
 
กฎกระทรวง 

การน าเขา้  สง่ออก  หรือน าผ่านราชอาณาจกัรซึ่งสตัวห์รือซากสตัว์ 
พ.ศ.  2563 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๓๒  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติ 
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศ   
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หมวด  1 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๒ สัตว์หรือซากสัตว์ที่จะน าเข้า  ส่งออก  หรือน าผ่านราชอาณาจักรจะต้องได้รับ 
การด าเนินการเพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดและท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ตามมาตรา  ๓๒  (๑)  
ก่อนการน าเข้า  ส่งออก  หรือน าผ่านราชอาณาจักรแล้ว 

ข้อ ๓ ให้ผู้รับใบอนุญาตน าเข้า  ส่งออก  หรือน าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ 
ท่ีด าเนินการตามข้อ  ๒  แล้ว  น าสัตว์หรือซากสัตว์เข้า  ออก  หรือผ่านเฉพาะในบริเวณท่าเข้า  หรือ 
ท่าออกตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามมาตรา  ๓๒  (๒) 

ข้อ ๔ ให้ผู้รับใบอนุญาตน าเข้า  ส่งออก  หรือน าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์  หรือซากสัตว์  
จัดการต่อสัตว์หรือซากสัตว์อย่างเหมาะสมในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด  และปฏิบัติตามที่ 
สัตวแพทยป์ระจ าท่าเข้าหรือสัตวแพทย์ประจ าท่าออกก าหนดเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคระบาด 

ข้อ ๕ อธิบดีมีอ านาจออกประกาศก าหนดพ้ืนที่ภายในบริเวณท่าเข้าหรือท่าออก  เรียกว่า  
“พ้ืนที่ตรวจโรคและท าลายเชื้อโรคส าหรับสัตว์หรือซากสัตว์”  เป็นพ้ืนที่เฉพาะส าหรับสัตวแพทย ์
ประจ าท่าเข้าหรือสัตวแพทย์ประจ าท่าออกเพ่ือใช้ท าการตรวจโรคและท าลายเชื้อโรค  ของสัตว์หรือ 
ซากสัตว์ที่น าเข้า  ส่งออก  หรือน าผ่านราชอาณาจักร  ทั้งนี้  ภายในบริเวณท่าเข้า  หรือท่าออกแห่งหนึ่ง
อาจก าหนดให้มีพื้นที่ตรวจโรคและท าลายเชื้อโรคส าหรับสัตว์หรือซากสัตว์มากกว่าหนึ่งแห่งก็ได้ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



ห้ามผู้ใดเข้าไปในพ้ืนที่ตรวจโรคและท าลายเชื้อโรคส าหรับสัตว์หรือซากสัตว์  เว้นแต่ 
ได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์ประจ าท่าเข้าหรือสัตวแพทย์ประจ าท่าออก 

ข้อ ๖ ในบริเวณทางเข้าออกพ้ืนที่ตรวจโรคและท าลายเชื้อโรคส าหรับสัตว์หรือซากสัตว์   
ให้สัตวแพทย์ประจ าท่าเข้าหรือสัตวแพทย์ประจ าท่าออกจัดให้มีป้ายในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย   
โดยแผ่นป้ายต้องมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาดความกว้าง  1  เมตร  และความยาว  ๓  เมตร  
สีของพ้ืนแผ่นป้ายให้ใช้สีแดง  มีข้อความเป็นตัวอักษรสีขาวขนาดความสูง  ๓๐  เซนติเมตร  ในบรรทัด 
ที่หนึ่งเป็นตัวอักษรภาษาไทยว่า  “พ้ืนที่ตรวจโรคและท าลายเชื้อโรคส าหรับสัตว์หรือซากสัตว์”   
ในบรรทัดที่สองเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า  “Veterinary  Inspection  Point” 

ข้อ ๗ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์หรือซากสัตว์นั้นเป็นโรคระบาด  หรือเป็นพาหะ 
ของโรคระบาด  ให้สัตวแพทย์ประจ าท่าเข้าหรือสัตวแพทย์ประจ าท่าออกสั่งให้ผู้รับใบอนุญาต  น าเข้า  
ส่งออก  หรือน าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์  น าสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังสถานกักกันสัตว์  หรือ
ที่พักซากสัตว์ของกรมปศุสัตว์  หรือสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ที่กรมปศุสัตว์รับรอง  หรือสถานที่
ที่สัตวแพทยป์ระจ าท่าเข้าหรือสัตวแพทย์ประจ าท่าออกเห็นสมควร  เพ่ือสังเกตอาการของโรคระบาด 

