พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว
พ.ศ. 2499
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2499
เปนปที่ 11 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผูแทนราษฎร
ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499
มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติโรคระบาดปศุสัตวและสัตวพาหนะ พุทธศักราช 2474
(2) พระราชบัญญัติโรคระบาดปศุสัตวและสัตวพาหนะ แกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2478 และ
(3) พระราชบัญญัติโรคระบาดปศุสัตวและสัตวพาหนะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2497
ในกรณีที่มีบทกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับอื่น ขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับ
แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
สัตว หมายความวา
(1) ชาง มา โค กระบือ ลา ลอ แพะ แกะ สุกร สุนัข แมว กระตาย ลิง ชะนี และใหหมายความรวมถึงน้ําเชื้อสําหรับ
ผสมพันธุสัตวเหลานี้ดวย
(2) สัตวปก จําพวกนก ไก เปด หาน และใหหมายความรวมถึงไขสําหรับใชทําพันธุดวย และ
(3) สัตวชนิดอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ซากสัตว หมายความวา รางการหรือสวนของรางกายสัตวที่ตายแลว และยังไมไดแปรสภาพเปนอาหาร
สุก หรือสิ่งประดิษฐสําเร็จรูป และใหหมายความรวมถึงงา เขา และขน ที่ไดตัดออกจากสัตวขณะมีชีวิตและ
ยังไมไดแปรสภาพเปนสิ่งประดิษฐสาํ เร็จรูปดวย
โรคระบาด หมายความวา โรครินเดอรเปสต โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย โรคแอนแทรกซ โรคเซอรา
โรคสารติก โรคมงคลอพิษ โรคปากและเทาเปอย โรคอหิวาตสุกร และโรคอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
เจาของ หมายความรวมถึงผูครอบครอง ในกรณีที่เกี่ยวกับสัตวเมื่อไมปรากฏเจาของ ใหหมายความรวมถึง
ผูเลี้ยงและผูควบคุมดวย
ทาเขา หมายความวา ที่สําหรับนําสัตวและซากสัตวเขาในราชอาณาจักร
ทาออก หมายความวา ที่สําหรับนําสัตวและซากสัตวออกนอกราชอาณาจักร
(1)
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ดานกักสัตว หมายความวา ที่สําหรับกักสัตวหรือซากสัตวเพื่อตรวจโรคระบาด
การคา หมายความวา การคาในลักษณะคนกลาง
พนักงานเจาหนาที่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
สารวัตร หมายความวา สารวัตรของกรมปศุสัตว หรือผูซึ่งอธิบดีแตงตั้ง
นายทะเบียน หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนนายทะเบียน
สัตวแพทย หมายความวา สัตวแพทยของกรมปศุสัตว หรือผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
อธิบดี หมายความวา อธิบดีกรมปศุสัตว
รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับในกรณีเกี่ยวกับสัตวของกระทรวงกลาโหม และสวนราชการอื่นตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 6 สําหรับสุนัข แมว กระตาย ลิง ชะนี รวมถึงน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุสตั วเหลานี้ และสัตวปกจําพวกนก ไก
เปด หาน รวมถึงไขสําหรับใชทําพันธุ ใหพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเฉพาะการนําเขา นําออก หรือนําผานราชอาณาจักร
หรือการอยางอื่น ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่ นายทะเบียน และสัตวแพทยและออกกฎกระทรวงวางระเบียบการขอและการออกใบอนุญาต กําหนด
คาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ หรือยกเวนคาธรรมเนียมเฉพาะกรณี และกําหนดการอื่น ๆ เพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด 1
การปองกันโรคระบาด

