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พระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นปีที่ ๗๐ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
จึง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้โ ดยคํ า แนะนํ าและยิ น ยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
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
และให้หมายความรวมถึงน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์และเอ็มบริโอของสัตว์เหล่านี้ด้วย
(๒) สัตว์ปีกจําพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน และให้หมายความรวมถึงน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์และไข่
สําหรับใช้ทําพันธุ์ด้วย

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๔ ก

หน้า ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๕๘

(๓) สัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด และให้หมายความรวมถึงน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์
เอ็มบริโอ และไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์ของสัตว์ชนิดนั้นด้วย
“เอ็มบริโอ” หมายความว่า ตัวอ่อนของสัตว์ที่ยังไม่เจริญเติบโตจนถึงขั้นที่มีอวัยวะ และยังไม่ฝังตัว
ที่ผนังมดลูกของสัตว์นั้น
“ซากสัตว์” หมายความว่า ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตว์ที่ตายแล้ว สิ่งใด ๆ ที่ได้จากสัตว์
ที่มีชีวิตหรือสัตว์ที่ตายแล้ว และให้หมายความรวมถึงอาหารสุกที่ทํา ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์
หรือสิ่งประดิษฐ์สําเร็จรูปที่ทําจากซากสัตว์ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
“โรคระบาด” หมายความว่า กาฬโรคเป็ด โรคไข้หวัดนก โรคแซลโมเนลลา โรคทริคิเนลลา
โรคนิวคาสเซิล โรคบรูเซลลา โรคปากและเท้าเปื่อย โรคพิษสุนัขบ้า โรครินเดอร์เปสต์ โรคเลปโทสไปรา
โรคโลหิ ต จางติ ด เชื้ อ ในม้ า โรควั ว บ้ า โรคสมองอั ก เสบนิ ป าห์ โรคอหิ ว าต์ สุ ก ร โรคแอนแทรกซ์
โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย วัณโรค และโรคอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
“พาหะของโรคระบาด” หมายความว่า
(๑) สัตว์ซึ่งไม่ปรากฏอาการของโรคระบาดแต่มีเชื้อ โรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
ได้รับเชื้อโรคระบาด ซึ่งอาจติดต่อคนหรือสัตว์อื่นได้
(๒) ซากสัตว์ของสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือของสัตว์ตาม (๑)
(๓) ซากสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด
“เขตควบคุมโรคระบาด” หมายความว่า ท้องที่ที่ดําเนินการป้องกันและควบคุมมิให้มีโรคระบาด
หรือเชื้อโรคระบาดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด เพื่อกําหนดเป็นเขตปลอดโรคระบาด
“เขตปลอดโรคระบาด” หมายความว่า เขตควบคุมโรคระบาดที่สามารถควบคุมมิให้มีโรคระบาด
หรือเชื้อโรคระบาดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดในสัตว์หรือซากสัตว์
“เขตกันชนโรคระบาด” หมายความว่า ท้องที่ที่ดําเนินการป้องกันและควบคุมมิให้โรคระบาด
หรือเชื้อโรคระบาดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดแพร่กระจายเข้าเขตปลอดโรคระบาดหรือเข้าในราชอาณาจักร
“เครื่องหมายประจําตัวสัตว์” หมายความว่า เครื่องหมายซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือ
สัตวแพทย์ทําหรือสั่งให้เจ้าของทําไว้ที่ตัวสัตว์หรือซากสัตว์ หรือยานพาหนะ อาคารสถานที่ ภาชนะ
สิ่งห่อหุ้มหรือกักขัง เพื่อประโยชน์ในการจําแนกหรือตรวจสอบสัตว์หรือซากสัตว์
“เจ้าของ” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์และผู้ครอบครอง ในกรณีของสัตว์หากไม่ปรากฏเจ้าของ
หรือไม่สามารถหาเจ้าของได้ ให้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสัตว์ด้วย
“ด่านกักกันสัตว์” หมายความว่า ที่สําหรับกักสัตว์หรือซากสัตว์เพื่อตรวจโรคระบาดตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนด
“อายัด” หมายความว่า ห้ามจําหน่าย จ่าย โอนหรือเคลื่อนย้าย
“สัตวแพทย์” หมายความว่า
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(๑) นายสัตวแพทย์และสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์
(๒) ผู้ ซึ่ งรั ฐมนตรี แต่ งตั้ งให้ เป็ นสั ตวแพทย์ เพื่ อปฏิ บั ติ การตามพระราชบั ญญั ติ นี้ และต้ องมี
คุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
“สารวัตร” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นสารวัตรเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
และต้องมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียน
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความรวมถึง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมปศุสัตว์
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ นายทะเบียน สารวัตร และสัตวแพทย์ ออกกฎกระทรวง
กําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกิ นอัตราท้ายพระราชบั ญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนี ยม และกําหนดกิจการอื่ น
กับออกประกาศและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๖ ให้อธิบดีมีอํานาจออกประกาศและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
การป้องกันและควบคุมโรคระบาด
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ให้เจ้าของสัตว์ ดังต่อไปนี้ ปฏิบัติตาม
ระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด
(๑) ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า
(๒) สุนัข แมว
(๓) นก ไก่ เป็ด ห่าน
(๔) สัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ในกฎกระทรวงดังกล่าวให้คํานึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับสภาพของสัตว์
และวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด
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มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์
ดังต่อไปนี้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดจํานวนสัตว์หรือซากสัตว์
ลักษณะของยานพาหนะและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์
(๑) ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า
(๒) นก ไก่ เป็ด ห่าน รวมถึงไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์
(๓) ซากสัตว์ของสัตว์ตาม (๑) หรือ (๒)
(๔) สัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๙ ในท้องที่ใดเมื่ออธิบดีเห็นสมควรให้มีการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ชนิดใด
ให้อธิบดีประกาศกําหนดให้ท้องที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนของท้องที่ต้องมีการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์
สําหรับสัตว์หรือซากสัตว์ชนิดนั้น
การทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ ลักษณะ ราคาและการยกเว้นราคาเครื่องหมายประจําตัวสัตว์
และการดําเนินการก่อนหรือหลังการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่อธิบดีประกาศกําหนด
ในกรณีที่ประกาศตามวรรคสองกํ าหนดให้เ จ้าของสั ตว์หรื อซากสัต ว์มีห น้าที่ทํ าเครื่องหมาย
ประจําตัวสัตว์ หรือดําเนินการก่อนหรือหลังการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ ให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์
ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว
มาตรา ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใด
(๑) ทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ปลอม หรือแปลงหรือแก้ไขเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ที่แท้จริง
เพื่อให้เข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ใช้เครื่องหมายประจําตัวสัตว์ปลอม หรือเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ที่มีการแปลงหรือแก้ไข
(๓) ทําลายเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ ใช้ ห รื อ ยิ น ยอมให้ ผู้ อื่ น ใช้ เ ครื่ อ งหมายประจํ า ตั ว สั ต ว์
เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดในการจําแนกหรือตรวจสอบสัตว์หรือซากสัตว์
มาตรา ๑๑ ให้เจ้าของสัตว์แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ ภายในเวลา
สิบสองชั่วโมงนับแต่เวลาที่ทราบว่าสัตว์ป่วยหรือตาย เมื่อมีกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัตว์ป่วยหรือตายโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาด
(๒) มีสัตว์ป่วยหรือตายโดยไม่รู้สาเหตุ
(๓) ในหมู่ บ้ านเดี ยวกั น หรื อบริ เวณใกล้ เคี ยงกั น มี สั ตว์ ป่ วยหรื อตายมี อาการคล้ ายคลึ งกั น
ในระยะเวลาห่างกันไม่เกินเจ็ดวัน
การแจ้งและการดําเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตายตามวรรคหนึ่ง และการกําหนดชนิด จํานวน
และลักษณะการป่วยหรือตายของสัตว์ตาม (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
เมื่อมีสัตว์ตามวรรคหนึ่งป่วย ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมสัตว์ป่วยทั้งหมดไว้ภายในบริเวณที่สัตว์อยู่
และห้ามมิให้เจ้าของสัตว์หรือบุคคลอื่นใดเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยไปจากบริเวณนั้น เมื่อมีสัตว์ตามวรรคหนึ่งตาย
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ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมซากสัตว์นั้นให้คงอยู่ ณ ที่ที่สัตว์นั้นตายและห้ามมิให้เจ้าของสัตว์หรือบุคคลอื่นใด
เคลื่อนย้าย ชําแหละ หรือกระทําการอื่นใดแก่ซากสัตว์นั้น เว้นแต่มีการดําเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตาย
ตามที่อธิบดีประกาศกําหนดตามวรรคสอง หรือสัตวแพทย์ได้ตรวจพิสูจน์แล้วว่าสัตว์นั้นมิได้ป่วยหรือตาย
โดยโรคระบาด หรือสัตวแพทย์สั่งเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๑๒ เมื่อได้มีการแจ้งตามมาตรา ๑๑ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสัตว์ป่วยหรือตาย
โดยโรคระบาด พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสารวัตรมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์จัดการ
ดังต่อไปนี้
(๑) กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยไว้ภายในเขตตามวิธีการที่กําหนด
(๒) ฝัง หรือเผาซากสัตว์นั้น ณ ที่ที่กําหนด ถ้าการฝังหรือเผาไม่อาจทําได้ให้ทําลายโดยวิธีอื่น
ตามที่เห็นสมควร
(๓) กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ที่อยู่ร่วมฝูงหรือเคยอยู่ร่วมฝูงกับสัตว์ที่ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยหรือตาย
ไว้ภายในเขตตามวิธีการที่กําหนด
มาตรา ๑๓ เมื่อได้มีการแจ้งตามมาตรา ๑๑ หรือตรวจพบ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสัตว์ป่วย
หรือ ตายโดยโรคระบาด นอกจากสัต วแพทย์มีอํา นาจตามมาตรา ๔๐ แล้ว ให้มีอํา นาจตรวจสัต ว์
หรือซากสัตว์ รวมทั้งออกคําสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์จัดการ ดังต่อไปนี้
(๑) กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยไว้ภายในเขตตามวิธีการที่กําหนด หรือให้ได้รับ
การรักษาตามที่เห็นสมควร
(๒) ฝัง หรือเผาซากสัตว์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ณ ที่ที่กําหนด ถ้าการฝังหรือเผาไม่อาจทําได้
ให้ทําลายโดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควร
(๓) กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ที่อยู่ร่วมฝูงหรือเคยอยู่ร่วมฝูงกับสัตว์ที่ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยหรือตาย
ไว้ภายในเขตตามวิธีการที่กําหนด หรือให้ได้รับการป้องกันโรคระบาดตามที่เห็นสมควร
(๔) ทําลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์
ที่เป็นพาหะของโรคระบาด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด ทั้งนี้ ให้ชดใช้ราคาแก่เจ้าของ
สั ตว์ หรื อซากสั ตว์ ไม่ ต่ํ ากว่ าสามในสี่ ของราคาสั ตว์ หรื อซากสั ตว์ ซึ่ งอาจขายได้ ในตลาดท้ องที่ ก ่อ นเกิด
โรคระบาด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่กรณีที่เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ได้
จงใจกระทําความผิดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
(๕) กําจัดเชื้อโรคที่อาหารสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดตามวิธีการที่กําหนด
(๖) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคระบาดในที่ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด
ตามวิธีการที่กําหนด
มาตรา ๑๔ เมื่ อ มี สั ต ว์ ที่ ไ ม่ ป รากฏเจ้ า ของป่ ว ยหรื อ ตายในที่ ดิ น ของบุ ค คลใดโดยรู้ ว่ า เป็ น
โรคระบาดหรือโดยไม่รู้สาเหตุ ให้เจ้าของที่ดินนั้นมีหน้าที่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์
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ภายในเวลาสิบสองชั่วโมงนับแต่เวลาที่ทราบว่าสัตว์ป่วยหรือตาย และให้นําความในมาตรา ๑๑ วรรคสอง
มาใช้บังคับกับเจ้าของที่ดินด้วยโดยอนุโลม
ห้ามมิให้บุคคลใดเคลื่อนย้าย ชําแหละ หรือกระทําการอื่นใดแก่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง
เว้นแต่มีการดําเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตายตามที่อธิบดีประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง
หรือสัตวแพทย์ได้ตรวจพิสูจน์แล้วว่าสัตว์นั้นมิได้ป่วยหรือตายโดยโรคระบาด หรือสัตวแพทย์สั่งเป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด
ให้สัตวแพทย์ทําลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น และสัตว์หรือซากสัตว์อื่นที่เป็นพาหะของโรคระบาด หรือจัดการ
โดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันมิให้โรคระบาดแพร่กระจายต่อไป
