พิธีการนําเขาสัตวและซากสัตว
การนําเขาสัตวและซากสัตว นอกจากนอกจากตองปฏิบัติพิธีการ
ตามกฎ หมายวาดวยศุลกากรและระเบียบปฏิบัติของกรมศุลกากรแลว
ยังตองปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
๑ ขอบเขตการควบคุม
“สัตว” หมายความวา
(๑) ชาง มา โค กระบือ ลา ลอ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูปา สุนัข
แมว กระตาย ลิง ชะนี และใหหมายความรวมถึงน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ
และเอ็มบริโอของสัตวเหลานีด
้ วย
(๒) สัตวปกจําพวกนก ไก เปด หาน และใหหมายความรวมถึง
น้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ และไขสําหรับใชทําพันธุดวย
(๓) สัตวชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด และใหหมายความ
รวมถึงน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ เอ็มบริโอ และไขสําหรับใชทําพันธุของ
สัตวชนิดนั้นดวย
(๓.๑) กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๒๑ (๒๕๒๘) กํ า หนดให ผึ้ งเป น สั ต ว
ตามมาตรา ๔ เฉพาะในกรณีนําเขาหรือนําผานราชอาณาจักร
(๓.๒) กฎกระทรวง กํ าหนดสั ต ว ช นิ ด อื่ น ตามกฎหมายวาด วยโรค
ระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหสัตวตอไปนี้เปนสัตวชนิดอื่นตามมาตรา ๔
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)

กบ
กระจง หรือไก
กระซู
กระทิง หรือเมย
กวาง
กวางผา
กุง
กูปรี หรือโคไพร
ควายปา

(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)
(๒๑)
(๒๒)
(๒๓)
(๒๔)
(๒๕)
(๒๖)
(๒๗)
(๒๘)
(๒๙)
(๓๐)
(๓๑)
(๓๒)
(๓๓)
(๓๔)
(๓๕)
(๓๖)

คาง
จระเข
จิงโจ
ตะพาบน้ํา
เตา
ทราย หรือเนื้อทราย หรือตามะแน
นากหญา
นางอาย หรือลิงลม
ปลา
ปู
แมวปา
ยีราฟ
แรด
ละอง หรือละมั่ง
เลียงผา หรือเยี่ยง หรือโครํา หรือกูรํา
วัวแดง หรือวัวดํา หรือวัวเพาะ
สมเสร็จ หรือผสมเสร็จ
สมัน หรือเนื้อสมัน
สิงโต
เสือ
หมี
หมูปา
หอย
อิกัวนา
อีเกง หรือ ฟาน
อูฐ
ฮิปโปโปเตมัส

“เอ็มบริโอ” หมายความวา
ตัวออนของสัตวที่ยังไมเจริญเติบโต
จนถึงขั้นที่มีอวัยวะ และยังไมฝงตัวที่ผนังมดลูกของสัตวนั้น
“ซากสัตว” หมายความวา รางกายหรือสวนของรางกายสัตวที่ตาย
แลว สิ่งใด ๆ ที่ไดจากสัตวที่มีชีวิตหรือสัตวที่ตายแลว และให
หมายความรวมถึงอาหารสุกที่ทํา ประกอบ หรือปรุงจากซากสัตวหรือ
สิ่งประดิษฐสําเร็จรูปที่ทําจากซากสัตวตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

๒ การควบคุม
๒.๑ การคาสัตวและซากสัตว
มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชนในการปองกันและควบคุมโรคระบาดอัน
เกิดจากการคาสัตวหรือซากสัตว ผูใดทําการคาหรือหากําไรในลักษณะ
คนกลางซึ่งสัตวหรือซากสัตวดังตอไปนี้ ตองไดรับใบอนุญาตจากนาย
ทะเบียน
แมว

(๑) ชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูปา สุนัข
(๒) นก ไก เปด หาน รวมถึงไขสําหรับใชทําพันธุ
(๓) ซากสัตวของสัตวตาม (๑) หรือ (๒)
(๔) สัตวหรือซากสัตวชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ

