พระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว
พ.ศ. 2499
______
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2499
เปนปที่ 11 ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499"
มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบงั คับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
*[รก.2499/78/1063/2 ตุลาคม 2499]
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติโรคระบาดปศุสัตวและสัตวพาหนะ พุทธศักราช 2474
(2) พระราชบัญญัติโรคระบาดปศุสัตวและสัตวพาหนะ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช
2478 และ
(3) พระราชบัญญัติโรคระบาดปศุสัตวและสัตวพาหนะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2497
ในกรณีที่มีบทกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับอื่น ขัดหรือแยงกับบทแหงพระราช
บัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับแทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"สัตว" หมายความวา

*(1) ชาง มา โค กระบือ ลา ลอ แพะ แกะ สุกร สุนัข แมว กระตาย ลิง ชะนี และ
ใหหมายความรวมถึงน้าํ เชือ้ สําหรับผสมพันธุ และเอ็มบริโอ (ตัวออนของสัตวที่ยงั ไมเจริญเติบโต
จนถึงขั้นที่มีอวัยวะครบบริบูรณ) ของสัตวเหลานี้ดวย
(2) สัตวปก จําพวกนก ไก เปด หาน และใหหมายความรวมถึงไขสําหรับใช
ทําพันธุดวย และ
(3) สัตวชนิดอืน่ ตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
*[(1) ของบทนิยามนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]
"ซากสัตว" หมายความวา รางกายหรือสวนของรางกายสัตวที่ตายแลว และยัง
ไมไดแปรสภาพเปนอาหารสุก หรือสิ่งประดิษฐสําเร็จรูป และใหหมายความรวมถึงงา เขา และ
ขน ที่ไดตัดออกจากสัตวขณะมีชีวิตและยังไมไดแปรสภาพเปนสิง่ ประดิษฐสําเร็จรูปดวย
"โรคระบาด" หมายความวา โรครินเดอรเปสต โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย โรค
แอนแทรกซ โรคเซอรา โรคสารติก โรคมงคลอพิษ โรคปากและเทาเปอย โรคอหิวาตสุกร และ
โรคอื่นตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
"เจาของ" หมายความรวมถึงผูครอบครอง ในกรณีที่เกี่ยวกับสัตวเมื่อไมปรากฏ
เจาของ ใหหมายความรวมถึงผูเลี้ยงและผูค วบคุมดวย
"ทาเขา" หมายความวา ที่สําหรับนําสัตวและซากสัตวเขาในราชอาณาจักร
"ทาออก" หมายความวา ที่สาํ หรับนําสัตวและซากสัตวออกนอกราชอาณาจักร
"ดานกักสัตว" หมายความวา ที่สําหรับกักสัตวหรือซากสัตวเพื่อตรวจโรคระบาด
"การคา" หมายความวา การคาในลักษณะคนกลาง
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
"สารวัตร" หมายความวา สารวัตรของกรมปศุสัตว หรือผูซึ่งอธิบดีแตงตัง้
"นายทะเบียน" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนนายทะเบียน
"สัตวแพทย" หมายความวา สัตวแพทยของกรมปศุสัตว หรือผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมปศุสัตว
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบงั คับในกรณีเกี่ยวกับสัตวของกระทรวง
กลาโหม และสวนราชการอืน่ ตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง

มาตรา 6 สําหรับสุนัข แมว กระตาย ลิง ชะนี รวมถึงน้าํ เชื้อสําหรับผสม
พันธุสัตวเหลานี้ และสัตวปกจําพวกนก ไก เปด หาน รวมถึงไขสําหรับใชทําพันธุ ใหพระราช