เมื่อปรากฏเจ้าของสัตว์ในภายหลัง ให้กรมปศุสัตว์หรือเจ้าของที่ดินมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย
ที่จําเป็นเท่าที่จ่ายจริงจากเจ้าของสัตว์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๕ เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ได้รับแจ้งหรือตรวจพบว่ามีสัตว์ป่วย
หรือตายโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาดหรือโดยไม่รู้สาเหตุในที่สาธารณะ หรือในที่ดินที่ไม่ปรากฏเจ้าของ พนักงานเจ้าหน้าที่
สารวัตร หรือสัตวแพทย์มีอํานาจกักสัตว์ที่ป่วยหรือตายนั้นไว้ตามที่เห็นสมควรภายในบริเวณนั้น
ห้ามมิให้บุคคลใดเคลื่อนย้าย ชําแหละ หรือกระทําการอื่นใดแก่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง
จนกว่าสัตวแพทย์ได้ตรวจพิสูจน์แล้วว่าสัตว์นั้นมิได้ป่วยหรือตายโดยโรคระบาดหรือสัตวแพทย์สั่งเป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด
ให้สัตวแพทย์ทําลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น และสัตว์หรือซากสัตว์อื่นที่เป็นพาหะของโรคระบาด หรือจัดการ
โดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันมิให้โรคระบาดแพร่กระจายต่อไป
เมื่อปรากฏเจ้าของสัตว์ในภายหลัง ให้กรมปศุสัตว์มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่จําเป็นเท่าที่จ่ายจริง
จากเจ้าของสัตว์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๖ ห้ามมิ ให้บุคคลใดขุดซากสัตว์ ที่ฝังไว้แล้ วตามบทบัญ ญัติแห่ งพระราชบั ญญัติ นี้
เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือเป็นการดําเนินการโดยสัตวแพทย์
ส่วนที่ ๒
เขตปลอดโรคระบาด
มาตรา ๑๗ ในท้ อ งที่ ใ ดเมื่ อ รั ฐ มนตรี เ ห็ น สมควรให้ มี ก ารป้ อ งกั น การเกิ ด โรคระบาดโรคใด
ในสัตว์ชนิดใด ให้ รั ฐ มนตรี ป ระกาศกํา หนดท้ อ งที่ นั้ น ทั้ ง หมดหรื อ บางส่ ว นเป็ น เขตปลอดโรคระบาด
หรือเขตกันชนโรคระบาดสําหรับโรคนั้นในสัตว์ชนิดนั้น และให้ระบุชนิดของสัตว์และซากสัตว์ที่ห้ามเคลื่อนย้าย
ไว้ในประกาศด้วย
ก่อนการประกาศกําหนดให้ท้องที่ใดเป็นเขตปลอดโรคระบาดตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดท้องที่นั้นเป็นเขตควบคุมโรคระบาด และให้ระบุชนิดของสัตว์และโรคระบาด รวมทั้งชนิดของสัตว์
และซากสัตว์ที่ห้ามเคลื่อนย้ายไว้ในประกาศด้วย
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เมื่อได้ประกาศเป็นเขตควบคุมโรคระบาดตามวรรคสองแล้ว ให้อธิบดีประกาศกําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขเพื่อให้มีการประกาศเป็นเขตปลอดโรคระบาด
มาตรา ๑๘ เมื่อได้ประกาศเขตควบคุมโรคระบาด เขตปลอดโรคระบาด หรือเขตกันชนโรคระบาด
ตามมาตรา ๑๗ แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามที่ระบุในประกาศดังกล่าวเข้าในหรือ
ผ่านเขตนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือสัตวแพทย์ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครั้งที่มี
การเคลื่อนย้าย
มาตรา ๑๙ ภายในเขตควบคุมโรคระบาด เขตปลอดโรคระบาดหรือเขตกันชนโรคระบาด
ถ้าปรากฏว่ามีโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคระบาด สัตวแพทย์จะประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว
ตามมาตรา ๒๐ หรือผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเขตโรคระบาดหรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา ๒๑
แล้วแต่กรณี ก็ได้
เมื่อสามารถควบคุมโรคระบาดนั้นในเขตโรคระบาดได้ หรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคระบาดนั้น
ในเขตเฝ้าระวังโรคระบาด แล้วแต่กรณี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งยกเลิกประกาศเขตโรคระบาดหรือ
เขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามวรรคหนึ่งโดยเร็ว และปิดประกาศให้ประชาชนในท้องที่นั้นทราบ ในกรณี
ที่ เขตดั งกล่ าวเคยเป็ นเขตปลอดโรคระบาดตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ ง ให้ ถื อว่ าเขตนั้ นเป็ นเขตควบคุ ม
โรคระบาดตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง
ส่วนที่ ๓
เขตโรคระบาด
มาตรา ๒๐ ในกรณีที่สัตวแพทย์เห็นว่า โรคระบาดที่ ตรวจพบในท้ องที่ ที่ รั บผิ ดชอบจะระบาด
ออกไป หรือท้องที่อื่นที่ติดต่อกับท้องที่นั้นจะระบาดเข้ามา และท้องที่ที่รับผิดชอบนั้นยังไม่มีการประกาศ
ให้เป็นเขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา ๒๑ ให้สัตวแพทย์มีอํานาจประกาศ
กําหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวในท้องที่ที่รับผิดชอบมีรัศมีไม่เกินห้ากิโลเมตรจากที่ที่ตรวจพบโรคระบาดนั้น
และให้ระบุชนิดของสัตว์และโรคระบาด รวมทั้งสัตว์และซากสัตว์ที่ห้ามเคลื่อนย้ายไว้ในประกาศด้วย
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับได้สามสิบวันนับแต่วันประกาศและให้ปิดไว้ ณ สํานักงานเขต
ที่ว่าการอําเภอ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล สํานักงานเทศบาล ที่ทําการกํานัน ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน
และที่ชุมนุมชนภายในท้องที่นั้น
มาตรา ๒๑ ในท้องที่จังหวัดใดมีหรือสงสัยว่ามีโรคระบาด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจประกาศ
กําหนดท้องที่จังหวัดนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด แล้วแต่กรณี
และให้ระบุชนิดของสัตว์และโรคระบาด รวมทั้งสัตว์และซากสัตว์ที่ห้ามเคลื่อนย้ายไว้ในประกาศด้วย
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการ
เมืองพัทยา สํานักงานเขต ที่ว่าการอําเภอ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ทําการองค์การบริหาร
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ส่วนตําบล สํานักงานเทศบาล ที่ทําการกํานัน ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน ที่ชุมนุมชนภายในท้องที่นั้น และที่ทําการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
มาตรา ๒๒ เมื่อได้ประกาศกําหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวตามมาตรา ๒๐ หรือประกาศกําหนด
เขตโรคระบาดหรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา ๒๑ ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์
ตามที่กําหนดในประกาศดังกล่าว เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจําเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย
มาตรา ๒๓ ภายในเขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา ๒๑ เมื่อสามารถ
ควบคุมโรคระบาดนั้นในเขตโรคระบาดได้ หรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคระบาดนั้นในเขตเฝ้าระวัง
โรคระบาด แล้วแต่กรณี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งยกเลิกประกาศเขตโรคระบาดหรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด
โดยเร็ว และปิดประกาศให้ประชาชนในท้องที่นั้นทราบ
หมวด ๒
การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต
มาตรา ๒๔ เพื่ อประโยชน์ ในการป้ องกั นและควบคุ มโรคระบาดอั นเกิ ดจากการค้ าสั ตว์ หรื อ
