่องหมายประจําตัว

สัตว์ที่แท้จริงเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ใช้เครื่องหมายประจําตัวสัตว์ปลอม หรือเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ที่มีการแปลง

หรือแก้ไข 
(๓) ทําลายเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ ใช้หรือยินยอมให้ผู้ อ่ืนใช้เครื่องหมาย

ประจําตัวสัตว์เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดในการจําแนก หรือตรวจสอบสัตว์หรือซากสัตว์ 
 
มาตรา ๑๑  ให้เจ้าของสัตว์แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ 

ภายในเวลาสิบสองชั่วโมงนับแต่เวลาที่ทราบว่าสัตว์ป่วยหรือตาย เมื่อมีกรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัตว์ป่วยหรือตายโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาด 
(๒) มีสัตว์ป่วยหรือตายโดยไม่รู้สาเหตุ 
(๓) ในหมู่บ้านเดียวกัน หรือบริเวณใกล้เคียงกัน มีสัตว์ป่วยหรือตายมีอาการ

คล้ายคลึงกันในระยะเวลาห่างกันไม่เกินเจ็ดวัน 
การแจ้งและการดําเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตายตามวรรคหนึ่ง และการกําหนดชนิด 

จํานวนและลักษณะการป่วยหรือตายของสัตว์ตาม (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศ
กําหนด 

เมื่อมีสัตว์ตามวรรคหนึ่งป่วย ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมสัตว์ป่วยทั้งหมดไว้ภายใน
บริเวณที่สัตว์อยู่ และห้ามมิให้เจ้าของสัตว์หรือบุคคลอื่นใดเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยไปจากบริเวณนั้น เมื่อ
มีสัตว์ตามวรรคหนึ่งตาย ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมซากสัตว์นั้นให้คงอยู่ ณ ที่ที่สัตว์นั้นตาย และห้ามมิให้
เจ้าของสัตว์หรือบุคคลอื่นใดเคลื่อนย้าย ชําแหละ หรือกระทําการอื่นใดแก่ซากสัตว์นั้น เว้นแต่มีการ
ดําเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตายตามที่อธิบดีประกาศกําหนดตามวรรคสอง หรือสัตวแพทย์ได้ตรวจ
พิสูจน์แล้วว่าสัตว์นั้นมิได้ป่วยหรือตายโดยโรคระบาด หรือสัตวแพทย์สั่งเป็นอย่างอื่น 

 
มาตรา ๑๒  เมื่อได้มีการแจ้งตามมาตรา ๑๑ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสัตว์ป่วย

หรือตายโดยโรคระบาด พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสารวัตรมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์
จัดการ ดังต่อไปนี้ 



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 
 
 

(๑) กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยไว้ภายในเขตตามวิธีการที่กําหนด 
(๒) ฝัง หรือเผาซากสัตว์นั้น ณ ที่ที่กําหนด ถ้าการฝัง หรือเผาไม่อาจทําได้ให้ทําลาย

โดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควร 
(๓) กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ที่อยู่ร่วมฝูง หรือเคยอยู่ร่วมฝูงกับสัตว์ที่ป่วยหรือสงสัย

ว่าป่วยหรือตายไว้ภายในเขตตามวิธีการที่กําหนด 
 
มาตรา ๑๓  เมื่อได้มีการแจ้งตามมาตรา ๑๑ หรือตรวจพบ หรือมีเหตุอันควรสงสัย

ว่ามีสัตว์ป่วยหรือตายโดยโรคระบาด นอกจากสัตวแพทย์มีอํานาจตามมาตรา ๔๐ แล้ว ให้มีอํานาจ
ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ รวมทั้งออกคําสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์จัดการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยไว้ภายในเขตตามวิธีการที่กําหนด 
หรือให้ได้รับการรักษาตามที่เห็นสมควร 

(๒) ฝัง หรือเผาซากสัตว์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ณ ที่ที่กําหนด ถ้าการฝังหรือเผา
ไม่อาจทําได้ให้ทําลายโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควร 

(๓) กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ที่อยู่ร่วมฝูง หรือเคยอยู่ร่วมฝูงกับสัตว์ที่ป่วยหรือสงสัย
ว่าป่วยหรือตายไว้ภายในเขตตามวิธีการที่ กําหนด หรือให้ได้รับการป้องกันโรคระบาดตามที่
เห็นสมควร 

(๔) ทําลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์
หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด  ทั้งนี้ ให้
ชดใช้ราคาแก่เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ไม่ตํ่ากว่าสามในสี่ของราคาสัตว์หรือซากสัตว์ซึ่งอาจขายได้ใน
ตลาดท้องที่ก่อนเกิดโรคระบาด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่กรณีที่
เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ได้จงใจกระทําความผิดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) กําจัดเชื้อโรคที่อาหารสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดตามวิธีการที่
กําหนด 

