เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๑ ก

หน้า ๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

กฎกระทรวง
กําหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้กําหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
ลําดับ
รายการ
๑ คําขออนุญาต หรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต
ตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕
ฉบับละ
๒ ใบอนุญาตทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์
ตามมาตรา ๒๔
(ก) นําเข้าในราชอาณาจักร
ฉบับละ
(ข) ส่งออกนอกราชอาณาจักร
ฉบับละ
(ค) นําเข้าในและส่งออกนอกราชอาณาจักร
ฉบับละ
(ง) ภายในราชอาณาจักร
ฉบับละ
(จ) ภายในจังหวัด
ฉบับละ
๓ ใบอนุญาตทําการค้าหรือหากําไรในลักษณะคนกลางซึ่งซากสัตว์
ตามมาตรา ๒๔
(ก) นําเข้าในราชอาณาจักร
ฉบับละ
(ข) ส่งออกนอกราชอาณาจักร
ฉบับละ
(ค) นําเข้าในและส่งออกนอกราชอาณาจักร
ฉบับละ
(ง) ภายในราชอาณาจักร
ฉบับละ
(จ) ภายในจังหวัด
ฉบับละ
๔ ใบอนุญาตขาย จําหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน
หรือมีไว้เพื่อขายซึ่งน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์ เอ็มบริโอ หรือมี
พ่อพันธุข์ องสัตว์เพื่อให้บริการผสมพันธุ์แก่สัตว์ของบุคคลอื่น
โดยวิธีธรรมชาติตามมาตรา ๒๕

บาท

สตางค์
๕๐

-

๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๗,๕๐๐
๑,๐๐๐
๒๕๐

-

๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๒๕๐
๒๔๐
๕๐

-

หมายเหตุ

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๑ ก
ลําดับ
๕

๖

๗

หน้า ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

รายการ
(ก) ส่งออกนอกราชอาณาจักร
(ข) ภายในราชอาณาจักร
ใบอนุญาตนําสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร
(ก) ช้าง
(ข) ม้า โค กระบือ ลา ล่อ แพะ แกะ สุกร
(ค) สุนัข แมว กระต่าย ลิง ชะนี
(ง) นกกระจอกเทศ นกอีมู
(จ) ไก่ เป็ด ห่าน และสัตว์ปีกชนิดอื่น
(ฉ) สัตว์ชนิดอื่น

(ช) น้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์
(ซ) เอ็มบริโอ
(ฌ) ไข่นกกระจอกเทศ ไข่นกอีมู
สําหรับใช้ทําพันธุ์
(ญ) ไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์
ใบอนุญาตนําสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร
(ก) ช้าง
(ข) ม้า โค กระบือ ลา ล่อ แพะ แกะ สุกร
(ค) สุนัข แมว กระต่าย ลิง ชะนี
(ง) นกกระจอกเทศ นกอีมู
(จ) ไก่ เป็ด ห่าน และสัตว์ปีกชนิดอื่น
(ฉ) สัตว์ชนิดอื่น

(ช) น้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์
(ซ) เอ็มบริโอ
(ฌ) ไข่นกกระจอกเทศ ไข่นกอีมู
สําหรับใช้ทําพันธุ์
(ญ) ไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์
ใบอนุญาตนําสัตว์ผ่านราชอาณาจักร
(ก) ช้าง
(ข) ม้า โค กระบือ ลา ล่อ แพะ แกะ สุกร

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

ฉบับละ
ฉบับละ

บาท สตางค์
๒,๐๐๐ ๕๐๐ -

เชือกละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ

๑,๒๕๐
๒๕๐
๕๐๐
๕๐
๒๕
๒๐๐

-

โดสละ
ตัวละ

๑๐
๑๐๐

-

ฟองละ
ฟองละ

๒๕๐
๒๕

-

เชือกละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ

๒๕๐,๐๐๐
๒๐๐
๒๕๐
๒๕๐
๒๕
๕๐๐

-

โดสละ
ตัวละ

๕
๕๐

-

ฟองละ
ฟองละ

๒๕
๑๐

-

เชือกละ
ตัวละ

๑๐๐,๐๐๐
๕๐๐

-

หมายเหตุ

ในกรณีที่ไม่สะดวก
ในการนับจํานวน
ให้คิดเป็นกิโลกรัมละ
๒๐๐ บาท

ในกรณีที่ไม่สะดวก
ในการนับจํานวน
ให้คิดเป็นกิโลกรัมละ
๕๐๐ บาท

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๑ ก
ลําดับ
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)

๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

หน้า ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

รายการ
สุนัข แมว กระต่าย ลิง ชะนี
นกกระจอกเทศ นกอีมู
ไก่ เป็ด ห่าน และสัตว์ปีกชนิดอื่น
สัตว์ชนิดอื่น

(ช) น้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุ์
(ซ) เอ็มบริโอ
(ฌ) ไข่นกกระจอกเทศ ไข่นกอีมู
สําหรับใช้ทําพันธุ์
(ญ) ไข่สําหรับใช้ทําพันธุ์
ใบอนุญาตนําซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร
(ก) ซากสัตว์เพือ่ การบริโภคของคนหรือสัตว์
(ข) ซากสัตว์ที่ไม่ใช้เพื่อการบริโภค
ใบอนุญาตนําซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร
(ก) ซากสัตว์เพือ่ การบริโภคของคนหรือสัตว์
(ข) ซากสัตว์ที่ไม่ใช้เพื่อการบริโภค
ใบอนุญาตนําซากสัตว์ผ่านราชอาณาจักร
ใบแทนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔
หรือมาตรา ๒๕
การต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔
หรือมาตรา ๒๕
การโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๒๔
หรือมาตรา ๒๕
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาต
ตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๕
ค่าทําลายเชื้อโรคผ่านด่านกักกันสัตว์
(ก) สัตว์

(ข) ซากสัตว์
๑๖ ค่าที่พักสัตว์ที่นาํ เข้ามาในหรือส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักร

ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ

โดสละ
ตัวละ

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
บาท สตางค์
หมายเหตุ
๒๕๐ ๑๒๕ ๒๕ ๒๕๐ - ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ะดวก
ในการนั บ จํ า นวน
ให้คิดเป็นกิโลกรัมละ
๒๕๐ บาท
๒๕ ๑๐๐ -

ฟองละ
ฟองละ

๒๕
๕

-

กิโลกรัมละ
กิโลกรัมละ

๗
๓

-

กิโลกรัมละ
กิโลกรัมละ
กิโลกรัมละ

๕
๒
๒

-

ฉบับละ

๒๐

-

ครั้งละ เท่ากับค่าธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตนั้น
ครั้งละ

๑๐๐

-

ครั้งละ

๑๐๐

-

ตัวละ

๕๐

-

กิโลกรัมละ

๑

-

ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ะดวก
ในการนั บ จํ า นวน
ให้คิดเป็นกิโลกรัมละ
๕๐ บาท

หน้า ๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๑ ก
ลําดับ

รายการ
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)

ช้าง
ม้า โค กระบือ
สุกร
สุนัข แมว
แพะ แกะ
ไก่ เป็ด ห่าน และสัตว์ปีกชนิดอื่น
สัตว์ชนิดอื่น

เชือกละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ

๑๗ ค่าที่พักซากสัตว์ที่นําเข้ามาในหรือส่งออก
ไปนอกราชอาณาจักร
(ก) โค กระบือ สุกร
(ข) แพะ แกะ
(ค) ไก่ เป็ด ห่าน และสัตว์ปีกชนิดอื่น
(ง) สัตว์ชนิดอื่น
๑๘ คําขออื่น ๆ

กิโลกรัมละ
กิโลกรัมละ
กิโลกรัมละ
กิโลกรัมละ
ฉบับละ

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
บาท สตางค์
หมายเหตุ
๕,๐๐๐ ๑๐๐ ๔๐ ๑,๐๐๐ ๕๐ ๕ ๕๐๐ - ในกรณีที่ไม่สะดวก
ในการนับจํานวน
ให้คิดเป็นกิโลกรัมละ
๕๐๐ บาท
๕
๓
๓
๕
๑๐