ซากสัตว์ ผู้ใดทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ดังต่อไปนี้ ต้องได้รับใบอนุญาต
จากนายทะเบียน
(๑) ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า สุนัข แมว
(๒) นก ไก่ เป็ด ห่าน รวมถึงไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์
(๓) ซากสัตว์ของสัตว์ตาม (๑) หรือ (๒)
(๔) สัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกําหนด
มาตรา ๒๕ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอันเกิดจากน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์
หรือเอ็มบริโอของสัตว์ ผู้ใดขาย จําหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์
หรือเอ็มบริโอของช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า หรือสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด หรือมีพ่อพันธุ์ของสัตว์ดังกล่าวเพื่อให้บริการผสมพันธุ์แก่สัตว์ของบุคคลอื่นโดยวิธีธรรมชาติ
ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกําหนด
มาตรา ๒๖ ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ถ้าผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคําขอแล้ว
ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่านายทะเบียนจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น
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การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกําหนด
มาตรา ๒๗ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕
ให้ยื่นคําขอต่อนายทะเบียน และให้การโอนมีผลเมื่อได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน
การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกําหนด
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ตาย และมีทายาท
หรือผู้ได้รับความยินยอมจากทายาทยื่นคําขอแสดงความจํานงต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้รับใบอนุญาตตาย เพื่อขอประกอบกิจการที่ผู้ตายได้รับอนุญาตนั้นต่อไป เมื่อได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนแล้ว
ให้ผู้แสดงความจํานงนั้นประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ ในกรณีเช่นว่านี้ให้ถือว่า
ผู้ แ สดงความจํ า นงเป็ น ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตตามมาตรา ๒๔ หรื อ มาตรา ๒๕ แล้ ว แต่ ก รณี ตั้ ง แต่ วั น ที่
ผู้รับใบอนุญาตตาย
การขอแสดงความจํานงและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกําหนด
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ สูญหาย ชํารุดหรือถูกทําลาย
ในสาระสําคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อนายทะเบียนและยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้ทราบการสูญหาย ชํารุดหรือถูกทําลายดังกล่าว
การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกําหนด
มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขรายการในใบอนุญาต ให้ยื่นคําขอต่อนายทะเบียน
การขอและการอนุญาตแก้ไขรายการในใบอนุญาต และรายละเอียดของรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ผู้ใดนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่าน
ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครั้งที่นําเข้า
ส่งออกหรือนําผ่านราชอาณาจักร
การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และวิธีการนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านราชอาณาจักร
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๓๒ ให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ก่อนการนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์
หรือซากสัตว์ และให้นําความในมาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
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(๒) นําสัตว์หรือซากสัตว์ที่ได้ดําเนินการตาม (๑) เข้า ออกหรือผ่านท่าเข้าหรือท่าออกตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๓ เมื่อปรากฏว่าท้องที่ใดภายนอกราชอาณาจักรมีหรือสงสัยว่ามีโรคระบาด ให้อธิบดี
มีอํานาจประกาศเพื่อชะลอการนําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์จากท้องที่นั้นได้ครั้งละ
ไม่เกินเก้าสิบวัน หากรัฐมนตรีเห็นสมควรอาจประกาศกําหนดห้ามการนําเข้า หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์
หรือซากสัตว์จากท้องที่นั้นได้
มาตรา ๓๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๒ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุม
โรคระบาด ผู้ใดนําสัตว์หรือซากสัตว์ดังต่อไปนี้ไปยังท้องที่จังหวัดอื่นต้องทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์
และให้นําความในมาตรา ๙ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม และต้องได้รับใบอนุญาตจาก
สัตวแพทย์ประจําท้องที่ต้นทางทุกครั้ง
(๑) ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า หรือน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์หรือ
เอ็มบริโอของสัตว์ดังกล่าว
(๒) นก ไก่ เป็ด ห่าน หรือน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์ หรือไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์
(๓) ซากสัตว์ของสัตว์ตาม (๑) หรือ (๒)
(๔) สัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต การตรวจโรคและทําลายเชื้อโรคจากสัตว์หรือซากสัตว์
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
การออกใบอนุญาตตามวรรคสอง สัตวแพทย์จะกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับยานพาหนะและการใช้เส้นทาง
หรือเงื่อนไขอื่นตามที่จําเป็นไว้ในใบอนุญาตก็ได้
มาตรา ๓๕ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔ ต้องนําสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านด่านกักกันสัตว์
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๓๖ ผู้ใดประสงค์จะให้มีการดําเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
ในต่างประเทศ หรือนอกสถานที่ทําการโดยปกติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ ให้ผู้นั้นจัดหา
ยานพาหนะและรับผิดชอบชําระค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการปฏิบัติงานดังกล่าว
ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
การจ่ายค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๓๗ ค่า ธรรมเนีย มที่เ รีย กเก็บ จากใบอนุญ าตนํา สัต ว์ห รือ ซากสัต ว์เ ข้า ออก หรื อ
ผ่ า นราชอาณาจักร และค่าที่พักสัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้หักไว้
เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักรเป็นจํานวน
ไม่ เกิ นร้ อยละห้ าสิ บของเงิ นค่ าธรรมเนี ยมดั งกล่ าว ส่ วนที่ เหลื อให้ นํ าส่ งเป็ นรายได้ แผ่ นดิ น ทั้ งนี้ ตามระเบี ยบ

