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คู่มือการปฏิบัติงาน 
การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑. วัตถุประสงค ์

๑.๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดและส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ มีข้ันตอนการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ
ของหน่วยงาน และเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นเป้าหมาย และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 

๑.๒ เพื่อเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการท างานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อใช้ส าหรับการพัฒนา
และเรียนรู้ของผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ รวมถึงการยกระดับการปฏิบัติงานไปสู่ความเป็นมืออาชีพ ตลอดจน  
ใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

๑.๓ เพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงาน ส าหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ ในการ
เข้าตรวจสอบการเคลือ่นย้ายสตัว์หรือซากสตัว์, การท าการค้าสัตว์หรือซากสตัว์ ณ ตลาดนัดค้าสัตว์หรือซากสัตว์, 
สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ เช่น แผงลอย ตลาดสด ตลาดนัด เป็นต้น 

๑.๔ เพื่อให้การปฏิบัติงานในการเข้าตรวจสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบมีประสิทธิภาพและเป็นไป  
ในแนวทางเดียวกัน 

๒. ค าจ ากัดความ 

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

ให้หมายความรวมถึง น้ าเช้ือส าหรับผสมพันธ์ุและเอ็มบริโอของสัตว์เหล่าน้ีด้วย 
(๒) สัตว์ปีกจ าพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน และให้หมายความรวมถึงน้ าเช้ือส าหรับผสมพันธ์ุและ ไข่ส าหรับ 

ใช้ท าพันธ์ุด้วย 
(๓) สัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด และให้หมายความรวมถึงน้ าเช้ือส าหรับผสมพันธ์ุ 

เอ็มบริโอ และไข่ส าหรับใช้ท าพันธ์ุของสัตว์ชนิดนั้นด้วย 

“ซากสัตว์” หมายความว่า ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตว์ที่ตายแล้ว สิ่งใดๆ ที่ได้จากสัตว์ที่มีชีวิต
หรือสัตว์ที่ตายแล้ว และให้หมายความรวมถึงอาหารสุกที่ท า ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์
ส าเร็จรูปที่ท าจากซากสัตว์ตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

“โรคระบาด” หมายความว่า กาฬโรคเป็ด โรคไข้หวัดนก โรคแซลโมเนลลา โรคทริคิเนลลา โรคนิวคาส
เซิล โรคบรูเซลลา โรคปากและเท้าเปื่อย โรคพิษสุนัขบ้า โรครินเดอร์เปสต์ โรคเลปโทสไปรา โรคโลหิตจาง 
ติดเช้ือในม้า โรควัวบ้า โรคสมองอักเสบนิปาห ์โรคอหิวาต์สุกร โรคแอนแทรกซ์ โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย วัณโรค 
และโรคอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
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  “สารวัตร” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เปน็สารวัตรเพือ่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี และ
ต้องมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 
๓. สารวัตรตามพระราชบญัญตัิโรคระบาดสตัว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๓.๑ อ านาจของสารวัตร ตามมาตรา ๔๑ 
     (๑) เข้าไปในส านักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตท าการค้าหรือหาก าไร 
ในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ เพื่อตรวจหรือควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 
    (๒) เข้าไปในอาคาร หรือสถานที่อื่นใด ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือ  
ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี เพื่อตรวจค้นและยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด 
หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือจับกุมผู้กระท าความผิด โดยไม่ต้องมีหมายค้น 
    (ก) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้าก าลังกระท าในอาคารหรือสถานที่นั้น 
    (ข) เมื่อบุคคลที่ได้กระท าความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไป หรือมีเหตุอัน
แน่นแฟ้นควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในอาคารหรือสถานที่นั้น 
     (ค) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสัตว์หรือซากสัตว์ที่เกี่ยวกับการกระท าความผิด 
หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ซ่อนหรืออยู่ในอาคารหรือสถานที่นั้น และต้องมีเหตุอันควรเช่ือว่าหาก 
เนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ สิ่งเหล่านั้นจะถูกโยกย้าย ท าลาย หรือท าให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 
      (ง) เมื่อผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าของอาคารหรือสถานที่ และการจับนั้นมีหมายจับหรือ
จับได้โดยไม่ต้องมีหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
     (๓) สั่งเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะให้หยุดหรือจอด เพื่อตรวจหรือควบคุม หรือเพื่อตรวจ
ค้นยานพาหนะในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
    (๔) จับกุมผู้กระท าความผิดโดยไม่ต้องมีหมายจับ เมื่อปรากฏว่ามีการกระท าความผิดซึ่งหน้า 
หรือมีเหตุอื่นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อส่งพนักงานสอบสวนด าเนินการต่อไป 
    (๕) ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติน้ี หรือในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
    (๖) ยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ ยานพาหนะ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
การกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา ๔๒ วรรคสาม  
    ในการนี้ ให้สารวัตรมีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริง หรือเรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นที่
เกี่ยวข้องจากเจ้าของอาคารหรือสถานที่ หรือเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะนั้นได้ 
  ๓.๒ การปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๑ (๑) หรือ (๒) 
   ให้กระท าได้ระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนและตกหรือในเวลาท าการของส านักงานหรือสถาน
ประกอบการของผู้รับใบอนุญาต หรือของอาคารหรือสถานที่นั้น หากยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ จะด าเนินการ
ต่อไปจนแล้วเสร็จก็ได้ 
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  ๓.๓ อ านาจของสารวัตร ตามมาตรา ๔๒  
   ให้สารวัตรมีอ านาจยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ที่น าเข้าหรือน าผ่านราชอาณาจักร เมื่อสัตว์
หรือซากสัตว์ดังกล่าวมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด 
    ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ได้น าเข้า หรือน าผ่านราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตาม
มาตรา ๓๑ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
    (๑) กรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวมิได้เป็นโรคระบาดหรือมิได้เป็นพาหะของโรคระบาด 
ให้สารวัตรมีอ านาจสั่งให้เจ้าของ ผู้น าเข้าหรือน าผ่านส่งกลับสัตว์หรือซากสัตว์นั้นไปยังประเทศต้นทาง ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 
   (๒) ..... 
  ๓.๔ การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
   ๑) ให้แสดงบัตรประจ าตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
   ๒) ให้สารวัตรเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง/ต ารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  ๓) การค้นและการจับ ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

๔. อัตราก าลัง 
  สารวัตร ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาด
สัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่อยู่ในพื้นที่ด่านกักกันสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
  ๔.๑ ด่านกักกันสัตว์  

๑) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์  ๒) นายสัตวแพทย์ 
๓) สัตวแพทย์    ๔) พนักงานราชการ ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และ 

          ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 
  ๔.๒ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

๑) ปศุสัตว์จังหวัด  ๒) นายสัตวแพทย์ 
  ๓) สัตวแพทย์    ๔) นักวิชาการสัตวบาล 

  ๔.๓ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
  ๑) ปศุสัตว์อ าเภอ   ๒) นายสัตวแพทย์ 
  ๓) สัตวแพทย์ 
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๕. ลักษณะงานและบทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
  ลักษณะการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมาย แบ่งเป็น ๒ กรณี ได้แก่ 
  ๑) การตั้งด่านหรือจุดตรวจของเจา้หน้าที่ด่านกักกันสัตว์เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์   
  ๒) การจัดชุดเฉพาะกิจเข้าตรวจสอบใบอนุญาตท าการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ ณ ตลาดนัดค้าสัตว์หรือ 
ซากสัตว์, สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ เช่น แผงลอย ตลาดสด ตลาดนัด เป็นต้น 

 ก าหนดพื้นที่เป้าหมาย  
 พื้นที่ส าหรับการตั้งด่าน/จุดตรวจสอบ 
 ตลาดนัดค้าสัตว์หรือซากสัตว์ 
 สถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ หรือ Modern trade ต่างๆ 
 ห้องเย็น (ถาวร/เคลื่อนที่) 

 ประชุมวางแผนการตรวจสอบ 
 แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 จัดเตรียมแบบฟอร์ม เอกสาร และอุปกรณ์ต่างๆ 

 จัดท าแผนการตรวจสอบ 

 ด าเนินการตรวจสอบตามแผน 
 ถ่ายภาพขณะด าเนินการตรวจสอบ (ทุกข้ันตอน) 
 ตรวจสอบสัตว์หรือซากสัตว์ 
 ตรวจสอบใบอนุญาต (ร.4) หรือหนังสืออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ 
 ตรวจสอบใบอนุญาตท าการค้าหรือหาก าไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์หรือ

ซากสัตว์ (ร.๑๐) 
 หากพบการกระท าความผิด ให้ด าเนินการยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ 

ยานพาหนะ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 จับกุมผู้กระท าความผิดและน าตัวส่งสถานีต ารวจในท้องที่นั้น 

 จัดท าเอกสารและร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพื่อด าเนินคดีตาม
กฎหมาย 

 ติดตามผลการด าเนินคดี และคัดส าเนาค าพิพากษา 

 สรุปผลการปฏิบัติงานในภาพรวมรายงานให้ปศุสัตว์เขต ๖ และกรมปศุสัตว์ทราบ 
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๖. ขั้นตอนการตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ 
 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ ตั้งด่านหรือจุด
ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ 

สั่งใหเ้จ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะที่ใช้ใน 
การเคลื่อนย้ายหยุดหรอืจอด เพือ่ตรวจสอบ 

ตรวจสอบสัตว์หรือซากสัตว์ (ตามระเบียบฯ) 
ตรวจสอบเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ 

ตรวจสอบใบอนุญาต (ร.4) หรือหนงัสอือนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ 

พบการกระท าความผิด ไม่พบการกระท าความผิด 

อนุญาตให้เคลื่อนย้าย
สัตว์หรือซากสัตว์ 

ผ่านด่าน ตามขั้นตอน 

ยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ 
ยานพาหนะ เอกสาร หรือ

พยานหลกัฐานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง 

จับกมุผู้กระท าความผิด 

ส่งพนักงานสอบสวนท้องที่ที่ความผิดเกิด 
และร้องทุกข์กล่าวโทษ 

เพื่อด าเนินคดีตามกฎหมาย 

แสดงบัตร
ประจ าตัว 

ติดตามผลการด าเนินคด ี
และคัดส าเนาค าพพิากษา 

 

สรปุผลและรายงาน
ผู้บังคับบญัชาทราบ 

ตามขั้นตอน 
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๗. ขั้นตอนการตรวจสอบผู้ประกอบการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

เข้าไปในสถานประกอบการ 
ของผู้ค้าสัตว์หรือซากสัตว์ เพือ่ตรวจสอบ 

แสดงบัตรประจ าตัว  
อธิบายท าความเข้าใจกบัผูป้ระกอบการ 

ตรวจสอบสัตว์หรือซากสัตว์ 
ตรวจสอบใบอนุญาตท าการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.10) 

ตรวจสอบใบอนุญาต (ร.๔) หรือหนงัสอือนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ 

พบการกระท าความผิด ไม่พบการกระท าความผิด 

ให้ค าแนะน า 
แก่ผู้ประกอบการเพิม่เติม 

(หากม)ี 

ยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ 
เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่น 

ที่เกี่ยวข้อง 

จับกมุผู้กระท าความผิด 
ส่งพนักงานสอบสวนท้องที่ที่ความผิดเกิด 

และร้องทุกข์กล่าวโทษ 
เพื่อด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 

ติดตามผลการด าเนินคด ี
และคัดส าเนาค าพพิากษา 

 

สรปุผลและรายงาน
ผู้บังคับบญัชาทราบ

ตามขั้นตอน 
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๘. การด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  เมื่อตรวจสอบพบการกระท าความผิดและด าเนินการยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ เอกสาร หรือ
พยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว การจับกุมผู้กระท าความผิดและส่งตัวไปยังพนักงานสอบสวน 
เพื่อด าเนินคดีตามกฎหมายน้ัน มีขั้นตอนด าเนินการดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมเอกสารหรือพยานหลักฐาน 

เอกสารหรือพยานหลักฐานที่ใช้ในการด าเนินคดีตาม
กฎหมาย มีดังนี ้
๑) บันทึกการจับกุม 
๒) บัญชีของกลางคดีอาญาและของกลางทีต่รวจยึด 
๓) บันทึกการเข้าตรวจสอบการเข้าไปในส านักงาน
หรือสถานประกอบการ  
๔) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  - บทมาตราก าหนดความผิด  
  - บทมาตราก าหนดโทษ 
๕) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง 
แต่งตัง้สารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาสตัว์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖) ภาพถ่ายการปฏิบัติงาน 

การร้องทุกข์กล่าวโทษ 

เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม น าตัวผู้กระท าความผิดพร้อมของกลาง 
ไปยังสถานีต ารวจท้องที่ที่ความผิดเกิด 

แนะน าตนเอง  
แจ้งให้พนักงานสอบสวนทราบถึงกรณีความผิดที่เกิดขึ้น 

       ให้การต่อพนักงานสอบสวนตามความเป็นจริง 
 โดยกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกขั้นตอน 

พร้อมทั้งระบุความผิดของผู้ต้องหา 
 มอบเอกสารหรือพยานหลักฐาน 

ให้แก่พนักงานสอบสวน 

พนักงานสอบสวนด าเนินการสอบสวน บันทึกค าให้การ 
จัดท าบัญชีของกลาง และลงบันทึกประจ าวัน 

เจ้าหน้าที่ผู้กล่าวโทษ ยื่นความจ านงขอถ่ายส าเนา 
บันทึกประจ าวันเก่ียวกับคดีดังกล่าว 

จัดท ารายงานการด าเนินคดี 
เสนอผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะตามขั้นตอน 