(๖) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคระบาดในที่ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสงสัยว่ามี
เชื้อโรคระบาดตามวิธีการที่กําหนด 

 
มาตรา ๑๔  เมื่อมีสัตว์ที่ไม่ปรากฏเจ้าของป่วยหรือตายในที่ดินของบุคคลใด โดยรู้ว่า

เป็นโรคระบาดหรือโดยไม่รู้สาเหตุ ให้เจ้าของที่ดินนั้นมีหน้าที่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือ
สัตวแพทย์ภายในเวลาสิบสองชั่วโมงนับแต่เวลาที่ทราบว่าสัตว์ป่วยหรือตาย และให้นําความในมาตรา 
๑๑ วรรคสอง มาใช้บังคับกับเจ้าของที่ดินด้วยโดยอนุโลม 

ห้ามมิให้บุคคลใดเคลื่อนย้าย ชําแหละ หรือกระทําการอื่นใดแก่สัตว์หรือซากสัตว์
ตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่มีการดําเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตายตามที่อธิบดีประกาศกําหนดตามมาตรา 
๑๑ วรรคสอง หรือสัตวแพทย์ได้ตรวจพิสูจน์แล้วว่าสัตว์นั้นมิได้ป่วยหรือตายโดยโรคระบาด หรือสัตว
แพทย์สั่งเป็นอย่างอื่น 

ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
เป็นโรคระบาดให้สัตวแพทย์ทําลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น และสัตว์หรือซากสัตว์อ่ืนที่เป็นพาหะของโรค
ระบาด หรือจัดการโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันมิให้โรคระบาดแพร่กระจายต่อไป 



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 
 
 

เมื่อปรากฏเจ้าของสัตว์ในภายหลัง ให้กรมปศุสัตว์หรือเจ้าของที่ดินมีสิทธิเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นเท่าที่จ่ายจริงจากเจ้าของสัตว์ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๕  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ได้รับแจ้งหรือตรวจ

พบว่ามีสัตว์ป่วยหรือตายโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาดหรือโดยไม่รู้สาเหตุในที่สาธารณะ หรือในที่ดินที่ไม่
ปรากฏเจ้าของ พนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์มีอํานาจกักสัตว์ที่ป่วยหรือตายนั้นไว้
ตามท่ีเห็นสมควรภายในบริเวณนั้น 

ห้ามมิให้บุคคลใดเคลื่อนย้าย ชําแหละ หรือกระทําการอื่นใดแก่สัตว์หรือซากสัตว์
ตามวรรคหนึ่ง จนกว่าสัตวแพทย์ได้ตรวจพิสูจน์แล้วว่าสัตว์นั้นมิได้ป่วยหรือตายโดยโรคระบาดหรือ
สัตวแพทย์สั่งเป็นอย่างอื่น 

ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่งเป็นโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
เป็นโรคระบาดให้สัตวแพทย์ทําลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น และสัตว์หรือซากสัตว์อ่ืนที่เป็นพาหะของโรค
ระบาด หรือจัดการโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันมิให้โรคระบาดแพร่กระจายต่อไป 

เมื่อปรากฏเจ้าของสัตว์ในภายหลัง ให้กรมปศุสัตว์มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่จําเป็น
เท่าที่จ่ายจริงจากเจ้าของสัตว์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๖  ห้ามมิ ให้ บุคคลใดขุดซากสัตว์ที่ฝังไ ว้แล้วตามบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือเป็นการดําเนินการโดยสัตว
แพทย์ 

 
ส่วนที่ ๒ 

เขตปลอดโรคระบาด 
   

 
มาตรา ๑๗  ในท้องที่ใดเมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการป้องกันการเกิดโรคระบาด

โรคใดในสัตว์ชนิดใด ให้รัฐมนตรีประกาศกําหนดท้องที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเขตปลอดโรค
ระบาดหรือเขตกันชนโรคระบาดสําหรับโรคนั้นในสัตว์ชนิดนั้น และให้ระบุชนิดของสัตว์และซากสัตว์
ที่ห้ามเคลื่อนย้ายไว้ในประกาศด้วย 

ก่อนการประกาศกําหนดให้ท้องที่ใดเป็นเขตปลอดโรคระบาดตามวรรคหนึ่ง ให้
รัฐมนตรีประกาศกําหนดท้องที่นั้นเป็นเขตควบคุมโรคระบาด และให้ระบุชนิดของสัตว์และโรคระบาด 
รวมทั้งชนิดของสัตว์และซากสัตว์ที่ห้ามเคลื่อนย้ายไว้ในประกาศด้วย 

