
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรม 
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ ๒๕๕๗ 

ราชกิจจานุเบกษา  หน้า ๔ เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๘๗ ก  
๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 

นิติกร ส านกังานปศุสตัวเ์ขต ๕ 



โครงสร้างของกฎหมาย 
• บทนิยาม 
• คณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดภิาพสัตว์ 
• องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว ์
• สถานสงเคราะห์สัตว์ 
• การอุทธรณ ์
• การป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ 
• การจัดสวัสดิภาพสัตว ์
• พนักงานเจ้าหน้าที ่
• บทก าหนดโทษ 
• บทเฉพาะกาล 

 
นิติกร ส านกังานปศุสตัวเ์ขต ๕ 



บทนิยาม 

“สัตว์” หมายความว่า สัตว์ที่โดยปกติเลี้ยงไว้เพื่อเป็นสัตว์บ้าน สัตว์เลี้ยง
เพื่อใช้งาน สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นพาหนะ สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นเพื่อน     
สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหาร สัตว์เลี้ยงเพื่อใช้ในการแสดงหรือสัตว์เลี้ยง
เพื่อใช้ในการอื่นใด ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีเจ้าของหรือไม่ก็ตาม และให้
หมายความรวมถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด 





กระรอกหลากสี นกเขาชวา 

ลูกผสมสัตวต์ระกูลเสือ 

อีเห็นขา้งลาย 



บทนิยาม 

“การทารุณกรรม” หมายความว่า การกระท าหรืองดเว้นการกระท าใด ๆ 
ที่ท าให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ ได้รับ
ความเจ็บปวด ความเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรืออาจมีผลท าให้สัตว์นั้น
ตาย และให้หมายความรวมถึงการใช้สัตว์พิการ สัตว์เจ็บป่วย สัตว์ชรา
หรือสัตว์ที่ก าลังตั้งท้องเพื่อแสวงหาประโยชน์ ใช้สัตว์ประกอบกามกิจ ใช้
สัตว์ท างานจนเกินสมควรหรือใช้ให้ท างานอันไม่สมควรเพราะเหตุที่สัตว์
นั้นเจ็บป่วย ชราหรืออ่อนอายุ 



บทนิยาม 

“การจัดสวัสดิภาพสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงหรือการดูแลให้สัตว์    
มีความเป็นอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีที่อยู่ อาหาร 
และน้ าอย่างเพียงพอ 



บทนิยาม 

“เจ้าของสัตว์” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ และให้หมายความ
รวมถึงผู้ครอบครองสัตว์หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแล ไม่ว่าจะได้รับ
มอบหมายจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ให้ดูแลด้วย 



บทนิยาม 

“องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์” หมายความว่า คณะบุคคลหรือนิติบุคคล   
ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว ์
 
“สถานสงเคราะห์สัตว์” หมายความว่า สถานที่ส าหรับใช้เลี้ยงสัตว์ หรือ
สถานที่ส าหรับใช้ในการให้ความช่วยเหลือหรืออภิบาลสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง 
สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ หรือสัตว์ที่ถูกกระท าการทารุณกรรม 



บทนิยาม 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
 

“รัฐมนตร”ี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบญัญัติ 
 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว ์
 



บทนิยาม 
 

“สัตวแพทย์” หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย ์
 

“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียน 
 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง 



 
คณะกรรมการป้องกันการทารุณกรรม 

และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 



 
องค์ประกอบกรรมการโดยต าแหน่ง ๑๒ คน  

ผู้ทรงคุณวุฒิ > ๗  คน 

• ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ 
• เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
•  อธิบดีกรมการศาสนา 
•  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ ์
•  อธิบดีกรมประมง  
•  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
•  อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ 
•  อธิบดีกรมอนามัย 

 



 
องค์ประกอบกรรมการโดยต าแหน่ง ๑๒ คน  

ผู้ทรงคุณวุฒิ > ๗  คน (ต่อ) 

• อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช   

• ผู้ว่าการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย   

• ผู้อ านวยการองค์การสวนสัตว์  

• เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจ านวนไม่เกิน ๗ 
คนเป็นกรรมการ 

• ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 



 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 • คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้แทน 

• สมาคมหรือมูลนิธิที่ด าเนินงานหรอืกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดสวัสดภิาพสัตว์  

• ผู้แทนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียน 

• ผู้แทนสถานสงเคราะห์สตัว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนตาม 

• ผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณใ์นด้านการป้องกันการ
ทารุณกรรมและการจัดสวัสดภิาพสัตว ์
 



 

วาระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ สี่ ปี 
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
    อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ 

 
 



 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

 (๑) เสนอนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางที่สร้างความ
ตระหนักในการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ต่อ
รัฐมนตร ี
 

 (๒) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว ์
 

 (๓) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกประกาศ 
 



 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 

 (๔) ก าหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติการ
ให้เป็นไป 
 

 (๕) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ ์
 

 (๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

 



   
องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว ์

 



  

  
ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์  

 
“คณะบุคคลหรือนิติบุคคล”ใดมีวัตถุประสงค์หรือด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์ และไม่มีวัตถุประสงค์ในทาง
การเมืองหรือแสวงหาก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นองค์กร
จัดสวัสดิภาพสัตว์ต่อนายทะเบียน 
 



ตามประกาศกรมปศสุัตว  ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดภิาพสัตว์ และสถาน
สงเคราะห์สัตว์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  
 

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ 
การยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ 

 

คณะบุคคล นิติบุคคล 



  

  
 

คณะบุคคล 
 

คณะบุคคลยื่นขอขึ้นทะเบียนเปน็องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า ๑๐ คน และมีสมาชิกที่มีสัญชาติไทย อย่างน้อย ๓ คน  
(๒) สมาชิกต้องมีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์  
(๓) สมาชิกต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย  
(๔) มีส านักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย  
(๕) สมาชิกต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
(๖) สมาชิกต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  
(๗) สมาชิกต้องไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในคดี ทารุณกรรมสัตว์ เว้น
แต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี หรือเป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า โดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ  
(๘) มีวัตถุประสงค์หรือด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์  
(๙) ไม่มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือแสวงหาก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน 

 



  

  
 

การยื่นค าขอขึ้นทะเบียนของคณะบุคคล (แบบ ปทส. ๑)  

ให้คณะบุคคลยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเปน็องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ต่อนายทะเบียนในพื้นที่ พร้อมแนบ
เอกสารหรือส าเนาเอกสาร ดังนี้  
 (ก) ประวัติของสมาชิก พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน    
                 (แบบ ปทส. ๓)  
 (ข) ข้อบังคับคณะบุคคล (แบบ ปทส. ๔)  
 (ค) บัญชีรายชื่อสมาชิกคณะบุคคล (แบบ ปทส. ๕)  
 (ง) แผนที่ตั้งส านักงาน (แบบ ปทส. ๘)  
 (จ) หนังสือมอบอ านาจในการด าเนินการยื่นค าขอจากสมาชิกทั้งหมด  
 (ฉ) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาใบส าคัญ 
                 ประจ าตัวคนต่างด้าว แล้วแต่กรณีของสมาชิกทั้งหมด พร้อมรูปถ่าย  
 (ช) รูปถ่ายสถานที่ตั้งส านักงาน เอกสารทั้งหมด ผู้ยื่นค าขอต้องรับรองความถูกต้อง 
 

 



  

  
 

นิติบุคคล 

นิติบุคคลขอขึ้นทะเบียนเปน็องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย  
 (๒) มีส านักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย  
 (๓) กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
 (๔) กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟั่น 
                  เฟือนไม่สมประกอบ  
 (๕) กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนเคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา ถึงที่สุด 
                 ให้จ าคุกในคดีทารุณกรรมสัตว์ เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี หรือเป็นโทษ 
                 ส าหรับความผิดที่ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 (๖) มีวัตถุประสงค์หรือด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์  
 (๗) ไม่มีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองหรือแสวงหาก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน 

