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พระราชบัญญัติ 
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๖  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

เป็นปีที่  ๖๙  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัด 

สวัสดิภาพสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สัตว์”  หมายความว่า  สัตว์ที่โดยปกติเลี้ยงไว้เพื่อเป็นสัตว์บ้าน  สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้งาน  สัตว์เลี้ยง 

เพื่อใช้เป็นพาหนะ  สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นเพื่อน  สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหาร  สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ในการแสดง
หรือสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ในการอ่ืนใด  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีเจ้าของหรือไม่ก็ตาม  และให้หมายความรวมถึงสัตว์ที่อาศัย
อยู่ในธรรมชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

“การทารุณกรรม”  หมายความว่า  การกระทําหรืองดเว้นการกระทําใด ๆ  ที่ทําให้สัตว์ได้รับ
ความทุกข์ทรมานไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ  ได้รับความเจ็บปวด ความเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรืออาจมีผล
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ทําให้สัตว์นั้นตาย  และให้หมายความรวมถึงการใช้สัตวพ์ิการ  สตัว์เจบ็ป่วย  สัตวช์ราหรือสัตว์ที่กําลังตั้งท้อง  
เพื่อแสวงหาประโยชน์  ใช้สัตว์ประกอบกามกิจ ใช้สัตว์ทํางานจนเกินสมควรหรือใช้ให้ทํางานอันไม่สมควร
เพราะเหตุที่สัตว์นั้นเจ็บป่วย  ชราหรืออ่อนอายุ 

“การจัดสวัสดิภาพสัตว์”  หมายความว่า  การเลี้ยงหรือการดูแลให้สัตว์มีความเป็นอยู่ในสภาวะ 
ที่เหมาะสม  มีสุขภาพอนามัยที่ดี  มีที่อยู่  อาหาร  และน้ําอย่างเพียงพอ 

“เจ้าของสัตว์”  หมายความว่า  เจ้าของกรรมสิทธิ์  และให้หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์  
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแล  ไม่ว่าจะได้รับมอบหมายจากเจ้าของกรรมสิทธิ์  หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
เจ้าของกรรมสิทธิ์ให้ดูแลด้วย 

“องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์”  หมายความว่า  คณะบุคคลหรือนิติ บุคคล  ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็น
องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“สถานสงเคราะห์สัตว์”  หมายความว่า  สถานที่สําหรับใช้เลี้ยงสัตว์  หรือสถานที่สําหรับใช้ 
ในการให้ความช่วยเหลือหรืออภิบาลสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง  สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ  หรือสัตว์ที่ถูกกระทําการทารุณกรรม 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
“สัตวแพทย์”  หมายความว่า  ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ 

การสัตวแพทย์ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“นายทะเบียน”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียน 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

และให้มีอํานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ประกาศนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 

 
 

มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  “คณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและ
การจัดสวัสดิภาพสัตว์”  ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อธิบดีกรมการศาสนา  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์   
อธิบดีกรมประมง  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ  อธิบดีกรมอนามัย  
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ผู้อํานวยการ
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องค์การสวนสัตว์  เป็นกรรมการโดยตําแหน่ง  และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจํานวนไม่เกินเจ็ดคน 
เป็นกรรมการ 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งจากคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้แทนสมาคม

หรือมูลนิธิที่ดําเนินงานหรือกิจกรรมเก่ียวกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์  ผู้แทนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ได้ 
ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้  ผู้แทนสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้   
และผู้ซึ่งมีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ในด้านการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี 
ในกรณีที่รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่ง

ก่อนวาระ  หรือแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว 
ยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง  ใหผู้้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้น  อยู่ในตําแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่างลงตามวรรคสอง  หากวาระที่เหลืออยู่มีไม่ถึง
เก้าสิบวัน  รัฐมนตรีจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นแทนก็ได้ 

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

มาตรา ๗ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) พ้นจากการเป็นคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  ผู้แทนสมาคมหรือมูลนิธิที่ดําเนินงานหรือ

