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ประกาศกรมปศุสัตว 
เร่ือง กําหนดดานกักสัตวตามพระราชบญัญัตโิรคระบาดสตัว พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม 

โดยพระราชบญัญัตโิรคระบาดสตัว (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ดวยสภาพการณปจจุบันการปฏิบัติงานดานควบคุมเคลื่อนยายสัตวและซากสัตว 

ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศมีปริมาณงานเพิ่มขึ้น อีกทั้งเพ่ือเปนการรองรับภาระกิจที่
เก่ียวของกับงานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฉบับอื่น ๆ ดังนั้นเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับพื้นที่อาณาเขตรับผิดชอบและ
สอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 

พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
อธิบดีกรมปศุสัตว จึงออกประกาศ ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑๑  ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
ขอ  ๒   ใหยกเลิกประกาศกรมปศุ สัตว  เ ร่ือง  กําหนดดานกักสัตวตาม

พระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสตัว 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 
ขอ ๓  กําหนดใหดานกักกันสัตวที่มีช่ือและอาณาเขตดังตอไปนี้เปนดานกักสัตว

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาด
สัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑. ดานกักกันสัตวกรุงเทพมหานครทางน้ํา มีอาณาเขตตามเขตสํานักศุลกากร
ทาเ รือกรุงเทพ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด
สมุทรปราการ (ยกเวนเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ) 

๒.๒ ดานกักกันสัตวกรุงเทพมหานครทางอากาศ มีอาณาเขตตามเขตสํานัก
ศุลกากรทาอากาศยานกรุงเทพ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และทุกเขตของกรุงเทพมหานคร 
(ยกเวนเขตคลองเตย เขตปทุมวัน เขตจตุจักร และเขตลาดกระบัง) เขตอําเภอทุกอําเภอของ
จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา.เลม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๗ ง/หนา ๘/๒๖ มกราคม ๒๕๔๘ 
๒ ขอ ๓ ลําดับที่ ๒.แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง กําหนดดานกักสัตวตาม

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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๓. ดานกักกันสัตวกรุงเทพมหานครทางไปรษณีย มีอาณาเขตตามเขตดาน
ศุลกากรไปรษณีย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

๔. ดานกักกันสัตวกรุงเทพมหานครทางรถไฟ มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากร
รถไฟกรุงเทพ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

๕. ดานกักกันสัตวสระบุรี มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดสระบุรี 
๖. ดานกักกันสัตวสิงหบุรี มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด

สิงหบุรี และจังหวัดชัยนาท 
๗. ดานกักกันสัตวพระนครศรีอยุธยา มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอางทอง 
๘. ดานกักกันสัตวลพบุรี มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดลพบุรี 
๙. ดานกักกันสัตวสุพรรณบุรี มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด

สุพรรณบุรี 
๑๐. ดานกักกันสัตวชลบุรี มีอาณาเขตตามเขตสํานักศุลกากรทาเรือแหลมฉบัง 

ดานศุลกากรมาบตาพุดเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี เขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดชลบุรี 
และเขตสํานักศุลกากรกรุงเทพเฉพาะเขตโรงพักสินคาเพ่ือตรวจปลอยของขาเขาและบรรจุของขา
ออกที่ขนสงโดยระบบคอนเทนเนอรนอกเขตทําเนียบทาเรือ (รพท./ICD) เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรา 

๑๑. ดานกักกันสัตวสระแกว มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรอรัญประเทศ
เฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดสระแกว และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดสระแกว 

๑๒. ดานกักกันสัตวปราจีนบุรี มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรอรัญประเทศ
เฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดปราจีนบุรี 

๑๓. ดานกักกันสัตวจันทบุรี มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรจันทบุรี และเขต
อําเภอทุกอําเภอของจังหวัดจันทบุรี 

๑๔. ดานกักกันสัตวตราด มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรคลองใหญ และเขต
อําเภอ ทุกอําเภอของจังหวัดตราด 

๑๕. ดานกักกันสัตวนครนายก มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด
นครนายก 

๑๖. ดานกักกันสัตวระยอง มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรมาบตาพุดเฉพาะใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดระยอง และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดระยอง 

๑๗. ดานกักกันสัตวนครราชสีมา มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของ
จังหวัดนครราชสีมา 

