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ตรวจสัตว์น้ า ณ ท่าเข้า-ท่าออกสัตว์ระหว่างประเทศ ทั้งนี้จะต้องแสดงหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ ากรณีสัตว์น้ ามีชีวิต 
และหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ า (Health Certificate) ซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐบาลที่มีอ านาจของประเทศต้นทาง  
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พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม             
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มีความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมาย ขั้นตอนการด าเนินการตามกฎหมายและมีความละเอียดรอบคอบในการ
รวบรวมพยานหลักฐาน มีการปฏิภาณไหวพริบในการสืบหาข้อมูลพยานหลักฐานเพ่ิมเติม พร้อมท าการขยายผล 
เพ่ือติดตามด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดให้ครบถ้วนถูกต้อง ชัดเจน จึงเป็นการยากที่ผู้ถูกกล่าวหาจะพ้นความผิด 
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 ที่มาและความส าคัญ อนุกรมวิธาน สถิติการน าเข้าปลาคาร์พ (Cyprinus carpio) มีชีวิต 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ปลาคาร์พ หมายถึง ปลาที่พัฒนาสายพันธุ์ดั้งเดิมของปลาไน ให้เป็นปลาสวยงาม มีสีสันและรูปร่างที่

สวยงาม โดยเรียกว่า ปลาคาร์พ ปลาแฟนซีคาร์พ หรือปลาไนสี มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cyprinus Carpio 

การกักกันโรค หมายถึง การกักกัน หรือการแยกไม่ให้สัมผัสโดยทางตรง หรือทางอ้อมกับสัตว์น้้าอ่ืน     
เพ่ือตรวจดูอาการของโรค และอาจมีการสุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์โรค 

ระบบกักกันโรค หมายถึง กระบวนการ หรือขั้นตอนที่ เกี่ยวข้องกับการน้าเข้าสัตว์น้้ าที่ต้อง                  
ผ่านกระบวนการในการกักกันโรคก่อนที่จะอนุญาตให้น้าเข้า 

น้าเข้า หมายถึง การน้าปลาคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

มูลค่า หมายถึง มูลค่าการซื้อขายปลาคาร์พซึ่งไม่รวมถึงค่าระวางในการขนส่ง และค่าภาษี 

ปลาคาร์พ หมายถึง ปลาที่ พัฒนาสายพันธุ์ดั้ง เดิมของปลาไน ให้เป็นปลาสวยงาม มีสีสันและ             
รูปร่างที่สวยงาม โดยเรียกว่า ปลาคาร์พ ปลาแฟนซีคาร์พ หรือปลาไนสี มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cyprinus carpio 
 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 
  ปลาคาร์พ เป็นชื่อที่ใช้เรียกปลาในสกุล (Genus) เดียวกับปลาไน (Crucian Carp) ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์
ว่า Cyprinus carpio เป็นปลาน้้าจืดที่มีแหล่งดั้งเดิมอยู่ในบริเวณประเทศอิหร่าน เป็นปลาที่สามารถปรับตัว
ด้ารงชีวิตอยู่ในแหล่งน้้าจืดที่มีอุณหภูมิที่แตกต่างกันได้ดีมาก แม้ในสภาพอากาศร้อนปลาชนิดนี้ก็สามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสภาพอากาศได้ จึงแพร่ขยายพันธุ์ออกไปได้ทั่วโลก ประกอบกับความเชื่ อที่ว่าปลาคาร์พ สร้างพลังให้แก่
บ้านหรือร้านของผู้เลี้ยงเพราะเป็นสิ่งเคลื่อนไหวตลอดเวลา เป็นปลาน้าโชค (ฮวงจุ๊ยพลังซี่)ท้าให้การค้าขายดีขึ้น 
ท้าให้คนในบ้านมีสุขภาพแข็งแรง ไม่ค่อยเจ็บป่วย จึงเป็นปลาที่มีความนิยมในการเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย      
ปลาคาร์พจัดเป็นพันธุ์สัตว์น้้าสวยงามชนิดหนึ่งที่มิได้มีถิ่นก้าเนิดอยู่ในประเทศไทย แต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นสินค้า
ส่งออกที่ผู้ประกอบการไทยให้ความสนใจ มีการพัฒนาศักยภาพในการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์
โดยเฉพาะการน้าเข้าพ่อแม่พันธุ์จากญี่ปุ่นเพ่ือสนองความต้องการของตลาดจนเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ 
ส้าหรับตลาดหลักในการส่งออกปลาคาร์พจากเมืองไทย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา กลุ่มสหภาพยุโรปเช่น เยอรมัน 
โปแลนด์ และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง (จ้านง, 2552) 
           Koi herpes virus หรือ KHV โรคคอยเฮอร์ปีส์ไวรัส หรือเคเอชวี เป็นโรคระบาดที่ส้าคัญในปลาคาร์พ 
(fancy carp หรือ koi ; Cyprinus carpio) และปลาไน (common carp ; Cyprinus carpio)พบการระบาด
รุนแรงครั้งแรกในปี พ.ศ. 2541 ที่ประเทศอิสราเอลและประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งท้าให้ปลาที่ติดเชื้อมีอัตราการ
ตายสูงถึง 80-100 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะในปลาคาร์พที่มีอายุน้อย และจะพบเชื้อนี้ก่อโรคเฉพาะในปลาคาร์พ 
และปลาไนเท่านั้น (Pikarsky et al., 2004) อาการทางคลินิกที่พบ คือปลาจะว่ายน้้าผิดปกติอ่อนแรง (Shapira 
et al., 2005) เมื่อเปิดเหงือกดูพบเนื้อตายและการบวมของเหงือก (gill filament) ท้าให้ปลาแสดงอาการหายใจ
ล้าบาก มีเมือกท่ีล้าตัวจ้านวนมาก หรือพบผิวหนังซีดเป็นวงกว้าง และตาลึก (Gilad etal., 2004) ส้าหรับในเอเชีย        
มีการรายงานการพบ KHV ของปลาตระกูลคาร์พในประเทศต่างๆ ได้แก่ ในปี พ.ศ.2544 พบในปลาคาร์พที่
ประเทศฮ่องกง ปี พ.ศ. 2545 พบในปลาไนที่ประเทศอินโดนีเซีย และในปลาคาร์พในประเทศไต้หวัน ปี พ.ศ. 2546    
พบในปลาไนที่ประเทศญี่ปุ่น และในปี พ.ศ. 2547 พบในปลาคาร์พที่ประเทศสิงค์โปร์ และประเทศไทย (Haenen 
and Hedrick, 2006) โรคเคเอชวี ได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อวงการปลาคาร์พเป็นอย่างมาก การระบาด

บทท่ี 1 
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ครั้งใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นท้าให้ปลาคาร์พตายถึง 1.124 ตัน เสียหายเป็นมูลค่ากว่า 1,064 ล้านบาท (นันทริกา, 
2547) ในระหว่างเกิดการระบาดรัฐบาลและสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาคาร์พของประเทศญี่ปุ่น  ได้ใช้ระบบกักกันโรค
ภายในฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาคาร์พ และให้ความส้าคัญกับการกักกันโรคในสถานที่ประกอบการของผู้ส่งออก        
ซึ่งวิธีดังกล่าวสามารถควบคุมไม่ให้โรคขยายวงกว้างออกไปได้ แต่ไม่สามารถก้าจัดโรคเคเอชวีให้หมดไปจาก
ประเทศญี่ปุ่น ในระยะแรกประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้สั่งระงับการน้าเข้าปลาคาร์พจากประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งประเทศไทยด้วย 
โดยกรมประมงได้ออกประกาศห้ามน้าเข้าปลาในตระกูลคาร์พจากทุกประเทศตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 
เป็นการชั่วคราว เพราะกลัวว่าโรคระบาดดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงปลาคาร์พและปลาไนซึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกัน 
อย่างไรก็ตามการสั่งระงับการน้าเข้าปลาในตระกูลคาร์พจากประเทศญี่ปุ่นส่งผลกระทบต่อธุรกิจฟาร์มปลาคาร์พ          
ที่มีการน้าเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากไม่มีพันธุ์ปลาคาร์พ สายพันธุ์จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาในตลาดท้าให้
ธุรกิจปลาสวยงามโดยเฉพาะตลาดซื้อขายปลาคาร์พซบเซาลง ต่อมาในปี พ.ศ. 2547  กรมประมงได้อนุญาต      
ให้น้าเข้าปลาคาร์พจากต่างประเทศ หลังจากที่ได้ประกาศ  งดการน้าเข้า การอนุญาตให้น้าเข้ามีความแตกต่างไป
จากการน้าเข้าในครั้งก่อนๆ โดยมีเงื่อนไขเพ่ือการป้องกันโรคเคเอชวี และโรคเอชวีซีวี ที่อาจแฝงมากับปลาคาร์พน้าเข้า 
ซึ่งหน่วยราชการของประเทศญี่ปุ่นและสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาคาร์พ  ของประเทศญี่ปุ่นได้ควบคุมโรคมิให้แพร่ระบาด
ออกไปในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางผู้เพาะเลี้ยงปลาคาร์พได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาลให้จัดท้า
ระบบการกักกันโรคภายในฟาร์มและที่ส้าคัญที่สุดก็คือผู้รวบรวมปลาคาร์พส่งออกต้องมีสถานที่กักกันโรคทุกแห่ง 
ในส่วนของประเทศไทยการอนุญาตให้น้าเข้าโดยกรมประมงได้สร้างระบบการกักกันโรคปลาคาร์พที่น้าเข้า          
ทั้งจากประเทศต้นทางที่ส่งออกและภายในประเทศไทยเองเพ่ือสร้างความมั่นใจในระบบรักษาความปลอดภัย      
มิให้โรคดังกล่าวระบาดสู่ปลาคาร์พที่อยู่ในประเทศไทยอันจะสร้างความเสียหายให้กับธุรกิจการเพาะเลี้ยงปลาตระกูลคาร์พ 
ของไทย (ประพันธ์, 2548) 
       การพัฒนาไปสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) จะน้ามาซึ่ งความ
เปลี่ยนแปลงภายในภูมิภาคอย่างกว้างขวาง โดยได้วางแผนงานในการผลักดันการก้าวไปสู่ภูมิภาคที่เป็นตลาดและ
ฐานการผลิตเดียว ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายทรัพยากรการผลิตระหว่างกันได้อย่างเสรี ซึ่งจะเปิดโอกาสให้แก่ ผู้ผลิต
เกษตรกรไทยผลิต สินค้าเกษตรส่งไปขายในต่างประเทศที่มีปริมาณผู้ซื้อสินค้ามากกว่า ตลาดภายในประเทศ     
หากมีการเตรียมตัวที่ดีเกษตรกรไทยจะสามารถใช้โอกาสนี้ในการสร้างรายได้และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 
ขณะเดียวกันในส่วนของภาครัฐ จ้าเป็นจะต้องพยายามหาแนวทาง ในการลดผลกระทบในด้านลบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
เปิดเสรี เนื่องจากคาดว่าจะมีสินค้าจากประเทศอ่ืนในกลุ่มอาเซียนเข้าสู่ประเทศไทยได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันในหลาย
ประเทศได้หยิบยกเอามาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และความปลอดภัยด้านอาหาร มาเป็น
เงื่อนไขในการค้า เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ การใช้มาตรการควบคุมการน้าเข้าปลาคาร์พของประเทศ
ไทยก็ถือได้ว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของการน้ามาตรการสุขอนามัยมาใช้เพ่ือปกป้องธุรกิจปลาสวยงาม และเกษตรกร   
ผู้เพาะเลี้ยงของประเทศไทย 
       จากความส้าคัญดังกล่าวในข้างต้น การศึกษาการน้าเข้าปลาคาร์พภายใต้ระบบกักกันโรคทางด่านตรวจสัตว์น้้า   
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจึงเป็นเรื่องที่ควรด้าเนินการศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงขนาดปริมาณมูลค่า การน้าเข้า         
ผลการตรวจพิสูจน์โรคปลาคาร์พ รวมถึงระบบการกักกันโรคปลาคาร์พ และกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เป็น
เครื่องมือในการเฝ้าระวัง ป้องกันการระบาดของโรคให้ มีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันยิ่งขึ้น ผลที่ได้จาก
การศึกษาในครั้งนี้สามารถน้ามาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่จ้าเป็นในการก้าหนดมาตรการ หรือแนวทางในการเฝ้าระวัง 
ป้องกันโรคสัตว์น้้าให้สามารถใช้ประโยชน์และเหมาะสมต่อสถานการณ์ของโรคระบาด และน้ามาใช้เป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการควบคุมการน้าเข้าสัตว์น้้าชนิดอ่ืนๆ ที่อาจส่งผลกระทบหรือมีความเสี่ยงต่อการ
ระบาดของโรค การก้าหนดมาตรการควบคุม หรือก้าหนดเงื่อนไขในการน้าเข้า ตามมาตรฐานสากล หรือ มาตรฐาน
ระหว่างประเทศ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
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1.2 อนุกรมวิธาน 
ข้อมูลทางด้านชีววิทยา ของปลาคาร์พ 
   Berg (1947) ได้จัดล้าดับอนุกรมวิธานตามล้าดับไว้ ดังนี้ 
           Order Cypriniformes 
                 Suborder Cyprinodei 
                       Family Cyprinidae 
                               Subfamily Cyprinini 
                                     Genus Cyprinus (Artedi, 1738) 
                                           Species carpio (Linnaeus, 1978) 
 

1.3 แหล่งก าเนิดและการแพร่กระจาย 
         ปลาคาร์พ หรือปลาไนมีถิ่นก้าเนิดในภาคตะวันออกของทวีปเอเชีย โดยประเทศจีนเป็นผู้เริ่มน้าปลาไน      
มาเลี้ยงเมื่อราวก่อนปี พ.ศ. 1000 ต่อมาในปี พ.ศ. 1910 ชาวออสเตรียได้น้าไปยังยุโรปเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2039       
ได้มีผู้น้าไปเลี้ยงในสหราชอาณาจักร และในปี พ.ศ. 2373 กัปตันโรบินสันได้น้าปลาไนจากประเทศฝรั่งเศสไปเลี้ยง    
ในทวีปอเมริกา ในปี พ.ศ. 2482 ได้มีการน้าปลาไนจากยุโรป ไปเลี้ยงในอิสราเอล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา 
ปลาไนจึงเป็นปลาที่มีความนิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลาย เดิมทีปลาไนตามแหล่งน้้าธรรมชาติจะมีเพียง สีด้า สีเทา
ด้า หรือสีน้้าตาลด้าเท่านั้น เมื่อราวปี พ.ศ. 808 – 859 ปรากฏว่ามีปลาไนบางตัวกลายพันธุ์เป็นสีส้ม ชาวจีนจึงนิยม
น้ามาเลี้ยงเพ่ือความเป็นสิริมงคลและเพ่ือชมความสวยงามจนเป็นที่แพร่หลาย ต่อมาราวศตวรรษที่ 18 ที่เมืองโอจิยา 
(Ojiya)  ซึ่งอยู่ในจังหวัดนีอิกาตะ (Niigata) ประเทศญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นในเมืองนี้ได้น้าปลาไนมาเลี้ยงไว้ในบ้านเพ่ือ
ประกอบเป็นอาหาร เนื่องจากชาวญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่ง ที่มีอาชีพท้านาตามภูเขาสูงในชนบท ซึ่งมีการคมนาคม            
ที่ไม่สะดวกในยามที่มีหิมะตกชาวญี่ปุ่นไม่สามารถเดินทางออกนอกบ้านไปท้ามาหากินได้ ประเทศญี่ปุ่นได้พัฒนา
สายพันธุ์ดั้งเดิมของปลาไน ให้เป็นปลาสวยงาม มีสีสันและรูปร่างที่สวยงามขึ้นมาเป็นระยะเวลานาน โดยเรี ยกว่า 
ปลาคาร์พ หรือ แฟนซีคาร์พ ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า “โค่ย” หรือ “KOI” ซึ่งมีความหมายเดียวกับค้าว่ารั ก             
เป็นสายพันธุ์ต่างๆ เช่น ซันโกกุ โคฮากุ ตันโจ เป็นต้น โดยมีการประกวดและท้าฟาร์ม เพาะเลี้ยงจนกลายเป็น
วัฒนธรรมหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เช่น เทศกาลเด็กผู้ชาย ในวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปีบ้านที่มเีด็กผู้ชาย              จะ
ประดับด้วยธงรูปปลาคาร์พที่หน้าบ้าน เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรงเป็นต้น และเป็นที่รับรู้ในระดับสากลว่า      ปลา
คาร์พเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น (วิกิพีเดีย, 2548) 

         1.4การเพาะพันธุ์และการเลี้ยง 

         ประเทศไทย ได้เริ่มมีการเลี้ยงปลาคาร์พ ซึ่งน้ามาจากประเทศญี่ปุ่น เมื่อ พ.ศ. 2493 จากนั้นก็มีผู้สั่งปลา
เข้ามาเลี้ยงกันมากมายในราคาที่ค่อนข้างสูง และได้มีการศึกษาและทดลองเพาะพันธุ์จนประสบความส้าเร็จ     
ปลาคาร์พจะผสมพันธุ์และวางไข่ในฤดูกาลที่แตกต่างกันแล้วแต่สถานที่ที่ปลาอาศัยอยู่ ฤดูวางไข่ของปลาเหล่านี้   
ในประเทศญี่ปุ่นจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงที่อากาศอบอุ่น ส่วนในระหว่างเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงฤดูหนาว ปลาจะไม่เจริญเติบโตและไม่สืบพันธุ์ ส้าหรับประเทศไทยนั้น    
ปลาคาร์พสามารถวางไข่ได้ตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนซึ่งพ่อแม่ปลามีความสมบูรณ์ทางเพศเต็มที่ ปลาคาร์พ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้รวดเร็วการเลี้ยงปลาชนิดนี้ ต้องให้ความสนใจในเรื่องการเลี้ยงดู         
น้้าที่ใช้เลี้ยงต้องเป็นน้้าสะอาด มีการไหลเวียนตลอดเวลา ค่าความเป็นกรดด่างของน้้า (pH) ควรมีค่า 7 - 8       
หากได้ท้าการเลี้ยงถูกต้องตามวิธีมีสภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมแล้วปลาคาร์พอาจมีอายุยืนยาว (ผิน, 2525) 
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2. วิทยาการระบาด พยาธิกาเนิด อาการ และการชันสูตรโรคเคเอชวีด้วยเทคนิค PCR2 

           2.1 วิทยาการระบาด 

           โรคเคเอชวี เป็นโรคระบาดที่อยู่ในบัญชีรายชื่อโรคสัตว์น้้าขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) 
และก้าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เพ่ิมเติม พ.ศ. 2547 ภายใต้พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558   
เชื้อเคเอชวีจัดอยู่ ในวงศ์ Herpesviridaeวงศ์ย่อย Cyprinid herpesvirus มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Cyprinid herpesvirus 3 
(CyHV-3) หรือ carp interstitial nephritis and gill necrosis virus (CNGV) เชื้อเคเอชวีเป็นดีเอ็นเอไวรัสมีความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกับ CyHV-1 (carp pox virus, fish papilloma virus และ CyHV-2 (goldfish haematopoietic necrosis virus 
ขนาดของสายพันธุกรรมมีความยาว 295 kbp 
           พบรายงานการระบาดของโรคเคเอชวีเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ .ศ . 2541 ในประเทศอิสราเอลและ
สหรัฐอเมริกา และได้มีการยืนยันว่าสาเหตุของโรคเกิดจากเชื่อเคเอชวี เมื่อปี พ .ศ. 2545 ในภูมิภาคเอเชียมี
รายงานการระบาดของโรคเคเอชวีในประเทศอินโดนีเซีย และญี่ปุ่น โดยเฉพาะในจังหวัด Ibaraki พบปลาไนตาย
เป็นจ้านวนมาก เป็นความสูญเสียที่รุนแรงครั้งใหญ่ของสองประเทศในภูมิภาคเอเชีย นอกจากนี้มีการรายงาน   
การแพร่ระบาดของโรคเคเอชวีในประเทศแอฟริกาใต้ และกลุ่มสหภาพยุโรป เช่น ออสเตรีย เบลเยี่ยม เดนมาร์ก
ฝรั่งเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ สวิสแลนด์ และสหราชอาณาจักร รวมทั้งประเทศในทวีปเอเชีย     
เช่น จีน )ฮ่องกง) ไต้หวัน อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย สิงคโปร์ (ปลาที่น้าเข้าจากมาเลเซีย) และ                  
ประเทศไทยตรวจพบโรคดังกล่าวในปลาคาร์พของประเทศไทยที่ส่งออกไปยังประเทศเยอรมนี เมื่อปี พ.ศ. 2547 
ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงได้ก้าหนดให้ปลาคาร์พที่น้าเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องมาจาก
ฟาร์มที่ผ่านการรับรองและมีใบรับรองสุขภาพสัตว์น้้า (Aquatic animal health certificate) ตามเงื่อนไข         
ที่ก้าหนดไว้ในประกาศ กรมประมง เรื่องการอนุญาตให้น้าปลาคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักร ภายใต้ระบบการกักกันโรค      
ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2547                                         

2.2 พยาธิก าเนิด 

           เชื้อไวรัสสามารถมีชีวิตอยู่ในน้้าได้นานอย่างน้อย 4 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 21 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิของน้้า
ระหว่าง 23°C ถึง 25°C เชื้อไวรัสผ่านเข้าสู่ตัวปลาทางเหงือกและผิวหนังเป็นช่องทางหลัก เชื้อไวรัสแพร่กระจาย
จากผิวหนังและเหงือกเข้าสู่กระแสเลือดและแพร่ไปยังอวัยวะภายในต่างๆ สามารถตรวจพบระดับของเชื้อไวรัส
ปริมาณสูงในไต ม้าม ตับ และทางเดินอาหาร ปลาคาร์พที่ติดเชื้อจะมีการขับเชื้อไวรัสออกทางปัสสาวะ อุจจาระ 
เหงือก และเมือกของผิวหนัง เชื้อโรคสามารถแพร่กระจายผ่านทางน้้าเป็นหลัก (major abiotic vector)  และพาหะ
น้าโรคอ่ืนๆ เช่น ปลาชนิดอ่ืน ปรสิตที่ไม่มีกระดูกสันหลัง นกกินปลา (piscivorous birds) และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
รวมถึงอุปกรณ์และสิ่งของอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงปลาคาร์พ (fomites) อุณหภูมิของน้้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง       
ที่ส่งผลต่อความรุนแรงของโรค พบการเกิดโรคได้เมื่อน้้ามีอุณหภูมิระหว่าง 16°C ถึง 25°C จากผลการทดลอง
พบว่าปลาที่ติดเชื้อจะมีอัตราการตายสูงเมื่อน้้ามีอุณหภูมิ 28°C แต่อัตราการตายจะต่้าลงเมื่อมีอุณหภูมิระหว่าง 
29°C ถึง 30°C หรือที่อุณหภูมิ 13°C 

           2.3 อาการ 

           ปลาคาร์พทุกวัยมีความไวต่อการรับเชื้อไวรัส โดยปลาคาร์พในช่วงอายุไม่เกิน 1 ปี เป็นกลุ่มที่มีความไวต่อการรับ
เชื้อสูงสุด ปลาคาร์พที่ติดเชื้อไวรัสจะแสดงพฤติกรรมผิดปกติ เช่น เบื่ออาหาร ว่ายน้้าผิดปกติ ซึม แยกตัวออกจากฝูง     
ว่ายน้้าอยู่ตามขอบบ่อหรือผิวน้้า สูญเสียการทรงตัว อัตราการหายใจเพ่ิมขึ้น รอยโรคภายนอกที่พบ ได้แก่ สีของล้าตัว
เปลี่ยนไป มีสีซีดจางลงหรือเข้มขึ้น เกล็ดลอกหลุด เหงือกบวมและซีดและเกิดหย่อมเนื้อตายที่เหงือก มีเลือดออกผิวหนัง
และโคนครีบ ครีบลอก ตาจมลึก (enopthalmia) อัตราป่วยอาจสูงถึง 100% และอาจพบอัตราการตาย 70% ถึง 100%  
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           2.4 การชันสูตรโรคเคเอชวีด้วยเทคนิค PCR 

               วัตถุประสงค์ของการชันสูตรโรคเคเอชวี คือ เพ่ือคัดกรองและยืนยันโรคในปลาป่วยหรือปลาที่ติดเชื้อ      
โดยไม่แสดงอาการหรือรอยโรค การชันสูตรโรคเคเอชวีด้วยเทคนิค Polymerase Chain Reaction (PCR) เป็น
การตรวจหาดีเอ็นเอของเชื้อไวรัส ประกอบด้วยขั้นตอนการเพ่ิมจ้านวนดีเอ็นเอเป้าหมายแบบทวีคูณโดยใช้ไพร
เมอร์จ้ า เพาะจนมีจ้ านวนมากพอที่ จะตรวจพบได้  และแยกแถบสีดี เ อ็นเอด้วยวิธี อิ เล็กโทรโฟรีซิส  
(electrophoresis) ตามวิธีของ OIE โดยการเก็บเนื้อเยื่อที่เหงือกของปลาคาร์พ 

3. สถิติการน าเข้าปลาคาร์พมีชีวิต ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปี พ.ศ. 2559 -2560 

เดือน 
ปี 2559 ปี 2560 

น าเข้า 
(ครั้ง) 

จ านวน (ตัว) มูลค่า (บาท) น าเข้า (ครั้ง) 
จ านวน 
(ตัว) 

มูลค่า (บาท) 

มกราคม 10    19,349  
    

2,947,355.12       10       7,607      4,082,590.57  

กุมภาพันธ์ 9      9,571  
    

1,083,109.92         8       8,197        664,186.79  

มีนาคม 12    21,503  
    

2,706,133.21       11       9,087      1,990,811.20  

เมษายน 13      7,281  
    

1,555,622.54         2       3,307        968,753.00  

พฤษภาคม 4      1,093  
      

526,226.09       14       6,477      1,444,601.00  

มิถุนายน 6      1,901  
      

807,453.16         5         381        230,928.00  

กรกฎาคม 3  100,328  
      

557,973.76         2         200          42,476.00  

สิงหาคม 2    45,018  
      

139,761.15         2         345          51,389.00  

กันยายน 3    13,153  
      

832,361.45         6     29,907        955,973.51  

ตุลาคม 7    23,814  
    

1,752,772.36       10     15,334      2,003,308.00  

พฤศจิกายน 10      7,256  
    

1,670,459.42         7       3,366        840,774.00  

ธันวาคม 14      9,296  
    

1,783,561.73       16       9,933      1,502,554.00  

รวม 93  259,563  
  

16,362,789.91       93     94,141    14,778,345.07  

ตารางที่ 1 สถิติการน้าเข้าปลาคาร์พมีชีวิต ผ่านดา่นตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปี พ.ศ. 2559 -2560 
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รูปที่ 1  กราฟเส้นเปรียบเทียบจา้นวนครั้งในการน้าเข้าปลาคาร์พผา่นด่านตรวจสัตว์น้า้ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ 

ระหว่าง ปี พ.ศ. 2559 และ ปี พ.ศ. 2560 

 

 

 
รูปที่ 2 กราฟเส้น เปรียบเทียบจา้นวนปลาคาร์พน้าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ระหว่าง ปี พ.ศ. 2559 และ ปี พ.ศ. 2560 

10 
9 

12 
13 

4 

6 

3 
2 

3 

7 

10 

14 

10 

8 

11 

2 

14 

5 

2 2 

6 

10 

7 

16 

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

เปรียบเทียบจ านวนครั้งในการน าเข้าปลาคาร์พ
ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ระหว่าง ปี พ.ศ. 2559 และ ปี พ.ศ. 2560

ปี 2559 จ านวนคร้ังน าเข้า (คร้ัง) ปี 2560 จ านวนคร้ังน าเข้า (คร้ัง)

19,349.00 
9,571.00 

21,503.00 

7,281.00 

1,093.00 
1,901.00 

100,328.00 

45,018.00 

13,153.00 

23,814.00 

7,256.00 9,296.00 

7,607.00 8,197.00 9,087.00 3,307.00 

6,477.00 

381.00 
200.00 

345.00 

29,907.00 

15,334.00 
3,366.00 9,933.00 

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

เปรียบเทียบจ านวนปลาคาร์พน าเข้า
ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ระหว่าง ปี พ.ศ. 2559 และ ปี พ.ศ. 2560

ปี 2559 จ านวน (ตัว) ปี 2560 จ านวน (ตัว)
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รูปที่ 3 กราฟเส้นเปรียบเทียบมูลค่าปลาคาร์พน้าเข้าผ่านด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ระหว่าง ปี พ.ศ. 2559 และ ปี พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม
พฤศจิกาย

น
ธันวาคม

ปี 2560 มูลค่า (บาท) 4,082,590 664,186.7 1,990,811 968,753.0 1,444,601 230,928.0 42,476.00 51,389.00 955,973.5 2,003,308 840,774.0 1,502,554

ปี 2559 มูลค่า (บาท) 2,947,355 1,083,109 2,706,133 1,555,622 526,226.0 807,453.1 557,973.7 139,761.1 832,361.4 1,752,772 1,670,459 1,783,561

2,947,355.12 

1,083,109.92 

2,706,133.21 

1,555,622.54 

526,226.09 807,453.16 
557,973.76 139,761.15 

832,361.45 

1,752,772.36 

1,670,459.42 

1,783,561.73 

4,082,590.57 

664,186.79 

1,990,811.20 

968,753.00 
1,444,601.00 

230,928.00 

42,476.00 

51,389.00 

955,973.51 

2,003,308.00 

840,774.00 

1,502,554.00 

 -

 1,000,000.00

 2,000,000.00

 3,000,000.00

 4,000,000.00

 5,000,000.00

 6,000,000.00

 7,000,000.00

 8,000,000.00

เปรียบเทียบมูลค่าปลาคาร์พน าเข้า
ผ่านด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ระหว่าง ปี พ.ศ. 2559 และ ปี พ.ศ. 2560
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กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการน าเข้าปลาคารพ์ (Cypinus capio) มีชีวิต 

1. กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการน าเข้าปลาคาร์พ 

        1.1 พระราชก าหนดการประมง พ .ศ . 2558  

 มาตรา 65 เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้้าที่หายาก หรือป้องกันอันตรายจากโรคระบาด 
รัฐมนตรีมีอ้านาจประกาศก้าหนดห้ามการน้าเข้า ส่งออก น้าผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครอง                   
ซึ่งสัตว์น้้าบางชนิดได ้

ห้ามมิให้ผู้ ใดน้าเข้า ส่งออก น้าผ่าน เพาะเลี้ยง หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์น้้าตามวรรคหนึ่ง              
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

        มาตรา 92 ภายใต้บังคับมาตรา 96 ห้ามมิให้ผู้ ใดน้าเข้าสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าเว้นแต่                 
จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

        1.2 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ ศ. . 2558 

        พระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  2558 กรมปศุสัตว์ เป็นผู้ รับผิดชอบหลักและรักษาการ                    
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ซึ่งการน้าเข้าปลาคาร์พมีชีวิต จะอยู่ใน มาตรา 4 (3) แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

มาตรา 4 (3) สัตว์ชนิดอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด และให้หมายความรวมถึงน้้าเชื้อส้าหรับผสมพันธุ์ 
เอ็มบริโอ และไข่ส้าหรับใช้ท้าพันธุ์ของสัตว์ชนิดนั้นด้วย 

“เอ็มบริโอ” หมายความว่า ตัวอ่อนของสัตว์ที่ยังไม่เจริญเติบโตจนถึงขั้นที่มีอวัยวะ และยังไม่ฝังตัว         
ที่ผนังมดลูกของสัตว์นั้น 