กิจกรรมเก่ียวกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์  ผู้แทนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้  
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หรือผู้แทนสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้  ในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
ในฐานะนั้น 

มาตรา ๘ คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอนโยบาย  แผน  มาตรการ  และแนวทางที่สร้างความตระหนักในการป้องกัน 

การทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ต่อรัฐมนตรี 
(๒) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์

และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
(๓) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) กําหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่

รัฐมนตรีมอบหมาย 
มาตรา ๙ ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยปีละสองคร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด

จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุม

เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 
มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด

ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
การประชุมคณะอนุกรรมการ  ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๙  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 
องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ 

 
 

มาตรา ๑๑ คณะบุคคลหรือนิติบุคคลใดมีวัตถุประสงค์หรือดําเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ 
การป้องกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์  และไม่มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือแสวงหากําไร
หรือรายได้มาแบ่งปันกัน  มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ต่อนายทะเบียน 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอข้ึนทะเบียน  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
มาตรา ๑๒ องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์อาจได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐในการดําเนินกิจกรรม  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๘๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

(๑) การจัดเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) การประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วม
ในการป้องกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 

(๓) การจัดทําโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการป้องกันการทารุณกรรม  หรือการจดัสวัสดิภาพสัตว์ 
(๔) การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการป้องกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
(๕) การศึกษาวิจัยเก่ียวกับการป้องกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ใดดําเนินกิจกรรมโดยฝ่าฝืนกฎหมาย  

หรือดําเนินการในทางการเมืองหรือแสวงหากําไรหรือรายได้มาแบ่งปันกันหรือกระทําการขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  ให้นายทะเบียนมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือและกําหนด
ระยะเวลาให้ระงับการดําเนินกิจกรรมดังกล่าว  หากองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด  ให้นายทะเบียนมีอํานาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียนขององค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์นั้นได้ 

หมวด  ๓ 
สถานสงเคราะห์สัตว์ 

 
 

มาตรา ๑๔ เพื่อสนับสนุนการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้ผู้ซึ่งจัดตั้ง
สถานสงเคราะห์สัตว์ที่ดําเนินกิจกรรมในลักษณะที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือไม่แสวงหากําไร
หรือรายได้มาแบ่งปันกัน  มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์สัตว์ต่อนายทะเบียน 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอข้ึนทะเบียน  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 
มาตรา ๑๕ ผู้ซึ่งจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๑๔  แล้ว  อาจได้รับ

การสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) ความรู้เก่ียวกับการป้องกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
(๒) การควบคุมปริมาณสัตว์และการป้องกันโรคระบาดสัตว์ภายในสถานสงเคราะห์สัตว์ 
(๓) การอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
มาตรา ๑๖ ในกรณีที่ปรากฏว่าสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๑๔   

ดําเนินกิจกรรมในลักษณะทางการเมืองหรือแสวงหากําไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน  กระทําการอันเป็น 
การทารุณกรรมสัตว์หรือไม่จัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสม  ให้นายทะเบียนมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือ
และกําหนดระยะเวลาให้สถานสงเคราะห์สัตว์ปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสม  หากสถานสงเคราะห์สัตว์ 
ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งภายในระยะเวลาที่กําหนด  ให้นายทะเบียนมีอํานาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียนของ 
สถานสงเคราะห์สัตว์นั้นได้ 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๘๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

หมวด  ๔ 
การอุทธรณ์ 

 
 

มาตรา ๑๗ ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งไม่รับขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๑๑  หรือมาตรา  ๑๔  
ผู้ได้รับคําสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนการข้ึนทะเบียนตามมาตรา  ๑๓  หรือ
มาตรา  ๑๖  ผู้ได้รับคําสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่ง  เว้นแต่ผู้อุทธรณ์จะร้องขอและ
คณะกรรมการเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามคําสั่งนั้นไว้ชั่วคราว 

มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา  ๑๗  และมาตรา  ๑๘  ให้แล้วเสร็จ
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 

คําวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไขในการอุทธรณ์  และในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์  ให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการประกาศกําหนด 