๑๘. ดานกักกันสัตวบุรีรัมย มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรชองจอมเฉพาะใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดบุรีรัมย 

๑๙. ดานกักกันสัตวสุรินทร มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรชองจอมเฉพาะใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดสุรินทร 



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 
 

๒๐. ดานกักกันสัตวศรีสะเกษ มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรชองจอมเฉพาะ
ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดศรีสะเกษ 

๒๑. ดานกักกันสัตวอุบลราชธานี มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรเขมราฐเฉพาะ
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ดานศุลกากรพิบูลมังสาหารเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานี และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดอุบลราชธาน ี

๒๒. ดานกักกันสัตวอํานาจเจริญ มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรเขมราฐเฉพาะ
ในเขตพื้นที่จังหวัดอํานาจเจริญ เขตดานศุลกากรพิบูลมังสาหารเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร 
และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดอํานาจเจริญ และจังหวัดยโสธร 

๒๓. ดานกักกันสัตวชัยภูมิ มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด
ชัยภูม ิ

๒๔. ดานกักกันสัตวรอยเอ็ด มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรพิบูลมังสาหาร
เฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดรอยเอ็ด 

๒๕. ดานกักกันสัตวหนองคาย มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรหนองคาย ดาน
ศุลกากรบึงกาฬ และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดหนองคาย 

๒๖. ดานกักกันสัตวเลย มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรเชียงคาน ดานศุลกากร
ทาล่ี และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดเลย 

๒๗. ดานกักกันสัตวนครพนม มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรนครพนมเฉพาะ
ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดนครพนม 

๒๘. ดานกักกันสัตวมุกดาหาร มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรมุกดาหารเฉพาะ
ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดมุกดาหาร 

๒๙. ดานกักกันสัตวอุดรธานี มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด
อุดรธานี 

๓๐. ดานกักกันสัตวสกลนคร มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรนครพนมเฉพาะ
ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดสกลนคร 

๓๑. ดานกักกันสัตวกาฬสินธุ มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรมุกดาหารเฉพาะ
ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดกาฬสินธุ 

๓๒. ดานกักกันสัตวหนองบัวลําภู มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของ
จังหวัดหนองบัวลําภ ู

๓๓. ดานกักกันสัตวขอนแกน มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด
ขอนแกน 

๓๔. ดานกักกันสัตวมหาสารคาม มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรมุกดาหาร
เฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม 

๓๕. ดานกักกันสัตวเชียงใหม มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรทาอากาศยาน
เชียงใหม เฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ดานศุลกากรเชียงดาว และเขตอําเภอทุกอําเภอของ
จังหวัดเชียงใหม 



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 
 

๓๖. ดานกักกันสัตวแมฮองสอน มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรแมฮองสอน 
ดานศุลกากรแมสะเรียง และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดแมฮองสอน 

๓๗. ดานกักกันสัตวเชียงราย มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรเชียงแสน ดาน
ศุลกากรแมสายเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย ดานศุลกากรเชียงของเฉพาะในเขตพื้นที่
จังหวัดเชียงราย และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดเชียงราย 

๓๘. ดานกักกันสัตวนาน มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรทุงชาง และเขตอําเภอ
ทุกอําเภอของจังหวัดนาน 

๓๙. ดานกักกันสัตวพะเยา มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรแมสายเฉพาะในเขต
พ้ืนที่จังหวัดพะเยา ดานศุลกากรเชียงของเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา และเขตอําเภอทุก
อําเภอของจังหวัดพะเยา 

๔๐. ดานกักกันสัตวลําปาง มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรทาอากาศยาน
เชียงใหมเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดลําปาง และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดลําปาง 

๔๑. ดานกักกันสัตวลําพูน มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรทาอากาศยาน
เชียงใหมเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดลําพูน และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดลําพูน 

๔๒. ดานกักกันสัตวแพร มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรทาอากาศยาน
เชียงใหมเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดแพร และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดแพร 

๔๓. ดานกักกันสัตวกําแพงเพชร มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรแมสอดเฉพาะ
ในเขตพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดกําแพงเพชร 

๔๔. ดานกักกันสัตวตาก มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรแมสอดเฉพาะในเขต
พ้ืนที่จังหวัดตาก และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดตาก 