ข้อ 8 ในกรณีที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องผ่อนผันการปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงนี้ในเรื่องใด  ในการน าเข้า  ส่งออก  หรือน าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์  หรือซากสัตว์
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  จะสั่งผ่อนผันให้ภายใต้เงื่อนไขที่ ก าหนดก็ได้  แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

หมวด  ๒ 
การน าสัตว์หรือซากสตัว์เข้าในราชอาณาจักร 

 
 

ข้อ 9 ให้ผู้ประสงค์จะน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ยื่นค าขออนุญาตน าสัตว์
หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนดตามมาตรา  ๓๑ 

ข้อ ๑๐ เมื่อสัตว์หรือซากสัตว์ที่จะน าเข้ามาในราชอาณาจักรมาถึงท่าเข้า  ให้สัตวแพทย์ประจ า 
ท่าเข้าตรวจสอบหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ฉบับภาษาอังกฤษ  
ซึ่งออกโดยสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่และอ านาจของประเทศที่น าสัตว์หรือซากสัตว์นั้นมา  และเอกสารหรือ
หลักฐานประกอบการน าสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรจากผู้น าเข้า  ตรวจสอบเครื่องหมาย
ประจ าตัวสัตว์  ชนิด  และจ านวนของสัตว์หรือซากสัตว์  อาการทางกายภาพของสัตว์  สภาพของ 
ซากสัตว์  ความปกติเรียบร้อยของภาชนะสิ่งห่อหุ้มหรือกักขังว่าเป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาด  หรือเหมาะสมในการรักษาคุณภาพซากสัตว์  แล้วให้บันทึกผลการตรวจสอบไว้  
เป็นหลักฐาน 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



ข้อ ๑๑ ห้ามผู้ใดน าสัตว์หรือซากสัตว์ที่น าเข้ามาในราชอาณาจักรออกจากยานพาหนะ  เว้นแต่
สัตวแพทยป์ระจ าท่าเข้านั้นได้ตรวจและอนุญาตแล้ว 

ข้อ ๑๒ เมื่อสัตวแพทย์ประจ าท่าเข้าตรวจสัตว์หรือซากสัตว์ที่จะน าเข้ามาในราชอาณาจักร 
ทางกายภาพตามข้อ  ๑๐  แล้วเห็นว่ามีสภาพเป็นปกติ  ไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือ 
เป็นพาหะของโรคระบาด  สัตวแพทย์ประจ าท่าเข้าอาจท าลายเชื้อโรคที่สัตว์หรือซากสัตว์  ยานพาหนะ
หรือภาชนะสิ่งห่อหุ้มหรือกักขังตามที่เห็นสมควร  ก่อนจะอนุญาตให้น าสัตว์หรือซากสัตว์ออกจากพ้ืนที่
ตรวจโรคและท าลายเชื้อโรคส าหรับสัตว์หรือซากสัตว์ 

ข้อ ๑๓ สัตวแพทย์ประจ าท่าเข้ามีหน้าที่และอ านาจตรวจโรค  หรือเก็บตัวอย่างจากสัตว์หรือ
ซากสัตว์ที่จะน าเข้ามาในราชอาณาจักร  หรือจากภาชนะสิ่งห่อหุ้มหรือกักขังเพ่ือทดสอบโรค  ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาด  หรือเป็นพาหะของโรคระบาด   
(๒) มาจากฝูงสัตว์ที่เป็นโรคระบาด 
(๓) ไม่มีหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ก ากับมาพร้อมกับสัตว์

หรือซากสัตว์ที่จะน าเข้ามาในราชอาณาจักร  หรือมีหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์  หรือหนังสือรับรอง 
สุขศาสตร์ซากสัตว์แต่การรับรองนั้นไม่ครบถ้วน  หรือไม่ตรงตามเงื่อนไขการน าสัตว์  หรือซากสัตว์ 
เข้าในราชอาณาจักรที่อธิบดีก าหนด 

