
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 
กําหนดคาธรรมเนียมและยกเวนคาธรรมเนียมเฉพาะกรณี 

ตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว 
พ.ศ. ๒๕๔๖๑ 

   
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 

๒๔๙๙ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตร ๓๑, ๓๕, ๓๖, ๔๘ และ มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑. ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 
ขอ ๒. ใหกําหนดอัตราคาธรรมเนียม ดังตอไปนี ้
 

ลําดบั รายการ บาท สตางค หมายเหต ุ

๑ ใบอนญุาตใหนําสัตวเขาในราชอาณาจักร   
 ชาง เชือกละ ๒๕๐ -  
 มา โค กระบือ ลา ลอ สุนัข แมว ลิง ชะน ี ตัวละ ๑๐๐ -  
 แพะ แกะ สุกร กระตาย  ตัวละ ๕๐ -  
 นกกระจอกเทศ นกอีม ู ตัวละ ๒๐๐ -  
 ไก เปด หาน และสัตวปกชนิดอื่น  ตัวละ ๕ -  
 สัตวชนิดอืน่  ตัวละ ๑๐๐ -  
 เอ็มบริโอ  ตัวละ ๑๐๐ -  
 ไขนกกระจอกเทศ ไขนกอีม ูสําหรับใชทาํพันธุ 

 ฟองละ 
๕๐ -  

 ไขสัตวปกชนดิอื่นสําหรับใชทําพันธุ  ฟองละ ๕ -  

๒ ใบอนญุาตใหนําสัตวออกนอกราชอาณาจกัร   
 ชาง เชือกละ ๕๐,๐๐๐ -  
 มา โค กระบือ ลา ลอ สุนัข แมว ลิง ชะนี  ตัวละ ๕๐ -  
 แพะ แกะ  ตัวละ ๒๕ -  
 กระตาย  ตัวละ ๑๐ -  
 สัตวชนิดอืน่  ตัวละ ๕๐๐ -  

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนที่ ๕๓ ก/หนา ๓/๑๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ 



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 
 

ลําดบั รายการ บาท สตางค หมายเหต ุ

๓ ใบอนญุาตใหนําสัตวผานราชอาณาจักร   
 ชาง  เชือกละ ๒,๐๐๐ -  
 มา โค กระบือ ลา ลอ  ตัวละ ๑๐๐ -  
 แพะ แกะ สุกร สุนัข ลิง ชะนี  ตัวละ ๕๐ -  
 แมว กระตาย  ตัวละ ๒๐ -  
 สัตวชนิดอืน่  ตัวละ ๑๐๐ -  
 น้ําเช้ือสําหรับผสมพันธุ  โดสละ ๕ -  
 เอ็มบริโอ  ตัวละ ๒๐ -  
 ไขนกกระจอกเทศ ไขนกอีม ูสําหรับใชทาํพันธุ 

 ฟองละ 
๕๐ -  

 ไขสัตวปกชนดิอื่นสําหรับใชทําพันธุ  ฟองละ - ๕๐  

๔ ใบอนญุาตใหนําซากสัตวเขาในราชอาณาจักร  
 งาชาง  กิโลกรัมละ ๒๐ - 
 หนังแพะ แกะ และสัตวชนดิอื่น  กิโลกรัมละ ๒ - 
 เนื้อโค กระบอื แพะ แกะ สุกร  กิโลกรัมละ ๕ - 
 เนื้อสัตวปก  กิโลกรัมละ ๑๐ - 
 เครื่องในของโค กระบือ แพะ แกะ สุกร  กิโลกรัมละ ๕ - 
 กีบ เขา หรือขนของมา โค กระบือ แพะ   
 แกะ สุกร  กิโลกรัมละ ๒ - 
 ขนสัตวปก  กิโลกรัมละ - ๕๐ 
 ซากสัตวอยางอ่ืน  กิโลกรัมละ ๒๐ - 

คาธรรมเนียม 
ลําดบัที่ ๔ ที่ 
๕ และ ที่ ๖ 
ถาเศษของ ๑ 
กิโลกรม 
ตั้งแต ๕๐๐ 
กรัม ข้ึนไป
คิดเปน ๑ 
กิโลกรัม ถา
ไมถึง ๕๐๐ 
กรัม ใหปด
ทิ้ง 

๕ ใบอนุญาตใหนําซากสัตวออกนอกราชอาณาจักร   
 เศษขนแกะ (Wool noil) - ๕๐  
 ซากสัตวชนิดอื่น ๑ -  

๖ ใบอนญุาตใหนําซากสัตวผานราชอาณาจักร กิโลกรัมละ ๑ -  

๗ ใบอนุญาตใหทําการคา ชา มา โค กระบือ แพะ แกะ 
สุกร 

  

 และสัตวชนิดอื่น ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   
 (๑) สงตางประเทศ  ฉบับละ ๒,๐๐๐ -  
 (๒) ทั่วราชอาณาจักร  ฉบับละ ๔๐๐ -  
 (๓) ภายในจงัหวัด  ฉบับละ ๑๐๐ -  