จนกว่าการด าเนินคดีน้ันสิ้นสุด 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 

ฐานความผดิและบทลงโทษทางกฎหมาย 
  พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ก าหนดให้ผู้ด าเนินการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์
หรือผู้ท าการค้าหรือหาก าไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ต้องด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด  
หากฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษ ซึ่งมีทั้งโทษทางปกครอง คือ การพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตท าการค้า (ร.๑๐) 
และโทษทางอาญา คือ โทษจ าคุกและโทษปรับ ฉะนั้น เพื่ออ านวยความสะดวกแก่สารวัตรกรมปศุสัตว์ในการ
ปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘  ในบทนี้ จึงจ าแนกการกระท า
ความผิด เป็น ๒ ส่วนหลัก ดังนี้ 

๑. กรณีผู้ด าเนินการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์กระท าความผิด 
๒. กรณีผู้ท าการค้าหรือหาก าไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์กระท าความผิด 
ทั้งนี้ การกระท าความผิด ๒ ส่วนหลักดังกล่าว จ าแนกเป็นฐานความผิด บทมาตราความผิด และ 

บทมาตราก าหนดโทษ รายละเอียดดังแสดงไว้ในตาราง 
 

ฐานความผิด มาตรา บทก าหนดโทษ 

๑. กรณีผู้ด าเนินการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์กระท าความผิด 
    ๑.๑ เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามที่ระบุใน
ประกาศ เข้าใน/ผ่าน เขตควบคุมโรคระบาด เขตปลอด
โรคระบาด หรือเขตกันชนโรคระบาด โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากอธิบดีหรือสัตวแพทย์ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

๑๘ มาตรา ๖๕  จ าคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือ
ปรับไม่เกิน ๔ หมื่นบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

    ๑.๒ เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามที่ก าหนดใน
ประกาศ เข้า/ออก/ผ่าน/ภายใน เขตโรคระบาดช่ัวคราว 
เขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจ าเขตน้ัน 

๒๒ มาตรา ๖๕  จ าคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือ
ปรับไม่เกิน ๔ หมื่นบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

    ๑.๓ น าเข้า/ส่งออก/น าผ่าน ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรอื
ซากสัตว์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมาย 

๓๑ มาตรา ๖๘  จ าคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือ
ปรับไม่เกิน ๒ แสนบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

    ๑.๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๘ และ ๒๒ น าสัตว์หรือ
ซากสัตว์ ดังต่อไปนี ้ไปยังท้องที่จังหวัดอื่น  

(๑) ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า 
หรือน้ าเช้ือส าหรับผสมพันธ์ุหรือเอ็มบริโอของสัตว์
ดังกล่าว 

(๒) ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า 
หรือน้ าเช้ือส าหรับผสมพันธ์ุหรือเอ็มบริโอของสัตว์
ดังกล่าว 
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ฐานความผิด มาตรา บทก าหนดโทษ 
 

(๓) นก ไก่ เป็ด ห่าน หรือน้ าเช้ือส าหรับผสมพันธ์ุหรือ
ไข่ส าหรับใช้ท าพันธ์ุ 

(๔) ซากสัตว์ของสัตว์ตาม (๑) หรือ (๒) 
(๕) สัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศ

ก าหนด 
๑.๔.๑ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์ประจ า

ท้องที่ต้นทาง 
๑.๔.๒ โดยไม่ท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ 
 

    ๑.๔.๓ โดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ที่อธิบดี
ประกาศก าหนด 
 
    ๑.๔.๔ โดยไม่น าสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านด่านกักกันสัตว์ 

 
 
 
 
 
 
 
๓๔ วรรค ๑ 
 
 
๙ วรรค ๒, 
วรรค ๓ 

 
 

๓๕ 

 
 
 
 
 
 
มาตรา ๗๑ วรรค ๑ จ าคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับไม่เกิน ๒ หมื่นบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

มาตรา ๕๗  ปรับไม่เกิน ๑ หมื่นบาท 

 
 

มาตรา ๗๒  จ าคุกไม่เกิน ๑ เดือน 
หรือปรับไม่เกิน ๑ หมื่นบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

๒. กรณีผู้ท าการค้าหรือหาก าไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์กระท าความผิด 
     

    ๒.๑ ท าการค้าหรือหาก าไรในลักษณะคนกลางซึ่ง 
สัตว์หรือซากสัตว์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า 
สุนัข แมว 

(๒) นก ไก่ เป็ด ห่าน รวมถึงไข่ส าหรับใช้ท าพันธ์ุ 
(๓) ซากสัตว์ของสัตว์ตาม (๑) หรือ (๒) 
(๔) สัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศ

ก าหนด 
    ๒.๑.๑  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 
 
 

    ๒.๑.๒ โดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต 
ที่อธิบดีประกาศก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔ วรรค ๑ 
 
 

๒๔ วรรค ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรา ๖๖ วรรค ๑ จ าคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับไม่เกิน ๒ หมื่นบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

มาตรา ๖๖ วรรค ๒ จ าคุกไม่เกิน ๑ 
เดือนหรือปรับไม่เกิน ๑ หมื่นบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรบั 
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ฐานความผิด มาตรา บทก าหนดโทษ 
     

    ๒.๒ ขาย จ าหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน หรือมีไว้เพื่อ
ขายซึ่ งน้ า เ ช้ือส าหรับผสมพัน ธ์ุหรือ เอ็มบริ โอของ 
ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า หรือสัตว์
ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด หรือมีพ่อพันธ์ุของ
สัตว์ดังกล่าวเพื่อให้บริการผสมพันธ์ุแก่สัตว์ของบุคคลอื่น
โดยวิธีธรรมชาติ 
    ๒.๒.๑  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 
 
 

    ๒.๒.๒ โดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาตและการออกใบอนุญาต 
ที่อธิบดีประกาศก าหนด 
 

 
 
 

25 วรรค 1 
 
 
25 วรรค 2 

 
 
 
มาตรา ๖๖ วรรค ๑ จ าคุกไม่เกิน ๑ ปี
หรือปรับไม่เกิน ๒ หมื่นบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

มาตรา ๖๖ วรรค ๒ จ าคุกไม่เกิน ๑ 
เดือนหรือปรับไม่เกิน ๑ หมื่นบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 
 

  ทั้งนี้ ผู้กระท าความผิดรายหนึ่ง อาจกระท าความผิดได้ในหลายกรณี (กรรมเดียว ผิดกฎหมายหลายบท)
กล่าวคือ ท าการค้าสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน และได้เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์
ดังกล่าวมาโดยไม่ได้รับอนุญาต (กรณีที่ต้องขออนุญาต) ด้วย ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายจะต้อง
ด าเนินการตรวจสอบอย่างครอบคลุม และรวมไปถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมการ
ฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้น 
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หลักกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

  การเข้าตรวจสอบยานพาหนะหรือสถานที่ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น 
ผู้ปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายจะต้องทราบหลักกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้แก่ การค้น การจับ ทั้งนี้ เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 

 

การค้นบุคคลในท่ีสาธารณสถาน (ป.วิ.อาญา ม.๙๓) 
  สาธารณสถาน หมายความว่า สถานที่ใด ๆ ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะ เข้าไปได้ (ป.อาญา  
ม.๑(๓)) 
  ๑. โดยหลัก ห้ามค้นบุคคลใดในที่สาธารณสถาน 

  ๒. ข้อยกเว้นที่สามารถค้นบุคคลในที่สาธารณสถาน ประกอบด้วยหลัก ๒ ประการ คือ 

   ๑) ต้องเป็นกรณีเจ้าพนักงานปกครอง/ต ารวจ เป็นผู้ค้น (ราษฎรค้นไม่ได้) 
   ๒) ต้องมีเหตุอันควรสงสัยว่า บุคคลนั้นมีสิ่งของในครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระท าผิด หรือ  
  ได้มาโดยการกระท าผิด หรือมีไว้เป็นความผิด  
 

การค้นในท่ีรโหฐาน 

  ที่รโหฐาน หมายความว่า ที่ต่าง ๆ ซึ่งมิใช่สาธารณสถาน ดั่งบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา  
(ป.วิ.อาญา ม.๒(๑๓))  ดังนั้น ที่รโหฐาน จึงหมายถึง สถานที่ที่ประชาชนไม่มีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้  เช่น 
บ้านพักอาศัย, สถานที่ส่วนบุคคล, สถานประกอบการ เป็นต้น 

หลักในการค้นที่รโหฐาน 

    ๑. ต้องเป็นการค้นโดย พนักงานฝ่ายปกครอง/ต ารวจ 

   ๒. ต้องมีหมายค้น/ค าสั่งศาล มิฉะนั้นจะกระท ามิได้ 
  เหตุในการขอออกหมายค้น 

   ๑. เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานประกอบการสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้องหรือ  
      พิจารณา 

๒. เพื่อพบและยึดสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยผิดกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัย  
     ว่าได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระท าความผิด 

   ๓. เพื่อพบและช่วยบุคคลซึ่งได้ถูกหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
   ๔. เพื่อพบบุคคลซึ่งมีหมายให้จับ 

   ๕. เพื่อพบและยึดสิ่งของตามค าพิพากษาหรือตามค าสั่งศาล 

  ข้อยกเว้นการค้นโดยไม่ต้องมีหมายค้น (ป.วิ อาญา ม.๙๒) 
   ๑. กรณีความผิดซึ่งหน้า 

    ๑.๑ ปรากฏความผิดซึ่งหน้าในที่รโหฐานนั้น 

    ๑.๒ ผู้กระท าความผิดซึ่งหน้า ขณะถูกไล่จับกุมหนีเข้าไป/ มีเหตุอันแน่นแฟ้นควร 
    สงสัยว่าเข้าไปซุกซ่อนตัว 
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   ๒. กรณีไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าแต่มีพฤติการณ์ว่ามีเหตุร้าย 

    โดยมีเสียงร้องให้ช่วย หรือมีเสียง หรือพฤติการณ์แสดงว่ามีเหตุร้ายในที่รโหฐานนั้น   
   ๓. กรณีมีสิ่งของผิดกฎหมาย/ของกลาง 

     ๓.๑ มีสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด/ได้มาจากการกระท าความผิด/ได้ใช้กระท าความผิด 
    หรือ มีไว้เพื่อใช้กระท าความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์ความผิดซุกซ่อนอยู่ 
    ๓.๒ ประกอบกับมีเหตุอันควรสงสัยว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะขอหมายค้นได้ 
    สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้าย/ท าลายเสียก่อน 

   ๔. กรณีผู้ถูกจับเป็นเจ้าบ้านและการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตามมาตรา ๗๘ 

    เจ้าบ้าน ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา ๙๒ (๕) หมายความถึง ผู้เป็นหัวหน้าของบุคคลที่พัก 
       อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นและรวมตลอดถึงคู่สมรสของผู้เป็นหัวหน้าเท่านั้น เพราะบุคคล  
       ดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบในการครอบครองบ้านและปกครองผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้น   
       แตไ่ม่รวมถึงผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนั้นทุกคน 

   ๕. กรณีได้รับความยินยอม 

    ตามรัฐธรรมนูญนั้น บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในเคหสถานและจะเข้าไปโดยปราศจาก 
       ความยินยอมของผู้ครอบครองจะกระท ามิได้ ในทางตรงข้ามหากผู้ครอบครองให้ความ  
       ยินยอมก็สามารถกระท าได้ 
  ข้ันตอนการตรวจค้น  

๑. พนักงานผู้ค้นต้องแสดงหมาย และความบริสุทธ์ิก่อนลงมือท าการตรวจค้น  
๒. การค้นต้องกระท าระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนและตก เว้นแต่ เมื่อลงมือค้นตั้งแต่กลางวันและ 

ยังท าการค้นไม่เสร็จ   
๓. เมื่อตรวจค้นเสร็จต้องบันทึกรายละเอียดของการตรวจค้น และสิ่งของที่ค้นได้ต้องท าบัญชี

รายละเอียดไว้  
๔. อ่านบันทึกการตรวจค้นและบัญชีสิ่งของให้ผู้ครอบครองสถานที่หรือผู้ต้องหาลงช่ือรับรอง 
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การจับ 
  หลักในการจับกมุ 

๑. จะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือค าสั่งศาลมิได้ เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตาม ป.วิอาญา ม. ๗๘ 
๒. การจบับุคคลใดในทีร่โหฐานนอกจากจะมหีมายจบัแล้ว จะตอ้งมีการค้นโดยชอบ  

(ป.วิ.อาญา ม. ๘๑, ๙๒) 
  เหตุแหง่การออกหมายจับ (ป.วิ.อาญา ม.๖๖) 
   ต้องมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลน่าจะกระท าความผิดอาญา  

๑) กรณีเป็นความผิดอาญา ซึ่งมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงเกิน ๓ ปี  
  เจ้าพนักงานสามารถยื่นค าร้องต่อศาลได้โดยไม่ต้องดูพฤติการณ์อื่นใด 

๒) กรณีเป็นความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงไม่เกิน ๓ ปี  
  ต้องมีเหตุอันควรเช่ือว่าผู้กระท าความผิดมีพฤติการณ์พิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง 
  หรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 

     ๒.๑ มีพฤติการณ์จะหลบหนี/ มีข้อสันนิษฐานว่าจะหลบหนี ดังนี้ 
      ๑) ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง 
      ๒) ไม่มาตามหมายเรียก/ตามนัด โดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควร 
     ๒.๒ มีพฤติการณ์จะไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน 
     ๒.๓ มีพฤติการณ์ที่จะก่อเหตุอันตรายประการอื่น 
  ข้อยกเว้นการจับโดยไม่ต้องมีหมายจับ (ป.วิ.อาญา ม.๗๘) 