(๔) เหตุอื่นใดตามที่สัตวแพทย์ประจ าท่าเข้าเห็นสมควร  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาด 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่สัตวแพทย์ประจ าท่าเข้าเก็บตัวอย่างจากสัตว์หรือซากสัตว์ที่จะน าเข้าใน
ราชอาณาจักร  หรือจากภาชนะสิ่งห่อหุ้มหรือกักขังเพ่ือทดสอบโรคตามข้อ  ๑๓  เพ่ือส่งตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโรคระบาด  ให้สัตวแพทย์ประจ าท่าเข้าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาต
กักสัตว์ไว้สังเกตอาการภายในระยะเวลาไม่เกินหกสิบวัน  หรือกักซากสัตว์ไว้ภายในระยะเวลาไม่เกิน  
สิบห้าวัน  ณ  สถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ของกรมปศุสัตว์  หรือสถานกักกันสัตว์หรือที่พัก 
ซากสัตว์ที่กรมปศุสัตว์รับรอง  หรือสถานที่ที่สัตวแพทย์ประจ าท่าเข้าเห็นสมควร  ในกรณีมีเหตุจ าเป็น 
ที่ไม่อาจด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว  อาจขยายเวลากักสัตว์ออกไปได้อีกครั้งละ  
ไม่เกินสามสิบวัน  หรือกักซากสัตว์ไว้ได้อีกครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลา
และเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้น  
แล้วแต่กรณี 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



ในกรณีที่มีสัตว์ป่วยหรือตายระหว่างการกักสัตว์ตามวรรคหนึ่ ง  ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งให้ 
สัตวแพทยป์ระจ าท่าเข้าทราบเพื่อพิจารณาสั่งการใด ๆ  เพ่ือการควบคุมโรคระบาด 

เมื่อครบก าหนดเวลาที่สั่งกักสัตว์หรือซากสัตว์ตามวรรคหนึ่งแล้ว  หรือเมื่อผลการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการไม่ปรากฏว่าสัตว์หรือซากสัตว์เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด  ให้สัตวแพทย์
ประจ าท่าเข้าสั่งยกเลิกการกักสัตว์หรือซากสัตว์ 

ให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลควบคุมสัตว์หรือซากสัตว์ที่อยู่ในระหว่าง  
การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าว 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ สั ตวแพทย์ ประจ าท่ า เข้ าตรวจสัตว์หรื อซากสัตว์ที่ จะ น า เข้ ามา 
ในราชอาณาจักรทางกายภาพตามข้อ  ๑๐  แล้วเห็นว่าสัตว์หรือซากสัตว์นัน้เป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะ
ของโรคระบาด  หรือในกรณีที่ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตามข้อ  ๑๔  ปรากฏว่าสัตว์หรือ
ซากสัตว์นั้นเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด  ให้สัตวแพทย์ประจ าท่าเข้าด าเนินการท าลายสัตว์ 
หรือซากสัตว์นั้น  หรือจัดการโดยวิธีอื่นตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด 

ให้สัตวแพทย์ประจ าท่าเข้าด าเนินการเองหรือสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตด าเนินการท าลายภาชนะ 
สิ่งห่อหุ้มหรือกักขังสัตว์หรือซากสัตว์  หรือท าลายเชื้อโรคที่ยานพาหนะหรือภาชนะสิ่งห่อหุ้ม  หรือ 
กักขังดังกล่าวก่อนที่จะอนุญาตให้น าออกไปนอกพ้ืนที่ท่าเข้าโดยวิธีการตามที่เห็นสมควร  โดยให้
ด าเนินการภายในพ้ืนที่ท่าเข้า  หรือ  ณ  สถานที่ที่สัตวแพทย์ประจ าท่าเข้าก าหนด 

หมวด  ๓ 
การน าสัตว์หรือซากสตัว์ออกนอกราชอาณาจักร 

 
 

ข้อ ๑๖ ให้ผู้ประสงค์จะส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์  ยื่นค าขออนุญาต 
น าสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนดตามมาตรา  ๓๑ 

ข้อ ๑๗ ก่อนด าเนินการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์  ให้ผู้รับใบอนุญาต
น าสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังสถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ของท่าออก  หรือสถานกักกันสัตว์หรือ  
ที่พักซากสัตว์ที่กรมปศุสัตว์รับรอง  หรือสถานที่ที่สัตวแพทย์ประจ าท่าออกเห็นสมควร 

ข้อ ๑๘ ให้สัตวแพทย์ประจ าท่ าออกด า เนินการต่อสัตว์หรือซากสัตว์ตามข้อ   ๑๗   
โดยท าการตรวจโรค  เก็บตัวอย่างจากสัตว์หรือซากสัตว์ส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ  กักสัตว์หรือ 
ซากสัตว์เพ่ือสังเกตอาการ  ณ  สถานกักกันสัตว์หรือที่พักซากสัตว์ของกรมปศุสัตว์  หรือสถานกักกันสัตว์หรือ 
ที่พักซากสัตว์ที่กรมปศุสัตว์รับรอง  หรือสถานที่ที่สัตวแพทย์ประจ าท่าออกเห็นสมควร  ท าเครื่องหมาย 
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่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