บัญญัตินี้ใชบังคับเฉพาะการนําเขา นําออก หรือนําผานราชอาณาจักร หรือการอยางอื่น ตามที่
กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ นายทะเบียน และสัตวแพทย และออกกฎกระทรวงวางระเบียบ
การขอและการออกใบอนุญาต กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ หรือยกเวน
คาธรรมเนียมเฉพาะกรณี และกําหนดการอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด 1
การปองกันโรคระบาด
_______
มาตรา 8 ในทองที่ทยี่ ังมิไดประกาศเปนเขตปลอดโรคระบาดตามหมวด 2 หรือ
ในทองทีท่ ี่ยงั มิไดประกาศเปนเขตโรคระบาด เขตสงสัยวามีโรคระบาด หรือเขตโรคระบาดชั่วคราว
ตามหมวด 3 ถามีสัตวปว ยหรือตายโดยรูว าเปนโรคระบาด หรือมีสัตวปวยหรือตายโดยปจจุบัน
อันไมอาจคิดเห็นไดวา ปวยหรือตายโดยเหตุใด หรือในหมูบานเดียวกัน หรือในบริเวณใกลเคียงกัน
มีสัตวตั้งแตสองตัวขึ้นไปปวยหรือตาย มีอาการคลายคลึงกันในระยะเวลาหางกันไมเกินเจ็ดวัน ให
เจาของแจงตอพนักงานเจาหนาที่สารวัตร หรือสัตวแพทยทองที่ภายในเวลายี่สิบสี่ชวั่ โมงนับแตเวลา
ที่สัตวปวยหรือตาย
ในกรณีที่สัตวปวยตามวรรคกอน ใหเจาของควบคุมสัตวปวยทั้งหมดไวภายใน
บริเวณที่สัตวอยู และหามมิใหเจาของหรือบุคคลอื่นใดเคลื่อนยายสัตวปวยไปจากบริเวณนัน้ ใน
กรณีที่สัตวตายตามวรรคกอน ใหเจาของควบคุมซากสัตวนนั้ ใหคงอยู ณ ทีท่ ี่สัตวนนั้ ตาย และหาม
มิใหเจาของหรือบุคคลอื่นใดเคลื่อนยาย ชําแหละ หรือกระทําอยางใดแกซากสัตวนั้น ถาพนักงาน
เจาหนาที่สารวัตร หรือสัตวแพทยไมอาจมาตรวจซากสัตวนนั้ ภายในเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต
เวลาที่สัตวนั้นตาย ใหเจาของฝงซากสัตวนนั้ ใตระดับผิวดินไมนอยกวาหาสิบเซนติเมตร สําหรับ
ซากสัตวใหญใหพนู ดินกลบหลุมเหนือระดับผิวดินไมนอยกวาหาสิบเซนติเมตรอีกดวย
มาตรา 9 เมื่อไดมีการแจงตามมาตรา 8 หรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีสัตวปวยหรือ
ตายโดยโรคระบาด ใหพนักงานเจาหนาที่ หรือสารวัตรมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของ
จัดการดังตอไปนี้

(1) ใหกักขัง แยก หรือยายสัตวปวย หรือสงสัยวาปวยไวภายในเขตและตามวิธีการ
ที่กําหนดให
(2) ใหฝง หรือเผาซากสัตวนนั้ ณ ทีท่ ี่กําหนดให ถาการฝงหรือเผาไมอาจทําได
ใหสั่งทําลายโดยวิธีอนื่ ตามที่เห็นสมควร หรือ
(3) ใหกักขัง แยก หรือยายสัตวที่อยูรวมฝูง หรือเคยอยูรว มฝูงกับสัตวทปี่ วย หรือ
สงสัยวาปวยหรือตายไวภายในเขต และตามวิธกี ารที่กาํ หนดให
มาตรา 10 เมื่อไดมีการแจงตามมาตรา 8 หรือตรวจพบ หรือมีเหตุอนั ควรสงสัย
วาสัตวปว ยหรือตายโดยโรคระบาด ใหสัตวแพทยมีอํานาจเขาตรวจสัตวหรือซากสัตวนนั้ และใหมี
อํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของจัดการดังตอไปนี้
(1) ใหกักขัง แยก หรือยายสัตวปวย หรือสงสัยวาปวยไวภายในเขต และตาม
วิธีการที่กาํ หนดให หรือใหไดรับการรักษาตามทีเ่ ห็นสมควร
(2) ใหฝง หรือเผาซากสัตวนนั้ ทัง้ หมด หรือแตบางสวน ณ ทีท่ ี่กําหนดให ถาการ
ฝงหรือเผาไมอาจทําได ก็ใหทาํ ลายโดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควร
(3) ใหกักขัง แยก หรือยายสัตวที่อยูรวมฝูง หรือเคยอยูรว มฝูงกับสัตวทปี่ วย หรือ
สงสัยวาปวย หรือตาย ไวภายในเขต และตามวิธกี ารที่กาํ หนดให หรือใหไดรับการปองกันโรค
ระบาดตามที่เห็นสมควร
(4) ใหทําลายสัตวที่เปนโรคระบาด หรือสัตว หรือซากสัตวที่เปนพาหะของโรค