๘ ใบอนุญาตใหขายน้ํ า เ ช้ือสําหรับผสมพันธุห รือ   



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 
 

ลําดบั รายการ บาท สตางค หมายเหต ุ

เอ็มบริโอ 
 (๑) สงตางประเทศ  ฉบับละ ๘๐๐ -  
 (๒) ทั่วราชอาณาจักร  ฉบับละ ๒๐๐ -  

๙ ใบอนุญาตใหทําการคาซากสัตว   
 (๑) สงตางประเทศ  ฉบับละ ๔๐๐ -  
 (๒) ทั่วราชอาณาจักร  ฉบับละ ๑๐๐ -  
 (๓) ภายในจงัหวัด ฉบับละ ๒๐ -  

๑๐ ใบแทนใบอนุญาตใหทําการคาสัตวใบอนุญาตใหขาย
น้ําเช้ือสําหรับผสมพันธุหรือเอ็มบริโอ หรือใบอนุญาต 

  

 ใหทําการคาซากสัตว  ฉบับละ ๒๐ -  

๑๑ คาที่พักสัตวที่สงไปตางประเทศ   
 โค กระบือ  ตัวละ ๕๐ -  
 สุกร  ตัวละ ๓๐ -  
 แพะ แกะ  ตัวละ ๒๐ -  

๑๒ คาที่พักซากสัตวที่สงไปตางประเทศ  

 ซากโค กระบือ สุกร  กิโลกรัมละ ๒ - 
 ซากแพะ แกะ  กิโลกรัมละ ๑ - 

ถาเศษของ ๑ 
กิโลกรัม 
ตั้งแต ๕๐๐ 
กรัมขึ้นไปคดิ
เปน ๑ 
กิโลกรัม ถา
ไมถึง ๕๐๐ 
กรัม ใหปด
ทิ้ง 

 
ขอ ๓. ใหยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหนําสัตวเขาในราชอาณาจักร หรือ

ใบอนุญาตใหนําซากสัตวเขาไปในราชอาณาจักร สําหรับสัตวหรือซากสัตว ดังตอไปนี ้
(๑) ชางที่นําออกไปเพื่อรับจางลากขนไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันและนําเขา

ภายในกําหนดเวลานั้น 
(๒) สัตวที่นําเขาในราชอาณาจักรเพื่อการผสมพันธุและมีใบรับรองพันธุประวัติ

หรือสายพันธุ (Pedigree) ซึ่งสัตวแพทยเห็นวาเหมาะสําหรับการผสมพันธุ สําหรับไขสัตวปกที่ใช
สําหรับทําพันธุนั้น จะตองนําเขามาใชฟกเปนพอแมพันธุหรือปูยาพันธุเทานั้น 

(๓) สัตวเทียมเกวียนหรือสัตวที่ใชขับขี่ ลากขน หรือใชในการบรรทุกของขาม
แดนไปมาเปนครั้งคราวระหวางตําบลชายแดน 



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 
 

(๔) สัตวที่เจาของนําขามแดนไปมาเพื่อใชทําไร นา สวน หรือเพ่ือนําไปเลี้ยงเปน
ครั้งคราว ระหวางตําบลชายแดน 

(๕) สัตวหรือซากสัตวที่เจาของนําหลบหนีภัยจากการสูรบเขามาในราชอาณาจักร
ช่ัวคราว 

(๖) สัตวหรือซากสัตวที่เจาของนําหลบหนีภัยจากการสูรบเขามาในราชอาณาจักร
ช่ัวคราว 

(๗) ชางที่โพนไดจากประเทศขางเคียง 
(๘) ชางตอที่นํากลับจากการโพนชางตามชายแดนเขาในราชอาณาจักร 
(๙) การนําเขาในราชอาณาจักร ซึ่งสัตวหรือซากสัตวของพระมหากษัตริยหรือ

ทางราชการ 
(๑๐) สัตวหรือซากสัตวที่นําเขาในราชอาณาจักรเพื่อใชเปนอาหารประจํา

ยานพาหนะตามสมควร 
(๑๑) สัตวหรือซากสัตวที่นําติดตัวเขาในราชอาณาจักรเพื่อใชเปนอาหารตาม

สมควร 
(๑๒) โค กระบือ ที่นําเขาในราชอาณาจักรตามแนวชายแดนจากประเทศที่มี

อาณาเขตติดตอกับประเทศไทย 
(๑๓) น้ําเช้ือสําหรับผสมพันธุ 
(๑๔) ผึ้งที่นําเขาในราชอาณาจักร 
(๑๕) ซากสุกรหรือซากสัตวปกที่ผลิตในราชอาณาจักร เมื่อสงออกไปนอก

ราชอาณาจักรแลว ไมสามารถนําเขาประเทศผูรับซื้อไดและมีความจําเปนตองนํากลับเขาใน
ราชอาณาจักร 

(๑๖) หนังโค และกระบือ ที่นําเขาในราชอาณาจักร 
(๑๗) เครื่องในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร และไก ที่นําเขาในราชอาณาจักร

สําหรับใชในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตวเพ่ือการสงออกจําหนายนอกราชอาณาจักร 
(๑๘) กระดูกโค กระบือ แพะ แกะ และสุกร ที่นําเขาในราชอาณาจักร 
(๑๙) หนังสุกรหมักเกลือ ที่นําเขาในราชอาณาจักร 
(๒๐) ขนแกะทําความสะอาดชั้นตนแลว  (Scoured wool) ที่นํ า เข าใน

ราชอาณาจักร 
(๒๑) กบ กุง จระเข ตะพาบน้ํา เตา ปลา ปู หอย และซากสัตวดังกลาวที่นําเขา

ในราชอาณาจักร 
 
ขอ ๔. ใหยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหนําสัตวออกนอกราชอาณาจักรหรือ

ใบอนุญาตใหนําซากสัตวออกนอกราชอาณาจักรสําหรับสัตวหรือซากสัตวดังตอไปนี้ 
(๑) สัตวที่นําเขาในราชอาณาจักรชั่วคราวไมเกินเกาสิบวันและนําออกนอก

ราชอาณาจักรภายในกําหนดเวลานั้น 



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 
 

(๒) สัตวเทียมเกวียนหรือสัตวที่ใชขับขี่ ลากขน หรือใชในการบรรทุกของขาม
แดนไปมาเปนครั้งคราวระหวางตําบลชายแดน 

(๓) สัตวที่เจาของนําขามแดนไปมาเพื่อใชทําไร นา สวน หรือเพ่ือนําไปเลี้ยงเปน
ครั้งคราวระหวางตําบลชายแดน 

(๔) สัตวหรือซากสัตวที่เจาของนําออกนอกราชอาณาจักรเนื่องจากการอพยพ
ครอบครัว 

(๕) สัตวหรือซากสัตวที่เจาของนําหลบหนีภัยจากการสูรบเขามาในราชอาณาจักร
ช่ัวคราวและนําออกนอกราชอาณาจักร 

(๖) ชางที่นําออกนอกราชอาณาจักรเพื่อการโพนขางตามชายแดน 
(๗) ช างที่นํ าออกนอกราชอาณาจักร  เ พ่ือการแสดงและนํา เข ามาใน

ราชอาณาจักร ภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งป 
(๘) การนําออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งสัตวหรือซากสัตวของพระมหากษัตริยหรือ

ทางราชการ 
(๙) สัตวหรือซากสัตวที่นําออกนอกราชอาณาจักรเพื่อใชเปนอาหารประจํา

ยานพาหนะตามสมควร 
(๑๐) สุกร และสัตวปก 
(๑๑) ซากสุกร และซากสัตวปก 
(๑๒) กระดูกโค กระบือ บดแตกแชกรดตากแหง 
(๑๓) กบ กุง จระเข ตะพาบน้ํา เตา ปลา ปู หอย และซากสัตวดังกลาว 
 
ขอ ๕. ใหยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหนําสัตวผานราชอาณาจักรหรือ

ใบอนุญาตใหนําซากสัตวผานราชอาณาจักรดังตอไปนี ้
(๑) สัตวหรือซากสัตวที่นําผานโดยลําเลียงดวยยานพาหนะ ซึ่งใชเวลาไมเกิน ๒๔ 

ช่ัวโมง 
(๒) กบ กุง จระเข ตะพาบน้ํา เตา ปลา ปู หอย และซากสัตวดังกลาว 
 
ขอ ๖. ใหยกเวนคาธรรมเนียมการทําลายเชื้อโรคผานดานกักกันสัตว 
 
 

ใหไว ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
สรอรรถ  กล่ินประทุม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 



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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ 
(พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ ไดกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียม และยกเวนคาธรรมเนียมเฉพาะกรณีไว แตการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการนํา
ซากสัตวประเภทเครื่องในโค กระบือ แพะ แกะ และสุกร เขามาในราชอาณาจักร คาธรรมเนียม
การนําซากสัตวประเภทเศษขนแกะ (Wool noil) ออกนอกราชอาณาจักรยังเปนอัตราที่ไม
เหมาะสมและเปนธรรมตอผูประกอบการ ฉะนั้น เพ่ือเปนการสนับสนุนใหมีการนําเขาและนําออก
ซึ่งซากสัตว ตลอดจนปองกันการหลีกเล่ียงการเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหนําเขา นําออก หรือ
นําผานราชอาณาจักรซึ่งซากสัตวดังกลาว สมควรกําหนดอัตราคาธรรมเนียมเสียใหม นอกจากนั้น 
ควรกําหนดใหมีการยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหนําเขา นําออก หรือนําผานราชอาณาจักร 
ซึ่งสัตวประเภท กบ กุง จระเข ตะพาบน้ํา เตา ปลา ปู หอย และซากสัตวดังกลาว เพ่ือมิใหเกิดผล
กระทบตอธุรกิจการคา รวมถึงกําหนดยกเวนคาธรรมเนียมใบอนุญาตใหนําชางออกนอก
ราชอาณาจักร เพ่ือการแสดงและนําเขามาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งป ทั้งนี้ 
เพ่ือเปนการสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุกัญญา/พิมพ 
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

 
 

กองเกียรติ/ผูจัดทํา 
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

 
 