มาตรา 8 ในทองที่ที่ยังมิไดประกาศเปนเขตปลอดโรคระบาดตามหมวด 2 หรือในทองที่ที่ยังมิไดประกาศเปนเขต
โรคระบาด เขตสงสัยวามีโรคระบาด หรือเขตโรคระบาดชั่วคราว ตามหมวด 3 ถามีสัตวปวยหรือตายโดย
รูวาเปนโรคระบาด หรือมีสัตวปวยหรือตายโดยปจจุบันอันไมอาจคิดเห็นไดวาปวยหรือตายโดยเหตุใด หรือใน
หมูบานเดียวกัน หรือในบริเวณใกลเคียงกัน มีสัตวตั้งแตสองตัวขึ้นไปปวยหรือตาย มีอาการคลายคลึงกันในระยะเวลาหาง
กันไมเกินเจ็ดวัน ใหเจาของแจงตอพนักงานเจาหนาที่สารวัตร หรือสัตวแพทยทองที่ภายในเวลายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตเวลาที่
สัตวปวยหรือตาย
ในกรณีที่สัตวปวยตามวรรคกอน ใหเจาของควบคุมสัตวปวยทั้งหมดไวภายในบริเวณที่สัตวอยู และหามมิให
เจาของหรือบุคคลอื่นใดเคลื่อนยายสัตวปวยไปจากบริเวณนั้น ในกรณีที่สัตวตายตามวรรคกอน ใหเจาของควบคุม ซาก
สัตวนั้นใหคงอยู ณ ที่ที่สัตวนั้นตาย และหามมิใหเจาของหรือบุคคลอื่นใด เคลื่อนยาย ชําแหละ หรือกระทําอยางใดแกซาก
สัตวนั้น ถาพนักงานเจาหนาที่สารวัตร หรือสัตวแพทยไมอาจมาตรวจซากสัตวนั้นภายในเวลาสี่สิบแปดชั่วโมงนับแตเวลาที่
สัตวนั้นตาย ใหเจาของฝงซากสัตวนั้นใตระดับผิวดินไมนอยกวาหาสิบเซนติเมตร สําหรับซากสัตวใหญใหพูนดินกลบหลุม
เหนือระดับผิวดินไมนอยกวาหาสิบเซนติเมตรอีกดวย

มาตรา 9 เมื่อไดมีการแจงตามมาตรา 8 หรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีสัตวปวยหรือตายโดยโรคระบาด ใหพนักงาน
เจาหนาที่ หรือสารวัตรมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของจัดการดังตอไปนี้
(1) ใหกักขัง แยก หรือยายสัตวปวย หรือสงสัยวาปวยไวภายในเขตและตามวิธีการที่กําหนดให
(2) ใหฝง หรือเผาซากสัตวนั้น ณ ที่ที่กําหนดให ถาการฝงหรือเผาไมอาจทําได ใหสั่งทําลายโดยวิธีอื่นตามที่
เห็นสมควร หรือ
(3) ใหกักขัง แยก หรือยายสัตวที่อยูรวมฝูง หรือเคยอยูรวมฝูงกับ สัตวที่ปวย หรือสงสัยวาปวยหรือตายไว
ภายในเขต และตามวิธีการที่กําหนดให
มาตรา 10 เมื่อไดมีการแจงมาตรา 8 หรือตรวจพบ หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาสัตวปวยหรือตายโดย
โรคระบาด ใหสัตวแพทยมีอาํ นาจเขาตรวจสัตวหรือซากสัตวนั้น และใหมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของ จัดการ
ดังตอไปนี้
(1) ใหกักขัง แยก หรือยายสัตวปวย หรือสงสัยวาปวยไวภายในเขต และตามวิธีการที่กําหนดให หรือใหไดรับการ
รักษาตามที่เห็นสมควร
(2) ใหฝง หรือเผาซากสัตวนั้นทั้งหมด หรือแตบางสวน ณ ที่ที่กําหนดให ถาการฝงหรือเผาไมอาจทําได ก็ใหทําลาย
โดยวิธีอื่นตามที่เห็นสมควร
(3) ใหกักขัง แยก หรือยายสัตวที่อยูรวมฝูง หรือเคยอยูรวมฝูงกับสัตวที่ปวย หรือสงสัยวาปวย หรือตาย ไวภายใน
เขต และตามวิธีการที่กําหนดให หรือใหไดรับการปองกันโรคระบาดตามที่เห็นสมควร
(4) ใหทําลายสัตวที่เปนโรคระบาด หรือสัตว หรือซากสัตวที่เปนพาหะของโรคระบาด ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
โดยอนุมัติรัฐมนตรี ในการนี้ใหเจาของไดรับคาชดใชตามที่กําหนดในกฎกระทรวงไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของ ราคาสัตวซึ่งอาจ
ขายไดในตลาดทองที่กอนเกิดโรคระบาด เวนแตในกรณีที่เจาของไดจงใจกระทําความผิดตอ
บทแหงพระราชบัญญัตินี้
(5) ใหกําจัดเชื้อโรคที่อาหารสัตว หรือซากสัตวที่เปนพาหะของโรคระบาด ตามวิธีการที่กําหนดให หรือ
(6) ใหทําความสะอาด และทําลายเชื้อโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาดในที่ดิน อาคาร ยานพาหนะ หรือสิ่งของ
ตามวิธีการที่กําหนดให
หมวด 2
เขตปลอดโรคระบาด