“ซากสัตว์” หมายความว่า ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตว์ที่ตายแล้ว สิ่งใด ๆ ที่ได้จากสัตว์ที่มีชีวิตหรือ
สัตว์ที่ตายแล้ว และให้หมายความรวมถึงอาหารสุกท่ีท้า ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ส้าเร็จรูป
ที่ท้าจากซากสัตว์ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก้าหนด 

“โรคระบาด” หมายความว่า กาฬโรคเป็ด โรคไข้หวัดนก โรคแซลโมเนลลา โรคทริคิเนลลา โรคนิวคาสเซิล  
โรคบรูเซลลา โรคปากและเท้าเปื่อย โรคพิษสุนัขบ้า โรครินเดอร์เปสต์ โรคเลปโทสไปรา โรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า  
โรควัวบ้า โรคสมองอักเสบนิปาห์ โรคอหิวาต์สุกร โรคแอนแทรกซ์ โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย วัณโรค                 
และโรคอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด 

“พาหะของโรคระบาด” หมายความว่า 
(1) สัตว์ซึ่งไม่ปรากฏอาการของโรคระบาดแต่มีเชื้อโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้รับ             

เชื้อโรคระบาด ซึ่งอาจติดต่อคนหรือสัตว์อ่ืนได้ 
(2) ซากสัตว์ของสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือของสัตว์ตาม (1) 
(3) ซากสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด 
“เขตควบคุมโรคระบาด” หมายความว่า ท้องที่ที่ด้าเนินการป้องกันและควบคุมมิให้มีโรคระบาดหรือ   

เชื้อโรคระบาดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด เพ่ือก้าหนดเป็นเขตปลอดโรคระบาด 
“เขตปลอดโรคระบาด” หมายความว่า เขตควบคุมโรคระบาดที่สามารถควบคุมมิให้มีโรคระบาดหรือ    

เชื้อโรคระบาดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดในสัตว์หรือซากสัตว์ 
“เขตกันชนโรคระบาด” หมายความว่า ท้องที่ท่ีด้าเนินการป้องกันและควบคุมมิให้โรคระบาดหรือเชื้อโรค

ระบาดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดแพร่กระจายเข้าเขตปลอดโรคระบาดหรือเข้าในราชอาณาจักร 

บทที่ 2 
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“เครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์” หมายความว่า เครื่องหมายซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์
ท้าหรือสั่งให้เจ้าของท้าไว้ที่ตัวสัตว์หรือซากสัตว์ หรือยานพาหนะ อาคารสถานที่ ภาชนะ สิ่งห่อหุ้มหรือกักขัง    
เพ่ือประโยชน์ในการจ้าแนกหรือตรวจสอบสัตว์หรือซากสัตว์ 

“เจ้าของ” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์และผู้ครอบครอง ในกรณีของสัตว์หากไม่ปรากฏเจ้าของ
หรือไม่สามารถหาเจ้าของได้ ให้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสัตว์ด้วย 

“ด่านกักกันสัตว์” หมายความว่า ที่ส้ าหรับกักสัตว์หรือซากสัตว์ เ พ่ือตรวจโรคระบาดตามที่                 
อธิบดีประกาศก้าหนด 

“อายัด” หมายความว่า ห้ามจ้าหน่าย จ่าย โอนหรือเคลื่อนย้าย 
“สัตวแพทย”์ หมายความว่า 
(1) นายสัตวแพทย์และสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ 
(2) ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นสัตวแพทย์เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และต้องมีคุณสมบัติตามที่

รัฐมนตรีประกาศก้าหนด 
“สารวัตร” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นสารวัตรเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้และ

ต้องมีคุณสมบัติตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก้าหนด 
มาตรา 7 เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ให้เจ้าของสัตว์ ดังต่อไปนี้ ปฏิบัติตามระบบ

การป้องกันและควบคุมโรคระบาด 
(1) ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า 
(2) สุนัข แมว 
(3) นก ไก่ เป็ด ห่าน 
(4) สัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด 
ระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข      

ที่ก้าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ในกฎกระทรวงดังกล่าวให้ค้านึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับสภาพของสัตว์และ
วัตถุประสงค์ของการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด 

มาตรา 8 เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ดังต่อไปนี้ ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก้าหนดจ้านวนสัตว์หรือซากสัตว์ลักษณะของยานพาหนะและ
อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ 

(1) ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า 
(2) นก ไก ่เป็ด ห่าน รวมถึงไข่ส้าหรับใช้ท้าพันธุ์ 
(3) ซากสัตว์ของสัตว์ตาม (1) หรือ (2) 
(4) สัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด 

มาตรา 11 ให้เจ้าของสัตว์แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ ภายในเวลาสิบสองชั่วโมง
นับแต่เวลาที่ทราบว่าสัตว์ป่วยหรือตาย เมื่อมีกรณี ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัตว์ป่วยหรือตายโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาด 
(2) มีสัตว์ป่วยหรือตายโดยไม่รู้สาเหตุ 
(3) ในหมู่บ้านเดียวกัน หรือบริเวณใกล้เคียงกัน มีสัตว์ป่วยหรือตายมีอาการคล้ายคลึงกันในระยะเวลาห่าง

กันไม่เกินเจ็ดวัน 
การแจ้งและการด้าเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตายตามวรรคหนึ่ง และการก้าหนดชนิด จ้านวน และลักษณะ

การป่วยหรือตายของสัตว์ตาม (2) และ (3) ให้เป็นไปตามท่ีอธิบดีประกาศก้าหนด 
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เมื่อมีสัตว์ตามวรรคหนึ่งป่วย ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมสัตว์ป่วยทั้งหมดไว้ภายในบริเวณที่สัตว์อยู่และ       
ห้ามมิให้เจ้าของสัตว์หรือบุคคลอ่ืนใดเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยไปจากบริเวณนั้น เมื่อมีสัตว์ตามวรรคหนึ่งตาย           
ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมซากสัตว์นั้นให้คงอยู่ ณ ที่ที่สัตว์นั้นตายและห้ามมิให้เจ้าของสัตว์หรือบุคคลอ่ืนใด 
เคลื่อนย้าย ช้าแหละ หรือกระท้าการอ่ืนใดแก่ซากสัตว์นั้น เว้นแต่มีการด้าเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตาย ตามที่                   
อธิบดีประกาศก้าหนดตามวรรคสอง หรือสัตวแพทย์ได้ตรวจพิสูจน์แล้วว่าสัตว์นั้นมิได้ป่วยหรือตายโดยโรคระบาด 
หรือสัตวแพทย์สั่งเป็นอย่างอ่ืน 

มาตรา 12 เมื่อได้มีการแจ้งตามมาตรา 11 หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสัตว์ป่วยหรือตายโดยโรคระบาด 
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสารวัตรมีอ้านาจออกค้าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์จัดการดังต่อไปนี้ 

(1) กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยไว้ภายในเขตตามวิธีการที่ก้าหนด 
(2) ฝัง หรือเผาซากสัตว์นั้น ณ ที่ที่ก้าหนด ถ้าการฝังหรือเผาไม่อาจท้าได้ให้ท้าลายโดยวิธีอ่ืนตามที่

เห็นสมควร 
(3) กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ที่อยู่ ร่ วมฝูงห รือเคยอยู่ ร่ วมฝูงกับสัตว์ที่ป่วยหรือสงสัยว่ าป่วย                   

หรือตายไว้ภายในเขตตามวิธีการที่ก้าหนด 

มาตรา 13 เมื่อได้มีการแจ้งตามมาตรา 11 หรือตรวจพบ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสัตว์ป่วยหรือตาย
โดยโรคระบาด นอกจากสัตวแพทย์มีอ้านาจตามมาตรา 40 แล้ว ให้มีอ้านาจตรวจสัตว์หรือซากสัตว์            รวมทั้ง
ออกค้าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์จัดการ ดังต่อไปนี้ 

(1) กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยไว้ภายในเขตตามวิธีการที่ก้าหนด หรือให้ได้รับการ
รักษาตามท่ีเห็นสมควร 

(2) ฝัง หรือเผาซากสัตว์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ณ ที่ที่ก้าหนด ถ้าการฝังหรือเผาไม่อาจท้าได้           
ให้ท้าลายโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควร 

(3) กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ที่อยู่ร่วมฝูงหรือเคยอยู่ร่วมฝูงกับสัตว์ที่ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยหรือตาย        
ไว้ภายในเขตตามวิธีการที่ก้าหนด หรือให้ได้รับการป้องกันโรคระบาดตามที่เห็นสมควร 

(4) ท้าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็น
พาหะของโรคระบาด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก้าหนด ทั้งนี้ ให้ชดใช้ราคาแก่เจ้าของสัตว์หรือ
ซากสัตว์ไม่ต่้ากว่าสามในสี่ของราคาสัตว์หรือซากสัตว์ซึ่งอาจขายได้ในตลาดท้องที่ก่อนเกิดโรคระบาด               
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่กรณีที่เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ได้จงใจกระท้าความผิด      
ต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

(5) ก้าจัดเชื้อโรคท่ีอาหารสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดตามวิธีการที่ก้าหนด 
(6) ท้าความสะอาดและท้าลายเชื้อโรคระบาดในที่ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาดตาม

วิธีการที่ก้าหนด 
มาตรา 14 เมื่อมีสัตว์ที่ไม่ปรากฏเจ้าของป่วยหรือตายในที่ดินของบุคคลใดโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาดหรือโดย

ไม่รู้สาเหตุ ให้เจ้าของที่ดินนั้นมีหน้าที่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ภายในเวลา               สิบ
สองชั่วโมงนับแต่เวลาที่ทราบว่าสัตว์ป่วยหรือตาย และให้น้าความในมาตรา 11 วรรคสองมาใช้บังคับ          กับ
เจ้าของที่ดินดว้ยโดยอนุโลม    

ห้ามมิให้บุคคลใดเคลื่อนย้าย ช้าแหละ หรือกระท้าการอ่ืนใดแก่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง            
เว้นแต่มีการด้าเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตายตามที่อธิบดีประกาศก้าหนดตามมาตรา 11 วรรคสอง หรือสัตวแพทย์
ได้ตรวจพิสูจน์แล้วว่าสัตว์นั้นมิได้ป่วยหรือตายโดยโรคระบาด หรือสัตวแพทย์สั่งเป็นอย่างอ่ืน  
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ในกรณีท่ีสัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด            ให้
สัตวแพทย์ท้าลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น และสัตว์หรือซากสัตว์อ่ืนที่เป็นพาหะของโรคระบาด หรือจัดการโดยวิธีอ่ืน
ตามที่เห็นสมควรเพ่ือป้องกันมิให้โรคระบาดแพร่กระจายต่อไป 

เมื่อปรากฏเจ้าของสัตว์ในภายหลัง ให้กรมปศุสัตว์หรือเจ้าของที่ดินมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่จ้าเป็น         
เท่าที่จ่ายจริงจากเจ้าของสัตว์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก้าหนด 

มาตรา 16 ห้ามมิให้บุคคลใดขุดซากสัตว์ที่ฝังไว้แล้วตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือเป็นการด้าเนินการโดยสัตวแพทย์ 

มาตรา 24 เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอันเกิดจากการค้าสัตว์หรือซากสัตว์        
ผู้ใดท้าการค้าหรือหาก้าไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ดังต่อไปนี้ ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

(1) ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า สุนัข แมว 
(2) นก ไก่ เป็ด ห่าน รวมถึงไข่ส้าหรับใช้ท้าพันธุ์ 
(3) ซากสัตว์ของสัตว์ตาม (1) หรือ (2) 
(4) สัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ

ก้าหนด 

  มาตรา 31 เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด  ผู้ใดน้าเข้า ส่งออก หรือน้าผ่าน
ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครั้งที่น้าเข้า 
ส่งออกหรือน้าผ่านราชอาณาจักร 

การขออนุญาต  การออกใบอนุญาต  และวิธีการน้ า เข้ า  ส่ งออก  หรือน้ าผ่ านราชอาณาจักร                       
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก้าหนด 

  มาตรา 33 เมื่อปรากฏว่าท้องที่ใดภายนอกราชอาณาจักรมีหรือสงสัยว่ามีโรคระบาด  ให้อธิบดีมีอ้านาจ
ประกาศเพ่ือชะลอการน้าเข้าหรือน้าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์จากท้องที่นั้นได้ครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน 
หากรัฐมนตรีเห็นสมควรอาจประกาศก้าหนดห้ามการน้าเข้า  หรือน้าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์       
จากท้องที่นั้นได ้

 มาตรา 35 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 34 ต้องน้าสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านด่านกักกันสัตว์ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก้าหนด 
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บทบาทอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

1. อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 

  มาตรา 101 บทบัญญัติในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจเพียงพอในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชก้าหนดนี้  โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้ าที่ ในการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวั ง                        
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจการการประมงมีความครบถ้วน
และถูกต้อง 
  มาตรา 102 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชก้าหนดนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจ ดังต่อไปนี้ 
  (1) มีหนังสือเรียกผู้รับอนุญาต กรรมการ ผู้จัดการ บุคคลผู้มี อ้านาจในการจัดการหรือพนักงาน                 
ของผู้รับอนุญาตที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค้าหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณา
ด้าเนินการตามพระราชก้าหนดนี้ 
  (2) เข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการหรือสถานที่ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการของผู้รับอนุญาตหรือ
สถานที่ที่เกี่ยวกับการน้าเข้า ส่งออก น้าผ่าน จ้าหน่าย ผลิตหรือแปรรูปสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าในระหว่าง
เวลาท้าการ เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชก้าหนดนี้ 
  (3) เข้าไปในสถานที่ประกอบกิจการหรือสถานที่ที่ เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุม             
ตามมาตรา 76 ในระหว่างเวลาท้าการ เพ่ือตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชก้าหนดนี้ 
  (5) ค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
หรือในระหว่างเวลาท้าการ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท้าความผิดตามพระราชก้าหนดนี้ 
  (6) ยึดหรืออายัดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระท้าความผิดตามพระราชก้าหนดนี้          
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบหรือด้าเนินคดี 
  (7) เก็บตัวอย่างสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า หรือวัตถุใด ๆ  เพ่ือน้าไปตรวจสอบ หรือตรวจวิเคราะห์          เพ่ือ
ตรวจสอบและควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชก้าหนดนี้ 
  (8) ยึดหรืออายัดสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า   
ที่ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองตามมาตรา 64 หรือมาตรา 65 
  (9) ยึดหรืออายัดยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอ่ืนใดที่มี เหตุ อันควรสงสัยว่าเป็นยา เคมีภัณฑ์                
หรือสารอันตรายที่ใช้หรือจะใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าโดยฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา 78 (4) ในกรณีที่สัตว์น้้าหรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า ยา เคมีภัณฑ์ หรือสารอันตรายอ่ืนใดที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ยึดหรืออายัดไว้ตาม ( 8) หรือ (9)    
มีสภาพที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์หรือต่อสัตว์น้้าอ่ืน หรือสิ่งแวดล้อมของสัตว์น้้า หรือ ต่อทรัพย์สิน
ของบุคคลหรือสาธารณสมบัติ ให้อธิบดีมีอ้านาจสั่งท้าลายหรือจัดการอย่างอ่ืนตามที่เห็นสมควรเมื่อได้เข้าไปและ
ท้าการตรวจสอบตาม (2) หรือ (3) หรือค้นตาม (5) แล้ว ถ้ายังด้าเนินการไม่แล้วเสร็จจะกระท้าต่อไปในเวลา
กลางคืนหรือนอกเวลาท้าการของสถานที่นั้นก็ได้ ให้อธิบดีมีอ้านาจวางระเบียบในการปฏิบัติการตาม (2) (3) (4) 
(5) (6) (7) (8) และ (9) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง ให้ผู้รับอนุญาตหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอ้านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร 

  มาตรา 104 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ และเพ่ือให้เป็นไปตามพันธกรณีหรือความตกลง
ที่ประเทศไทยมีอยู่กับองค์การระหว่างประเทศในทุกระดับ เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ของประเทศ          

บทที่ 3 
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ที่มีอ้านาจหรือองค์การระหว่างประเทศที่มีอ้านาจควบคุมดูแลการท้าการประมงในเขตนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อ้านาจและได้รับการคุ้มครองในการขึ้นไปบนเรือไร้สัญชาติ หรือเรือประมงที่พบว่าก้าลังท้าการประมง             
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย บรรดาที่ท้าการประมงอยู่นอกน่านน้้าไทยเพ่ือตรวจสอบและด้าเนินการตามอ้านาจ
หน้าที่ได ้
  การขึ้นไปบนเรือประมงเพ่ือตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่
รัฐมนตรีก้าหนด หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ค้านึงถึงหลักเกณฑ์ที่ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติของนานาประเทศและเป็นที่
ยอมรับขององค์การสหประชาชาติ และให้น้าความในมาตรา 105 (1) มาใช้บังคับโดยอนุโลมโดยให้แจ้งให้รัฐ
เจ้าของธงหรือองค์การระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องทราบ 

  มาตรา 105 ในกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้ใดกระท้าความผิดหรือเก่ียวข้องกับการกระท้าความผิด
ตามพระราชก้าหนดนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด้าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  (1) บันทึกข้อมูลการฝ่าฝืนที่ต้องสงสัยไว้ในรายงานผลการตรวจสอบและจัดเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การฝ่าฝืนที่ต้องสงสัยไว้ และส่งมอบรายงานการตรวจสอบให้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
  (2) สั่งยึดเครื่องมือท้าการประมง สัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าที่มีไว้หรือได้มาจากการท้าการประมง         
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือสั่งกักเรือประมงไว้จนกว่าจะมีการพิจารณาและมีค้าสั่งตามหมวด 10 หรือหมวด 11 

  มาตรา 106 ให้อธิบดีมีอ้านาจแต่งตั้งสมาชิกขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 25 (2) 
เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชก้าหนดนี้ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งมีหน้าที่
ในการช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชก้าหนดนี้ ตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอหรือก้าหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และบัตรประจ้าตัวของบุคคล ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศก้าหนดในการปฏิบัติหน้าที่ บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่งต้อง
แสดงบัตรประจ้าตัวต่อผู้ที่เก่ียวข้องทุกครั้ง 

  มาตรา 107 ให้เป็นหน้าที่ของอธิบดีต้องจัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติการตามพระราชก้าหนดนี้
ได้ตลอดเวลา แต่ในกรณีมีผู้ขอรับบริการนอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่ท้าการผู้ขอรับบริการต้องช้าระ
ค่าธรรมเนียมและค่าป่วยการพิเศษตามอัตราที่อธิบดีประกาศก้าหนด 

  มาตรา 108 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชก้าหนดนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ้าตัวต่อผู้รับ
อนุญาตหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องบัตรประจ้าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด 

  มาตรา 109 ในการปฏิบัติการตามพระราชก้าหนดนี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าพนักงาน                        
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

  เพ่ือประโยชน์ในการจับกุมผู้กระท้าความผิดตามพระราชก้าหนดนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานฝ่าย
ปกครองหรือต้ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  
2. อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

อ านาจหน้าที่ของสัตวแพทย์และสารวัตร 
 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจดังต่อไปนี้ 

  มาตรา 40 เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด เมื่อปรากฏว่ามีหรือสงสัยว่ามีเชื้อโรค
ระบาด หรือพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์มีอ้านาจ ดังต่อไปนี้ 
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  (1) ออกประกาศหรือสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์แจ้งจ้านวนสัตว์หรือซากสัตว์และ          
ถ้าเห็นสมควรจะให้น้าสัตว์หรือซากสัตว์นั้นมาเพ่ือให้สัตวแพทย์ท้าการตรวจโรค เก็บตัวอย่างป้องกันโรคระบาด 
หรือท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ ก็ได้ 
  (2) สั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์กักสัตว์หรือซากสัตว์ไว้ ณ ที่ที่เห็นสมควรตามความจ้าเป็น
เพ่ือตรวจโรค 
  (3) เรียกตรวจยานพาหนะ หรือเข้าไปในอาคาร หรือสถานที่อ่ืนใดเพ่ือตรวจโรค เก็บตัวอย่างป้องกันโรคระบาด 
หรือท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ ในการนี้ให้สัตวแพทย์มีอ้านาจสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของยานพาหนะ อาคารหรือ
สถานที่อ่ืนใด ท้าความสะอาดและท้าลายเชื้อโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาดในที่ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสงสัย
ว่ามีเชื้อโรคระบาด ตามวิธีการที่ก้าหนด ทั้งนี้ การเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ดังกล่าว ให้กระท้าได้ระหว่าง         
พระอาทิตย์ขึ้นและตก หรือในเวลาท้าการของอาคารหรือสถานที่นั้นและหากยังด้าเนินการไม่แล้วเสร็จ            จะ
ด้าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จก็ได้ 
  (4) ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ หรือสิ่งของใด ๆ ที่เป็นของกลางและถูกยึดหรืออายัดไว้ตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวเป็นโรคระบาด หรือเป็นพาหะของโรคระบาด ให้มีอ้านาจ
ด้าเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์นั้นตามระเบียบที่อธิบดีก้าหนด ค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือการด้าเนินการดังกล่าว 
ให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ 
  (5) ท้าลายสิ่งของใด ๆ ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่อธิบดีประกาศก้าหนด ทั้งนี้ ให้ชดใช้ราคาสิ่งของแก่เจ้าของตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดใน
กฎกระทรวง เว้นแต่กรณีที่เจ้าของได้จงใจกระท้าความผิดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้การด้าเนินการของ
สัตวแพทย์ ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอ้านวยความสะดวกตามสมควรในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้สัตวแพทย์เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  มาตรา 41 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สารวัตรมีอ้านาจ ดังต่อไปนี้ 
  (1) เข้าไปในส้านักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 เพ่ือตรวจ 
หรือควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (2) เข้าไปในอาคาร หรือสถานที่อ่ืนใด ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้  เ พ่ือตรวจค้นและยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ที่ เกี่ยวกับการกระท้าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้  หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือจับกุมผู้กระท้าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้              
โดยไม่ต้องมีหมายค้น ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
  (ก) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้าก้าลังกระท้าในอาคารหรือสถานที่นั้น 
  (ข) เมื่อบุคคลที่ได้กระท้าความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไป หรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัย       
ว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในอาคารหรือสถานที่นั้น 
  (ค) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสัตว์หรือซากสัตว์ที่เกี่ยวกับการกระท้าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้ซ่อนหรืออยู่ในอาคารหรือสถานที่นั้นประกอบกับต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่า
เนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ สัตว์หรือซากสัตว์หรือพยานหลักฐานนั้นจะถูกโยกย้าย ท้าลาย      
หรือท้าให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 
  (ง) เมื่อผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าของอาคารหรือสถานที่ และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับได้โดยไม่ต้องมี
หมายตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ 
  (3) สั่งเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะให้หยุดหรือจอด เพ่ือตรวจหรือควบคุมให้การเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือเพ่ือตรวจค้นยานพาหนะในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
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 (4) จับกุมผู้กระท้าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ต้องมีหมายจับ เมื่อปรากฏว่ามีการกระท้าความผิดซึ่งหน้า 
หรือมีเหตุอ่ืนที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ เพ่ือส่งพนักงานสอบสวนด้าเนินการต่อไป        
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  (5) ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ เอกสาร หรือพยานหลั กฐานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องเ พ่ือให้การเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (6) ยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ ยานพาหนะ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการกระท้า
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา 42 วรรคสาม  

ในการนี้ให้สารวัตรมีอ้านาจสอบถามข้อเท็จจริง หรือเรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ ยวข้องจาก
เจ้าของอาคารหรือสถานที่ หรือเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะนั้นได้ 

การด้าเนินการตาม (1) หรือ (2) ให้กระท้าได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตกหรือในเวลาท้าการของส้านักงานหรือ
สถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 หรือของอาคารหรือสถานที่นั้น ทั้งนี้ หากยัง
ด้าเนินการไม่แล้วเสร็จ จะด้าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จก็ได้ 

การด้าเนินการตาม (1) ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีก้าหนด ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องก้าหนด     
ถึงการแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าไป การมอบบันทึกเหตุผลในการเข้าไปให้แก่เจ้าของส้านักงานหรือ          
สถานประกอบการ และการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา   

การค้นและการจับตามมาตรานี้ ให้สารวัตรปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
การด้าเนินการของสารวัตรตามมาตรานี้ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอ้านวยความสะดวกตามสมควร 

  มาตรา 42 ให้สารวัตรมีอ้านาจยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ที่น้าเข้าหรือน้าผ่านราชอาณาจักรเมื่อสัตว์
หรือซากสัตว์ดังกล่าวมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด 

ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์
ท้าลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น หรือจัดการโดยวิธีอ่ืนตามระเบียบที่อธิบดีก้าหนด  

ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่งได้น้าเข้า หรือน้าผ่านราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตาม
มาตรา 31 หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32 หรือมาตรา 33 ให้ด้าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
  (1) กรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวมิได้เป็นโรคระบาดหรือมิได้เป็นพาหะของโรคระบาดให้สารวัตรมี
อ้านาจสั่งให้เจ้าของ ผู้น้าเข้าหรือน้าผ่านส่งกลับสัตว์หรือซากสัตว์นั้นไปยังประเทศต้นทางทั้งนี้ การด้าเนินการ
ส่งกลับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก้าหนด 
  (2) กรณีที่วิธีการตรวจพิสูจน์ไม่อาจกระท้าได้โดยง่ายหรือไม่คุ้มค่าในอันที่จะพิสูจน์ว่าสัตว์หรือซากสัตว์
ดังกล่าวเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์ท้าลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้นหรือจัดการ        
โดยวิธีอ่ืนตามระเบียบที่อธิบดีก้าหนด 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการยึด อายัด หรือท้าลาย ให้เจ้าของ ผู้น้าเข้าหรือน้าผ่านสัตว์หรือซากสัตว์ เป็น
ผู้รับผิดชอบ 

 มาตรา 43 สัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา 42 วรรคสาม (1) ให้ตกเป็นของกรมปศุสัตว์ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่ปรากฏเจ้าของ ผู้น้าเข้าหรือน้าผ่าน หรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของผู้น้าเข้าหรือน้าผ่านภายในสี่สิบห้า
วันนับแต่วันที่ได้มีการประกาศหาตัวบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ การออกประกาศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
อธิบดีประกาศก้าหนด 
  (2) เจ้าของ ผู้น้าเข้าหรือน้าผ่านไม่ส่งกลับหรือไม่สามารถส่งกลับไปยังประเทศต้นทางภายในเวลาสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันที่ทราบค้าสั่งให้ส่งกลับ 

ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา 42 วรรคสาม (1) เป็นของเสียง่ายหรือถ้าเก็บไว้จะเป็นการเสี่ยงต่อ
ความเสียหาย หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่าของสิ่งนั้น สารวัตรที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดี        จะ
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จัดการขายทอดตลาดเสียก่อนที่สิ่งนั้นจะตกเป็นของกรมปศุสัตว์ก็ได้ ทั้งนี้ให้น้าความในมาตรา 46 วรรคสอง  มา
ใช้บังคับโดยอนุโลมเมื่อพ้นก้าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้สารวัตรที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีมีอ้านาจจัดการ
ขายทอดตลาดสัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ให้น้าความในมาตรา 47 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 44 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สารวัตรเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือต้ารวจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา 45 ในการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์หรือสารวัตรตามพระราชบัญญัตินี้ ให้แสดงบัตรประจ้าตัว
ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
  บัตรประจ้าตัวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศก้าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Page | 17  
 

 
 

การน าปลาคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2560 
 
เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเคเอชวี (KHV) ซึ่งก่อให้เกิดโรค Koi Herpesvirus 

Disease หรือ KHVD มิให้มีการแพร่ระบาดในประเทศไทยนั้น ในการน้าเข้าปลาคาร์พ (Cyprinus carpio) มีชีวิต      
จากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรนั้น พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ก้าหนดให้การน้าสัตว์           
หรื อซากสัตว์ เข้ ามาใน ราชอาณาจักรจะต้องท้าการขออนุญาตน้าเข้า กรณีสัตว์น้้าหรือซากสัตว์น้้าให้ขออนุญาต                                    
ที่ด่านตรวจสัตว์น้้า  ณ ท่าเข้า-ท่าออกสัตว์ระหว่างประเทศ ทั้งนี้จะต้องแสดงหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้้ากรณีสัตว์น้้ามีชีวิต 
และหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้้า (Health Certificate) ซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐบาลที่มีอ้านาจของประเทศต้นทาง
ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ประจ้าท่าเข้า เพ่ือยืนยันว่าปลาคาร์พที่น้าเข้ามานั้นไม่มีเชื้อไวรัสเคเอชวี ตามประกาศ
ขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE : World Organisation for Animal Health or Office 
International des Epizooties) โดยเคร่งครัด เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์ หากตรวจพบโรค
ดังกล่าวในสัตว์น้้าหรือซากสัตว์น้้าน้าเข้าพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ้านาจยึด ท้าลาย หรือส่งกลับสัตว์น้้าหรือซากสัตว์นั้นได้    
โดยไม่มีค่าชดใช้ อีกท้ังผู้น้าเข้าหรือผู้ลักลอบน้าเข้าอาจจะมีความผิดตามกฎหมาย 

ดังนั้นในการน้าเข้าปลาคาร์พ (Cyprinus carpio) มีชีวิตเข้ามาในราชอาณาจักรนั้น จึงมีระยะเวลาในการ
ด้าเนินการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

1. ระยะก่อนวันน้าเข้า 
2. ในวันน้าเข้า 
3. ระยะหลังวันน้าเข้า 
ซ่ึงแต่ละข้ันตอนนั้นจะมีรายละเอียด การด้าเนินงานและเอกสารประกอบต่างๆ รายละเอียดดังนี้ 

 
1.ขั้นตอนปฏิบัติระยะก่อนวันน าเข้า 

1.1 การเตรียมเอกสารหลักฐานก่อนวันน าเข้าส าหรับผู้ขอน าเข้า 
 ในขั้นตอนก่อนวันน้าเข้านั้นจะเป็นช่วงระยะเวลาก่อนวันน้าเข้า ซึ่งผู้ประกอบการน้าเข้า/เจ้าของสถาน
กักกันปลาคาร์พ/ตัวแทนออกของ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หรือตัวแทนออกของบุคคลธรรมดา ตัวแทนออกของนิติบุคคล 
2. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้งานในระบบ Fisheries Single Window (FSW) เรียบร้อยแล้ว 
3. สถานกักกันปลาคาร์พที่จะน้าเข้า ผ่านการรับรองจากกรมประมง เรียบร้อยแล้ว และยังไม่หมดอายุ 

 เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตน าเข้าปลาคาร์พ  (Cyprinus carpio) มีชีวิต 
1. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
2. ส้าเนาใบรับรองสุขภาพสัตว์น้้า (Health Cerfiticate) จากหน่วยงานรัฐบาลประเทศต้นทางบรรทุก

สินค้า 
3. ส้าเนาใบรับรองสถานกักกันปลาคาร์พที่จะน้าเข้า ผ่านการรับรองจากกรมประมง เรียบร้อยแล้ว และยังไม่

หมดอายุ 
4. Packing list (ถ้ามี) 

 
 