 



  

  
 

การยื่นค าขอขึ้นทะเบียนของนิติบุคคล (แบบ ปทส. ๒)  

ให้นิติบุคคลยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเปน็องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ต่อนายทะเบียนในพื้นที่ พร้อมแนบ
เอกสารหรือส าเนาเอกสาร ดังนี้  
 (ก) หนังสือรับรอง หรือหนังสือส าคัญแสดงความเป็นนติิบุคคล  
 (ข) ตราสารข้อหรือบังคับ หรือหลักฐานที่แสดงถึงวัตถุประสงค ์ข้อบังคับ  
                 หรือระเบียบ ขององค์กร  
 (ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานอื่นใดที่ออกให้  
                 โดยทางราชการของกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหาร  
 (ง) แผนที่ตั้งส านักงาน (แบบ ปทส. ๘)  
 (จ) กรณีผู้มอี านาจลงนาม ไม่ได้มายื่นค าขอด้วยตนเอง แต่เป็นผู้แทนมายื่น ต้องมีหนังสือ  
                 มอบอ านาจที่แสดงได้ว่าผู้แทนมีอ านาจด าเนินการแทน พร้อมด้วยส าเนาบัตร 
                 ประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านทั้งของผู้มอบและผูร้ับมอบอ านาจ 
                 ทั้งนี้ เอกสารทั้งหมดที่ยื่นต้องรับรองความถูกต้อง  
 (ฉ) รูปถ่ายสถานที่ตั้งของนิติบุคคล 

 



  

  
 

องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์อาจได้รับการสนับสนุนจาก 
กรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานอื่นของรัฐในการด าเนินกิจกรรม  

 (๑) การจัดเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานร่วมกับ 
                พนักงานเจ้าหน้าที ่
 

 (๒) การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ประชาชนมีความ 
                 เข้าใจและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดภิาพสัตว์ 
 

 (๓) การจัดท าโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการป้องกันการทารุณกรรม       
                 หรือการจัดสวัสดิภาพสัตว ์
 

 (๔) การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการป้องกันการทารุณกรรม หรือการจัด 
                 สวัสดภิาพสัตว ์
 

 (๕) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรม หรือการจัด 
                 สวัสดิภาพสัตว์ 
 
 
 

 



  

  
 

เพิกถอนการขึ้นทะเบียน 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ใดด าเนินกิจกรรมโดยฝ่าฝืนกฎหมาย
หรือด าเนินการในทางการเมืองหรือแสวงหาก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกันหรือกระท าการขัด
ต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ให้นายทะเบียนมีอ านาจออกค าสั่งเป็น
หนังสือและก าหนดระยะเวลาให้ระงับการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว หากองค์กรจัดสวัสดิภาพ
สัตว์ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งภายในระยะเวลา  ที่ก าหนด ให้นายทะเบียนมีอ านาจเพิกถอนการขึ้น
ทะเบียนขององค์กรจัดสวัสดภิาพสัตว์นั้นได ้

 



   

สถานสงเคราะห์สัตว ์

  
 
 
 



  

  
 

ขึ้นทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์สัตว์ 

 เพื่อสนับสนุนการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้ผู้ซึ่ง
จัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ด าเนินกิจกรรมในลักษณะที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในทาง
การเมืองหรือไม่แสวงหาก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนเป็นสถาน
สงเคราะห์สัตว์ต่อนายทะเบียน 
 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียน ให้เป็นไปตามที่อธิบดี
ประกาศก าหนด 
 
 
 
 



ตามประกาศกรมปศสุัตว  ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดภิาพสัตว์ และสถาน
สงเคราะห์สัตว์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   
คุณสมบัติผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์สัตว์ 