-

ข้อ ๒ ในการคํานวณน้ําหนักของสัตว์หรือซากสัตว์ตามข้อ ๑ ถ้ามีเศษของกิโลกรัมตั้งแต่
๕๐๐ กรัมขึ้นไป ให้คิดเป็น ๑ กิโลกรัม ถ้าไม่ถึง ๕๐๐ กรัม ให้ปัดทิ้ง
ข้อ ๓ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนําสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรหรือใบอนุญาต
นําซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร สําหรับสัตว์หรือซากสัตว์ ดังต่อไปนี้
(๑) ช้างที่นําออกนอกราชอาณาจักรและนํากลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายในกําหนดเวลา
ไม่เกินสามร้อยหกสิบห้าวัน
(๒) สัตว์ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการผสมพันธุ์ซึ่งมีใบรับรองพันธุ์ประวัติหรือสายพันธุ์
(pedigree) ซึ่งสัตวแพทย์ประจําด่านกักกันสัตว์เห็นว่าเหมาะสมสําหรับการผสมพันธุ์ สําหรับไข่ของสัตว์ปีก
สําหรับใช้ทําพันธุ์นั้นจะต้องนําเข้ามาใช้ฟักเป็นพ่อแม่พันธุ์ (parent stock) หรือปู่ย่าพันธุ์ (grand parent stock)
เท่านั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงไข่ฟักปลอดเชื้อ (specific pathogen free eggs)
(๓) สัตว์ที่เจ้าของนําข้ามแดนไปมาเพื่อใช้แรงงาน บรรทุกสิ่งของ ขับขี่ หรือนําไปเลี้ยงเป็นครั้งคราว
ระหว่างตําบลชายแดน
(๔) สัตว์หรือซากสัตว์ที่เจ้าของนําเข้ามาในราชอาณาจักรเนื่องจากการอพยพครอบครัว
(๕) สัตว์หรือซากสัตว์ที่เจ้าของนําหลบหนีภัยจากการสู้รบเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
(๖) การนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ของพระมหากษัตริย์หรือของทางราชการ

เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๙๑ ก

หน้า ๔๓
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๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