มาตรา ๒๕ เพื่อประโยชนในการปองกันและควบคุมโรคระบาดอัน
เกิดจากน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุหรือเอ็มบริโอของสัตว ผูใดขาย
จําหนาย จาย แจก แลกเปลีย
่ น หรือมีไวเพื่อขายซึ่งน้ําเชือ
้ สําหรับผสม
พันธุหรือเอ็มบริโอของชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูปา
หรือสัตวชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด หรือมีพอพันธุของสัตว
ดังกลาวเพื่อใหบริการผสมพันธุแกสัตวของบุคคลอื่นโดยวิธีธรรมชาติ
ตองไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ

๒.๒ การนําเขา สงออกและนําผาน
มาตรา
๓๑ เพื่อประโยชนในการปองกันและควบคุมโรคระบาด
ผูใดนําเขา สงออก หรือนําผานราชอาณาจักรซึ่งสัตวหรือซากสัตว ตอง

ไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายทุกครั้งที่นาํ เขา
สงออกหรือนําผานราชอาณาจักร
การขออนุญาต การออกใบอนุญาต และวิธีการนําเขา สงออก หรือ
นําผานราชอาณาจักรใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ
่ นไขที่
อธิบดีประกาศกําหนด
๓ กฎกระทรวงที่เกี่ยวของ
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๘๑ กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ ที่ออกตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว
พ.ศ.
๒๔๙๙
ที่ใชอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยง
กับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ประกาศ
หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใชบังคับ
การดําเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบตามวรรคหนึ่ง
ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ หากไมสามารถดําเนินการได ใหรัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไมอาจ
ดําเนินการไดตอคณะรัฐ มนตรีเพื่อทราบ
๓.๑ กฎกระทรวง กําหนดการควบคุมการคาสัตวและซากสัตว พ.ศ.
๒๕๕๒
ขอ ๒ ผูใ ดประสงคจะทําการคาสัตวหรือซากสัตวดังตอไปนี้ ใหยื่น
คําขอรับใบอนุญาตตอนายทะเบียนพรอมดวยเอกสารและหลักฐาน
ตามที่กําหนดไวในแบบคําขอรับใบอนุญาต
และแมว

(๑) ชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร กวาง นากหญา สุนัข
(๒) นก ไก เปด หาน และไขสําหรับใชทําพันธุ

ขอ ๓ การยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหปฏิบัติดังตอไปนี้

(๑) การคาสงตางประเทศและการคาทั่วราชอาณาจักร ให
ยื่นตอนายทะเบียนแหงทองที่ไดทั่วราชอาณาจักร
(๒) การคาภายในจังหวัด ใหยื่นตอนายทะเบียนแหงทองที่
ที่ประสงคจะทําการคา
ขอ ๔ ใหนายทะเบียนตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต และเอกสาร
หรือหลัก ฐานวามีความถูกตองครบถวนหรือไม ในกรณีที่คําขอรับ
ใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐานไมถูกตองครบถวนใหนายทะเบียนแจง
ใหผย
ู ื่นคําขอรับใบอนุญาตแกไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาต หรือจัดสง
เอกสารหรือหลักฐานใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาที่นายทะเบียน
กําหนด
ในกรณีทผ
ี่ ูยื่นคําขอรับใบอนุญาตไมแกไขเพิม
่ เติมคําขออนุญาต
หรือไมจด
ั สงเอกสารหรือหลักฐานใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาที่
นายทะเบียนกําหนดตามวรรคหนึ่งใหถือวาผูยน
ื่ คําขอรับใบอนุญาตทิ้ง
คําขออนุญาตและใหนายทะ เบียนจําหนายเรือ
่ งออกจากสารบบ
ขอ ๕ ในกรณีทน
ี่ ายทะเบียนตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต และ
เอกสารหรือหลักฐานแลวเห็นวามีความถูกตองครบถวน ใหนายทะเบียน
มีคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาตไวพิจารณาและใหออกใบรับแกผย
ู ื่นคํา
ขอรับใบอนุญาต
ขอ ๖ ใหนายทะเบียนพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตและแจงผล
การพิจาร ณาเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตทราบภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่มีคํา สั่งรับคําขออนุญาตไวพิจารณา
ั ใบอนุญาต
ในกรณีที่นายทะเบียนมีคาํ สั่งออกใบอนุญาตใหผูไดรบ
มารับใบ อนุญาตภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งออก
ใบอนุญาต หากไมมารับใบ อนุญาตภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไม
แจงเหตุผลอันสมควรใหถือวาสละสิทธิการเปนผูรับใบอนุญาตใหทํา
การคาสัตวหรือซากสัตวและใหนายทะเบียนจําหนายเรื่องออกจากสา
รบบ
ในกรณีที่นายทะเบียนมีคาํ สั่งไมออกใบอนุญาต
ใหแจงสิทธิ
ู ื่นคําขอรับใบอนุญาต
อุทธรณไวใน
หนังสือแจงผลการพิจารณาใหผย
ทราบดวย