1. เมื่อบุคคลนั้นได้กระท าความผิดซึ่งหน้า 
   ความผิดซึ่งหน้า ได้แก่ ความผิดซึ่งเห็นขณะก าลังกระท าหรือพบในอาการใด ซึ่งแทบ
จะไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระท าผิดมาแล้วสดๆ (ป.วิ.อาญา ม.๘๐ ว.๑) 
  ในกรณีไม่เป็นความผิดซึ่งหน้าแต่กฎหมายให้ถือว่าเปน็ความผิดซึ่งหน้า มีองค์ประกอบ
ส าคัญ ๒ ประการคือ 
  ก. ต้องดูพฤติการณ์ของบุคคลผู้กระท าความผิด 
   ๑) เมื่อบุคคลหนึ่งถูกไล่จับดั่งผู้กระท าผิดโดยมีเสียงร้องเอะอะ 
   ๒) เมื่อพบบุคคลแทบจะทันทีทันใดหลังจากกระท าผิดในถ่ินแถวใกล้เคียงกับ 
     ที่เกิดเหตุ และมีสิ่งของที่ได้มาจากการกระท าผิด หรือมีเครื่องมือ อาวุธ/วัตถุ 
     อย่างอื่น อันสันนิษฐานได้ว่าได้ใช้ในการกระท าผิด หรือมีร่องรอยพิรุธเห็นประจักษ์ 
     ที่เสื้อผ้าหรือเนื้อตัวผู้นั้น 
  ข.ต้องเป็นความผิดที่ระบุไว้ในบัญชีท้าย ป.วิ.อาญา 

        2. เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่ 
      บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอื่น อันสามารถอาจใช้ใน 
      การกระท าความผิด 
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       3. เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้น แต่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออก 
      หมายจับบุคคลนั้นได้ 
           4. เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่หนี/จะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยช่ัวคราว 
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บันทกึการจับกุม 

 
สถานท่ีบันทึกการจับกุม   สถานีต ารวจภูธร.............  จังหวัด...................... 
วัน/เดือน/ปี  ท่ีบันทึก ................................................... เวลาประมาณ .................. น. 
วัน/เดือน/ปี  ท่ีจับกุม ................................................... เวลาประมาณ .................. น. 
สถานท่ีจับกุม   บริเวณตลาด.................. หมู่ที่............ ต าบล.................... อ าเภอ..................  จังหวัด................ 
นามเจ้าพนักงานผู้จับกุม    ๑) ............................................  ต าแหน่ง...................................... 
           ๒) ............................................  ต าแหน่ง...................................... 

๓) ............................................  ต าแหน่ง......................................  
๔) รายช่ือตามบัญชีแนบท้าย 

ได้ร่วมจับกุมผู้ต้องหา คือ .........................................  อายุ ........ ปี หมายเลขบัตรประชาชน...............................                                    
ท่ีอยู่ ....................................................................................................................................... ................................. 
พร้อมด้วยของกลาง  ๑) ซากสุกรช าแหละ  น้ าหนัก................... กิโลกรัม    
   ๒) มีด...................เล่ม 
   ๓) เครื่องช่ังน้ าหนัก...................... เครื่อง 
ต าแหน่งท่ีพบของกลาง  พบซากสุกรช าแหละของกลาง ตั้งวางเพื่อจ าหน่ายอยู่ที่ร้านค้าของผู้ต้องหาที่ตลาด
................................................................................................................................................................................. 
โดยกล่าวหาว่า  เคลื่อนย้ายซากสัตว์ (สุกร) ไปยังท้องที่จังหวัดอื่นโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากสัตวแพทย์ประจ า
ท้องที่ต้นทาง ตามมาตรา ๓๔ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พฤติการณ์แห่งการกระท า  สารวัตรกรมปศุสัตว์ โดยได้รับแจ้งจากสายข่าว (ขอสงวนนาม)   ว่ามีการ
เคลื่อนย้ายซากสัตว์มาที่ตลาดสถานที่เกิดเหตุในคดีนี้ เพื่อน ามาจ าหน่ายในสถานที่ดังกล่าวโดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตจากสัตวแพทย์ประจ าท้องที่ต้นทาง  สารวัตรกรมปศุสัตว์จึงได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ดังมี
รายนามข้างต้นเพื่อท าการเข้าตรวจสอบในพื้นที่ดังกล่าว   
 เมื่อไปถึงสถานที่ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมพบผู้ต้องหาขายซากสุกรอยู่ในสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  
จึงได้ท าการสอบถามและขอดูใบอนุญาตน าหรือเคลื่อนย้ายซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร (ร.๔) และท าการ
ตรวจสอบใบอนุญาตฯ โดย..................................  รับว่าได้ท าการเคลื่อนย้ายซากสุกรมาจาก โรงฆ่าสัตว์.............. 
(ปรากฏตามเอกสารแบบ ฆจส.๙ เล่มที่ ....... เลขที่ ....... ลงวันที่ ..........................) มายังเขตพื้นที่อ าเภอ............. 
จังหวัด.............. เพื่อน ามาจ าหน่าย แต่ไม่ได้ขออนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์จากสัตวแพทย์ประจ าท้องที่ต้นทาง   
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ท าการแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบว่าการกระท าตามพฤติการณ์ข้างต้น เป็นการกระท าผิด
กฎหมาย ตามมาตรา  ๓๔ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘  พร้อมทั้งแจ้งข้อกล่าวหา
ให้ทราบ น าตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินคดีต่อไป 
 
 

ปจว.ข้อ…..…..เวลา……………น. 
พงส…………………………………. 
คดีอาญาที่.……………/…………. 
ยึดทรัพย์ที…่…………./…………. 
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เหตุเกิดท่ี     บ้านเลขที่.............. หมู่ที่............ ต าบล.................... อ าเภอ...................... จังหวัด........................... 
เมื่อวันท่ี      .................................................... เวลาประมาณ ..................... น. 
เจ้าพนักงานผู้จับกุมได้แจ้งผู้ต้องหาทราบข้อกล่าวหาและรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งการจับ ให้ผู้ถูกจับทราบ
และได้ท าการยึดของกลาง (ล าดับที่ ๑ ถึงล าดับที่ ๓) โดยเจ้าพนักงานผู้จับกุมได้แจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา
ทราบแล้วว่าผู้ต้องหามีสิทธิตามกฎหมาย  ดังนี้ 
๑. มีสิทธิที่จะให้การให้การหรือไม่ให้การก็ได้ ถ้าให้การ ถ้อยค าให้การของผู้ ถูกจับหรือผู้ต้องหา อาจใช้เป็น
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้  
๒. มีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเฉพาะตัว 
๓. มีสิทธิให้แจ้งญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับไว้วางใจทราบ ถึงการถูกจับกุมในโอกาสแรก 
๔. มีสิทธิที่จะได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งการจับ 
................................................ ผู้ต้องหา รับทราบข้อกล่าวหาและสิทธิที่แจ้งให้ทราบแล้วให้การรับสารภาพ
ตลอดทุกข้อกล่าวหา 
 อนึ่งในการจับกุมครั้งนี้เจ้าพนักงานผู้จับกุมได้กระท าไปตามอ านาจหน้าที่ มิได้บังคับ ขู่เข็ญ ท าร้าย
ร่างกาย หลอกลวงหรือใหค้ ามั่นสัญญาเพื่อชักจูงใจในการให้การแต่ประการใด ๆ  และมิได้เรียกร้องทรพัย์สินหรือ
ผลประโยชน์อื่นใดมาเป็นของตนเองหรือบุคคลที่สามโดยทุจริตแต่อย่างใด โดยได้มอบส า เนาบันทึกการจับกุม
ฉบับนี้ให้ผู้ต้องหารับไว้แล้ว จ านวน  ๑  ฉบับได้อ่านบันทึกนี้ให้ผู้ถูกจับ(ผู้ต้องหา) ฟังแล้ว รับว่าถูกต้องตามความ
เป็นจริง จึงให้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานส าคัญ 
   

(ลงช่ือ)…..…………………………………...........................................ผู้ต้องหา/รับส าเนา 
                                             (......................................) 
 
  (ลงช่ือ)…..……….........…………………………...................................ผู้จับกุม 
     (.....................................) 
 
  (ลงช่ือ)…..………........……………………..........................................ผู้ร่วมจับกุม 
     (.....................................) 
 
  (ลงช่ือ)…..……............…………………............................................ผู้ร่วมจับกุม 
                     (.....................................) 
 
  (ลงช่ือ)…..………..........…………………………..................................ผู้จับกุม/ บันทึก/ อ่าน 
     (.....................................) 
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บญัชีของกลางคดีอาญา 
 
บัญชีของกลางล าดับที่  ตามส านวนการสอบสวน 
ของสถานีต ารวจ  
คดีที่  ลงวันที่    
      

 ผู้กล่าวหา 
คดีระหว่าง  

 ผู้ต้องหา 
 
ข้อหา 

 
 

 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา ยึดจากใคร วัน เดือน ปี หมายเหตุ 
ที่   บาท สต.  ที่ยึด  
๑. 
๒. 
๓. 
 

ซากสุกรช าแหละ    
มีด  
เครื่องชั่งน้ าหนัก 
 
 

 
 
 

กิโลกรัม 
เล่ม 

เครื่อง 
 

 
 

- 
- 
- 
 
 

ผู้ต้องหา 
“ 
“ 
 

 
 
 
 

 

  
 รวมเป็นเงิน.....................................บาท    (.................................................) 
 
 (ลงช่ือ)............................................................ผู้ต้องหา (ลงช่ือ).............................................................ผู้กล่าวหา 
        (.........................................)                           (........................................) 
 
 
หมายเหตุ  ของกลางล าดับที่...........................................ได้มอบให้.......................................................... ........... 
  ต าแหน่ง.......................................................................รับไป      ท าลาย        กักตรวจดูอาการ 
  ลงช่ือ............................................................................ผู้รับ  
  ลงช่ือ............................................................................ผู้มอบ (พนักงานสอบสวน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน   ๓  รายการ   



  

   
บันทึกเหตุผลในการเข้าไปในสาํนักงานหรือสถานประกอบการของผู้รบัใบอนญุาต 
ตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบญัญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘                   
วันท่ี..................................  เวลาประมาณ.............................น. สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ดังมีรายชื่อต่อไปน้ี
....................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................................... 
ได้เข้าทําการตรวจสอบสํานักงานหรือสถานประกอบการชื่อ......................................................................................................... 
ต้ังอยู่เลขท่ี...............................หมู่ท่ี...........ถนน.............................ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต................................. 
จังหวัด................................... เบอร์โทรสํานักงาน/สถานประกอบ................................................มือถือ....................................... 
ชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองสํานกังานหรือสถานประกอบการหรือผู้แทน...................................................................................... 
ชื่อผู้รับใบอนุญาต.....................................................................เลขท่ีใบอนุญาต............................................................................ 
เพ่ือเข้าตรวจสอบตาม   เข้าตรวจตามปกติ เพ่ือให้ดําเนินงานเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
     ได้รับแจ้ง / ร้องเรียน / ตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
      มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
      ............................................................................................................................ 
 สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ได้แจ้งข้อความในบันทึกเหตุผลในการเข้าไปในสํานักงานหรือสถาน
ประกอบการให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองสํานักงานหรือสถานประกอบการหรือผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แทนทราบและได้มอบ
บันทึกดังกล่าวให้ตรวจสอบแล้ว 
 

 
       ............................................................ 

   (                                           )  
 สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

 
 
       ............................................................ 
       (                                           )             
เจ้าของหรือผู้ครอบครองสํานักงานหรือสถานประกอบการ 

      หรือผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แทน 
 

 
        ลงชื่อ ............................................................ พยาน 
        (                                            )             
 
 

       ลงชื่อ ............................................................ พยาน 

    (                                           )             

เอกสารแนบท่ี  ๑ 



 
บันทึกการตรวจสอบการเขา้ไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการ 

ตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบญัญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๑ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ .ศ . ๒๕๕๘                   
วันท่ี............................................  เวลาประมาณ..........................น. สารวัตรว่าด้วยกฎหมายโรคระบาดสัตว์ ดังมีรายชื่อต่อไปน้ี 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง...................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
ได้ทําการตรวจสอบสํานักงานหรือสถานประกอบการและบันทึกการเข้าตรวจสอบไว้ ดังนี้  
๑. ชื่อสํานักงานหรือสถานประกอบการ........................................................................................................................................ 

ต้ังอยู่เลขท่ี.................หมู่ท่ี.......ถนน........................ตําบล/แขวง......................อําเภอ/เขต.......................จังหวัด.................. 
เบอร์โทรศัพท์สํานักงาน/สถานประกอบการ...........................................................................................................................                    