เมื่อได้ประกาศเป็นเขตควบคุมโรคระบาดตามวรรคสองแล้ว ให้อธิบดีประกาศ
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อให้มีการประกาศเป็นเขตปลอดโรคระบาด 

 
มาตรา ๑๘  เมื่อได้ประกาศเขตควบคุมโรคระบาด เขตปลอดโรคระบาด หรือเขต

กันชนโรคระบาดตามมาตรา ๑๗ แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามที่ระบุในประกาศ
ดังกล่าวเข้าในหรือผ่านเขตนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือสัตวแพทย์ซึ่งอธิบดี
มอบหมายทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย 

 



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 
 
 

มาตรา ๑๙  ภายในเขตควบคุมโรคระบาด เขตปลอดโรคระบาด หรือเขตกันชนโรค
ระบาด ถ้าปรากฏว่ามีโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคระบาด สัตวแพทย์จะประกาศเขต
โรคระบาดชั่วคราวตามมาตรา ๒๐ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้า
ระวังโรคระบาดตามมาตรา ๒๑ แล้วแต่กรณี ก็ได้ 

เมื่อสามารถควบคุมโรคระบาดนั้นในเขตโรคระบาดได้ หรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามี
โรคระบาดนั้นในเขตเฝ้าระวังโรคระบาด แล้วแต่กรณี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งยกเลิกประกาศเขตโรค
ระบาด หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามวรรคหนึ่งโดยเร็ว และปิดประกาศให้ประชาชนในท้องที่นั้น
ทราบ ในกรณีที่เขตดังกล่าวเคยเป็นเขตปลอดโรคระบาดตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเขตนั้น
เป็นเขตควบคุมโรคระบาดตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง 

 
ส่วนที่ ๓ 

เขตโรคระบาด 
   

 
มาตรา ๒๐  ในกรณีที่สัตวแพทย์เห็นว่า โรคระบาดที่ตรวจพบในท้องที่ที่รับผิดชอบ

จะระบาดออกไป หรือท้องที่อ่ืนที่ติดต่อกับท้องที่นั้นจะระบาดเข้ามา และท้องที่ที่รับผิดชอบนั้นยังไม่
มีการประกาศให้เป็นเขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา ๒๑ ให้สัตวแพทย์มี
อํานาจประกาศกําหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวในท้องที่ที่รับผิดชอบมีรัศมีไม่เกินห้ากิโลเมตรจากที่ที่
ตรวจพบโรคระบาดนั้น และให้ระบุชนิดของสัตว์และโรคระบาด รวมทั้งสัตว์และซากสัตว์ที่ห้าม
เคลื่อนย้ายไว้ในประกาศด้วย 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับได้สามสิบวันนับแต่วันประกาศ และให้ปิดไว้ ณ 
สํานักงานเขตที่ว่าการอําเภอ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล สํานักงานเทศบาล ที่ทําการกํานัน ที่
ทําการผู้ใหญ่บ้าน และที่ชุมนุมชนภายในท้องที่นั้น 

 
มาตรา ๒๑  ในท้องที่จังหวัดใดมีหรือสงสัยว่ามีโรคระบาด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมี

อํานาจประกาศกําหนดท้องที่จังหวัดนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวังโรค
ระบาด แล้วแต่กรณี และให้ระบุชนิดของสัตว์และโรคระบาด รวมทั้งสัตว์และซากสัตว์ที่ห้าม
เคลื่อนย้ายไว้ในประกาศด้วย 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 
ศาลาว่าการเมืองพัทยา สํานักงานเขต ที่ว่าการอําเภอ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบล สํานักงานเทศบาล ที่ทําการกํานัน ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน ที่ชุมนุมชนภายใน
ท้องที่นั้น และที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ัง 

 
มาตรา ๒๒  เมื่อได้ประกาศกําหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวตามมาตรา ๒๐ หรือ

ประกาศกําหนดเขตโรคระบาดหรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา ๒๑ ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้าย
สัตว์หรือซากสัตว์ตามที่กําหนดในประกาศดังกล่าว เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตนั้น เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจําเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย 

 



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 
 
 

มาตรา ๒๓  ภายในเขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา ๒๑ เมื่อ
สามารถควบคุมโรคระบาดนั้นในเขตโรคระบาดได้ หรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคระบาดนั้นในเขต
เฝ้าระวังโรคระบาด แล้วแต่กรณี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งยกเลิกประกาศเขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้า
ระวังโรคระบาดโดยเร็ว และปิดประกาศให้ประชาชนในท้องที่นั้นทราบ 