มาตรา 11 เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดโรคระบาดสําหรับสัตวชนิดใดในทองที่ใด ก็ใหมีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดทองที่นั้นทั้งหมด หรือแตบางสวนเปนเขตปลอดโรคระบาด ประกาศนี้ ใหระบุชนิด
ของสัตวและโรคระบาดไวดวย
มาตรา 12 เมื่อไดประกาศเขตปลอดโรคระบาดตามมาตรา 11 แลวหามมิใหผูใดเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวเขา
ใน หรือผานเขตนั้น เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีหรือสัตวแพทยซึ่งอธิบดีมอบหมาย
มาตรา 13 ภายในเขตปลอดโรคระบาด ใหเจาของสัตวมีหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา 8 ใหพนักงานเจาหนาที่และ
สารวัตรมีอํานาจตามมาตรา 9 และใหสัตวแพทยมีอํานาจตามมาตรา 10 และมาตรา 18
มาตรา 14 ภายในเขตปลอดโรคระบาด ถาปรากฏวามีโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีโรคระบาด

ผูวาราชการจังหวัด หรือสัตวแพทยจะประกาศเขตโรคระบาด เขตสงสัยวามีโรคระบาดหรือเขตโรคระบาดชั่วคราว แลวแต
กรณี ตามหมวด 3 ก็ได
หมวด 3
เขตโรคระบาด

มาตรา 15 ในเขตทองที่จังหวัดใด มี หรือสงสัยวามีโรคระบาดใหผูวาราชการจังหวัดนั้น มีอํานาจประกาศกําหนด
เขตทองที่จังหวัดนั้นทั้งหมดหรือแตบางสวน เปนเขตโรคระบาด หรือเขตสงสัยวามีโรคระบาด แลวแต กรณี ประกาศนี้ให
ระบุชนิดของสัตวและโรคระบาดไวดวย และใหปดไว ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ
บานกํานัน บานผูใหญบาน และที่ชุมนุมชนภายในเขตนั้น
มาตรา 16 ในกรณีที่สัตวแพทยเห็นวา โรคระบาดที่ตรวจพบในทองที่ของตน หรือทองที่อื่น ที่ติดตอกับทองที่ของ
ตนจะระบาดออกไป ใหสัตวแพทยมีอํานาจประกาศเปนหนังสือกําหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว มีรัศมีไมเกินหากิโลเมตร
จากที่ที่ตรวจพบโรคระบาดนั้น ประกาศนี้ใหระบุชนิดของสัตว และโรคระบาดไวดวย และใหปดไว
ณ บานกํานัน บานผูใหญบาน และที่ชุมนุมชนภายในเขตนั้น และใหใชบังคับไดสามสิบวันนับแตวันประกาศ
มาตรา 17 เมื่อไดมีประกาศกําหนดเขตโรคระบาด หรือเขตสงสัยวามีโรคระบาดตามมาตรา 15 หรือประกาศ
กําหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวตามมาตรา 16 แลว หามมิใหผูใดเคลื่อนยายสัตว หรือซากสัตวภายในเขตนั้น หรือ
เคลื่อนยายสัตว หรือซากสัตว เขาในหรือออกนอกเขตนั้น เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากสัตวแพทย
มาตรา 18 ภายในเขตโรคระบาด หรือเขตสงสัยวามีโรคระบาดตามมาตรา 15 หรือเขตโรคระบาดชั่วคราวตาม
มาตรา 16 ใหสัตวแพทย มีอํานาจตามมาตรา 10 และใหมีอํานาจดังตอไปนี้อีกดวย คือ
(1) ออกประกาศหรือสั่งเปนหนังสือใหบรรดาเจาของแจงจํานวนสัตวบางชนิด และถาเห็นสมควรจะใหนําสัตวนั้น
มาใหไดรับการตรวจ หรือปองกันโรคระบาด ก็ได
(2) สั่งใหเจาของสัตวที่ไดผานการตรวจ หรือปองกันโรคระบาดแลวนําสัตวนั้นมาประทับเครื่องหมายที่ตัวสัตว หรือ
(3) สั่งกักยานพาหนะที่บรรทุกสัตวหรือซากสัตวเพื่อตรวจโรคระบาดและถาเห็นสมควรจะสั่งกักสัตวหรือซากสัตว
นั้นเพื่อคุมไวสังเกตตามความจําเปนก็ได
มาตรา 19 ภายในเขตโรคระบาด หรือเขตสงสัยวามีโรคระบาดตามมาตรา 15 หรือเขตโรคระบาดชั่วคราวตาม
มาตรา 16 ถามีสัตวปวยหรือตาย ใหเจาของแจงตอพนักงานเจาหนาที่ สารวัตร หรือสัตวแพทยภายในเวลา
สิบสองชั่วโมงนับแตเวลาที่สัตวปวยหรือตาย และใหนําความในมาตรา 8 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 20 ในเขตทองที่จังหวัดใด ซึ่งไดประกาศเปนเขตโรคระบาดหรือเขตสงสัยวามีโรคระบาด ถาปรากฏวาโรค
ระบาดนั้นไดสงบลงหรือปรากฏวาไมมีโรคระบาดโดยเด็ดขาด แลวแตกรณี ใหผูวาราชการจังหวัดถอนประกาศเชนวานั้น
เสีย

