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พระราชบญัญตัโิรคระบาดสตัว ์พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 

 
ด่านกกักนัสตัวช์มุพร       

มกราคม ๒๕๖๑ 



พระราชบญัญตัโิรคระบาดสตัว ์พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 



พ.ร.บ.โรคระบาดสตัว ์พ.ศ.๒๔๙๙ 

 บงัคบัใชเ้ป็นเวลานาน บทบญัญตับิางสว่นไม่เหมาะสม 

 ปรบัปรุงอาํนาจ หนา้ที่สตัวแพทย ์สารวตัร และอธบิดี 

 ปรบัปรุงบทกาํหนดโทษ 

 ปรบัปรุงอตัราค่าธรรมเนียม 



พ.ร.บ. แบ่งออกเป็น ๗ หมวด 

หมวด ๑ การป้องกนัและการควบคมุโรคระบาด 

หมวด ๒ การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และหนา้ที่ของ              

           ผูร้บัใบอนุญาต 

หมวด ๓ การพกัใชแ้ละการเพกิถอนใบอนุญาต 

หมวด ๔ อาํนาจหนา้ที่ของสตัวแพทยแ์ละสารวตัร 

หมวด ๕ การขายทอดตลาด และการจา่ยเงนิสนิบน 

หมวด ๖ การอทุธรณ์ 

หมวด ๗ บทกาํหนดโทษ 

 



ช่ือพระราชบญัญตัิ 

 มาตรา ๑ พระราชบญัญตัน้ีิเรยีกว่า “พระราชบญัญตั ิ 

โรคระบาดสตัว ์พ.ศ. ๒๕๕๘” 

 

 

- เป็นกฎหมายอาญาตอ้งตคีวามโดยเคร่งครดั 

- มุ่งจะควบคมุกจิการใดโดยเฉพาะหรอืที่เกี่ยวเน่ืองกนั  



นิยาม 

 มาตรา ๔ ในพระราชบญัญตัน้ีิ 

 “สตัว”์ หมายความว่า  

(๑) ชา้ง มา้ โค กระบอื ลา ลอ่ แพะ แกะ กวาง สกุร หมูป่า 

สนุขั แมว กระต่าย ลงิ ชะนี และใหห้มายความรวมถงึ

น้ําเช้ือสาํหรบัผสมพนัธุแ์ละเอม็บรโิอ (ตวัออ่นของสตัวท์ี่

ยงัไม่เจรญิเตบิโตจนถงึขัน้ที่มีอวยัวะครบบรบูิรณ์) ของ

สตัวเ์หลา่น้ีดว้ย 



นิยาม 

(๒) สตัวปี์ก จาํพวกนก ไก ่เป็ด หา่น และใหห้มายความรวมถงึ      

น้ําเช้ือสาํหรบัผสมพนัธุ ์และไข่สาํหรบัใชท้าํพนัธุด์ว้ย 

(๓) สตัวช์นิดอืน่ตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง และรวมถงึน้ําเช้ือ

สาํหรบัผสมพนัธุ ์เอม็บรโิอ และไข่สาํหรบัใชท้าํพนัธุข์องสตัว ์

ชนิดนั้นดว้ย  

   ประกาศกระทรวงเกษตรฯ กาํหนดสตัวช์นิดอืน่ ลว.๑๐ ก.พ.

๕๙ (จาํนวน ๔๖ ชนิด) 

 



นิยาม 

“ซากสตัว”์ หมายความว่า รา่งกายหรอืสว่นของรา่งกายสตัว ์     
ที่ตายแลว้ สิง่ใดๆ ที่ไดจ้ากสตัวท์ี่มีชีวติหรอืสตัวท์ี่ตายแลว้ และ
ใหห้มายความรวมถงึอาหารสกุ ที่ทาํประกอบ หรอืปรุงจากซาก
สตัว ์หรอืสิง่ประดิษฐส์าํเรจ็รูปที่ทาํจากซากสตัวต์ามที่รฐัมนตรี
ประกาศกาํหนด 

 
- ตอ้งการควบคมุซากสตัวท์ี่อาจเป็นพาหะของโรคระบาด 
- บนัทกึคณะกรรมการกฤษฎกีา เรื่องเสรจ็ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐        

( salami แฮม ไสก้รอก ขาหมูรมควนั) 



นิยาม 

“โรคระบาด” หมายความว่า กาฬโรคเป็ด โรคไขห้วดันก โรคแซล
โมเนลลา โรคทรคิเินลลา โรคนิวคาสเซิล โรคบลเูซลลา โรคปาก
และเทา้เป่ือย โรคพษิสนุขับา้ โรครนิเดอรเ์ปสต ์โรคเลปโทสไป
รา       โรคโลหติจางตดิเช้ือในมา้ โรคววับา้ โรคสมองอกัเสบนิ
ปาห ์ โรค    อหวิาตส์กุร  โรคแอนแทรกซ ์โรคเฮโมรายกิเซปทิ
ซีเมีย วณัโรค และโรคอืน่ตามที่รฐัมนตรปีระกาศกาํหนด 

   - ประกาศกระทรวงเกษตรฯ กาํหนดโรคระบาดสตัวเ์พิ่มเตมิ    
๒๔ ธ.ค.๕๘ (จาํนวน ๘๕ โรค)  

     



นิยาม 

“เจา้ของ” หมายความว่า เจา้ของกรรมสทิธิ์และผูค้รอบครอง ใน

กรณีของสตัว ์หากไม่ปรากฎเจา้ของหรอืไม่สามารถหาเจา้ของได ้

ใหห้มายความรวมถงึผูเ้ลี้ยง ผูใ้หท้ี่อยู่อาศยั และผูค้วบคมุสตัว ์

ดว้ย 

 



นิยาม 

“ด่านกกักนัสตัว”์ หมายความว่า ที่
สาํหรบักกัสตัว ์หรอืซากสตัวเ์พือ่ตรวจ
โรคระบาดตามที่อธบิดีประกาศกาํหนด 

 

- ประกาศกรมปศสุตัว ์เรื่อง กาํหนดด่านกกักนัสตัว ์
ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสตัว ์๒๕๕๘ ลว. ๘ พ.ค.
๒๕๕๘ (จาํนวน ๕๘ ด่าน) 

 