บทที่ 4 



Page | 18  
 

ตัวอย่างเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตน าเข้าปลาคาร์พ  (Cyprinus carpio) มีชีวิต 
1. ตัวอย่างบัญชีราคาสินค้า (Invoice)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4  ตัวอย่างบัญชีราคาสินค้า (Invoice) 
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ส้าเนาใบรับรองสุขภาพสัตว์น้้า (Health Cerfiticate) จากหน่วยงานรัฐบาลประเทศต้นทางบรรทุก
สินค้า ต้องถูกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการอนุญาตให้น้าปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือการ
เพาะเลี้ยง ในแนบท้าย ตามประกาศกรมประมง เรื่อง ปรับปรุงเงื่อนไขการอนุญาตให้น้าปลาตระกูลคาร์พเข้ามา
ในราชอาณาจักรภายใต้ระบบการกักกันโรค ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2551 ดังตัวอย่างรูปด้านล่าง 

เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตน าเข้าปลาคาร์พ  (Cyprinus carpio) มีชีวิต 
ส าเนาใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ า (Health Cerfiticate) จากหน่วยงานรัฐบาลประเทศต้นทางบรรทุกสินค้า 

 
รูปที่ 5  ตัวอย่าง ส้าเนาใบรับรองสุขภาพสตัว์น้้า (Health Cerfiticate) จากหน่วยงานรัฐบาลประเทศต้นทางบรรทุกสินค้า 
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ส าเนาใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ า (Health Cerfiticate) จากหน่วยงานรัฐบาลประเทศต้นทางบรรทุกสินค้า       

 
รูปที่ 6 ส้าเนาใบรับรองสุขภาพสตัว์น้้า (Health Cerfiticate) จากหน่วยงานรัฐบาลประเทศต้นทางบรรทุกสินค้า 
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ส้าเนาใบรับรองสถานกักกันปลาคาร์พที่จะน้าเข้า และผ่านการรับรองจากกรมประมง นั้นต้องสามารถตรวจสอบได้
และยังสถานะไม่ขาดอายุ ณ วันที่ขอน้าเข้า ดังรูปตัวอย่างด้านล่าง 

 
รูปที่ 7 ส้าเนาใบรับรองสถานกักกนัปลาคาร์พท่ีจะน้าเข้า 
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1.2 ขั้นตอนปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ก่อนวันน าเข้า 

 
ผู้ประกอบการน้าเข้า/เจ้าของสถานกักกันปลาคาร์พ/ตัวแทนออกของ ต้องยื่นค้าขอ ใบค้าขออนุญาต   

ให้น้าเข้าสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า (ชื่อย่อ DOF 1) อ้างอิงในระบบ FSW DOF0102001 และ แบบค้าขอ
อนุญาตน้าสัตว์/ซากสัตว์ เข้า ออก ผ่าน ราชอาราจักรไทย (น้าเข้า) (ร.1/1) อ้างอิงในระบบ FSW DOF0102003 
โดยจะต้องขออนุญาตก่อนวันน าเข้าอย่างน้อย 2 วันท าการ   เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง  
ของเอกสารและมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่ต้องเข้าไปท้าการกักกัน ณ สถานกักกัน และจะต้องแนบไฟล์เอกสาร
ประกอบการน้าเข้าด้วย เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ถึงจะพิจารณารับค้าขอ ตามกระบวนงานดังนี้ 
 
      

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8  กระบวนการด้าเนินการกอ่นวันน้าเข้า 
 

 
 

พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาความถูกต้องของเอกสาร 

พนักงานเจ้าหน้าที่รับเร่ือง/จัดท าใบอนุญาต 
เสนอ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ า พิจารณา ลงนาม 

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ า ลงนาม 
พนักงานเจ้าหน้าที่ ออกเลขหนังสือ 

ผู้ประกอบการน าเข้า/เจ้าของสถานกักกันปลาคาร์พ 
/ตัวแทนออกของ ได้รับ 

1.ใบอนุญาตให้น าเข้าสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  า (DOF 2) 
2.ใบแจ้งอนุมัติน าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (น าเข้า) (ร.6) 
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2. ขั้นตอนปฏิบัติวันน าเข้า 
2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ขั้นนตอนการปฏิบัติส้าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันน้าเข้านั้นจะเป็นช่วงระยะเวลาตั้งแต่เที่ยวบินที่แจ้ง
น้าเข้าลงจอด ซึ่งผู้ประกอบการน้าเข้า/เจ้าของสถานกักกันปลาคาร์พ/ตัวแทนออกของ จะต้องด้าเนินการแจ้งให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบและน้าเอกสารมาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

 เอกสารประกอบการตรวจสอบความถูกต้องประกอบในวันที่น าเข้าปลาคาร์พ (Cyprinus carpio) มีชีวิต 
1. ใบอนุญาตให้น้าเข้าสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า (DOF 2) 
2. ใบแจ้งอนุมัติน้าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (น้าเข้า) (ร.6) 
3. บัญชีราคาสินค้า (Invoices) ฉบับจริง 
4. ใบรับรองสุขภาพสัตว์น้้า (Health Cerfiticate) จากหน่วยงานรัฐบาลประเทศต้นทางบรรทุกสินค้า ฉบับจริง 

ตามเงื่อนไข ประกาศกรมประมง เรื่อง ปรับปรุงเงื่อนไขการอนุญาตให้น้าปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักร   
ภายใต้ระบบกักกันโรค ลงวันที่ 21 มีนาคม 2551 (เอกสารแนบ  ) 

5. ส้าเนาใบรับรองสถานกักกันปลาคาร์พท่ีจะน้าเข้า ผ่านการรับรองจากกรมประมง เรียบร้อยแล้ว    
และมีสถานะยังไม่ขาดอายุ (ตรน.6) 

6. ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air Waybill) 
7. Packing list (ถ้ามี)  
8. ใบขนสินค้าขาออก จากประเทศต้นทางบรรทุก (ถ้ามี) 

กระบวนการด าเนินการ วันน าเข้าปลาคาร์พมีชิวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 

ผู้ประกอบการน าเข้า/เจา้ของสถานกักกันปลาคาร์พ/ตัวแทนออกของ 
น าเอกสารมาแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น  า  

เพื่อตรวจสอบเอกสารและปลาคาร์พทีน่ าเข้า 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง แจ้งด าเนินการแก้ไข/ 
ตีกลับ 

ด าเนินการพิธีการ
ศุลกากร 

ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง 

ด่านตรวจสัตว์น  า 

ศุลกากร 

 -  บันทึกการกักกัน ในระบบ FSW (พิมพ์ 2 แผ่น พร้อมให้ผู้น าเข้า และ
เจ้าหน้าที่ลงนาม ใหส้ถานกักกัน 1 ชดุ ด่านตรวจสัตว์น  าเก็บไว้ 1 ชุด)  
 -  บันทึกการเปิดตรวจสอบสัตว์น  า ในระบบ FSW (พิมพ์ 2 แผ่น พร้อมให้ 
ผู้น าเข้า และเจ้าหน้าที่ลงนาม 1 แผ่น ให้สถานกักกัน 1 แผ่น ด่านตรวจสัตว์น  า
เก็บไว้ 1 แผ่น ) พร้อมเขา้กักกัน 
 -  จัดท าใบแจ้งการตรวจ/ใบน าส่งตัวอย่าง ในระบบ FSW 
 -  ส่งหนังสือขอแจ้งปลาคาร์พมีชีวิตที่น าเข้าจากต่างประเทศให้ กพส.  
 -  ปิดซีลผนึก พร้อมกักกันเข้าสถานกักกัน บันทึกภาพ รอปล่อยปลา 

-ตัดซีล 
-ตรวจนับจ านวน กล่อง /จ านวนปลา ว่าเท่ากับจ านวน ใน 
Invoice และ เท่ากับจ านวนที่ตรวจนับ ณ ท่าเข้า หรือไม่ 

กองวิจัยและพัฒนา
สุขภาพสัตว์น้ า 

(กพส.) 
 

ออกใบแจ้งการตรวจ/ใบ
น าส่งตัวอย่าง (ให้ กพส.) 

จ านวนปลาส่งมาไม่
ครบ  แก้ไขในบันทึก

กักกัน 

จ านวนปลาครบ
แจ้งกักกัน 

สถานกักกันสัตว์น  า 

แจ้งผลตรวจโรค 

รูปท่ี 9  กระบวนการด้าเนินการในวันน้าเข้า 
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เอกสารประกอบการตรวจสอบความถูกต้องประกอบในวันที่น าเข้าปลาคาร์พ (Cyprinus carpio) มีชีวิต 
 

 
รูปที่ 10 ใบอนุญาตให้น้าเข้าสัตวน์้้าหรือผลิตภณัฑส์ัตว์น้้า (DOF 2) หน้า 1 
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เอกสารประกอบการตรวจสอบความถูกต้องประกอบในวันที่น าเข้าปลาคาร์พ (Cyprinus carpio) มีชีวิต 

 
รูปที่ 11 ใบอนุญาตให้น้าเข้าสัตวน์้้าหรือผลิตภณัฑส์ัตว์น้้า (DOF 2) หน้า 2 
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เอกสารประกอบการตรวจสอบความถูกต้องประกอบในวันที่น าเข้าปลาคาร์พ (Cyprinus carpio) มีชีวิต 

 
รูปที่ 12 ใบแจ้งอนุมัติน้าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (น้าเข้า) (ร.6) หน้า 1 
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เอกสารประกอบการตรวจสอบความถูกต้องประกอบในวันที่น าเข้าปลาคาร์พ (Cyprinus carpio) มีชีวิต 

 
รูปที่ 13 ใบแจ้งอนุมัติน้าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (น้าเข้า) (ร.6) หน้า 2 
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เอกสารประกอบการตรวจสอบความถูกต้องประกอบในวันที่น าเข้าปลาคาร์พ (Cyprinus carpio) มีชีวิต 

 

รูปที่ 14 ใบตราขนส่งทางอากาศ (Airway Bill) 
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เอกสารประกอบการตรวจสอบความถูกต้องประกอบในวันที่น าเข้าปลาคาร์พ (Cyprinus carpio) มีชีวิต 

 
รูปที่ 15 ใบขนสินค้าขาเข้า 
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2.2 การบันทึกข้อมูลและการพิมพ์ใบบันทึกกักกันและใบบันทึกการเปิดตรวจสอบสัตว์น้ าในระบบ FSW 

ในขั้นตอนวันน้าเข้านั้น หลังจากที่เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าได้ท้าการตรวจเอกสารประกอบการน้าเข้า
ถูกต้องครบถ้วนและได้อนุญาตให้น้าปลาคาร์พมีชีวิตเข้ามาในราชอาณาจักรแล้วนั้น  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า
จะต้องด้าเนินการออกเอกสารกักกันปลาคาร์พน้าเข้าในระบบ Fisheries Single Window ก่อนที่จะมีการน้า  
ปลาคาร์พไปกักกันไว้ที่สถานกักกันสัตว์น้้า โดยเอกสารที่จะเจ้าหน้าที่ต้องน้าไปใช้ตรวจสอบปลาคาร์พน้าเข้า    
และให้ผู้น้าเข้าลงนามรับทราบ ประกอบด้วย 

1. บันทึกกการกักกัน  
2. บันทึกการเปิดตรวจสอบสัตว์น้้า 
3. รายงานการตรวจสอบการกักกันสัตว์น้้ามีชีวิตและซากสัตว์น้้า 

บันทึกกการกักกัน  และบันทึกการเปิดตรวจสอบสัตว์น้้านั้นเป็นเอกสารที่จัดท้าในระบบ Fisheries 
Single Window (FSW) มีข้ันตอนในการด้าเนินการพอสังเขปดังนี้ 

1. เลือกระบบการตรวจปล่อยสินค้า และเลือกตรวจปล่อยสินค้า 
2. เลือกด่านตรวจสัตว์ที่น้าเข้า  > กรอกเลขใบอนุญาต > ชื่อผู้น้าเข้า > เลือกวันที่ให้ครอบคลุม > กดค้นหา 
3. หลังจากท่ีกดค้นหาแล้ว จะปรากฎหน้าจอดังรูปด้านล่าง จากนั้นเลือกไอคอน กักกัน    

  

 

 

 

 

 

 

1 

3 

2 
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4. จากนั้นเลือกผ่าน > ใส่หมายเลขซีลที่จะใช้ล็อคตู้ 
5. กรอกน้้าหนัก, ปริมาณ ปลาคาร์พที่น้าเข้า ให้ตรงกับ Invoice, DOF2, ร.6 หนว่ยนับเปน็ KGM=กิโลกรัม, 

จ้านวนปลาคาร์ฟ เป็นตัว หน่วยนับเป็น C62   

 

6. เลือกรายการ ถูกต้องตามที่ส้าแดงไว้ 
7. จึงได้ด้าเนินการ > ให้เลือก อ่ืนๆ ระบุว่า น้าไปกักกัน ณ สถานกักกัน 
8. เลือกเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการกักกัน 
9. กรอกรายละเอียดชื่อสถานที่กักกัน > ที่อยู่ตามหนังสือรับรองสถานที่กักกัน 
10. ระยะเวลาห้ามเคลื่อนย้าย 60 วนั > การเก็บตัวอย่าง > ไม่เก็บตัวอย่างรูปแบบการตรวจ > ตรวจทุกรายการ 

 

 

4
4 5 

6 

7 

8 

10 
 

9 
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11. เลือกแถบ เอกสารอ้างอิง 
12.  เลือกและกรอกรายละเอียดเลขที่และวันที่ใบขนสินค้า, ใบตราส่งสินค้า, เลขที่ใบร.6,  

 ใบรับรองสุขภาพสัตว์น้้า Health certificate จากประเทศต้นทางน้าเข้า 

13.  เสร็จแล้วให้กด SAVE (ไอคอน รูป   ) ด้านบนมุมซ้าย 

 

หลังจากกดSAVE (ไอคอน รูป  ) ด้านบนมุมซ้าย จะได้หน้าจอดังรูปด้านล่าง 

14.  ตรวจสอบว่าจ้านวนปลาคาร์พ และขนาดปลาคาร์พ ที่น้าเข้าว่าตรงกับที่ปรากฎในใบขนสินค้าขาเข้าหรือไม่ 

15.  เสร็จแล้วให้กด SAVE (ไอคอน รูป    ) ด้านบนมุมซ้าย 
 

 

14 

11 

12 
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หลังจากกด SAVE (ไอคอน รูป  ) ด้านบนมุมซ้าย จะได้หน้าจอดังรูปด้านล่าง 

16. เมื่อปรากฎหน้าจอดังรูปด้านล่างแล้ว ให้กดส่งข้อมูลไปให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้้าลงนาม โดย 

กดไอคอน  

 

  

2.3 การพิมพ์ใบบันทึกกักกันและใบบันทึกการเปิดตรวจสอบสัตว์น้ า 

เมื่อหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้้าได้ตรวจสอบความถูกต้อง และลงนามในเอกสารกักกันสัตว์น้้าน้าเข้า      เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าจะด้าเนินการพิมพ์ใบบันทึกกักกันและใบบันทึกการเปิด
ตรวจสอบสัตว์น้้า เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าที่จะควบคุมการกักกันปลาคาร์พน้าไปใช้ตรวจสอบปลาคาร์พ
ที่น้าเข้าจริงและให้ผู้น้าเข้าหรือผู้ดูแลสถานกักกันปลาคาร์พ ลงนามรับทราบ โดยมีขั้นตอนการด้าเนินการดังนี้ 

1. เลือกโมดูล ระบบการตรวจปล่อยสินค้า 
2. เลือกถอนอายัด/กักกันสินค้า เมื่อเรียบร้อยแล้วจะปรากฎหน้าจอดังรูปด้านล่าง 
3. เลือกแถบข้อมูลสัตว์น้้า (มีชีวิต) 
4. เลือกรายการสัตว์น้้ากักกันที่ต้องการจะพิมพ์ใบบันทึกกักกันและใบบันทึกการเปิดตรวจสอบสัตว์น้้า  

โดยเลือกที่ เลขที่ใบกักกัน 

15 
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5. เมื่อเลือกเลขที่ใบกักกันเข้ามาแล้ว จะปรากฎหน้าจอดังรูปด้านล่าง สั่งพิมพ์เอกสารใบบันทึกกักกัน

และใบบันทึกการเปิดตรวจสอบสัตว์น้้า โดยเลือกท่ีไอคอน  

 

 

 

 

 

1 

 5.พิมพ์ใบบันทึกกักกันและใบบันทึกการเปดิตรวจสอบสัตว์น้ า 
ชุดละ 2 ฉบบั 

 

2 

3 

4 
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ตัวอย่างเอกสาร บันทึกการเปิดตรวจสอบสัตว์น้ า 

 
รูปที่ 16 ตัวอย่างเอกสาร บันทึกการเปิดตรวจสอบสตัว์น้้า 
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ตัวอย่างเอกสาร บันทึกการกักกัน 

 
รูปที่ 17 ตัวอย่างเอกสารบันทึกการกักกัน 
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ตัวอย่างเอกสาร รายงานการตรวจสอบการกักกันสัตว์น้ ามีชีวิตและซากสัตว์น้ า 

 

รูปที่ 18 ตัวอย่างเอกสารรายงานการตรวจสอบการกักกันสัตว์น้้ามีชีวิตและซากสัตว์น้้า
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รายงานการตรวจสอบการกักกันสัตว์น้ ามีชีวิตและซากสัตว์น้ า 
ด าเนินการโดย ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 
    วันที่เข้าตรวจสอบ           เดือน                          พ.ศ.           . 

เวลาถึงสถานประกอบการ                          น. เวลาออกจากสถานประกอบการ                          น. 
เลขที่ใบแจ้งอนุมัติน้าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าผ่านราชอาณาจักร (แบบ ร.6)                                                              . 
1. ประเภทสัตว์น้้าที่ถูกตรวจสอบ         ปลาคาร์ฟ         กุ้งทะเล ระบุ                  .         สัตว์น้้าอื่นๆ ระบุ               
 
2. ประเภทสถานประกอบการ             สถานกักกันสัตว์น้้า            ที่พักซากสัตว์น้้า   

3. ชื่อสถานกักกันสัตว์น้้า / ห้องกักกัน                                                                                                        .  

4. ที่อยู่สถานกักกันสัตว์น้้า                                                                                                                      . 
 

5. จุดประสงค์ของการตรวจสอบ          ตรวจสอบการน้าเข้าสัตว์น้้า            ตรวจติดตาม/เฝ้าระวัง            ตรวจสอบการถอนกักกัน 
              ตรวจสอบเพื่อ ท้าลาย            อ่ืนๆ ระบ ุ                                                   . 
6. จ้านวนสัตว์น้้าจริงที่ถูกน้าเข้าราชอาณาจักรและน้าไปกักกัน หรือที่ถูกตรวจสอบหลังวันน้าเข้า  รวม      ตัว 
แบ่งเป็น 
ขนาด <10 cm. จ้านวน             ตัว  ขนาด <10-15 cm. จ้านวน          ตัว  ขนาด <15-25 cm. จ้านวน           ตัว 
ขนาด <25-35 cm. จ้านวน         ตัว   ขนาด <35-45 cm. จ้านวน          ตัว  ขนาด <45-55 cm. จ้านวน           ตัว 
ขนาด <55-65 cm. จ้านวน         ตัว   ขนาด <65-75 cm. จ้านวน         ตัว   ขนาด >75 cm.  จ้านวน             ตัว 
7. ความคิดเห็น ผู้ประกอบการ (เจ้าของ / ผู้จัดการ / บุคคลอ่ืนๆ ผู้มีอ้านาจให้ความคิดเห็น ของสถานประกอบการ) 
                                                                                                                                                    
.                                                                                                                                                  . 
                                                                                                                                                    
.ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และรับทราบความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ พร้อมรับส้าเนาเอกสารฉบับนี้แล้ว 
 

ลงนาม                                                   . 
(                                                  ) 

วันที่                                                    . 
ต้าแหน่งในสถานประกอบการ                                                         . 

8. ความคิดเห็น เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้เข้าตรวจสอบ                                                                                                                                         
.                                                                                                                                     . 
.                                                                                                                                     .  
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และรับทราบความคิดเห็นผู้ประกอบการแล้ว 
1. ลงนาม                                            .        2. ลงนาม                                                        . 
           (                                            )                    (                                                       ) 
ต้าแหน่ง                                                          ต้าแหน่ง                                                      . 
วันที่                                                     .             วันที่                                                        . 

 

 

 

การตรวจสอบ  
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
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2.4 ใบแจ้งการตรวจ/ใบน าส่งตัวอย่าง 

 การจัดท าและบันทึกใบแจ้งการตรวจ/ใบน าส่งตัวอย่าง 

 ในการน้าเข้าสัตว์น้้ามีชีวิตที่ต้องมีการกักกันและสุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจโรคสัตว์น้้านั้น จะต้องมี        
การจัดท้าใบแจ้งการตรวจ และใบน้าส่งตัวอย่างในระบบ Fisheries Single Window (FSW) หรือบันทึกข้อความ
ถึงหน่วยงานที่ต้องเข้าไปสุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจโรคสัตว์น้้า โดยมีขั้นตอนการท้าใบแจ้งการตรวจ และ           ใบ
น้าส่งตัวอย่างในระบบ Fisheries Single Window (FSW) ดังนี้ 

1. เลือกโมดูลระบบตรวจปล่อยสินค้า 
2. เลือกใบแจ้งการตรวจ/ใบน้าส่งตัวอย่าง 

3. จะปรากฎหน้าจอดังรูปด้านล่าง  > เลือกด่านตรวจสัตว์น้้าที่น้าเข้า > เลือกสร้าง ที่ไอคอน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

1 
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4. เมื่อเลือกไอคอนสร้าง   เสร็จแล้ว จะปรากฎหน้าจอดังรูปด้านล่าง ด้าเนินการต่อดังนี้ 
1.ประเภทเอกสาร: เลือกใบแจ้งการตรวจ 
2.ระเบียบข้อบังคับ:น้าเข้า 
3.หน่วยงานที่แจ้งตรวจ:ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
4.ผู้แจ้งตรวจ:เลือกเจ้าหน้าที่ 
5.หน่วยงานตรวจวิเคราะห์:กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้้า 
6.หน่วยงานที่บันทึกผลการตรวจวิเคราะห์: เลือกหน่วยงานที่น้าส่งตัวอย่าง 
7.ผู้ประกอบการ: ชื่อผู้ประกอบการที่น้าปลาคาร์พเข้า 
8.สถานที่ตรวจ: ที่ตั้งสถานกักกันสัตว์น้้า 
9.กลุ่มสินค้าประมง: สัตว์น้้า 

 

หมายเหตุ ****จดบันทึกเลขที่ใบแจ้งตรวจ ไว้ 

10. เพิ่มรายการ โดยกด เครื่อง   เพ่ิมรายการ เลือกเครื่องหมายถูกที่หน้ารายการสินค้าทีบ่ันทึก 

     11. บันทึกข้อมูล โดยเลือก  ที่มุมบนซ้าย 

 

เลือกวันที่น้าเข้า 
2 
1 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

เลขที่ใบแจ้งตรวจ 
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 เมื่อจัดท้าและบันทึกใบแจ้งการตรวจ/ใบน้าส่งตัวอย่างเรียบร้อยแล้วจะต้องส่งให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้้า
ลงนามจึงจะถือว่าเสร็จสิ้น โดยขั้นตอนการส่งลงนามและการพิมพ์ใบแจ้งการตรวจ/ใบน้าส่งตัวอย่างมีขั้นตอน ดังนี้ 

12.  เลือกโมดูล ระบบการตรวจปล่อยสินค้า 
13.  เลือกใบแจ้งการตรวจ/ใบน้าส่งตัวอย่าง 
14.  เลือกด่านตรวจสัตว์น้้าที่น้าเข้า 
15.  กรอกเลขท่ีใบแจ้งการตรวจ/ใบน้าส่งตัวอย่าง ที่ท้าการจดบันทึกไว้ 
16.  เลือกผู้แจ้งตรวจ/ผู้น้าส่ง  
17.  เลือกผู้ประกอบการที่น้าเข้า 

18.  เลือกวันที่น้าเข้า หลังจากนั้น กดสืบค้นข้อมูล  

 

19. หลังการสืบค้นจะพบข้อมูลรายการใบแจ้งการตรวจ/ใบน้าส่งตัวอย่าง จะปรากฎหน้าจอ    
ดังรูปด้านล่าง เมื่อปรากฎหน้าจอดังรูปด้านล่างแล้ว ตรวจสอบความถูกต้อง  

- หากข้อมูลไมถู่กต้องด้าเนินการแก้ไข โดยเลือกท่ีไอคอน    
- หากข้อมูลถูกต้องให้ด้าเนินการส่งให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้้าลงนาม โดยเลือกไอคอน  

 

 

19 

12 
14 

15 
16 

17 

13 

18 
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 เมื่อส่งข้อมูลใบแจ้งการตรวจ/ใบน้าส่งตัวอย่าง ให้หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้้าตรวจสอบและลงนามแล้ว  
เมื่อหัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้้าตรวจสอบความถูกต้องและลงนามเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าจะพิมพ์
ใบแจ้งการตรวจ/ใบน้าส่งตัวอย่าง เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานและน้าส่งข้ อมูลให้หน่วยงานตรวจวิเคราะห์            
โดยสามารถสั่งพิมพ์ใบแจ้งการตรวจ/ใบน้าส่งตัวอย่าง จากระบบ Fisheries Single Window ดังนี้ 

1. เลือกโมดูล ระบบการตรวจปล่อยสินค้า 

2.  เลือกใบแจ้งการตรวจ/ใบน้าส่งตัวอย่าง 

3.  เลือกด่านตรวจสัตว์น้้าที่น้าเข้า 

4.  กรอกเลขท่ีใบแจ้งการตรวจ/ใบน้าส่งตัวอย่าง ที่ท้าการจดบันทึกไว้ 

5.  เลือกผู้แจ้งตรวจ/ผู้น้าส่ง  

6.  เลือกผู้ประกอบการที่น้าเข้า 

7.  เลือกวันที่น้าเข้า หลังจากนั้น กดสืบค้นข้อมูล 

จะปรากฎหน้าจอดังรูปด้านล่าง 

8. เลือกไอคอน  แสดงภาพก่อนพิมพ์/แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มที่ออกแบบ เพ่ือพิมพ์ใบแจ้งการตรวจ/

ใบน้าส่งตัวอย่าง 

 

 

 

 

พิมพ์ใบแจ้งการตรวจ/ใบน าส่ง ตัวอย่าง  
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เอกสารประกอบการตรวจสอบความถูกต้องประกอบในวันที่น าเข้าปลาคาร์พ (Cyprinus carpio) มีชีวิต 

 

รูปที่ 19 ใบแจ้งการตรวจ พิมพ์จากระบบ FSW 
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2.5 ข้อควรระวังในการควบคุมการขนย้ายปลาคาร์พไปยังสถานกักกัน 
1. รถที่ใช้บรรทุกปลาคาร์พเข้าไปยังสถานกักกันควรมีลักษณะทึบ แข็งแรงแน่นหนา มีประตูเปิดออกได้ 

ใช้ซีลกรมประมง ปิดผนึกประตูตู้บรรทุกบาน  เพ่ือป้องกันการสลับสับเปลี่ยนปลาคาร์พก่อนเข้าสถานกักกัน 
 

                            
           รูปที่ 20                                                         รูปที่ 21 

         
   รูปที่ 22                                                              รูปที่ 23 

  
   รูปที่ 24                                                                รูปที่ 25 

รูปที่ 20 - 25 การปิดซีลกรมประมงโดยเจ้าหน้าที่กรมประมง ณ ด่านตรวจสตัว์น้้าท่ีน้าเข้า เพ่ือไปสถานกักกัน 
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  2.  เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าผู้ควบคุมปลาคาร์พไปสถานกักกัน ต้องควบคุมไปพร้อมรถบรรทุกปลาคาร์พ    
หรือต้องไปถึงสถานกักกันปลาคาร์พก่อนรถบรรทุกปลาไปถึงสถานกักกัน และตรวจสอบสภาพซีลว่ามีการฉีกขาด
หรือไม่ จากนั้นจึงอนุญาตขนถ่ายปลาเข้าสถานกักกัน โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตัดซีลเก็บไว้  เพ่ือป้องกันการลักลอบตัดซีล          
เพ่ือสลับสับเปลี่ยนปลาคาร์พก่อนน้าเข้าสถานกักกัน 

 

    
       รูปที่ 26                                                             รูปที่ 27 
 
 

        
           รูปที่ 28                                                           รูปที่ 29 
 

รูปที่ 26 – 29  การตรวจสอบซลีกรมประมง ณ สถานกักกัน โดยเจา้หน้าท่ีกรมประมง 
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  3.) การตรวจนับจ้านวนปลาคาร์พ ตรวจสอบเทียบกับจ้านวนปลาคาร์พที่ขออนุญาตน้าเข้า และตามใบตราขนสินค้า 
และใบขนขาเข้า ว่ามีก่ีกล่อง กี่ขนาด (ตรวจสอบใบตราขนสินค้า ใบรับรองสุขภาพสัตว์น้้า) ว่าจ้านวนไม่เกินที่ขออนุญาต
น้าเข้า รอจนกว่าสถานกักกันจะปล่อยปลาคาร์พลงบ่อจนหมด จากนั้นถ่ายรูปปลาที่มีลักษณะเด่น สี ลวดลาย       
โดยเฉพาะปลาคาร์พ ขนาดใหญ่ เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานในการตรวจติดตามเฝ้าระวัง จากนั้นให้ผู้มีอ้านาจลงนาม        
ในเอกสารเปิดตรวจตอบสัตว์น้้า และบันทึกกักกัน โดยเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า เก็บเอกสารฉบับจริงเก็บไว้หนึ่งชุด   
สถานกักกันเก็บเอกสารไว้หนึ่งชุด 

 

     
       รูปที่ 30                                                          รูปที่ 31 

 

   
       รูปที่ 32                                                              รูปที่ 33 

 
รูปที่ 30 – 33   การตรวจสอบนับจ้านวนปลาคาร์พน้าเข้า และบันทกึปลาลักษณะเด่น ณ สถานกักกัน 

 โดยเจ้าหน้าท่ีกรมประมง 

2.6 ขั้นตอนการควบคุมการปล่อยปลาคาร์พในสถานกักกันส าหรับเจ้าหน้าที่ 

  1.เพ่ือป้องกันการน้าปลาคาร์พออกไปที่อ่ืนและป้องกันการสับเปลี่ยนปลาคาร์พที่จะน้าเข้าไปเก็บไว้ที่สถานกักกัน
เจ้าหน้าที่ควรเดินทางไปถึงสถานกักกันก่อนที่รถบรรทุกปลาจะไปถึงสถานกักกัน เพ่ือท้าการตัดซิลที่ประตูรถบรรทุก 
ลักษณะของซีลต้องไม่มีรอยฉีดขาด ประตูปิดสนิท 
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ภาพที่ 34 การตรวจสอบซีลลกรมประมงโดยเจ้าหน้าที่กรมประมง ณ สถานกักกันปลาคาร์พ 

  2. ตรวจนับจ้านวนปลาคาร์พที่น้าเข้าไปที่สถานกักกัน โดยนับจากจ้านวนกล่อง จ้านวนปลาที่ น้าเข้ามายัง
สถานกักกันว่ามีจ้านวน ขนาดปลา ตรงกันกับจ้านวนที่แจ้งขออนุญาตน้าเข้าหรือไม่  

 

ภาพที่ 35 ตรวจนับจ้านวนกล่องบรรจุปลาคาร์พทั้งหมด ว่าตรงกับจ้านวนน้าเข้าในใบขนสินค้าขาเข้าหรือไม่ 