ขอ๗ ในกรณีทใี่ บอนุญาตใหทําการคาสัตวหรือซากสัตวสูญหาย
ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตยืน
่ คําขอรับใบ
แทนใบอนุญาตตอนายทะเบียนแหงทองที่ที่ออกใบอนุญาตนั้นภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ใบอนุญาตนั้นสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด พรอม
ดวยหลักฐานการรับแจงความของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจหรือ
ใบอนุญาตที่ชํารุดในสาระสําคัญนั้น
ใบแทนใบอนุญาตใหใชตามแบบใบอนุญาต
แทน” ไวที่ดานหนามุมบนดานขวาดวย

โดยใหระบุคําวา “ใบ

ขอ ๘ คําขอรับใบอนุญาต คําขอรับใบแทนใบอนุญาต และ
ใบอนุญาตใหทําการคาสัตวหรือซากสัตวใหเปนไปตามแบบที่อธิบดี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจ จานุเบกษา
ขอ ๙ คําขอรับใบอนุญาตและคําขอรับใบแทนใบอนุญาตใหทํา
การคาสัตว หรือซากสัตวที่ไดยื่นไวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับและ
ยังอยูในระหวางการ พิจารณาของนายทะเบียน ใหถือวาเปนคําขอรับ
ใบอนุญาตและคําขอรับใบแทน ใบอนุญาตใหทําการคาสัตวหรือซาก
สัตวที่ยื่นตามกฎกระทรวงนี้โดยอนุโลม ใน กรณีที่คําขอรับใบอนุญาต
ดังกลาวมีขอแตกตางไปจากคําขอรับใบอนุญาตตาม กฎกระทรวงนี้ ให
นายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหแกไขเพิม
่ เติมไดตามความจําเปน เพื่อให
การเปนไปตามกฎกระทรวงนี้
ขอ ๑๐ ใบอนุญาตใหการทําการคาสัตวหรือซากสัตวที่ออกไวกอน
วันที่กฎ กระทรวงนี้ใชบังคับ ใหยังคงมีผลบังคับตอไปจนกวาจะสิ้นอายุ
คาธรรมเนียมใบอนุญาตนําเขาที่สําคัญ
๓.๒ กฎกระทรวง วาดวยการนําเขา นําออก หรือนําผาน
ราชอาณาจักรซึ่งสัตวหรือซากสัตว พ.ศ. ๒๕๔๔ กําหนด ดังนี้
ขอ ๓ ผูใ ดประสงคจะนําสัตวหรือซากสัตวเขาในราชอาณาจักร ให
ปฏิบต
ั ิดัง ตอไปนี้

