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ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
เร่ือง กําหนดทาเขาและทาออก 

ตามพระราชบญัญัตโิรคระบาดสตัว พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบญัญัตโิรคระบาดสตัว (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   
 

ดวยสภาพการณในปจจุบันมีปริมาณการนําเขา นําออก นําผานราชอาณาจักรซึ่ง
สัตวและซากสัตวเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานควบคุมตรวจสอบสินคาสัตวและซากสัตวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และ
สอดคลองกับพื้นที่อาณาเขตรับผิดชอบของดานกักสัตว 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๐ (๑) แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 

พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณจึงออกประกาศ ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑๑  ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
ขอ ๒  ใหยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดทาเขาและ

ทาออกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
ขอ ๓  กําหนดใหดานกักสัตวที่ตั้งข้ึนตามมาตรา ๓๓ (๒) แหงพระราชบัญญัติ

โรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนทาเขาและทาออก โดยมีอาณาเขตของทาเขาและทาออก ดังนี ้

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

๒. ดานกักกันสัตวกรุงเทพมหานครทางอากาศ มีอาณาเขตตามเขตสํานัก
ศุลกากรทาอากาศยานกรุงเทพ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และทุกเขตของกรุงเทพมหานคร 
(ยกเวน เขตคลองเตย เขตปทุมวัน เขตจตุจักร และเขตลาดกระบัง) เขตอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 

๓. ดานกักกันสัตวกรุงเทพมหานครทางไปรษณีย มีอาณาเขตตามเขตดาน
ศุลกากรไปรษณีย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

๔. ดานกักกันสัตวกรุงเทพมหานครทางรถไฟ มีอาณาเขตตามเขตดานศุลกากร
รถไฟกรุงเทพ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนพิเศษ ๔๓ ง/หนา ๑๘/๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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๕. ดานกักกันสัตวชลบุรี มีอาณาเขตตามเขตของจังหวัดชลบุรี และเขตสํานัก
ศุลกากรกรุงเทพ เฉพาะเขตโรงพักสินคาเพ่ือตรวจปลอยของขาเขาและบรรจุของขาออกที่ขนสง
โดยระบบคอนเทนเนอรนอกเขตทําเนียบทาเรือ (รพท./ICD) เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

๖. ดานกักกันสัตวสระแกว มีอาณาเขตตามเขตของจังหวัดสระแกว 
๗. ดานกักกันสัตวจันทบุรี มีอาณาเขตตามเขตของจังหวัดจันทบุรี 
๘. ดานกักกันสัตวตราด มีอาณาเขตตามเขตของจังหวัดตราด 
๙. ดานกักกันสัตวระยอง มีอาณาเขตตามเขตของจังหวัดระยอง 
๑๐. ดานกักกันสัตวบุรีรัมย มีอาณาเขตตามเขตของจังหวัดบุรีรัมย 
๑๑. ดานกักกันสัตวสุรินทร มีอาณาเขตตามเขตของจังหวัดสุรินทร 
๑๒. ดานกักกันสัตวศรีสะเกษ มีอาณาเขตตามเขตของจังหวัดศรีสะเกษ 
๑๓. ดานกักกันสัตวอุบลราชธานี มีอาณาเขตตามเขตของจังหวัดอุบลราชธาน ี
๑๔. ดานกักกันสัตวอํานาจเจริญ มีอาณาเขตตามเขตของจังหวัดอํานาจเจริญ 
๑๕. ดานกักกันสัตวหนองคาย มีอาณาเขตตามเขตของจังหวัดหนองคาย 
๑๖. ดานกักกันสัตวเลย มีอาณาเขตตามเขตของจังหวัดเลย 
๑๗. ดานกักกันสัตวนครพนม มีอาณาเขตตามเขตของจังหวัดนครพนม 
๑๘. ดานกักกันสัตวมุกดาหาร มีอาณาเขตตามเขตของจังหวัดมุกดาหาร 
๑๙. ดานกักกันสัตวเชียงใหม มีอาณาเขตตามเขตของจังหวัดเชียงใหม 
๒๐. ดานกักกันสัตวแมฮองสอน มีอาณาเขตตามเขตของจังหวัดแมฮองสอน 
๒๑. ดานกักกันสัตวเชียงราย มีอาณาเขตตามเขตของจังหวัดเชียงราย 
๒๒. ดานกักกันสัตวนาน มีอาณาเขตตามเขตของจังหวัดนาน 
๒๓. ดานกักกันสัตวพะเยา มีอาณาเขตตามเขตของจังหวัดพะเยา 
๒๔. ดานกักกันสัตวตาก มีอาณาเขตตามเขตของจังหวัดตาก 
๒๕. ดานกักกันสัตวอุตรดิตถ มีอาณาเขตตามเขตของจังหวัดอุตรดิตถ 
๒๖. ดานกักกันสัตวพิษณุโลก มีอาณาเขตตามเขตของจังหวัดพิษณุโลก 
๒๗. ดานกักกันสัตวเพชรบุรี มีอาณาเขตตามเขตของจังหวัดเพชรบุรี 
๒๘. ดานกักกันสัตวกาญจนบุรี มีอาณาเขตตามเขตของจังหวัดกาญจนบุรี 
๒๙. ดานกักกันสัตวราชบุรี มีอาณาเขตตามเขตของจังหวัดราชบุรี 
๓๐. ดานกักกันสัตวสมุทรสงคราม มีอาณาเขตตามเขตของจังหวัดสมุทรสงคราม

และจังหวัดสมุทรสาคร 
๓๑ .  ดานกักกันสัตวประจวบคี รี ขันธ  มีอาณาเขตตามเขตของจั งหวัด

ประจวบคีรีขันธ 
๓๒. ดานกักกันสัตวชุมพร มีอาณาเขตตามเขตของจังหวัดชุมพร 
๓๓. ดานกักกันสัตวระนอง มีอาณาเขตตามเขตของจังหวัดระนอง 
๓๔. ดานกักกันสัตวภูเก็ต มีอาณาเขตตามเขตของจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา 
๓๕. ดานกักกันสัตวกระบี่ มีอาณาเขตตามเขตของจังหวัดกระบี ่



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 
 

๓๖. ดานกักกันสัตวสุราษฎรธานี มีอาณาเขตตามเขตของจังหวัดสุราษฎรธาน ี
๓๗ .  ดานกักกันสัตวนครศรีธรรมราช  มีอาณาเขตตามเขตของจังหวัด

นครศรีธรรมราช 
๓๘. ดานกักกันสัตวสงขลา มีอาณาเขตตามเขตของจังหวัดสงขลา และจังหวัด

พัทลุง 
๓๙. ดานกักกันสัตวตรัง มีอาณาเขตตามเขตของจังหวัดตรัง 
๔๐. ดานกักกันสัตวนราธิวาส มีอาณาเขตของจังหวัดนราธิวาส 
๔๑. ดานกักกันสัตวสตูล มีอาณาเขตตามเขตของจังหวัดสตูล 
๔๒. ดานกักกันสัตวยะลา มีอาณาเขตตามเขตของจังหวัดยะลา 
๔๓. ดานกักกันสัตวปตตานี มีอาณาเขตตามเขตของจังหวัดปตตานี 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 
สุดารัตน เกยุราพันธุ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐิติพงษ/ผูจดัทํา 
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 

 
กองเกียรติ/ผูจัดทํา 
๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

 


