
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
วาดวยการนาํเขา นําออก หรือนําผานราชอาณาจักรซึ่งสัตวหรือซากสัตว 

พ.ศ. ๒๕๔๔๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติโรค

ระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลซึ่งตามมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา 
๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๑๒) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 
ขอ ๒  การนําเขา นําออก หรือนําผานราชอาณาจักรซึ่งสัตวหรือซากสัตวให

ปฏิบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี ้
 

หมวด ๑ 
การนําสัตวหรือซากสัตวเขาในราชอาณาจักร 

   
 
ขอ ๓  ผูใดประสงคจะนําสัตวหรือซากสัตวเขาในราชอาณาจักร ใหปฏิบัติ

ดังตอไปนี ้
(๑) ใหย่ืนคําขอตอสัตวแพทยประจําทาเขานั้น เวนแตจะนําเขาทางอื่นซึ่งมิใชทา

เขา ใหย่ืนคําขอตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
(๒) การยื่นคําขอ ใหย่ืนกอนนําสัตวหรือซากสัตวเขาในราชอาณาจักรไมนอยกวา

เจ็ดวัน แตถาเปนสัตวหรือซากสัตวที่นําติดตัวเขามา จะยื่นคําขอขณะนําสัตวหรือซากสัตวนั้นเขา
มาก็ได 

(๓) หากผูขอนําเขาประสงคจะนําสัตวหรือซากสัตวไปยังสถานกักกันสัตวหรือที่
พักซากสัตวที่มิใชของกรมปศุสัตว สถานกักกันสัตวหรือที่พักซากสัตวนั้นจะตองไดรับการตรวจ
รับรองตามระเบียบของกรมปศุสัตว 

 
ขอ ๔  เมื่อสัตวแพทยประจําทาเขารับคําขอและตรวจเอกสารหรือหลักฐาน

ประกอบการนําเขาตามขอ ๓ ถูกตองแลว ใหพิจารณาวาสัตวหรือซากสัตวนั้นตองไมไดมาจาก
ทองที่ที่มีหรือสงสัยวามีโรคระบาด แลวจึงเสนอตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณา

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๘/ตอนที่ ๓๐ ก/หนา ๑/๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ 



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 
 

ออกใบแจงอนุมัตินํ า สัตวห รือซากสัตว เข าในราชอาณาจักรพรอมเงื่อนไขการนํ า เข า 
(Requirement) ตามที่กรมปศุสัตวกําหนด 

 
ขอ ๕  ใหผูนําเขาที่ไดรับใบแจงอนุมัตินําสัตวหรือซากสัตวเขาในราชอาณาจักร 

แจงยืนยันรายละเอียดการนําเขาตอสัตวแพทยประจําทาเขาเก่ียวกับ 
(๑) วัน เวลา ที่นําเขา และ 
(๒) เที่ยวบิน เที่ยวเรือ หรือเที่ยวขบวนรถไฟ หรือทะเบียนยานพาหนะที่ใช

บรรทุกสัตวหรือซากสัตวเขาในราชอาณาจักร 
 
ขอ ๖  ในการนําสินคาประเภทสัตวหรือซากสัตวเขาในราชอาณาจักรโดยการ

ขนสงทางอากาศยานหรือทางเรือ เจาของอากาศยานหรือเจาของเรือจะตองแจงรายการสินคา
ประเภทสัตวหรือซากสัตวที่บรรทุกมากับอากาศยานหรือเรือนั้น ใหกับสัตวแพทยประจําทาเขา
ทราบกอนที่อากาศยานหรือเรือนั้นจะเดินทางมาถึงทาเขา 

 
ขอ ๗  ในกรณีที่นําสัตวหรือซากสัตวเขาในราชอาณาจักรโดยยานพาหนะใด ๆ 

จะนําสัตวหรือซากสัตวนั้นลงจากยานพาหนะไดตอเมื่อสัตวแพทยประจําทาเขานั้นไดตรวจและ
อนุญาตแลว 

 
ขอ ๘  ใหผูนําสัตวหรือซากสัตวเขาในราชอาณาจักรแสดงหนังสือรับรองสุขภาพ

สัตวหรือหนังสือรับรองสุขศาสตรซากสัตว ซึ่งออกโดยสัตวแพทยผูมีอํานาจหนาที่ของประเทศที่
นําสัตวหรือซากสัตวนั้นมายื่นตอสัตวแพทยประจําทาเขา 