 
หมวด ๒ 

การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และหนา้ที่ของผู้รับใบอนุญาต 
   

 
มาตรา ๒๔  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอันเกิดจากการค้า

สัตว์หรือซากสัตว์ ผู้ใดทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ดังต่อไปนี้ ต้อง
ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

(๑) ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า สุนัข แมว 
(๒) นก ไก่ เป็ด ห่าน รวมถึงไข่สําหรับใช้ทําพันธ์ุ 
(๓) ซากสัตว์ของสัตว์ตาม (๑) หรือ (๒) 
(๔) สัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๒๕  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอันเกิดจากน้ําเชื้อ

สําหรับผสมพันธ์ุหรือเอ็มบริโอของสัตว์ ผู้ใดขาย จําหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน หรือมีไว้เพื่อขายซึ่ง
น้ําเชื้อสําหรับผสมพันธ์ุหรือเอ็มบริโอของช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า หรือสัตว์
ชนิดอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด หรือมีพ่อพันธ์ุของสัตว์ดังกล่าวเพื่อให้บริการผสมพันธ์ุแก่สัตว์
ของบุคคลอ่ืนโดยวิธีธรรมชาติต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๒๖  ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่

ออกใบอนุญาต ถ้าผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
เมื่อได้ย่ืนคําขอแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่านายทะเบียนจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตนั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือ

มาตรา ๒๕ ให้ย่ืนคําขอต่อนายทะเบียน และให้การโอนมีผลเมื่อได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 
การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 



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 
 
 

มาตรา ๒๘  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ตาย และมี
ทายาทหรือผู้ได้รับความยินยอมจากทายาท ย่ืนคําขอแสดงความจํานงต่อนายทะเบียนภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตตายเพื่อขอประกอบกิจการที่ผู้ตายได้รับอนุญาตนั้นต่อไป เมื่อได้รับ
อนุญาตจากนายทะเบียนแล้ว ให้ผู้แสดงความจํานงนั้นประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตนั้น
สิ้นอายุ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ถือว่าผู้แสดงความจํานงเป็นผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา 
๒๕ แล้วแต่กรณี ต้ังแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตตาย 

การขอแสดงความจํานงและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๒๙  ในกรณีที่ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ สูญหาย ชํารุด

หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อนายทะเบียน และยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบการสูญหาย ชํารุด หรือถูกทําลายดังกล่าว 

การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๐  ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ประสงค์จะ

เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาต ให้ย่ืนคําขอต่อนายทะเบียน 
การขอและการอนุญาตแก้ไขรายการในใบอนุญาต และรายละเอียดของรายการที่

ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๓๑  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ผู้ใดนําเข้า ส่งออก 

หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายทุกครั้งที่นําเข้าส่งออกหรือนําผ่านราชอาณาจักร 

การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และวิธีการนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่าน
ราชอาณาจักรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๒  ให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ก่อนการนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านราชอาณาจักร

ซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ และให้นําความในมาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
(๒) นําสัตว์หรือซากสัตว์ที่ได้ดําเนินการตาม (๑) เข้า ออกหรือผ่านท่าเข้าหรือท่า

ออกตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๓  เมื่อปรากฏว่าท้องที่ใดภายนอกราชอาณาจักรมีหรือสงสัยว่ามีโรค

ระบาด ให้อธิบดีมีอํานาจประกาศเพื่อชะลอการนําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์
จากท้องที่นั้นได้ครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน หากรัฐมนตรีเห็นสมควรอาจประกาศกําหนดห้ามการนําเข้า 
หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์จากท้องที่นั้นได้ 

 



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 ๓๔  ภายใต้บังคับมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๒ เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน
และควบคุมโรคระบาด ผู้ใดนําสัตว์หรือซากสัตว์ดังต่อไปนี้ไปยังท้องที่จังหวัดอ่ืนต้องทําเครื่องหมาย
ประจําตัวสัตว์ และให้นําความในมาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม และต้อง
ได้รับใบอนุญาตจากสัตวแพทย์ประจําท้องที่ต้นทางทุกครั้ง 

(๑) ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า หรือน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธ์ุ
หรือเอ็มบริโอของสัตว์ดังกล่าว 

(๒) นก ไก่ เป็ด ห่าน หรือน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธ์ุ หรือไข่สําหรับใช้ทําพันธ์ุ 
(๓) ซากสัตว์ของสัตว์ตาม (๑) หรือ (๒) 
(๔) สัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต การตรวจโรคและทําลายเชื้อโรคจากสัตว์

หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 
การออกใบอนุญาตตามวรรคสอง สัตวแพทย์จะกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับยานพาหนะ 