ที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
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หมวด ๓
การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๓๘ เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ แล้วแต่กรณี
หากสัตวแพทย์เห็นสมควร ให้เสนอความเห็นต่อนายทะเบียนเพื่อพิจารณาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต
และนายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน ทั้งนี้ ในคําสั่งดังกล่าวจะกําหนด
เงื่อนไขเท่าที่จําเป็นให้ผู้ถูกพักใช้ใบอนุญาตต้องปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้
ในกรณีที่มีการฟ้องผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวต่อศาลว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ แล้วแต่กรณี นายทะเบียนจะสั่งพักใช้
ใบอนุญาตนั้นไว้จนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได้
ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
ตามใบอนุญาตที่ถูกสั่งพักใช้นั้น
ให้ น ายทะเบี ย นมี อํ า นาจสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตในกรณี ที่ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตฝ่ า ฝื น คํ า สั่ ง พั ก ใช้
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง หรือกรณีที่จะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๓๙ นายทะเบี ย นมี อํ า นาจสั่ ง เพิ ก ถอนคํ า สั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตก่ อ นกํ า หนดเวลาได้
เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดตาม
มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนกําหนดตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง แล้ว
หมวด ๔
อํานาจหน้าที่ของสัตวแพทย์และสารวัตร
มาตรา ๔๐ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด เมื่อปรากฏว่ามีหรือสงสัยว่ามี
เชื้อโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์มีอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ออกประกาศหรือสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์แจ้งจํานวนสัตว์หรือซากสัตว์
และถ้ า เห็ น สมควรจะให้ นํ า สั ต ว์ ห รื อ ซากสั ต ว์ นั้ น มาเพื่ อ ให้ สั ต วแพทย์ ทํ า การตรวจโรค เก็ บ ตั ว อย่ า ง
ป้องกันโรคระบาด หรือทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ ก็ได้
(๒) สั่งเป็ น หนั งสื อ ให้ เจ้ าของสั ตว์ หรื อ ซากสั ตว์ กั กสั ตว์ ห รือ ซากสั ต ว์ไ ว้ ณ ที่ ที่เ ห็ น สมควร
ตามความจําเป็นเพื่อตรวจโรค
(๓) เรียกตรวจยานพาหนะ หรือเข้าไปในอาคาร หรือสถานที่อื่นใดเพื่อตรวจโรค เก็บตัวอย่าง
ป้องกันโรคระบาด หรือทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ ในการนี้ให้สัตวแพทย์มีอํานาจสั่งเป็นหนังสือ
ให้เจ้าของยานพาหนะ อาคารหรือสถานที่อื่นใด ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคระบาดหรือพาหะของ
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โรคระบาดในที่ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด ตามวิธีการที่กําหนด ทั้งนี้ การเข้าไปในอาคาร
หรือสถานที่ดังกล่าว ให้กระทําได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก หรือในเวลาทําการของอาคารหรือสถานที่นั้น
และหากยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ จะดําเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จก็ได้
(๔) ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ หรือสิ่งของใด ๆ ที่เป็นของกลางและถูกยึดหรืออายัดไว้ตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวเป็นโรคระบาด หรือเป็นพาหะ
ของโรคระบาด ให้มีอํานาจดําเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์นั้นตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด ค่าใช้จ่าย
ในการตรวจหรือการดําเนินการดังกล่าว ให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ
(๕) ทําลายสิ่งของใด ๆ ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด ทั้งนี้ ให้ชดใช้ราคาสิ่งของแก่เจ้าของตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง เว้นแต่กรณีที่เจ้าของได้จงใจกระทําความผิดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
การดําเนินการของสัตวแพทย์ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สัตวแพทย์เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๔๑ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สารวัตรมีอํานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕
เพื่อตรวจหรือควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เข้า ไปในอาคาร หรือ สถานที่อื่น ใด ในกรณีที่มีเ หตุอัน ควรสงสัย ว่า จะมีก ารฝ่า ฝืน
หรือ ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อตรวจค้นและยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ที่เกี่ยวกับการกระทํา
ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ หรื อ พยานหลั ก ฐานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ จั บ กุ ม ผู้ ก ระทํ า ความผิ ด
ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ต้องมีหมายค้น ในกรณี ดังต่อไปนี้
(ก) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากําลังกระทําในอาคารหรือสถานที่นั้น
(ข) เมื่อบุคคลที่ได้กระทําความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไป หรือมีเหตุอันแน่นแฟ้น
ควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในอาคารหรือสถานที่นั้น
(ค) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสัตว์หรือซากสัตว์ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ หรื อ พยานหลั ก ฐานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ ซ่ อ นหรื อ อยู่ ใ นอาคารหรื อ สถานที่ นั้ น
ประกอบกับต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ สัตว์หรือซากสัตว์
หรือพยานหลักฐานนั้นจะถูกโยกย้าย ทําลาย หรือทําให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
(ง) เมื่อผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าของอาคารหรือสถานที่ และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับได้
โดยไม่ต้องมีหมายตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้
(๓) สั่งเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะให้หยุดหรือจอด เพื่อตรวจหรือควบคุมให้การเป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อตรวจค้นยานพาหนะในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือ
ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
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(๔) จั บ กุ ม ผู้ ก ระทํ า ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ โ ดยไม่ ต้ อ งมี ห มายจั บ เมื่ อ ปรากฏว่ า มี
การกระทําความผิดซึ่งหน้า หรือมีเหตุอื่นที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ เพื่อส่ง
พนักงานสอบสวนดําเนินการต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(๕) ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) ยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ ยานพาหนะ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม
ในการนี้ให้สารวัตรมีอํานาจสอบถามข้อเท็จจริง หรือเรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
จากเจ้าของอาคารหรือสถานที่ หรือเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะนั้นได้
การดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ให้กระทําได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตกหรือในเวลาทําการ
ของสํานักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ หรือของอาคาร
หรือสถานที่นั้น ทั้งนี้ หากยังดําเนินการไม่แล้วเสร็จ จะดําเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จก็ได้