 
ขอ ๙  เมื่อนําสัตวหรือซากสัตวลงจากยานพาหนะแลว ใหผูนําเขานําสัตวหรือ

ซากสัตวนั้นไปยังสถานกักกันสัตวหรือที่พักซากสัตวของทาเขา หรือสถานกักกันสัตวหรือที่พักซาก
สัตวเพ่ือการนําเขาที่กรมปศุสัตวรับรอง หรือสถานกักกันสัตวหรือที่พักซากสัตวที่สัตวแพทย
ประจําทาเขากําหนดเพื่อใหสัตวแพทยประจําทาเขาตรวจโรค และทําลายเชื้อโรคตามระเบียบของ
กรมปศุสัตว 

 
ขอ ๑๐  ในกรณีที่สัตวแพทยประจําทาเขามีความสงสัยโดยมีเหตุอันสมควรวา

สัตวหรือซากสัตวที่นําเขารายใดมีเช้ือโรคระบาด หรือมาจากฝูงสัตวที่เปนโรคระบาด หรือไมมี
หนังสือรับรองสุขภาพสัตวหรือหนังสือรับรองสุขศาสตรซากสัตว กํากับมาพรอมกับสัตวหรือซาก
สัตวที่นําเขา หรือมีหนังสือรับรองสุขภาพสัตวหรือหนังสือรับรองสุขศาสตรซากสัตวแตการรับรอง
นั้นไมครบถวน หรือไมตรงตามเงื่อนไขการนําเขา (Requirement) ตามที่กรมปศุสัตวกําหนด ให
สัตวแพทยประจําทาเขากักสัตวนั้นไวเพ่ือพิสูจนไดเปนเวลาไมเกินหกสิบวัน หรือกักซากสัตวนั้นไว
เพ่ือพิสูจนไดเปนเวลาไมเกินสิบวัน 

 
ขอ ๑๑  เมื่อสัตวแพทยประจําทาเขาไดตรวจหนังสือรับรองสุขภาพสัตวหรือ



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 
 

หนังสือรับรองสุขศาสตรซากสัตว ถูกตองตามขอ ๘ และไดดําเนินการตามขอ ๙ หรือขอ ๑๐ แลว 
ใหเสนอตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตใหนําสัตวหรือซากสัตว
เขาในราชอาณาจักร เวนแตในกรณีที่สัตวหรือซากสัตวนั้นเปนโรคระบาดหรือพาหะของโรค
ระบาดใหดําเนินการตามระเบียบวาดวยการนั้น 

 
ขอ ๑๒  สัตวหรือซากสัตวที่นําเขาโดยปฏิบัติไมครบถวนตามความในหมวดนี้ 

อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายจะผอนผันอนุญาตใหนําเขาตามเงื่อนไขที่กําหนดใหก็ได 
 
ขอ ๑๓  สัตวหรือซากสัตวที่อยูในระหวางการกักตรวจตามขอ ๑๐ ใหเจาของเปน

ผูควบคุมดูแลรับผิดชอบและออกคาใชจายเองทั้งส้ิน 
 
ขอ ๑๔  ในกรณีที่ผูนําเขารายใดไดรับใบแจงอนุมัตินําสัตวหรือซากสัตวเขาใน

ราชอาณาจักรแลว หากสัตวแพทยประจําทาเขาเห็นวาในขณะนั้นกําลังมีโรคระบาดหรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยวามีโรคระบาดในทองที่ที่จะมีการนําสัตวหรือซากสัตวนั้นเขามา ใหสัตวแพทยประจําทา
เขาเสนอตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งระงับการนําเขานั้น 

 
หมวด ๒ 

การนําสัตวหรือซากสัตวออกนอกราชอาณาจักร 
   

 
ขอ ๑๕  ผูใดประสงคจะนําสัตวหรือซากสัตวออกนอกราชอาณาจักรใหปฏิบัติ

ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหย่ืนคําขอตอสัตวแพทยประจําทาออก 
(๒) ถาเปนสัตวที่ตองมีตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายตองมีตั๋วรูปพรรณแสดง