และการใช้เส้นทาง หรือเงื่อนไขอื่นตามที่จําเป็นไว้ในใบอนุญาตก็ได้ 
 
มาตรา ๓๕  ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔ ต้องนําสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านด่านกักกัน

สัตว์  ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๓๖  ผู้ใดประสงค์จะให้มีการดําเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตตาม

พระราชบัญญัตินี้ในต่างประเทศหรือนอกสถานที่ทําการโดยปกติ ในวันหยุดราชการหรือนอกเวลา
ราชการ ให้ผู้นั้นจัดหายานพาหนะและรับผิดชอบชําระค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นต้องจ่าย
เนื่องในการปฏิบัติงานดังกล่าวตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การจ่ายค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการปฏิบัติงานให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๗  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากใบอนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก 

หรือผ่านราชอาณาจักร และค่าที่พักสัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร 
ให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่าน
ราชอาณาจักรเป็นจํานวนไม่เกินร้อยละห้าสิบของเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว ส่วนที่เหลือให้นําส่งเป็น
รายได้แผ่นดิน  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 
หมวด ๓ 

การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต 
   

 
มาตรา ๓๘  เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา 
๒๕ แล้วแต่กรณี หากสัตวแพทย์เห็นสมควร ให้เสนอความเห็นต่อนายทะเบียนเพื่อพิจารณาสั่งพักใช้
หรือเพิกถอนใบอนุญาต และนายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน  ทั้งนี้ 
ในคําสั่งดังกล่าวจะกําหนดเงื่อนไขเท่าที่จําเป็นให้ผู้ถูกพักใช้ใบอนุญาตต้องปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้ 



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 
 
 

ในกรณีที่มีการฟ้องผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวต่อศาลว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ แล้วแต่กรณี นาย
ทะเบียนจะสั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้นไว้จนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได้ 

ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ประกอบกิจการตามใบอนุญาตที่ถูกสั่งพักใช้นั้น 

ให้นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนคําสั่ง
พักใช้ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง หรือกรณีที่จะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงตามที่อธิบดีประกาศ
กําหนด 

 
มาตรา ๓๙  นายทะเบียนมี อํานาจสั่ งเพิกถอนคําสั่ งพักใช้ใบอนุญาตก่อน

กําหนดเวลาได้ เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ และได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่นายทะเบียนกําหนดตาม
มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง แล้ว 

 
หมวด ๔ 

อํานาจหน้าที่ของสัตวแพทย์และสารวัตร 
   

 
มาตรา ๔๐  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด เมื่อปรากฏว่ามี

หรือสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์มีอํานาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ออกประกาศหรือสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์แจ้งจํานวนสัตว์หรือ

ซากสัตว์ และถ้าเห็นสมควรจะให้นําสัตว์หรือซากสัตว์นั้นมาเพื่อให้สัตวแพทย์ทําการตรวจโรค เก็บ
ตัวอย่างป้องกันโรคระบาด หรือทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ ก็ได้ 

(๒) สั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์กักสัตว์หรือซากสัตว์ไว้ ณ ที่ที่
เห็นสมควรตามความจําเป็นเพื่อตรวจโรค 

(๓) เรียกตรวจยานพาหนะ หรือเข้าไปในอาคาร หรือสถานที่อ่ืนใดเพื่อตรวจโรค 
เก็บตัวอย่างป้องกันโรคระบาด หรือทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์  ในการนี้ ให้สัตวแพทย์มีอํานาจสั่ง
เป็นหนังสือให้เจ้าของยานพาหนะ อาคาร หรือสถานที่อ่ืนใด ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรค
ระบาดหรือพาหะของโรคระบาดในที่ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด ตามวิธีการที่
กําหนด  ทั้งนี้ การเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ดังกล่าว ให้กระทําได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก 
หรือในเวลาทําการของอาคารหรือสถานที่นั้น และหากยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ จะดําเนินการต่อไป
จนแล้วเสร็จก็ได้ 

(๔) ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ หรือสิ่งของใด ๆ ที่เป็นของกลาง และถูกยึดหรืออายัดไว้
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวเป็นโรคระบาดหรือ
เป็นพาหะของโรคระบาด ให้มีอํานาจดําเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์นั้นตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
ค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือการดําเนินการดังกล่าว ให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ 

(๕) ทําลายสิ่งของใด ๆ ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด  ทั้งนี้ ให้ชดใช้ราคาสิ่งของแก่เจ้าของตาม



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 
 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่กรณีที่เจ้าของได้จงใจกระทําความผิดต่อ
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

การดําเนินการของสัตวแพทย์ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอํานวยความสะดวก
ตามสมควร 

ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สัตวแพทย์เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๔๑  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สารวัตรมีอํานาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ 