ระบาด ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรี ในการนี้ใหเจาของไดรับคาชดใชตาม
ที่กําหนดในกฎกระทรวงไมต่ํากวากึง่ หนึ่งของราคาสัตวซึ่งอาจขายไดในตลาดทองที่กอนเกิดโรค
ระบาด เวนแตในกรณีที่เจาของไดจงใจกระทําความผิดตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้
(5) ใหกําจัดเชือ้ โรคที่อาหารสัตว หรือซากสัตวที่เปนพาหะของโรคระบาด ตาม
วิธีการที่กาํ หนดให หรือ
(6) ใหทําความสะอาด และทําลายเชื้อโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาดในที่
ดิน อาคาร ยานพาหนะ หรือสิ่งของ ตามวิธีการที่กําหนดให
หมวด 2
เขตปลอดโรคระบาด
______
มาตรา 11 เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดโรคระบาดสําหรับสัตว
ชนิดใดในทองที่ใด ก็ใหมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดทองที่นนั้ ทั้งหมด หรือแต

บางสวนเปนเขตปลอดโรคระบาด ประกาศนี้ใหระบุชนิดของสัตวและโรคระบาดไวดวย
มาตรา 12 เมื่อไดประกาศเขตปลอดโรคระบาดตามมาตรา 11 แลวหามมิให
ผูใดเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวเขาใน หรือผานเขตนัน้ เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี
หรือสัตวแพทยซึ่งอธิบดีมอบหมาย
มาตรา 13 ภายในเขตปลอดโรคระบาด ใหเจาของสัตวมีหนาที่ปฏิบัติการตาม
มาตรา 8 ใหพนักงานเจาหนาที่และสารวัตรมีอํานาจตามมาตรา 9 และใหสัตวแพทยมีอํานาจตาม
มาตรา 10 และมาตรา 18
มาตรา 14 ภายในเขตปลอดโรคระบาด ถาปรากฏวามีโรคระบาดหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยวามีโรคระบาด ผูวาราชการจังหวัด หรือสัตวแพทยจะประกาศเขตโรคระบาด เขต
สงสัยวามีโรคระบาดหรือเขตโรคระบาดชั่วคราว แลวแตกรณี ตามหมวด 3 ก็ได
หมวด 3
เขตโรคระบาด
_____
มาตรา 15 ในเขตทองทีจ่ ังหวัดใด มี หรือสงสัยวามีโรคระบาดใหผวู าราชการ
จังหวัดนัน้ มีอํานาจประกาศกําหนดเขตทองที่จงั หวัดนัน้ ทัง้ หมดหรือแตบางสวน เปนเขตโรค
ระบาด หรือเขตสงสัยวามีโรคระบาด แลวแตกรณี ประกาศนี้ใหระบุชนิดของสัตวและโรคระบาด
ไวดวย และใหปดไว ณ ศาลากลางจังหวัด ทีว่ าการอําเภอ บานกํานัน บานผูใหญบาน และที่
ชุมนุมชนภายในเขตนั้น
มาตรา 16 ในกรณีที่สัตวแพทยเห็นวา โรคระบาดที่ตรวจพบในทองที่ของตน
หรือทองที่อนื่ ที่ติดตอกับทองที่ของตนจะระบาดออกไป ใหสัตวแพทยมีอํานาจประกาศเปน
หนังสือกําหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว มีรัศมีไมเกินหากิโลเมตรจากทีท่ ี่ตรวจพบโรคระบาดนัน้
ประกาศนี้ใหระบุชนิดของสัตวและโรคระบาดไวดวย และใหปดไว ณ บานกํานัน บานผูใหญบาน
และที่ชุมนุมชนภายในเขตนัน้ และใหใชบงั คับไดสามสิบวันนับแตวันประกาศ
มาตรา 17 เมื่อไดมีประกาศกําหนดเขตโรคระบาด หรือเขตสงสัยวามีโรค
ระบาดตามมาตรา 15 หรือประกาศกําหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวตามมาตรา 16 แลว หามมิให

ผูใดเคลื่อนยายสัตว หรือซากสัตวภายในเขตนั้น หรือเคลื่อนยายสัตว หรือซากสัตว เขาในหรือออก
นอกเขตนัน้ เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากสัตวแพทย
มาตรา 18 ภายในเขตโรคระบาด หรือเขตสงสัยวามีโรคระบาดตามมาตรา 15
หรือเขตโรคระบาดชั่วคราวตามมาตรา 16 ใหสัตวแพทยมีอํานาจตามมาตรา 10 และใหมีอํานาจ
ดังตอไปนี้อีกดวย คือ
(1) ออกประกาศหรือสั่งเปนหนังสือใหบรรดาเจาของแจงจํานวนสัตวบางชนิด
และถาเห็นสมควรจะใหนําสัตวนนั้ มาใหไดรับการตรวจ หรือปองกันโรคระบาด ก็ได
