
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
โรคระบาดสตัว (ฉบับที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกความใน (๑) ของบทนิยามคําวา “สัตว” ในมาตรา ๔ แหง

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“(๑) ชาง มา โค กระบือ ลา ลอ แพะ แกะ สุกร สุนัข แมว กระตาย ลิง ชะนี 

และใหหมายความรวมถึงน้ําเช้ือสําหรับผสมพันธุ และเอ็มบริโอ (ตัวออนของสัตวที่ยังไม
เจริญเติบโตจนถึงข้ันที่มีอวัยวะครบบริบูรณ) ของสัตวเหลานี้ดวย” 

 
มาตรา ๔  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๑ ทวิ แหงพระราชบัญญัติโรค

ระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๓๐ ก/หนา ๓๔/๒๓ เมษายน ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“มาตรา ๒๑ ทวิ หามมิใหบุคคลใดขาย จําหนาย จาย แจก แลกเปล่ียน หรือมีไว
เพ่ือขายซึ่งน้ําเช้ือสําหรับผสมพันธุหรือเอ็มบริโอของ มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือสัตวชนิด
อ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
อธิบดีกําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา” 

 
มาตรา ๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 

พ.ศ. ๒๔๙๙ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๒ ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๑ ทวิ ใหใชไดจนถึงวันสิ้น

ปปฏิทินแหงปที่ออกใบอนุญาต” 
 
มาตรา ๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 

พ.ศ. ๒๔๙๙ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๔ ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๑ ทวิฝาฝน

ตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต ใหสัตวแพทยมีอํานาจยึด
ใบอนุญาตของผูนั้นไวเพ่ือเสนอนายทะเบียน ถานายทะเบียนเห็นสมควรจะสั่งพักใชหรือเพิกถอน
ใบอนุญาตนั้นเสียก็ได 

ผูถูกยึด พักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรี
หรือผูที่รัฐมนตรีมอบหมายภายในสามสิบวันนับแตวันที่ถูกยึด พักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
แลวแตกรณี 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือผูที่รัฐมนตรีมอบหมายใหเปนที่สุด” 
 
มาตรา ๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 

พ.ศ. ๒๔๙๙ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๗ สําหรับสัตวที่เจาของนําไปมา หรือขนสงโดยยานพาหนะ หาก

ปรากฏวาเปนโรคระบาดหรือเปนพาหะของโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนโรคระบาด
หรือเปนพาหะของโรคระบาด ใหสัตวแพทยมีอํานาจสั่งกักสัตวนั้นไว ณ ที่ที่เห็นสมควรตาม
ความจําเปนได 

คาใชจายในการนี้ใหเจาของสัตวเปนผูออก” 
 
มาตรา ๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติ

โรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๓ ใหอธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๑) แตงตั้งสารวัตรเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) กําหนดดานกักสัตวและสถานีขนสงสัตว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) วางระเบียบการทําลายสัตวที่เปนโรคระบาด หรือการทําลายสัตวหรือซาก
สัตวที่เปนพาหะของโรคระบาด และ 

(๔) วางระเบียบการตรวจโรคและทําลายเช้ือโรคจากสัตวหรือซากสัตวที่มีการ
นําเขา นําออก หรือนําผานราชอาณาจักร หรือเคล่ือนยายภายในราชอาณาจักร 

มาตรา ๓๔ ผูใดนํา ชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือน้ําเช้ือสําหรับผสม
พันธุหรือเอ็มบริโอของสัตวเหลานี้ หรือสัตวชนิดอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือซากสัตว
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ไปยังทองที่ตางจังหวัด ตองไดรับใบอนุญาตจากสัตวแพทยประจํา
ทองที่ 

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง สัตวแพทยจะกําหนดเงื่อนไขตามที่จําเปน
ไวในใบอนุญาตเกี่ยวกับการใชเสนทางและยานพาหนะในการนําสัตวไปและสถานีขนสงสัตวและ
การผานดานกักสัตวตามระเบียบที่อธิบดีกําหนดก็ได เวนแตเปนการนําสัตวไปเลี้ยงหรือใชงานชั่ว
ครั้งคราว” 

 
มาตรา ๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 

พ.ศ. ๒๔๙๙ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๘ ใหสารวัตรมีอํานาจจับกุมผูกระทําผิดตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมี อํานาจยึดสัตว ซากสัตว หรือส่ิงของใดๆ ที่ เ ก่ียวกับการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ไวเพ่ือสงพนักงานสอบสวนดําเนินการตอไปตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณา
ความอาญา หรือเพ่ือดําเนินการตามมาตรา ๕๑” 