๔๕. ดานกักกันสัตวอุตรดิตถ มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด
อุตรดิตถ 

๔๖. ดานกักกันสัตวพิจิตร มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดพิจิตร 
๔๗. ดานกักกันสัตวพิษณุโลก มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด

พิษณุโลก 
๔๘. ดานกักกันสัตวสุโขทัย มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรแมสอดเฉพาะใน

เขตพ้ืนที่จังหวัดสุโขทัย และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดสุโขทัย 
๔๙. ดานกักกันสัตวเพชรบูรณ มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด

เพชรบูรณ 
๕๐. ดานกักกันสัตวอุทัยธานี มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด

อุทัยธานี 
๕๑. ดานกักกันสัตวนครสวรรค มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด

นครสวรรค 
๕๒. ดานกักกันสัตวเพชรบุรี มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรบานแหลม และ

เขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดเพชรบุรี 



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 
 

๕๓. ดานกักกันสัตวกาญจนบุรี มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรสังขละบุรี และ
เขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดกาญจนบุรี 

๕๔. ดานกักกันสัตวราชบุรี มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด
ราชบุรี 

๕๕. ดานกักกันสัตวสมุทรสงคราม มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรแมกลอง 
และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร 

๕๖. ดานกักกันสัตวนครปฐม มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด
นครปฐม 

๕๗ . ดานกักกันสัตวประจวบคี รี ขันธ มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากร
ประจวบคีรีขันธ และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

๕๘. ดานกักกันสัตวชุมพร มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรชุมพร และเขต
อําเภอทุกอําเภอของจังหวัดชุมพร 

๕๙. ดานกักกันสัตวระนอง มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรระนอง และเขต
อําเภอทุกอําเภอของจังหวัดระนอง 

๖๐. ดานกักกันสัตวภูเก็ต มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรภูเก็ต ดานศุลกากร 
ทาอากาศยานภูเก็ต และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา 

๖๑. ดานกักกันสัตวกระบี่ มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรกระบี่ และเขตอําเภอ
ทุกอําเภอของจังหวัดกระบี่ 

๖๒. ดานกักกันสัตวสุราษฎรธานี มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรบานดอน ดาน
ศุลกากรเกาะสมุย และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดสุราษฎรธาน ี

๖๓. ดานกักกันสัตวนครศรีธรรมราช มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากร
นครศรีธรรมราช ดานศุลกากรสิชล และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

๖๔. ดานกักกันสัตวสงขลา มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรสงขลา ดานศุลกากร
สะเดา ดานศุลกากรปาดังเบซาร ดานศุลกากรทาอากาศยานหาดใหญ และเขตอําเภอทุกอําเภอ
ของจังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง 

๖๕. ดานกักกันสัตวตรัง มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรกันตัง และเขตอําเภอ
ทุกอําเภอของจังหวัดตรัง 

๖๖. ดานกักกันสัตวนราธิวาส มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรสุไหงโก-ลก ดาน
ศุลกากรตากใบ และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดนราธิวาส 

๖๗. ดานกักกันสัตวสตูล มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรสตูล ดานศุลกากรวัง
ประจัน และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดสตูล 

๖๘. ดานกักกันสัตวยะลา มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรเบตง และเขตอําเภอ
ทุกอําเภอของจังหวัดยะลา 

๖๙. ดานกักกันสัตวปตตานี มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากรปตตานี และเขต
อําเภอทุกอําเภอของจังหวัดปตตานี 



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 
 

๗๐.๓ ดานกักกันสัตวสุวรรณภูมิ มีอาณาเขตตามเขตทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
และเขตอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ยุคล ล้ิมแหลมทอง 
อธิบดีกรมปศสัุตว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
๓ ขอ ๓ ลําดับที่ ๗๐ เพ่ิมโดยประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง กําหนดดานกักสัตวตาม

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 



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 
 

ประกาศกรมปศุสัตว เร่ือง กําหนดดานกักสัตวตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๘๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐิติพงษ/ผูจดัทํา 
๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ 

 
กองเกียรติ/ผูจัดทํา 
๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

 

                                                 
๔ ราชกิจจานุเบกษา.เลม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง/หนา ๙/๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘ 