หมวด  ๕ 
การป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ 

 
 

มาตรา ๒๐ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
มาตรา ๒๑ การกระทําดังต่อไปนี้  ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ตามมาตรา  ๒๐ 
(๑) การฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหาร  ทั้งนี้  เฉพาะสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหาร 
(๒) การฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๓) การฆ่าสัตว์เพื่อควบคุมโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
(๔) การฆ่าสัตว์ในกรณีที่สัตวแพทย์เห็นว่าสัตว์ป่วย  พิการ  หรือบาดเจ็บและไม่สามารถเยียวยา

หรือรักษาให้มีชีวิตอยู่รอดได้โดยปราศจากความทุกข์ทรมาน 
(๕) การฆ่าสัตว์ตามพิธีกรรมหรือความเชื่อทางศาสนา 
(๖) การฆ่าสัตว์ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อป้องกันอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายของมนุษย์ 

หรือสัตว์อื่น  หรือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดแก่ทรัพย์สิน 
(๗) การกระทําใด ๆ  ต่อร่างกายสัตว์ซึ่งเข้าลักษณะของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

โดยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์หรือผู้ซึ่งได้รับยกเว้นให้กระทําได้โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนและได้รับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภาตามกฎหมายวา่ด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ 



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๘๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

(๘) การตัด   หู  หาง  ขน   เขา  หรืองาโดยมีเหตุอันสมควรและไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์   
หรือการดํารงชีวิตของสัตว์ 

(๙) การจัดให้มีการต่อสู้ของสัตว์ตามประเพณีท้องถิ่น 
(๑๐) การกระทําอื่นใดที่มีกฎหมายกําหนดให้สามารถกระทําได้เป็นการเฉพาะ 
(๑๑) การกระทําอื่นใดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

หมวด  ๖ 
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ 

 
 

มาตรา ๒๒ เจ้าของสัตว์ต้องดําเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้แก่สัตว์ของตนให้เหมาะสม   
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

การออกประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้คํานึงถึงประเภท  ชนิด  ลักษณะ  สภาพ  และอายุของสัตว์ 
มาตรา ๒๓ ห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ปล่อย  ละทิ้ง  หรือกระทําการใด ๆ  ให้สัตว์พ้นจากการดูแล

ของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
การกระทําตามวรรคหน่ึง  ไม่รวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองให้แก่ผู้ซึ่งประสงค์ 

จะนําสัตว์ไปดูแลแทน 
มาตรา ๒๔ การขนส่งสัตว์  หรือการนําสัตว์ไปใช้งานหรือใช้ในการแสดง  เจ้าของสัตว์หรือผู้มี

ส่วนเก่ียวข้องต้องจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสม  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด 

การออกประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้คํานึงถึงประเภท  ชนิด  ลักษณะ  สภาพ  และอายุของสัตว์ 

หมวด  ๗ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 
 

มาตรา ๒๕ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกเจ้าของสัตว์  ผู้แทนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์  ผู้ดูแลสถานสงเคราะห์สัตว์  
หรือผู้ซึ่งเก่ียวข้องมาให้ถ้อยคํา  หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้องมาเพื่อประกอบการพิจารณา
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ เพื่อดําเนินการตรวจสอบ  เม่ือได้รับแจ้งหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า 
มีการทารุณกรรมสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) สั่งให้หยุดซึ่งยานพาหนะเพื่อดําเนินการตรวจสอบ  เม่ือได้รับแจ้งหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า 
มีการทารุณกรรมสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้ 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๘๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   ธันวาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

(๔) ยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากของสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าถูกฆ่าหรือถูกทารุณกรรม  
รวมทั้งเอกสาร  หลักฐาน  ยานพาหนะ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  หรือสิ่งของที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี้  เพื่อเป็นพยานหลักฐานในการดําเนินคดี 

(๕) นําสัตว์ที่ถูกทารุณกรรมไปตรวจรักษาหรือช่วยเหลือสัตว์ที่ตกอยู่ในภยันตราย  ในกรณี 
ที่ปรากฏว่าสัตว์นั้นไม่มีผู้ใดให้การรักษาหรือช่วยเหลือ 