(2) สั่งใหเจาของสัตวที่ไดผานการตรวจ หรือปองกันโรคระบาดแลวนําสัตวนนั้
มาประทับเครื่องหมายที่ตัวสัตว หรือ
(3) สั่งกักยานพาหนะที่บรรทุกสัตวหรือซากสัตวเพื่อตรวจโรคระบาด และถา
เห็นสมควรจะสั่งกักสัตวหรือซากสัตวนั้นเพือ่ คุมไวสังเกตตามความจําเปนก็ได
มาตรา 19 ภายในเขตโรคระบาด หรือเขตสงสัยวามีโรคระบาดตามมาตรา 15
หรือเขตโรคระบาดชั่วคราวตามมาตรา 16 ถามีสัตวปว ยหรือตาย ใหเจาของแจงตอพนักงาน
เจาหนาที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย ภายในเวลาสิบสองชัว่ โมงนับแตเวลาที่สัตวปว ยหรือตาย และ
ใหนาํ ความในมาตรา 8 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 20 ในเขตทองทีจ่ ังหวัดใด ซึ่งไดประกาศเปนเขตโรคระบาดหรือเขต
สงสัยวามีโรคระบาด ถาปรากฏวาโรคระบาดนัน้ ไดสงบลงหรือปรากฏวาไมมีโรคระบาดโดยเด็ด
ขาด แลวแตกรณี ใหผูวา ราชการจังหวัดถอนประกาศเชนวานัน้ เสีย
หมวด 4
การควบคุมการคาสัตวและซากสัตว
________
มาตรา 21 หามมิใหบุคคลใดทําการคา ชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร
หรือสัตวชนิดอื่นตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง หรือทําการคาซากสัตว ตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
มาตรา 21 ทวิ* หามมิใหบุคคลใดขาย จําหนาย จาย แจก แลกเปลี่ยน หรือมีไว
เพื่อขายซึง่ น้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุหรือเอ็มบริโอของมา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือสัตว

ชนิดอื่นตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่อธิบดีกาํ หนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
*[มาตรา 21 ทวิ เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]
มาตรา 22* ใบอนุญาตตามมาตรา 21 หรือมาตรา 21 ทวิ ใหใชไดจนถึง
วันสิน้ ปปฏิทนิ แหงปที่ออก
*[มาตรา 22 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]
มาตรา 23 ผูทําการคาสัตวหรือซากสัตว ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
ใบอนุญาต
มาตรา 24* ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 21 หรือมาตรา 21 ทวิ ฝาฝน
ตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาตใหสัตวแพทยมีอาํ นาจยึด
ใบอนุญาตของผูนนั้ ไวเพื่อเสนอนายทะเบียน ถานายทะเบียนเห็นสมควรจะสั่งพักใชหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตนัน้ เสียก็ได
ผูถูกยึด พักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึง่ มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรี
หรือผูที่รัฐมนตรีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแตวันที่ถูกยึด พักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาต
แลวแตกรณี
คําวินจิ ฉัยของรัฐมนตรีหรือผูท ี่รัฐมนตรีมอบหมายใหเปนที่สุด
*[มาตรา 24 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]
หมวด 5
เบ็ดเตล็ด
______
มาตรา 25 ถามีสัตวที่ไมปรากฏเจาของ ปวย หรือตายในที่ดนิ ของบุคคลใด ให
เจาของที่ดินนัน้ มีหนาที่ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี้เชนเดียวกับเจาของสัตวนั้น และเมื่อปรากฏ
เจาของสัตวในภายหลังเจาของที่ดินมีสทิ ธิเรียกรองคาใชจายเทาที่จา ยจริงจากเจาของสัตวได
มาตรา 26 ถามีสัตวที่ไมปรากฏเจาของ ปวยหรือตายโดยโรคระบาดในที่