นิยาม 

“สตัวแพทย”์ หมายความว่า  

  ๑.นายสตัวแพทยแ์ละสตัวแพทยข์องกรมปศสุตัว ์

  ๒.ผูซ่ึ้งรฐัมนตรแีต่งตัง้ใหเ้ป็นสตัวแพทย ์
 

- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งต ัง้สตัวแพทยต์าม
พระราชบญัญตัิโรคระบาดสตัว ์พ.ศ. ๒๕๕๘ (ลว. ๒ ต.ค. ๒๕๕๘)  

- สตัวแพทยท์กุคนที่รบัราชการกรมปศสุตัวต์ามกรอบอตัรากาํลงัที่ ก.พ. 
รบัรอง /บคุคลอืน่ที่มีความรู ้ความชํานาญ สาขาดา้นสตัวแพทย ์ 



นิยาม 

“สารวตัร” หมายความว่า ผูซ้ึ่งรฐัมนตรแต่งตัง้ใหเ้ป็น
สารวตัรเพือ่ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตัน้ีิ และตอ้ง
มีคุณสมบตัติามที่รฐัมนตรปีระกาศกาํหนด 

- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รื่อง แต่งตัง้สารวตัร
ตามพระราชบญัญตัโิรคระบาดสตัว ์พ.ศ.๒๕๕๘  พ.ศ.
๒๕๖๐    (ลว. ๒๓ พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๐) 

- อาํนาจตาม มาตรา ๔๑  



นิยาม 

“นายทะเบยีน” หมายความว่า ผูซ้ึ่งรฐัมนตรแีต่งต ัง้ 

 

 

  

- ปจัจุบนันายทะเบยีน ไดแ้ก ่ผูด้าํรงตาํแหน่งปศสุตัวจ์งัหวดั ทาํ
หนา้ที่ควบคมุทะเบยีนผูท้าํการคา้สตัวห์รอืซากสตัว ์



นิยาม 

“พนกังานเจา้หนา้ที่” หมายความว่า ผูซ่ึ้งรฐัมนตรแีต่งต ัง้เพื่อปฏบิตัิ
ตาม พ.ร.บ.น้ี 

 

 

- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งต ัง้พนกังาน
เจา้หนา้ที่ตาม พ.ร.บ.๒๕๕๘ ลว.๑๙ ส.ค.๒๕๕๘ 

- ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งต ัง้พนกังาน
เจา้หนา้ที่ตาม พ.ร.บ.๒๕๕๘ (ฉบบัที่ ๒ )  พ.ศ. ๒๕๖๐  ลว. ๓๐ 
พ.ค. ๒๕๖๐ 

 

 

 

 

 



อาํนาจรฐัมนตร ี

มาตรา ๕ ใหร้ฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรรกัษาราชการตาม

พระราชบญัญตัน้ีิ และใหมี้อาํนาจแต่งต ัง้พนกังานเจา้หนา้ที่ 

นายทะเบยีน สารวตัรและสตัวแพทย ์และออกกฎกระทรวง

กาํหนดค่าธรรมเนียมไม่เกนิอตัราทา้ยพระราชบญัญตัน้ีิ หรอื

ยกเวน้ค่าธรรมเนียมเฉพาะกรณี และกาํหนดกจิการอืน่กบัออก

ประกาศ เพื่อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

- รฐัมนตรตีอ้งรบัผิดชอบการปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมาย 



หมวด ๑ การป้องกนัและควบคมุโรคระบาด 

สว่นที่ ๑ 

บททัว่ไป 
 



หนา้ที่เจา้ของสตัวใ์นเขตปกติ 

มาตรา ๑๑ ใหเ้จา้ของสตัว ์แจง้ต่อพนกังานเจา้หนา้ที่ สารวตัร หรอืสตัวแพทย ์
ภายในเวลาสบิสองชัว่โมงนบัแต่เวลาที่ทราบว่าสตัวป่์วยหรอืตาย ดงัน้ี 

   ๑.มีสตัวป่์วยหรอืตายโดยรูว่้าเป็นโรคระบาด 

   ๒.มีสตัวป่์วยหรอืตายโดยไม่รูส้าเหต ุ

   ๓.ในหมู่บา้นเดียวกนั หรอืบรเิวณใกลเ้คียงกนั มีสตัวป่์วยหรอืตายมีอาการ
ใคลค้ลงึกนั ในระยะเวลาหา่งกนัไม่เกนิเจด็วนั 

 

   ประกาศกรมปศสุตัว ์เรื่อง การแจง้และการดาํเนินการกบัสตัวป่์วยหรอืตาย
และการกาํหนดชนิด จาํนวน และลกัษณะการป่วยหรอืตายของวตัว ์พ.ศ.
๒๕๕๘ (ลว.๓๐ พ.ย.๒๕๕๘) 

  



หนา้ที่เจา้ของสตัวใ์นเขตปกต ิ(ต่อ) 

              ในกรณีสตัวป่์วยตามวรรคกอ่น ใหเ้จา้ของควบคมุสตัวป่์วย
ทัง้หมดไวภ้ายในบรเิวณที่สตัวอ์ยู่ และหา้มมิใหเ้จา้ของหรอืบคุคลอืน่
ใดเคลื่อนยา้ยสตัวป่์วยไปจากบรเิวณนั้น ในกรณีที่สตัวต์ายให ้
เจา้ของควบคมุซากสตัวน์ั้นใหค้งอยู่ ณ ที่ที่สตัวน์ั้นตายและหา้มมิให ้
เจา้ของหรอืบคุคลอืน่ใดเคลื่อนยา้ย ชําแหละ หรอืกระทาํอย่างใดแก่
ซากสตัวน์ั้น   เวน้แต่มีการดาํเนินการกบัสตัวป่์วยหรอืตายตามที่
อธิบดีประกาศกาํหนด หรอืสตัวแพทยไ์ดต้รวจพสูิจนแ์ลว้ว่าสตัวน์ั้น
มิไดป่้วยตายโดยโรคระบาด หรอืสตัวแพทยส์ ัง่เป็นอย่างอืน่ 

    ฝ่าฝืน ม.๑๑ จาํคกุไม่เกนิหน่ึงเดือน ปรบัไม่เกนิหน่ึงหม่ืนบาท หรอื 
ท ัง้จาํท ัง้ปรบั  