หมวด 4
การควบคุมการคาสัตวและซากสัตว

มาตรา 21 หามมิใหบุคคลใดทําการคา ชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือสัตวชนิดอื่นตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง หรือทําการคาซากสัตวตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
มาตรา 22 ใบอนุญาตใหทําการคาสัตวหรือใบอนุญาตใหทําการคาซากสัตว ใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม แหงป
ที่ออก
มาตรา 23 ผูทําการคาสัตวหรือซากสัตว ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาต
มาตรา 24 ในกรณีที่ผูทําการคาสัตวหรือซากสัตว ฝาฝนตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
ใบอนุญาต ใหสัตวแพทยมีอํานาจยึดใบอนุญาตใหทําการคาสัตวหรือใบอนุญาตใหทําการคาซากสัตวไวเพื่อ เสนอนาย
ทะเบียน ถานายทะเบียนเห็นสมควรจะสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเสียก็ได
ผูถูกยึด พักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาต มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีหรือผูที่รัฐมนตรีมอบหมายภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่ถูกยึด พักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาต แลวแตกรณี คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีหรือผูที่รัฐมนตรี
มอบหมายใหเปนที่สุด
หมวด 5
เบ็ดเตล็ด

มาตรา 25 ถามีสัตวที่ไมปรากฏเจาของ ปวย หรือตายในที่ดินของบุคคลใด ใหเจาของที่ดินนั้นมีหนาที่ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้เชนเดียวกับเจาของสัตวนั้น และเมื่อปรากฏเจาของสัตวในภายหลังเจาของที่ดินมีสิทธิเรียกรอง
คาใชจายเทาที่จายจริงจากเจาของสัตวได
มาตรา 26 ถามีสัตวที่ไมปรากฏเจาของ ปวยหรือตายโดยโรคระบาดในที่สาธารณหรือที่ดินไมปรากฏเจาของ ให
พนักงานเจาหนาที่สารวัตร หรือสัตวแพทยมีอํานาจกักสัตวหรือซากสัตวนั้นไว ณ ที่ที่เห็นสมควรภายในบริเวณที่นั้นได
สําหรับซากสัตวนั้นเมื่อเห็นสมควรจะฝงเสียก็ไดในกรณีจําเปนเพื่อปองกันมิใหโรคระบาดแพรหลาย
สัตวแพทยจะทําลายสัตวหรือซากสัตว หรือฝงซากสัตวนั้นภายในบริเวณที่นั้นก็ได
เมื่อปรากฏเจาของในภายหลัง ใหพนักงานเจาหนาที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย มีสิทธิเรียกรองคาใชจายเทาที่จาย
จริงจากเจาของสัตวได
มาตรา 27 สําหรับสัตวที่เจาของนําไปมา หรือขนสงโดยยานพาหนะหากปรากฏวาเปนโรคระบาดหรือเปนพาหะ
ของโรคระบาด ใหสัตวแพทยมีอํานาจสั่งกักสัตวนั้นไว ณ ที่ที่เห็นสมควรตามความจําเปนได และใหเจาของที่ดินนั้นให
ความสะดวกตามสมควร
คาใชจายในการนี้ใหเจาของสัตวเปนผูออก
มาตรา 28 หามมิใหบุคคลใดขุดซากสัตวที่ฝงไวแลวตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ เวนแตจะไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจากสัตวแพทย

มาตรา 29 เมื่อปรากฏวามีโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวามีโรคระบาด หรือพาหะ
ของโรคระบาดในยานพาหนะอาคาร หรือสถานที่อื่นใด ใหสัตวแพทยมีอํานาจเรียกตรวจยานพาหนะ หรือ เขาไปใน
อาคาร หรือสถานที่นั้น และใหเจาของยานพาหนะ อาคาร หรือสถานที่นั้น ใหความสะดวกแกสัตวแพทยตามสมควร
การเขาไปในอาคาร หรือสถานที่ตามวรรคกอน ใหกระทําไดระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก
มาตรา 30 ใหรัฐมนตรีมีอาํ นาจประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา
(1) กําหนดทาเขาและทาออก
(2) หามการนําเขา หรือนําผานราชอาณาจักรซึ่งสัตว หรือซากสัตว จากทองที่ภายนอกราชอาณาจักร ในกรณี
ปรากฏวา ทองที่นั้นมีหรือสงสัยวามีโรคระบาด และ
(3) วางระเบียบการยึด ทําลาย หรือสงกลับซึ่งสัตว หรือซากสัตว โดยไมมีคาชดใชในกรณี
ก. นําเขา หรือนําผานราชอาณาจักรโดยฝาฝนตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ข. นําเขา หรือนําผานราชอาณาจักรโดยถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ เมื่อสัตวนั้นเปนโรคระบาด หรือ
สัตว หรือซากสัตวนั้นเปนพาหะของโรคระบาดในขณะนั้น หรือภายหลังนําเขา หรือนําผานราชอาณาจักร
มาตรา 31 หามมิใหบุคคลใดนําเขา นําออก หรือนําผานราชอาณาจักร ซึ่งสัตวหรือซากสัตว เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากอธิบดี หรือซึ่งอธิบดีมอบหมาย
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย จะกําหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรไวในใบอนุญาตก็ได
การนําเขา นําออก หรือนําผานราชอาณาจักร ซึ่งสัตวหรือซากสัตวตามมาตรานี้ ใหนําเขา นําออก หรือนําผาน ทา
เขาหรือทาออก แลวแตกรณีเวนแตอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย จะสั่งเปนอยางอื่น
มาตรา 32 ผูใดนําเขา นําออก หรือนําผานราชอาณาจักร ซึ่งสัตวหรือซากสัตว ตองปฏิบัติการตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา 33 ใหอธิบดีมีอํานาจประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา
(1) แตงตั้งสารวัตรเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(2) กําหนดดานกักสัตวและสถานีขนสงสัตว และ
(3) วางระเบียบการทําลายสัตวที่เปนโรคระบาด หรือการทําลายสัตวหรือซากสัตวที่เปนพาหะของโรคระบาด
มาตรา 34 ผูใดนําชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือสัตวชนิดอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือซากสัตว
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ไปยังทองที่ตางจังหวัด ตองไดรับใบอนุญาตจากสัตวแพทยประจําทองที่
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคกอน สัตวแพทยจะกําหนดเงื่อนไขตามที่จําเปนไวในใบอนุญาตเกี่ยวกับการใช
เสนทางและยานพาหนะในการนําสัตวไป และสถานีขนสงสัตว และการผานดานกักสัตว ตามระเบียบที่อธิบดี กําหนดก็
ได
ความในวรรคกอน มิใหใชบังคับแกการนําสัตวไปเลี้ยง หรือใชงานชั่วครั้งคราว
มาตรา 35 ผูใดนําสัตวผานดานกักสัตว ตองปฏิบัติการตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 36 ผูใดสงสัตว หรือซากสัตวไปจําหนายตางประเทศตองปฏิบัติการตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 37 คาธรรมเนียมที่เรียกเก็บเฉพาะคาที่พักสัตว หรือซากสัตวที่สงไปตางประเทศ ใหกันไวเปนทุน
เพื่อใชจายในการควบคุมการสงสัตวหรือซากสัตวไปจําหนายตางประเทศ เปนจํานวนรอยละหาสิบของเงินที่เก็บไดทั้งสิ้น
เหลือเทาใดใหนําสงเปนรายไดของแผนดิน