สาธารณะหรือที่ดินไมปรากฏเจาของ ใหพนักงานเจาหนาที่สารวัตร หรือสัตวแพทยมีอํานาจกัก
สัตวหรือซากสัตวนนั้ ไว ณ ทีท่ ี่เห็นสมควรภายในบริเวณทีน่ ั้นได สําหรับซากสัตวนั้นเมือ่ เห็น

สมควรจะฝงเสียก็ได ในกรณีจําเปนเพื่อปองกันมิใหโรคระบาดแพรหลาย สัตวแพทยจะทําลาย
สัตวหรือซากสัตว หรือฝงซากสัตวนนั้ ภายในบริเวณทีน่ นั้ ก็ได
เมื่อปรากฏเจาของในภายหลัง ใหพนักงานเจาหนาที่ สารวัตรหรือสัตวแพทย
มีสิทธิเรียกรองคาใชจายเทาที่จา ยจริงจากเจาของสัตวได
มาตรา 27* สําหรับสัตวที่เจาของนําไปมา หรือขนสงโดยยานพาหนะ หากปรากฏ
วาเปนโรคระบาดหรือเปนพาหะของโรคระบาด หรือมีเหตุอันควร สงสัยวาเปนโรคระบาดหรือเปน
พาหะของโรคระบาด ใหสัตวแพทยมีอํานาจสั่งกักสัตวนั้นไว ณ ที่ทเี่ ห็นสมควรตามความจําเปนได
คาใชจายในการนี้ใหเจาของสัตวเปนผูออก
*[มาตรา 27 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]
มาตรา 28 หามมิใหบุคคลใดขุดซากสัตวที่ฝงไวแลวตามบทแหงพระราช
บัญญัตินี้ เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากสัตวแพทย
มาตรา 29 เมื่อปรากฏวามีโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาด หรือมีเหตุ
อันควรสงสัยวามีโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาดในยานพาหนะ อาคาร หรือสถานที่อื่นใด
ใหสัตวแพทยมีอํานาจเรียกตรวจยานพาหนะ หรือเขาไปในอาคาร หรือสถานที่นนั้ และใหเจาของ
ยานพาหนะ อาคาร หรือสถานที่นนั้ ใหความสะดวกแกสัตวแพทยตามสมควร
การเขาไปในอาคาร หรือสถานที่ตามวรรคกอน ใหกระทําไดระหวางเวลา
พระอาทิตยขนึ้ และพระอาทิตยตก
มาตรา 30 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา
(1) กําหนดทาเขาและทาออก
(2) หามการนําเขา หรือนําผานราชอาณาจักรซึ่งสัตว หรือซากสัตวจากทองที่
ภายนอกราชอาณาจักร ในกรณีปรากฏวา ทองที่นนั้ มีหรือสงสัยวามีโรคระบาด และ
(3) วางระเบียบการยึด ทําลาย หรือสงกลับซึ่งสัตว หรือซากสัตวโดยไมมีคาชดใช
ในกรณี
ก. นําเขา หรือนําผานราชอาณาจักรโดยฝาฝนตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้
หรือ
ข. นําเขา หรือนําผานราชอาณาจักรโดยถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้

เมื่อสัตวนนั้ เปนโรคระบาด หรือสัตว หรือซากสัตวนั้นเปนพาหะของโรคระบาดในขณะนั้น หรือ
ภายหลังนําเขา หรือนําผานราชอาณาจักร
มาตรา 31 หามมิใหบุคคลใดนําเขา นําออก หรือนําผานราชอาณาจักร ซึ่งสัตว
หรือซากสัตว เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย จะกําหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรไวใน
ใบอนุญาตก็ได
การนําเขา นําออก หรือนําผานราชอาณาจักร ซึ่งสัตวหรือซากสัตวตามมาตรานี้
ใหนาํ เขา นําออก หรือนําผาน ทาเขาหรือทาออก แลวแตกรณี เวนแตอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมาย จะสั่งเปนอยางอืน่
มาตรา 32 ผูใดนําเขา นําออก หรือนําผานราชอาณาจักร ซึ่งสัตวหรือซากสัตว
ตองปฏิบัติการตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง
มาตรา 33* ใหอธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(1) แตงตั้งสารวัตรเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(2) กําหนดดานกักสัตวและสถานีขนสงสัตว
(3) วางระเบียบการทําลายสัตวที่เปนโรคระบาด หรือการทําลายสัตวหรือซากสัตว
ที่เปนพาหะของโรคระบาด และ