 

 



หนา้ที่ของพนกังานเจา้หนา้ที่ หรอืสารวตัรในเขตปกติ 

มาตรา ๑๒ เม่ือไดมี้การแจง้ตามมาตรา ๑๑ หรอืมีเหตอุนัควรสงสยัว่ามี 
สตัวป่์วยหรอืตายโดยโรคระบาด พนกังานเจา้หนา้ที่ หรอืสารวตัร     
มีอาํนาจออกคาํส ัง่เป็นหนงัสอืใหเ้จา้ของจดัการดงัต่อไปน้ี 

(๑) ใหก้กัขงั แยก หรอืยา้ยสตัวป่์วย หรอืสงสยัว่าป่วยไวภ้ายในเขตตาม
วธีิการที่กาํหนด 

(๒) ใหฝ้งั หรอืเผาซากสตัวน์ั้น ณ ที่ที่กาํหนดให ้ถา้การฝงัหรอืเผา    
ไม่อาจทาํไดใ้หส้ ัง่ทาํลายโดยวธีิอืน่ตามที่เหน็สมควร 

(๓) ใหก้กัขงั แยก หรอืยา้ยสตัวท์ี่อยู่รว่มฝูง หรอืเคยอยู่ร่วมฝูงกบัสตัว ์ 
ที่ป่วย หรอืสงสยัว่าป่วยหรอืตายไวภ้ายในเขตตามวธีิการที่
กาํหนด 



หนา้ที่ของพนกังานเจา้หนา้ที่ หรอืสารวตัรในเขตปกต ิ(ต่อ) 

- ใหอ้าํนาจแกเ่จา้พนกังานชัน้ตน้ ไม่มีอาํนาจส ัง่การดา้นเทคนิควชิาการทาง
สตัวแพทย ์

- ใชบ้งัคบัเฉพาะในเขตปกติ 

- ตอ้งมีการแจง้สตัวป่์วยหรอืตายตามมาตรา ๑๑ แลว้ หรอืมีหลกัฐานใหเ้ช่ือได ้
ว่ามีเหตอุนัควรสงสยัว่าสตัวป่์วยหรอืตายโดยโรคระบาด 

- ตอ้งมีการส ัง่เป็นหนงัสอื 

- ตอ้งส ัง่ใหเ้จา้ของฝงัหรอืเผาซากสตัวน์ั้นทัง้หมด 

- พงึยดึหลกั “พาสตัวดี์ หนีสตัวป่์วย” 
- ฝ่าฝืนมาตรา ๑๒ จาํคกุไม่เกนิหน่ึงเดือน หรอืปรบัไม่เกนิหน่ึงบาท หรอืทัง้จาํ

ท ัง้ปรบั 
 

 



หนา้ที่ของสตัวแพทยใ์นเขตปกต ิ 

มาตรา ๑๓ เม่ือไดมี้การแจง้ตามมาตรา ๑๑ หรอืตรวจพบ หรอืมีเหตอุนั
ควรสงสยัว่าสตัวป่์วยหรอืตายโดยโรคระบาด ใหส้ตัวแพทยมี์อาํนาจ
เขา้ตรวจสตัวห์รอืซากสตัวน์ั้น และใหมี้อาํนาจออกคาํส ัง่เป็นหนงัสอื
ใหเ้จา้ของจดัการดงัต่อไปน้ี  

(๑) ใหก้กัขงั แยก หรอืยา้ยสตัวป่์วย หรอืสงสยัว่าป่วยไวภ้ายในเขตและ
ตามวธีิการที่กาํหนดให ้หรอืใหไ้ดร้บัการรกัษาตามที่เหน็สมควร 

(๒) ใหฝ้งั หรอืเผาซากสตัวน์ั้นท ัง้หมด หรอืแต่บางสว่น ณ ที่ที่กาํหนด 
ถา้การฝงัหรอืเผาไม่อาจทาํไดใ้หส้ ัง่ทาํลายโดยวธีิอืน่ตามที่
เหน็สมควร 

 



หนา้ที่ของสตัวแพทยใ์นเขตปกต ิ(ต่อ)  

(๓) ใหก้กัขงั แยก หรอืยา้ยสตัวท์ี่อยู่รว่มฝูง หรอืเคยอยู่ร่วมฝูงกบัสตัว ์ 
ที่ป่วยหรอืสงสยัว่าป่วยหรอืตายไวภ้ายในเขตและตามวธีิการที่กาํหนด 
หรอืใหไ้ดร้บัการป้องกนัโรคระบาดตามที่เหน็สมควร 

(๔) ใหท้าํลายสตัวท์ี่เป็นโรคระบาด หรอืสตัว ์หรอืซากสตัวท์ี่เป็นพาหะ
ของโรคระบาด ตามหลกัเกณฑว์ธีิการที่อธิบดีประกาศกาํหนด ทัง้น้ี
ใหข้ดใขร้าคาแกเ่จา้ของสตัวห์รอืซากสตัว ์ไม่ตํา่กว่าสามในสี่ของราคา
สตัวห์รอืซากสตัวซ่ึ์งอาจขายไดใ้นตลาดทอ้งที่กอ่นเกดิโรคระบาด 
เวน้แต่ในกรณีที่เจา้ของไดจ้งใจกระทาํความผิดต่อบทแหง่
พระราชบญัญตัิน้ี 

 



หนา้ที่ของสตัวแพทยใ์นเขตปกต ิ(ต่อ) 

(๕) กาํจดัเช้ือโรคที่อาหารสตัวห์รอืซากสตัวท์ี่เป็นพาหะของโรคระบาด 

ตามวธีิการที่กาํหนด 

(๖) ทาํความสะอาด และทาํลายเช้ือโรคระบาด ในที่ที่มีเช้ือโรคระบาด

หรอืสงสยัว่ามีเช้ือโรคระบาดตามวธีิการที่กาํหนด 



หนา้ที่ของสตัวแพทยใ์นเขตปกต ิ(ต่อ) 

 ประกาศกรมปศสุตัว ์เรื่อง กาํหนดหลกัเกณฑ ์และวธิกีาร

ทาํลายสตัวท์ี่เป็นโรคระบาดหรอืมีเหตอุนัควรว่าเป็นโรค

ระบาดหรอืสตัวห์รอืซากสตัวท์ี่เป็นพาหะของโรคระบาด 

พ.ศ. ๒๕๕๘  (ลว. ๓๐ ต.ค.๒๕๕๘) 