มาตรา 38 ใหสารวัตรมีอํานาจจับกุมผูกระทําผิดตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจยึดสัตวและซากสัตว
ที่เกี่ยวกับการกระทํา ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ไวเพื่อสงพนักงานสอบสวนดําเนินการตอไป
ตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา
หมวด 6
บทกําหนดโทษ

มาตรา 39 ผูใดฝาฝนมาตรา 8 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท
มาตรา 40 ผูใดฝาฝนมาตรา 8 วรรคสอง หรือฝาฝนคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ หรือสารวัตร ตามมาตรา 9 หรือ
ฝาฝนมาตรา 19 หรือเจาของยานพาหนะ อาคาร หรือสถานที่ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกใหแกสัตวแพทย
ตามสมควรตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหารอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 41 ผูใดฝาฝนคําสั่งสัตวแพทย ตามมาตรา 10 หรือมาตรา 18 หรือฝาฝนมาตรา 23 ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหารอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 42 ผูใดฝาฝนมาตรา 12 มาตรา 17 มาตรา 21 หรือมาตรา 28 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 43 ผูใดฝาฝนมาตรา 13
ในกรณีไมปฏิบัติการตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวในมาตรา 39
ในกรณีไมปฏิบัติการตามมาตรา 8 วรรคสอง หรือฝาฝนคําสั่งพนักงานเจาหนาที่ หรือสารวัตรตามมาตรา 9 ตอง
ระวางโทษตามที่บัญญัติไวในมาตรา 40
ในกรณีฝาฝนคําสั่งสัตวแพทยตามมาตรา 10 หรือมาตรา 18 ตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวในมาตรา 41
มาตรา 44 เจาของที่ดินผูใดไมปฏิบัติการตามหนาที่ตามที่ระบุไวในมาตรา 25 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอย
บาท
มาตรา 45 เจาของที่ดินผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกตามสมควรตามมาตรา 27 ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หารอยบาท
มาตรา 46 ผูใดฝาฝนประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 30 (2) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
สองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 47 ผูใดฝาฝนมาตรา 31 วรรคหนึ่งหรือวรรคสามหรือฝาฝนเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาตตามมาตรา 31
วรรคสองตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 48 ผูใดฝาฝนมาตรา 32 มาตรา 35 หรือมาตรา 36 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน
หารอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 49 ผูใดฝาฝนมาตรา 34 วรรคหนึ่ง หรือฝาฝนเงื่อนไขที่กําหนดไวในใบอนุญาตตามมาตรา 34 วรรคสอง
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 50 ผูใดใชเครื่องหมายปลอมหรือแปลงประทับที่ตัวสัตวเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเครื่องหมายรอยประทับที่ตัว
สัตว เพื่อใหเขาใจวาเปนเครื่องหมายของเจาพนักงาน หรือทําลาย หรือแกไขเครื่องหมายใด ๆ
ที่เจาพนักงานทําไวแกซากสัตวหรือภาชนะ หรือสิ่งหอหุมซากสัตว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี
อัตราคาธรรมเนียม
-----|---------------------------------|------|-------ลําดับ |
รายการ
| บาท | หมายหตุ
-----|---------------------------------|------|-------1 | ใบอนุญาตใหนําสัตวเขามาในราชอาณาจักร | |
| ชาง
เชือกละ| 250 |
| มา โค กระบือ ลา ลอ
ตัวละ | 25 |
| แพะ แกะ สุกร สุนัข ลิง ชะนี ตัวละ | 15 |
| แมว กระตาย
ตัวละ | 10 |
| สัตวปก
ตัวละ | 5 |
| สัตวชนิดอื่น
ตัวละ | 50 |
2 | ใบอนุญาตใหนําสัตวออกนอกราชอาณาจักร | |
| ชาง
เชือกละ|2,000 |
| มา โค กระบือ ลา ลอ
ตัวละ | 50 |
| แพะ แกะ สุกร สุนัข ลิง ชะนี ตัวละ | 25 |
| แมว กระตาย
ตัวละ | 10 |
| สัตวชนิดอื่น
ตัวละ | 150 |
3 | ใบอนุญาตใหนําสัตวผานราชอาณาจักร | |
| ชาง
เชือกละ| 200 |
ตัวละ | 20 |
| มา โค กระบือ ลา ลอ
| แพะ แกะ สุกร สุนัข ลิง ชะนี ตัวละ | 10 |
| แมว กระตาย
ตัวละ | 5 |
| สัตวชนิดอื่น
ตัวละ | 50 |