๒. ชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองสํานกังานหรือสถานประกอบการหรือผู้แทน................................................................................ 
๓. ชื่อผู้รับใบอนุญาต....................................................................................เลขท่ีใบอนุญาต....................................................... 
๔. ประเภท ค้าสัตว์ ซากสัตว์ ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ขาย จําหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน หรือมีไว้เพ่ือขายซ่ึงน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธ์ุหรือเอ็มบริโอของสัตว์ 
หรือมีพ่อพันธ์ุของสัตว์เพ่ือให้บริการผสมพันธ์ุแก่สัตว์ของบุคคลอ่ืนโดยวิธีธรรมชาติตามมาตรา ๒๕           
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕. การตรวจสอบ 
๕.๑ ใบอนุญาต  มี เลขท่ี................................................ออกเม่ือ..........................หมดอายุ.............................  
   ไม่มี       รายใหม่       ไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

             ๕.๒ การกระทําความผิดตามกฎหมายวา่ด้วยโรคระบาดสัตว์ (โทษทางอาญา) 
    ไม่มีการกระทําความผิด 
    มีการกระทําความผิด 

๕.๓ การดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไข ตามท่ีอธิบดีประกาศกาํหนด 
   ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
   ไม่ปฏิบัติตาม ดังนี้..................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 
         ๕.๔ อ่ืน............................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................................... 
๖.  สรุปผลการเข้าไปในสํานกังานหรือสถานประกอบการเพื่อตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

๖.๑ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ครบถ้วน ไม่มีการฝา่ฝนืแต่อย่างใด 
๖.๒ การดําเนินคดี 
  จับกุมผู้กระทําความผิด 
  ร้องทุกข์กล่าวโทษ 
๖.๓ เสนอให้มีการเปรียบเทียบปรับ 
๖.๔ ยึดหรืออายัด สัตว์หรือซากสัตว์ ยานพาหนะ เอกสารหรือพยานหลักฐานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด 
  ยึด................................................................................................................................................ 
  อายัด........................................................................................................................................... 

เสร็จสิ้นการตรวจสอบฯ เวลา....................................น. 

เอกสารแนบท่ี  ๒ 



-๒- 

 

อนึ่ง ในการตรวจสอบสํานักงานหรือสถานประกอบการครั้งนี้ สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
มิได้ทําให้ทรัพย์สินท่ีมีอยู่ในสํานักงานหรือสถานประกอบการ  สูญหาย เสียหาย หรือกระจัดกระจายแต่อย่างใด เจ้าของ     
หรือผู้ครอบครองสํานักงานหรือสถานประกอบการหรือผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แทน ได้อ่านบันทึกดูแล้ว และ/หรือได้รับฟัง    
การอ่านแล้วรับรองว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อรับรองไว้ต่อหน้าสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ท้ายบันทึก 

 
 

ลงชื่อ...............................................เจ้าของหรือผู้ครอบครองสํานักงานหรือสถานประกอบการหรือผู้รับใบอนุญาต 
  (..................................................) หรือผู้แทน                     

      
ลงชื่อ..............................................สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

             (..................................................) 
 

ลงชื่อ..............................................สารวัตรตามกฎหมายวา่ด้วยโรคระบาดสัตว์ / พยาน    
             (....................................................)  
        

ลงชื่อ..............................................พยาน      
  (....................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกยึดหรืออายัดสัตว์หรอืซากสัตว์ ยานพาหนะ เอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข้องกับการกระทําผิด 

ตามพระราชบญัญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   

เขียนท่ี......................................................... 

วันท่ี..............เดือน............................................. พ.ศ. .............. 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๑ (๖) หรือมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
วันนี ้ เ วลา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .น .   สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วย โรคระบาดสัตว์ ดังมีร ายชื ่อต่อ ไป น้ี
....................................................................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................................  
ได้เข้าไปตรวจสอบสํานักงานหรือสถานประกอบการชื่อ.................................................................................................................
ต้ังอยู่เลขท่ี...........................หมู่ท่ี...........ซอย.................................ถนน..........................................ตําบล/แขวง...........................
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................เบอร์โทรศัพท์................................................................... 
เข้าตรวจยานพาหนะหมายเลขทะเบียน........................................................สถานท่ีเกิดเหตุ......................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
แล้วได้ทําการ         ยึด......................................................................................................................................................... 
                    อายัด..................................................................................................................................................... 
 
ไว้เพ่ือส่งพนักงานสอบสวนเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการดําเนินคดีตามกฎหมาย โดยมีบัญชียึดหรืออายัดตามรายการดังต่อไปนี้ 
 
ลําดับ รายการ จํานวน หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    

 
อนึ่ง ในการยึดหรืออายัดคร้ังนี้  สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ผู้ทําการยึดหรืออายัด มิได้ทําให้ทรัพย์สิน 

ท่ีมีอยู่ในสถานท่ีนี้สูญหายหรือเสียหายแต่อย่างใด ผู้ดําเนินกิจการ เจ้าของ หรือผู้แทน ได้อ่านดูแล้ว และ/หรือ ได้รับฟังการอ่าน
ให้ฟังแล้วรับรองว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อรับรองไว้ต่อสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ท้ายบันทึก 
ลงชื่อ........................................................ผู้ยินยอมให้ยึดหรืออายัด    ลงชื่อ.....................................................สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์   

      (......................................................)             (..................................................)      ผู้ยึดหรืออายัด 
               ตําแหน่ง.................................................. 

ลงชื่อ.......................................................พยาน            ลงชื่อ......................................................พยาน 
     (........................................................)      (...................................................) 

 
 
 
 

เอกสารแนบท่ี  ๓ 



บัญชีแนบท้ายการอายัด 
 

เขียนที่................................................................ 
วันที่...........เดือน........................ พ.ศ........... 

 ตามบันทึกการอายัด................................................................................................................................ 
ลงวันที่................................ข้าพเจ้า................................................................อายุ.........ปี  เช้ือชาติ..................... 
สัญชาติ....................... อยู่บ้านเลขที่........................ หมู่ที่........ ซอย.......................... ถนน................................. 
ตําบล/แขวง......................................... อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด......................................... 
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน...................................................... เบอร์โทรศัพท์........................................... 
จะเป็นผู้เก็บรักษาทรัพย์สินที่อายัดดังกล่าว จํานวน...........................ให้อยู่ในสภาพเดิมไม่ทําให้เสียหาย ทําลาย 
ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทําให้สูญหาย หรือไร้ประโยชน์ซึ่งทรัพย์สินหรือเอกสารใดๆ หรือถอน ทําให้เสียหาย 
ทําลายหรือทําให้ไร้ประโยชน์ซึ่งตราหรือเคร่ืองหมายอันได้ประทับหรือหมายไว้ที่สิ่งใดๆ ในการปฏิบัติตามหน้าที่    
เพ่ือเป็นหลักฐานในการอายัด ทั้งน้ีจนกว่าจะได้รับคําสั่งให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 
 โดยเก็บทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ที่สถานที่..........................................................เลขที่.................หมู่ที่........ 
ซอย......................... ถนน.............................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต..................................... 
จังหวัด..............................เบอร์โทรศัพท์สํานักงาน/สถานประกอบการ........................................มือถือ.............................. 
 
     
 
ลงช่ือ......................................ผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน     ลงช่ือ.................................สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  
  (................................................)           (.................................................)           ผู้อายัด  
 
ลงช่ือ.........................................พยาน      ลงช่ือ...............................................พยาน 
  (.................................................)           (.................................................) 
 

แผนผงัที่เก็บทรัพย์สินที่ถูกอายัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกการจับกุม 
 
คดีดําที่......................./......................           ปจว.ข้อ…..............…............เวลา………….. 
คดีแดงที่..................../.......................           คดีอาญาที่……….......……............................                 
                                                              บัญชีของกลางลําดับที่...............................        
   
สถานที่บันทึก........................................................................................................................................................ 
วัน/เดือน/ปี ที่บันทึก วันที่............... เดือน...................................พ.ศ. ...................................... 
วัน/เดือน/ปี ที่จับกุม วันที่.............. เดือน.....................................พ.ศ. ................... เวลาประมาณ.................น. 
สถานที่จับกุม  ที่ ............................................................................................................................................................... 
นามสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์หรือเจ้าพนักงานที่ร่วมจับกุม ........................................ 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
ได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหา คือ 

๑. ...................................................................................................................................... ผู้ต้องหาที่ ๑  
๒. ...................................................................................................................................... ผู้ต้องหาที่ ๒ 
๓. ...................................................................................................................................... ผู้ต้องหาที่ ๓ 
๔. ...................................................................................................................................... ผู้ต้องหาที่ ๔ 
พร้อมด้วยของกลาง มี............................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
 ตําแหน่งที่พบของกลาง........................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................               
           โดยกล่าวหาว่า....................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
 พฤติการณ์แห่งคดี โดยย่อ ..................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  

เอกสารแนบท่ี  ๔ 



          ได้รับสําเนาบันทึกการจับกุมน้ีไว้แล้ว 
 

(ลงช่ือ)................................................ผู้ต้องหา 

      (.....................................................) 
 

-๒- 
 

 ขณะกระทําการจับกุม เจ้าพนักงานที่จับกุมได้แจ้งให้ผู้ถูกจับกุมทราบด้วยว่า ผู้ถูกจับกุมมีสิทธิที่จะให้การ 
หรือไม่ให้การ และถ้อยคําของผู้ถูกจับกุมน้ันอาจใช้พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ และมีสิทธิที่จะพบ 
และปรึกษาทนายความ และมีสิทธิแจ้งให้ญาติหรือผู้ที่วางใจทราบถึงการถูกจับกุม ผู้ถูกจับกุมรับทราบ         
ข้อกล่าวหา และสิทธิของผู้ถูกจับกุม ดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
 ในช้ันการจับกุม ผู้ต้องหาให้การ............................................................................................................ 
ที่เกิดเหตุ ............................................................................................................................................................ 
วัน/เดือน/ปี ที่เกิดเหตุ ......................................................................เวลาประมาณ..................................... น.
 อน่ึง ในการจับกุมผู้ต้องหาในครั้งน้ี สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์หรือผู้ทําการจับกุม          
ไม่ได้บังคับขู่เข็ญ หลอกลวง หรือให้สัญญา มิได้เอาทรัพย์สินหรือเรียกร้องเอาทรัพย์สินของผู้ต้องหาผู้หน่ึงผู้ใด                 
มาเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือพวกแต่อย่างใด อีกทั้งมิได้ทําให้ทรัพย์สินของผู้ใดเสียหาย สูญหาย หรือเสื่อมค่า        
แต่ประการใด และมิได้ทําให้ผู้ถูกจับกุมได้รับอันตรายต่อกายหรือจิตใจแต่อย่างใด ได้อ่านบันทึกการจับกุมน้ี   
ให้ผู้ถูกจับกุมฟังแล้ว รับรองว่าถูกต้องจึงให้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
  
 
(ลงช่ือ)……….…..……………………...........ผู้ต้องหาที่ ๑        (ลงช่ือ)……….…..…….…………………....... ผู้ต้องหาที่ ๒ 
        (...................................................)          (........................................................)  
 
(ลงช่ือ)……….…..…………………………......ผู้ต้องหาที่ ๓        (ลงช่ือ)……….…..………………………........ ผู้ต้องหาที่ ๔ 
        (..................................................)          (.........................................................) 
 
(ลงช่ือ)……….…..………………………....... สารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ผู้จับกุม        
      (.....................................................) 
 
(ลงช่ือ)……….…..………………………........ ผู้ร่วมจับกุม      (ลงช่ือ)……….…..……………………........... ผู้ร่วมจับกุม 
       (...................................................)           (...................................................)        
 
(ลงช่ือ)……….…..………………................ ผู้ร่วมจับกุม       (ลงช่ือ)……….…..……………………........... ผู้ร่วมจับกุม 
       (...................................................)          (.....................................................) 
 
 

(ลงช่ือ).................................................... ผู้ร่วมจับกุม / บันทึก / อ่าน 

          (...........................................................) 

 

 
 
 

 
 

 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

	
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
โรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

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  ลอ่  แพะ  แกะ  กวาง  สุกร  หมูป่า  สุนัข  แมว  กระต่าย  ลิง  ชะนี  

และให้หมายความรวมถึงน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์และเอ็มบริโอของสัตว์เหล่านี้ด้วย 
(๒) สัตว์ปีกจําพวกนก  ไก่  เป็ด  ห่าน  และให้หมายความรวมถึงน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์และไข่

สําหรับใช้ทําพันธุ์ด้วย  



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก 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  โรคปากและเท้าเป่ือย  โรคพิษสุนัขบ้า  โรครินเดอร์เปสต์  โรคเลปโทสไปรา  
โรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า  โรควัวบ้า  โรคสมองอักเสบนิปาห์  โรคอหิวาต์สุกร  โรคแอนแทรกซ์  
โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย  วัณโรค  และโรคอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

“พาหะของโรคระบาด”  หมายความว่า  
(๑) สัตว์ซึ่งไม่ปรากฏอาการของโรคระบาดแต่มีเชื้อโรคระบาด  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า 

ได้รับเชื้อโรคระบาด  ซึ่งอาจติดต่อคนหรือสัตว์อื่นได้ 
(๒) ซากสัตว์ของสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือของสัตว์ตาม  (๑) 
(๓) ซากสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด 
“เขตควบคุมโรคระบาด”  หมายความว่า  ท้องที่ที่ดําเนินการป้องกันและควบคุมมิให้มีโรคระบาด

หรือเชื้อโรคระบาดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด  เพื่อกําหนดเป็นเขตปลอดโรคระบาด 
“เขตปลอดโรคระบาด”  หมายความว่า  เขตควบคุมโรคระบาดท่ีสามารถควบคุมมิให้มีโรคระบาด

หรือเชื้อโรคระบาดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดในสัตว์หรือซากสัตว์ 
“เขตกันชนโรคระบาด”  หมายความว่า  ท้องที่ที่ดําเนินการป้องกันและควบคุมมิให้โรคระบาด

หรือเชื้อโรคระบาดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดแพร่กระจายเข้าเขตปลอดโรคระบาดหรือเข้าในราชอาณาจักร 
“เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์”  หมายความว่า  เคร่ืองหมายซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่  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  