การดําเนินการตาม (๑) ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อย
ต้องกําหนดถึงการแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าไป การมอบบันทึกเหตุผลในการเข้าไปให้แก่เจ้าของสํานักงาน
หรือสถานประกอบการ และการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา
การค้นและการจับตามมาตรานี้ ให้สารวัตรปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
การดําเนินการของสารวัตรตามมาตรานี้ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๔๒ ให้สารวัตรมีอํานาจยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักร
เมื่อสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด
ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์
ทําลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น หรือจัดการโดยวิธีอื่นตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่งได้นําเข้า หรือนําผ่านราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
ตามมาตรา ๓๑ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวมิได้เป็นโรคระบาดหรือ มิได้เป็นพาหะของโรคระบาด
ให้สารวัตรมีอํานาจสั่งให้เจ้าของ ผู้นําเข้าหรือนําผ่านส่งกลับสัตว์หรือซากสัตว์นั้นไปยังประเทศต้นทาง
ทั้งนี้ การดําเนินการส่งกลับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๒) กรณีที่วิธีการตรวจพิสูจน์ไม่อาจกระทําได้โดยง่ายหรือไม่คุ้มค่าในอันที่จะพิสูจน์ว่าสัตว์
หรือซากสัตว์ดังกล่าวเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์ทําลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น
หรือจัดการโดยวิธีอื่นตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการยึด อายัด หรือทําลาย ให้เจ้าของ ผู้นําเข้าหรือนําผ่านสัตว์หรือซากสัตว์
เป็นผู้รับผิดชอบ
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มาตรา ๔๓ สัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม (๑) ให้ตกเป็นของกรมปศุสัตว์
ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏเจ้าของ ผู้นําเข้าหรือนําผ่าน หรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของผู้นําเข้าหรือ
นํ า ผ่ า นภายในสี่ สิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ มี ก ารประกาศหาตั ว บุ ค คลดั ง กล่ า ว ทั้ ง นี้ การออกประกาศ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๒) เจ้าของ ผู้นําเข้าหรือนําผ่านไม่ส่งกลับหรือไม่สามารถส่งกลับไปยังประเทศต้นทางภายในเวลา
สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบคําสั่งให้ส่งกลับ
ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม (๑) เป็นของเสียง่ายหรือถ้าเก็บไว้
จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่าของสิ่งนั้น สารวัตรที่ได้รับ
มอบหมายจากอธิ บ ดี จ ะจั ด การขายทอดตลาดเสี ย ก่ อ นที่ สิ่ ง นั้ น จะตกเป็ น ของกรมปศุ สั ต ว์ ก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้
ให้นําความในมาตรา ๔๖ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
เมื่อพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สารวัตรที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีมีอํานาจจัดการ
ขายทอดตลาดสัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ให้นําความในมาตรา ๔๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๔ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สารวัตรเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง
หรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๔๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์หรือสารวัตรตามพระราชบัญญัตินี้ ให้แสดง
บัตรประจําตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจําตัวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด
หมวด ๕
การขายทอดตลาด และการจ่ายเงินสินบน
มาตรา ๔๖ สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๔๑ (๖) ให้ตกเป็นของกรมปศุสัตว์ ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏเจ้าของ หรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มี
การประกาศหาตัวเจ้าของ ทั้งนี้ การออกประกาศดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด
(๒) ไม่ มี ก ารดํ า เนิ น คดี แ ละผู้ เ ป็ น เจ้ า ของมิ ไ ด้ ร้ อ งขอคื น ภายในสี่ สิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ
แจ้งคําสั่งว่าไม่มีการดําเนินคดี
(๓) มีการดําเนินคดีและพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือศาลไม่ได้พิพากษาให้ริบ
และผู้เป็นเจ้าของมิได้ร้องขอคืนภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือวันที่ศาล
มีคําพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี
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ในกรณีที่สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๔๑ (๖) เป็นของเสียง่าย หรือถ้าเก็บไว้จะเป็น
การเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่าของสิ่งนั้น สารวัตรที่ได้รับมอบหมาย
จากอธิบดีจะจัดการขายทอดตลาดเสียก่อนคดีถึงที่สุด หรือก่อนที่สิ่งนั้นจะตกเป็นของกรมปศุสัตว์ก็ได้
เงิ น ค่ าของสิ่ง นั้ น เมื่อ หั ก ค่า ใช้ จ่ ายแล้ ว เหลือ เงิ นจํ า นวนสุ ท ธิ เท่ า ใดให้ ยึ ด ไว้ แ ทนสิ่ ง นั้ น โดยฝากไว้ กั บ
ธนาคารของรัฐ หรือธนาคารพาณิชย์ตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง
มาตรา ๔๗ สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา ๔๑ (๖) เฉพาะในส่วนที่ตกเป็นของกรมปศุสัตว์
ตามมาตรา ๔๖ วรรคหนึ่ง สารวัตรที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีมีอํานาจจัดการขายทอดตลาด และให้
หักเงินที่ขายได้เป็นค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงในการดําเนินการใด ๆ เพื่อให้สัตว์หรือซากสัตว์ของกลาง
ปลอดจากโรคระบาด เหลือเท่าใดให้หักไว้ไม่เกินกึ่งหนึ่งเพื่อจ่ายเป็นเงินสินบน ส่วนที่เหลือให้นําส่ง
เป็นเงินรายได้แผ่นดิน การจ่ายเงินสินบนให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง
มาตรา ๔๘ ในกรณีที่มีการจับ กุมผู้กระทําความผิด เมื่อ พนักงานอัยการร้องขอให้ศาลสั่ง
จ่ายเงินสินบนแก่ผู้นําจับร้อยละยี่สิบห้าของจํานวนเงินสุทธิจากการขายทอดตลาดของกลางที่ศาลสั่งริบ
ส่วนที่เหลือให้นําส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๔๙ การขายทอดตลาดตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๘
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๕๐ ในกรณี ที่ มี ข องกลางตามมาตรา ๔๗ หรื อ มาตรา ๔๘ แต่ ข ายทอดตลาด
ของกลางไม่ได้ หรือในกรณีที่ไม่มีของกลาง ให้จ่ายเงินสินบนจากเงินค่าปรับที่ได้ชําระต่อศาลหรือค่าปรับ
จากการเปรียบเทียบไม่เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนเงินค่าปรับดังกล่าว การจ่ายเงินสินบนให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ไม่มีผู้มารับเงินสินบนตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ หรือมาตรา ๕๐
ภายในห้าปี ให้นําส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
หมวด ๖
การอุทธรณ์
มาตรา ๕๒ ในกรณีที่นายทะเบียนไม่ออกใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๖ หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๙ ผู้ยื่นคําขอมีสิทธิอุทธรณ์
คําสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งนั้น
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่นายทะเบียนไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ก่อนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณ์
ตามวรรคสอง รัฐมนตรีอาจพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการไปพลางก่อนได้เมื่อมีคําขอของผู้อุทธรณ์