  3. บันทึกขนาดและลักษณะเด่นของปลาคาร์พที่น้าเข้า พร้อมทั้งถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน พร้อมกับจ้านวน
ปลาทีน่้าเข้ามาในสถานกักกันทั้งหมดโดยเฉพาะปลาคาร์พขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 1 ฟุต ขึ้นไป และมีลวดลายโดดเด่น 

    

ภาพที่ 36                                                         ภาพที่ 37    

ภาพที่ 36 – 37  การบันทึกภาพถ่ายปลาคาร์พลักษณะเด่นของปลาคาร์พที่น้าเข้า 
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  4. รอให้สถานกักกันด้าเนินปล่อยปลาลงบ่อกักกันจนหมด (ซ่ึงแต่ละสถานกักกันจะมีขั้นตอน และระยะเวลา 
ในการปล่อยปลาไม่เหมือนกัน) หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

     

                 ภาพที่ 38                                                         ภาพที่ 39 

ภาพที่ 38 - 39  การปล่อยปลาคาร์พลงบ่อกักกัน  

  5. เจ้าหน้าที ่และผู้ดูแลสถานกักกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในเอกสาร ดังนี้ 

1) บันทึกกการกักกัน  
  2) บันทึกการเปิดตรวจสอบสัตว์น้้า  

3)  รายงานการตรวจสอบการกักกันสัตว์น้้ามีชีวิตและซากสัตว์น้้า  
ทั้งหมดจ้านวน 3 ชุด   สถานกักกันเก็บส้าเนาไว้ 1 ชุด เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าเก็บฉบับจริงไว้ 1 ชุด 

บันทึกการเปิดตรวจสอบสัตว์น้้า และบันทึกการกักกัน จะใช้บันทึกข้อมูลว่ามีปลาคาร์พมีชีวิตที่น้าเข้ามาใน
สถานกักกันถูกต้องตามที่ขอนุญาตน้าเข้าหรือไม่ โดยการตรวจสอบ ขนาด ปริมาณ ว่าตรงกับในใบบัญชีราคาสินค้า 
(Invoices) และใบขนสินค้าขาเข้าว่าตรงกันหรือไม่ หากไม่ถูกต้องให้บันทึกจ้านวน และขนาดของปลาคาร์พที่มีชีวิตที่
ตรวจสอบตามความเป็นจริง ลงในบันทึกการเปิดตรวจสอบสัตว์น้้า และบันทึกการกักกัน เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าถูกต้อง
ตรงกันทั้งบันทึกการเปิดตรวจสอบสัตว์น้้า และบันทึกการกักกัน ให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า ที่ตรวจสอบลงนามใน
บันทึกทั้งสองฉบับ พร้อมทั้งให้ผู้ดูแลสถานกักกันหรือเจ้าของปลาคาร์พ ลงนามรับทราบพร้อมทั้งเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

หากตรวจสอบแล้วพบว่าบันทึกการเปิดตรวจสอบสัตว์น้้า และบันทึกการกักกัน มีปลาคาร์พมีชีวิตที่น้าเข้ามาใน
สถานกักกัน ไม่ตรงกับในใบบัญชีราคาสินค้า (Invoices) และใบขนสินค้าขาเข้า ให้เจ้าหน้าที่บันทึกทั้งจ้านวน ขนาด ปลา
คาร์พมีชีวิตที่น้าเข้ามาสถานกักกันตาม จ้านวน ขนาด ตามความเป็นจริง พร้อมทั้งให้ผู้ดูแลสถานกักกันหรือเจ้าของปลา
คาร์พ ลงนามรับทราบพร้อมทั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานฝ่ายละหนึ่งฉบับ และให้ผู้น้าเข้าท้าหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงให้
หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้้าที่น้าเข้าทราบด้วย 

6. เจ้าหน้าทีใ่ห้ความเห็นในแบบประเมิน รายงานการตรวจสอบการกักกันสัตว์น้้ามีชีวิตและซากสัตว์น้้า    
แล้วให้ผู้ดูแลสถานกักกันเขียนแบบประเมินด้วย เพ่ือเป็นหลักฐานว่าสถานกักกันสัตว์น้้ามีการปฏิบัติถูกต้องตาม  
มาตรฐานสถานกักกัน มากน้อยเพียงใด 
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3. ขั้นตอนการปฏิบัติระยะหลังวันน าเข้า 

 3.1 การแจ้งหน่วยงานตรวจวิเคราะห์โรค 

 เมื่อมีการน้าเข้าปลาคาร์พมีชีวิตเข้ามาราชอาณาจักร ด่านตรวจสัตว์น้้าจะแจ้งหน่วยงานตรวจวิเคราะห์โรค               
ให้ทราบเพ่ือด้าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้้าไปวิเคราะห์หาเชื้อไวรัสเคเอชวี ตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เรื่อง ก้าหนดโรคระบาดสัตว์เพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558  ต่อไป โดยจะแจ้งเป็น
บันทึกข้อความ ถึงหน่วยงานตรวจวิเคราะห์โรค วึ่งในกรมประมงคือ กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้้า (กพส.)        ซ่ึง
ด่านตรวจสัตว์น้้าจะแจ้งให้ กพส. ทราบ ถ้าเป็นวันเวลาราชการ จะแจ้งในวันที่ปลาน้าเข้าหากน้าเข้าก่อนเวลา 08.00 น.  
จะแจ้งให้ทราบภายในวันที่น้าเข้าหลังจากออกเอกสารกักกันในระบบ FSW เรียบร้อยแล้ว หากน้าเข้าในวันหยุดราชการ 
จะแจ้งให้ กพส.ทราบในวันแรกหลังจากเปิดท้าการ ตัวอย่างตามรูปภาพที่ 41 ตัวอย่างหนังสือแจ้งกองวิจัยและพัฒนา
สุขภาพสัตว์น้้า  
 หลังจากที่ กพส.ได้รับหนังสือแจ้งปลาคาร์พมีชีวิตน้าเข้าจากต่างประเทศแล้ว จะจัดชุดเจ้าหน้าที่ไ ปสุ่มเก็บ
ตัวอย่างปลาคาร์พเพ่ือตรวจวิเคราะหืโรค ช่วงเวลาหลังจากน้าเข้าปลาคาร์พ อย่างน้อย 21 วัน  

ในขั้นตอนหลังวันน้าเข้านั้นจะเป็นช่วงระยะเวลาตั้งแต่หลังจากท่ีเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าควบคุมการขนย้าย
ปลาคาร์พน้าเข้าไปกักกัน ณ สถานกักกันสัตว์น้้า ซึ่งมีระยะเวลาในการกักกันไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่น้าเข้า       
หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จากกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้้า (กพส.) จะด้าเนินการตรวจสอบสุขภาพสัตว์น้้าเบื้องต้น        
ภายในระยะเวลา 7 วันหลังการน้าเข้า หลังจากนั้นจะด้าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อบริเวณเหงือก (Gill filaments)    
ปลาคาร์พเพ่ือตรวจโรค นับจากวันน้าเข้าอย่างน้อย 21 วัน ซึ่งใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์โรค ไม่เกิน 5 วันท้าการ      
หลังจากได้ผลการตรวจวิเคราะห์จะส่งผลการตรวจโรคให้กับด่านตรวจสัตว์น้้าที่เข้าท้าการกักกันทราบเท่านั้น       
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าแจ้งผลการตรวจโรค และท้าการถอนกักกันให้กับ ผู้ประกอบการน้าเข้า/เจ้าของสถาน
กักกันปลาคาร์พ/ตัวแทนออกของ ทราบต่อไป ซึ่งมีขั้นตอนพอสังเขป ตามแผนภาพ รูปภาพที่ 42 กระบวนงาน        
หลังวันน้าเข้าปลาคาร์พมีชีวิต 
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ตัวอยา่งเอกสาร หนังสือแจ้งกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า 

 
รูปภาพท่ี 41 ตัวอย่างเอกสาร หนังสือแจ้งกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้้า   
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การเก็บตัวอย่างปลาคาร์พน าเข้าเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสเคเอชวี (KHV) 

 
รูปภาพท่ี 42 

   
รูปภาพท่ี 43 

 
รูปภาพท่ี 44 
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รูปภาพท่ี 42 – 44 เจ้าหน้าที่กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้้าสุ่มเก็บตัวอย่างปลาคาร์พเพื่อน้าไตรวจวิเคราะห์โรค 

                                      กระบวนงานหลงัวันน าเข้าปลาคาร์พมีชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 45 กระบวนงานหลังวันน้าเข้าปลาคาร์พมีชีวิต 
 
 
 

ด่านตรวจสัตว์น  า 

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น  า (กพส.) 

ออกใบแจ้งการตรวจ/ใบน าส่งตัวอยา่ง (ให้ กพส.) 

ด่านตรวจสัตว์น  า 

กพส.แจ้งผลตรวจสอบโรค ให้กบั ดา่นตรวจสัตว์น้ าที่น าเขา้ 

ผู้ประกอบการน าเข้า/เจา้ของสถานกักกันปลาคาร์พ/ตัวแทนออกของ 

ด่านตรวจสตัว์น้ าที่น าเข้า แจง้ผลตรวจสอบโรคสัตว์น้ า 

ผลตรวจสอบโรคสัตว์น  า 

ผลตรวจโรค พบเชื อไวรัสเคเอชวี ผลตรวจโรค พบเชื อไวรัสเคเอชวี 

 
ด่านตรวจสตัว์น้ าที่น าเข้า  

แจ้งผลตรวจสอบโรคสัตว์น้ า 

 -ถอนอายัด/กักกัน เพื่อท าลาย  
ในระบบ FSW  
- แจ้งผุ้ประกอบการท าลายปลาติดโรค
และท าความสะอาดสถานกักกัน 
- ห้ามน าปลาออกจากสถานกักกัน *** 

- ถอนอายัด/กักกัน ในระบบ FSW  
- น าปลาออกจากสถานกักกันได้ 

 

ท าลายปลาคาร์พติดเชื อ ตามประกาศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการท าลายสัตว์ที่เป็นโรค
ระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือสัตว์หรือ
ซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2558 

ห้ามเคลื่อนย้ายปลา 
ออกจาสถานกักกัน 
ถ้ามีการเคลื่อนย้าย
ออกจากสถานกักกัน 
***ด าเนินคดีตาม
กฎหมาย*** 
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3.2 การตรวจติดตามเฝ้าระวังป้องกันโรคสัตว์น้ า ณ สถานกักกัน 
 ในวันที่น้าปลาคาร์พเข้าสถานกักกันนั้นจะมีการบันทึกข้อมูลในเอกสาร 3 ฉบับ ประกอบด้วย 

1. บันทึกการเปิดตรวจสอบสัตว์น้้า 
2. บันทึกการกักกัน 
3. รายงานการตรวจสอบการกักกันสัตว์น้้ามีชีวิตและซากสัตว์น้้า 
เมื่อจากน้าปลาเข้าสู่สถานกักกันเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าจะน้าเอกสารมาให้ผู้ดูแลสถานกักกัน

หรือเจ้าของปลาคาร์พลงนามรับทราบ และเก็บไว้เป็นเอกสารหลักฐานด้วย  

ในระหว่างที่รอผลการตรวจวิเคราะห์โรคจากกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้้า เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์ น้้า  
จะมีการเฝ้าระวังติดตาม ควบคุมการเคลื่อนย้ายปลาคาร์พที่น้าเข้าที่อยู่ในสถานะกักกันในสถานกักกัน ว่ายังอยู่ครบ
หรือไม่ ผู้น้าเข้าหรือผู้ดูแลสถานกักกันต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

รายงานการตรวจสอบการกักกันสัตว์น้้ามีชีวิตและซากสัตว์น้้า จะใช้ในกรณีที่ มีการตรวจติดตามเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคสัตว์น้้า ณ สถานกักกัน โดยการสุ่มตรวจสถานกักกันที่มีการน้าเข้าปลาคาร์พ โดยเฉพาะสถานกักกันที่มี
ประวัติการน้าปลาคาร์พออกจากสถานกักกันก่อนได้รับการถอนกักกัน และสถานกักกันกลุ่มเสี่ยงที่เคยมีประวัติการพบ
เชื้อไวรัสเคอเอชวี โดยจะตรวจสอบ จ้านวน ลักษณะลวดลายเปรียบเทียบกับที่ได้มีการบันทึกไว้ ในวันที่น้าเข้า       
รวมทั้งตรวจสอบในบันทึกของสถานกักกัน ประวัติการเคลื่อนย้ายภายในสถานกักกัน  

หากตรวจสอบแล้วพบว่าถูกต้อง เจ้าหน้าที่และผู้ดูแลสถานกักกันคาร์พ ลงนามรับทราบพร้อมทั้งเก็บไว้เป็น
หลักฐานฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง ปลาไม่ครบตามที่แจ้ง เกินกว่าที่แจ้ง หรือสูญหายระหว่างที่อยู่ในสถาน
กักกันในช่วงระยะเวลาที่ท้าการกักกัน  เจ้าหน้าที่และผู้ดูแลสถานกักกันคาร์พ ลงนามรับทราบพร้อมทั้งเก็บไว้เป็น
หลักฐานฝ่ายละหนึ่งฉบับ และด้าเนินคดีกับผู้น้าเข้า ตาม พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มาตรา 32(2)    
และมาตรา 40(2) โดยมีบทก้าหนดโทษตาม มาตรา 62 และมาตรา 69 

 
3.3 การถอนกักกัน ในระบบ Fisheries Single Window 

 เมื่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าควบคุมการกักกันปลาคาร์พมีชีวิตเข้าสู่สถานกักกันสัตว์น้้าเรียบร้อยแล้ว                     
และเจ้าหน้าที่จากกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้้า (กพส.) สุ่มเก็บตัวอย่างปลาคาร์พเพ่ือตรวจวิเคราะห์โรคปลาคาร์พ
น้าเข้าแล้วและได้ส่งผลการตรวจวิเคราะห์โรคให้กับด่านตรวจสัตว์น้้า เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าจะท้าการถอนกักกัน
ใยระบบ Fisheries Single Window (FSW) โดยมีขั้นตอนในการด้าเนินการดังนี้ 

1. เลือกโมดูล ระบบตรวจปล่อยสินค้า 
2. เลือก ถอนอายัด/กักกัน (สินค้า) จะปรากฎหน้าจอดังรูปด้านล่าง 
3. เลือกด่านตรวจสัตว์น้้า 
4. เลือกเลขที่ใบอายัด/กักกัน 
5. เลือกสถานะการน้าเข้า/ส่งออก/น้าผ่าน > เลือกน้าเข้า 
6. เลือกชื่อผู้ประกอบการน้าเข้า 
7. เลือกวันที่อายัด/กักกัน > เลือก สืบค้นข้อมูล  จะปรากฎหน้าจอดังรูปด้านล่าง 
8. เลือกแถบ “สัตว์น้้า (มีชีวิต)”  
9. เลือกถอนอายัด/กักกัน ไอคอน 



Page | 54  
 

 

หลังจากเลือกถอนอายัด/กักกัน ไอคอน  จะปรากฎหน้าจอดังรูปด้านล่าง ด้าเนินการต่อไปดังนี้ 
10. เลือกวันที่กักกัน (วันน้าเข้า) 
11. ผลการตรวจปล่อย เลือกตามผลการตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้้าจาก กพส. 

- ไม่พบเชื้อไวรัสเคเอชวี เลือก ผ่าน (ต้องด้าเนินการต่อ) 
- พบเชื้อไวรัสเคเอชวี เลือก ไม่ผ่าน (ส่งกลับ/ท้าลาย) ระบุ เหตุผล พบเชื้อไวรัสเคเอชวี 

12. ให้ด้าเนินการออก เลือก “ออก ร.7” 
13. เงื่อนไข (ไม่ผ่านเพราะ) เลือก “โรค” 
14. เงื่อนไข (ไม่ผ่านเพราะ) เลือก “โรคเลือกเงื่อนไข” ท้าลาย ภายในวันที่ ระบุวันท้าลายแนบไฟล์

เอกสาร (ผลตรวจโรค เอกสารยินยอมให้ท้าลาย และค้าสั่งท้าลายปลาคาร์พ) 
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ด่าน แจ้ง กพส.  

ติดตามปลาคาร์พไปสถานกกักันสัตว์น้้า 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการน าปลาคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2560 
 

ผู้น าเข้า/ตัวแทน 
 

เอกสารประกอบ 
1.ส้าเนาใบรับรองสถานกักกันทีย่ังไม่หมดอายุ 
2.หลักฐานแสดงแหล่งที่มาขอปลาคาร์พ 
3.ส้าเนาหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้า้ (Health Certificate) 
4.Invoice 

ผู้น้าเข้า/ตัวแทน ต้องขออนุญาต 

น้าเข้าปลาคาร์พ ผ่านระบบ FSW 
ก่อนวันนา้เข้าอย่างน้อย 2 วันท้าการ 

ด่านตรวจสัตว์น้ า รับเร่ืองในระบบ FSW 
 

ด่านตรวจสตัว์น้ า ออกเอกสารใบอนุญาตน าเข้า 
1.ใบแจ้งอนุมัติน้าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร (ร.6) 
2.ใบอนุญาตให้น้าเข้าสัตว์น้า้หรือผลิตภณัฑ์สัตว์น้้า (DOF 2) 

 
 

ด าเนินการพิธีการศุลกากร 
 
 

ด่านตรวจสัตว์น้ า  
 
 

ตรวจสอบเอกสารประกอบการน าเข้า 
 
 

กองวิจัยและพัฒนาสขุภาพสัตว์น้ า (กพส.) 
 
 

เฝ้าระวัง 
ตรวจ
ติดตาม 
จนกว่าจะ
ได้รับการ
ถอนกักกันมี
ระยะเวลาไม่
เกิน 60 วัน 

 
 

ด่านตรวจสัตว์น้ า 
 
 

ผลการตรวจ ไม่พบเชื้อเคเอชว ี
1.ท้าหนังสือถอนกักกัน และถอนกักกันระบบ FSW 
2.ออกใบอนุญาตนา้สัตว์หรือซากสัตว์เขา้ใน
ราชอาณาจกัร (ร.7) 

 
 

ผลการตรวจ พบเชื้อเคเอชว ี
1.ถอนกักกันเพือ่ท้าลาย 
2. ด้าเนินการตามระเบียบถอนกกักันเพือ่ท้าลาย 

 
 

ก่อนวันน าเข้า 
 

วันน าเข้า 
 

ช่วงหลังวันน าเข้า 
 

กพส.แจ้งผลการตรวจวิเคราะห์ให้ดา่นฯ ทราบ 

ถอนกกักนั 
 

สถานกกักนัสัตว์น้ า 
 
 

กพส. สุ่มเก็บตัวอยา่งปลาคาร์พน้าเขา้เพื่อตรวจวิเคราะห์โรค 

ด าเนินการพิธีการด่านตรวจสัตว์น้ า 
ท่าอากาศยานสุวรรรภูมิ 

ตรวจสอบเอกสารประกอบการน าเข้า 
 
 

สถานกกักนัสัตว์น้ า 
 
 

ภาพที่ 46 ขั้นตอนการน้าปลาคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2560 
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3.4 การถอนกักกัน 
 

หลังวันน้าเข้าปลาคาร์พมีชีวิตเข้าสู่สถานกักกันสัตว์น้้าเสร็จแล้ว และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าได้
ด้าเนินการตรวจสอบ นับจ้านวนปลาคาร์พเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าจะท้าหนังสือแจ้งไปยัง
กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้้าให้ทราบว่ามีการน้าเข้าปลาคาร์พมีชีวิต และน้าไปกักกันไว้ที่สถานกักกันสัตว์น้้า
เพ่ือให้กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้้า นัดหมายเจ้าหน้าที่และสถานกักกัน เข้าไปสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์น้้าเพ่ือ
ตรวจโรค หลังจากที่เจ้าหน้าที่จากกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้้าเข้าเก็บตัวอย่างปลาคาร์พเพ่ือตรวจโรคปลาคาร์พ 
จากนั้นเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าจะแจ้งผลการตรวจโรคให้กับสถานกักกันสัตว์น้้าทราบผลการตรวจโรคปลาคาร์พ  
ซึ่งจะด้าเนินการตามผลการตรวจโรค 2 กรณี ดังนี้ 

 
1.กรณีผลการตรวจไม่พบเชื้อไวรัสเคเอชวี (KHV) 
ผลการตรวจโรคปลาคาร์พน้าเข้าไม่พบเชื้อไวรัสเคเอชวี (KHV) 
การปฏิบัติ 
1. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าจะท้าการถอนกักกันในระบบ Fisheries Single Window  
2. แจ้งให้สถานกักกันทราบผลการตรวจโรคสัตว์น้้า สามารถน้าปลาคาร์พออกจากสถานกักกันได้ 

 
2.กรณีผลการตรวจพบเชื้อไวรัสเคเอชวี (KHV) 

ผลการตรวจโรคปลาคาร์พน้าเข้าพบว่ามีเชื้อไวรัสเคเอชวี (KHV)  
การฏิบัติ 
1. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าจะท้าการถอนอายัดกักกันเพ่ือท้าลายในระบบ Fisheries Single Window 
2. แจ้งให้สถานกักกันทราบผลการตรวจโรคสัตว์น้้า ไม่สามารถน้าปลาคาร์พออกจากสถานกักกันได้  
3. แจ้งให้สถานกักกันทราบว่าห้ามเคลื่อนย้ายปลาคาร์พออกจากสถานกักกัน  
4. ติดป้ายประกาศห้ามเคลื่อนย้าย  
5. ให้จัดเตรียมสถานที่ท้าลายปลาคาร์พ (โดยวิธีขุดหลุมฝังกลบหรือเผาท้าลาย แล้วแต่ความเห็นของสัตวแพทย์)  
6. จัดเตรียมสารเคมีส้าหรับท้าความสะอาดสถานกักกัน และวัสดุอุปกรณ์ส้าหรับสถานกักกัน เช่น  

คลอรีน, ฟอร์มาลีน ,โพวิโอนไอโอดีน, ปูนขาว เป็นต้น 
7. เตรียมสารเคมีส้าหรับท้าลายปลาคาร์พโดยให้ปลาคาร์พทรมาณน้อยที่สุด (เช่น น้้ามันกานพลู ฯลฯ) 
8.ท้าลายปลาคาร์พติดเชื้อไวรัสเคเอชวีโดยวิธีที่สัตวแพทย์ก้าหนด และท้าความสะอาดสถานกักกันโดยการ

ฆ่าเชื้อ 
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กระบวนงาน 
การด าเนินการตามระเบียบถอนกักกันเพื่อท าลาย 

กรณีปลาคาร์พติดเชื้อไวรัสเคเอชวี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

 

 

 

 
รูปที่ 47 กระบวนงานการด้าเนินการตามระเบียบถอนกักกันเพ่ือท้าลาย กรณีปลาคาร์พติดเชื้อไวรัสเคเอชวี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ า (กพส.) 

กพส.แจ้งผลการตรวจโรคปลาคาร์พให้ด่านตรวจสัตว์น้ า 
ประมาณ 21 – 28 วันท าการหลังวันน าเข้า 

ด่านตรวจสัตว์น้ า 
 

สถานกักกันสัตว์น้ า 

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ าแจ้งผลการตรวจโรคให้สถาน
กักกนัทราบ พร้อมทั้งติดป้ายห้ามเคลื่อนย้ายปลาคาร์พ  
เพ่ือรอการท าลาย 

ท าลายสัตว์น้ าติดโรคตามที่สัตวแพทย์สั่ง 

สถานกกักนัเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส าหรับท าลายสัตว์น้ า
ติดโรค และก าจัดเชื้อในสถานกกักัน โดยการท าความ
สะอาดโดยสารเคมีฆ่าเชื้อตามสัตวแพทย์สั่ง 
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ภาพกิจกรรมการท าลายปลาคาร์พติดเชื้อไวรัสเคเอชวี 

          
    รูปที่ 48      รูปที่ 49 

         
   รูปที่ 50      รูปที่ 51 

          
   รูปที่ 52      รูปที่ 53 

         
   รูปที่ 54      รูปที่ 55 

รูปที่  48 – 55 การท้าลายปลาคาร์พในสถานกักกันที่ติดเช้ือไวรัสเคเอชวี 
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ผลการตรวจโรคไม่พบเชื้อไวรัสเคเอชวี (KHV)

 

รูปที่  56  ตัวอย่างหนังสือผลการตรวจโรคไม่พบเชื้อไวรัสเคเอชวี (KHV) 
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ผลการตรวจโรคพบเชื้อไวรัสเคเอชวี (KHV) 

 

รูปที่  57  ตัวอย่างหนังสือผลการตรวจโรคผลการตรวจโรคพบเชื้อไวรัสเคเอชวี (KHV) 
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หนังสือแจ้งถอนกักกัน (ไม่พบเชื้อไวรัสเคเอชวี) 

 

รูปที่  58  ตัวอย่างหนังสือหนังสือแจ้งถอนกักกัน (ไม่พบเชื้อไวรัสเคเอชวี) 
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หนังสือแจ้งถอนกักกันเพื่อท าลาย  

 

รูปที่  59  ตัวอย่างหนังสือหนังสือแจ้งหนังสือแจ้งถอนกักกันเพื่อท้าลาย  
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หนังสือยินยอมท าลายปลาคาร์พน าเข้าระหว่างกักกันที่ติดโรคระบาด 

 
รูปที่  60  ตัวอย่างหนังสือหนังสือยอมท้าลายปลาคาร์พน้าเข้าระหวา่งกักกันท่ีติดโรคระบาด 
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บันทึกสั่งท าลายสัตว์และซากสัตว์

 
รูปที่  61  ตัวอย่างหนังสือหนังสือบันทึกสั่งท้าลายสัตว์และซากสัตว ์
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การด าเนินการตามระเบียบ/ด าเนินคดี  

 
กรณีน าปลาคาร์พออกจากสถานกักกัน ก่อนได้รับการถอนกักกัน 
  
 การน้าเข้าปลาคาร์พมีชีวิตนั้นต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  
2. พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558  
3. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดโรคระบาดสัตว์เพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติโรค 

ระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558  
4. ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขออนุญาต การออกใบอนุญาต วิธีการน้าเข้า ส่งออก หรือน้าผ่าน 

ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ พ.ศ. 2558  
5. ประกาศกรมประมง เรื่อง ก้าหนดชนิดสัตว์น้้าและโรคระบาดสัตว์น้้าที่น้าเข้าสู่สถานกักกันสัตว์น้้า 

หรือที่พักซากสัตว์น้้า ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556  
6. ประกาศกรมประมง เรื่อง ปรับปรุงเงื่อนไขการอนุญาตให้น้าปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักร 

ภายใต้ระบบการกักกันโรค ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2551 

ผู้น้าเข้าต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด สัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
มีอ้านาจสั่งกักกันปลาคาร์พน้าเข้าได้ไม่เกิน 60 วัน ซึ่งในระหว่างที่กักกันปลาคาร์พในสถานกักกันสัตว์น้้านั้น         
ไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกจากสถานกักกันได้จนกว่าจะได้รับเอกสารสั่งถอนกักกันจากพนักงานเจ้าหน้าที่ด่าน
ตรวจสัตว์น้้า 

 หากผู้น้าเข้า/ผู้ดูแลสถานกักกัน น้าปลาคาร์พออกจากสถานกักกันสัตว์น้้าก่อนที่จะได้รับเอกสารสั่ง    
ถอนกักกันจากพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้า จะต้องถูกด้าเนินคดี เนื่องจากการกักกันปลาคาร์พน้าเข้านั้น  
ถูกปฏิบัติภายใต้อ้านาจหน้าที่ของสัตวแพทย์และสารวัตร พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ .ศ . 2558 มาตรา 40 )2 (โดยมี
บทก้าหนดโทษตาม มาตรา 62 มาตรา 76 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
 

การร้องทุกข์ กล่าวโทษ 

 เมื่อมีการกระท้าความผิดโดยการเคลื่อนย้ายปลาคาร์พออกจากสถานกักกันสัตว์น้้า ในขณะที่ปลาคาร์พ   
มีชีวิตอยุ่ระหว่างกักกันนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบการกระท้าความผิดดังกล่าวจะด้าเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ   
ต่อผู้กระท้าความผิดกับพนักงานเจ้าหน้าที่ต้ารวจท้องที่ที่เกิดเหตุหรือท้องที่ที่สถานกักกันสัตว์น้้านั้นตั้งอยู่ ภายใต้
อ้านาจหน้าที่ของสัตวแพทย์และสารวัตร พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ .ศ . 2558 มาตรา 40 )2 (โดยมีบทก้าหนดโทษ
ตาม มาตรา 62 มาตรา 76 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ซึ่งหากผู้น้าเข้า/ผู้ดูแล
สถานกักกัน ต้องติดต่อกับพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือรับทราบข้อกล่าวหาและไปเสียค่าปรับตาม ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2560 กับคณะกรรมการเปรียบเทียบ
ความผิดส่วนกลาง ของปศุสัตว์จังหวัดในท้องที่ท่ีสถานกักกันสัตว์น้้าตั้งอยู่ (เหตุเกิดในกรุงเทพมหานคร)  

 

บทท่ี 5 
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ที่ กษ 0505.6.1/ 
 

 
 
 
ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
อาคารตรวจสินค้าขาออก เขตปลอดอากร 
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
10540 

   

เรื่อง   ขอให้ด้าเนินคดี 
เรียน   ผู้ก้ากับการสถานีต้ารวจ.                                                    
สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายงานการตรวจสอบการกักกันสัตว์น้้ามีชีวิตและซากสัตว์น้้า 

            ด้วย ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้อนุมัติให้                                   .      
น้าสัตว์น้้าชนิด                               จ้านวน          ตัว จากประเทศ              เข้าสู่ราชอาณาจักรและให้น้าไปกักกัน
เพ่ือตรวจวิเคราะห์โรคเมื่อวันที่                 ณ สถานกักกันสัตว์น้้า                                            .          ห้อง
กักกันหมายเลข.            ตั้งอยู่ที่                                                                          .                        
ตามใบแจ้งอนุมัติน้าสัตว์หรือซากสัตว์เข้าและผ่านราชอาณาจักร แบบ ร).6) เลขที่                                      .       
และบันทึกการกักกัน เลขที่                                                อนึ่ง การกักกันสัตว์น้้าชุดดังกล่าว ถูกปฏิบัติภายใต้
อ้านาจหน้าที่ของสัตวแพทย์และสารวัตร พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ .ศ . 2558 มาตรา 40 )2 (โดยมีบทก้าหนดโทษ
ตาม มาตรา 62 มาตรา 76 และมาตรา 77  

 อย่างไรก็ตาม ในวันที่                             เวลา               น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้้าฯ    
ได้เข้าตรวจสอบการกักกันสัตว์น้้าชุดดังกล่าว พบว่ามีปลาคาร์พอย่างน้อยจ้านวน         ตัว สูญหายออกจากห้องกักกัน 
ก่อนได้รับการอนุญาตถอนกักกันสัตว์น้้าจากด่านตรวจสัตว์น้้า ฯ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ทางผู้ดูแลหรือตัวแทนห้องกักกัน
รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ณ วันเข้าตรวจแล้ว นอกจากนี้ ในวันที่                   เจ้าหน้าที่ส้านักงานประมง
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ได้เข้าตรวจสอบการกักกันสัตว์น้้าชุดดังกล่าวเช่นกัน  พบว่ามีปลาคาร์พ จ้านวน       ตัว 
สูญหายออกจากห้องกักกัน ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม ตาม พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 มาตรา 
32(2) และมาตรา 40(2) โดยมีบทก้าหนดโทษตาม มาตรา 62 และมาตรา 69  