|
| |
-----|---------------------------------|------|------------|---------------------------------|------|-------ลําดับ |
รายการ
| บาท | หมายเหตุ
-----|---------------------------------|------|-------4 | ใบอนุญาตใหนําซากสัตวเขาใน
| |
| ราชอาณาจักร
กิโลกรัมละ| 5 |
5 | ใบอนุญาตใหนําซากสัตวออกนอก
| | เศษของ 1
| ราชอาณาจักร
กิโลกรัมละ| 1 | กิโลกรัม ตั้งแต
6 | ใบอนุญาตใหนําซากสัตวผาน
| | 500 กรัมขึ้นไป
| ราชอาณาจักร
กิโลกรัมละ| 1 | คิดเปน 1 กิโลกรัม
|
| | ถาไมถึง 500 กรัม
|
| | ใหปดทิ้ง
7 | ใบอนุญาตใหทําการคา ชาง มา โค กระบือ| |
| แพะ แกะ และสุกร
| |
| (1) สงตางประเทศ
ฉบับละ| 800 |
| (2) ทั่วราชอาณาจักร
ฉบับละ| 200 |
| (3) ภายในจังหวัด
ฉบับละ| 25 |
8 | ใบอนุญาตใหทําการคาซากสัตว
| |
| (1) สงตางประเทศ
ฉบับละ| 200 |
| (2) ทั่วราชอาณาจักร
ฉบับละ| 50 |
| (3) ภายในจังหวัด
ฉบับละ| 10 |
9 | ใบแทน ใบอนุญาตใหทําการคาสัตวหรือ | |
| ใบอนุญาตใหทําการคาซากสัตว ฉบับละ| 10 |
10 | คาทําลายเชื้อโรคผานดานกักสัตว ตัวละ | 5 |
11 | คาที่พักสัตวที่สงไปตางประทศ
| |
| โค กระบือ
ตัวละ | 50 |
| สุกร
ตัวละ | 30 |
| แพะ แกะ
ตัวละ | 20 |
-----|---------------------------------|------|--------

-----|---------------------------------|------|-------ลําดับ |
รายการ | บาท | หมายหตุ
-----|---------------------------------|------|-------12 | คาที่พักซากสัตวที่สงไปตางประเทศ | |
| ซากโค กระบือ สุกร
กิโลกรัมละ| 2 |เศษของ 1
| แพะ แกะ
กิโลกรัมละ| 1 | กิโลกรัม ตั้งแต
|
| | 500 กรัมขึ้นไป
|
| | คิดเปน 1 กิโลกรัม
|
| | ถาไมถึง 500 กรัม
|
| | ใหปดทิ้ง
-----|---------------------------------|------|--------

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติโรคระบาดปศุสัตวและสัตว
พาหนะเทาที่ใชอยูในเวลานี้มีหลายฉบับดวยกัน ไมสะดวกแกการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และเปนการยาก
แกราษฎรที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรรวบรวมไวในฉบับเดียวกันใหเหมาะสมและสอดคลองแกเหตุการณ
และวิวัฒนาการของประเทศในปจจุบันนี้