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๔ ก

หน้า ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๕๘

มาตรา ๕๓ ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๓๘ ผู้รับ
ใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ทราบคําสั่ง
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ย่อมไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใช้หรือคําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
มาตรา ๕๔ การพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓ ให้รัฐมนตรีพิจารณาอุทธรณ์
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคําอุทธรณ์ ถ้ามีเหตุจําเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกําหนดระยะเวลานั้น ในการนี้
ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ ง ครั้งละไม่เกินสามสิบ วันนับแต่วัน ที่
ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว
หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๕๕ เจ้าของสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทจนกว่า
จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๕๖ เจ้ า ของสั ต ว์ ห รื อ ซากสั ต ว์ ผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๘ ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๗ เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๕๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๙ เจ้าของสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง ไม่ดําเนินการตามมาตรา ๑๑
วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ วรรคสาม ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๑ วรรคสาม มาตรา ๑๔ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๕ วรรคสอง
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๑ เจ้าของสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสารวัตรตามมาตรา ๑๒
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา ๖๒ เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของสัตวแพทย์ตามมาตรา ๑๓
หรือประกาศหรือคําสั่งของสัตวแพทย์ตามมาตรา ๔๐ (๑) หรือ (๒) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๓ เจ้าของที่ดินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๖๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๕ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น มาตรา ๑๘ หรื อ มาตรา ๒๒ ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม่ เ กิ น สองปี
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๕ วรรคสอง แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๗ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๙
วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๓๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๖๘ ผู้ใดนําเข้า ส่งออกหรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๙ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ หรือฝ่าฝืนประกาศ
ของอธิ บดี ที่ออกตามมาตรา ๓๓ ต้ องระวางโทษจํา คุกไม่ เกิน หนึ่ งปี หรือ ปรั บไม่ เกิ น สองหมื่น บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๐ ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๓๓ ต้ องระวางโทษจําคุ ก
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๑ ผู้ใดไม่ป ฏิบัติ ตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง ต้ องระวางโทษจํ าคุกไม่เ กิน หนึ่ง ปี
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้ รั บใบอนุ ญาตตามมาตรา ๓๔ ผู้ ใดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ปฏิ บั ติ ตามเงื่ อ นไขที่ สั ต วแพทย์ กํ า หนด
ในใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔ วรรคสาม ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๒ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๕ ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา ๗๓ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๘ วรรคสาม
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๔ เจ้าของยานพาหนะ อาคารหรือสถานที่ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของสัตวแพทย์
ตามมาตรา ๔๐ (๓) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๕ ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตรหรือสัตวแพทย์
ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกตามสมควรในการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์ตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง
หรือสารวัตรตามมาตรา ๔๑ วรรคหก หรือไม่ให้ถ้อยคํา ไม่ส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรา ๔๑ วรรคสอง ต้ อ งระวางโทษจํ า คุ ก ไม่ เ กิ น หนึ่ ง เดื อ น หรื อ ปรั บ ไม่ เ กิ น หนึ่ ง หมื่ น บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๖ ในกรณี ที่ ผู้ ก ระทํ า ความผิ ด ซึ่ ง ต้ อ งรั บ โทษตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คล
ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทําของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ
หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย
มาตรา ๗๗ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี
ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได้ และเมื่อผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวน
ที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กําหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
การเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๗๘ เมื่ อ ศาลได้ พิ พ ากษาลงโทษผู้ ใ ดเนื่ อ งจากได้ ก ระทํ า ความผิ ด ตามมาตรา ๕๘
มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ หรือมาตรา ๗๒ ให้ศาลมีอํานาจ
สั่งริบสัตว์ ซากสัตว์ ยานพาหนะ เครื่องหมายประจําตัวสัตว์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะบรรจุ หรืออุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดเสียทั้งสิ้น เว้นแต่ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วย
ในการกระทําความผิด
ในกรณีที่ศาลสั่งให้ริบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากปรากฏในภายหลังโดยคําร้องของเจ้าของ
แท้จริงว่าผู้เป็นเจ้าของแท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิด ให้ศาลสั่งให้คืนทรัพย์สินดังกล่าว
แต่คําร้องของเจ้าของแท้จริงนั้นจะต้องกระทําต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด
สิ่ ง ที่ ศ าลสั่ ง ริ บ ตามวรรคหนึ่ ง ให้ ต กเป็ น ของกรมปศุ สั ต ว์ และให้ ส ารวั ต รที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย
จากอธิบดีมีอํานาจดําเนินการขายทอดตลาดตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ตามมาตรา ๔๙ หรือจัดการอย่างอื่นตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๙ ใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ ให้ใช้ได้
ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ และถ้าจะต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยื่นคําขอก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ
มาตรา ๘๐ คําขออนุญาตใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙
และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม และถ้า
คําขออนุญาตดังกล่าวมีข้อความแตกต่างไปจากคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนมีอํานาจ
สั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมคําขออนุญาตเพื่อให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ได้
มาตรา ๘๑ กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. ๒๔๙๙ ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
ขึ้นใช้บังคับ
การดําเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถดําเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจ
ดําเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

อัตราค่ าธรรมเนียม

(๑) คําขออนุญาต หรื อคําขอต่ออายุใบอนุญาตตาม
มาตรา ๒๔ หรื อมาตรา ๒๕
ฉบับละ
(๒) ใบอนุญาตทําการค้ าหรื อหากําไร
ในลักษณะคนกลางซึง่ สัตว์ตามมาตรา ๒๔
ในกรณีตอ่ ไปนี ้
(ก) นําเข้ าในราชอาณาจักร
ฉบับละ
(ข) ส่งออกนอกราชอาณาจักร
ฉบับละ
(ค) นําเข้ าในและส่งออกนอกราชอาณาจักร ฉบับละ
(ง) ภายในราชอาณาจักร
ฉบับละ
(จ) ภายในจังหวัด
ฉบับละ
(๓) ใบอนุญาตทําการค้ าหรื อหากําไร
ในลักษณะคนกลางซึง่ ซากสัตว์ตาม
มาตรา ๒๔ ในกรณีตอ่ ไปนี ้
(ก) นําเข้ าในราชอาณาจักร
(ข) ส่งออกนอกราชอาณาจักร
(ค) นําเข้ าในและส่งออกนอกราชอาณาจักร
(ง) ภายในราชอาณาจักร
(จ) ภายในจังหวัด
(๔) ใบอนุญาตขาย จําหน่าย จ่าย แจก แลก
เปลี่ยน หรื อมีไว้ เพื่อขายซึง่ นํ ้าเชื ้อสําหรับ
ผสมพันธุ์ เอ็มบริ โอ หรื อมีพอ่ พันธุ์ของสัตว์
เพื่อให้ บริ การผสมพันธุ์แก่สตั ว์ของบุคคลอื่น
โดยวิธีธรรมชาติ ตามมาตรา ๒๕ ในกรณี
ต่อไปนี ้
(ก) ส่งออกนอกราชอาณาจักร
(ข) ภายในราชอาณาจักร

๑๐๐ บาท

๒๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๓๐,๐๐๐ บาท
๔,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

๔,๐๐๐ บาท
๔,๐๐๐ บาท
๕,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๒๐๐ บาท

ฉบับละ
ฉบับละ

๘,๐๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
/(๕)

- ๒ (๕) ใบอนุญาตนําสัตว์เข้ ามาในราชอาณาจักร
(ก) ช้ าง
(ข) ม้ า โค กระบือ ลา ล่อ แพะ แกะ สุกร
(ค) สุนขั แมว กระต่าย ลิง ชะนี
(ง) นกกระจอกเทศ นกอีมู
(จ) ไก่ เป็ ด ห่าน และสัตว์ปีกชนิดอื่น
(ฉ) สัตว์ชนิดอื่น