 ในการนี้ ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้                                  ต้าแหน่ง                                    .
สังกัดด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นผู้ประสานงานกับสถานีต้ารวจ             . เพ่ือพิจารณา
สอบสวนและด้าเนินคดีกับสถานกักกันสัตว์น้้าดังกล่าว และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกระท้าผิดตามข้อกล่าวหาข้างต้นต่อไป   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาสอบสวนและด้าเนินคดี ด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย หากผลที่สุดของคดีเป็นประการใด โปรดแจ้งให้ด่านตรวจสัตว์น้้า   
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง                                   

          ขอแสดงความนับถือ 
 
                    (นายภูริธัช วัชรสินธุ์) 
            นักวิชาการประมงช้านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
         หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ด่านตรวจสัตว์น ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
โทรศัพท์/โทรสาร 02 134 0720 
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รายงานการตรวจสอบการกักกันปลาคาร์พ วันที่ 5 มกราคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  62  ตัวอย่างหนังสือหนังสือบันทึกรายงานการตรวจสอบการกกักันปลาคาร์พ จากหน่วยงานผู้ตรวจประเมิน 
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รูปที่ 63 บันทึกการน้าปลาเข้าสู่หอ้งกักกันของสถานกักกนั 
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พระราชบัญญัติ 
โรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ. 2558 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
เป็นปีที่ 70 ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค้าแนะน้าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558” 

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา 3 ให้ยกเลิก 
(1) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 
(2) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2542 

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สัตว์” หมายความว่า 
(1) ช้าง ม้า โค กระบือ ลา ล่อ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า สุนัข แมว กระต่าย ลิง ชะนี และให้

หมายความรวมถึงน้้าเชื้อส้าหรับผสมพันธุ์และเอ็มบริโอของสัตว์เหล่านี้ด้วย 
(2 ) สัตว์ปีกจ้าพวกนก  ไก่ เป็ด ห่าน และให้หมายความรวมถึงน้้ าเชื้อส้าหรับผสมพันธุ์และไข่            

ส้าหรับใช้ท้าพันธุ์ด้วย 
 (3) สัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด  และให้หมายความรวมถึงน้้าเชื ้อส้าหรับผสมพันธุ์    
เอ็มบริโอ และไข่ส้าหรับใช้ท้าพันธุ์ของสัตว์ชนิดนั้นด้วย 

“เอ็มบริโอ” หมายความว่า ตัวอ่อนของสัตว์ที่ยังไม่เจริญเติบโตจนถึงขั้นที่มีอวัยวะ  และยังไม่ฝังตัว        
ที่ผนังมดลูกของสัตว์นั้น 

“ซากสัตว์” หมายความว่า ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตว์ที่ตายแล้ว สิ่งใด ๆ ที่ได้จากสัตว์ที่มีชีวิตหรือสัตว์
ที่ตายแล้ว และให้หมายความรวมถึงอาหารสุกที่ท้า ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์หรือสิ่งประดิษฐ์ส้าเร็จรูปที่ท้า
จากซากสัตว์ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก้าหนด 

“โรคระบาด” หมายความว่า  กาฬโรคเป็ด  โรคไข้หวัดนก  โรคแซลโมเนลลา  โรคทริคิเนลลา       
โรคนิวคาสเซิล โรคบรูเซลลา โรคปากและเท้าเปื่อย โรคพิษสุนัขบ้า โรครินเดอร์เปสต์ โรคเลปโทสไปรา      
โรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า โรควัวบ้า โรคสมองอักเสบนิปาห์ โรคอหิวาต์สุกร โรคแอนแทรกซ์ โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย วัณโรค 
และโรคอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด 

“พาหะของโรคระบาด” หมายความว่า 
(1) สัตว์ซึ่งไม่ปรากฏอาการของโรคระบาดแต่มีเชื้อโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้รับเชื้อโรคระบาด ซึ่งอาจ

ติดต่อคนหรือสัตว์อ่ืนได้ 
(2) ซากสัตว์ของสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือของสัตว์ตาม (1) 
(3) ซากสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด 
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“เขตควบคุมโรคระบาด” หมายความว่า ท้องที ่ที ่ด้าเนินการป้องกันและควบคุมมิให้มีโรคระบาด    
หรือเชื้อโรคระบาดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด เพ่ือก้าหนดเป็นเขตปลอดโรคระบาด 

“เขตปลอดโรคระบาด” หมายความว่า เขตควบคุมโรคระบาดที่สามารถควบคุมมิให้มีโรคระบาด   
หรือเชื้อโรคระบาดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดในสัตว์หรือซากสัตว์ 

“เขตกันชนโรคระบาด” หมายความว่า ท้องที ่ที ่ด้าเนินการป้องกันและควบคุมมิให้โรคระบาด    
หรือเชื้อโรคระบาดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดแพร่กระจายเข้าเขตปลอดโรคระบาดหรือเข้าในราชอาณาจักร 

“เครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์” หมายความว่า เครื่องหมายซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือ สัตวแพทย์ท้าหรือ
สั่งให้เจ้าของท้าไว้ที่ตัวสัตว์หรือซากสัตว์ หรือยานพาหนะ อาคารสถานที่ ภาชนะ สิ่งห่อหุ้มหรือกักขัง เพ่ือ
ประโยชน์ในการจ้าแนกหรือตรวจสอบสัตว์หรือซากสัตว์ 

“เจ้าของ” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์และผู้ครอบครอง ในกรณีของสัตว์หากไม่ปรากฏเจ้าของ
หรือไม่สามารถหาเจ้าของได้ ให้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสัตว์ด้วย 

“ด่านกักกันสัตว์” หมายความว่า ที่ส้าหรับกักสัตว์หรือซากสัตว์เพื่อตรวจโรคระบาดตามที่อธิบดี
ประกาศก้าหนด 

“อายัด” หมายความว่า ห้ามจ้าหน่าย จ่าย โอนหรือเคลื่อนย้าย 
“สัตวแพทย”์ หมายความว่า 
(1) นายสัตวแพทย์และสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ 
(2) ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นสัตวแพทย์เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และต้องมีคุณสมบัติตามที่

รัฐมนตรีประกาศก้าหนด 
“สารวัตร” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นสารวัตรเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้     

และต้องมีคุณสมบัติตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก้าหนด 
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียน 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความรวมถึง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอ้านาจ
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ นายทะเบียน สารวัตร และสัตวแพทย์ ออกกฎกระทรวง ก้าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกิน
อัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม และก้าหนดกิจการอ่ืน กับออกประกาศและระเบียบเพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา 6 ให้อธิบดีมีอ้านาจออกประกาศและระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ประกาศและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
 
 
 
 



Page | 71  
 

หมวด 1 
การป้องกันและควบคุมโรคระบาด 

ส่วนที่ 1 
บททั่วไป 

 
มาตรา 7 เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ให้เจ้าของสัตว์ ดังต่อไปนี้ ปฏิบัติตาม  

ระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด 
(1) ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า 
(2) สุนัข แมว 
(3) นก ไก่ เป็ด ห่าน 
(4) สัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด 
ระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก้าหนด 

ในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ในกฎกระทรวงดังกล่าวให้ค้านึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับสภาพของสัตว์และวัตถุประสงค์
ของการเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด 

 มาตรา 8 เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ดังต่อไปนี้ 
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ ์วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก้าหนดจ้านวนสัตว์หรือซากสัตว์ลักษณะของยานพาหนะ
และอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ 

(1) ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า 
(2) นก ไก ่เป็ด ห่าน รวมถึงไข่ส้าหรับใช้ท้าพันธุ์ 
(3) ซากสัตว์ของสัตว์ตาม (1) หรือ (2) 
(4) สัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด 

มาตรา 9 ในท้องที ่ใดเมื ่ออธิบดีเห็นสมควรให้มีการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ชนิดใด       
ให้อธิบดีประกาศก้าหนดให้ท้องที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนของท้องที่ต้องมีการท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์    
ส้าหรับสัตว์หรือซากสัตว์ชนิดนั้น 

การท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ ลักษณะ ราคาและการยกเว้นราคาเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์     
และการด้าเนินการก่อนหรือหลังการท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
อธิบดีประกาศก้าหนด 

ในกรณีที ่ประกาศตามวรรคสองก้าหนดให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์มีหน้าที ่ท้า เครื ่องหมาย  
ประจ้าตัวสัตว์ หรือด้าเนินการก่อนหรือหลังการท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์  ให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์     
ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว 

มาตรา 10 ห้ามมิให้ผู้ใด 
(1) ท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ปลอม หรือแปลงหรือแก้ไขเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ที่แท้จริง      

เพ่ือให้เข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) ใช้เครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ปลอม หรือเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ที่มีการแปลงหรือแก้ไข 
(3 ) ท้าลายเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์  ใช้หรือยินยอมให้ผู้ อ่ืนใช้ เครื่ องหมายประจ้ าตัวสั ตว์                 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจผิดในการจ้าแนกหรือตรวจสอบสัตว์หรือซากสัตว์ 

มาตรา 11 ให้เจ้าของสัตว์แจ้งต่อพนักงานเจ้า หน้าที ่ สารวัตร  หรือสัตวแพทย์ ภายในเวลา        
สิบสองชั่วโมงนับแต่เวลาที่ทราบว่าสัตว์ป่วยหรือตาย เมื่อมีกรณ ีดังต่อไปนี้ 
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(1) มีสัตว์ป่วยหรือตายโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาด 
(2) มีสัตว์ป่วยหรือตายโดยไม่รู้สาเหตุ 
(3 ) ในหมู ่บ้านเดียวกัน  หรือบริเวณใกล้เคียงกัน  มีสัตว์ป่วยหรือตายมีอาการคล้ายคลึงก ัน        

ในระยะเวลาห่างกันไม่เกินเจ็ดวัน 
การแจ้งและการด้าเนินการกับสัตว์ป ่วยหรือตายตามวรรคหนึ ่ง  และการก้าหนดชนิด  จ้านวน         

และลักษณะการป่วยหรือตายของสัตว์ตาม (2) และ (3) ให้เป็นไปตามท่ีอธิบดีประกาศก้าหนด 
เมื ่อมีสัตว์ตามวรรคหนึ่งป่วย  ให้เจ้าของสัตว์ควบคุมสัตว์ป่วยทั ้งหมดไว้ภายในบริเวณที่สัตว์อยู่      

และห้ามมิให้เจ้าของสัตว์หรือบุคคลอ่ืนใดเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยไปจากบริเวณนั้น  เมื่อมีสัตว์ตามวรรคหนึ่งตายให้
เจ้าของสัตว์ควบคุมซากสัตว์นั้นให้คงอยู่  ณ ที่ที่สัตว์นั้ นตายและห้ามมิให้เจ้าของสัตว์หรือบุคคลอ่ืนใด       
เคลื ่อนย้าย ช้าแหละ หรือกระท้าการอื่นใดแก่ซากสัตว์นั ้น เว้นแต่มีการด้าเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตาย       
ตามที่อธิบดีประกาศก้าหนดตามวรรคสอง หรือสัตวแพทย์ได้ตรวจพิสูจน์แล้วว่าสัตว์นั ้นมิได้ป่วยหรือตาย       
โดยโรคระบาด หรือสัตวแพทย์สั่งเป็นอย่างอ่ืน 

 มาตรา 12 เมื่อได้มีการแจ้งตามมาตรา 11 หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสัตว์ป่วยหรือตายโดยโรคระบาด 
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสารวัตรมีอ้านาจออกค้าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์จัดการดังต่อไปนี้ 

(1) กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยไว้ภายในเขตตามวิธีการที่ก้าหนด 
(2)  ฝัง หรือเผาซากสัตว์นั้น ณ ที่ที่ก้าหนด ถ้าการฝังหรือเผาไม่อาจท้าได้ให้ท้าลายโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควร            
(3) กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ที่อยู่ร่วมฝูงหรือเคยอยู่ร่วมฝูงกับสัตว์ที่ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยหรือตาย        
ไว้ภายในเขตตามวิธีการที่ก้าหนด 

มาตรา 13 เมื ่อได้มีการแจ้งตามมาตรา  11 หรือตรวจพบ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสัตว์ป่วย     
หรือตายโดยโรคระบาด นอกจากสัตวแพทย์มีอ้านาจตามมาตรา 40 แล้ว ให้มีอ้านาจตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ รวมทั้ง
ออกค้าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์จัดการ ดังต่อไปนี้ 

(1) กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยไว้ภายในเขตตามวิธีการที่ก้าหนด  หรือให้ได้รับ        
การรักษาตามท่ีเห็นสมควร 

(2) ฝัง หรือเผาซากสัตว์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ณ ที่ที่ก้าหนด ถ้าการฝังหรือเผาไม่อาจท้าได้            
ให้ท้าลายโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควร 

(3) กักขัง แยก หรือย้ายสัตว์ที่อยู่ร่วมฝูงหรือเคยอยู่ร่วมฝูงกับสัตว์ที่ป่วยหรือสงสัยว่าป่วยหรือต าย        
ไว้ภายในเขตตามวิธีการที่ก้าหนด หรือให้ได้รับการป้องกันโรคระบาดตามที่เห็นสมควร 

(4) ท้าลายสัตว์ที่ เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด  หรือสัตว์หรือซากสัตว์             
ที่เป็นพาหะของโรคระบาด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก้าหนด ทั้งนี้ ให้ชดใช้ราคาแก่เจ้าของ 

สัตว์หรือซากสัตว์ไม่ต่้ากว่าสามในสี่ของราคาสัตว์หรือซากสัตว์ซึ่งอาจขายได้ในตลาดท้องที่ก่อนเกิด        
โรคระบาด ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนดในกฎกระทรวง  เว้นแต่กรณีที่เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ได้            
จงใจกระท้าความผิดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

(5) ก้าจัดเชื้อโรคท่ีอาหารสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดตามวิธีการที่ก้าหนด 
(6) ท้าความสะอาดและท้าลายเชื้อโรคระบาดในที่ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด       

ตามวิธีการที่ก้าหนด 

มาตรา 14 เมื่อมีสัตว์ที่ไม่ปรากฏเจ้าของป่วยหรือตายในที่ดินของบุคคลใดโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาดหรือโดย
ไม่รู้สาเหต ุให้เจ้าของที่ดินนั้นมีหน้าที่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ภายในเวลาสิบสองชั่วโมง
นับแต่เวลาที่ทราบว่าสัตว์ป่วยหรือตาย และให้น้าความในมาตรา 11 วรรคสอง มาใช้บังคับกับเจ้าของที่ดินด้วยโดยอนุโลม 
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ห้ามมิให้บุคคลใดเคลื่อนย้าย ช้าแหละ หรือกระท้าการอ่ืนใดแก่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง  
เว้นแต่มีการด้าเนินการกับสัตว์ป่วยหรือตายตามที่อธิบดีประกาศก้าหนดตามมาตรา 11 วรรคสองหรือสัตวแพทย์
ได้ตรวจพิสูจน์แล้วว่าสัตว์นั้นมิได้ป่วยหรือตายโดยโรคระบาด หรือสัตวแพทย์สั่งเป็นอย่างอ่ืน 

ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด         
ให้สัตวแพทย์ท้าลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น และสัตว์หรือซากสัตว์อ่ืนที่เป็นพาหะของโรคระบาด หรือจัดการโดยวิธีอ่ืน
ตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกันมิให้โรคระบาดแพร่กระจายต่อไป 

เมื่อปรากฏเจ้าของสัตว์ในภายหลัง ให้กรมปศุสัตว์หรือเจ้าของที่ดินมีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่จ้าเป็นเท่าที่
จ่ายจริงจากเจ้าของสัตว์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก้าหนด 

มาตรา 15 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ได้รับแจ้งหรือตรวจพบว่ามีสัตว์ป่วยหรือตาย        
โดยรู้ว่าเป็นโรคระบาดหรือโดยไม่รู้สาเหตุในที่สาธารณะ หรือในที่ดินที่ไม่ปรากฏเจ้าของ พนักงานเจ้าหน้าที่ 
สารวัตร หรือสัตวแพทย์มีอ้านาจกักสัตว์ที่ป่วยหรือตายนั้นไว้ตามที่เห็นสมควรภายในบริเวณนั้น 

ห้ามมิให้บุคคลใดเคลื่อนย้าย ช้าแหละ หรือกระท้าการอ่ืนใดแก่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง จนกว่า
สัตวแพทย์ได้ตรวจพิสูจน์แล้วว่าสัตว์นั้นมิได้ป่วยหรือตายโดยโรคระบาดหรือสัตวแพทย์สั่งเป็นอย่างอ่ืน 

ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด 
ให้สัตวแพทย์ท้าลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น และสัตว์หรือซากสัตว์ อ่ืนที่ เป็นพาหะของโรคระบาด               

หรือจัดการโดยวิธีอ่ืนตามที่เห็นสมควรเพ่ือป้องกันมิให้โรคระบาดแพร่กระจายต่อไป 
เมื่อปรากฏเจ้าของสัตว์ในภายหลัง ให้กรมปศุสัตว์มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายที่จ้าเป็นเท่าที่จ่ายจริงจากเจ้าของสัตว์

ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก้าหนด 

มาตรา 16 ห้ ามมิ ให้บุคคลใดขุดซากสัตว์ที่ ฝั ง ไว้แล้ วตามบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัตินี้                    
ชเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือเป็นการด้าเนินการโดยสัตวแพทย์ 
 

ส่วนที่ 2 
เขตปลอดโรคระบาด 

 
มาตรา 17 ในท้องที่ใดเมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรให้มีการป้องกันการเกิดโรคระบาดโรคใดในสัตว์ชนิดใด ให้

รัฐมนตรีประกาศก้าหนดท้องที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเขตปลอดโรคระบาด หรือเขตกันชนโรคระบาดส้าหรับ
โรคนั้นในสัตว์ชนิดนั้น และให้ระบุชนิดของสัตว์และซากสัตว์ที่ห้ามเคลื่อนย้ายไว้ในประกาศด้วย 

ก่อนการประกาศก้าหนดให้ท้องที่ใดเป็นเขตปลอดโรคระบาดตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรีประกาศก้าหนด
ท้องที่นั้นเป็นเขตควบคุมโรคระบาด และให้ระบุชนิดของสัตว์และโรคระบาด รวมทั้งชนิดของสัตว์และซากสัตว์ที่
ห้ามเคลื่อนย้ายไว้ในประกาศด้วย 

เมื่อได้ประกาศเป็นเขตควบคุมโรคระบาดตามวรรคสองแล้ว ให้อธิบดีประกาศก้าหนดหลักเกณฑ์วิธีการ
และเงื่อนไขเพ่ือให้มีการประกาศเป็นเขตปลอดโรคระบาด 

มาตรา 18 เมื่อได้ประกาศเขตควบคุมโรคระบาด เขตปลอดโรคระบาด หรือเขตกันชนโรคระบาด  
ตามมาตรา 17 แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามท่ีระบุในประกาศดังกล่าวเข้าในหรือ ผ่านเขตนั้น 
เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือสัตวแพทย์ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย 

มาตรา 19 ภายในเขตควบคุมโรคระบาด เขตปลอดโรคระบาดหรือเขตกันชนโรคระบาด ถ้าปรากฏว่ามี
โรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคระบาด สัตวแพทย์จะประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว 
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ตามมาตรา 20 หรือผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเขตโรคระบาดหรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา 21 
แล้วแต่กรณี ก็ได้ 

เมื่อสามารถควบคุมโรคระบาดนั้นในเขตโรคระบาดได้ หรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคระบาดนั้น      
ในเขตเฝ้าระวังโรคระบาด แล้วแต่กรณี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งยกเลิกประกาศเขตโรคระบาดหรือเขตเฝ้าระวัง
โรคระบาดตามวรรคหนึ่งโดยเร็ว และปิดประกาศให้ประชาชนในท้องที่นั้นทราบ ในกรณีที่เขตดังกล่าวเคยเป็นเขต
ปลอดโรคระบาดตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเขตนั้นเป็นเขตควบคุมโรคระบาดตามมาตรา 17 วรรคสอง 

 
ส่วนที่ 3 

เขตโรคระบาด 
 

มาตรา 20 ในกรณีที่สัตวแพทย์เห็นว่า โรคระบาดที่ตรวจพบในท้องที่ที่รับผิดชอบจะระบาดออกไป หรือ
ท้องที่อ่ืนที่ติดต่อกับท้องที่นั้นจะระบาดเข้ามา และท้องที่ที่รับผิดชอบนั้นยังไม่มีการประกาศให้เป็นเขตโรคระบาด 
หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา 21 ให้สัตวแพทย์มีอ้านาจประกาศก้าหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวในท้องที่
ที่รับผิดชอบมีรัศมีไม่เกินห้ากิโลเมตรจากที่ที่ตรวจพบโรคระบาดนั้น และให้ระบุชนิดของสัตว์และโรคระบาด 
รวมทั้งสัตว์และซากสัตว์ที่ห้ามเคลื่อนย้ายไว้ในประกาศด้วย 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับได้สามสิบวันนับแต่วันประกาศและให้ปิดไว้ ณ ส้านักงานเขต ที่ว่าการ
อ้าเภอ ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบล ส้านักงานเทศบาล ที่ท้าการก้านัน ที่ท้าการผู้ ใหญ่บ้าน และที่ชุมนุมชน
ภายในท้องที่นั้น 

มาตรา 21 ในท้องที่จังหวัดใดมีหรือสงสัยว่ามีโรคระบาด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ้านาจประกาศก้าหนด
ท้องที่จังหวัดนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นเขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาด แล้วแต่กรณีและให้ระบุชนิด
ของสัตว์และโรคระบาด รวมทั้งสัตว์และซากสัตว์ที่ห้ามเคลื่อนย้ายไว้ในประกาศด้วย 

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการเมืองพัทยา 
ส้านักงานเขต ที่ว่าการอ้าเภอ ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ท้าการองค์การบริหารส่วนต้าบล ส้านักงาน
เทศบาล ที่ท้าการก้านัน ที่ท้าการผู้ใหญ่บ้าน ที่ชุมนุมชนภายในท้องที่นั้น และท่ีท้าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

มาตรา 22 เมื่อได้ประกาศก้าหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวตามมาตรา 20 หรือประกาศก้าหนดเขตโรค
ระบาดหรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา 21 ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามที่ก้าหนดใน
ประกาศดังกล่าว เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบประจ้าเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย 

มาตรา 23 ภายในเขตโรคระบาด หรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดตามมาตรา 21 เมื่อสามารถควบคุมโรค
ระบาดนั้นในเขตโรคระบาดได้ หรือไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรคระบาดนั้นในเขตเฝ้าระวังโรคระบาด แล้วแต่กรณี 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งยกเลิกประกาศเขตโรคระบาดหรือเขตเฝ้าระวังโรคระบาดโดยเร็ว และปิดประกาศให้
ประชาชนในท้องที่นั้นทราบ 

 
หมวด 2 

การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต 
 

มาตรา 24 เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอันเกิดจากการค้าสัตว์หรือ 
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ซากสัตว์ ผู้ใดท้าการค้าหรือหาก้าไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ดังต่อไปนี้ ต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

(1) ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า สุนัข แมว 
(2) นก ไก่ เป็ด ห่าน รวมถึงไข่ส้าหรับใช้ท้าพันธุ์ 
(3) ซากสัตว์ของสัตว์ตาม (1) หรือ (2) 
(4) สัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิ บดีประกาศ

ก้าหนด 

มาตรา 25 เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอันเกิดจากน้้าเชื้อส้าหรับผสมพันธุ์       
หรือเอ็มบริโอของสัตว์ ผู้ใดขาย จ้าหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน หรือมีไว้เพ่ือขายซึ่งน้้าเชื้อส้าหรับผสมพันธุ์      
หรือเอ็มบริโอของช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ  กวาง สุกร หมูป่า หรือสัตว์ชนิดอ่ืนตามที่รัฐมนตรี             
ประกาศก้าหนด หรือมีพ่อพันธุ์ของสัตว์ดังกล่าวเพ่ือให้บริการผสมพันธุ์แก่สัตว์ของบุคคลอ่ืนโดยวิธีธรรมชาติ     
ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี          
ประกาศก้าหนด 

มาตรา 26 ใบอนุญาตตามมาตรา 24 และมาตรา 25 ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต            ถ้า
ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค้าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค้าขอแล้ว          ให้
ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่านายทะเบียนจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี     
ประกาศก้าหนด 

มาตรา 27 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะโอนใบอนุญาตตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25               
ให้ยื่นค้าขอต่อนายทะเบียน และให้การโอนมีผลเมื่อได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 

การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาต ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี           
ประกาศก้าหนด 

มาตรา 28 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ตาย และมีทายาท                        หรือ
ผู้ได้รับความยินยอมจากทายาทยื่นค้าขอแสดงความจ้านงต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่      ผู้รับ
ใบอนุญาตตาย เพ่ือขอประกอบกิจการที่ผู้ตายได้รับอนุญาตนั้นต่อไป เมื่อได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนแล้วให้ผู้
แสดงความจ้านงนั้นประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ ในกรณีเช่นว่านี้ให้ถือว่า               ผู้
แสดงความจ้านงเป็นผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 แล้วแต่กรณี ตั้งแต่วันที่                           ผู้รับ
ใบอนุญาตตาย 

การขอแสดงความจ้านงและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี         
ประกาศก้าหนด 

มาตรา 29 ในกรณีที่ใบอนุญาตตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 สูญหาย ช้ารุดหรือถูกท้าลาย                ใน
สาระส้าคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งต่อนายทะเบียนและยื่นค้าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสามสิบวัน           นับ
แต่วันที่ได้ทราบการสูญหาย ช้ารุดหรือถูกท้าลายดังกล่าว 

การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี            
ประกาศก้าหนด 
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มาตรา 30 ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ประสงค์จะเปลี่ยนแปลง             
แก้ไขรายการในใบอนุญาต ให้ยื่นค้าขอต่อนายทะเบียน 

การขอและการอนุญาตแก้ไขรายการในใบอนุญาต และรายละเอียดของรายการที่ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก้าหนด 

มาตรา 31 เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ผู้ใดน้าเข้า ส่งออก หรือน้าผ่าน  
ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครั้งที่น้าเข้า   
ส่งออกหรือน้าผ่านราชอาณาจักร 

การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และวิธีการน้าเข้า ส่งออก หรือน้าผ่านราชอาณาจักร                     ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก้าหนด 

มาตรา 32 ให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 31 ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) ท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ก่อนการน้าเข้า ส่งออก หรือน้าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์               หรือ

ซากสัตว์ และให้น้าความในมาตรา 9 วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 (2 ) น้าสัตว์หรือซากสัตว์ที่ ได้ด้า เนินการตาม  (1 ) เข้า  ออกหรือผ่านท่าเข้าหรือท่าออกตามที่           
รัฐมนตรีประกาศก้าหนด และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 33 เมื่อปรากฏว่าท้องที่ ใดภายนอกราชอาณาจักรมีหรือสงสัยว่ามีโรคระบาด  ให้อธิบดี                 
มีอ้านาจประกาศเพ่ือชะลอการน้าเข้าหรือน้าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์จากท้องที่นั้นได้ครั้งละ       
ไม่เกินเก้าสิบวัน หากรัฐมนตรีเห็นสมควรอาจประกาศก้าหนดห้ามการน้าเข้า หรือน้าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์
หรือซากสัตว์จากท้องที่นั้นได้ 

มาตรา 34 ภายใต้บังคับมาตรา  18 และมาตรา  22 เ พ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุม               
โรคระบาด ผู้ใดน้าสัตว์หรือซากสัตว์ดังต่อไปนี้ ไปยังท้องที่จังหวัดอ่ืนต้องท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์             
และให้น้าความในมาตรา 9 วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม และต้องได้รับใบอนุญาตจาก       
สัตวแพทย์ประจ้าท้องที่ต้นทางทุกครั้ง 

(1 ) ช้ า ง  ม้ า  โ ค  กระบื อ  แพะ  แกะ  กว า ง  สุ ก ร  หมู ป่ า  หรื อน้้ า เ ชื้ อ ส้ า ห รั บ ผสม พัน ธุ์ ห รื อ                     
เอ็มบริโอของสัตว์ดังกล่าว 

(2) นก ไก ่เป็ด ห่าน หรือน้้าเชื้อส้าหรับผสมพันธุ์ หรือไข่ส้าหรับใช้ท้าพันธุ์ 
(3) ซากสัตว์ของสัตว์ตาม (1) หรือ (2) 
(4) สัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด 
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต  การตรวจโรคและท้าลายเชื้อโรคจากสัตว์หรือซากสัตว์           

ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก้าหนด                                                    
การออกใบอนุญาตตามวรรคสอง สัตวแพทย์จะก้าหนดเงื่อนไขเก่ียวกับยานพาหนะและการใช้เส้นทาง 

หรือเงื่อนไขอ่ืนตามที่จ้าเป็นไว้ในใบอนุญาตก็ได้ 

มาตรา 35 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 34 ต้องน้าสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านด่านกักกันสัตว์                      ทั้งนี้ 
ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก้าหนด 

มาตรา 36 ผู้ ใดประสงค์จะให้มีการด้าเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้                  
ในต่างประเทศ หรือนอกสถานที่ท้าการโดยปกติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ  ให้ผู้นั้นจัดหา       
ยานพาหนะและรับผิดชอบช้าระค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ้าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการปฏิบัติงานดังกล่าว      
ตามอัตราที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 
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การจ่ายค่าป่วยการและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ้าเป็นต้องจ่ายเนื่องในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน           
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก้าหนด 

มาตรา 37 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากใบอนุญาตน้าสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือ                        ผ่าน
ราชอาณาจักร และค่าที่พักสัตว์หรือซากสัตว์ที่น้าเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ให้หักไว้          เป็น
ค่าใช้จ่ายในการตรวจหรือควบคุมการน้าสัตว์หรือซากสัตว์เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักรเป็นจ้านวน        ไม่
เกินร้อยละห้าสิบของเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว ส่วนที่เหลือให้น้าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ทั้งนี ้ตามระเบียบ         ที่
อธิบดีก้าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 
หมวด 3 

การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต 
 

มาตรา 38 เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ              ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก้าหนดตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 แล้วแต่กรณี           หาก
สัตวแพทย์เห็นสมควร ให้เสนอความเห็นต่อนายทะเบียนเพ่ือพิจารณาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต      และ
นายทะเบียนมีอ้านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน ทั้งนี ้ในค้าสั่งดังกล่าวจะก้าหนด        เงื่อนไข
เท่าท่ีจ้าเป็นให้ผู้ถูกพักใช้ใบอนุญาตต้องปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่มีการฟ้องผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวต่อศาลว่าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ         
และเงื่ อนไขที่ อธิบดีก้ าหนดตามมาตรา  24  หรือมาตรา  25  แล้วแต่กรณี  นายทะเบียนจะสั่ ง พักใช้             
ใบอนุญาตนั้นไว้จนกว่าศาลจะมีค้าพิพากษาถึงที่สุดก็ได้ 

ห้ามมิให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการ        
ตามใบอนุญาตท่ีถูกสั่งพักใช้นั้น 

ให้นายทะเบียนมี อ้ านาจสั่ ง เ พิกถอนใบอนุญาตในก รณีที่ ผู้ รั บใบอนุญาตฝ่ าฝืนค้าสั่ ง พัก ใช้             
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง หรือกรณีที่จะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงตามที่อธิบดีประกาศก้าหนด 

