
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง กําหนดด่านกักกันสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   

 
เพื่อให้การปฏิบัติงานกักสัตว์หรือซากสัตว์เพื่อตรวจโรคระบาดในการเคลื่อนย้าย

สัตว์ หรือซากสัตว์ภายในประเทศและระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
อาศัยอํานาจตามคํานิยาม “ด่านกักกันสัตว์” ตามมาตรา ๔ ประกอบมาตรา ๖ แห่ง

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศ ดังต่อไปนี้ 
 
ข้อ ๑๑  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
 
ข้อ ๒  กําหนดให้ด่านกักกันสัตว์ที่มีช่ือและอาณาเขตดังต่อไปนี้เป็นด่านกักกันสัตว์

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๑) ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ มีอาณาเขตตามเขตคลองเตย เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดสมุทรปราการ (ยกเว้นเขตอําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ) 

(๒) ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง มีอาณาเขตตามเขตดอนเมือง เขตหลัก
สี่ เขตบางเขน เขตสายไหม เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร และเขตอําเภอ
ทุกอําเภอของจังหวัดนนทบุรี 

(๓) ด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง มีอาณาเขตตามเขตลาดกระบัง เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดปทุมธานี 

(๔) ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีอาณาเขตตามเขตอําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ และทุกเขตของกรุงเทพมหานคร (ยกเว้นเขตคลองเตย เขตบางขุนเทียน เขต
ดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตสายไหม เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตลาดพร้าว เขตลาดกระบัง 
และเขตหนองจอก) 

(๕) ด่านกักกันสัตว์สระบุรี มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดสระบุรี 
(๖) ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอ ของ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง 
(๗) ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดลพบุรี 
(๘) ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดชัยนาท 

และจังหวัดสิงห์บุรี 
(๙) ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี มีอาณาเขตตามเขตอําเภอศรีราชา และอําเภอเกาะสีชัง 

จังหวัดชลบุรี 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๑๒๐ ง/หน้า ๒๑/๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑๐) ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดชลบุรี (ยกเว้นเขตอําเภอศรีราชา และอําเภอเกาะสี
ชัง จังหวัดชลบุรี) 

(๑๑) ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด
สระแก้ว 

(๑๒) ด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด
ปราจีนบุรี 

(๑๓) ด่านกักกันสัตว์จันทบุรี มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด
จันทบุรี และจังหวัดระยอง 

(๑๔) ด่านกักกันสัตว์ตราด มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดตราด 
(๑๕) ด่านกักกันสัตว์นครนายก มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด

นครนายก 
(๑๖) ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด

นครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ 
(๑๗) ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ 
(๑๘) ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดสุรินทร์ 
(๑๙) ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดศรี

สะเกษ 
(๒๐) ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด

อุบลราชธานี 
(๒๑) ด่านกักกันสัตว์ยโสธร มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดยโสธร

และจังหวัดอํานาจเจริญ 
(๒๒) ด่านกักกันสัตว์หนองคาย มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด

หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ 
(๒๓) ด่านกักกันสัตว์เลย มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดเลย 
(๒๔) ด่านกักกันสัตว์นครพนม มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด

นครพนม 
(๒๕) ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด

มุกดาหาร 
(๒๖) ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด

อุดรธานี และจังหวัดสกลนคร 
(๒๗) ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด

ขอนแก่น และจังหวัดหนองบัวลําภู 
(๒๘) ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด

มหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธ์ุ และจังหวัดร้อยเอ็ด 
(๒๙) ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด

เชียงใหม่ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๓๐) ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

(๓๑) ด่านกักกันสัตว์เชียงราย มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด
เชียงราย 

(๓๒) ด่านกักกันสัตว์น่าน มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดน่าน 
(๓๓) ด่านกักกันสัตว์พะเยา มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดพะเยา 
(๓๔) ด่านกักกันสัตว์ลําปาง มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดลําปาง 
(๓๕) ด่านกักกันสัตว์ลําพูน มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดลําพูน 
(๓๖) ด่านกักกันสัตว์แพร่ มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดแพร่ 
(๓๗) ด่านกักกันสัตว์กําแพงเพชร มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด

กําแพงเพชร 
(๓๘) ด่านกักกันสัตว์ตาก มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดตาก 
(๓๙) ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์ มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด

อุตรดิตถ์ 
(๔๐) ด่านกักกันสัตว์พิจิตร มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดพิจิตร 
(๔๑) ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด

พิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย 
(๔๒) ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด

เพชรบูรณ์ 
(๔๓) ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด

นครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี 
(๔๔) ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด

เพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร 
(๔๕) ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด

กาญจนบุรี 
(๔๖) ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด

สุพรรณบุรี 
(๔๗) ด่านกักกันสัตว์ราชบุรี มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดราชบุรี 
(๔๘) ด่านกักกันสัตว์นครปฐม มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด

นครปฐม 
(๔๙) ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(๕๐) ด่านกักกันสัตว์ชุมพร มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดชุมพร 

และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ยกเว้นเขตอําเภอเกาะสมุย) 
(๕๑) ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย มีอาณาเขตตามเขตอําเภอ

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(๕๒) ด่านกักกันสัตว์ระนอง มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดระนอง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๕๓) ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดภูเก็ต 
และจังหวัดพังงา 

(๕๔) ด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง 

(๕๕) ด่านกักกันสัตว์ตรัง มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดตรัง และ
จังหวัดกระบี่ 

(๕๖) ด่านกักกันสัตว์สงขลา มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดสงขลา 
(๕๗) ด่านกักกันสัตว์สตูล มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดสตูล 
(๕๘) ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด

นราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี 
 
ข้อ ๓๒  กําหนดให้ด่านตรวจสัตว์น้ําที่มีช่ือและอาณาเขตดังต่อไปนี้เป็นด่านกักกันสัตว์

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๑) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขต ๑ (เชียงราย) มีอาณาเขตตามเขตท่า

อากาศยานแม่ฟ้าหลวง และตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านใน
ท้องที่อําเภอแม่ฟ้าหลวง อําเภอแม่สาย อําเภอเชียงแสน อําเภอเชียงของ และอําเภอเวียงแก่น 
จังหวัดเชียงราย 

(๒) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดเชียงใหม่ มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
และตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอแม่อาย อําเภอฝาง 
อําเภอไชยปราการ อําเภอเชียงดาว และอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

(๓) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดตาก มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอท่าสองยาง อําเภอแม่ระมาด อําเภอแม่สอด อําเภอพบพระ 
และอําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

(๔) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสุรินทร์ มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณา
เขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอพนมดงรัก อําเภอกาบเชิง อําเภอสังขะ และอําเภอ
บัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 

(๕) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดอุบลราชธานี มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมี
อาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอน้ํายืน อําเภอนาจะหลวย อําเภอบุณฑริก 
อําเภอสิรินธร อําเภอโขงเจียม อําเภอศรีเมืองใหม่ อําเภอโพธิ์ไทร อําเภอนาตาล และอําเภอเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธานี 

(๖) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดมุกดาหาร มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมี
อาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอหว้านใหญ่ อําเภอเมืองมุกดาหาร และอําเภอ
ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 

(๗) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดนครพนม มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณา
เขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอบ้านแพง อําเภอท่าอุเทน อําเภอเมืองนครพนม และ
อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
                                                 

๒ ข้อ ๓ เพิ่มโดยประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดด่านกักกันสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๘) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดหนองคาย มีอาณาเขตตามเขตสถานีรถไฟหนองคาย 
และตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอสังคม อําเภอศรี
เชียงใหม่ อําเภอท่าบ่อ อําเภอเมืองหนองคาย อําเภอโพนพิสัย และอําเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 

(๙) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขต ๒ (กรุงเทพมหานคร) มีอาณาเขตตาม
เขตท่าเรือกรุงเทพ เขตคลองเตย และเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร และอําเภอเมือง
สมุทรปราการ อําเภอพระประแดง และอําเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 

(๑๐) ด่านตรวจสัตว์น้ําลาดกระบัง มีอาณาเขตตามเขตสถานีบรรจุและแยกสินค้า
กล่องลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และอําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 

(๑๑) ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิและอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

(๑๒) ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานดอนเมือง มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยาน
ดอนเมือง เขตดอนเมือง และเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

(๑๓) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสมุทรสาคร มีอาณาเขตตามเขตอําเภอเมือง
สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

(๑๔) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดชลบุรี มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือแหลมฉบัง และ
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

(๑๕) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสระแก้ว มีอาณาเขตตามเขตสถานีรถไฟอรัญประเทศ 
และตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอตาพระยา 
อําเภอโคกสูง อําเภออรัญประเทศ และอําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

(๑๖) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดจันทบุรี มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณา
เขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอสอยดาว และอําเภอโป่งน้ําร้อน จังหวัดจันทบุรี 

(๑๗) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดตราด มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณา
เขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอเมืองตราด อําเภอบ่อไร่ และอําเภอคลองใหญ่ จังหวัด
ตราด 

(๑๘) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดกาญจนบุรี มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมี
อาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอเมืองกาญจนบุรี อําเภอไทรโยค อําเภอทองผาภูมิ 
และอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

(๑๙) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือน้ําลึกบาง
สะพานและตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอหัวหิน 
อําเภอปราณบุรี อําเภอสามร้อยยอด อําเภอกุยบุรี อําเภอเมือง อําเภอทับสะแก อําเภอบางสะพาน 
และอําเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

(๒๐) ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจสัตว์น้ําเขต ๓ (สงขลา) มีอาณาเขตตามเขต
ท่าเรือน้ําลึกสงขลา อําเภอเมืองสงขลา และอําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