หนา้ที่ของสตัวแพทยใ์นเขตปกต ิ(ต่อ) 

- ใหอ้าํนาจพจิารณาดาํเนินการตามวชิาการสตัวแพทย ์

- ใชบ้งัคบัเฉพาะในเขตปกติ 

- ตอ้งมีการแจง้สตัวป่์วยหรอืตายตามมาตรา ๑๑ แลว้ หรอื

ตรวจพบสตัวป่์วยหรอืตายโดยโรคระบาด หรอืมีหลกัฐาน

ใหเ้ช่ือไดว้่ามีเหตอุนัควรสงสยัว่าสตัวป่์วยหรอืตายโดยโรค

ระบาดสตัวแพทยจ์งึมีอาํนาจเขา้ตรวจสตัวห์รอืซากสตัว ์

และออกคาํส ัง่เป็นหนงัสอืใหเ้จา้ของปฏบิตัิ 



หนา้ที่ของสตัวแพทยใ์นเขตปกต ิ(ต่อ) 

- สตัวแพทยมี์อาํนาจส ัง่ทาํลายสตัวท์ี่เป็นโรคระบาด สตัว ์
หรอืซากสตัวท์ี่เป็นพาหะโรคระบาดตามกฎหมายว่า
ดว้ยโรคระบาดสตัว ์

- มีค่าชดใชอ้ตัรารอ้ยละ ๗๕ ของราคาประเมิน  ยกเวน้
เจา้ของจงใจ ฝ่าฝืนต่อ พรบ. น้ีไม่มีการชดใช ้

- ชนิดสตัวท์ี่ทาํลายได ้ไดแ้ก ่โค กระบอื แพะ แกะ 
สกุร หมูป่า มา้ ลา ลอ่ สนุขั แมว นก ไก ่เป็ด หา่น 

  



สว่นที่ ๒ 

 เขตปลอดโรคระบาด 
 



การประกาศเขตปลอดโรคระบาด 

มาตรา ๑๗ เมื่อรฐัมนตรเีหน็สมควรเพือ่ป้องกนัการเกดิโรค

ระบาดใด ในสตัวช์นิดใด กใ็หม้ีอาํนาจประกาศกาํหนด

ทอ้งที่นั้นท ัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นเขตปลอดโรคระบาด 

หรอืเขตกนัชนโรคระบาดสาํหรบัโรคนั้นในสตัวช์นิดนั้น      

ใหร้ะบชุนิดของสตัวแ์ละซากสตัวท์ี่หา้มเคลือ่นยา้ยไวใ้น

ประกาศดว้ยโรคระบาดดว้ย 

 



การประกาศเขตปลอดโรคระบาด (ต่อ) 

 กอ่นการประกาศกาํหนดใหท้อ้งที่ใดเป็นเขตปลอดโรค

ระบาด ใหร้ฐัมนตรปีระกาศกาํหนดทอ้งที่นั้นเป็นเขตควบคมุ

โรคระบาด และใหร้ะบชุนิดของสตัวแ์ละโรคระบาด รวมทัง้

ชนิดสตัวแ์ละซากสตัวท์ี่หา้มเคลือ่นยา้ยไวใ้นประกาศดว้ย 

 



การประกาศเขตปลอดโรคระบาด (ต่อ) 

 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาํหนดทอ้งที่ภาค
ตะวนัออกเป็นเขตควบคุมโรคระบาดสตัวช์นิดปากและเทา้
เป่ือย ในโค กระบอื แพะ แกะ สกุร หมูป่า และกวาง ตาม 
พ.ร.บ. โรคระบาดสตัว ์พ.ศ.๒๕๕๘ (ลว. ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๘) 

 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาํหนดทอ้งที่
ภาคใตเ้ป็นเขตควบคุมโรคระบาดสตัวช์นิดปากและเทา้เป่ือย 
ในโค กระบอื แพะ แกะ สกุร หมูป่า และกวาง ตาม พ.ร.บ. 
โรคระบาดสตัว ์พ.ศ.๒๕๕๘ (ลว. ๖ ม.ค.๒๕๕๙) 

 

 



 

 

 



การเคลือ่นยา้ยสตัว,์ซากสตัวเ์ขา้ในหรอืผ่านเขตปลอดโรคระบาด 

มาตรา ๑๘ เม่ือไดป้ระกาศเขตควบคมุโรคระบาด เขตปลอดโรคระบาด 
หรอืเขตกนัชนโรคระบาดตามมาตรา ๑๗ แลว้ หา้มมิใหผู้ใ้ด
เคลื่อนยา้ยสตัว ์หรอืซากสตัวต์ามที่ระบใุนประกาศ   เขา้ใน หรอืผ่าน
เขตนั้นเวน้แต่ไดร้บัอนุญาตเป็นหนงัสอืจากอธิบดี หรอืสตัวแพทยซ่ึ์ง
อธิบดีมอบหมายทกุคร ัง้ที่มีการเคลื่อนยา้ย 

 

- เป็นสตัว,์ซากสตัวช์นิดเดียวกบัที่ประกาศจงึจะตอ้งขออนุญาต 

- ฝ่าฝืนมาตรา ๑๘ จาํคุกไม่เกนิสองปีหรอืปรบัไม่เกนิสีห่ม่ืนบาท หรอืท ัง้จาํท ัง้ปรบั 



กรณีที่เกดิโรคระบาดในเขตควบคมุ/ปลอด/กนัชนโรคระบาด 

มาตรา ๑๙ ภายในเขตควบคมุ/เขตปลอดโรค/เขตกนัชนโรค

ระบาด ถา้ปรากฎว่ามีโรคระบาดหรอืมีเหตอุนัควรสงสยัว่า

มีโรคระบาด  ผูว้่าราชการจงัหวดั หรอืสตัวแพทยจ์ะ

ประกาศเขตโรคระบาด เขตเฝ้าระวงัโรคระบาด หรอืเขต

โรคระบาดชัว่คราว แลว้แต่กรณีกไ็ด ้

 