กรรมสิทธิ์แนบคําขอสําหรับสัตวที่ขอนําออกนั้นทุกตัว 
(๓) ใหนําสัตวหรือซากสัตวไปยังสถานกักกันสัตวหรือที่พักซากสัตวของทาออก 

หรือสถานกักกันสัตวหรือที่พักซากสัตวเพ่ือการสงออกที่กรมปศุสัตวรับรอง หรือสถานกักกันสัตว
หรือที่พักซากสัตวที่สัตวแพทยประจําทาออกกําหนด เพ่ือใหสัตวแพทยประจําทาออกตรวจโรค
และทําลายเชื้อโรคหรือจัดการอยางอ่ืนใดตามระเบียบของกรมปศุสัตว เวนแตในกรณีของซาก
สัตวซึ่งมีหลักฐานแสดงวาไดจัดการทําลายเชื้อโรคแลว 

(๔) สัตวหรือซากสัตวที่อยูในระหวางการจัดการตาม (๓) ใหเจาของเปนผู
ควบคุมดูแลรับผิดชอบและออกคาใชจายเองทั้งส้ิน 

 
ขอ ๑๖  เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๑๕ แลว ใหสัตวแพทยประจําทาออกที่รับคํา

ขอนําสัตวหรือซากสัตวออกนอกราชอาณาจักรเสนอตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อ
พิจารณาออกใบอนุญาตใหนําสัตวหรือซากสัตวออกนอกราชอาณาจักรและออกหนังสือรับรอง
สุขภาพสัตวหรือหนังสือรับรองสุขศาสตรซากสัตว 



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 
 

 
ขอ ๑๗  สัตวหรือซากสัตวที่เจาของไดรับอนุญาตใหนําออกนอกราชอาณาจักรได

แลว ในกรณีที่สัตวแพทยประจําทาออกส่ังระงับการนําออก หรือไมอาจนําออกไดดวยเหตุใด ๆ ก็
ดี ใหเจาของรับคืนเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหนําออกได 

 
หมวด ๓ 

การนําสัตวหรือซากสัตวผานราชอาณาจักร 
   

 
ขอ ๑๘  การนําสัตวหรือซากสัตวผานราชอาณาจักร ใหปฏิบัติตามความในหมวด 

๑ และหมวด ๒ โดยอนุโลม 
ในกรณีที่อธิบดีเห็นควรผอนผันเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย ใหอธิบดีมีอํานาจสั่ง

ผอนผันวิธีปฏิบัติการบางอยางได 
 

หมวด ๔ 
คําขอและใบอนุญาต 

   
 
ขอ ๑๙  คําขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ใหทําตามแบบของกรมปศุสัตว 

สวนใบแจงอนุมัตินําสัตวหรือซากสัตวเขาในหรือผานราชอาณาจักร หนังสือรับรองสุขภาพสัตว
หรือหนังสือรับรองสุขศาสตร ซากสัตว สําหรับสัตวหรือซากสัตวที่นําออกนอกราชอาณาจักรและ
ใบอนุญาตใหนําเขา นําออก หรือนําผานราชอาณาจักร ใหใชแบบพิมพของกรมปศุสัตว 

 
 

ใหไว ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ชูชีพ  หาญสวสัดิ ์

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 



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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่การนําเขา นําออก หรือนํา
ผานราชอาณาจักรซึ่งสัตวหรือซากสัตว ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๑๒) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งใชบังคับอยูในปจจุบันไมเหมาะสมกับ
สภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป มีโรคระบาดรายแรงชนิดตาง ๆ เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น เพ่ือใหการ
ควบคุมโรคระบาดจากการนําสัตวหรือซากสัตวเขา ออก หรือผานราชอาณาจักรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน อันเปนการปกปองคุมครองชีวิต สุขภาพ 
และสุขอนามัยของประชาชน และสัตวภายในประเทศ รวมทั้งเปนการสรางมาตรฐานความ
นาเช่ือถือและความเชื่อมั่นใหกับประเทศผูนําเขาสัตวหรือซากสัตวที่สงออกจากประเทศไทย 
สมควรปรับปรุงการนําเขา นําออก หรือนําผานราชอาณาจักรซึ่งสัตวหรือซากสัตวเสียใหม  จึง
จําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุกัญญา/ผูจัดทํา 
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

 
กองเกียรติ/ผูจัดทํา 

๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
 

 


