
พระราชบญัญตัิโรคระบาดสตัว ์พ.ศ. 2558

กลุม่พฒันาสขุภาพสตัว์

สํานกังานปศสุตัว์จงัหวดัเลย



• หมวด 1 การปอ้งกนัและควบคมุโรคระบาด

                  สว่นที่ 1  บททัว่ไป

                  สว่นที่ 2 เขตปลอดโรคระบาด

                  สว่นที่ 3 เขตโรคระบาด

• หมวด  2 การขออนญุาต การออกใบอนญุาต และหน้าที่ของผู้ รับใบอนญุาต

• หมวด 3  การพกัใช้และเพิกถอนใบอนญุาต

• หมวด 4   อํานาจหน้าที่ของสตัวแพทย์และสารวตัร

• หมวด  5 การขายทอดตลาด และการจา่ยเงินสนิบน

• หมวด 6  การอธุรณ์

• หมวด 7 บทกําหนดโทษ

พระราชบญัญัตโิรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 (7 หมวด 81 มาตรา)



• มาตรา  1  ชื่อ

• มาตรา  2  การบงัคบัใช้

• มาตรา  3  ยกเลกิกฎหมายเดิม

พระราชบญัญัตโิรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 (7หมวด 81 มาตรา)



มาตรา  4  บทนิยาม

•  "สตัว์" หมายความวา่

 *(1) ช้าง ม้า โค กระบือ ลา ลอ่ แพะ แกะ สกุร หมปู่า สนุขั แมว กระตา่ย 

ลงิ ชะนี และให้หมายความรวมถงึนํา้เชือ้สําหรับผสมพนัธุ์ และเอม็บริโอ) 

ของสตัว์เหลา่นีด้้วย

 (2) สตัว์ปีก จําพวกนก ไก่ เป็ด หา่น และให้หมายความรวมถงึไขส่ําหรับ

ใช้ทําพนัธุ์ด้วย และ

 (3) สตัว์ชนิดอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง



มาตรา  4  บทนิยาม

• “เอม็บริโอ” หมายความวา่ ตวัออ่นของสตัว์ที่ยงัไมเ่จริญเติบโตจนถงึ
ขัน้ที่มีอวยัวะและยงัไมฝ่ังตวัที่ผนงัใดลกูของสตัว์นัน้

• "ซากสตัว์" หมายความวา่  ร่างกายหรือสว่นของร่างกายสตัว์ที่ตายแล้ว  

สิง่ใดๆ ที่ได้จากสตัว์ที่มีชีวิตหรือสตัว์ที่ตายแล้ว และให้หมายความ

รวมถงึอาหารสกุที่ทํา ประกอบ หรือปรุงจากซากสตัว์ หรือสิง่ประดิษฐ์

สําเร็จรูป ที่ทําจากสตัว์ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด



มาตรา  4  บทนิยาม

•  "โรคระบาด" หมายความวา่  โรคกาฬโรคเป็ด โรคไข้หวดันก โรคแซล

โมเนลา โรคทริคิเนลลา โรนิวคลาสเซิล โรคบลเูซลลา โรคปากและเท้า

เปื่อย โรคพิษสนุขับ้า  โรครินเดอร์เปสต์ โรคเลปโทสไปรา โรคโลหิตจาง

ในม้า โรคววับ้า โรคสมองอกัเสบนิปาห์ โรคอหิวาต์สกุร  โรคแอน

แทรกซ์  โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย วณัโรค และโรคอื่นตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง



มาตรา  4  บทนิยาม

•  “เขตควบคมุโรคระบาด" หมายความวา่ ท้องที่ที่ดําเนินการปอ้งกนัและ

ควบคมุมิให้โรคระบาดหรือเชือ้โรคระบาดชนิดหนึง่หรือหลายชนิด เพื่อ

กําหนดเป็นเขตปลอดโรคระบาด

•  “เขตปลอดโรคระบาด" หมายความวา่  เขตควบคมุโรคระบาดที่สามารถ

ควบคมุมิให้มีโรคระบาดหรือเชือ้โรคระบาดชนิดหนึง่หรือหลายชนิดใน

สตัว์หรือซากสตัว์

•  “เขตกนัชนโรคระบาด" หมายความวา่ ท้องที่ที่ดําเนินการปอ้งกนัและ

ควบคมุมิให้โรคระบาดหรือเชือ้โรคระบาดชนิดหนึง่หรือหลายชนิด 

แพร่กระจายเข้าเขตปลอดโรคระบาดหรือเข้าในราชอาณาจกัร



มาตรา  4  บทนิยาม

•  "พนกังานเจ้าหน้าที่" หมายความวา่  ผู้ซึง่รัฐมนตรีแตง่ตัง้เพื่อปฏิบตัิตาม

พระราชบญัญตัินี ้

•  "สารวตัร" หมายความวา่ ผู้ซึง่รัฐมนตรีแตง่ตัง้เพื่อปฏิบตัิตาม

พระราชบญัญตัินี ้

•  "นายทะเบียน" หมายความวา่  ผู้ซึง่รัฐมนตรีแตง่ตัง้เป็นนายทะเบียน

•  "สตัวแพทย์" หมายความวา่  นายสตัวแพทย์และสตัวแพทย์ของกรมปศุ

สตัว์ หรือผู้ซึง่รัฐมนตรีแตง่ตัง้



• มาตรา  5  ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการ    

              ตามพระราชบญัญตัินีม้ีอํานาจแตง่ตัง้เจ้าหน้าที่

• มาตรา 6  ให้อธิบดีมีอํานาจออกประกาศและระเบียบ



หมวด 1 การป้องกนัและควบคุมโรคระบาด

• สว่นที่ 1  บททัว่ไป

• มาตรา 7-9 ให้เจ้าของ ปฏิบตัิตาม ระบบการปอ้งกนัและควบคมุโรค

ระบาด การทําเครื่องหมายประจําตวัสตัว์

• มาตรา 10 ห้ามทําเครื่องหมายประจําตวัสตัว์ปลอม ห้ามใช้ แปลง 

แก้ไข และทําลายเครื่องหมายประจําตวัสตัว์

• มาตรา 11 ให้เจ้าของสตัว์แจ้งตอ่พนกังานเจ้าหน้าที่ ภายใน 12 ชัว่โมง 

นบัแตเ่วลาที่สตัว์ป่วยตายด้วยโรคระบาด



หมวด 1 การป้องกนัและควบคุมโรคระบาด

• มาตรา 12-13 เจ้าหน้าที่มีอํานาจออกคําสัง่ให้เจ้าของสตัว์ กกัขงั แยก  

ทําลาย กําจดัเชือ้ สตัว์ป่วยหรือตายด้วยโรคระบาด

• มาตรา 14 สตัว์ป่วยตายในที่ดินใคร ให้เจ้าของที่ดินมีหน้าที่แจ้ง

พนกังานเจ้าหน้าที่

• มาตรา 15 พนกังานเจ้าหน้าที่มีอํานาจกกัสตัว์ที่ป่วยหรือทําลายสตัว์ที่

ตาย

• มาตรา 16 ห้ามบคุคลใดขดุซากสตัว์ที่ฝังไว้แล้ว



หมวด 1 การป้องกนัและควบคุมโรคระบาด

• สว่นที่ 2

• มาตรา 17 รัฐมนตรี มีอํานาจ ประกาศ เขตปลอดโรคระบาด เขต

ควบคมุโรคระบาดและเขตกนัชนโรคระบาด

• มาตรา 18   ห้ามเคลื่อนย้ายสตัว์หรือซากสตัว์ผ่านเขตปลอดโรคระบาด 

เขตควบคมุโรคระบาดและเขตกนัชนโรคระบาด



หมวด 1 การป้องกนัและควบคุมโรคระบาด

• สว่นที่ 3

• มาตรา 20 สตัวแพทย์มีอํานาจประกาศกําหนดเขตโรคระบาดชัว่คราว 
รัศมีไมเ่กิน 5 กิโลเมตร

• มาตร 21 ผู้วา่ราชการจงัหวดัมีอํานาจประกาศกําหนดเขตโรคระบาด
หรือเขตเฝา้ระวงัโรคระบาด

• มาตรา 22 ห้ามเคลื่อนย้ายสตัว์ผ่านเข้า ออกเขตโรคระบาดชัว่คราว  
เขตโรคระบาดหรือเขตเฝา้ระวงัโรคระบาด