สว่นที่ ๓  

เขตโรคระบาด 
 



อาํนาจสตัวแพทย ์

มาตรา ๒๐ ในกรณีที่สตัวแพทยเ์หน็ว่า โรคระบาดที่ตรวจพบในทอ้งที่ที่
รบัผิดชอบจะราดออกไป หรอืทอ้งที่อืน่ ที่ติดต่อกบัทอ้งที่นั้นจะระบาด
เขา้มา และทอ้งที่ที่รบัผิดชอบนั้นยงัไม่มีการประกาศใหเ้ป็นเขตโรค
ระบาด หรอืเขตเฝ้าระวงัโรคระบาดใหส้ตัวแพทยมี์อาํนาจประกาศ
กาํหนดเขตโรคระบาดชัว่คราวในทอ้งที่รบัผิดชอบมีรศัมีไม่เกนิหา้
กโิลเมตรจากที่ที่ตรวจพบโรคระบาดนั้น และใหร้ะบชุนิดของสตัว ์
และโรคระบาดรวมทัง้สตัวแ์ละซากสตัวท์ี่หา้มเคลื่อนยา้ยไวด้ว้ย และ
ใหปิ้ดไว ้ณ บา้นกาํนนับา้นผูใ้หญ่บา้น ที่ว่าการอาํเภอ อบต. 
เทศบาล และที่ชมุนุมชนภายในทอ้งที่นั้น และใหใ้ชบ้งัคบัไดส้ามสบิ
วนันบัแต่วนัประกาศ 



อาํนาจผูว้่าราชการจงัหวดั 

มาตรา ๒๑ ในเทอ้งที่จงัหวดัใด มีหรอืสงสยัว่ามีโรคระบาดให ้
ผูว้่าราชการจงัหวดัมีอาํนาจประกาศกาํหนดทอ้งที่จงัหวดั
นั้นท ัง้หมด หรอืบางสว่น เป็นเขตโรคระบาด หรอืเขตเฝ้า
ระวงัโรคระบาดแลว้แต่กรณี และใหร้ะบชุนิดของสตัวแ์ละ
โรคระบาด รวมทัง้สตัวแ์ละซากสตัวท์ี่หา้มเคลือ่นยา้ยไวใ้น
ประกาศดว้ย และใหปิ้ดไว ้ณ ศาลากลางจงัหวดั ที่ว่าการ
อาํเภอ  อบจ. เทศบาล ที่ทาํการกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น และที่
ชมุนุมชนภายในเขตนั้น 



การเคลือ่นยา้ยสตัวห์รอืซากสตัวใ์นเขตโรคระบาด 

มาตรา ๒๒ เมื่อไดม้ีการประกาศกาํหนดเขตโรคระบาด
ชัว่คราว    หรอืเขตโรคระบาด หรอืเขตเฝ้าระวงัโรคระบาด 
แลว้      หา้มมิใหผู้ใ้ดเคลือ่นยา้ยสตัวห์รอืซากสตัวต์ามที่
กาํหนดในประกาศดงักลา่ว เขา้ ออก ผ่าน หรอืภายในเขต
นั้น เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตเป็นหนงัสอืจากสตัวแพทยผู์ม้ี
หนา้ที่รบัผิดชอบประจาํเขตนนั้น 

- ฝ่าฝืนมาตรา ๒๒ จาํคกุไม่เกนิสองปี หรอืปรบัไม่เกนิสีห่มื่น
บาท หรอืท ัง้จาํท ัง้ปรบั 



หมวด ๒  

การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และหนา้ที่ของ
ผูร้บัใบอนุญาต 

หมวด ๓ 
การพกัใชแ้ละการเพกิถอนใบอนุญาต 

- คา้สตัว ์ซากสตัว ์
- เคลือ่นยา้ยสตัว ์ซากสตัว ์

 



การนําสตัวห์รอืซากสตัวไ์ปยงัทอ้งที่ต่างจงัหวดั 

มาตรา ๓๔ ผูใ้ดนําสตัวห์รอืซากสตัวต่์อไปน้ีไปยงัทอ้งที่จงัหวดัอืน่ ตอ้งทาํ
เครื่องหมายประจาํตวัสตัว ์และตอ้งไดร้บัใบอนุญาตจากสตัวแพทยป์ระจาํ
ทอ้งที่ตน้ทางทกุคร ัง้ 

๑. ชา้ง มา้ โค กระบือ แพะ แกะ สกุร หมูป่า หรอืน้ําเช้ือสาํหรบัผสมพนัธุห์รอื
เอม็บรโิอของสตัวเ์หลา่น้ี 

๒. นก ไก ่เป็ด หา่น หรอืน้ําเช้ือสาํหรบัผสมพนัธุ ์ไข่สาํหรบัใชท้าํพนัธุ ์

๓. ซากสตัวข์องสตัว ์ตาม (๑) และ (๒) 

๔. สตัวห์รอืซากสตัวช์นิดอืน่ที่รฐัมนตรปีระกาศกาํหนด  

   การออกใบอนุญาต  สตัวแพทยจ์ะกาํหนดเงือ่นไขเกี่ยวกบัยานพาหนะ และ
การใชเ้สน้ทาง หรอืเงือ่นไขอืน่ตามที่จาํเป็นไวใ้นใบอนุญาตกไ็ด ้

 



#คาํส ัง่กรมปศสุตัวท์ี่ ๓๙๐/๒๕๕๙ ลว.๓๑ พ.ค.๒๕๕๙ 

เรื่อง กาํหนดอาํนาจหนา้ที่ของสตัวแพทยป์ระจาํทอ้งที่ในการพจิารณาและ

ออกใบอนุญาตในการนําสตัว ์หรอืซากสตัวไ์ปยงัทอ้งที่จงัหวดัอืน่ ตาม

กฏหมายว่าดว้ยโรคระบาดสตัว ์

 

#ประกาศกรมปศสุตัว ์เรื่องกาํหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการขอ

อนุญาต และการออกใบอนุญาต การตรวจโรคและทาํลายเช้ือโรคในการนํา

สตัวห์รอืซากสตัวไ์ปยงัทอ้งที่จงัหวดัอืน่ พ.ศ.๒๕๕๘ (ลว. ๑๖ พ.ย.๒๕๕๘) 