(4) วางระเบียบการตรวจโรคและทําลายเชื้อโรคจากสัตวหรือซากสัตวที่มีการ
นําเขา นําออกหรือนําผานราชอาณาจักร หรือเคลื่อนยายภายในราชอาณาจักร
*[มาตรา 33 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]
มาตรา 34* ผูใดนําชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือน้ําเชื้อสําหรับ
ผสมพันธุหรือเอ็มบริโอเหลานี้ หรือสัตวชนิดอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือซากสัตวตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง ไปยังทองที่ตา งจังหวัด ตองไดรับใบอนุญาตจากสัตวแพทยประจําทองที่
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง สัตวแพทยจะกําหนดเงื่อนไขตามที่จําเปนไว
ในใบอนุญาตเกี่ยวกับการใชเสนทางและยานพาหนะในการนําสัตวไปและสถานีขนสงสัตวและ
การผานดานกักสัตว ตามระเบียบที่อธิบดีกาํ หนดก็ได เวนแตเปนการนําสัตวไปเลี้ยงหรือใชงาน

ชั่วครั้งคราว
*[มาตรา 34 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]
มาตรา 35 ผูใดนําสัตวผา นดานกักสัตว ตองปฏิบัติการตามทีก่ ําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 36 ผูใดสงสัตว หรือซากสัตวไปจําหนายตางประเทศตองปฏิบตั ิการ
ฃตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 37 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บเฉพาะคาทีพ่ ักสัตว หรือซากสัตวที่สงไป
ตางประเทศ ใหกนั ไวเปนทุนเพื่อใชจายในการควบคุมการสงสัตวหรือซากสัตวไปจําหนาย
ตางประเทศ เปนจํานวนรอยละหาสิบของเงินทีเ่ ก็บไดทั้งสิน้ เหลือเทาใดใหนาํ สงเปนรายไดของ
แผนดิน
มาตรา 38* ใหสารวัตรมีอาํ นาจจับกุมผูกระทําผิดตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจยึดสัตว ซากสัตว หรือสิ่งของใด ๆ ที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
ไวเพื่อสงพนักงานสอบสวนดําเนินการตอไปตามกฎหมายวาดวยวิธพี จิ ารณาความอาญา หรือเพือ่
ดําเนินการตามมาตรา 51
*[มาตรา 38 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]
หมวด 6
บทกําหนดโทษ
______
มาตรา 39* ผูใดฝาฝนมาตรา 8 วรรคหนึง่ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
*[มาตรา 39 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]
มาตรา 40* ผูใดฝาฝนมาตรา 8 วรรคสองหรือฝาฝนคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่
หรือสารวัตร ตามมาตรา 9 หรือฝาฝนมาตรา 19 หรือเจาของยานพาหนะ อาคารหรือสถานที่ ผูใด
ขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกใหแกสัตวแพทยตามสมควร ตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสองเดือน หรือปรับไมเกินสีพ่ ันบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
*[มาตรา 40 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]

มาตรา 41* ผูใดฝาฝนคําสัง่ สัตวแพทยตามมาตรา 10 หรือมาตรา 18 หรือฝาฝน
มาตรา 23 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึง่ หมื่นบาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ
*[มาตรา 41 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]
มาตรา 42* ผูใดฝาฝนมาตรา 12 มาตรา 17 มาตรา 21 มาตรา 21 ทวิ หรือ
มาตรา 28 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ ป หรือปรับไมเกินสองหมืน่ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