มาตรา 39 นายทะเบียนมีอ้านาจสั่งเพิกถอนค้าสั่งพักใช้ใบอนุญาตก่อนก้าหนดเวลาได้                       เมื่อ
ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก้าหนดตามมาตรา 24 หรือ
มาตรา 25 และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นายทะเบียนก้าหนดตามมาตรา 38 วรรคหนึ่ง แล้ว 

 
หมวด 4 

อ านาจหน้าที่ของสัตวแพทย์และสารวัตร 
 

มาตรา 40 เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด  เมื่อปรากฏว่ามีหรือสงสัยว่ามี              
เชื้อโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์มีอ้านาจ ดังต่อไปนี้ 

(1) ออกประกาศหรือสั่ งเป็นหนังสือให้ เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์แจ้งจ้านวนสัตว์หรือซากสัตว์              
และถ้าเห็นสมควรจะให้น้าสัตว์หรือซากสัตว์นั้นมาเ พ่ือให้สัตวแพทย์ท้าการตรวจโรค  เก็บตัวอย่าง               
ป้องกันโรคระบาด หรือท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ ก็ได้ 

(2) สั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์กักสัตว์หรือซากสัตว์ไว้ ณ ที่ที่เห็นสมควร                     ตาม
ความจ้าเป็นเพื่อตรวจโรค 

(3) เรียกตรวจยานพาหนะ  หรือเข้าไปในอาคาร  หรือสถานที่ อ่ืนใดเพ่ือตรวจโรค  เก็บตัวอย่าง         
ป้องกันโรคระบาด หรือท้าเครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ ในการนี้ให้สัตวแพทย์มีอ้านาจสั่งเป็นหนังสือ                  ให้
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เจ้าของยานพาหนะ อาคารหรือสถานที่อ่ืนใด ท้าความสะอาดและท้าลายเชื้อโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด
ในที่ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด ตามวิธีการที่ก้าหนด ทั้งนี้ การเข้าไปในอาคาร       หรือ
สถานที่ดังกล่าว ให้กระท้าได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก หรือในเวลาท้าการของอาคารหรือสถานที่นั้น   และ
หากยังด้าเนินการไม่แล้วเสร็จ จะด้าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จก็ได้ 

(4 ) ตรวจสัตว์หรื อซากสัตว์  หรือสิ่ งของใด  ๆ  ที่ เป็นของกลางและถูกยึดหรืออายัด ไว้ ต าม        
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน  ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวเป็นโรคระบาด  หรือเป็นพาหะ         
ของโรคระบาด ให้มีอ้านาจด้าเนินการกับสัตว์หรือซากสัตว์นั้นตามระเบียบที่อธิบดีก้าหนด ค่าใช้จ่าย                ใน
การตรวจหรือการด้าเนินการดังกล่าว ให้เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ                                             

(5) ท้าลายสิ่งของใด ๆ ที่มีเชื้อโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีเชื้อโรคระบาด  ตามหลักเกณฑ์    
และวิธีการที่อธิบดีประกาศก้าหนด ทั้งนี้ ให้ชดใช้ราคาสิ่งของแก่เจ้าของตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก้าหนด       
ในกฎกระทรวง เว้นแต่กรณีท่ีเจ้าของได้จงใจกระท้าความผิดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้                    การ
ด้าเนินการของสัตวแพทย์ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอ้านวยความสะดวกตามสมควร                              ใน
การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สัตวแพทย์เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 41 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สารวัตรมีอ้านาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) เข้าไปในส้านักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  24 หรือมาตรา 25        

เพ่ือตรวจหรือควบคุมให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) เข้าไปในอาคาร หรือสถานที่อ่ืนใด ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืน                        หรือไม่

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือตรวจค้นและยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ที่เกี่ยวกับการกระท้า   ความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือจับกุมผู้กระท้าความผิด                        ตาม
พระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ต้องมีหมายค้น ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(ก) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้าก้าลังกระท้าในอาคารหรือสถานที่นั้น 
(ข ) เมื่อบุคคลที่ ได้กระท้าความผิดซึ่ งหน้า  ขณะที่ถูกไล่จับหนี เข้าไป  หรือมี เหตุ อันแน่นแฟ้น                

ควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในอาคารหรือสถานที่นั้น 
(ค) เมือ่มีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสัตว์หรือซากสัตว์ที่เก่ียวกับการกระท้าความผิด                       ตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้ซ่อนหรืออยู่ในอาคารหรือสถานที่นั้น               ประกอบ
กับต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้  สัตว์หรือซากสัตว์                หรือ
พยานหลักฐานนั้นจะถูกโยกย้าย ท้าลาย หรือท้าให้เปลี่ยนสภาพไปจากเดิม 

(ง ) เมื่อผู้ จะต้องถูกจับเป็น เจ้าของอาคารหรือสถานที่  และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับ ได้                    
โดยไม่ต้องมีหมายตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ 

(3 ) สั่ งเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะให้หยุดหรือจอด  เ พ่ือตรวจหรือควบคุมให้การเป็นไป             
ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือเพ่ือตรวจค้นยานพาหนะในกรณีที่มี เหตุอันควรสงสั ยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือ                
ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(4) จับกุมผู้กระท้าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม่ต้องมีหมายจับ เมื่อปรากฏว่ามี                      การ
กระท้าความผิดซึ่งหน้า หรือมีเหตุอ่ืนที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้                         เพ่ือ
ส่งพนักงานสอบสวนด้าเนินการต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(5 ) ตรวจสัตว์หรือซากสัตว์  เอกสาร  หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่ เกี่ยวข้องเ พ่ือให้การเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(6) ยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ ยานพาหนะ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ           การ
กระท้าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา 42 วรรคสาม                 ใน
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การนี้ให้สารวัตรมีอ้านาจสอบถามข้อเท็จจริง หรือเรียกเอกสารหรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง                 จาก
เจ้าของอาคารหรือสถานที ่หรือเจ้าของหรือผู้ควบคุมยานพาหนะนั้นได ้

การด้าเนินการตาม (1) หรือ (2) ให้กระท้าได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตกหรือในเวลาท้าการ          
ของส้านักงานหรือสถานประกอบการของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  24 หรือมาตรา 25 หรือของอาคาร         
หรือสถานที่นั้น ทั้งนี ้หากยังด้าเนินการไม่แล้วเสร็จ จะด้าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จก็ได้      

การด้า เนินการตาม  (1 ) ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่ อธิบดีก้ าหนด  ระเบียบดั งกล่ าวอย่ างน้อย                    
ต้องก้าหนดถึงการแสดงความบริสุทธิ์ก่อนการเข้าไป การมอบบันทึกเหตุผลในการเข้าไปให้แก่เจ้าของส้านักงาน 
หรือสถานประกอบการ และการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชา 

การค้นและการจับตามมาตรานี้ ให้สารวัตรปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
การด้าเนินการของสารวัตรตามมาตรานี้ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอ้านวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา 42 ให้สารวัตรมีอ้านาจยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากสัตว์ที่น้าเข้าหรือน้าผ่านราชอาณาจักร         
เมื่อสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด 

ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์
ท้าลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น หรือจัดการโดยวิธีอ่ืนตามระเบียบที่อธิบดีก้าหนด 

ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่งได้น้าเข้า หรือน้าผ่านราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับใบอนุญาต    
ตามมาตรา 31 หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32 หรือมาตรา 33 ให้ด้าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีท่ีสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าวมิได้เป็นโรคระบาดหรือมิได้เป็นพาหะของโรคระบาด                    ให้
สารวัตรมีอ้านาจสั่งให้เจ้าของ ผู้น้าเข้าหรือน้าผ่านส่งกลับสัตว์หรือซากสัตว์นั้นไปยังประเทศต้นทาง            ทั้งนี้ 
การด้าเนินการส่งกลับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก้าหนด 

(2) กรณีท่ีวิธีการตรวจพิสูจน์ไม่อาจกระท้าได้โดยง่ายหรือไม่คุ้มค่าในอันที่จะพิสูจน์ว่าสัตว์                หรือ
ซากสัตว์ดังกล่าวเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์ท้าลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น     หรือ
จัดการโดยวิธีอ่ืนตามระเบียบที่อธิบดีก้าหนด 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการยึด อายัด หรือท้าลาย ให้เจ้าของ ผู้น้าเข้าหรือน้าผ่านสัตว์หรือซากสัตว์เป็นผู้รับผิดชอบ 

มาตรา 43 สัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา 42 วรรคสาม (1) ให้ตกเป็นของกรมปศุสัตว์                            ใน
กรณ ีดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ปรากฏเจ้าของ ผู้น้าเข้าหรือน้าผ่าน หรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของผู้น้าเข้าหรือ                     น้า
ผ่านภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มีการประกาศหาตัวบุคคลดังกล่าว ทั้งนี ้การออกประกาศ                      ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก้าหนด 

(2) เจ้าของ ผู้น้าเข้าหรือน้าผ่านไม่ส่งกลับหรือไม่สามารถส่งกลับไปยังประเทศต้นทางภายในเวลา          
สี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบค้าสั่งให้ส่งกลับ 

ในกรณีที่สัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา 42 วรรคสาม (1) เป็นของเสียง่ายหรือถ้าเก็บไว้                         จะ
เป็นการเสี่ยงต่อความเสียหาย หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่าของสิ่งนั้น สารวัตรที่ได้รับมอบหมาย
จ า ก อ ธิ บ ดี จ ะ จั ด ก า ร ข า ย ท อ ด ต ล า ด เ สี ย ก่ อ น ที่ สิ่ ง นั้ น จ ะ ต ก เ ป็ น ข อ ง ก ร ม ป ศุ สั ต ว์ ก็ ไ ด้  ทั้ ง นี้                                                     
ให้น้าความในมาตรา 46 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อพ้นก้าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้สารวัตรที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีมีอ้านาจจัดการ            
ขายทอดตลาดสัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ให้น้าความในมาตรา 47 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 44 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้สารวัตรเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง                   หรือ
ต้ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
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มาตรา 45 ในการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์หรือสารวัตรตามพระราชบัญญัตินี้ ให้แสดง                 บัตร
ประจ้าตัวต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

บัตรประจ้าตัวตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศก้าหนด 
หมวด 5 

การขายทอดตลาด และการจ่ายเงินสินบน 
 

มาตรา 46 สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา 41 (6) ให้ตกเป็นของกรมปศุสัตว์ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ไม่ปรากฏเจ้าของ หรือไม่มีผู้มาแสดงตัวเป็นเจ้าของภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มี                    การ

ประกาศหาตัวเจ้าของ ทั้งนี้ การออกประกาศดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก้าหนด 
(2) ไม่มีการด้าเนินคดีและผู้เป็นเจ้าของมิได้ร้องขอคืนภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ                    แจ้ง

ค้าสั่งว่าไม่มีการด้าเนินคดี 
(3) มีการด้าเนินคดีและพนักงานอัยการมีค้าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีหรือศาลไม่ได้พิพากษาให้ริบ            

และผู้เป็นเจ้าของมิได้ร้องขอคืนภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบค้าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี  หรือวันที่ศาล             
มีค้าพิพากษาถึงที่สุด แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่สิ่งทีย่ึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา 41 (6) เป็นของเสียง่าย หรือถ้าเก็บไว้จะเป็น                       การ
เสี่ยงต่อความเสียหาย หรือจะเสียค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเกินค่าของสิ่งนั้น สารวัตรที่ได้รับมอบหมาย      จาก
อธิบดีจะจัดการขายทอดตลาดเสียก่อนคดีถึงที่สุด หรือก่อนที่สิ่งนั้นจะตกเป็นของกรมปศุสัตว์ก็ได้              เงิน
ค่าของสิ่งนั้นเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว เหลือเงินจ้านวนสุทธิเท่าใดให้ยึดไว้แทนสิ่งนั้นโดยฝากไว้กับ              ธนาคาร
ของรัฐ หรือธนาคารพาณิชย์ตามที่ตกลงกับกระทรวงการคลัง 

มาตรา 47 สิ่งที่ยึดหรืออายัดไว้ตามมาตรา 41 (6) เฉพาะในส่วนที่ตกเป็นของกรมปศุสัตว์                 ตาม
มาตรา 46 วรรคหนึ่ง สารวัตรที่ได้รับมอบหมายจากอธิบดีมีอ้านาจจัดการขายทอดตลาด และให้              หัก
เงินที่ขายได้เป็นค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริงในการด้าเนินการใด ๆ เพ่ือให้สัตว์หรือซากสัตว์ของกลาง            ปลอด
จากโรคระบาด เหลือเท่าใดให้หักไว้ไม่เกินกึ่งหนึ่งเพ่ือจ่ายเป็นเงินสินบน ส่วนที่เหลือให้น้าส่ง                  เป็น
เงินรายได้แผ่นดิน การจ่ายเงินสินบนให้ เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก้าหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

มาตรา 48 ในกรณีที่มีการจับกุมผู้กระท้าความผิด เมื่อพนักงานอัยการร้องขอให้ศาลสั่ง                จ่ายเงิน
สินบนแก่ผู้น้าจับร้อยละยี่สิบห้าของจ้านวนเงินสุทธิจากการขายทอดตลาดของกลางที่ศาลสั่งริบ          ส่วนที่
เหลือให้น้าส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 

มาตรา 49 การขายทอดตลาดตามมาตรา 46 วรรคสอง มาตรา 47 หรือมาตรา 48                                 ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด 

มาตรา 50 ในกรณีที่มีของกลางตามมาตรา 47 หรือมาตรา 48 แต่ขายทอดตลาด                                 ของ
กลางไม่ได้ หรือในกรณีที่ไม่มีของกลาง ให้จ่ายเงินสินบนจากเงินค่าปรับที่ได้ช้าระต่อศาลหรือค่าปรับ         จาก
การเปรียบเทียบไม่เกินกึ่งหนึ่งของจ้านวนเงินค่าปรับดังกล่าว การจ่ายเงินสินบนให้เป็นไปตามระเบียบ         ที่
รัฐมนตรีก้าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา 51 ในกรณีที่ไม่มีผู้มารับเงินสินบนตามมาตรา 47 มาตรา 48 หรือมาตรา 50                       ภายใน
ห้าปี ให้น้าส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน 

หมวด 6 
การอุทธรณ์ 
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มาตรา 52 ในกรณีที่นายทะเบียนไม่ออกใบอนุญาตตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ไม่ต่ออายุ   ใบอนุญาต

ตามมาตรา 26 หรือไม่ออกใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา 29 ผู้ยื่นค้าขอมีสิทธิอุทธรณ์                                      ค้าสั่ง
ดังกล่าวเป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งค้าสั่งนั้น                             ค้า
วินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่นายทะเบียนไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  ก่อนที่รัฐมนตรีจะมีค้าวินิจฉัยอุทธรณ์               
ตามวรรคสอง รัฐมนตรีอาจพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการไปพลางก่อนได้เมื่อมีค้าขอของผู้อุทธรณ์ 

มาตรา  53  ในกรณีที่นายทะเบียนมีค้าสั่ ง พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา  38  ผู้ รับ         
ใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต  มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน           
นับแต่วันที่ทราบค้าสั่ง 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ ง  ย่อมไม่ เป็นการทุเลาการบังคับตามค้าสั่ งพักใช้หรือค้าสั่งเพิกถอน      
ใบอนุญาต 

ค้าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

มาตรา 54 การพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา  52 และมาตรา  53 ให้รัฐมนตรี พิจารณาอุทธรณ์                 
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับค้าอุทธรณ์  ถ้ามีเหตุจ้าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จ            
ภายในระยะเวลาดังกล่าว  ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ อุทธรณ์ทราบก่อนครบก้าหนดระยะเวลานั้น  ในการนี้                   
ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ อีกไม่ เกินสองครั้ ง  ครั้ งละไม่ เกินสามสิบวันนับแต่วันที่                   
ครบก้าหนดระยะเวลาดังกล่าว 

 
หมวด 7 

บทก าหนดโทษ 
 

มาตรา 55 เจ้าของสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 7 ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน                   หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทจนกว่า            จะ
ได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา  56  เ จ้ า ของสั ต ว์ ห รื อซากสั ต ว์ ผู้ ใ ด ไม่ ปฏิบั ติ ต ามมาตรา  8  ต้ อ ง ระว า ง โทษจ้ าคุ ก                             
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

มาตรา 57 เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  9 วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับ             
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา 58 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 10 ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท         
หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

มาตรา 59 เจ้าของสัตว์ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  11 วรรคหนึ่ ง  ไม่ด้าเนินการตามมาตรา  11              
วรรคสอง หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11 วรรคสาม ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน         
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

มาตรา  60  ผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา  11  วรรคสาม  มาตรา  14  วรรคสอง  หรือมาตรา  15  วรรคสอง                 
ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 
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มาตรา 61 เจ้าของสัตว์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค้าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือสารวัตรตามมาตรา 12       
ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

มาตรา  62  เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามค้าสั่ งของสัตวแพทย์ตามมาตรา  13                  
หรือประกาศหรือค้าสั่งของสัตวแพทย์ตามมาตรา 40 (1) หรือ (2) ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

มาตรา 63 เจ้าของที่ดินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน                 หนึ่ง
หมื่นบาท 

มาตรา 64 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท           
หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

มาตรา 65 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 18 หรือมาตรา 22 ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสองปี                               หรือ
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

มาตรา 66 ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  24 วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  25 วรรคหนึ่ ง  ต้องระวางโทษ            
จ้าคุกไม่เกินหนึ่งป ีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

ผู้ รั บ ใบอนุญาตตามมาตรา  24  หรือมาตรา  25  ผู้ ใด ไม่ปฏิบั ติ ตามหลั ก เกณฑ์  วิ ธี การและ                  
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก้าหนดตามมาตรา 24 วรรคสอง หรือมาตรา 25 วรรคสอง แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษ 
จ้าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

มาตรา 67 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 24 หรือมาตรา 25 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 29                      วรรค
หนึ่ง หรือมาตรา 30 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา  68  ผู้ ใดน้ า เข้ า  ส่ งออกหรือน้ าผ่ านราชอาณาจักรซึ่ งสัตว์หรือซากสัตว์ โดยไม่ ได้ รั บ             
ใบอนุญาตตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสองป ีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

มาตรา  69  ผู้ รับใบอนุญาตตามมาตรา  31  ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  32  หรือฝ่าฝืนประกาศ                 
ของอธิบดีที่ออกตามมาตรา 33 ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

มาตรา 70 ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 33 ต้องระวางโทษจ้าคุก                           ไม่
เกินสองป ีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

มาตรา 71 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 34 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี                          หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ  

ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 34 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สัตวแพทย์ก้าหนด                         ใน
ใบอนุญาตตามมาตรา 34 วรรคสาม ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท       หรือ
ทั้งจ้าทั้งปรับ 

มาตรา 72 ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 34 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 35 ต้องระวางโทษจ้าคุก                ไม่
เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

มาตรา  73  ผู้ รับใบอนุญาตตามมาตรา  24  หรือมาตรา  25  ผู้ ใดฝ่ าฝืนมาตรา  38  วรรคสาม                   
ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

มาตรา  74  เจ้ าของยานพาหนะ  อาคารหรือสถานที่ ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามค้าสั่ งของสัตวแพทย์                    
ตามมาตรา 40 (3) ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 
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มาตรา 75 ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  สารวัตรหรือสัตวแพทย์         
ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับ 

ผู้ใดไม่อ้านวยความสะดวกตามสมควรในการปฏิบัติหน้าที่ของสัตวแพทย์ตามมาตรา  40 วรรคสอง      
หรือสารวัตรตามมาตรา 41 วรรคหก หรือไม่ให้ถ้อยค้า ไม่ส่งเอกสารหรือพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง            
ตามมาตรา 41 วรรคสอง ต้องระวางโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท                        หรือ
ทั้งจ้าทั้งปรับ 

มาตรา 76 ในกรณีที่ผู้กระท้าความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล                      ถา้
การกระท้าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระท้าของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ         หรือไม่
กระท้าการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท้าของกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ                ใน
การด้าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส้าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

มาตรา 77 ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือโทษจ้าคุกไม่ เกินหนึ่ งปี                
ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ้านาจเปรียบเทียบได้  และเมื่อผู้ต้องหาได้ช้าระเงินค่าปรับตามจ้านวน          
ที่ เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่ก้าหนดแล้ว  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย               
วิธีพิจารณาความอาญา 

การเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีก้าหนด 

มาตรา 78 เมื่อศาลได้พิพากษาลงโทษผู้ใดเนื่องจากได้กระท้าความผิดตามมาตรา 58                     มาตรา 
65 มาตรา 66 มาตรา 68 มาตรา 69 มาตรา 70 มาตรา 71 หรือมาตรา 72 ให้ศาลมีอ้านาจ                  สั่งริบ
สัตว์ ซากสัตว์ ยานพาหนะ เครื่องหมายประจ้าตัวสัตว์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ภาชนะบรรจุ หรืออุปกรณ์         ที่
เกี่ยวข้องกับการกระท้าความผิดเสียทั้งสิ้น เว้นแต่ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นของผู้อื่นซึ่งมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วย           ใน
การกระท้าความผิด 

ในกรณีที่ศาลสั่งให้ริบทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งแล้ว  หากปรากฏในภายหลังโดยค้าร้องของเจ้าของ        
แท้จริงว่าผู้เป็นเจ้าของแท้จริงมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระท้าความผิด  ให้ศาลสั่งให้คืนทรัพย์สินดังกล่าว          
แต่ค้าร้องของเจ้าของแท้จริงนั้นจะต้องกระท้าต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีค้าพิพากษาถึงที่สุด             
สิ่งที่ศาลสั่งริบตามวรรคหนึ่งให้ตกเป็นของกรมปศุสัตว์ และให้สารวัตรที่ได้รับมอบหมาย                                 จาก
อธิบดีมีอ้านาจด้าเนินการขายทอดตลาดตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด        ตาม
มาตรา 49 หรือจัดการอย่างอ่ืนตามระเบียบที่อธิบดีก้าหนด 

 
บทเฉพาะกาล 

 
มาตรา 79 ใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 ให้ใช้ได้                ต่อไป

จนกว่าจะสิ้นอาย ุและถ้าจะต่ออายุใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยื่นค้าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

มาตรา 80 ค้าขออนุญาตใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499                    และ
ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือว่าเป็นค้าขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม และถ้า                ค้า
ขออนุญาตดังกล่าวมีข้อความแตกต่างไปจากค้าขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนมีอ้านาจ           สั่ง
ให้แก้ไขเพ่ิมเติมค้าขออนุญาตเพ่ือให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 

มาตรา 81 กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ ที่ออกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ. 2499 ที่
ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติ                       แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใช้บังคับ 
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การด้าเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบตามวรรคหนึ่ง ให้ด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
หนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด้าเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจ 
ด้าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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ภาคผนวก ข 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง ก้าหนดโรคระบาดสัตว์เพ่ิมเติม 
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ. 2558 
 

อาศัย อ้านาจตามความในค้ านิ ยามค้ าว่ า  “โ รคระบาด” ตามมาตรา  4  ประกอบมาตรา  5                     
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                              จึง
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป                                  ขอ้  
2 ให้เพ่ิมโรคดังต่อไปนี้เป็นโรคระบาดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558 

ก. โรคระบาดในสัตว์ปีก 
(1) โรคอหิวาต์สัตว์ปีก (fowl cholera) 
(2) โรคหลอดลมอักเสบติดเชื้อในสัตว์ปีก (avian infectious bronchitis) 
(3) โรคกล่องเสียงและหลอดลมอักเสบติดเชื้อในสัตว์ปีก (avian infectious  

laryngotracheitis) 
(4) โรคไวรัสตับอักเสบในเป็ด (duck viral hepatitis) 
(5) โรคกัมโบโร (Gumboro disease หรือ infectious bursal disease) 
(6) โรคโพรงจมูกหลอดลมอักเสบในไก่งวง (turkey rhinotracheitis) 
(7) โรคมาเรก (Marek’s disease) 
(8) กลุ่มอาการไข่ลด (egg drop syndrome) 
(9) โรคโลหิตจางติดต่อในไก่ (chicken infectious anaemia) 
(10) โรคพาร์โวไวรัสในห่านและเป็ดเทศ (infection with parvovirus in goose and  

Muscovy duck) 
ข. โรคระบาดในสัตว์เคี้ยวเอื้อง 

(1) โรคปอดและเยื่อหุ้มปอดอักเสบติดต่อในโคและกระบือ (contagious bovine  
pleuropneumonia) 

(2) โรคบีวีดี (bovine viral diarrhoea) หรือโรคเอ็มดี (mucosal disease) 
(3) โรคทริโคโมแนส (trichomonosis) 
(4) โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในโค (enzootic bovine leukosis) 
(5) โรคลัมป ีสกิน (lumpy skin disease) 
(6) โรคไข้สามวัน (bovine ephemeral fever) 

   (7) โรคไขม้าลิกแนนตแ์คทาร์รัลในโค (bovine malignant catarrhal fever) 
(8) โรคโพรงจมูกและหลอดลมอักเสบตดิเชื้อในโค (infectious bovine 

rhinotracheitis) 
(9) โรคปอดและเยื่อหุม้ปอดอักเสบตดิต่อในแพะ (contagious caprine 

pleuropneumonia) 
(10) โรคสมองฟ่ามในแกะ หรือโรคสเครพี (Scrapie หรือ transmissible 

spongiform encephalopathies) 
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(11) โรคไข้เห็บ (bovine babesiosis) 
(12) โรคแอนาพลาสมา (bovine anaplasmosis) 
(13) โรคไทเลเรีย (theileriasis หรือ theileriosis) 
(14) โรคชมัลเลนแบร์ก (Schmallenberg) 
(15) โรคอะคะบะเนะ (Akabane disease) 
(16) โรคแบล็กเลก หรือโรคไข้ขาด้า (blackleg) 
(17) โรคข้อและสมองอักเสบในแพะ (ซีเออี) [caprine arthritis encephalitis (CAE)] 
(18) โรคปากอักเสบพุพอง (contagious ecthyma หรือ orf) 
(19) โรคเมด ิ- วิสนา (Maedi-visna) 
(20) กาฬโรคสัตว์เคี้ยวเอ้ืองขนาดเล็ก (พีพีอาร์) [peste des petits ruminants (PPR)] 
(21) โรคไข้คิว (Q fever) 
(22) วัณโรคเทียม (pseudotuberculosis) 
(23) โรคมะเร็งปอดชนิดเซลล์ต่อมในแกะ (ovine pulmonary adenocarcinoma) 

หรือโรคจากซิกเต (jaagsiekte) 
(24) โรคบีอาร์เอสวี (infection with bovine respiratory syncytial virus) 
(25) โรคพีไอ - 3 (infection with parainfluenza-3 virus) 

ค. โรคระบาดในสัตว์กระเพาะเดี่ยว 
(1) กลุ่มอาการระบบสืบพันธุ์และทางเดินหายใจในสุกร (พีอาร์อาร์เอส) 

[porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS)] 
(2) กาฬโรคแอฟริกาในม้า (African horse plague หรือ African horse sickness) 
(3) โรคไข้เห็บม้า (equine piroplasmosis) 
(4) โรคมดลูกอักเสบติดต่อในม้า (contagious equine metritis) 

   (5) โรคเรื้อนม้า (horse mange) 
(6) โรคหลอดเลือดแดงอักเสบในม้า (อีวีเอ) [equine viral arteritis (EVA)] 
(7) โรคสมองและไขสันหลังอักเสบในม้า (equine encephalomyelitis) 
(8) โรคสมองและไขสันหลังอักเสบเวเนซูเอลาในม้า (Venezuelan equine encephalomyelitis) 
(9) โรคดูรีน (dourine) 
(10) โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African swine fever) 
(11) โรคกระเพาะล้าไส้อักเสบติดต่อ (transmissible gastroenteritis) 
(12) โรคสมองไขสันหลังอักเสบเหตุเอนเทอโรไวรัส (enterovirus encephalomyelitis)   

หรือ โรคเทสเชน (Teschen disease) 
(13) โรคท้องร่วงระบาดในสุกร (porcine epidemic diarrhoea) 
(14) โรคโพรงจมูกและปอดอักเสบในม้า (equine rhinopneumonitis) 
(15) โรคหลอดน้้าเหลืองอักเสบระบาด (epizootic lymphangitis) 
(16) โรคมงคล่อพิษ (glanders) 
(17) โรคพยาธิเม็ดสาคู (cysticercosis) 
(18) โรคเซอร์โคไวรัสในสุกร (พีซีวีดี) [porcine circovirus disease (PCVD)] 

ง. โรคระบาดในผึ้ง 
(1) โรคอเมริกันฟาล์วบรูด (American foul brood disease หรือ 

American foulbrood disease) 
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(2) โรคยูโรเปียนฟาล์วบรูด (European foul brood disease หรือ 
European foulbrood disease) 

(3) โรคอัมพาตของผึ้ง (black disease) 
(4) โรคอะคาริน (acarapisosis หรือ acarine disease) 
(5) โรควาร์รัว (varroosis) 
(6) โรคโทรพิลีแลปส์ (Tropilaelaps disease) 
(7) โรคโนซีมา (nosemosis) 
(8) โรคชอล์กบรูด (chalkbrood disease) 
(9) โรคแซกบรูด (sacbrood disease) 
(10) โรคเบราลา (braula disease) 
(11) การติดโรคปรสิตด้วงรังผึ้ง (infestation of Aethina tumida) 

จ. โรคระบาดในสัตว์หลายชนิด 
(1) โรคไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease) 
(2) โรคไมโคพลาสมา (mycoplasmosis) 
(3) โรคฝีดาษ (pox) 
(4) โรคคลามิเดีย (chlamydiosis) 
(5) โรคเมลิออยด์ หรือโรคมงคล่อเทียม (melioidosis) 
(6) โรคไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ (influenza virus type A) 
(7) โรคบาดทะยัก (tetanus) 
(8) โรคทริพาโนโซมา (trypanosomiasis) 
(9) โรคทอกโซพลาสมา (toxoplasmosis) 
(10) โรคสเตรปโทค็อกคัส (streptococcosis) 
(11) โรคแคมพิโลแบกเตอร์ (campylobacteriosis) 
(12) โรคบลูทังก ์(bluetongue) 
(13) โรคพิษสุนัขบ้าเทียม (pseudorabies หรือ Aujeszky's disease) 
(14) โรคสมองอักเสบญี่ปุ่น (Japanese encephalitis) 
(15) โรคท้องเสียเรื้อรัง (paratuberculosis) 
(16) โรคไข้ริฟต์แวลลีย์ (Rift valley fever) 
(17) โรคปากอักเสบพุพอง (vesicular stomatitis) 
(18) โรคเวสต์ไนล์ (west Nile fever) 
(19) โรคเฮนดรา (infection with Hendra virus infectious disease) 
(20) กลุ่มอาการทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (เมอร์ส - โควี) [Middle East 

respiratory syndrome (MERS - CoV)] 
(21) โรคเฮอร์พีส์ (herpes virus infectious disease) 

ฉ. โรคระบาดในสัตว์น้้า 
(1) โรคเครฟิชเพลก (crayfish plague) 
(2) โรคเคเอชวี (KHV disease หรือ koi herpesvirus disease) 
(3) โรคไคทริดฟังกัส (chytrid fungus disease หรือ infection with 

Batrachochytrium dendrobatidis) 
(4) โรคไจโรแด็กทีโลซิส (gyrodactylosis หรือ infection with Gyrodactylus salaris) 
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(5) โรคซีโนฮาลิโอทิส (xenohaliotis disease หรือ infection with  
Xenohaliotis californiensis) 
   (6) โรคติดเชื้อซาลโมนิด แอลฟาไวรัส (infection with salmonid alphavirus) 