การนําสตัวห์รอืซากสตัวไ์ปยงัทอ้งที่ต่างจงัหวดั (ต่อ) 



        การนําสตัวห์รอืซากสตัวไ์ปยงัทอ้งที่ต่างจงัหวดั (ต่อ)  

 ฝ่าฝืน มาตรา ๓๔ วรรคหน่ึง จาํคุกไมเ่กนิหน่ึงปี ปรบัไมเ่กนิสองหมืน่บาท หรอื      

            ท ัง้จาํท ัง้ปรบั 

            มาตรา ๓๔ วรรคสาม (ไมป่ฏบิตัติามเงือ่นไข) จาํคุกไมเ่กนิหน่ึงเดอืน   

            ปรบัไมเ่กนิหน่ึงหมืน่บาท หรอืท ัง้จาํท ัง้ปรบั 

    ฝ่าฝืน มาตรา ๓๕ ผูร้บัใบอนุญาตตาม มาตรา ๓๔ ตอ้งนาํสตัวห์รอืซากสตัว ์

            ผ่านด่านกกักนัสตัว ์จาํคุกไมเ่กนิหน่ึงเดอืน ปรบัไมเ่กนิหน่ึงหมืน่บาท  

            หรอืท ัง้จาํท ัง้ปรบั 

 



         การเคลือ่นยา้ยสตัว ์ซากสตัว ์ในพื้นที่พเิศษ  

เขตโรคระบาดชัว่คราว เขตโรคระบาด เขตเฝ้าระวงัโรคระบาด 

ระเบยีบกรมปศสุตัว ์

 ว่าดว้ยการอนุญาตเคลื่อนยา้ยสตัวห์รอืซากสตัว ์เขา้ ออก ผ่าน หรอื

ภายในเขตโรคระบาดชัว่คราว เขตโรคระบาด                     

หรอืเขตเฝ้าระวงัโรคระบาด พ.ศ.๒๕๕๙ (๑๒ ม.ค.๒๕๕๙) 



เขตควบคมุโรคระบาดชนิดปากและเทา้เป่ือย 

 

ระเบยีบกรมปศสุตัว ์

ว่าดว้ยการอนุญาตเคลื่อนยา้ยสตัวห์รอืซากสตัว ์เขา้ในหรอื

ผ่านเขตควบคมุโรคระบาดชนิดปากและเทา้เป่ือยในภาคใต ้

ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๙ (๑๒ ต.ค.๒๕๕๙)  

 การเคลือ่นยา้ยสตัว ์ซากสตัว ์ในพื้นที่พเิศษ  



เขตควบคมุโรคระบาดชนิดปากและเทา้เป่ือย 

 

ระเบยีบกรมปศสุตัว ์
ว่าดว้ยการอนุญาตเคลื่อนยา้ยสตัวห์รอืซากสตัว ์เขา้ในหรอืผ่านเขตควบคุมโรคระบาด หรอื

เขตปลอดโรคระบาดชนิดปากและเทา้เป่ือยในภาคตะวนัออกของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘ 

(๒๔ ก.ค.๒๕๕๘)  

การเคลือ่นยา้ยสตัว ์ซากสตัว ์ในพื้นที่พเิศษ 



หมวด ๔ 

อาํนาจหนา้ที่ของสตัวแพทยแ์ละสารวตัร 
 



มาตรา ๔๐  อาํนาจสตัวแพทย ์

๑.ออกประกาศหรอืส ัง่เป็นหนงัสอืใหเ้จา้ของสตัวห์รอืซากสตัวแ์จง้จาํนวนสตัว ์
หรอืซากสตัว ์หรอืใหนํ้าสตัวห์รอืซากสตัวม์าเพือ่ใหส้ตัวแพทยท์าํการตรวจ
โรค เกบ็ตวัอย่าง ป้องกนัโรค หรอืทาํเครื่องหมายประจาํตวัสตัว ์

๒.ส ัง่เป็นหนงัสอืใหเ้จา้ของสตัวห์รอืซากสตัวก์กัสตัวห์รอืซากสตัวไ์ว ้ณ ที่
เหน็สมควรตามความจาํเป็นเพือ่ตรวจโรค 

๓.เรยีกตรวจยานพาหนะ หรอืเขา้ไปในอาคาร หรอืสถานที่อืน่ใดเพือ่ตรวจโรค 
เกบ็ตวัอย่าง ป้องกนัโรคระบาด หรอืทาํเครื่องหมายประจาํตวัสตัว ์และมี
อาํนาจส ัง่เป็นหนงัสอืใหเ้จา้ของยานพาหนะ อาคารหรอืสถานที่อืน่ใดทาํลาย
เช้ือโรคระบาด การเขา้ไปในอาคารหรอืสถานที่ดงักลา่ว กระทาํไดร้ะหว่าง
พระอาทิตยข้ึ์นและตก หรอืในเวลาทาํการของอาคารหรอืสถานที่นั้น   



๔.ตรวจสตัวห์รอืซากสตัว ์หรอืสิง่ของใดๆ ที่เป็นของกลางและ

ถกูยดึหรอือายดัไว ้ตามพระราชบญัญตัน้ีิหรอืตามกฏหมายอืน่

ในกรณีที่สตัวห์รอืซากสตัวด์งักลา่วเป็นโรคระบาด หรอืเป็น

พาหะของโรคระบาด ใหม้ีอาํนาจดาํเนินการกบัสตัวห์รอืซาก

สตัวต์ามระเบยีบที่อธบิดีกาํหนด ค่าใชจ้า่ยในการตรวจหรอื

การดาํเนินการดงักลา่วใหเ้จา้ของสตัวห์รอืซากสตัวเ์ป็น

ผูร้บัผิดชอบ 
ระเบยีบกรมปศสุตัว ์ว่าดว้ยการดาํเนินการกบัสตัวห์รอืซากสตัวข์องกลางที่เป็นโรคระบาด

หรอืเป็นพาหะของโรคระบาดที่ถกูยึดหรอือายดัไวต้ามกฎหมายว่าดว้ยโรคระบาดสตัว ์

หรอืตามกฎหมายอืน่ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ลว.๒๗ พ.ย.๒๕๕๘) 

มาตรา ๔๐  อาํนาจสตัวแพทย ์(ต่อ) 