(๑) ใหยื่นคําขอตอสัตวแพทยประจําทาเขานั้น เวนแตจะ
นําเขาทางอื่นซึ่งมิใชทาเขา
ใหยื่นคําขอตออธิบดีหรือผูซงึ่ อธิบดี
มอบหมาย
(๒)การยืน
่ คําขอ ใหยื่นกอนนําสัตวหรือซากสัตวเขาใน
ราชอาณาจักรไมนอยกวาเจ็ดวัน แตถาเปนสัตวหรือซากสัตวที่นําติดตัว
เขามา จะยื่นคําขอขณะนําสัตวหรือซากสัตวนั้นเขามาก็ได
(๓)
หากผูขอนําเขาประสงคจะนําสัตวหรือซากสัตวไปยัง
สถานกักกันสัตวหรือที่พักซากสัตวที่มิใชของกรมปศุสต
ั ว สถานกักกัน
สัตวหรือที่พักซากสัตวนั้นจะตองไดรบ
ั การตรวจรับรองตามระเบียบของ
กรมปศุสต
ั ว
ขอ ๔ เมื่อสัตวแพทยประจําทาเขารับคําขอและตรวจเอกสารหรือ
หลักฐานประกอบการนําเขาตามขอ ๓ ถูกตองแลว ใหพิจารณาวาสัตว
หรือซากสัตวนั้นตองไมไดมาจากทองที่ที่มีหรือสงสัยวามีโรคระบาด
แลวจึงเสนอตออธิบดีหรือผูซ
 ึ่งอธิบดีมอบหมายเพือ
่ พิจารณาออกใบแจง
อนุมัตินําสัตวหรือซากสัตวเขาในราช
อาณาจักรพรอมเงื่อนไขการ
นําเขา (Requirement) ตามที่กรมปศุสัตวกําหนด
ขอ ๕ ใหผูนําเขาที่ไดรับใบแจงอนุมัตินําสัตวหรือซากสัตวเขาใน
ราช อาณาจักร แจงยืนยันรายละเอียดการนําเขาตอสัตวแพทยประจําทา
เขาเกี่ยวกับ
(๑) วัน เวลา ที่นําเขา และ
(๒) เที่ยวบิน เที่ยวเรือ หรือเที่ยวขบวนรถไฟ หรือทะเบียน
ยาน พาหนะที่ใชบรรทุกสัตวหรือซากสัตวเขาในราชอาณาจักร
ขอ ๖ ในการนําสินคาประเภทสัตวหรือซากสัตวเขาใน
ราชอาณาจักรโดยการขนสงทางอากาศยานหรือทางเรือ เจาของอากาศ
ยานหรือเจาของเรือจะตองแจงรายการสินคาประเภทสัตวหรือซากสัตว
ที่บรรทุกมากับอากาศยานหรือเรือนัน
้ ให กับสัตวแพทยประจําทาเขา
ทราบกอนที่อากาศยานหรือเรือนั้นจะเดินทางมาถึงทาเขา
ขอ
๗ ในกรณีที่นําสัตวหรือซากสัตวเขาในราชอาณาจักรโดย
ยานพาหนะใด ๆ จะนําสัตวหรือซากสัตวนั้นลงจากยานพาหนะไดตอเมื่อ
สัตวแพทยประจําทาเขานั้นไดตรวจและอนุญาตแลว