(7) โรคตัวแดงดวงขาว (white spot disease) 
(8) โรคทีเอส (TS หรือ Taura syndrome) 
(9) โรคเททระฮีดรัลแบคูโลไวรัส (tetrahedral baculovirosis) 
(10) โรคโบนาเมีย (bonamiosis) 
(11) โรคฝีดาษจระเข้ (poxvirus in crocodile) 
(12) โรคเพอร์คินซัส (perkinsosis) 
(13) โรคฟูรังคูโลซีส (furunculosis) 
(14) โรคเมกาโลไซติไวรัส (megalocytivirus disease) 
(15) โรคมาร์ทีเลีย (infection with Marteilia refringens) 
(16) โรครานาไวรัส (infection with ranavirus) 
(17) โรควีเอชเอส (VHS หรือ viral haemorrhagic septicaemia) 
(18) โรควีเอ็นเอ็น (VNN หรือ viral nervous necrosis) 
(19) โรคหัวเหลือง (infection with yellow head virus) 
(20) โรคหางขาว (white tail disease) 
(21) โรคอาร์เอสไอวี (RSIV disease หรือ red sea bream iridoviral disease) 
(22) โรคอียูเอส (EUS หรือ epizootic ulcerative syndrome) 
(23) โรคอีเอชเอ็น (EHN หรือ epizootic haematopoietic necrosis) 
(24) โรคเอเอชพีเอ็นดี (AHPND หรือ acute hepatopancreatic necrosis disease) 
(25) โรคเอชพีวี (HPV disease หรือ hepatopancreatic parvovirus disease) 
(26) โรคเอสวีซี (SVC หรือ spring viraemia of carp) 
(27) โรคเอ็นเอชพ ี(NHP หรือ necrotising hepatopancreatitis) 
(28) โรคเอ็มบีวี (MBV disease หรือ spherical baculovirosis) 
(29) โรคแอบาโลนีเฮอร์พีสไวรัส (infection with abalone herpesvirus) 
(30) โรคไอพีเอ็น (IPN หรือ infectious pancreatic necrosis) 
(31) โรคไอเอชเอชเอ็น (IHHN หรือ infectious hypodermal and haematopoietic necrosis) 
(32) โรคไอเอชเอ็น (IHN หรือ infectious haematopoietic necrosis) 

   (33) โรคไอเอ็มเอ็น (IMN หรือ infectious myonecrosis) 
(34) โรคไอเอสเอ (ISA หรือ infection with infectious salmon anaemia virus) 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ภาคผนวก ค 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เรื่อง แต่งตั้งสัตวแพทย์ 
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

 
 อาศัยอ้านาจตามความในค้านิยามค้าว่า “สัตวแพทย์” ตามมาตรา 4 (2) ประกอบมาตรา 5 
แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 รัฐมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 2 แต่งตั้งให้ผู้ด้ารงต้าแหน่งต่อไปนี้ของกรมปศุสัตว์ เป็นสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  

พ.ศ. 2558 
(1) อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
(2) รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
(3) ผู้เชี่ยวชาญกรมปศุสัตว์ 
(4) ผู้อ้านวยการส้านักควบคุม ป้องกัน และบ้าบัดโรคสัตว์ 
(5) ผู้อ้านวยการส้านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
(6) ผู้อ้านวยการส้านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
(7) ผู้อ้านวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 
(8) ปศุสัตว์เขต 
(9) ปศุสัตว์จังหวัด 
(10) ปศุสัตว์อ้าเภอ 
(11) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ 
(12) ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร 
ข้อ 3 แต่งตั้งให้ผู้ด้ารงต้าแหน่งต่อไปนี้ของกรมประมง เป็นสัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ. 2558 โดยให้มีอ้านาจหน้าที่ปฏิบัติการเฉพาะในส่วนของสัตว์หรือซากสัตว์ประเภทสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก 
ครัสเตเชียน จระเข้ ตะโขง ตะพาบน้้า เต่า ปลา ปลิงทะเล พะยูน โพลีคีท แมวน้้า โลมา วาฬ สิงโตทะเล หมึก 
หอย และแอลลิแกเตอร์ 

(1) อธิบดีกรมประมง 
(2) รองอธิบดีกรมประมง 
(3) ผู้เชี่ยวชาญกรมประมง 
(4) ผู้อ้านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด 
(5) ผู้อ้านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
(6) ผู้อ้านวยการกองบริหารจัดการด้านการประมง 
(7) ผู้อ้านวยการกองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง 
(8) ผู้อ้านวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
(9) ผู้อ้านวยการกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง 
(10) ผู้อ้านวยการกองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้้า 
(11) ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้า 
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(12) ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้้าจืด 
(13) ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยสัตว์น้้าสวยงามและพรรณไม้น้้า 
(14) ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้้าชายฝั่ง 
(15) ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 
(16) ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
(17) ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
(18) ผู้อ้านวยการส่วนอนุญาตและก้าหนดมาตรการประมง 
(19) ผู้อ้านวยการส่วนควบคุมการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต 
(20) ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด 
(21) ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
(22) ผู้อ้านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
(23) ผู้อ้านวยการศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
(24) ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า 
(25) นักวิชาการประมง ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด 

กองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กองบริหารจัดการด้านการประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้า 
(26) นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 

กองพัฒนาระบบมาตรฐานสินคา้ประมง กองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้้า และศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพ
สัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า 

(27) ประมงจังหวัด 
(28) ประมงพ้ืนที่ 
(29) หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้้า 
(30) นักวิชาการประมง ระดับปฏิบัติการขึ้นไป ในสังกัดส้า นักงานประมงจังหวัดและส้านักงานประมง

พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
ข้อ 4 ให้สัตวแพทย์ตามข้อ 2 (1) - (7) และข้อ 3 (1) - (26) มีอ้านาจด้าเนินการตามพระราชบัญญัติโรค

ระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ทั่วราชอาณาจักร 
ข้อ 5 ให้สัตวแพทย์ตามข้อ 2 (8) - (12) และข้อ 3 (27) - (30) มีอ้านาจด้าเนินการ 

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ภายในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ และในกรณีที่มีค้าสั่งมอบหมาย 
ให้เป็นชุดเฉพาะกิจให้มีอ้านาจในพื้นที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วย 
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ภาคผนวก ง 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เรื่อง แต่งตั้งสารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. 2558 

 
อาศั ย อ้ านาจตามความ ในค้ านิ ย ามค้ า ว่ า  “สารวั ต ร” ตามมาตรา  4  ประกอบมาตรา  5                           

แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 2  แต่งตั้ ง ให้ผู้ ด้ ารงต้าแหน่งดังต่อไปนี้ของกรมปศุสัตว์  เป็นสารวัตรตามพระราชบัญญัติ                  

โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
(1) อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
(2) รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
(3 ) ผู้ เชี่ ยวชาญในสั งกัดส้ านักควบคุม  ป้องกัน  และบ้าบัดโรคสัตว์  กองสารวัตรและกั กกัน                    

และกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 
(4) ผู้อ้านวยการส้านักในสังกัดกรมปศุสัตว์ 
(5) ผู้อ้านวยการกองในสังกัดกรมปศุสัตว์ 
(6) เลขานุการกรม 
(7) ผู้อ้านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(8) ผู้อ้านวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
(9) นายสัตวแพทย์ ส้านักควบคุม ป้องกัน และบ้าบัดโรคสัตว์ 
(10) สัตวแพทย์ ส้านักควบคุม ป้องกัน และบ้าบัดโรคสัตว์ 
(11) นายสัตวแพทย์ ส้านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
(12) สัตวแพทย์ ส้านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
(13) นักวิชาการสัตวบาล ส้านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
(14) นายสัตวแพทย์ ส้านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
(15) สัตวแพทย์ ส้านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
(16) นายสัตวแพทย์ กองสารวัตรและกักกัน 
(17) สัตวแพทย์ กองสารวัตรและกักกัน 
(18) นักวิชาการสัตวบาล กองสารวัตรและกักกัน 
(19) นักจัดการงานทั่วไป กองสารวัตรและกักกัน 
(20) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ 
(21) นายสัตวแพทย์ ด่านกักกันสัตว์ 
(22) สัตวแพทย์ ด่านกักกันสัตว์ 
(23) พนักงานราชการด่านกักกันสัตว์  ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  และผ่านการฝึกอบรม           

ตามหลักสูตรที่กรมปศุสัตว์ก้าหนด 
(24) นิติกรซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดส้านักกฎหมาย  ส้านักควบคุม ป้องกัน และบ้าบัดโรคสัตว์         

ส้านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ส้านักงานปศุสัตว์เขต และกองสารวัตรและกักกัน 
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(25 ) นิติกรซึ่ งเป็นพนักงานราชการในสังกัดส้านักกฎหมาย  ส้านักควบคุม  ป้องกัน และบ้าบัด              
โรคสัตว์ ส้านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  ส้านักงานปศุสัตว์เขต และกองสารวัตร            
และกักกัน ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรมปศุสัตว์ก้าหนด 

(26) ปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร 
(27) นายสัตวแพทย์ ส้านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
(28) สัตวแพทย์ ส้านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
(29) นักวิชาการสัตวบาล ส้านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
(30) ปศุสัตว์อ้าเภอ ส้านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
(31) นายสัตวแพทย์ ส้านักงานปศุสัตว์อ้าเภอ ส้านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
(32) สัตวแพทย์ ส้านักงานปศุสัตว์อ้าเภอ ส้านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
(33) นักวิชาการสัตวบาล ส้านักงานปศุสัตว์อ้าเภอ ส้านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
(34) ปศุสัตว์เขต 
(35) นายสัตวแพทย์ ส้านักงานปศุสัตว์เขต 
(36) สัตวแพทย์ ส้านักงานปศุสัตว์เขต 
(37) นักวิชาการสัตวบาล ส้านักงานปศุสัตว์เขต 
(38) ปศุสัตว์จังหวัด 
(39) นายสัตวแพทย์ ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
(40) สัตวแพทย์ ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
(41) นักวิชาการสัตวบาล ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
(42) ปศุสัตว์อ้าเภอ 
(43) นายสัตวแพทย์ ส้านักงานปศุสัตว์อ้าเภอ 
(44) สัตวแพทย์ ส้านักงานปศุสัตว์อ้าเภอ 
ข้อ 3  แต่งตั้ ง ให้ผู้ ด้ ารงต้าแหน่งดังต่อไปนี้ของกรมประมง  เป็นสารวัตรตามพระราชบัญญัติ                   

โ รคระบาดสัตว์  พ .ศ . 2558  โดยให้มี อ้ านาจเฉพาะการก้ ากับดูแลสัตว์หรื อซากสัตว์ประเภทสัตว์                    
สะเทินน้้ าสะเทินบก  ครัส เต เชี ยน  จระเข้  ตะโขง  ตะพาบน้้ า  เต่ า  ปลา  ปลิ งทะเล  พะยูน  โพลีคีท                     
แมวน้้า โลมา วาฬ สิงโตทะเล หมึก หอย และแอลลิแกเตอร์ 

(1) อธิบดีกรมประมง 
(2) รองอธิบดีกรมประมง 
(3) ผู้ตรวจราชการกรม 
(4) ผู้อ้านวยการกองบริหารจัดการด้านการประมง 
(5) ผู้อ้านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด 
(6) ผู้อ้านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
(7) ผู้อ้านวยการกองพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง 
(8) ผู้อ้านวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล 
(9) ผู้อ้านวยการกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 
(10) ผู้อ้านวยการกองพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าประมง 
(11) ผู้อ้านวยการกองวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้้า 
(12) ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้้า 
(13) ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้้าจืด 
(14) ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้้าชายฝั่ง 
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(15) ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 
(16) ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง 
(17) ผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยสัตว์น้้าสวยงามและพรรณไม้น้้า 
(18) ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืด 
(19) ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 
(20) ผู้อ้านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
(21) ผู้อ้านวยการศูนย์พัฒนาประมงพ้ืนที่ลุ่มน้้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ 
(22) ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า 
(23) ประมงจังหวัด 
(24) ประมงพ้ืนที่ 
(25) นักวิชาการประมง 
(26) นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร 
(27) เจ้าพนักงานประมง 
(28) พนักงานราชการสังกัดกรมประมง  ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และผ่านการฝึกอบรม         

ตามหลักสูตรที่กรมประมงก้าหนด ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากกรมปศุสัตว์                              ข้อ 
4 ให้สารวัตรตามข้อ 2 (1) - (25) และข้อ 3 (1) - (22) มีอ้านาจด้าเนินการ 

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ทั่วราชอาณาจักร 
ข้อ 5 ให้สารวัตรตามข้อ 2 (26) - (44) และข้อ 3 (23) - (28) มีอ้านาจด้าเนินการ                                  ตาม

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ และในกรณีที่มีค้าสั่งมอบหมาย       ให้
ปฏิบัติงานในรูปแบบชุดเฉพาะกิจในพ้ืนที่อ่ืน ให้มีอ้านาจในพื้นที่ท่ีได้รับมอบหมายนั้นด้วย 

 
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558 

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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  ภาคผนวก จ 
ประกาศกรมปศุสัตว์ 

เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการท าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด 
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือสัตว์หรือซากสัตว์ท่ีเป็นพาหะของโรคระบาด 

พ.ศ. 2558 
 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการท้าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัย                           ว่า
เป็นโรคระบาด หรือสัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลใน
การควบคุมโรคระบาด และสอดคล้องกับการด้าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร 
ตลอดจนเป็นการลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

อ า ศั ย อ้ า น า จ ต า ม ค ว า ม ใ น ม า ต ร า  1 3  (4 ) ป ร ะ ก อ บ ม า ต ร า  6  แ ห่ ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ                                      
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดสามสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 2 ในประกาศนี้ 
“สัตว์” หมายความว่า สัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“ซากสัตว์” หมายความว่า 
(1) ร่างกายหรือส่วนของร่างกายสัตว์ที่ตายแล้ว 
(2) สิ่งใด ๆ ที่ได้จากสัตว์ที่มีชีวิตหรือสัตว์ที่ตายแล้ว 
(3) อาหารสุกท่ีท้า ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตว์ ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก้าหนด 
(4) สิ่งประดิษฐ์ส้าเร็จรูปที่ท้าจากซากสัตว์ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก้าหนด 
“โรคระบาด” หมายความว่า โรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“พาหะของโรคระบาด” หมายความว่า พาหะของโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สัตวแพทย”์ หมายความว่า สัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
“สัตว์ที่เป็นโรคระบาด” หมายความว่า สัตว์ที่ได้รับเชื้อโรคระบาดทั้งท่ีแสดงอาการและไม่แสดงอาการ 
“สัตว์ที่มี เหตุ อันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด” หมายความว่า  สัตว์ที่สัตวแพทย์ พิจารณาแล้ว                

เห็นว่ามีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นสัตว์ที่มาจากแหล่งที่เกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่ามีโรคระบาดและมีโอกาสสัมผัสกับเชื้อโรคระบาด 
(2) เป็นสัตว์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและมีอาการคล้ายโรคระบาด 
“สัตว์ที่ เป็นพาหะของโรคระบาด” หมายความว่ า  สัตว์ซึ่ ง ไม่ปรากฏอาการของโรคระบาด                     

แต่มีเชื้อโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าได้รับเชื้อโรคระบาดซึ่งอาจติดต่อคนหรือสัตว์อ่ืนได้ 
“ซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด” หมายความว่า 
(1 ) ซากสัตว์ที่ มาจากสัตว์ที่ เป็นโรคระบาดหรือสัตว์ที่ มี เหตุ อันควรสงสัยว่า เป็นโรคระบาด                   

หรือสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด หรือ 
(2) ซากสัตว์ที่มี เหตุอันควรสงสัยว่ามี เชื้อโรคระบาด  เช่น ซากสัตว์มาจากแหล่งที่มีโรคระบาด              

หรือสงสัยว่ามีโรคระบาด หรือไม่ทราบแหล่งที่มา หรือไม่มีเอกสารรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์                           จาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือไม่มีหีบห่อที่ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้ เป็นต้น 

“ผู้มี อ้านาจสั่ งท้ าลาย” หมายความว่า  สัตวแพทย์หรือผู้ รักษาราชการแทนหรือผู้ รักษาการ                    
ในต้าแหน่ง  ที่ เป็นสัตวแพทย์แห่งท้องที่ที่พบสัตว์ที่ เป็นโรคระบาด  หรือสัตว์ที่มี เหตุ อันควรสงสัยว่า                   
เป็นโรคระบาด หรือสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด แล้วแต่กรณี 
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ข้อ 3 ในการท้าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือการท้าลาย
สัตว์หรือซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดตามระเบียบนี้ ให้ผู้มีอ้านาจสั่งท้าลายด้าเนินการเพ่ือให้เจ้าของสัตว์
หรือซากสัตว์ได้รับค่าชดใช้ราคาสัตว์หรือซากสัตว์ ตามอัตราที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่เจ้าของสัตว์หรือซากสัตว์ได้จงใจกระท้าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เจ้าของสัตว์
หรือซากสัตว์จะไม่ได้รับค่าชดใช้ราคาสัตว์หรือซากสัตว์ที่ถูกสั่งท้าลาย 

ข้อ 4 ให้ผู้อ้านวยการส้านักควบคุม ป้องกัน และบ้าบัดโรคสัตว์รักษาการตามประกาศนี้ 
 

หมวด 1 
การท าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด 

หรือสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด 
 

ข้อ 5 สัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือสัตว์ที่เป็น                พาหะ
ของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์ตามข้อ 6 ซึ่งเป็นผู้มีอ้านาจสั่งท้าลายออกค้าสั่งเป็นหนังสือให้ท้าลายสัตว์    และให้
ด้าเนินการท้าลายสัตว์ ณ จุดที่พบโรคระบาดสัตว์หรือสถานที่อ่ืนใดที่สัตวแพทย์เห็นสมควร 

ข้อ 6 ให้สัตวแพทย์ในต้าแหน่งต่อไปนี้ มีอ้านาจสั่งท้าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาดหรือสัตว์                        ที่
มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด หรือสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ                    ตาม
ชนิดของสัตว์ต่อเจ้าของรายหนึ่ง ๆ ได้ไม่เกินจ้านวนดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้อ้านวยการส้านักควบคุม ป้องกัน และบ้าบัดโรคสัตว์ หรือผู้อ้านวยการกองสารวัตร                   และ
กักกัน มีอ้านาจสั่งท้าลายสัตว์ทั่วราชอาณาจักร 

(ก) ม้า โค กระบือ ลา ล่อ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือรวมกันรายละไม่เกิน 
1,000 ตัว 

(ข) นก ไก ่เป็ด ห่าน ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือรวมกันรายละไม่เกิน 1,000,000 ตัว 
(ค) สุนัข แมว ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือรวมกันรายละไม่เกิน 500 ตัว 

(2) ปศุสัตว์เขต มีอ้านาจสั่งท้าลายสัตว์ในพ้ืนที่เขตท่ีรับผิดชอบ 
(ก) ม้า โค กระบือ ลา ล่อ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือรวมกันรายละไม่เกิน  

500 ตัว 
(ข) นก ไก ่เป็ด ห่าน ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือรวมกันรายละไม่เกิน 500,000 ตัว 
(ค) สุนัข แมว ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือรวมกันรายละไม่เกิน 200 ตัว 

(3) ปศุสัตว์จังหวัด มีอ้านาจสั่งท้าลายสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 
(ก) ม้า โค กระบือ ลา ล่อ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือรวมกันรายละไม่เกิน 

100 ตัว 
(ข) นก ไก ่เป็ด ห่าน ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือรวมกันรายละไม่เกิน 200,000 ตัว 
(ค) สุนัข แมว ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือรวมกันรายละไม่เกิน 100 ตัว 

(4) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ มีอ้านาจสั่งท้าลายสัตว์ในด่านกักกันสัตว์ หรือสถานที่กักกันสัตว์ที่อยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบของด่านกักกันสัตว์นั้น ๆ 

(ก) ม้า โค กระบือ ลา ล่อ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือรวมกันรายละไม่เกิน  
50 ตัว 

(ข) นก ไก ่เป็ด ห่าน ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือรวมกันรายละไม่เกิน 10,000 ตัว 
(ค) สุนัข แมว ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือรวมกันรายละไม่เกิน 20 ตัว 
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(5) ปศุสัตว์อ้าเภอ มีอ้านาจสั่งท้าลายสัตว์ในพ้ืนที่อ้าเภอที่รับผิดชอบ 
(ก) ม้า โค กระบือ ลา ล่อ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือรวมกันรายละไม่เกิน  

50 ตัว 
(ข) นก ไก ่เป็ด ห่าน ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือรวมกันรายละไม่เกิน 50,000 ตัว 
(ค) สุนัข แมว ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือรวมกันรายละไม่เกิน 50 ตัว 

การสั่งท้าลายสัตว์จ้านวนที่เกินกว่าอ้านาจของปศุสัตว์อ้าเภอ ให้เป็นอ้านาจของปศุสัตว์จังหวัด 
การสั่งท้าลายสัตว์จ้านวนที่เกินกว่าอ้านาจของปศุสัตว์จังหวัด ให้เป็นอ้านาจของปศุสัตว์เขต 
การสั่งท้าลายสัตว์จ้านวนที่เกินกว่าอ้านาจของหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ ให้เป็นอ้านาจของผู้อ้านวยการกอง

สารวัตรและกักกัน 
การสั่งท้าลายสัตว์จ้านวนที่เกินกว่าอ้านาจของปศุสัตว์เขต ให้เป็นอ้านาจของผู้อ้านวยการส้านักควบคุม 

ป้องกัน และบ้าบัดโรคสัตว์ 
ข้อ 7 การสั่งท้าลายสัตว์ชนิดอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  หรือจ้านวนที่เกินกว่าอ้านาจของ

ผู้อ้านวยการส้านักควบคุม ป้องกัน และบ้าบัดโรคสัตว์ หรืออ้านาจของผู้อ้านวยการกองสารวัตรและกักกัน        
ให้เป็นอ้านาจของอธิบดีกรมปศุสัตว์ 

อธิบดีกรมปศุสัตว์มีอ้านาจสั่งท้าลายสัตว์ทั่วราชอาณาจักร 
ข้อ 8 ในการท้าลายสัตว์ที่เป็นโรคระบาด หรือสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด                  หรือ

สัตว์ที่ เป็นพาหะของโรคระบาดให้ด้าเนินการตามหลักการการุณยฆาต โดยใช้วิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง     
ดังต่อไปนี้ 

(1) ใช้สารเคมีให้สัตว์กิน ฉีด หรือสูดดมเข้าร่างกายสัตว์เพ่ือให้สัตว์นั้นตายโดยไม่ทรมาน 
(2) ท้าลายสัตว์ด้วยปืนชนิดยิงสัตว์โดยเฉพาะ ยิงสัตว์นั้นให้ตาย 
(3) ท้าลายสัตว์ด้วยอาวุธปืนตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และสิ่งเทียมอาวุธปืน 
(4) กรณ ีนก ไก ่เป็ด ห่าน ใช้วิธีการดึงคอให้สัตว์ตาย 
(5) ท้าลายสัตว์ด้วยวิธีอ่ืนตามที่ผู้มีอ้านาจสั่งท้าลายก้าหนด 
ข้อ 9 ซากสัตว์ซึ่งได้จากการท้าลายในข้อ 8 ให้ผู้ท้าลายด้าเนินการท้าลายซากสัตว์นั้น                        ตาม

วิธีการที่ก้าหนดไว้ในข้อ 11 
 

หมวด 2 
การท าลายซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด 

 
ข้อ 10 ซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด ให้สัตวแพทย์ตามข้อ 6 ซึ่งเป็นผู้มีอ้านาจสั่งท้าลายออกค้าสั่ง

เป็นหนังสือให้ท้าลายซากสัตว์นั้น และให้ด้าเนินการท้าลายซากสัตว์ ณ จุดที่พบโรคระบาดหรือจุดที่พบซากสัตว์
หรือสถานที่อันใดที่สัตวแพทย์เห็นสมควร 

ข้อ 11 ให้ท้าลายซากสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคระบาด ตามลักษณะของซากสัตว์นั้น คือ 
(1) ซากสัตว์ซึ่งมีลักษณะยังเป็นตัวสัตว์ทั้งตัวอยู่ 

(ก) ให้ผู้มีอ้านาจสั่งท้าลายมีค้าสั่งให้ฝังซากสัตว์โดยให้ส่วนบนสุดของซากสัตว์อยู่ใต้ระดับผิวดิน 
ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และส้าหรับซากสัตว์ใหญ่ให้พูนดินกลบหลุมเหนือระดับผิวดิน                                    ไม่
น้อยกว่า 50 เซนติเมตร อีกด้วย และใช้สารเคมีที่สามารถท้าลายเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อโรคต่าง ๆ                 โดย
การแช่ ราด หรือโรยที่ส่วนต่าง ๆ ของซากสัตว์นั้นจนทั่ว รวมถึงบริเวณปากหลุมที่ฝังซากสัตว์นั้นด้วยหรือ 

(ข) ใช้ไฟเผาท้าลายซากสัตว์นั้นให้ไหม้จนสิ้น หรือ 
(ค) ใช้วิธีการท้าลายซากสัตว์ด้วยวิธีอ่ืนตามที่ผู้มีอ้านาจสั่งท้าลายก้าหนด 
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(2) ซากสัตว์ซึ่งไม่มีลักษณะเป็นซากสัตว์ทั้งตัว  หรือเป็นสิ่งใด ๆ ที่ได้จากสัตว์ที่มีชีวิตหรือสัตว์                 
ที่ตายแล้ว ให้ท้าลายตามวิธีที่ก้าหนดใน (1) โดยอนุโลม 

กรณีซากสัตว์ที่ตัดออกจากสัตว์ขณะที่สัตว์ยังมีชีวิต  เช่น งา เขา และขน เมื่อสัตวแพทย์พิจารณา         
แล้วเห็นว่าซากสัตว์นั้นยังใช้เป็นประโยชน์ได้ ให้จัดการท้าลายเชื้อโรคระบาดด้วยวิธีพ่น แช่ ราด อบด้วยสารเคมี
หรือความร้อนที่สามารถท้าลายเชื้อโรคได้ จนกว่าซากสัตว์นั้นปลอดจากเชื้อโรคระบาด ตามหลักวิชาการสัตวแพทย์ 

 
หมวด 3 

แบบเอกสาร 
 

ข้อ 12 หนังสือสั่งท้าลายสัตว์หรือซากสัตว์ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแบบ                            ที่
กรมปศุสัตว์ก้าหนด 

 
ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

อยุทธ์ หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศกรมประมง 

เรื่อง ก้าหนดหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนญุาตน้าเขา้ 
สัตวน์้้าหรือผลติภัณฑ์สัตวน์้า้ 

พ.ศ. 2560 
-------------------------------------- 

อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 92 วรรคสี่ แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
อธิบดีกรมประมงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า  “ประกาศกรมประมง  เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข                 
ในการขออนุญาตและการอนุญาตน้าเข้าสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า พ.ศ. 2560” 

ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 เรื่อง ก้าหนดเกณฑ ์

วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตน้าเข้าสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า  พ.ศ. 2558              
ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
“สัตว์น้้า” หมายความว่า สัตว์น้้าตามพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ยกเว้นชนิดพันธุ์สัตว์น้้า    ที่

รัฐมนตรีประกาศก้าหนดตามมาตรา 65 แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
“ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าตามพระราชก้าหนดการประมง  พ.ศ. 2558          

ที่มีส่วนผสมของสัตว์น้้าผสมอยู่เกินร้อยละยี่สิบ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ส้าเร็จรูป 
“สิ่งประดิษฐ์ส้าเร็จรูป” หมายความว่า สิ่งประดิษฐ์ที่ท้าข้ึนจากสัตว์น้้าหรือมีชิ้นส่วนสัตว์น้้า              เป็น

ส่วนประกอบและผ่านกรรมวิธีแปรสภาพ พร้อมใช้งานเพื่อการอุปโภค 
“วันน้าเข้า” หมายความว่า วันที่ยานพาหนะหรือสัตว์น้้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าเดินทางเข้ามา               

ในราชอาณาจักร 

ข้อ 4 ประกาศฉบับนี้มิให้ใช้บังคับแก่กรณีการน้าสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าที่ เรือประมงไทย            
จับได้จากการท้าการประมงโดยชอบด้วยกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักร 

ข้อ  5  ผู้ ใดประสงค์จะขออนุญาตน้ า เข้ าสั ตว์น้้ าหรื อผลิตภัณฑ์สั ตว์น้้ า ให้ ยื่ นค้ าขออนุญาต                     
ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(1) กรณีบุคคลธรรมดา ให้แนบส้าเนาบัตรประชาชน หรือส้าเนาหนังสือเดินทาง 
(2) กรณีเป็นนิติบุคคล ให้แนบ 

(2.1) ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
(2.2) ส้าเนาบัตรประชาชน หรือส้าเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอ้านาจของนิติบุคคล 

(3) ในกรณีที่มอบอ้านาจให้ผู้อ่ืนมายื่นค้าขอแทน ให้แนบหลักฐานต่อไปนี้ด้วย 
(3.1) หนังสือมอบอ้านาจ 
(3.2) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน หรือส้าเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ้านาจ 

 (4) เอกสารอ่ืนใดที่แสดงได้ว่ามิใช่สัตว์น้้าที่ได้มาจากการท้าการประมงหรือได้มาจากการท้าการประมง
โดยชอบด้วยกฎหมาย 

(5) กรณียื่นผ่านระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต
ของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) ผู้ยื่นค้าขอต้องเป็นผู้ผ่านการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ 
พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลเอกสารตาม (4) 
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ข้อ 6 การยื่นค้าขออนุญาตให้ยื่น ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กองควบคุมการค้าสัตว์น้้าและปัจจัยการผลิต กรมประมง หรือ

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้า หรือด่านตรวจสัตว์น้้าในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(2) ในพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน นอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ 

(ก) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้า หรือด่านตรวจสัตว์น้้า ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
(ข) ส้านักงานประมงจังหวัดในกรณีที่ไม่อยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของด่านตรวจสัตว์น้้า 

(3) ยื่นผ่านระบบเชื่อมโยงค้าขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ต      
ของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) 

(4) สถานที่และวิธีการอ่ืนตามที่อธิบดีก้าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ 7 เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบว่าสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าได้มาจากการท้าการประมงโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้แยกการน้าเข้าสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าโดยระบุวัตถุประสงค์ในการน้าเข้า  ซึ่งให้พิจารณา
จากปริมาณท่ีน้าเข้า หรือวัตถุประสงค์ส้าคัญ ดังนี้ 

(1 ) น้าเข้าเ พ่ือการค้า  หมายความว่า  การน้าสัตว์น้้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้ าเข้ามาเ พ่ือจ้าหน่าย
ภายในประเทศ 

(2) น้าเข้าเพ่ือการส่งออก หมายความว่า การน้าสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าเข้ามาเพ่ือส่งออกไป     
นอกราชอาณาจักร โดยไม่มีการจ้าหน่ายภายในประเทศ แต่เป็นเพียงการน้าเข้ามาเพ่ือเปลี่ยนถ่ายน้้า หรือเปลี่ยน
อากาศหรือเปลี่ยนภาชนะบรรจุ 

(3) น้าเข้าเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ หมายความว่า การน้าสัตว์น้้าเข้ามาเพ่ือเลี้ยงดูเป็นสัตว์น้้าสวยงาม      
ทั้งนี ้ในปริมาณท่ีพอสมควร 