การเข้าไปในสถานท่ีตาม  (๒)  เพื่อทําการตรวจค้นต้องมีหมายค้น  เว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่า
หากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้  จะมีการยักย้าย  ซุกซ่อน  หรือทําลายหลักฐานที่เก่ียวข้องกับ 
การกระทําความผิด  ให้ดําเนินการค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น  แต่ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการค้น 

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่พบสัตว์ถูกปล่อย  ละทิ้ง  หรือไม่มีเจ้าของ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ดําเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้แก่สัตว์ตามความเหมาะสม 

มาตรา ๒๗ ในกรณีที่พบสัตว์ตกอยู่ในสภาพที่ทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บสาหัส  
และสัตวแพทย์เห็นว่าการให้สัตว์มีชีวิตอยู่ต่อไปจะได้รับความทุกข์ทรมานจนเกินสมควรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ 
มีอาํนาจสั่งให้ฆ่าสัตว์นั้นได้ 

การฆ่าสัตว์ตามวรรคหน่ึง  จะต้องดําเนินการโดยสัตวแพทย์  และในกรณีที่สัตว์นั้นมีเจ้าของ 
ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของสัตว์ 

มาตรา ๒๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๒๕  ให้เจ้าของสัตว์หรือ 
ผู้ซึ่งเก่ียวข้องอํานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหนา้ที่ตามสมควร 

มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี ้  พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดง
บัตรประจําตั วต่อเจ้าของสัตว์หรือผู้ซึ่งเก่ียวข้อง 

บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
มาตรา ๓๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๘ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

มาตรา ๓๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๐  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๓๒ เจ้าของสัตว์หรือผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดตามมาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๔  หรือฝ่าฝืนมาตรา  ๒๓  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสี่หม่ืนบาท 
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มาตรา ๓๓ ในกรณีที่ศาลได้พิพากษาลงโทษผู้ใดตามมาตรา  ๓๑  หรือมาตรา  ๓๒  หากศาล
เห็นว่าการให้สัตว์นั้นยังอยู่ในความครอบครองของเจ้าของหรือของผู้กระทําความผิดนั้นต่อไป  สัตว์นั้น
อาจจะถูกทารุณกรรมหรือได้รับการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ไม่เหมาะสมอีก  ศาลอาจสั่งห้ามมิให้เจ้าของหรือ
ผู้กระทําความผิดนั้นครอบครองสัตว์ดังกล่าว และมอบให้หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่เห็นสมควรเป็นผู้ครอบครอง
หรือดูแลสัตว์นั้นต่อไป 

มาตรา ๓๔ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๒๘  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท 
มาตรา ๓๕ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวให้อธิบดีหรือผู้ซึ่ง

อธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได้ 
เม่ือผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาอันสมควรแต่ไม่เกิน

สิบห้าวัน  ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ  หรือเม่ือยินยอมแล้วไม่ชําระเงินค่าปรับภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคสอง  ให้ดําเนินคดีต่อไป 
บทเฉพาะกาล 

 
 

มาตรา ๓๖ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการโดยตําแหน่งตามมาตรา ๕  
ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน  จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งต้องไม่เกิน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกและ
เป็นองค์ประกอบสําคัญของสิ่งแวดล้อม  จึงควรได้รับการคุ้มครองมิให้ถูกกระทําการทารุณกรรม  และเจ้าของสัตว์
ซึ่งนําสัตว์มาเลี้ยงจะต้องจัดสวัสดิภาพให้เหมาะสมตามประเภทและชนิดของสัตว์  ทั้งในระหว่างการเลี้ยงดู   
การขนส่ง  การนําสัตว์ไปใช้งาน  หรือใช้ในการแสดง  ดังน้ัน  เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์  เพ่ือให้สัตว์ได้รับการคุ้มครองตามธรรมชาติของสัตว์อย่างเหมาะสม  จึงจําเป็น 
ต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