(๗) สัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้เป็นอาหารประจํายานพาหนะตามสมควร
(๘) สัตว์หรือซากสัตว์ที่นําติดตัวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้เป็นอาหารตามสมควร
(๙) สั ต ว์ ห รื อ ซากสั ต ว์ ที่ นํ า เข้ า มาในราชอาณาจั ก รโดยการรั บ บริ จ าคจากต่ า งประเทศ
เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ
(๑๐) สัตว์หรือซากสัตว์ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๑๑) ไข่ของสัตว์ปีกเพื่อการบริโภคที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร
(๑๒) โค กระบือ ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรตามแนวชายแดนจากประเทศที่มีอาณาเขต
ติดต่อกับราชอาณาจักรไทย
(๑๓) ผึ้งและซากของผึ้งที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร
(๑๔) ซากสัตว์ที่ผลิตในราชอาณาจักร เมื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักรแล้วไม่สามารถนําเข้า
ประเทศผู้รับซื้อได้และมีความจําเป็นต้องนํากลับเข้ามาในราชอาณาจักร
(๑๕) หนังโค กระบือ และสุกร ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริโภค
(๑๖) เครื่องในสัตว์ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรสําหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์
เพื่อการส่งออกไปจําหน่ายนอกราชอาณาจักร
(๑๗) ไขมันสุกรแข็ง (back fat) ไส้แกะ และไส้สุกรที่นําเข้ามาในราชอาณาจักรสําหรับ
ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารเพื่อการส่งออกไปจําหน่ายนอกราชอาณาจักร
(๑๘) กระดูก (bone and cartilage) โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร ที่นําเข้ามาใน
ราชอาณาจักร
(๑๙) ขนแกะทําความสะอาดขั้นต้นแล้ว (scoured wool) ที่นําเข้ามาในราชอาณาจักร
(๒๐) การนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสัตว์และซากสัตว์ที่อยู่ในการควบคุมดูแลของกรมประมง
ข้อ ๔ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนําสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรหรือใบอนุญาต
นําซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร สําหรับสัตว์หรือซากสัตว์ ดังต่อไปนี้
(๑) ช้างที่นําออกนอกราชอาณาจักรไม่เกินสามร้อยหกสิบห้าวันและนํากลับเข้ามาในราชอาณาจักร
ภายในกํ า หนดระยะเวลานั้ น โดยการคํ า นวณระยะเวลาดั ง กล่ า วให้ ยึ ด ถื อ เอาวั น ที่ อ ธิ บ ดี ห รื อ ผู้ ซึ่ ง
อธิบดีมอบหมายออกใบอนุญาตนําสัตว์ออกนอกราชอาณาจักรจนถึงวันที่ออกใบอนุญาตนําสัตว์เข้ามาใน
ราชอาณาจักรเป็นสําคัญ
สั ต วแพทย์ ป ระจํ า ด่ า นกั ก กั น สั ต ว์ มี อํ า นาจเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตนํ า สั ต ว์
ออกนอกราชอาณาจักรจากเจ้าของช้างเพื่อเป็นหลักประกันได้ ในกรณีที่เจ้าของช้างนําช้างกลับเข้ามาใน
ราชอาณาจักรได้ทันกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าของช้างยื่นเรื่องขอรับคืนหลักประกัน ทั้งนี้
การเก็บรักษาและการคืนหลักประกัน ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
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(๒) สัตว์ที่เจ้าของนําข้ามแดนไปมาเพื่อใช้แรงงาน บรรทุกสิ่งของ ขับขี่ หรือนําไปเลี้ยง
เป็นครั้งคราวระหว่างตําบลชายแดน
(๓) สัตว์หรือซากสัตว์ที่เจ้าของนําออกนอกราชอาณาจักรเนื่องจากการอพยพครอบครัว
(๔) สัตว์หรือซากสัตว์ที่เจ้าของนําหลบหนีภัยจากการสู้รบเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
และนําออกนอกราชอาณาจักร
(๕) การนําออกนอกราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ของพระมหากษัตริย์หรือของทางราชการ
(๖) สัตว์หรือซากสัตว์ที่นําออกนอกราชอาณาจักรเพื่อใช้เป็นอาหารประจํายานพาหนะตามสมควร
(๗) สัตว์หรือซากสัตว์ที่นําออกนอกราชอาณาจักรเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ
ในต่างประเทศ
(๘) สุกร สัตว์ปีก และซากสัตว์ดังกล่าวที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
(๙) กระดูกโคและกระบือ บดแตกแช่กรดตากแห้ง (ossein) ที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
(๑๐) หนังโคและกระบือที่ส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
(๑๑) สัตว์หรือซากสัตว์ที่ต้องถูกส่งกลับไปยังประเทศต้นทางตามมาตรา ๔๒ (๑)
(๑๒) ไข่ของสัตว์ปีกเพื่อการบริโภคที่นําออกนอกราชอาณาจักร
(๑๓) ผึ้งและซากของผึ้งที่นําออกนอกราชอาณาจักร
(๑๔) การส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสัตว์และซากสัตว์ที่อยู่ในการควบคุมดูแลของกรมประมง
ข้อ ๕ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนําสัตว์ผ่านราชอาณาจักรหรือใบอนุญาตนําซากสัตว์
ผ่านราชอาณาจักร สําหรับสัตว์หรือซากสัตว์ ดังต่อไปนี้
(๑) สัตว์หรือซากสัตว์ที่เจ้าของนําผ่านราชอาณาจักรเนื่องจากการอพยพครอบครัว
(๒) สัตว์หรือซากสัตว์ที่นําผ่านราชอาณาจักรเพื่อใช้เป็นอาหารประจํายานพาหนะที่นําผ่าน
ราชอาณาจักรตามสมควร
(๓) สัตว์หรือซากสัตว์ที่นําผ่านราชอาณาจักรเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ
ในต่างประเทศ
(๔) สัตว์หรือซากสัตว์ที่ต้องถูกส่งกลับไปยังประเทศต้นทางตามมาตรา ๔๒ (๑)
(๕) การนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์และซากสัตว์ที่อยู่ในการควบคุมดูแลของกรมประมง
ข้อ ๖ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการทําลายเชื้อโรคผ่านด่านกักกันสัตว์
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติและยกเว้นค่าธรรมเนียม จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