 
มาตรา ๑๐  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา 

๔๒ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๓๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพัน

บาท 
มาตรา ๔๐ ผูใดฝาฝนมาตรา ๘ วรรคสองหรือฝาฝนคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ 

หรือสารวัตรตามมาตรา ๙ หรือฝาฝนมาตรา ๑๙ หรือเจาของยานพาหนะ อาคารหรือสถานที่ 
ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกใหแกสัตวแพทยตามสมควร ตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองเดือน หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๑ ผูใดฝาฝนคําส่ังสัตวแพทยตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๘ หรือฝา
ฝนมาตรา ๒๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

มาตรา ๔๒ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๑ ทวิ หรือ
มาตรา ๒๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

 
มาตรา ๑๑  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 

พ.ศ. ๒๔๙๙ และใหใชความตอไปนี้แทน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“มาตรา ๔๔ เจาของที่ดินผูใดไมปฏิบัติการตามหนาที่ตามที่ระบุไวในมาตรา ๒๕ 
ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท” 

 
มาตรา ๑๒  ใหยกเลิกมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 

๒๔๙๙ 
 
มาตรา ๑๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ 

และมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ และใหใชความตอไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๖ ผูใดฝาฝนประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา ๓๐ (๒) ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา ๔๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม หรือฝาฝนเง่ือนไขที่

กําหนดไวในใบอนุญาตตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไม
เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๘ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสองเดือน หรือปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๔๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง หรือฝาฝนเง่ือนไขที่กําหนดไวใน
ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๐ ผูใดใชเครื่องหมายปลอมหรือแปลงประทับที่ตัวสัตว เปลี่ยนแปลง
หรือแกไขเครื่องหมายรอยประทับที่ตัวสัตว เพ่ือใหเขาใจวาเปนเครื่องหมายของเจาพนักงาน หรือ
ทําลาย หรือแกไขเครื่องหมายใดๆ ที่เจาพนักงานทําไวแกซากสัตว หรือภาชนะ หรือส่ิงหอหุมซาก
สัตว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

 
มาตรา ๑๔  ใหเ พ่ิมความตอไปนี้ เปนมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ แหง

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ 
“มาตรา ๕๑ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ให

อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได และเมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตาม
จํานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่กําหนดแลว ใหคดีนั้นเปนอันเลิกกัน 

มาตรา ๕๒ ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งจายเงินสินบนและรางวัลตามระเบียบที่อธิบดี
กําหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง” 

 
มาตรา ๑๕  ใหยกเลิกความในบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติโรค

ระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ และใหใชความตอไปนี้แทน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“อัตราคาธรรมเนียม 
 

ลําดบั รายการ บาท หมายเหต ุ

๑ ใบอนญุาตใหนําสัตวเขาในราชอาณาจักร   
 ชาง เชือกละ ๒๕๐  
 มา โค กระบือ ลา ลอ สุนัข   
 แมว ลิง ชะน ี ตัวละ ๑๐๐  
 แพะ แกะ สุกร กระตาย ตัวละ ๕๐  
 นกกระจอกเทศ นกอีม ู ตัวละ ๒๐๐  
 ไก เปน หาน และสัตวปกชนิดอื่น ตัวละ ๕  
 สัตวชนิดอืน่ ตัวละ ๑๐๐  
 น้ําเช้ือสําหรับผสมพันธุ โดสละ ๑๐  
 เอ็มบริโอ ตัวละ ๑๐๐  
 ไขนกกระจอกเทศ ไขนกอีม ู   
 สําหรับใชทําพันธุ ฟองละ ๕๐  
 ไขสัตวปกชนดิอื่นสําหรับใชทําพันธุ ฟองละ ๕๐  

๒ ใบอนญุาตใหนําสัตวออกนอกราชอาณาจกัร   
 ชาง เชือกละ ๕๐,๐๐๐  
 มา โค กระบือ ลา ลอ สุนัข   
 แมว ลิง ชะน ี ตัวละ ๕๐  
 แพะ แกะ สุกร ตัวละ ๒๕  
 กระตาย ตัวละ ๑๐  
 สัตวชนิดอืน่ ตัวละ ๕๐๐  

