
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 
กําหนดการควบคุมการคาสัตวและซากสัตว 

พ.ศ. ๒๕๕๒๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติโรค

ระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ 
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดการควบคุมการคาสัตวและซากสัตว พ.ศ. 

๒๕๔๖ 
 
ขอ ๒  ผูใดประสงคจะทําการคาสัตวหรือซากสัตวดังตอไปนี้ ใหย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตตอนายทะเบียนพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามที่กําหนดไวในแบบคําขอรับ
ใบอนุญาต 

(๑) ชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร กวาง นากหญา สุนัข และแมว 
(๒) นก ไก เปด หาน และไขสําหรับใชทําพันธุ 
 
ขอ ๓  การยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) การคาสงตางประเทศและการคาทั่วราชอาณาจักร ใหย่ืนตอนายทะเบียน

แหงทองที่ไดทั่วราชอาณาจักร 
(๒) การคาภายในจังหวัด ใหย่ืนตอนายทะเบียนแหงทองที่ที่ประสงคจะทํา

การคา 
 
ขอ ๔  ใหนายทะเบียนตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต และเอกสารหรือหลักฐานวา

มีความถูกตองครบถวนหรือไม ในกรณีที่คําขอรับใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐานไมถูกตอง
ครบถวนใหนายทะเบียนแจงใหผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตแกไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาต หรือ
จัดสงเอกสารหรือหลักฐานใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด 

ในกรณีที่ผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตไมแกไขเพิ่มเติมคําขออนุญาต หรือไมจัดสง
เอกสารหรือหลักฐานใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนดตามวรรคหนึ่งให
ถือวาผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตทิ้งคําขออนุญาต และใหนายทะเบียนจําหนายเรื่องออกจากสารบบ 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖/ตอนที่ ๑๘ ก/หนา ๓๓/๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒ 



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 
 

ขอ ๕  ในกรณีที่นายทะเบียนตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต และเอกสารหรือ
หลักฐานแลวเห็นวามีความถูกตองครบถวน ใหนายทะเบียนมีคําส่ังรับคําขอรับใบอนุญาตไว
พิจารณาและใหออกใบรับแกผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 

 
ขอ ๖  ใหนายทะเบียนพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตและแจงผลการพิจารณาเปน

หนังสือใหผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีคําส่ังรับคําขออนุญาตไว
พิจารณา 

ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําส่ังออกใบอนุญาต ใหผูได รับใบอนุญาตมารับ
ใบอนุญาตภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังออกใบอนุญาต หากไมมารับใบอนุญาตภายใน
กําหนดเวลาดังกลาวโดยไมแจงเหตุผลอันสมควรใหถือวาสละสิทธิการเปนผูรับใบอนุญาตใหทํา
การคาสัตวหรือซากสัตวและใหนายทะเบียนจําหนายเรื่องออกจากสารบบ 

ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําส่ังไมออกใบอนุญาต ใหแจงสิทธิอุทธรณไวในหนังสือ
แจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตทราบดวย 

 
ขอ ๗  ในกรณีที่ใบอนุญาตใหทําการคาสัตวหรือซากสัตวสูญหาย ถูกทําลายหรือ

ชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอนายทะเบียนแหงทองที่ที่
ออกใบอนุญาตนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ใบอนุญาตนั้นสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด พรอม
ดวยหลักฐานการรับแจงความของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือใบอนุญาตที่ชํารุดใน
สาระสําคัญนั้น 

ใบแทนใบอนุญาตใหใชตามแบบใบอนุญาต โดยใหระบุคําวา “ใบแทน” ไวที่
ดานหนามุมบนดานขวาดวย 

 
ขอ ๘  คําขอรับใบอนุญาต คําขอรับใบแทนใบอนุญาต และใบอนุญาตใหทํา

การคาสัตวหรือซากสัตว ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
ขอ ๙  คําขอรับใบอนุญาตและคําขอรับใบแทนใบอนุญาตใหทําการคาสัตวหรือ

ซากสัตวที่ไดย่ืนไวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับและยังอยูในระหวางการพิจารณาของนาย
ทะเบียน ใหถือวาเปนคําขอรับใบอนุญาตและคําขอรับใบแทนใบอนุญาตใหทําการคาสัตวหรือซาก
สัตวที่ย่ืนตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม ในกรณีที่คําขอรับใบอนุญาตดังกลาวมีขอแตกตางไปจาก
คําขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหแกไขเพิ่มเติมไดตามความ
จําเปนเพื่อใหการเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ขอ ๑๐  ใบอนุญาตใหการทําการคาสัตวหรือซากสัตวที่ออกไวกอนวันที่

กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหยังคงมีผลบังคับตอไปจนกวาจะสิ้นอายุ 
 
 

ใหไว ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 



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 
 

ธีระ  วงศสมุทร 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 



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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันไดเกิดโรคระบาด
ในสัตวปก จําพวกนก ไก เปด หานและไขสําหรับใชทําพันธุ ทําใหสัตวปกดังกลาวปวยและลมตาย
เปนจํานวนมากและบางโรคสามารถติดตอมาสูคนได สมควรกําหนดใหมีการควบคุมการคาสัตว
ปกจําพวกนก ไก เปด หาน และไขสําหรับใชทําพันธุ และซากสัตวปกดังกลาวเพิ่มเติมไปจาก
กฎกระทรวงกําหนดการควบคุมการคาสัตวและซากสัตว พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือเปนการควบคุมและ
ดูแลปองกันโรคระบาดจากสัตวดังกลาว ประกอบกับขั้นตอนการปฏิบัติงานของนายทะเบียนใน
การพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตในปจจุบันยังไมสอดคลองกับแนวทางตามที่กําหนดไวในพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีพ.ศ. ๒๕๔๖ สมควรปรับปรุงเสีย
ในคราวเดียวกัน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผูจดัทํา 
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ 

 