๕.ทาํลายสิง่ของใดๆ ที่มีเช้ือโรคระบาดหรอืมีเหตอุนัควรสงสยั

ว่ามีเช้ือโรคระบาด ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่อธบิดีประกาศ

กาํหนด ทัง้น้ีใหช้ดใชร้าคาสิง่ของแกเ่จา้ของตามหลกัเกณฑ์

และวธิกีารที่กาํหนดในกฎกระทรวง เวน้แต่กรณีที่เจา้ของได ้

จงใจกระทาํความผิดต่อพระราชบญัญตัน้ีิ 

มาตรา ๔๐  อาํนาจสตัวแพทย ์(ต่อ) 

 



มาตรา ๔๑ อาํนาจสารวตัร 

๑.เขา้ไปในสาํนกังานหรอืสถานประกอบการของผูร้บัใบอนุญาตตาม
มาตรา ๒๔ หรอื ๒๕ เพือ่ตรวจหรอืควบคมุใหก้ารเป็นไปตาม
พระราชบญัญตัน้ีิ 

๒.เขา้ไปในอาคาร หรอืสถานที่อืน่ใด ในกรณีที่มีเหตอุนัควรสงสยัว่า
จะมีการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิ เพือ่ตรวจคน้ 
ยดึ หรอือายดัสตัวห์รอืซากสตัวท์ี่เกี่ยวกบัการกระทาํผิดตาม
พระราชบญัญตัน้ีิ หรอืพยานหลกัฐานอืน่ที่เกี่ยวขอ้ง หรอืจบักมุ
ผูก้ระทาํความผิดตามพระราชบญัญตัน้ีิโดยไม่ตอ้งมีหมายคน้ใน
กรณีดงัต่อไปน้ี 



 (ก) เม่ือปรากฎความผิดซ่ึงหนา้กาํลงักระทาํในอาคารหรอืสถานที่นั้น 

 (ข) เม่ือบคุคลซ่ึงไดก้ระทาํความผิดซ่ึงหนา้ ขณะที่ถกูไลจ่บัหนีเขา้ไป หรอืมี

เหตอุนัแน่นแฟ้นสงสยัว่าไดเ้ขา้ไปซกุซ่อนตวัอยู่ในอาคารหรอืสถานที่นั้น 

 (ค) เม่ือมีพยานหลกัฐานตามสมควรว่าสตัวห์รอืซากสตัวท์ี่เกี่ยวกบัการกระทาํ

ความผิดตามพระราชบญัญตัน้ีิ หรอืพยานหลกัฐานอืน่ที่เกี่ยวขอ้ง ไดซ่้อน

หรอือยู่ในอาคารหรอืสถานที่นั้น ประกอบกบัตอ้งมีเหตอุนัควรเช่ือว่าเน่ืองจาก

การเน่ินชา้กว่าจะเอาหมาคน้มาได ้สตัวห์รอืซากสตัวห์รอืพยานหลกัฐานนั้นจะ

ถกูโยกยา้ย ทาํลาย หรอืทาํใหเ้ปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 

 (ง) เม่ือผูจ้ะตอ้งถกูจบัเป็นเจา้ของอาคารหรอืสถานที่ และการจบันั้นมี

หมายจบัหรอืจบัไดโ้ดยไม่ตอ้งมีหมายตามที่ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา

ความอาญาบญัญตัไิว ้

มาตรา ๔๑ อาํนาจสารวตัร (ต่อ) 



๓.ส ัง่เจา้ของหรอืผูค้วบคมุยานพาหนะใหห้ยดุหรอืจอด เพือ่ตรวจหรอืควบคมุ

ใหก้ารเป็นไปตามพระราชบญัญตัน้ีิ หรอืเพือ่ตรวจคน้ยานพาหนะในกรณีที่มี

เหตอุนัควรสงสยัว่าจะมีการฝ่าฝืนหรอืไปปฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิ 

๔.จบักมุผูก้ระทาํความผิดตามพระราชบญัญตัน้ีิโดยไม่ตอ้งมีหมายจบัเม่ือมี

การกระทาํความผิดซ่ึงหนา้ เพือ่สง่พนกังานสอบสวนดาํเนินคดี 

๕.ตรวจสตัวห์รอืซากสตัว ์ เอกสาร หรอืพยานหลกัฐานอืน่ที่เกี่ยวขอ้ง เพือ่ให ้

การเป็นไปตามพระราชบญัญตัน้ีิ หรอืในกรณีที่มีเหตอุนัควรสงสยัว่าจะมีการ

ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิ 

๖.ยดึหรอือายดัสตัวห์รอืซากสตัว ์ยานพาหนะ เอกสาร หรอืพยานหลกัฐานอืน่

ที่เกี่ยวขอ้งกบัการกระทาํความผิดตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

มาตรา ๔๑ อาํนาจสารวตัร (ต่อ) 
 



    การดาํเนินการตาม (๑)หรอื(๒) ใหก้ระทาํได ้ระหวา่งพระอาทติย์

ขึ้นและตก หรอืในเวลาทาํการของสาํนกังานหรอืสถานประกอบการ

ของผูร้บัใบอนุญาตตาม มาตรา ๒๔ หรอื ๒๕ 

   การดาํเนินการตาม (๑) ใหป้ฏบิตัติามระเบยีบทีอ่ธบิดกีาํหนด 

 
ระเบยีบกรมปศุสตัว ์ 

วา่ดว้ยการเขา้ไปในสาํนกังานหรอืสถานประกอบการของผูร้บัใบอนุญาต               

ตามมาตรา ๒๔ หรอืมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบญัญตัโิรคระบาดสตัว ์พ.ศ.๒๕๕๘   

พ.ศ.๒๕๕๘                                                                                                

(๑๔ ก.ย.๒๕๕๘) 



มาตรา ๔๔ ในการปฏบิตังิานตามพระราชบญัญตัน้ีิให ้

สารวตัรเป็นพนกังานฝ่ายปกครองหรอืตาํรวจตามประมวล

กฎหมายวธิีพจิารณาความอาญา 



 

 