ขอ๘ ใหผูนําสัตวหรือซากสัตวเขาในราชอาณาจักรแสดงหนังสือ
รับรองสุข ภาพสัตวหรือหนังสือรับรองสุขศาสตรซากสัตว ซึ่งออกโดย
สัตวแพทยผูมอ
ี ํานาจหนาที่ของประเทศที่นําสัตวหรือซากสัตวนั้นมายื่น
ตอสัตวแพทยประจําทาเขา
ขอ ๙ เมือ
่ นําสัตวหรือซากสัตวลงจากยานพาหนะแลว ใหผูนําเขา
นําสัตวหรือซากสัตวนั้นไปยังสถานกักกันสัตวหรือที่พก
ั ซากสัตวของทา
เขา หรือสถานกักกันสัตวหรือที่พักซากสัตวเพื่อการนําเขาที่กรมปศุสัตว
รับรอง หรือสถานกักกันสัตวหรือที่พก
ั ซากสัตวที่สัตวแพทยประจําทา
เขากําหนดเพื่อใหสัตวแพทยประจําทาเขาตรวจโรค และทําลายเชื้อโรค
ตามระเบียบของกรมปศุสัตว
ขอ ๑๐ ในกรณีที่สัตวแพทยประจําทาเขามีความสงสัยโดยมีเหตุ
อันสมควรวาสัตวหรือซากสัตวที่นําเขารายใดมีเชื้อโรคระบาด
หรือมา
จากฝูงสัตวที่เปนโรคระบาด
หรือไมมีหนังสือรับรองสุขภาพสัตวหรือ
หนังสือรับรองสุขศาสตรซากสัตว กํากับมาพรอมกับสัตวหรือซากสัตวที่
นําเขา
หรือมีหนังสือรับรองสุขภาพสัตวหรือหนังสือรับรองสุขศาสตร
ซากสัตวแตการรับรองนั้นไมครบถวนหรือไมตรงตามเงื่อน ไขการนําเขา
(Requirement) ตามที่กรมปศุสัตวกําหนด ใหสัตวแพทยประจําทาเขา
กักสัตวนั้นไวเพื่อพิสูจนไดเปนเวลาไมเกินหกสิบวัน หรือกักซากสัตวนั้น
ไวเพื่อพิสูจนไดเปนเวลาไมเกินสิบวัน
ขอ ๑๑ เมื่อสัตวแพทยประจําทาเขาไดตรวจหนังสือรับรองสุขภาพ
สัตวหรือหนังสือรับรองสุขศาสตรซากสัตว ถูกตองตามขอ ๘ และได
ดําเนินการตามขอ ๙ หรือขอ ๑๐ แลว ใหเสนอตออธิบดีหรือผูซงึ่ อธิบดี
มอบหมายเพือ
่ พิจารณาออกใบอนุญาตใหนําสัตวหรือซากสัตวเขาใน
ราชอาณาจักร เวนแตในกรณีที่สัตวหรือซากสัตวนั้นเปนโรคระบาดหรือ
พาหะของโรคระบาดใหดําเนินการตามระเบียบวาดวยการนั้น
ขอ ๑๒ สัตวหรือซากสัตวที่นําเขาโดยปฏิบัตไ
ิ มครบถวนตามความ
ในหมวดนี้ อธิบดีหรือผูซงึ่ อธิบดีมอบหมายจะผอนผันอนุญาตใหนําเขา
ตามเงื่อนไขที่กําหนด ใหก็ได
ขอ ๑๓ สัตวหรือซากสัตวที่อยูในระหวางการกักตรวจตามขอ ๑๐
ใหเจาของเปนผูควบคุมดูแลรับผิดชอบและออกคาใชจายเองทั้งสิน
้

ขอ
๑๔ ในกรณีทผ
ี่ ูนําเขารายใดไดรับใบแจงอนุมัตินําสัตวหรือ
ซากสัตวเขาในราชอาณาจักรแลวหากสัตวแพทยประจําทาเขาเห็นวาใน
ขณะนั้นกําลังมีโรคระบาดหรือมีเหตุอน
ั ควรสงสัยวามีโรคระบาดใน
ทองที่ที่จะมีการนําสัตวหรือซากสัตวนั้นเขามา ใหสัตวแพทยประจําทา
เขาเสนอตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาสั่งระงับการ
นําเขานั้น
๔ การเรียกเก็บคาธรรมเนียม

(๑) เนื้อโค กระบือ แพะ แกะ สุกร
๕ บาท
(๒) เนือ
้ สัตวปก
บาท
(๓) เครือ
่ งในโค กระบือ แพะ แกะ สุกร
บาท

กิ โ ล ก รั ม ล ะ
กิ โ ล ก รั ม ล ะ ๑ ๐
กิ โ ล ก รั ม ล ะ

๕

การยกเวนคาธรรมเนียม
(๑) สั ต ว ห รื อ ซากสั ต ว ที่ นํ า เข า ในราชอาณาจั ก ร เพื่ อ ใช เ ป น
อาหารประจํายานพาหนะตามสมควร
(๒) สัตวหรือซากสัตวที่นําติดตัวเขาในราชอาณาจักร เพื่อใชเปน
อาหารตามสมควร
(๓) ผึ้งที่นําเขาในราชอาณาจักร
(๔) กบ กุ ง จระเข ตะพาบน้ํ า เต า ปลา ปู หอย และซากสั ต ว
ดังกลาวที่นําเขาในราชอาณาจักร

๗ กรณีเปนสัตวปาสัตวปา
 สงวนและสัตวคม
ุ ครองตาม
พระราชบัญญัตส
ิ งวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แกไขเพิม
่ เติม ตองปฏิบต
ั ิตามกฎหมายที่เกีย
่ วของนั้นดวย
: ชนิด ศุทธยาลัย