 

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล 



  
 

ผู้ใดประสงค์จะขอขึน้ทะเบียนสถานสงเคราะห์สตัว์ ต้องมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะ ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

ก าหนด 
 
 
 
 

 

  

(๑) มีอายุไม่ต่่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์  
(๒) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  
(๔) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  
 

(๕) ไม่เคยได้รับโทษจ่าคุกโดยค่าพิพากษาถึงที่สุดให้จ่าคุกใน
คดีทารุณกรรมสัตว์ เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
หรือเป็นโทษส่าหรับความผิดที่ได้กระท่าโดยประมาทหรือ
ความผิด ลหุโทษ  
 
(๖) ด่าเนินกิจกรรมในลักษณะที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในทาง
การเมืองหรือแสวงหาก่าไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน 

บุคคลธรรมดา 
          
 
(๑) มีฐานะเป็นนิติบคุคลตามกฎหมาย  
(๒) มีสาํนกังานตัง้อยู่ในประเทศไทย 
(๓) กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นตอ้งไมเ่ป็น
บคุคลลม้ละลาย 
(๔) กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นตอ้งไมเ่ป็น
บคุคลวิกลจรติ หรอืมีจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ  
 

(๕) กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นเคยไดร้บัโทษ
จาํคกุโดยคาํพิพากษา ถึงท่ีสดุใหจ้าํคกุในคดีทารุณกรรม
สตัว ์เวน้แต่พน้โทษมาแลว้ไมน่อ้ยกว่าสองปี หรอืเป็นโทษ
สาํหรบัความผิด ท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทหรอืความผิดลหุ
โทษ  
 

  (๖) ดาํเนินกิจกรรมในลกัษณะท่ีไมม่ีวตัถปุระสงคใ์นทาง
การเมืองหรอืแสวงหากาํไร หรอืรายไดม้าแบง่ปันกนั 

   นิติบุคคล 



  
 

หลักเกณฑ์การยื่นค าขอขึ้นทะเบียนต่อนายทะเบียน ในพื้นที่ 

 
 
 
 
 

 
 

(ก) ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน และส่าเนาทะเบียนบ้าน 
หรือใบส่าคัญประจ่าตัว คนต่างด้าว แล้วแต่กรณีของผู้ยื่น 

 (ข) บัญชีรายชื่อผู้บริหารและผู้ดูแลสถานสงเคราะห์สตัว์ 
พร้อมส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน และส่าเนาทะเบียน
บ้าน หรือใบส่าคัญประจ่าตัวคนต่างด้าว แล้วแต่กรณี  

(ค) แผนที่สถานที่ตั้ง (แบบ ปทส. ๘) 

 (ง) ส่าเนาหนังสือแสดงสิทธิในสถานที่จัดตั้งสถานสงเคราะห์
สัตว์  

(จ) รูปถ่ายที่ตั้งสถานสงเคราะห์สตัว์ เอกสารทั้งหมด ผู้ยื่นค่า
ขอต้องรับรองความถูกต้อง 

บุคคลธรรมดา (แบบ ปทส. ๖)  
 
 
 

(ก)หนังสือรับรอง หรือหนังสือส่าคัญแสดงความเปน็นิติบุคคล  
 
(ข) ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชนและส่าเนาทะเบียนบ้าน หรือ
หลักฐานอื่นใด ที่ออกให้ โดยทางราชการของกรรมการผู้จัดการ 
หรือผู้บริหาร  
 
(ค) แผนที่สถานที่ตั้ง (แบบ ปทส. ๘)  
 
(ง) ส่าเนาหนังสือแสดงสิทธิในสถานที่ที่จะจัดตั้งสถานสงเคราะห์
สัตว ์
 (จ) รูปถ่ายที่ตั้งสถานสงเคราะหส์ัตว์ 
 

   นิติบุคคล (แบบ ปทส. ๗)  



  

  
 