หมวด ๕ 

การขายทอดตลาด และการจา่ยเงนิสนิบน 



มาตรา ๔๖ สิง่ทีย่ดึหรอือายดัไวต้ามมาตรา ๔๑ (๑) ใหต้กเป็นของกรมปศุสตัว ์ใน

กรณีดงัต่อไปน้ี 

  ๑.ไมป่รากฎเจา้ของ หรอืไมม่ผูีม้าแสดงตวัเป็นเจา้ของภายในสีส่บิหา้วนันบัแต่วนัที่

ไดม้กีารประกาศหาตวัเจา้ของ ท ัง้น้ี การออกประกาศดงักลา่วใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีอ่ธบิดกีระกาศกาํหนด 

  ๒.ไมม่กีารดาํเนินคดแีละผูเ้ป็นเจา้ของมไิดร้อ้งขอคนืภายในสีส่บิหา้วนันบัแต่วนัที่

ไดร้บัแจง้คาํส ัง่วา่ไมม่กีารดาํเนินคด ี

  ๓.มกีารดาํเนินคดแีละพนกังานอยัการมคีาํส ัง่เดด็ขาดไมฟ้่องคด ีหรอืศาลไมไ่ด ้

พพิากษาใหร้บิ และผูเ้ป็นเจา้ของมไืดร้อ้งขอคนืภายในสีส่บิหา้วนันบัแต่วนัทีท่ราบ

คาํส ัง่เดด็ขาดไมฟ้่องคด ีหรอืวนัทีศ่าลมคีาํพพิากษาถงึทีสุ่ด แลว้แต่กรณี 



มาตรา ๔๖ (ต่อ) 
   ในกรณีสิง่ทีย่ดึหรอือายดัไวต้ามมาตรา ๔๑ (๖) เป็นของเสยีงา่ย หรอืถา้เก็บไวจ้ะเป็น

การเสีย่งต่อความเสยีหาย หรอืจะเสยีค่าใชจ่้ายในการเก็บรกัษาเกนิค่าของสิง่นัน้ 

สารวตัรทีไ่ดร้บัมอบหมายจากอธบิดจีะจดัการขายทอดตลาดเสยีก่อนคดถีงึทีสุ่ด หรอื

ก่อนทีส่ิง่น ัน้จะตกเป็นของกรมปศุสตัวก์็ได ้เงนิค่าของสิง่นัน้ เมือ่หกัค่าใชจ่้ายแลว้เหลอื

เงนิจาํนวนสุทธเิท่าใด ใหย้ดึไวแ้ทนสิง่นัน้โดยฝากไวก้บัธนาคารของรฐั หรอืธนาคาร

พานิชยต์ามทีต่กลงกบักระทรวงการคลงั  



มาตรา ๔๗  สิง่ทีย่ดึหรอือายดัไวต้ามมาตรา ๔๑ (๖) เฉพาะในส่วนทีต่กเป็นของ

กรมปศุสตัวต์ามมาตรา๔๖ วรรคหน่ึง สารวตัรทีไ่ดร้บัมอบหมายจากอธบิดมีอีาํนาจ

จดัการขายทอดตลาด และใหห้กัเงนิทีข่ายไดเ้ป็นค่าใชจ่้ายตามทีจ่่ายจรงิในการ

ดาํเนินการใดๆ เพือ่ใหส้ตัวห์รอืซากสตัวข์องกลางปลอดจากโรคระบาด เหลอืเท่าใดให ้

หกัไวไ้มเ่กนิกึ่งหน่ึงเพือ่จ่ายเป็นเงนิสนิบน ส่วนทีเ่หลอืไวใ้หน้าํส่งเป็นรายไดแ้ผ่นดนิ 

การจ่ายเงนิสนิบนใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรกีาํหนดโดยความเหน็ชอบของ

กระทรวงการคลงั 

 

มาตรา ๔๙  การขายทอดตลาดตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง มาตรา ๔๗  หรอืมาตรา 

๔๘ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขทีร่ฐัมนตรปีระกาศกาํหนด 



ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เรื่อง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วธิีการ และเงือ่นไขการขายทอดตลาด  

ตามพระราชบญัญตัโิรคระบาดสตัว ์พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(๒๕ ธ.ค.๒๕๕๘) 



หมวด ๖ 

การอทุธรณ์ 



หมวด ๗ 

 บทกาํหนดโทษ 
 



อาํนาจอธบิดีในการเปรยีบเทยีบปรบั 

มาตรา  ๗๗ ความผิดตามพระราชบญัญตัน้ีิที่มโีทษปรบัสถานเดียว 

หรอืโทษจาํคกุไม่เกนิหน่ึงปี ใหอ้ธิบดีหรอืผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมายมี

อาํนาจเปรยีบเทยีบได ้และเมื่อผูต้อ้งหาไดชํ้าระคา่ปรบัตามจาํนวน

ที่เปรยีบเทยีบภายในระยะเวลาที่กาํหนดแลว้ ใหถ้อืว่าคดีเลกิกนั

ตามบมบญัญตัแิหง่ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

- ระเบยีบกรมปศสุตัว ์ว่าดว้ยการเปรยีบเทยีบความผิดตาม

กฎหมายว่าดว้ยโรคระบาดสตัว ์พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 























จบการบรรยาย 



พระราชบญัญตัคิวบคมุคณุภาพอาหารสตัว ์พ.ศ.๒๕๕๘ 



อาหารสตัวค์วบคมุเฉพาะ หมายความว่า อาหารสตัวท์ี่มีผลกระทบ

ต่อเศรษฐกจิและสงัคม หรอือาจเป็นอนัตรายต่อสตัว ์หรอืสง่ผลต่อ

ผูบ้รโิภคเน้ือสตัวโ์ดยรวม ซ่ึงการผลติเพื่อขาย การนําเขา้เพื่อขาย 

ตอ้งข้ึนทะเบยีน ท ัง้น้ีตามที่รฐัมนตรปีระกาศกาํหนด 

มาตรา ๔  อาหารสตัว ์หมายความวา่ 

  ๑.วตัถทุีม่ ุง่หมายเพือ่ใช ้หรอืใชเ้ลี้ยงสตัว ์โดยการใหก้นิ ดืม่ เลยี 

หรอืนาํเขา้สู่ร่างกายสตัวโ์ดยวธิกีารใดๆ หรอื 

  ๒. วตัถทุีม่ ุง่หมายเพือ่ใช ้หรอืใชเ้ป็นส่วนผสมในการผลติอาหาร

สตัว ์
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