๓ ใบอนญุาตนาํสัตวผานราชอาณาจักร   
 ชาง เชือกละ ๒,๐๐๐  
 มา โค กระบือ ลา ลอ ตัวละ ๑๐๐  
 แพะ แกะ สุกร สุนัข ลิง ชะนี ตัวละ ๕๐  
 แมว กระตาย ตัวละ ๒๐  
 สัตวชนิดอืน่ ตัวละ ๑๐๐  
 น้ําเช้ือสําหรับผสมพันธุ โดสละ ๕  
 เอ็มบริโอ ตัวละ ๒๐  
 ไขนกกระจอกเทศ ไขนกอีม ู   
 สําหรับใชทําพันธุ ฟองละ ๕๐  
 ไขสัตวปกชนดิอื่นสําหรับใชทําพันธุ ฟองละ .๕๐  

๔ ใบอนญุาตใหนําซากสัตวเขาใน  คาธรรมเนียม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลําดบั รายการ บาท หมายเหต ุ
 ราชอาณาจักร กิโลกรัมละ ๒๐ ลําดบัที่ ๔ ที่ ๕ และ 
๕ ใบอนญุาตใหนําซากสัตวเขาใน  ที่ ๖ ถาเศษของ ๑ 
 ราชอาณาจักร กิโลกรัมละ ๑ กิโลกรัม ตั้งแต ๕๐๐ 

๖ ใบอนญุาตใหนําซากสัตวผาน  กรัม ข้ึนไปคดิเปน ๑ 
 ราชอาณาจักร กิโลกรัมละ ๑ กิโลกรัม ถาไมถึง 
   ๕๐๐ กรัม ใหปดทิ้ง 
๗ ใบอนญุาตใหทําการคา ชาง มา โค   
 กระบือ แพะ แกะ สุกร และสัตวชนิดอืน่   
 ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   
 (๑) สงตางประเทศ ฉบับละ ๒,๐๐๐  
 (๒) ทั่วราชอาณาจักร ฉบับละ ๔๐๐  
 (๓) ภายในจงัหวัด ฉบับละ ๑๐๐  

๘ ใบอนญุาตใหขายน้ําเช้ือสําหรับ   
 ผสมพันธุ หรือเอ็มบริโอ   
 (๑) สงตางประเทศ ฉบับละ ๘๐๐  
 (๒) ทั่วราชอาณาจักร ฉบับละ ๒๐๐  

๙ ใบอนญุาตใหทําการคาซากสัตว   
 (๑) สงตางประเทศ ฉบับละ ๔๐๐  
 (๒) ทั่วราชอาณาจักร ฉบับละ ๑๐๐  
 (๓) ภายในจงัหวัด ฉบับละ ๒๐  

๑๐ ใบแทนใบอนญุาตใหทําการคาสัตว   
 ใบอนญุาตใหขายน้ําเช้ือสําหรับ   
 ผสมพันธุหรือเอ็มบริโอ หรือ   
 ใบอนญุาตใหทําการคาซากสัตว ฉบับละ ๒๐  

๑๑ คาทําลายเชื้อโรคผานดานกกัสัตว ตัวละ ๕  

๑๒ คาที่พักสัตวทีส่งไปตางประเทศ   
 โค กระบือ ตัวละ ๕๐  
 สุกร ตัวละ ๓๐  
 แพะ แกะ ตัวละ ๒๐  

๑๓ คาที่พักซากสัตวที่สงไปตางประเทศ  ถาเศษของ ๑ 
 ซากโค กระบอื สุกร กิโลกรัมละ ๒ กิโลกรัม ตั้งแต ๕๐๐ 
 แพะ แกะ กิโลกรัมละ  กรัม ข้ึนไปคดิเปน 
   ๑ กิโลกรัม ถาไมถึง 
   ๕๐๐ กรัม ใหปดทิ้ง” 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว ทําใหมีบทบัญญัติบางสวนที่ไม
เหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน สมควรที่จะปรับปรุงใหมโดยกําหนดมาตรการในการควบคุม
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเอ็มบริโอหรือตัวออนของสัตวซึ่งเปนพาหะใหเกิดโรคระบาดสัตวอยาง
หนึ่งไดดวย รวมทั้งสมควรปรับปรุงอํานาจหนาที่ของสัตวแพทย สารวัตร และอธิบดี ในการ
ควบคุมโรคระบาดสัตวใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และปรับปรุงอัตราโทษใหสูงข้ึนเพื่อใหเกิดผล
บังคับตามพระราชบัญญัตินี้ไดอยางจริงจังและปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมเสียใหมใหสอดคลอง
กับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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