หรือมาตรา ๒๕ เพื่อตรวจหรือควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เข้าไปในอาคาร หรือสถานที่อ่ืนใด ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อตรวจค้นและยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ที่เกี่ยวกับการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือจับกุมผู้กระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ต้องมีหมายค้น ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(ก) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากําลังกระทําในอาคารหรือสถานที่นั้น 
(ข) เมื่อบุคคลท่ีได้กระทําความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไป หรือมีเหตุ

อันแน่นแฟ้นควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในอาคารหรือสถานที่นั้น 
(ค) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสัตว์หรือซากสัตว์ที่เกี่ยวกับการกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ซ่อนหรืออยู่ในอาคารหรือสถานที่
นั้นประกอบกับต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ สัตว์หรือซาก
สัตว์หรือพยานหลักฐานนั้นจะถูกโยกย้าย ทําลาย หรือทําให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 

(ง) เมื่อผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าของอาคารหรือสถานที่ และการจับนั้นมีหมายจับ
หรือจับได้โดยไม่ต้องมีหมายตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ 

(๓) สั่งเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะให้หยุดหรือจอด เพื่อตรวจหรือควบคุมให้
การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อตรวจค้นยานพาหนะในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการ
ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) จับกุมผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ต้องมีหมายจับ เมื่อปรากฏ
ว่ามีการกระทําความผิดซึ่งหน้า หรือมีเหตุอ่ืนที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ 
เพื่อส่งพนักงานสอบสวนดําเนินการต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(๕) ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การ
เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๖) ยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ ยานพาหนะ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา 
๔๒ วรรคสาม 

ในการนี้  ให้สารวัตรมี อํานาจสอบถามข้อเท็จจริง  หรือเรียกเอกสารหรือ
พยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของอาคารหรือสถานที่ หรือเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะนั้น
ได้ 



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 
 
 

การดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ให้กระทําได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก หรือ
ในเวลาทําการของสํานักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา 
๒๕ หรือของอาคารหรือสถานที่นั้น  ทั้งนี้ หากยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ จะดําเนินการต่อไปจนแล้ว
เสร็จก็ได้ 

การดําเนินการตาม (๑) ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด ระเบียบดังกล่าวอย่าง
น้อยต้องกําหนดถึงการแสดงความบริสุทธ์ิก่อนการเข้าไป การมอบบันทึกเหตุผลในการเข้าไปให้แก่
เจ้าของสํานักงานหรือสถานประกอบการ และการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา 

การค้นและการจับตามมาตรานี้ ให้สารวัตรปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

การดําเนินการของสารวัตรตามมาตรานี้ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอํานวยความสะดวกตาม
สมควร 

 
มาตรา ๔๒  ให้สารวัตรมีอํานาจยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้าหรือนําผ่าน

ราชอาณาจักร เมื่อสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของ
โรคระบาด 

ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่งเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรค
ระบาด ให้สัตวแพทย์ทําลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น หรือจัดการโดยวิธีอ่ืนตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่งได้นําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักร โดย
ไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ ให้ดําเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวมิได้เป็นโรคระบาดหรือมิได้เป็นพาหะของโรค
ระบาด ให้สารวัตรมีอํานาจสั่งให้เจ้าของ ผู้นําเข้าหรือนําผ่าน ส่งกลับสัตว์หรือซากสัตว์นั้นไปยัง
ประเทศต้นทาง  ทั้งนี้ การดําเนินการส่งกลับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศ
กําหนด 

(๒) กรณีที่วิธีการตรวจพิสูจน์ไม่อาจกระทําได้โดยง่าย หรือไม่คุ้มค่าในอันที่จะพิสูจน์
ว่าสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์ทําลายสัตว์
หรือซากสัตว์นั้น หรือจัดการโดยวิธีอ่ืนตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการยึด อายัด หรือทําลาย ให้เจ้าของ ผู้นําเข้าหรือนําผ่านสัตว์หรือ
ซากสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ 

 
มาตรา ๔๓  สัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม (๑) ให้ตกเป็นของกรมปศุ

สัตว์ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่ปรากฏเจ้าของ ผู้นําเข้าหรือนําผ่าน หรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของผู้นําเข้า

หรือนําผ่านภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีการประกาศหาตัวบุคคลดังกล่าว  ทั้งนี้ การออกประกาศ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๒) เจ้าของ ผู้นําเข้าหรือนําผ่านไม่ส่งกลับ หรือไม่สามารถส่งกลับไปยังประเทศต้น
ทางภายในเวลาสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบคําสั่งให้ส่งกลับ 



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 
 
 

ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม (๑) เป็นของเสียง่าย หรือถ้า
เก็บไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่าของสิ่งนั้น 
สารวัตรที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีจะจัดการขายทอดตลาดเสียก่อนที่สิ่งนั้นจะตกเป็นของกรมปศุ
สัตว์ก็ได้  ทั้งนี้ ให้นําความในมาตรา ๔๖ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สารวัตรที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีมี
อํานาจจัดการขายทอดตลาดสัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง  ทั้งนี้ ให้นําความในมาตรา ๔๗ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๔  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สารวัตรเป็นพนักงานฝ่าย

ปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
มาตรา ๔๕  ในการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์หรือสารวัตรตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้แสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
บัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 
หมวด ๕ 

การขายทอดตลาด และการจา่ยเงินสินบน 
   

 
มาตรา ๔๖  สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๔๑ (๖) ให้ตกเป็นของกรมปศุสัตว์ ใน

กรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่ปรากฏเจ้าของ หรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่

ได้มีการประกาศหาตัวเจ้าของ  ทั้งนี้ การออกประกาศดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
อธิบดีประกาศกําหนด 

(๒) ไม่มีการดําเนินคดี และผู้เป็นเจ้าของมิได้ร้องขอคืนภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคําสั่งว่าไม่มีการดําเนินคดี 

(๓) มีการดําเนินคดี และพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือศาลไม่ได้
พิพากษาให้ริบ และผู้เป็นเจ้าของมิได้ร้องขอคืนภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบคําสั่งเด็ดขาดไม่
ฟ้องคดีหรือวันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๔๑ (๖) เป็นของเสียง่าย หรือถ้าเก็บไว้จะ
เป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่าของสิ่งนั้น สารวัตรที่ได้รับ
มอบหมายจากอธิบดีจะจัดการขายทอดตลาดเสียก่อนคดีถึงที่สุด หรือก่อนที่สิ่งนั้นจะตกเป็นของกรม
ปศุสัตว์ก็ได้ เงินค่าของสิ่งนั้นเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว เหลือเงินจํานวนสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนสิ่งนั้น โดย
ฝากไว้กับธนาคารของรัฐหรือธนาคารพาณิชย์ตามท่ีตกลงกับกระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๔๗  สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๔๑ (๖) เฉพาะในส่วนที่ตกเป็นของ

กรมปศุสัตว์ตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง สารวัตรที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีมีอํานาจจัดการขาย
ทอดตลาด และให้หักเงินที่ขายได้เป็นค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงในการดําเนินการใด ๆ เพื่อให้สัตว์หรือ
ซากสัตว์ของกลางปลอดจากโรคระบาด เหลือเท่าใดให้หักไว้ไม่เกินกึ่งหนึ่งเพื่อจ่ายเป็นเงินสินบน ส่วน



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 
 
 

ที่เหลือให้นําส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน การจ่ายเงินสินบนให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดย
ความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๔๘  ในกรณีที่มีการจับกุมผู้กระทําความผิด เมื่อพนักงานอัยการร้องขอให้

ศาลส่ังจ่ายเงินสินบนแก่ผู้นําจับร้อยละยี่สิบห้าของจํานวนเงินสุทธิจากการขายทอดตลาดของกลางที่
ศาลสั่งริบส่วนที่เหลือให้นําส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 

 
มาตรา ๔๙  การขายทอดตลาดตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง มาตรา ๔๗ หรือมาตรา 

๔๘ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๕๐  ในกรณีที่มีของกลางตามมาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๘ แต่ขายทอดตลาด

ของกลางไม่ได้ หรือในกรณีที่ไม่มีของกลาง ให้จ่ายเงินสินบนจากเงินค่าปรับที่ได้ชําระต่อศาล หรือ
ค่าปรับจากการเปรียบเทียบไม่เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนเงินค่าปรับดังกล่าว การจ่ายเงินสินบนให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 
มาตรา ๕๑  ในกรณีที่ไม่มีผู้มารับเงินสินบนตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ หรือมาตรา 

๕๐ ภายในห้าปี ให้นําส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 
 

หมวด ๖ 
การอุทธรณ์ 

   
 

มาตรา ๕๒  ในกรณีที่นายทะเบียนไม่ออกใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา 
๒๕ ไม่ต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖ หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๙ ผู้ย่ืนคําขอมี
สิทธิอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคําสั่ง
นั้น 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่นายทะเบียนไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ก่อนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัย

อุทธรณ์ตามวรรคสอง รัฐมนตรีอาจพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการไปพลางก่อนได้เมื่อมีคําขอ
ของผู้อุทธรณ์ 