ประจ าตัวสัตว์  ท าลายเชื้อโรค  หรือจัดการอื่นใดตามความจ าเป็น  หรือตามเงื่อนไขที่ก าหนด 
โดยหน่วยงานทางด้านสัตวแพทย์ของรัฐบาลประเทศปลายทาง  เว้นแต่ในกรณีสัตว์หรือซากสัตว์นั้น 
มีสัตวแพทย์รับรองว่าได้มีการท าลายเชื้อโรคแล้ว 

ให้สัตวแพทย์ประจ าท่าออกตรวจสอบยานพาหนะหรือภาชนะสิ่งห่อหุ้มหรือกักขังสัตว์หรือ 
ซากสัตว์ว่ามีความเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคระบาดเหมาะสมในการรักษา
คุณภาพซากสัตว์  และควบคุมการน าสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร  หรือขึ้นยานพาหนะ 
ที่จะใช้ขนส่งสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรจนเสร็จสิ้น 

ให้สัตวแพทยป์ระจ าท่าออกบันทึกผลการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไว้เป็นหลักฐาน 
ให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลควบคุมสัตว์หรือซากสัตว์ที่อยู่ในระหว่าง  

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าว 
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่สัตวแพทย์ประจ าท่าออกตรวจสัตว์หรือซากสัตว์แล้วเห็นว่า  สัตว์หรือ 

ซากสัตว์นั้นเป็นโรคระบาดหรือเป็นพาหะของโรคระบาด  ให้ด าเนินการท าลายสัตว์หรือซากสัตว์นั้น  
หรือจัดการโดยวิธีอื่นตามระเบียบที่อธิบดีก าหนด  และท าลายภาชนะสิ่งห่อหุ้มหรือกักขังสัตว์หรือ 
ซากสัตว์  หรือท าลายเชื้อโรคที่ยานพาหนะหรือภาชนะสิ่งห่อหุ้มหรือกักขังดังกล่าว 

หมวด  ๔ 
การน าสัตว์หรือซากสตัว์ผ่านราชอาณาจักร 

 
 

ข้อ ๒๐ ให้ผู้ประสงค์จะน าผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ยื่นค าขออนุญาตน าสัตว์หรือ
ซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักรต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  
ที่อธิบดีประกาศก าหนดตามมาตรา  ๓๑ 

ข้อ ๒๑ ให้น าข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  ข้อ  ๑๔  และข้อ  ๑๕  มาใช้บังคับ 
กับการตรวจสอบสัตว์หรือซากสัตว์ที่จะน าผ่านราชอาณาจักรด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมเส้นทางน าสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร  สัตวแพทย์
ประจ าท่าเข้ามีหน้าที่และอ านาจท าเครื่องหมายประจ าตวัสัตว์เพิ่มเติมได้  ตามรูปแบบและวิธีการที่อธบิดี
ประกาศก าหนด 

ข้อ ๒๓ ห้ามผู้ใดเปิด  เปลี่ยน  หรือถ่ายสัตว์หรือซากสัตว์จากภาชนะสิ่งห่อหุ้ม  หรือกักขังหรือ
ยานพาหนะระหว่างน าผ่านราชอาณาจักรนับแต่ท่าเข้าจนถึงท่าออก  เว้นแต่กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยซึ่งผู้รับ
ใบอนุญาตต้องด าเนินการภายใต้ค าสั่งและการควบคุมของสัตวแพทย์ประจ าท่าเข้า  และเมื่อด าเนินการ
จนเสร็จสิ้นแล้วให้สัตวแพทย์ประจ าท่าเข้ารายงานการปฏิบัติให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายทราบ
โดยเร็ว 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๑๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓



ข้อ ๒๔ เมื่อสัตว์หรือซากสัตว์ที่ได้รับอนุญาตให้น าผ่านราชอาณาจักรมาถึงท่าออก  ให้สัตวแพทย์
ประจ าท่าออกตรวจสภาพความเปลี่ยนแปลงของภาชนะสิ่งห่อหุ้มหรือกักขัง  และอาจตรวจอาการ 
ทางกายภาพของสัตว์  สภาพของซากสัตว์  หรือยานพาหนะ  และท าลายเชื้อโรคที่ยานพาหนะหรือ
ภาชนะสิ่งห่อหุ้มหรือกักขัง  หรือจัดการอื่นใดตามที่เห็นสมควร  แล้วให้บันทึกผลการตรวจสอบไว้  
เป็นหลักฐาน 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  5  กมุภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖3 

ประภตัร  โพธสธุน 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  

ปฏิบัติราชการแทน  รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๓๒  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๑  น าเข้า  ส่งออก  หรือน าผ่าน
ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์   ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง   
จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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