(ช) นํ ้าเชื ้อสําหรับผสมพันธุ์
(ซ) เอ็มบริ โอ
(ฌ) ไข่นกกระจอกเทศ ไข่นกอีมู
สําหรับใช้ ทําพันธุ์
(ญ) ไข่สําหรับใช้ ทําพันธุ์
(๖) ใบอนุญาตนําสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร
(ก) ช้ าง
(ข) ม้ า โค กระบือ ลา ล่อ แพะ แกะ สุกร
(ค) สุนขั แมว กระต่าย ลิง ชะนี
(ง) นกกระจอกเทศ นกอีมู
(จ) ไก่ เป็ ด ห่าน และสัตว์ปีกชนิดอื่น
(ฉ) สัตว์ชนิดอื่น

เชือกละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ

๒,๕๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
๕๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
ในกรณีที่ไม่สะดวก
ในการนับจํานวนให้ คิดเป็ น
กิโลกรัมละ ๑,๐๐๐ บาท
โดสละ
๑๐๐ บาท
ตัวละ
๑,๐๐๐ บาท
ฟองละ
ฟองละ

๕๐๐ บาท
๕๐ บาท

เชือกละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ

๕๐๐,๐๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๒๕๐ บาท
๕๐๐ บาท
๒๕ บาท
๕๐๐ บาท
ในกรณีที่ไม่สะดวก
ในการนับจํานวนให้ คิดเป็ น
กิโลกรัมละ ๕๐๐ บาท
/(ช)

- ๓ (ช) นํ ้าเชื ้อสําหรับผสมพันธุ์
(ซ) เอ็มบริ โอ
(ฌ) ไข่นกกระจอกเทศ ไข่นกอีมู
สําหรับใช้ ทําพันธุ์
(ญ) ไข่สําหรับใช้ ทําพันธุ์
(๗) ใบอนุญาตนําสัตว์ผา่ นราชอาณาจักร
(ก) ช้ าง
(ข) ม้ า โค กระบือ ลา ล่อ แพะ แกะ สุกร
(ค) สุนขั แมว กระต่าย ลิง ชะนี
(ง) นกกระจอกเทศ นกอีมู
(จ) ไก่ เป็ ด ห่าน และสัตว์ปีกชนิดอื่น
(ฉ) สัตว์ชนิดอื่น

(ช) นํ ้าเชื ้อสําหรับผสมพันธุ์
(ซ) เอ็มบริ โอ
(ฌ) ไข่นกกระจอกเทศ ไข่นกอีมู
สําหรับใช้ ทําพันธุ์
(ญ) ไข่สําหรับใช้ ทําพันธุ์
(๘) ใบอนุญาตนําซากสัตว์เข้ ามาใน
ราชอาณาจักร
(๙) ใบอนุญาตนําซากสัตว์ออกนอก
ราชอาณาจักร
(๑๐) ใบอนุญาตนําซากสัตว์ผา่ นราชอาณาจักร

โดสละ
ตัวละ

๕๐ บาท
๕๐๐ บาท

ฟองละ
ฟองละ

๕๐ บาท
๒๕ บาท

เชือกละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ

โดสละ
ตัวละ

๒๐๐,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๒๕๐ บาท
๕๐ บาท
๕๐๐ บาท
ในกรณีที่ไม่สะดวก
ในการนับจํานวนให้ คิดเป็ น
กิโลกรัมละ ๕๐๐ บาท
๕๐ บาท
๒๐๐ บาท

ฟองละ
ฟองละ

๕๐ บาท
๕ บาท

กิโลกรัมละ

๑๐๐ บาท

กิโลกรัมละ
กิโลกรัมละ

๕ บาท
๕ บาท
/(๑๑)

-๔(๑๑) ใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔
หรื อมาตรา ๒๕
(๑๒) การต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔
หรื อมาตรา ๒๕

ฉบับละ
ครัง้ ละ

(๑๓) การโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔
หรื อมาตรา ๒๕
ครัง้ ละ
(๑๔) การเปลี่ยนแปลงแก้ ไขรายการในใบอนุญาต
ตามมาตรา ๒๔ หรื อมาตรา ๒๕
ครัง้ ละ
(๑๕) ค่าทําลายเชื ้อโรคผ่านด่านกักกันสัตว์
ตัวละ
(ก) สัตว์

(ข) ซากสัตว์
(๑๖) ค่าที่พกั สัตว์ที่นําเข้ ามาในหรื อส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร
(ก) ช้ าง
(ข) ม้ า โค กระบือ
(ค) สุกร
(ง) สุนขั แมว
(จ) แพะ แกะ
(ฉ) ไก่ เป็ ด ห่าน และสัตว์ปีกชนิดอื่น
(ช) สัตว์ชนิดอื่น

๑๐๐ บาท
เท่ากับค่าธรรมเนียม
สําหรับใบอนุญาตนัน้
๑๐๐ บาท
๑๐๐ บาท

๕๐ บาท
ในกรณีที่ไม่สะดวก
ในการนับจํานวนให้ คิดเป็ น
กิโลกรัมละ
๕๐ บาท
กิโลกรัมละ
๑ บาท

เชือกละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ

๕,๐๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๓๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๒๐๐ บาท
๕๐ บาท
๕๐๐ บาท
ในกรณีที่ไม่สะดวก
ในการนับจํานวนให้ คิดเป็ น
กิโลกรัมละ ๕๐๐ บาท
/(๑๗)

-๕ (๑๗) ค่าที่พกั ซากสัตว์ที่นําเข้ ามาในหรื อส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักร
(ก) โค กระบือ สุกร
(ข) แพะ แกะ
(ค) ไก่ เป็ ด ห่าน และสัตว์ปีกชนิดอื่น
(ง) สัตว์ชนิดอื่น
(๑๘) คําขออื่น ๆ

กิโลกรัมละ
กิโลกรัมละ
กิโลกรัมละ
กิโลกรัมละ
ฉบับละ

๑๐
๕
๕
๑๐
๕๐

ในการคํานวณนํ ้าหนัก ถ้ ามีเศษของกิโลกรัม ตังแต่
้ ๕๐๐ กรัมขึ ้นไป ให้ คิดเป็ น
๑ กิโลกรัม ถ้ าไม่ถงึ ๕๐๐ กรัม ให้ ปัดทิ ้ง

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๔ ก

หน้า ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มีนาคม ๒๕๕๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สมควรปรับปรุงบทบัญญัติบางประการให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้
การป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่เกิดกับสัตว์ และการทํางานของสัตวแพทย์ สารวัตร และพนักงานเจ้าหน้าที่
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเพื่อประโยชน์
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งปรับปรุงบทกําหนดโทษและอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้