(๒๑) ด่านตรวจสัตว์น้ําสะเดา มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอสะเดา ยกเว้นตําบลทุ่งหมอ ตําบลท่าโพธ์ิ และตําบลปา
ดังเบซาร์ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อน
บ้านในท้องที่อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒๒) ด่านตรวจสัตว์น้ําปาดังเบซาร์ มีอาณาเขตตามเขตสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ 
และเขตตําบลซ่ึงมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่ตําบลทุ่งหมอ ตําบลท่าโพธิ์ และ
ตําบลปาดังเบซาร์ อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 

(๒๓) ด่านตรวจสัตว์น้ําท่าอากาศยานหาดใหญ่ มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

(๒๔) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดระนอง มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือน้ําลึกระนอง และ
ตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอกระบุรี อําเภอละอุ่น 
และอําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

(๒๕) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดภูเก็ต มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานนานาชาติ
ภูเก็ตท่าเรือน้ําลึกภูเก็ต และอําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

(๒๖) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดสตูล มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณา
เขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอควนโดน อําเภอเมืองสตูล และอําเภอละงู จังหวัดสตูล 

(๒๗) ด่านตรวจสัตว์น้ําจังหวัดนราธิวาส มีอาณาเขตตามเขตสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก 
และตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอตากใบ อําเภอสุ
ไหงโก-ลก อําเภอแว้ง และอําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 

 
ข้อ ๔๓  กําหนดให้สํานักงานประมงจังหวัดในท้องที่ที่ไม่มีด่านตรวจสัตว์น้ําที่มีช่ือ

และอาณาเขตดังต่อไปนี้เป็นด่านกักกันสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(๑) สํานักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมี

อาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอปาย อําเภอปางมะผ้า อําเภอเมือง อําเภอ
ขุนยวม อําเภอแม่ลาน้อย อําเภอแม่สะเรียง และอําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

(๒) สํานักงานประมงจังหวัดน่าน มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอสองแคว อําเภอทุ่งช้าง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอบ่อ
เกลือ อําเภอแม่จริม อําเภอเวียงสา และอําเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

(๓) สํานักงานประมงจังหวัดเลย มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอนาแห้ว อําเภอด่านซ้าย อําเภอภูเรือ อําเภอท่าลี่ อําเภอ
เชียงคานและอําเภอปากชม จังหวัดเลย 

(๔) สํานักงานประมงจังหวัดพะเยา มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณา
เขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

(๕) สํานักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณา
เขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 

(๖) สํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณา
เขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอบ้านโคก อําเภอฟากท่า และอําเภอน้ําปาด จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

                                                 
๓ ข้อ ๔ เพิ่มโดยประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดด่านกักกันสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๗) สํานักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณา
เขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอภูสิงห์ อําเภอขุนหาญ และอําเภอกันทรลักษ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ 

(๘) สํานักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณา
เขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอเมืองบึงกาฬ อําเภอปากคาด อําเภอบุ่งคล้า และ
อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 

(๙) สํานักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณา
เขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอละหานทราย และอําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

(๑๐) สํานักงานประมงจังหวัดอํานาจเจริญ มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมี
อาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ 

(๑๑) สํานักงานประมงจังหวัดระยอง มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานนานาชาติอู่
ตะเภาและเขตท่าเรือมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

(๑๒) สํานักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา มีอาณาเขตตามเขตอําเภอบางปะกง และ
อําเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

(๑๓) สํานักงานประมงจังหวัดราชบุรี มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซ่ึงมีอาณา
เขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

(๑๔) สํานักงานประมงจังหวัดชุมพร มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณา
เขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 

(๑๕) สํานักงานประมงจังหวัดยะลา มีอาณาเขตตามเขตตําบลทุกตําบลซึ่งมีอาณา
เขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในท้องที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 

(๑๖) สํานักงานประมงจังหวัดกระบี่ มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยานนานาชาติ
กระบี่ และเขตท่าเรือน้ําลึกกระบี่ จังหวัดกระบี่ 

(๑๗) สํานักงานประมงจังหวัดตรัง มีอาณาเขตตามเขตท่าเรือกันตัง จังหวัดตรัง 
(๑๘) สํานักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีอาณาเขตตามเขตท่าอากาศยาน

นานาชาติ สุราษฎร์ธานี เขตท่าอากาศยานนานาชาติสมุย และอําเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 

(๑๙) สํานักงานประมงจังหวัดปัตตานี มีอาณาเขตตามเขตอําเภอเมืองปัตตานี 
จังหวัดปัตตานี 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กําหนดด่านกักกันสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐๔ 
 

ข้อ ๑  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

                                                 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๓๒๑ ง/หน้า ๓๑/๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู้จัดทํา 
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 
วริญา/ผู้ตรวจ 

๑๒ มิถนุายน ๒๕๕๘ 
 

ปวันวิทย์/เพิ่มเติม 
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 
ปริญสินีย์/ตรวจ 

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