 
มาตรา ๕๓  ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 

๓๘ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรี
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคําสั่ง 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใช้หรือคําสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาต 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๕๔  การพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ให้รัฐมนตรี
พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์ ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจ
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนด
ระยะเวลานั้น  ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว 

 
หมวด ๗ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๕๕  เจ้าของสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน

หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินหนึ่ง
พันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 
มาตรา ๕๖  เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ ต้องระวางโทษ

จําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๕๗  เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคสาม ต้อง

ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๕๘  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่

เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๕๙  เจ้าของสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ไม่ดําเนินการตาม

มาตรา ๑๑ วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๐  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑ วรรคสาม มาตรา ๑๔ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๕ 

วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖๑  เจ้าของสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสารวัตร

ตามมาตรา ๑๒ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

 
มาตรา ๖๒  เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของสัตวแพทย์ตาม

มาตรา ๑๓ หรือประกาศหรือคําสั่งของสัตวแพทย์ตามมาตรา ๔๐ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๖๓  เจ้าของที่ดินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๖๔  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่

เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖๕  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๒๒ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสอง

ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๖๖  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง 

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๕ วรรคสอง แล้วแต่
กรณี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๗  ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม

มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๖๘  ผู้ใดนําเข้า ส่งออกหรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดย

ไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสอง
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๙  ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ หรือฝ่าฝนื

ประกาศของอธิบดีที่ออกตามมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๐  ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๓ ต้องระวางโทษ

จําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๗๑  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน

หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สัตวแพทย์

กําหนดในใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔ วรรคสาม ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๒  ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ ต้อง

ระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๗๓  ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๘ 
วรรคสาม ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๔  เจ้าของยานพาหนะ อาคารหรือสถานที่ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของสัตว

แพทย์ตามมาตรา ๔๐ (๓) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๕  ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร 

หรือสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกตามสมควรในการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์ตามมาตรา 
๔๐ วรรคสอง หรือสารวัตรตามมาตรา ๔๑ วรรคหก หรือไม่ให้ถ้อยคํา ไม่ส่งเอกสารหรือ
พยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๖  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติ

บุคคล ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทําของบุคคลใด 
หรือไม่สั่งการหรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคล
ใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิด
นั้น ๆ ด้วย 

 
มาตรา ๗๗  ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือโทษจําคุกไม่

เกินหนึ่งปี ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได้ และเมื่อผู้ต้องหาได้ชําระเงิน
ค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กําหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

การเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
 
มาตรา ๗๘  เมื่อศาลได้พิพากษาลงโทษผู้ใดเนื่องจากได้กระทําความผิดตามมาตรา 

๕๘ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๒ ให้ศาลมี
อํานาจสั่งริบสัตว์ ซากสัตว์ ยานพาหนะ เครื่องหมายประจําตัวสัตว์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะบรรจุ 
หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดเสียทั้งสิ้น เว้นแต่ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของผู้อ่ืนซึ่งมิได้
รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิด 

ในกรณีที่ศาลสั่งให้ริบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากปรากฏในภายหลังโดยคําร้อง
ของเจ้าของแท้จริงว่า ผู้เป็นเจ้าของแท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิด ให้ศาลสั่งให้คืน
ทรัพย์สินดังกล่าว แต่คําร้องของเจ้าของแท้จริงนั้นจะต้องกระทําต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

สิ่งที่ศาลส่ังริบตามวรรคหนึ่ง ให้ตกเป็นของกรมปศุสัตว์ และให้สารวัตรที่ได้รับ
มอบหมายจากอธิบดีมีอํานาจดําเนินการขายทอดตลาดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดตามมาตรา ๔๙ หรือจัดการอย่างอื่นตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๗๙  ใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ 
ให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ และถ้าจะต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ย่ืนคําขอก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 
มาตรา ๘๐  คําขออนุญาตใด ๆ ที่ได้ย่ืนไว้ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 

๒๔๙๙ และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 
และถ้าคําขออนุญาตดังกล่าวมีข้อความแตกต่างไปจากคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ นาย
ทะเบียนมีอํานาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมคําขออนุญาตเพื่อให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 

 
มาตรา ๘๑  กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัติโรค

ระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใช้บังคับ 

การดําเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดําเนินการได้ ให้
รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

[เอกสารแนบท้าย] 
 

๑. อัตราค่าธรรมเนียม 
 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สมควรปรับปรุงบทบัญญัติบางประการให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่เกิดกับสัตว์ และการทํางานของ
สัตวแพทย์ สารวัตร และพนักงานเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันเป็นการคุ้มครองความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้ง
ปรับปรุงบทกําหนดโทษและอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ
นี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู้จัดทํา 
๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 
กฤษดายุทธ/ผู้ตรวจ 
๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 
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