(4) น้าเข้าเพ่ือการเพาะเลี้ยง หมายความว่า การน้าเข้าสัตว์น้้าขนาดเล็กมาเพ่ือการเลี้ยง เพ่ือเพ่ิมขนาด
น้้าหนัก รวมทั้งเพ่ือใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ต่อไปด้วย 

(5) น้าเข้าเพ่ือท้าพันธุ์ หมายความว่า การน้าเข้าสัตว์น้้าขนาดพ่อแม่พันธุ์เข้ามาเพ่ือใช้ในการเพาะพันธุ์ 
(6) น้าเข้ามาเลี้ยงเพ่ือการส่งออก หมายความว่า การน้าเข้ามาเลี้ยงในช่วงเวลาหนึ่งแล้วส่งออกไป       

โดยไม่มีการจ้าหน่ายภายในประเทศ โดยมีหนังสือประทับตรารับรองการตรวจสอบการน้าเข้าและส่งออกท่ีถูกต้อง 
(7) น้าเข้าเพ่ือการบริโภค หมายความว่า การน้าสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าเข้ามาเพ่ือเป็นอาหาร    

หรือใช้ประกอบเป็นอาหาร 
(8) น้าเข้าเพ่ือการศึกษาวิจัย หมายความว่า การน้าเข้าสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้ามาเพ่ือท้าการศึกษาวิจัย 

โดยมีโครงการศึกษาวิจัยประกอบการขออนุญาต 
(9) น้าเข้ามาผลิตเพ่ือส่งออก หมายความว่า การน้าสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าเข้ามาเพ่ือแปรรูป      

เพ่ือการส่งออกท้ังหมดหรือบางส่วน 
(10) น้าเข้าเพ่ือการอ่ืน หมายความว่า การน้าสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าเข้ามาโดยมีวัตถุประสงค์       

ที่นอกเหนือจากที่ก้าหนดไว้ใน (1) - (9) 

ข้อ 8 ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค้าขออนุญาตน้าเข้าสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าก่อนการน้าเข้า 1 วันท้าการ 
เว้นแต่การน้าติดตัวเข้ามาให้ขออนุญาตในวันน้าเข้าก็ได้ 

ข้อ 9 เมื่อได้รับค้าขอรับใบอนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของค้าขอรับ
ใบอนุญาตและเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ 

กรณีท่ีค้าขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนให้แจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตแก้ไขเพ่ิมเติมค้าขอรับใบอนุญาต หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนด 
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กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพ่ิมเติมค้าขอรับใบอนุญาต หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้อง
และครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก้าหนดให้ถือว่าค้าขอรับใบอนุญาตนั้นเป็นอันยกเลิกนับแต่วันที่พ้นก้าหนด
ระยะเวลาดังกล่าว และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ 

กรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นควรอนุญาต ให้ออกใบอนุญาตให้น้าเข้าสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า 
ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ 

ข้อ 10 เมื่อสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้ามาถึงศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้้าหรือด่านตรวจสัตว์น้้า
ให้ผู้น้าเข้าแสดงใบอนุญาตและเอกสารการน้าเข้าดังต่อไปนี้ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ท่าเข้า และให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าให้ถูกต้องตามใบอนุญาต 

10.1 การน้าเข้าโดยเรือประมง เรือขนถ่ายหรือเรือขนส่งสัตว์น้้าเป็นการเฉพาะต้องแสดงส้าเนาแบบ
รายงานผลการตรวจเรือ  (Port inspection Report) หรือใบรับรองการจับสัตว์น้้ า (Catch Certificate)            
และใบก้ากับการซื้อขาย (Invoice) หรือใบตราส่งสินค้าทางทะเล (Bill of lading)(ถ้ามี) 

10.2 การน้าเข้าที่มิใช่การน้าเข้าตาม 10.1 ต้องแสดงใบรับรองการจับสัตว์น้้า(Catch Certificate)   หรือ
ส้าเนาการแจ้งน้าสินค้าออกจากต้นทาง (Custom Clearance) หรือส้าเนาใบขนสินค้าขาออก (Custom Declaration) 
หรือใบรับรองให้ส่งออกสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ และใบก้ากับการซื้อขาย 
(Invoice) และใบตราส่งสินค้าทางอากาศ (Air waybill) หรือใบตราส่งสินค้าทางทะเล (Bill of lading) (ถ้ามี) 

ความในวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับกับสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า ดังต่อไปนี้ 
(1) สัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าติดตัวน้าเข้าพอสมควร 
(2) สินค้าท่ีถูกส่งกลับ 

ข้อ 11 กรณีตรวจสอบสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าแล้ว พบว่าถูกต้องครบถ้วน ซึ่งมีเอกสารแสดงได้ว่า
สัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นได้มาจากการท้าการประมงโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจปล่อยสัตว์น้้า
หรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า 

ข้อ 12 ใบอนุญาตที่ออกตามประกาศนี้จะมีผลเป็นการอนุญาตโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายต่อเมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้ามีชนิดพันธุ์ ขนาด จ้านวน หรือปริมาณถูกต้องตามที่ระบุใน
ใบอนุญาต 

ข้อ 13 ใบอนุญาตตามประกาศนี้มีอายุหกสิบวันนับแต่วันที่อนุญาต 

ข้อ 14 ค้าขอรับใบอนุญาตใดที่ได้ยื่นไว้ตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558              เรื่อง 
ก้าหนดหลักเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตน้าเข้าสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า พ.ศ. 
2558 ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับและอยู่ในระหว่างการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นค้าขอที่ยื่นตาม
ประกาศนี้โดยอนุโลม 

ข้ อ  15  ใ บอนุญ าตที่ ไ ด้ อ อ ก ใ ห้ ต า มปร ะก า ศก ร มปร ะม ง  ล ง วั นที่  29  ธั น ว าคม  25 5 8                                          
เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตน้าเข้าสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า 
พ.ศ. 2558 ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นผล 

ข้อ 16 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก้าหนดหกสิบวันนับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา    
                

ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
อดิศร พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง 
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ภาคผนวก ช  
ประกาศกรมประมง 

เรื่อง ปรับปรุงเงื่อนไขการอนุญาตให้น้าปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้ระบบกักกันโรค  
----------------------------------------------------- 

   ตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง การอนุญาตให้น้าปลาตระกูลคาร์พ
เข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้ระบบการกักกันโรค ก้าหนดให้มีการอนุญาตให้น้าปลาตระกูลคาร์พเข้ามาใน
ราชอณาจักรเพ่ือการเพาะเลี้ยงภายใต้ระบบการกักกันโรค โดยให้ผู้ประสงค์จะขออนุญาตดังกล่าวต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ท้ายประกาศ นั้น 

   เนื่องจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ หรือ OIE ได้แนะน้ามาตรฐานการตรวจ
วินิจฉัยโรคเคเอชวีในคู่มือการตรวจวินิจฉัยโรคตามบัญชีรายชื่อโรคของ OIE แล้ว เพ่ือให้การพิจารณาอนุญาตให้
น้าปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือการเพาะเลี้ยงภายใต้ระบบการกักกันโรคของประเทศไทยเป็นไป
โดยสอดคล้องกับสุขอนามัย (Sanitary and Phytosanitary agreement) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)   
กรมประมงจึงให้ยกเลิกเงื่อนไขการอนุญาตให้น้าปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือการเพาะเลี้ย ง    
แนบท้ายประกาศกรมประมง ฉบับดังกล่าวและให้ใช้เงื่อนไขการอนุญาตให้น้าปลาตระกูลคาร์พเข้ามาใน
ราชอาณาจักรเพ่ือการเพาะเลี้ยงที่ก้าหนดไว้แนบท้ายประกาศนี้แทน 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

       ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2551 
  (นางสมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์) 
       อดิบดีกรมประมง 
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เงื่อนไขการอนุญาตให้น าปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการเพาะเลี้ยง 
แนบท้ายประกาศกรมประมง เรื่อง ปรับปรุงเงื่อนไขการอนุญาตให้น้าปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักร 

ภายใต้ระบบการกักกันโรค ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2551 
------------------------------------------------------------------ 

 
  เพ่ือการป้องกันและควบคุมโรคเคเอชวี (KHV disease หรือ koi herpesvirus disease) และ 
โรคเอสวีซีวี (SVCV disease หรือ  Spring viraemia of carp virus disease)ให้สอดคล้องกับข้อแนะน้าจาก
องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (Office des International Epizooties หรือ OIE) กรมประมง           
จึงก้าหหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้น้าปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือการเพาะเลี้ยงภายใต้ระบบ
การกักกันโรคไว้ ดังนี้ 

1.  ผู้น้าเข้าต้องมีสถานกักกันโรคส้าหรับปลาตระกูลคาร์พที่จะน้าเข้าโดยสถานกักกันดังกล่าว            
ต้องได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานจากกรมประมงก่อนที่จะขออนุญาตน้าเข้า 

2.  เมื่อได้น้าปลาตระกูลคาร์พเข้ามาในราชอาณาจักรตามที่ได้รับอนุญาตแล้วผู้รับอนุญาตต้องน้าปลานั้น
ไปกักกันโรคไว้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วัน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของกรมประมงได้ตรวจสอบและพิสูจน์โรค 

3.  ปลาตระกูลคาร์พที่น้าเข้าจะต้องมีหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้้า (Health certificate)                     เป็น
ภาษาอังกฤษที่ลงนามรับรองโดยสัตวแพทย์ (veterinaarian officer) ผู้มีอ้านาจหน้าที่ของรัฐบาลประเทศผู้ส่งออก             
หรือเจ้าหน้าที่ (authorised officer) ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานรัฐบาล โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดการ
รับรองครบถ้วน ดังนี้ 
      (1)  ชื่อและท่ีอยู่ของเจ้าของ หรือผู้ส่งออก 

(2)  ชื่อและท่ีอยู่ของบริษัท หรือผู้น้าเข้า 
(3)  จ้านวนและขนาดของปลาตระกูลคาร์พ (ระบุชื่อวิทยาศาสตร์ และสามัญ) 
(4)  ระบุแหล่งก้าเนิด หรือแหล่งที่มาของปลาตระกูลคาร์พ 
(5)  ปลาตระกูลคาร์พนั้นต้องมาจากประเทศ เขต หรือฟาร์มซึ่งมีระบบการเฝ้าระวังโรคเคเอชวี  

และโรคเอสวีซีวี และมีการวินิจฉัยโรคตามมาตรฐานที่ก้าหนดโดย OIE 
   (6)  ปลาตระกูลคาร์พนั้นจะต้องมาจากแหล่งที่ไม่มีการตายโดยไม่ทราบสาเหตุในช่วง 3 เดือน 
ก่อนที่จะมีการส่งออก 
   (7)  ก่อนการส่งออก 7 - 10 วัน ปลาตระกูลคาร์พนั้นจะต้องมีการกักกันและได้รับการก้าจัด
ปรสิตภายนอก 
   (8)  สามารถใช้ตัวอย่างเอกสารรับรองสุขภาพ (Health certificate) ที่แนะน้าโดย OIE         
และในเอกสารรับรองจะต้องปรากฎการรับรองโรคเคเอชวี และโรคเอสวีซีวี 
 
หมายเหตุ  หากมีข้อสงสัยประการใดให้สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้้าจืด 
โทรศัพท์ 0-2579-4122, 0-2579-6803 และ 0-2579-6977 ในวันและเวลาราชการ 
 



Page | 103  
 

 
 



Page | 104  
 

 
 



Page | 105  
 

ภาคผนวก ซ  
ประกาศกรมประมง 

เรื่องก าหนด ชนิดสัตว์น้ าและโรคระบาดสัตว์น้ าที่น าเข้าสู่สถานกักกันสัตว์น้ าหรือที่พักซากสัตว์น้ า 
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ภาคผนวก ซ  
ระเบียบกรมปศุสัตว์ 

ว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. 2560 

                                                     . 
  เนื่องจากพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ก้าหนดให้อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ซึ่ง              อธิบดี
กรมปศุสัตว์มอบหมายมีอ้านาจเปรียบเทียบความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือโทษจ้าคุกไม่เกินหนึ่งปี    
  อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558                        อธิบดี
กรมปศุสัตว์จึงก้าหนดวางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติ               โรค
ระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการเปรียบเทียบความผิด                                     ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2560” 
  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
  “ความผิด” หมายความว่ า  ความผิดที่ มี โทษปรับสถาน เดี ยวหรื อ โทษจ้ าคุ ก ไม่ เ กินหนึ่ งปี                       
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
  “ผู้กระท้าความผิด” หมายความว่า ผู้ต้องหาว่ากระท้าความผิดตามระเบียบนี้ 
  “สัตวแพทย”์ หมายความว่า สัตวแพทย์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
  “สารวัตร” หมายความว่า สารวัตรตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
  “ผู้มีอ้านาจเปรียบเทียบความผิด” หมายความว่า คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดส่วนกลาง
คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดระดับเขต คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดระดับจั งหวัด           
คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดระดับอ้าเภอ คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดระดับด่านกักกันสัตว์    
แล้วแต่กรณี 
  “คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดส่วนกลาง” หมายความว่า คณะกรรมการเปรียบเทียบ                  
ความผิดผู้มีอ้านาจเปรียบเทียบความผิดที่ได้เกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดภายในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
  “คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดระดับเขต” หมายความว่า คณะกรรมการเปรียบเทียบ         
ความผิดผู้มีอ้านาจเปรียบเทียบความผิดที่ได้เกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดภายในพ้ืนที่เขตปศุสัตว์ที่รับผิดชอบ 
  “คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดระดับจังหวัด” หมายความว่า คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด  
ผู้มีอ้านาจเปรียบเทียบความผิดที่ได้เกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดภายในพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 
 “คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดระดับอ้าเภอ” หมายความว่า คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด   
ผู้มีอ้านาจเปรียบเทียบความผิดที่ได้เกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดภายในพ้ืนที่อ้าเภอที่รับผิดชอบ 
  “คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดระดับด่านกักกันสัตว์” หมายความว่า คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด 
ผู้มีอ้านาจเปรียบเทียบความผิดที่ได้เกิด หรืออ้าง หรือเชื่อว่าได้เกิดภายในพ้ืนที่ด่านกักกันสัตว์ที่รับผิดชอบ 
  ข้อ 4 ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดส่วนกลาง ประกอบด้วย 
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  (1) ผู้อ้านวยการส้านักควบคุม ป้องกัน และบ้าบัดโรคสัตว์ หรือผู้ซึ่งผู้อ้านวยการส้านักควบคุม ป้องกัน 
และบ้าบัดโรคสัตว์ มอบหมาย 
  (2) ผู้อ้านวยการกองสารวัตรและกักกัน หรือผู้ซึ่งผู้อ้านวยการกองสารวัตรและกักกันมอบหมาย 
  (3) ผู้อ้านวยการส้านักกฎหมาย หรือผู้ซึ่งผู้อ้านวยการส้านักกฎหมาย มอบหมาย 
  ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดระดับเขต ประกอบด้วย 
  (1) ปศุสัตว์เขตหรือผู้ซึ่งปศุสัตว์เขตมอบหมาย 
  (2) ผู้อ้านวยการส่วนสุขภาพสัตว์ 
  (3) ผู้อ้านวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
  ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดระดับจังหวัด ประกอบด้วย 
  ก. กรณีกรุงเทพมหานคร 
    (1) ปศุสัตว์กรุงเทพมหานครหรือผู้ซึ่งปศุสัตว์กรุงเทพมหานครมอบหมาย 
    (2) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
    (3) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
  ข. กรณีจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร 
    (1) ปศุสัตว์จังหวัดหรือผู้ซึ่งปศุสัตว์จังหวัดมอบหมาย 
    (2) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
    (3) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
  ข้อ 7 ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดระดับอ้าเภอ ประกอบด้วย 
  (1) ปศุสัตว์อ้าเภอหรือผู้ซึ่งปศุสัตว์อ้าเภอมอบหมาย 
  (2) สัตวแพทย์ 
  (3) นักวิชาการสัตวบาล 
  ข้อ 8 ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดระดับด่านกักกันสัตว์ ประกอบด้วย 
  (1) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์หรือผู้ซึ่งหัวหน้าด่านกักกันสัตว์มอบหมาย 
  (2) สารวัตร จ้านวน 2 คน 
 ข้อ 9 เมื่อปรากฏหลักฐานจากสัตวแพทย์หรือสารวัตรว่ามีการกระท้าความผิดเกิดขึ้นให้ผู้มีอ้านาจ
เปรียบเทียบความผิดมีหนังสือเรียกผู้กระท้าความผิดมาเปรียบเทียบตามแบบ ปศ. 1ท้ายระเบียบนี้                   
และให้แจ้งข้อหาในการกระท้าความผิด วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ และชี้แจงให้ผู้กระท้าความผิดเข้าใจถึง
ความผิดที่เกิดขึ้นว่าเป็นคดีที่ท้าการเปรียบเทียบได้ ถ้ายอมรับสารภาพ และยินยอมให้เปรียบเทียบ และเมื่อ
เปรียบเทียบแล้วคดีอาญาเป็นอันเลิกกันตามมาตรา 37 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา          
  ผู้ ก ระท้ าความผิ ดที่ ยิ นยอมให้ เปรี ยบ เที ยบ  ให้ บั นทึ กค้ า ให้ การของผู้ ก ระท้ าความผิด ไว้                                        
ตามแบบ ปศ. 2 ท้ายระเบียบนี้ 
  ผู้กระท้า ความผิดที่ไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้บันทึกค้า ให้การไว้ตามแบบ ปศ.3 ท้ายระเบียบนี้ 
  ข้อ 10 ในการเปรียบเทียบให้ก้าหนดค่าปรับที่ผู้กระท้าความผิดพึงช้าระตามอัตราในบัญชีท้ายระเบียบนี้ 
  ข้อ 11 ให้ผู้มีอ้านาจเปรียบเทียบความผิดบันทึกการเปรียบเทียบผู้ต้องหาที่ช้าระค่าปรับ                   แล้ว
ลงในแบบ ปศ.4 ท้ายระเบียบนี้ 
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  ข้อ 12 คดีที่ไม่อาจเปรียบเทียบได้หรือไม่สมควรเปรียบเทียบ ได้แก่ คดีที่ผู้กระท้า  ความผิดไม่มาให้
เปรียบเทียบภายในเวลาที่ก้าหนด หรือมาให้เปรียบเทียบแต่ไม่ยินยอมช้าระค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ ให้ส่งเรื่อง
และตัวผู้ต้องหาไปให้พนักงานสอบสวนผู้มีอ้านาจตามกฎหมายเพ่ือด้าเนินการต่อไป 
  ข้อ 13 การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการน้าเงินค่าปรับในการเปรียบเทียบส่งคลัง 
  (1) ในกรุงเทพมหานคร ให้ผู้มีอ้านาจเปรียบเทียบความผิดออกใบสั่งช้าระเงินค่าปรับ ให้ผู้กระท้าความผิด
ไปช้าระเงินที่กองคลัง กรมปศุสัตว์ หรือส้านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และให้เจ้าหน้าที่การเงินออก
ใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้กระท้าความผิด ใบเสร็จรับเงินให้มีข้อความแสดงว่าเป็นใบเสร็จรับเงินค่าเปรียบเทียบ
ความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 คดีท่ีเท่าใด และบันทึกการเก็บเงินในท้ายแบบ ปศ.4 ท้าย
ระเบียบนี้ เงินค่าปรับให้ด้าเนินการตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจ่ายเงินสินบนและ
ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการ พ.ศ. 2559 
  (2) จังหวัดอ่ืน ๆ ให้ผู้มีอ้านาจเปรียบเทียบความผิดออกใบสั่งช้าระเงินค่าปรับให้ผู้กระท้าความผิด      
และให้ผู้กระท้าความผิดไปช้าระเงินที่ เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยเบิกจ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการเปรียบเทียบที่ได้ด้าเนินการเปรียบเทียบ และให้เจ้าหน้าที่การเงินออกใบเสร็จรั บเงินให้แก่     
ผู้กระท้าความผิด ใบเสร็จรับเงินให้มีข้อความแสดงว่าเป็นใบเสร็จรับเงินค่าเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติ       
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และบันทึกการเก็บเงินในท้ายแบบ ปศ.4 ท้ายระเบียบนี้ เงินค่าปรับให้ด้าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การจ่ายเงินสินบนและค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการ พ.ศ. 2559 
  ข้อ 14 ให้ผู้มีอ้านาจเปรียบเทียบความผิดด้าเนินการเปรียบเทียบความผิดภายในก้าหนดอายุความตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 95 โดยไม่ชักช้า และให้รับผิดชอบเก็บส้านวนคดีที่ได้ท้าการเปรียบเทียบแล้วเสร็จ 
โดยใช้แบบ ปศ.5 ปิดหน้าส้านวนคดีทุกส้านวน 
  ข้อ 15 เมื่อท้าการเปรียบเทียบความผิดเสร็จแล้ว ให้ผู้มีอ้านาจเปรียบเทียบรายงานผลการเปรียบเทียบ 
ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตามแบบ ปศ.6 ท้ายระเบียบนี้ ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ทราบ 
  ข้อ 16 การเปรียบเทียบความผิดใดมีปัญหา ให้ผู้มีอ้านาจเปรียบเทียบความผิดหารือกรมปศุสัตว์ 

 
ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

อภัย สุทธิสังข์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
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แบบ ปศ. 1 
 
ที ่ /             (ส้านักงานของผู้มีอ้านาจ 

              เปรียบเทียบ) 

      )วัน  เดือน  ปี(  

เรื่อง แจ้งให้ไปช้าระค่าปรับเพ่ือเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

เรียน .................................. 

ตามท่ี สัตวแพทย์/สารวัตร ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ได้ตรวจสอบ       พบ
ว่า.............................เป็นผู้กระท้าความผิดตามมาตรา.... แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558      ซึ่ง
เป็นความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได้ตามมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด................... ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเปรียบเทียบ    
ความผิด จึงให้......................ไปช้า ระค่าปรับที่กองคลัง กรมปศุสัตว์ หรือ หน่วยเบิกจ่ายที่อยู่                           ใน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเปรียบเทียบ (แล้วแต่กรณี) ในวันและเวลาราชการภายในระยะเวลา 15 วันนับ
แต่ได้รับหนังสือฉบับนี้ เพ่ือด้าเนินการเปรียบเทียบความผิดตามกฎหมาย หากไม่ไปพบภายในระยะเวลาที่ก้าหนด 
คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด......... จะส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนด้าเนินคดีตามขั้นตอนต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(             ชื่อเต็ม             ( 

ต้าแหน่ง 

 

 

 

โทร. 
โทรสาร 
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แบบ ปศ. 2 
 
            

 
บันทึกค าให้การผู้กระท าความผิด 

(กรณียินยอมเปรียบเทียบความผิด) 
คดีท่ี......../............ 

ท้าท่ี.......................................... 
วันที่.... เดือน............ พ.ศ. ...... 

  ข้าพเจ้า................................................ อายุ.........ปี สัญชาติ...................อยู่บ้านเลขท่ี.......... หมู่ที่.............
ตรอก/ซอย..................... ถนน................................. แขวง/ต้าบล.............................. เขต/อ้าเภอ......... ................... 
จังหวัด.............................. โทร.......................... 
  คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด................... ได้แจ้งข้าพเจ้าว่าเป็นผู้กระท้าความผิดตาม                
มาตรา... แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มีโทษตามมาตรา... แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจ้าคุก......หรือปรับเป็นเงิน.............บาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับรวมโทษจ้าคุก.....           และ
ปรับเป็นเงิน...........บาท ซึ่งความผิดดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบได้ ข้าพเจ้ารับทราบแล้ว ขอให้การรับ สารภาพ
ว่าได้กระท้าความผิดจริงและคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด..............ได้พิจารณาแล้ว ก้าหนดเปรียบเทียบ
ความผิดเป็นเงิน จ้านวน .............. บาท นั้น 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 
  (1 )  ข้ าพเจ้ ายินยอมให้คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด . . . . . . . . . .  เปรียบเทียบความผิด                  
จ้านวน.......... บาท ทั้งนี้ ข้าพเจ้าจะน้าเงินค่าปรับมาช้าระภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไป     
ช้าระค่าปรับเพื่อเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
  (2) หากข้าพเจ้าไม่น้าเงินตาม (1) ไปช้าระภายในระยะเวลาที่ก้าหนดดังกล่าว ให้ด้าเนินคดี               ตาม
ขั้นตอนต่อไป 
  บันทึกนี้ คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด................... ได้อ่านให้ผู้กระท้าความผิดฟังแล้ว          
ข้าพเจ้ารับรองว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญ 

 
ลงชื่อ...................................ผู้กระท้าความผิด 
ลงชื่อ...................................ประธานคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

  ความผิด…………… 
ลงชื่อ...................................พนักงานเจ้าหน้าที่/สารวัตร/สัตวแพทย์ 
ลงชื่อ...................................พยาน 
ลงชื่อ...................................พยาน 
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แบบ ปศ. 3 
 
            

 
บันทึกค าให้การผู้กระท าความผิด 

(กรณีไม่ยินยอมเปรียบเทียบความผิด) 
คดีท่ี......../............ 

ท้าท่ี.......................................... 
วันที่.... เดือน............ พ.ศ. ...... 

  ข้าพเจ้า........................................ ........ อายุ.........ปี สัญชาติ...................อยู่บ้านเลขท่ี.......... หมู่ที่.............
ตรอก/ซอย..................... ถนน................................. แขวง/ต้าบล.............................. เขต/อ้าเภอ......... ................... 
จังหวัด.............................. โทร.......................... 
  คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด................... ได้แจ้งข้าพเจ้าว่าเป็นผู้กระท้าความผิดตาม                
มาตรา... แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 มีโทษตามมาตรา... แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจ้าคุก......หรือปรับเป็นเงิน.............บาท หรือทั้งจ้าท้ังปรับรวมโทษจ้าคุก.....           และ
ปรับเป็นเงิน...........บาท ซึ่งความผิดดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบได้ ข้าพเจ้ารับทราบแล้ว ขอให้การรับ สารภาพ
ว่าได้กระท้าความผิดจริงและคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด..............ได้พิจารณาแล้ว ก้าหนดเปรียบเทียบ
ความผิดเป็นเงิน จ้านวน .............. บาท นั้น 
  ข้าพเจ้าไม่ยินยอมให้คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด. . . . .  เปรียบเทียบความผิด โดยมี                 
เหตุผลเนื่องมาจาก 

(   ) ข้าพเจ้าไม่ได้กระท้าความผิด 
(   ) จ้านวนค่าปรับสูง 
(   ) เหตุอ่ืนๆ (ให้ระบุ) ................................................................................................... ...........        

บันทึกนี้  คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ไ ด้ อ่านให้ผู้ กระท้าความผิด ฟังแล้ ว                      
ข้าพเจ้ารับรองว่าถูกต้องจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญ 

 
ลงชื่อ...................................ผู้กระท้าความผิด 
ลงชื่อ...................................ประธานคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

  ความผิด...... 
ลงชื่อ...................................พนักงานเจ้าหน้าที่/สารวัตร/สัตวแพทย์ 
ลงชื่อ...................................พยาน 
ลงชื่อ...................................พยาน 
 
 



Page | 112  
 

แบบ ปศ. 4 
 
            

 
แบบเปรียบเทียบความผิดก าหนดค่าปรับ 

คดีเปรียบเทียบที่......../............ 
ท้าท่ี.......................................... 
วันที่.... เดือน............ พ.ศ. .... 

 
คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด................... ผู้กล่าวหา.......................................................             ชื่อ

ผู้กระท้าความผิด 1. .................................................................................................... ..........................................    
    2. .................................................. .......................................................................................                                                       
เหตุเกิดเมื่อวันที่ ............ .. เดือน ........................พ.ศ. .... เวลา .................................นาฬิกา      
คดีนี้ ผู้กระท้าความผิดได้กระท้าความผิดตามมาตรา..... แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558  

ข้อหา 1. .................................................................................................................................................................. .. 
        2. ....................................................................................................... ............................................................. 
มีบทลงโทษตามมาตรา.......... ต้องระวางโทษจ้าคุก......หรือปรับเป็นเงิน.............บาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับรวมโทษ
จ้าคุก.....และปรับเป็นเงิน...........บาท ซึ่งความผิดดังกล่าวสามารถเปรียบเทียบได้ และผู้กระท้าความผิดยินยอม 
ให้เปรียบเทียบความผิด จึงเปรียบเทียบผู้กระท้าความผิดเป็นเงิน ....................บาท ผู้กระท้าความผิดช้าระ   
ค่าปรบัเมื่อวันที่..... เดือน .............. พ.ศ. ................. 
  บันทึกนี้  คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด ................... ได้ อ่านให้ผู้ กระท้าความผิดฟังแล้ว           
ข้าพเจ้ารับรองว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญ 
 

ลงชื่อ...................................ผู้กระท้าความผิด 
ลงชื่อ...................................ประธานคณะกรรมการเปรียบเทียบ 

  ความผิด........ 
ลงชื่อ...................................พนักงานเจ้าหน้าที่/สารวัตร/สัตวแพทย์ 
ลงชื่อ...................................พยาน 
ลงชื่อ...................................พยาน 

                                                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 

บันทึกการช าระเงิน 

ใบเสร็จรับเงินเล่มที่............... เลขที ่.............. 

วันที่... เดือน..................... พ.ศ. ........... 

จ้านวนเงิน........................................บาท 

ลงชื่อ.................................เจ้าหน้าที่ผู้รับเงิน 
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แบบ ปศ. 5 

ประวัติผู้กระท าความผิด 
 

1. ผู้กระท้าความผิด ชื่อ……………......................... ชื่อสกุล ............................................ อายุ.................ปี 
สัญชาติ.............................. อยู่บ้านเลขท่ี .................................................................... 
ผู้รับอนุญาต....................................................................... เลขที่ .............................. 

2 . วัน เ ว ล า แ ล ะ 
สถานที่เกิดเหตุ 

เหตุเกิดเมื่อวันที่...... เดือน................................ พ.ศ. ......... เวลา.................... นาฬิกา 
สถานที่เกิดเหตุ..............................................................................................................  

3. ข้อหา ฐาน............................................................................................................................. .. 
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

4. ผลคด ี กระท้าความผิดตามมาตรา........แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
ฐาน................................................................. ผู้กระท้าความผิดยินยอมให้ 
เปรียบเทียบและช้าระค่าปรับ จ้านวน.......................บาท วนัที่ช้าระค่าปรับ วันที่..... 
เดือน.................. พ.ศ. ...... หลักฐานการส่งเปรียบเทียบความผิดตามหนังสือหรือ 
บันทึกท่ี.............../...........................วันที่..........เดือน.....................พ.ศ. ..........  

5. งานคลังรับเงิน วันที่….. เดือน............ พ.ศ. ...... จ้านวน.....................บาท ตามใบเสร็จเล่มที่.............. 
 
ลงชื่อ..................................ผูบ้ันทึกประวัติ 

         (.......................................) 
ต้าแหน่ง....................................... 
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แบบ ปศ. 6 
รายงานการเปรียบเทียบความผิดตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

ประจ าเดือน.................................... พ.ศ. ........... 
 

ล้าดับที่ วัน เดือน ปี เหตุเกิดที่ 
เลขท่ี,ถนน,ต้าบล/แขวง 

,อ้าเภอ/เขต,จังหวัด 

เป็นความผิด 
ตามมาตรา/พรบ./ 

ข้อหา 

ผลคดีปรับเป็น 
เงิน 

หมายเหตุ 
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