• มาตรา 23 ผู้วา่ราชการจงัหวดัมีอํานาจสัง่ยกเลกิประกาศเขตโรค
ระบาดชัว่คราว  เขตโรคระบาดหรือเขตเฝา้ระวงัโรคระบาด



หมวด  2 การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และหนา้ที่ของ

ผูร้ับใบอนุญาต

• มาตรา 24 ผู้ใดทําการค้าหรือหากําไรในลกัษณะคนกลางซึง่สตัว์หรือ

ซากสตัว์ ต้องได้รับอนญุาตจากนายทะเบียน ผา่ฝืนมีโทษจําคกไมเ่กิน 

1 ปี ปรับไมเ่กิน 20,000 บาท หรือทัง้จําทัง้ปรับ

• มาตรา 25 ผู้ใด จําหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ขาย นํา้เชือ้และเอมบริ

โอต้องได้รับอนญุาตจากนายทะเบียน

• มาตรา 26 ใบอนญุาตมีอาย ุ1 ปี นบัแตว่นัที่ออกใบอนญุาต

• มาตรา 27 การโอนใบอนญุาต

• มาตรา 29 ใบอนญุาตชํารุด สญูหายต้องแจ้งตอ่นายทะเบียน 



หมวด  2 การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และหนา้ที่ของ

ผูร้ับใบอนุญาต

• มาตรา 31 ผู้ใดนําเข้า สง่ออก ซึง่สตัว์หรือซากสตัว์ต้องได้รับใบอนญุาต

จากอธิบดี

• มาตรา 34 ผู้ใดนําสตัว์หรือซากสตัว์ไปยงัท้องที่จงัหวดัอื่นต้องทํา

เครื่องหมายประจําตวัสตัว์และต้องได้รับใบอนญุาตจากสตัวแพทย์ต้น

ทางทกุครัง้



หมวด 3  การพกัใชแ้ละเพิกถอนใบอนุญาต

• มาตร 38  เมื่อปรากฏวา่ผู้ รับใบอนญุาตไมป่ฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ นาย

ทะเบียนมีอํานาจสัง่พกัใบอนญุาตไมเ่กิน 90 วนั

• มาตรา 38 นายทะเบียนมีอํานาจสัง่เพิกถอนคําสัง่พกัใบอนญุาตเมื่อ

ปรากฏวา่ผู้ รับใบอนญุาตปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์



หมวด 4   อาํนาจหนา้ที่ของสตัวแพทยแ์ละสารวตัร

• มาตรา 40 สตัวแพทย์ มีอํานาจ ตรวจโรค เก็บตวัอยา่ง ทําเครื่องหมาย

ประจําตวัสตัว์ เรียกตรวจยานพาหนะ ตรวจสตัว์หรือซากสตัว์ และ

ทําลายสิง่ของใดๆที่มีเชือ้โรคระบาด

• มาตรา 41 สารวตัรมีอํานาจ ตรวจค้น ยดึ อายดัสตัว์หรือซากสตัว์ที่

เกี่ยวกบัการกระทําความผิดตามพระราชบญัญตัินี ้



หมวด  5 การขายทอดตลาด และการจ่ายเงินสินบน

• มาตรา 46 สิง่ที่ยดึหรืออายดัให้ตกเป็นของกรมปศสุตัว์

• มาตร 47 สารวตัรมีอํานาจจดัการขายทอดตลาด และให้หกัเงินที่ขายได้

เป็นคา่ใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงในการดําเนินการใดๆ เพื่อให้สตัว์หรือซาก

สตัว์ของกลางปลอดจากโรคระบาด เหลือเทา่ใดให้หกัไว้ไมเ่กินกึง่หนึง่

เป็นคา่สนิบน สว่นที่เหลือให้นําสง่เป็นเงินรายได้แผ่นดิน



หมวด 6  การอุทธรณ์

มาตรา 42  นายทะเบียนไมอ่อกใบอนญุาตอทุธรณ์เป็นหนงัสือตอ่รัฐมนตรี

ภายใน 30 วนั คําวินิจฉยัของรัฐมนตรีให้เป็นที่สดุ