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๑) นายสัตวแพทย์และสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์  
(๒) ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นสัตวแพทย์เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และต้องมี

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
กําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  ยกเว้นค่าธรรมเนียม  และกําหนดกิจการอื่น   
กับออกประกาศและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง  ประกาศและระเบียบนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
มาตรา ๖ ให้อธิบดีมีอํานาจออกประกาศและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ประกาศและระเบียบนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

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  ในกฎกระทรวงดังกล่าวให้คํานึงถึงความเหมาะสมเก่ียวกับสภาพของสัตว์  
และวัตถุประสงค์ของการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

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 ในท้องที่ใดเม่ืออธิบดีเห็นสมควรให้มีการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ชนิดใด  

ให้อธิบดีประกาศกําหนดให้ท้องที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนของท้องที่ต้องมีการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์
สําหรับสัตว์หรือซากสัตว์ชนิดนั้น  

การทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  ลักษณะ  ราคาและการยกเว้นราคาเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  
และการดําเนินการก่อนหรือหลังการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไข
ที่อธิบดีประกาศกําหนด  

ในกรณีที่ประกาศตามวรรคสองกําหนดให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์มีหน้าที่ทําเคร่ืองหมาย
ประจําตัวสัตว์  หรือดําเนินการก่อนหรือหลังการทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  ให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ 
ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว  

มาตรา ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใด 
(๑) ทาํเคร่ืองหมายประจําตัวสตัว์ปลอม  หรือแปลงหรือแก้ไขเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ที่แท้จริง   

เพื่อให้เข้าใจว่าเป็นเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) ใช้เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ปลอม  หรือเครื่องหมายประจําตัวสัตว์ที่มีการแปลงหรือแก้ไข 
(๓) ทําลายเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว ์ ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  

เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดในการจําแนกหรือตรวจสอบสัตว์หรือซากสัตว์ 
มาตรา ๑๑ ให้เจ้าของสัตว์แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  สารวัตร  หรือสัตวแพทย์  ภายในเวลา 

สิบสองชั่วโมงนับแต่เวลาที่ทราบว่าสัตว์ป่วยหรือตาย  เม่ือมีกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัตว์ป่วยหรือตายโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาด 
(๒) มีสัตว์ป่วยหรือตายโดยไม่รู้สาเหตุ  
(๓) ในหมู่บ้านเดียวกัน  หรือบริเวณใกล้ เคียงกัน  มีสัตว์ ป่วยหรือตายมีอาการคล้ายคลึงกัน 

ในระยะเวลาห่างกันไม่เกินเจ็ดวัน 
การแจ้งและการดําเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตายตามวรรคหน่ึง  และการกําหนดชนิด  จํานวน  

และลักษณะการป่วยหรือตายของสัตว์ตาม  (๒)  และ  (๓)  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
เม่ือมีสัตว์ตามวรรคหน่ึงป่วย  ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมสัตว์ป่วยทั้งหมดไว้ภายในบริเวณที่สัตว์อยู่  

และห้ามมิให้เจ้าของสัตว์หรือบุคคลอื่นใดเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยไปจากบริเวณน้ัน  เม่ือมีสัตว์ตามวรรคหนึ่งตาย  
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ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมซากสัตว์นั้นให้คงอยู่  ณ  ที่ที่สัตว์นั้นตายและห้ามมิให้เจ้าของสัตว์หรือบุคคลอื่นใด  
เคลื่อนย้าย  ชําแหละ  หรือกระทําการอื่นใดแก่ซากสัตว์นั้น  เว้นแต่มีการดําเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตาย
ตามที่อธิบดีประกาศกําหนดตามวรรคสอง  หรือสัตวแพทย์ได้ตรวจพิสูจน์แล้วว่าสัตว์นั้นมิได้ป่วยหรือตาย
โดยโรคระบาด  หรือสัตวแพทย์สั่งเป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๑๒ เม่ือได้มีการแจ้งตามมาตรา ๑๑ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสัตว์ป่วยหรือตาย 
โดยโรคระบาด พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสารวัตรมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์จัดการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) กักขัง  แยก  หรือย้ายสัตว์ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยไว้ภายในเขตตามวิธีการที่กําหนด 
(๒) ฝัง  หรือเผาซากสัตว์นั้น  ณ ที่ที่กําหนด  ถ้าการฝังหรือเผาไม่อาจทําได้ให้ทําลายโดยวิธีอื่น

ตามที่เห็นสมควร  
(๓) กักขัง  แยก  หรือย้ายสัตว์ที่อยู่ร่วมฝูงหรือเคยอยู่ร่วมฝูงกับสัตว์ที่ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยหรือตาย

ไว้ภายในเขตตามวิธีการที่กําหนด 
มาตรา ๑๓ เม่ือได้มีการแจ้งตามมาตรา   ๑๑  หรือตรวจพบ  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสัตว์ป่วย

หรือตายโดยโรคระบาด  นอกจากสัตวแพทย์มีอํานาจตามมาตรา  ๔๐  แล้ว  ให้มีอํานาจตรวจสัตว์
หรือซากสัตว์  รวมทั้งออกคําสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์จัดการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กักขัง  แยก  หรือย้ายสัตว์ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยไว้ภายในเขตตามวิธีการที่กําหนด  หรือให้ได้รับ
การรักษาตามที่เห็นสมควร 

(๒) ฝัง  หรือเผาซากสัตว์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ณ  ที่ที่กําหนด  ถ้าการฝังหรือเผาไม่อาจทําได้  
ให้ทําลายโดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควร  

(๓) กักขัง  แยก  หรือย้ายสัตว์ที่อยู่ร่วมฝูงหรือเคยอยู่ร่วมฝูงกับสัตว์ที่ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยหรือตาย
ไว้ภายในเขตตามวิธีการที่กําหนด  หรือให้ได้รับการป้องกันโรคระบาดตามที่เห็นสมควร  

(๔) ทําลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอนัควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด  หรือสัตว์หรือซากสัตว์
ที่เป็นพาหะของโรคระบาด  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด  ทั้งนี้  ให้ชดใช้ราคาแก่เจ้าของ
สัตว์หรือซากสัตว์ไม่ต่ํากว่าสามในสี่ของราคาสัตว์หรือซากสัตว์ซึ่งอาจขายได้ในตลาดท้องที่ก่อนเกิด 
โรคระบาด  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  เว้นแต่กรณีที่เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ได้
จงใจกระทําความผิดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) กําจัดเชื้อโรคที่อาหารสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดตามวิธีการที่กําหนด  
(๖) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคระบาดในท่ีที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด

ตามวิธีการที่กําหนด 
มาตรา ๑๔ เม่ือมีสัตว์ที่ไม่ปรากฏเจ้าของป่วยหรือตายในที่ดินของบุคคลใดโดยรู้ว่าเป็น 

โรคระบาดหรือโดยไม่รู้สาเหตุ  ให้เจ้าของที่ดินนั้นมีหน้าที่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  สารวัตร  หรือสัตวแพทย์



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ภายในเวลาสิบสองชั่วโมงนับแต่เวลาที่ทราบว่าสัตว์ป่วยหรือตาย  และให้นําความในมาตรา ๑๑  วรรคสอง  
มาใช้บังคับกับเจ้าของที่ดินด้วยโดยอนุโลม  

ห้ามมิให้บุคคลใดเคลื่อนย้าย  ชําแหละ  หรือกระทําการอื่นใดแก่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง  
เว้นแต่มีการดําเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตายตามที่อธิบดีประกาศกําหนดตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง   
หรือสัตวแพทย์ได้ตรวจพิสูจน์แล้วว่าสัตว์นั้นมิได้ป่วยหรือตายโดยโรคระบาด  หรือสัตวแพทย์สั่งเป็นอย่างอื่น 

ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง  เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด  
ให้สัตวแพทย์ทําลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น  และสัตว์หรือซากสัตว์อื่นที่เป็นพาหะของโรคระบาด หรือจัดการ
โดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันมิให้โรคระบาดแพร่กระจายต่อไป 

เม่ือปรากฏเจ้าของสัตว์ในภายหลัง ให้กรมปศุสัตว์หรือเจ้าของที่ดินมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าย 
ที่จําเป็นเท่าที่จ่ายจริงจากเจ้าของสัตว์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๕ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่  สารวัตร  หรือสัตวแพทย์ได้รับแจ้งหรือตรวจพบว่ามีสัตว์ป่วย
หรือตายโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาดหรือโดยไม่รู้สาเหตุในที่สาธารณะ  หรือในที่ดินที่ไม่ปรากฏเจ้าของ พนักงานเจ้าหน้าที่  
สารวัตร  หรือสัตวแพทย์มีอํานาจกักสัตว์ที่ป่วยหรือตายนั้นไว้ตามที่เห็นสมควรภายในบริเวณน้ัน 

ห้ามมิให้บุคคลใดเคลื่อนย้าย  ชําแหละ  หรือกระทําการอื่นใดแก่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง  
จนกว่าสัตวแพทย์ได้ตรวจพิสูจน์แล้วว่าสัตว์นั้นมิได้ป่วยหรือตายโดยโรคระบาดหรือสัตวแพทย์สั่งเป็นอย่างอื่น 

ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง  เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด  
ให้สัตวแพทย์ทําลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น  และสัตว์หรือซากสัตว์อื่นที่เป็นพาหะของโรคระบาด หรือจัดการ
โดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันมิให้โรคระบาดแพร่กระจายต่อไป 

เม่ือปรากฏเจ้าของสัตว์ในภายหลัง  ให้กรมปศุสัตว์มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่จําเป็นเท่าที่จ่ายจริง
จากเจ้าของสัตว์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

มาตรา ๑๖ ห้ามมิให้บุคคลใดขุดซากสัตว์ที่ฝังไว้แล้วตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้   
เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์  หรือเป็นการดําเนินการโดยสัตวแพทย์ 

ส่วนที่  ๒ 
เขตปลอดโรคระบาด 

 
 

มาตรา ๑๗ ในท้องที่ใดเม่ือรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการป้องกันการเกิดโรคระบาดโรคใด 
ในสัตว์ชนิดใด  ให้รัฐมนตรีประกาศกําหนดท้องที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเขตปลอดโรคระบาด   
หรือเขตกันชนโรคระบาดสําหรับโรคนั้นในสัตว์ชนิดนั้น  และให้ระบุชนิดของสัตว์และซากสัตว์ที่ห้ามเคลื่อนย้าย
ไว้ในประกาศด้วย 

ก่อนการประกาศกําหนดให้ท้องที่ใดเป็นเขตปลอดโรคระบาดตามวรรคหน่ึง  ให้รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดท้องที่นั้นเป็นเขตควบคุมโรคระบาด  และให้ระบุชนิดของสัตว์และโรคระบาด  รวมทั้งชนิดของสัตว์
และซากสัตว์ที่ห้ามเคลื่อนย้ายไว้ในประกาศด้วย 



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

เม่ือได้ประกาศเป็นเขตควบคุมโรคระบาดตามวรรคสองแล้ว  ให้อธิบดีประกาศกําหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขเพื่อให้มีการประกาศเป็นเขตปลอดโรคระบาด 

มาตรา ๑๘ เม่ือได้ประกาศเขตควบคุมโรคระบาด  เขตปลอดโรคระบาด หรือเขตกันชนโรคระบาด
ตามมาตรา  ๑๗  แล้ว  ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามที่ระบุในประกาศดังกล่าวเข้าในหรือ
ผ่านเขตน้ัน  เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือสัตวแพทย์ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกคร้ังที่มี
การเคลื่อนย้าย 

มาตรา ๑๙ ภายในเขตควบคุมโรคระบาด  เขตปลอดโรคระบาดหรือเขตกันชนโรคระบาด   
ถ้าปรากฏว่ามีโรคระบาด  หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคระบาด  สัตวแพทย์จะประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว
ตามมาตรา  ๒๐  หรือผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเขตโรคระบาดหรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา  ๒๑  
แล้วแต่กรณี  ก็ได้ 

เม่ือสามารถควบคุมโรคระบาดน้ันในเขตโรคระบาดได้  หรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคระบาดนั้น
ในเขตเฝ้าระวังโรคระบาด  แล้วแต่กรณี  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งยกเลิกประกาศเขตโรคระบาดหรือ 
เขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามวรรคหนึ่งโดยเร็ว  และปิดประกาศให้ประชาชนในท้องที่นั้นทราบ  ในกรณี 
ที่เขตดังกล่าวเคยเป็นเขตปลอดโรคระบาดตามมาตรา  ๑๗  วรรคหน่ึง  ให้ถือว่าเขตนั้นเป็นเขตควบคุม 
โรคระบาดตามมาตรา  ๑๗  วรรคสอง 

ส่วนที่  ๓ 
เขตโรคระบาด 

 
 

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่สัตวแพทย์เห็นว่า  โรคระบาดที่ตรวจพบในท้องที่ที่ รับผิดชอบจะระบาด
ออกไป  หรือท้องที่อื่นที่ติดต่อกับท้องที่นั้นจะระบาดเข้ามา  และท้องที่ที่รับผิดชอบนั้นยังไม่มีการประกาศ
ให้เป็นเขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา  ๒๑  ให้สัตวแพทย์มีอํานาจประกาศ
กําหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวในท้องที่ที่รับผิดชอบมีรัศมีไม่เกินห้ากิโลเมตรจากท่ีที่ตรวจพบโรคระบาดน้ัน  
และให้ระบุชนิดของสัตว์และโรคระบาด  รวมทั้งสัตว์และซากสัตว์ที่ห้ามเคลื่อนย้ายไว้ในประกาศด้วย 

ประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้ใช้บังคับได้สามสิบวันนับแต่วันประกาศและให้ปิดไว้  ณ  สํานักงานเขต  
ที่ว่าการอําเภอ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล  สํานักงานเทศบาล  ที่ทําการกํานัน  ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน  
และที่ชุมนุมชนภายในท้องที่นั้น 

มาตรา ๒๑ ในท้องที่จังหวัดใดมีหรือสงสัยว่ามีโรคระบาด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจประกาศ
กําหนดท้องที่จังหวัดนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด  แล้วแต่กรณี  
และให้ระบุชนิดของสัตว์และโรคระบาด  รวมทั้งสัตว์และซากสัตว์ที่ห้ามเคลื่อนย้ายไว้ในประกาศด้วย 

ประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้ปิดไว้  ณ  ศาลากลางจังหวัด  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  ศาลาว่าการ 
เมืองพัทยา  สํานักงานเขต  ที่ว่าการอําเภอ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ที่ทําการองค์การบริหาร



หน้า   ๒๙ 
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ส่วนตําบล  สํานักงานเทศบาล  ที่ทําการกํานัน  ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน  ที่ชุมนุมชนภายในท้องที่นั้น  และที่ทําการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

มาตรา ๒๒ เม่ือได้ประกาศกําหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวตามมาตรา  ๒๐  หรือประกาศกําหนด
เขตโรคระบาดหรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา  ๒๑  ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์
ตามที่กําหนดในประกาศดังกล่าว  เข้า  ออก  ผ่าน  หรือภายในเขตน้ัน  เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจําเขตนั้นทุกคร้ังที่มีการเคลื่อนย้าย 

มาตรา ๒๓ ภายในเขตโรคระบาด  หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา  ๒๑  เม่ือสามารถ
ควบคุมโรคระบาดน้ันในเขตโรคระบาดได้  หรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคระบาดนั้นในเขตเฝ้าระวัง 
โรคระบาด  แล้วแต่กรณี  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งยกเลิกประกาศเขตโรคระบาดหรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด
โดยเร็ว  และปิดประกาศให้ประชาชนในท้องที่นั้นทราบ 

หมวด  ๒ 
การขออนุญาต  การออกใบอนุญาต  และหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต 

 
 

มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอันเกิดจากการค้าสัตว์หรือ 
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  แลกเปล่ียน  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  ให้ย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอแล้ว  
ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่านายทะเบียนจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น 
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การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๗ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  
ให้ย่ืนคําขอต่อนายทะเบียน  และให้การโอนมีผลเม่ือได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 

การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  ตาย  และมีทายาท 
หรือผู้ได้รับความยินยอมจากทายาทย่ืนคําขอแสดงความจํานงต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้รับใบอนุญาตตาย  เพื่อขอประกอบกิจการที่ผู้ตายได้รับอนุญาตน้ันต่อไป  เม่ือได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนแล้ว  
ให้ผู้แสดงความจํานงนั้นประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตน้ันสิ้นอายุ  ในกรณีเช่นว่านี้ให้ถือว่า   
ผู้แสดงความจํานงเป็นผู้ รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  แล้วแต่กรณี  ตั้งแต่วันที่ 
ผู้รับใบอนุญาตตาย 

การขอแสดงความจํานงและการอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  สูญหาย  ชํารุดหรือถูกทําลาย
ในสาระสําคัญ  ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อนายทะเบียนและย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้ทราบการสูญหาย  ชํารุดหรือถูกทําลายดังกล่าว 

การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขรายการในใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอต่อนายทะเบียน 

การขอและการอนุญาตแก้ไขรายการในใบอนุญาต  และรายละเอียดของรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด  ผู้ใดนําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่าน
ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์  ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกคร้ังที่นําเข้า  
ส่งออกหรือนําผ่านราชอาณาจักร 

การขออนุญาต  การออกใบอนุญาต  และวิธีการนําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่านราชอาณาจักร   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๒ ให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๑  ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) ทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์ก่อนการนําเข้า  ส่งออก  หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์

หรือซากสัตว์  และให้นําความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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(๒) นําสัตว์หรือซากสัตว์ที่ได้ดําเนินการตาม  (๑)  เข้า  ออกหรือผ่านท่าเข้าหรือท่าออกตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด  และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๓ เม่ือปรากฏว่าท้องที่ใดภายนอกราชอาณาจักรมีหรือสงสัยว่ามีโรคระบาด ให้อธิบดี
มีอํานาจประกาศเพื่อชะลอการนําเข้าหรือนําผา่นราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์จากท้องที่นั้นได้คร้ังละ
ไม่เกินเก้าสิบวัน  หากรัฐมนตรีเห็นสมควรอาจประกาศกําหนดห้ามการนําเข้า  หรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์
หรือซากสัตว์จากท้องที่นั้นได้ 

มาตรา ๓๔ ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๒๒  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุม
โรคระบาด  ผู้ใดนําสัตว์หรือซากสัตว์ดังต่อไปน้ีไปยังท้องที่จังหวัดอื่นต้องทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  
และให้นําความในมาตรา  ๙  วรรคสอง  และวรรคสาม  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  และต้องได้รับใบอนุญาตจาก
สัตวแพทย์ประจําท้องที่ต้นทางทุกคร้ัง 

(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  การตรวจโรคและทําลายเช้ือโรคจากสัตว์หรือซากสัตว์

ตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 
การออกใบอนุญาตตามวรรคสอง  สัตวแพทย์จะกําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับยานพาหนะและการใช้เส้นทาง  

หรือเง่ือนไขอื่นตามที่จําเป็นไว้ในใบอนุญาตก็ได้ 
มาตรา ๓๕ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๔  ต้องนําสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านด่านกักกันสัตว์  

ทั้งนี้  ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 
มาตรา ๓๖ ผู้ใดประสงค์จะให้มีการดําเนินการเก่ียวกับการขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในต่างประเทศ  หรือนอกสถานที่ทําการโดยปกติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ  ให้ผู้นั้นจัดหา
ยานพาหนะและรับผิดชอบชําระค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการปฏิบัติงานดังกล่าว
ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การจ่ายค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นต้องจ่ายเนื่องในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๗ ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากใบอนุญาตนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้า  ออก  หรือ
ผ่านราชอาณาจักร  และค่าที่พักสัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร  ให้หักไว้
เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการนําสัตว์หรือซากสัตว์เข้า  ออก  หรือผ่านราชอาณาจักรเป็นจํานวน
ไม่เกินร้อยละห้าสิบของเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว  ส่วนที่เหลือให้นําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  ทั้งน้ี  ตามระเบียบ 
ที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
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หมวด  ๓ 
การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต 
 

 

มาตรา ๓๘ เม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  แล้วแต่กรณี  
หากสัตวแพทย์เห็นสมควร  ให้เสนอความเห็นต่อนายทะเบียนเพื่อพิจารณาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต  
และนายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้คร้ังละไม่เกินเก้าสิบวัน  ทั้งนี้  ในคําสั่งดังกล่าวจะกําหนด
เง่ือนไขเท่าที่จําเป็นให้ผู้ถูกพักใช้ใบอนุญาตต้องปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่มีการฟ้องผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวต่อศาลว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  แล้วแต่กรณี  นายทะเบียนจะสั่งพักใช้
ใบอนุญาตน้ันไว้จนกว่าศาลจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได้ 

ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  ซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการ
ตามใบอนุญาตที่ถูกสั่งพักใช้นั้น 

ให้นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตในกรณีที่ผู้ รับใบอนุญาตฝ่าฝืนคําสั่งพักใช้
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  หรือกรณีที่จะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๙ นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตก่อนกําหนดเวลาได้   
เม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดตาม
มาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  และได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่นายทะเบียนกําหนดตามมาตรา  ๓๘  วรรคหน่ึง  แล้ว 

หมวด  ๔ 
อํานาจหน้าที่ของสัตวแพทย์และสารวัตร 

 
 

มาตรา ๔๐ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด  เม่ือปรากฏว่ามีหรือสงสัยว่ามี
เชื้อโรคระบาด  หรือพาหะของโรคระบาด  ให้สัตวแพทย์มีอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ออกประกาศหรือสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์แจ้งจํานวนสัตว์หรือซากสัตว์  
และถ้าเห็นสมควรจะให้นําสัตว์หรือซากสัตว์นั้นมาเพื่อให้สัตวแพทย์ทําการตรวจโรค  เก็บตัวอย่าง  
ป้องกันโรคระบาด  หรือทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  ก็ได้ 

(๒) สั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์กักสัตว์หรือซากสัตว์ไว้  ณ  ที่ที่เห็นสมควร 
ตามความจําเป็นเพื่อตรวจโรค 

(๓) เรียกตรวจยานพาหนะ  หรือเข้าไปในอาคาร  หรือสถานที่อื่นใดเพื่อตรวจโรค  เก็บตัวอย่าง  
ป้องกันโรคระบาด  หรือทําเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  ในการน้ีให้สัตวแพทย์มีอํานาจสั่งเป็นหนังสือ 
ให้เจ้าของยานพาหนะ  อาคารหรือสถานที่อื่นใด  ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคระบาดหรือพาหะของ



หน้า   ๓๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

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 

การดําเนินการของสัตวแพทย์ตามวรรคหน่ึง  ให้ผู้ที่เก่ียวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร 
ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้สัตวแพทย์เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๔๑ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้สารวัตรมีอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  

เพื่อตรวจหรือควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เข้าไปในอาคาร  หรือสถานที่อื ่นใด  ในกรณีที ่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  เพื่อตรวจค้นและยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ที่เก่ียวกับการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้   หรือพยานหลักฐานอื่นที่ เ ก่ียวข้อง  หรือจับกุมผู้กระทําความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้  โดยไม่ต้องมีหมายค้น  ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) เม่ือปรากฏความผิดซึ่งหน้ากําลังกระทําในอาคารหรือสถานที่นั้น 
 (ข) เม่ือบุคคลท่ีได้กระทําความผิดซึ่งหน้า  ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไป  หรือมีเหตุอันแน่นแฟ้น 

ควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในอาคารหรือสถานที่นั้น 
 (ค) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสัตว์หรือซากสัตว์ที่เก่ียวกับการกระทําความผิด

ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือพยานหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง  ได้ซ่อนหรืออยู่ในอาคารหรือสถานท่ีนั้น  
ประกอบกับต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้  สัตว์หรือซากสัตว์ 
หรือพยานหลักฐานนั้นจะถูกโยกย้าย  ทําลาย  หรือทําให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 

 (ง) เม่ือผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าของอาคารหรือสถานท่ี  และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับได้
โดยไม่ต้องมีหมายตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ 

(๓) สั่งเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะให้หยุดหรือจอด  เพื่อตรวจหรือควบคุมให้การเป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือเพื่อตรวจค้นยานพาหนะในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือ 
ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
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(๔) จับกุมผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ต้องมีหมายจับ  เม่ือปรากฏว่ามี 
การกระทําความผิดซึ่งหน้า  หรือมีเหตุอื่นที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้  เพื่อส่ง
พนักงานสอบสวนดําเนินการต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(๕) ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์  เอกสาร  หรือพยานหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้องเพื่อให้การเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้  หรือในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๖) ยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์  ยานพาหนะ  เอกสาร  หรือพยานหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้องกับ
การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงสัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา  ๔๒  วรรคสาม 

ในการน้ีให้สารวัตรมีอํานาจสอบถามข้อเท็จจริง  หรือเรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง
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  ให้ผู้ที่เก่ียวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร 
มาตรา ๔๒ ให้สารวัตรมีอํานาจยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้าหรือนําผ่านราชอาณาจักร  

เม่ือสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด 
ในกรณีที่สัตวห์รือซากสตัว์ตามวรรคหน่ึง  เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด  ให้สัตวแพทย์

ทําลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น  หรือจัดการโดยวิธีอื่นตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหน่ึงได้นําเข้า  หรือนําผ่านราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับใบอนุญาต

ตามมาตรา  ๓๑  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๒  หรือมาตรา  ๓๓  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวมิได้เป็นโรคระบาดหรือมิได้เป็นพาหะของโรคระบาด   

ให้สารวัตรมีอํานาจสั่งให้เจ้าของ  ผู้นําเข้าหรือนําผ่านส่งกลับสัตว์หรือซากสัตว์นั้นไปยังประเทศต้นทาง  
ทั้งนี้  การดําเนินการส่งกลับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๒) กรณีที่วิธีการตรวจพิสูจน์ไม่อาจกระทําได้โดยง่ายหรือไม่คุ้มค่าในอันที่จะพิสูจน์ว่าสัตว์ 
หรือซากสัตว์ดังกล่าวเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด  ให้สัตวแพทย์ทําลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น  
หรือจัดการโดยวิธีอื่นตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการยึด  อายัด  หรือทําลาย  ให้เจ้าของ  ผู้นําเข้าหรือนําผ่านสัตว์หรือซากสัตว์
เป็นผู้รับผิดชอบ 
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มาตรา ๔๓ สัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา  ๔๒  วรรคสาม  (๑)  ให้ตกเป็นของกรมปศุสัตว์   
ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏเจ้าของ  ผู้นําเข้าหรือนําผ่าน  หรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของผู้นําเข้าหรือ 
นําผ่านภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีการประกาศหาตัวบุคคลดังกล่าว  ทั้งนี้  การออกประกาศ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