*[มาตรา 42 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]
มาตรา 43 ผูใดฝาฝนมาตรา 13
ในกรณีไมปฏิบัติการตามมาตรา 8 วรรคหนึง่ ตองระวางโทษตามที่บญ
ั ญัติไวใน
มาตรา 39
ในกรณีไมปฏิบัติการตามมาตรา 8 วรรคสอง หรือฝาฝนคําสั่งพนักงานเจาหนาที่
หรือสารวัตรตามมาตรา 9 ตองระวางโทษตามที่บัญญัตไิ วในมาตรา 40
ในกรณีฝาฝนคําสั่งสัตวแพทยตามมาตรา 10 หรือมาตรา 18 ตองระวางโทษ
ตามที่บัญญัตไิ วในมาตรา 41
มาตรา 44* เจาของที่ดนิ ผูใดไมปฏิบัติการตามหนาที่ตามที่ระบุไวในมาตรา 25
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
*[มาตรา 44 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]
มาตรา 45 *[ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]
มาตรา 46* ผูใดฝาฝนประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 30 (2) ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสีห่ มืน่ บาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
*[มาตรา 46 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]
มาตรา 47* ผูใดฝาฝนมาตรา 31 วรรคหนึง่ หรือวรรคสาม หรือฝาฝนเงื่อนไข
ที่กําหนดไวในใบอนุญาตตามมาตรา 31 วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับ
ไมเกินสีห่ มืน่ บาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
*[มาตรา 47 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]

มาตรา 48* ผูใดฝาฝนมาตรา 32 มาตรา 35 หรือมาตรา 36 ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสองเดือน หรือปรับไมเกินสีพ่ นั บาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
*[มาตรา 48 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]
มาตรา 49* ผูใดฝาฝนมาตรา 34 วรรคหนึง่ หรือฝาฝนเงือ่ นไขที่กําหนดไวใน
ใบอนุญาตตามมาตรา 34 วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึง่ หมื่นบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
*[มาตรา 49 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]
มาตรา 50* ผูใดใชเครื่องหมายปลอมหรือแปลงประทับที่ตัวสัตวเปลี่ยนแปลงหรือ
แกไขเครื่องหมายรอยประทับที่ตัวสัตว เพื่อใหเขาใจวาเปนเครื่องหมายของเจาพนักงาน หรือทําลาย
หรือแกไขเครื่องหมายใด ๆ ที่เจาพนักงานทําไวแกซากสัตว หรือภาชนะ หรือสิ่งหอหุม ซากสัตว
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึง่ หมืน่ บาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
*[มาตรา 50 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]
มาตรา 51* บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ให
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอาํ นาจเปรียบเทียบได และเมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตาม
จํานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนดแลว ใหคดีนั้นเปนอันเลิกกัน
*[มาตรา 51 เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]

มาตรา 52* ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งจายเงินสินบนและรางวัลตามระเบียบที่อธิบดี
กําหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
*[มาตรา 52 เพิ่มความโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542]
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