(๒) เจ้าของ  ผู้นําเข้าหรือนําผ่านไม่ส่งกลับหรือไม่สามารถส่งกลับไปยังประเทศต้นทางภายในเวลา
สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบคําสั่งให้ส่งกลับ 

ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา  ๔๒  วรรคสาม  (๑)  เป็นของเสียง่ายหรือถ้าเก็บไว้ 
จะเป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย  หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่าของสิ่งนั้น  สารวัตรที่ได้รับ
มอบหมายจากอธิบดีจะจัดการขายทอดตลาดเสียก่อนที่สิ่งนั้นจะตกเป็นของกรมปศุสัตว์ก็ได้  ทั้งนี้   
ให้นําความในมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้สารวัตรที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีมีอํานาจจัดการ
ขายทอดตลาดสัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหน่ึง  ทั้งนี้  ให้นําความในมาตรา  ๔๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๔ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้สารวัตรเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง 
หรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๔๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์หรือสารวัตรตามพระราชบัญญัตินี้  ให้แสดง 
บัตรประจําตัวต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

บัตรประจําตัวตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 
หมวด  ๕ 

การขายทอดตลาด  และการจ่ายเงินสินบน 
 

 

มาตรา ๔๖ สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา  ๔๑  (๖)  ให้ตกเป็นของกรมปศุสัตว์  ในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏเจ้าของ  หรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มี 
การประกาศหาตัวเจ้าของ  ทั้งนี้  การออกประกาศดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

(๒) ไม่มีการดําเนินคดีและผู้เป็นเจ้าของมิได้ร้องขอคืนภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ 
แจ้งคําสั่งว่าไม่มีการดําเนินคดี 

(๓) มีการดําเนินคดีและพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือศาลไม่ได้พิพากษาให้ริบ  
และผู้เป็นเจ้าของมิได้ร้องขอคืนภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี  หรือวันที่ศาล 
มีคําพิพากษาถึงที่สุด  แล้วแต่กรณี 



หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ในกรณีที่สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา  ๔๑  (๖)  เป็นของเสียง่าย  หรือถ้าเก็บไว้จะเป็น 
การเสี่ยงต่อความเสียหาย  หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่าของสิ่งนั้น  สารวัตรที่ได้รับมอบหมาย
จากอธิบดีจะจัดการขายทอดตลาดเสียก่อนคดีถึงที่สุด  หรือก่อนที่สิ่งนั้นจะตกเป็นของกรมปศุสัตว์ก็ได้  
เงินค่าของสิ่งนั้นเม่ือหักค่าใช้จ่ายแล้ว  เหลือเงินจํานวนสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนสิ่งนั้นโดยฝากไว้กับ 
ธนาคารของรัฐ  หรือธนาคารพาณิชย์ตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๔๗ สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา  ๔๑  (๖)  เฉพาะในส่วนที่ตกเป็นของกรมปศุสัตว์
ตามมาตรา  ๔๖  วรรคหน่ึง  สารวัตรที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีมีอํานาจจัดการขายทอดตลาด  และให้
หักเงินที่ขายได้เป็นค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงในการดําเนินการใด ๆ  เพื่อให้สัตว์หรือซากสัตว์ของกลาง 
ปลอดจากโรคระบาด  เหลือเท่าใดให้หักไว้ไม่เกินก่ึงหนึ่งเพื่อจ่ายเป็นเงินสินบน  ส่วนที่เหลือให้นําส่ง 
เป็นเงินรายได้แผ่นดิน  การจ่ายเงินสินบนให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่มีการจับกุมผู้กระทําความผิด  เมื่อพนักงานอัยการร้องขอให้ศาลสั่ง
จ่ายเงินสินบนแก่ผู้นําจับร้อยละย่ีสิบห้าของจํานวนเงินสุทธิจากการขายทอดตลาดของกลางที่ศาลส่ังริบ  
ส่วนที่เหลือให้นําส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 

มาตรา ๔๙ การขายทอดตลาดตามมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  มาตรา  ๔๗  หรือมาตรา  ๔๘   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

มาตรา ๕๐ ในกรณีที่มีของกลางตามมาตรา  ๔๗  หรือมาตรา  ๔๘  แต่ขายทอดตลาด 
ของกลางไม่ได้  หรือในกรณีที่ไม่มีของกลาง  ให้จ่ายเงินสินบนจากเงินค่าปรับที่ได้ชําระต่อศาลหรือค่าปรับ
จากการเปรียบเทียบไม่เกินก่ึงหนึ่งของจํานวนเงินค่าปรับดังกล่าว  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  ผู้ย่ืนคําขอมีสิทธิอุทธรณ์ 
คําสั่งดังกล่าวเป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งนั้น 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
ในกรณีที่นายทะเบียนไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ก่อนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัยอุทธรณ์ 

ตามวรรคสอง  รัฐมนตรีอาจพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการไปพลางก่อนได้เม่ือมีคําขอของผู้อุทธรณ์ 



หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก 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 
ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ 
ครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว 

หมวด  ๗ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๕๕ เจ้าของสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๗  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ  และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทจนกว่า
จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๕๖ เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๘  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๗ เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๙  วรรคสาม  ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  

มาตรา ๕๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๐  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๙ เจ้าของสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๑  วรรคหนึ่ง  ไม่ดําเนินการตามมาตรา  ๑๑  
วรรคสอง  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๑  วรรคสาม  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๑  วรรคสาม  มาตรา  ๑๔  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๑๕  วรรคสอง  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๑ เจ้าของสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือสารวัตรตามมาตรา  ๑๒  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 



หน้า   ๓๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๖๒ เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของสัตวแพทย์ตามมาตรา  ๑๓  
หรือประกาศหรือคําสั่งของสัตวแพทย์ตามมาตรา ๔๐  (๑)  หรือ  (๒)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๓ เจ้าของที่ดินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๑๔  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งหม่ืนบาท 

มาตรา ๖๔ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๖  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๕ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๑๘  หรือมาตรา  ๒๒  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี   
หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๔  วรรคหน่ึง  หรือมาตรา  ๒๕  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและ
เง่ือนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดตามมาตรา  ๒๔  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๒๕  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี  ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๗ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๙  
วรรคหน่ึง  หรือมาตรา  ๓๐  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 

มาตรา ๖๘ ผู้ใดนําเข้า  ส่งออกหรือนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๑  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๙ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๑  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๒  หรือฝ่าฝืนประกาศ 
ของอธิบดีที่ออกตามมาตรา  ๓๓  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๐ ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา  ๓๓  ต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  หรือทั้งจาํทั้งปรับ 

มาตรา ๗๑ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๔  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี   
หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๔  ผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่สัตวแพทย์กําหนด 
ในใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๔  วรรคสาม  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๒ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๔  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๕  ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 



หน้า   ๓๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๗๓ ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๘  วรรคสาม  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๔ เจ้าของยานพาหนะ  อาคารหรือสถานที่ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของสัตวแพทย์
ตามมาตรา  ๔๐  (๓)  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๕ ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  สารวัตรหรือสัตวแพทย์
ตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกตามสมควรในการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์ตามมาตรา  ๔๐  วรรคสอง  
หรือสารวัตรตามมาตรา  ๔๑  วรรคหก  หรือไม่ให้ถ้อยคํา  ไม่ส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นที่เก่ียวข้อง
ตามมาตรา  ๔๑  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท   
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๗๖ ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล   
ถ้าการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ  หรือการกระทําของบุคคลใด  หรือไม่สั่งการ  
หรือไม่กระทําการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระทําของกรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบ 
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น  ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย 

มาตรา ๗๗ ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  
ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได้  และเม่ือผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวน 
ที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กําหนดแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา 

การเปรียบเทียบตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
มาตรา ๗๘ เม่ือศาลได้พิพากษาลงโทษผู้ ใดเนื่องจากได้กระทําความผิดตามมาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๕  มาตรา  ๖๖  มาตรา  ๖๘  มาตรา  ๖๙  มาตรา  ๗๐  มาตรา  ๗๑  หรือมาตรา  ๗๒  ให้ศาลมีอํานาจ
สั่งริบสัตว์  ซากสัตว์  ยานพาหนะ  เคร่ืองหมายประจําตัวสัตว์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ภาชนะบรรจุ  หรืออุปกรณ์ 
ที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิดเสียทั้งสิ้น  เว้นแต่ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วย
ในการกระทําความผิด 

ในกรณีที่ศาลส่ังให้ริบทรัพย์สินตามวรรคหน่ึงแล้ว  หากปรากฏในภายหลังโดยคําร้องของเจ้าของ
แท้จริงว่าผู้เป็นเจ้าของแท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทําความผิด  ให้ศาลส่ังให้คืนทรัพย์สินดังกล่าว   
แต่คําร้องของเจ้าของแท้จริงนั้นจะต้องกระทําต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุด 

สิ่งที่ศาลส่ังริบตามวรรคหน่ึงให้ตกเป็นของกรมปศุสัตว์  และให้สารวัตรที่ได้รับมอบหมาย 
จากอธิบดีมีอํานาจดําเนินการขายทอดตลาดตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ตามมาตรา  ๔๙  หรือจัดการอย่างอื่นตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 



หน้า   ๔๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๗๙ ใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๔๙๙  ให้ใช้ได้
ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ  และถ้าจะต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาต 
สิ้นอายุ 

มาตรา ๘๐ คําขออนุญาตใด ๆ  ที่ได้ย่ืนไว้ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 อัตราค่าธรรมเนียม 
 

 
(๑) 
 
(๒) 

คําขออนญุาต หรือคําขอตอ่อายใุบอนญุาตตาม
มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕  
ใบอนญุาตทําการค้าหรือหากําไร 
ในลกัษณะคนกลางซึง่สตัว์ตามมาตรา ๒๔ 
ในกรณีตอ่ไปนี ้ 
(ก) นําเข้าในราชอาณาจกัร  
(ข) สง่ออกนอกราชอาณาจกัร 
(ค) นําเข้าในและสง่ออกนอกราชอาณาจกัร 
(ง) ภายในราชอาณาจกัร 
(จ) ภายในจงัหวดั 

 
ฉบบัละ 
 
 
 
ฉบบัละ 
ฉบบัละ 
ฉบบัละ 
ฉบบัละ 
ฉบบัละ 

 
       ๑๐๐ บาท 

 
 
 

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

(๓) 
 
 
 
 
 

ใบอนญุาตทําการค้าหรือหากําไร 
ในลกัษณะคนกลางซึง่ซากสตัว์ตาม 
มาตรา ๒๔ ในกรณีตอ่ไปนี ้ 
(ก) นําเข้าในราชอาณาจกัร  
(ข) สง่ออกนอกราชอาณาจกัร 
(ค) นําเข้าในและสง่ออกนอกราชอาณาจกัร 
(ง) ภายในราชอาณาจกัร 
(จ) ภายในจงัหวดั 

 
 
 
ฉบบัละ 
ฉบบัละ 
ฉบบัละ 
ฉบบัละ 
ฉบบัละ 

 
 
 

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

(๔) ใบอนญุาตขาย จําหน่าย จา่ย แจก แลก 
เปลี่ยน หรือมีไว้เพ่ือขายซึง่นํา้เชือ้สําหรับ 
ผสมพนัธุ์ เอม็บริโอ หรือมีพอ่พนัธุ์ของสตัว์ 
เพ่ือให้บริการผสมพนัธุ์แก่สตัว์ของบคุคลอ่ืน
โดยวิธีธรรมชาติ ตามมาตรา ๒๕ ในกรณี 
ตอ่ไปนี ้
(ก) สง่ออกนอกราชอาณาจกัร 
(ข) ภายในราชอาณาจกัร 

 
 
 
 
 
 
ฉบบัละ 
ฉบบัละ 

 
 
 
 
 
 

    ๘,๐๐๐ บาท 
    ๒,๐๐๐ บาท 

 /(๕) 
 

 
 
 



-   ๒   - 
 
(๕) ใบอนญุาตนําสตัว์เข้ามาในราชอาณาจกัร 

(ก) ช้าง 
(ข) ม้า  โค  กระบือ  ลา  ลอ่  แพะ  แกะ  สกุร 
(ค) สนุขั  แมว  กระตา่ย  ลงิ  ชะนี 
(ง) นกกระจอกเทศ  นกอีม ู
(จ) ไก่  เป็ด  หา่น  และสตัว์ปีกชนิดอ่ืน 
(ฉ) สตัว์ชนิดอ่ืน 
 
 
 
(ช) นํา้เชือ้สําหรับผสมพนัธุ์ 
(ซ) เอม็บริโอ 

(ฌ) ไข่นกกระจอกเทศ  ไข่นกอีม ู  
       สําหรับใช้ทําพนัธุ์ 
(ญ) ไขส่ําหรับใช้ทําพนัธุ์ 

 
เชือกละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
 
 
 
โดสละ 
ตวัละ 
 
ฟองละ 
ฟองละ 

 
    ๒,๕๐๐  บาท 
    ๑,๐๐๐  บาท 
       ๕๐๐  บาท 
    ๒,๐๐๐  บาท 
         ๕๐  บาท 
๑,๐๐๐  บาท 

ในกรณีท่ีไม่สะดวก 
ในการนบัจํานวนให้คิดเป็น 
กิโลกรัมละ      ๑,๐๐๐  บาท 

       ๑๐๐  บาท 
    ๑,๐๐๐  บาท 

 
       ๕๐๐  บาท 
         ๕๐  บาท 

(๖) ใบอนญุาตนําสตัว์ออกนอกราชอาณาจกัร 
(ก) ช้าง 
(ข) ม้า  โค  กระบือ  ลา  ลอ่  แพะ  แกะ  สกุร 
(ค) สนุขั  แมว  กระตา่ย  ลงิ  ชะนี 
(ง) นกกระจอกเทศ  นกอีม ู
(จ) ไก่  เป็ด  หา่น  และสตัว์ปีกชนิดอ่ืน 
(ฉ) สตัว์ชนิดอ่ืน 
 
 
 

 
เชือกละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
 
 
 

 
๕๐๐,๐๐๐  บาท 
       ๕๐๐  บาท 
       ๒๕๐  บาท 
       ๕๐๐  บาท 
         ๒๕  บาท 
       ๕๐๐  บาท 

ในกรณีท่ีไมส่ะดวก 
ในการนบัจํานวนให้คิดเป็น 

กิโลกรัมละ        ๕๐๐  บาท 
 
 /(ช) 
 
 
 

 



-   ๓   - 

 

 (ช) นํา้เชือ้สําหรับผสมพนัธุ์ 

(ซ) เอม็บริโอ 

(ฌ) ไขน่กกระจอกเทศ  ไขน่กอีม ู  

       สําหรับใช้ทําพนัธุ์ 

(ญ) ไขส่ําหรับใช้ทําพนัธุ์ 

โดสละ 

ตวัละ 

 

ฟองละ 

ฟองละ 

         ๕๐  บาท 

       ๕๐๐  บาท 

 

         ๕๐  บาท 

         ๒๕  บาท 

(๗) ใบอนญุาตนําสตัว์ผา่นราชอาณาจกัร 

(ก) ช้าง 

(ข) ม้า  โค  กระบือ  ลา  ลอ่  แพะ  แกะ  สกุร 

(ค) สนุขั  แมว  กระตา่ย  ลงิ  ชะนี 

(ง) นกกระจอกเทศ  นกอีม ู

(จ) ไก่  เป็ด  หา่น  และสตัว์ปีกชนิดอ่ืน 

(ฉ) สตัว์ชนิดอ่ืน    

 

 

 

(ช) นํา้เชือ้สําหรับผสมพนัธุ์   

(ซ) เอม็บริโอ   

(ฌ) ไขน่กกระจอกเทศ  ไขน่กอีม ู  

       สําหรับใช้ทําพนัธุ์ 

(ญ) ไขส่ําหรับใช้ทําพนัธุ์ 

 

เชือกละ 

ตวัละ 

ตวัละ 

ตวัละ 

ตวัละ 

ตวัละ 

 

 

 

โดสละ 

ตวัละ 

 

ฟองละ 

ฟองละ 

 

๒๐๐,๐๐๐  บาท 

    ๑,๐๐๐  บาท 

       ๕๐๐  บาท 

       ๒๕๐  บาท 

         ๕๐  บาท 

       ๕๐๐  บาท 

ในกรณีท่ีไมส่ะดวก 
ในการนบัจํานวนให้คิดเป็น 

กิโลกรัมละ       ๕๐๐  บาท 

         ๕๐  บาท 

       ๒๐๐  บาท 

 

         ๕๐  บาท 

           ๕  บาท 

(๘) ใบอนญุาตนําซากสตัว์เข้ามาใน

ราชอาณาจกัร 

 

กิโลกรัมละ 

 

       ๑๐๐  บาท 

(๙) ใบอนญุาตนําซากสตัว์ออกนอก

ราชอาณาจกัร 

 

กิโลกรัมละ 

 

           ๕  บาท 

(๑๐) ใบอนญุาตนําซากสตัว์ผา่นราชอาณาจกัร กิโลกรัมละ              ๕  บาท 

 

 /(๑๑) 
 

 
 



-  ๔  - 
 
(๑๑) ใบแทนใบอนญุาตตามมาตรา  ๒๔ 

หรือมาตรา  ๒๕ 
 
ฉบบัละ 

 
       ๑๐๐  บาท 

(๑๒) การตอ่อายใุบอนญุาตตามมาตรา  ๒๔ 
หรือมาตรา  ๒๕ 

 
ครัง้ละ 

 
เทา่กบัคา่ธรรมเนียม 
สําหรับใบอนญุาตนัน้ 

(๑๓) การโอนใบอนญุาตตามมาตรา  ๒๔   
หรือมาตรา  ๒๕ 

 
ครัง้ละ 

 
       ๑๐๐  บาท 

(๑๔) การเปล่ียนแปลงแก้ไขรายการในใบอนญุาต 
ตามมาตรา  ๒๔  หรือมาตรา  ๒๕ 

 

ครัง้ละ 

 
       ๑๐๐  บาท 

(๑๕) คา่ทําลายเชือ้โรคผา่นดา่นกกักนัสตัว์ 
(ก) สตัว์ 
 
 
 
(ข) ซากสตัว์ 

 
ตวัละ 
 
 
 
กิโลกรัมละ 

 
         ๕๐  บาท 

ในกรณีท่ีไมส่ะดวก 
ในการนบัจํานวนให้คิดเป็น 
กิโลกรัมละ         ๕๐  บาท 

๑  บาท 
(๑๖) คา่ท่ีพกัสตัว์ท่ีนําเข้ามาในหรือสง่ออกไป

นอกราชอาณาจกัร  
(ก) ช้าง 
(ข) ม้า  โค  กระบือ  
(ค) สกุร 
(ง) สนุขั  แมว 
(จ) แพะ  แกะ 
(ฉ) ไก่  เป็ด  หา่น  และสตัว์ปีกชนิดอ่ืน 
(ช) สตัว์ชนิดอ่ืน 
 
 
 

 
 
เชือกละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
ตวัละ 
ตวัละ 

 
 

    ๕,๐๐๐  บาท 
       ๕๐๐  บาท 
       ๓๐๐  บาท 
    ๑,๐๐๐  บาท 
       ๒๐๐  บาท 
         ๕๐  บาท 
       ๕๐๐  บาท 

ในกรณีท่ีไมส่ะดวก 
ในการนบัจํานวนให้คิดเป็น 
กิโลกรัมละ        ๕๐๐  บาท 

/(๑๗) 
 
 
 



-  ๕   - 
 

(๑๗) คา่ท่ีพกัซากสตัว์ท่ีนําเข้ามาในหรือสง่ออก
ไปนอกราชอาณาจกัร  
(ก) โค  กระบือ  สกุร 
(ข) แพะ  แกะ 
(ค) ไก่  เป็ด  หา่น  และสตัว์ปีกชนิดอ่ืน 
(ง) สตัว์ชนิดอ่ืน 

 
 
กิโลกรัมละ 
กิโลกรัมละ 
กิโลกรัมละ 
กิโลกรัมละ 

 
 

         ๑๐  บาท 
           ๕  บาท 
           ๕  บาท 
         ๑๐  บาท 

(๑๘) คําขออ่ืน ๆ ฉบบัละ                   ๕๐  บาท 

 ในการคํานวณนํา้หนกั  ถ้ามีเศษของกิโลกรัม  ตัง้แต ่ ๕๐๐  กรัมขึน้ไป  ให้คิดเป็น 
๑  กิโลกรัม  ถ้าไมถ่งึ  ๕๐๐  กรัม  ให้ปัดทิง้ 
 
 
 



หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๑๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   มีนาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๔๙๙  
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน  สมควรปรับปรุงบทบัญญัติบางประการให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  เพ่ือให้
การป้องกันและควบคุมโรคระบาดท่ีเกิดกับสัตว์  และการทํางานของสัตวแพทย์  สารวัตร  และพนักงานเจ้าหน้าที่   
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  อันเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  และเพ่ือประโยชน์
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ  รวมทั้งปรับปรุงบทกําหนดโทษและอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัติน้ี 



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เร่ือง  แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในคํานิยามคําว่า  “สารวัตร”  ตามมาตรา  ๔  ประกอบมาตรา  ๕   
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ แต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้ของกรมปศุสัตว์  เป็นสารวัตรตามพระราชบัญญัติ

โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
(๑) อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
(๒) รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
(๓) ผู้เชี่ยวชาญในสังกัดสํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์  กองสารวัตรและกักกัน  

และกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 
(๔) ผู้อํานวยการสาํนักในสังกัดกรมปศุสัตว์ 
(๕) ผู้อํานวยการกองในสังกัดกรมปศุสัตว์ 
(๖) เลขานุการกรม 
(๗) ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(๘) ผู้อํานวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
(๙) นายสัตวแพทย์  สํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์ 

(๑๐) สัตวแพทย์  สํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์ 
(๑๑) นายสัตวแพทย์  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
(๑๒) สัตวแพทย์  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
(๑๓) นักวิชาการสัตวบาล  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
(๑๔) นายสัตวแพทย์  สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
(๑๕) สัตวแพทย์  สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
(๑๖) นายสัตวแพทย์  กองสารวัตรและกักกัน 
(๑๗) สัตวแพทย์  กองสารวัตรและกักกัน 
(๑๘) นักวิชาการสัตวบาล  กองสารวัตรและกักกัน 
(๑๙) นักจัดการงานท่ัวไป  กองสารวัตรและกักกัน 
(๒๐) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

 

(๒๑) นายสัตวแพทย์  ด่านกักกันสัตว์ 
(๒๒) สัตวแพทย์  ด่านกักกันสัตว์ 
(๒๓) พนักงานราชการด่านกักกันสัตว์  ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  และผ่านการฝึกอบรม

ตามหลักสูตรที่กรมปศุสัตว์กําหนด 
(๒๔) นิติกรซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดสํานักกฎหมาย  สํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัดโรคสัตว์  

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  สํานักงานปศุสัตว์เขต  และกองสารวัตรและกักกัน 
(๒๕) นิติกรซึ่งเป็นพนักงานราชการในสังกัดสํานักกฎหมาย  สํานักควบคุม  ป้องกัน  และบําบัด  

โรคสัตว์  สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  สํานักงานปศุสัตว์เขต  และกองสารวัตร  
และกักกัน  ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรมปศุสัตว์กําหนด 

(๒๖) ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร 
(๒๗) นายสัตวแพทย์  สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(๒๘) สัตวแพทย์  สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(๒๙) นักวิชาการสัตวบาล  สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(๓๐) ปศุสัตว์อําเภอ  สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(๓๑) นายสัตวแพทย์  สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ  สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(๓๒) สัตวแพทย์  สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ  สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(๓๓) นักวิชาการสัตวบาล  สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ  สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
(๓๔) ปศุสัตว์เขต 
(๓๕) นายสัตวแพทย์  สํานักงานปศุสัตว์เขต 
(๓๖) สัตวแพทย์  สํานักงานปศุสัตว์เขต 
(๓๗) นักวิชาการสัตวบาล  สํานักงานปศุสัตว์เขต 
(๓๘) ปศุสัตว์จังหวัด 
(๓๙) นายสัตวแพทย์  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
(๔๐) สัตวแพทย์  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
(๔๑) นักวิชาการสัตวบาล  สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 
(๔๒) ปศุสัตว์อําเภอ 
(๔๓) นายสัตวแพทย์  สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ 
(๔๔) สัตวแพทย์  สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ 
ข้อ ๓ แต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังต่อไปนี้ของกรมประมง  เป็นสารวัตรตามพระราชบัญญัติ

โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  โดยให้มีอํานาจเฉพาะการกํากับดูแลสัตว์หรือซากสัตว์ประเภทสัตว์
สะเทินน้ําสะเทินบก  ครัสเตเชียน  จระเข้  ตะโขง  ตะพาบนํ้า  เต่า  ปลา  ปลิงทะเล  พะยูน  โพลีคีท  
แมวน้ํา  โลมา  วาฬ  สิงโตทะเล  หมึก  หอย  และแอลลิแกเตอร์   



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

 

(๑) อธิบดีกรมประมง 
(๒) รองอธิบดีกรมประมง 
(๓) ผู้ตรวจราชการกรม 
(๔) ผู้อํานวยการกองบริหารจัดการด้านการประมง 
(๕) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 
(๖) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
(๗) ผู้อํานวยการกองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง 
(๘) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
(๙) ผู้อํานวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 

(๑๐) ผู้อํานวยการกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง 
(๑๑) ผู้อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา 
(๑๒) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ํา 
(๑๓) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ําจืด 
(๑๔) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ําชายฝั่ง 
(๑๕) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
(๑๖) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่ง 
(๑๗) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยสัตว์น้ําสวยงามและพรรณไม้น้ํา 
(๑๘) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด 
(๑๙) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
(๒๐) ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(๒๑) ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(๒๒) ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา 
(๒๓) ประมงจังหวัด 
(๒๔) ประมงพื้นที่ 
(๒๕) นักวิชาการประมง 
(๒๖) นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร 
(๒๗) เจ้าพนักงานประมง 
(๒๘) พนักงานราชการสังกัดกรมประมง  ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  และผ่านการฝึกอบรม

ตามหลักสูตรที่กรมประมงกําหนด  ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากกรมปศุสัตว์ 
ข้อ ๔ ให้สารวัตรตามข้อ  ๒  (๑)  -  (๒๕)  และข้อ  ๓  (๑)  -  (๒๒)  มีอํานาจดําเนินการ  

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ทั่วราชอาณาจักร 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 
 

 

ข้อ ๕ ให้สารวัตรตามข้อ  ๒  (๒๖)  -  (๔๔)  และข้อ  ๓  (๒๓)  -  (๒๘)  มีอํานาจดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  และในกรณีที่มีคําสั่งมอบหมาย  
ให้ปฏิบัติงานในรูปแบบชุดเฉพาะกิจในพื้นที่อื่น  ให้มีอํานาจในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายนั้นด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

พลเอก  ฉัตรชัย  สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 