สถานสงเคราะห์สตัว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนแลว้ อาจได้รับ 
การสนับสนุนจากกรมปศสุัตว์หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

• (๑) ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 

• (๒) การควบคุมปริมาณสัตว์และการป้องกันโรคระบาดสัตว์ภายในสถานสงเคราะห์สัตว์ 
 

• (๓) การอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว ์
 
 
 
 



  

  
 

เพิกถอนการขึ้นทะเบียน 

ในกรณีที่ปรากฏว่าสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนด าเนินกิจกรรมในลักษณะทาง
การเมืองหรือแสวงหาก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน กระท าการอันเป็นการทารุณกรรม
สัตว์หรือไม่จัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสม ให้นายทะเบียนมีอ านาจออกค าสั่งเป็น
หนังสือและก าหนดระยะเวลาให้สถานสงเคราะห์สัตว์ปฏิบัติให้ถูกต้องและเหมาะสม 
หากสถานสงเคราะห์สัตว์ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้นาย
ทะเบียนมีอ านาจ เพิกถอนการขึ้นทะเบียนของสถานสงเคราะห์สัตว์นั้นได้ 
 
 
 
 



   
การอุทธรณ ์

 



• ผู้ได้รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งค าสั่ง 

• การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค าสั่ง เว้นแต่ผู้อุทธรณ์
จะร้องขอและคณะกรรมการเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามค าสั่งนั้นไว้
ชั่วคราว 

  
 

นายทะเบียนมีค าสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 

 
 
 



• พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 
• ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
• หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการอุทธรณ์ และในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 

ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 

  
 

พิจารณาอุทธรณ์ 

 
 
 



  หมวด ๕ 
การป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ 

 



ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร 

  
 

ห้ามกระท าการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์ 

 
 
 

ระวางโทษ จ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม ่    
เกินสี่หมื่นบาทหรอืทั้งจ าทั้งปรบั 



๑. การกระท าหรืองดเว้นการที่ท าให้สัตว์ 
       - ได้รับความทุกข์ทรมานไม่ว่าทางร่างกายหรือจิตใจ  
       - ได้รับความเจ็บปวด ความเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรืออาจมีผลท าให้สัตว์นั้นตาย 

๒. รวมถึงการใช้สัตว์พิการ สัตว์เจ็บป่วย สัตว์ชราหรือสัตว์ที่ก าลังตั้งท้องเพื่อ 
     - แสวงหาประโยชน์        
     - ใช้สัตว์ประกอบกามกิจ  
     - ใช้สัตว์ท างานจนเกินสมควร ไม่สมควรเพราะเหตุที่สัตว์นั้นเจ็บป่วย ชราหรือ
อ่อนอาย ุ
 
(**ถ้าเป็นสัตว์ป่าหรือสัตว์ตามธรรมชาติไม่เข้า พ.ร.บ นี้และการทารุณกรรมสัตว์เป็น           
ความผิดทางอาญา ใครก็มีสิทธิฟ้องร้องได้ เมื่อมีการกระท าความผิดและมีพยานหลักฐานชัดเจน) 
 

  
 

“การทารุณกรรม” หมายความว่า 
 

 
 
 





ตัวอย่างที่ 1  
          
 นาย ก. วางยาสุนัข นาง ข. เสียชีวิต 4 ตัว ศาลตัดสิน ว่าเป็นการทารุณ
กรรมสัตว์     ตาม พ.รบ.ทารุณกรรมสัตว์ฯ พ.ศ. 2557    ซึ่งมีอัตราโทษจ าคุกไม่
เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน     สี่หมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ และท าให้เสียทรัพย์     
จึงลงโทษกระทงละ 6,000 บาท สองกระทง รวมกันเป็นเงินค่าปรับ 12,000 บาท 
โทษจ าคุก 4 เดือน แต่จ าเลยให้การรับสารภาพตลอด ข้อกล่าวหา และไม่เคยท าผิด
ม า ก่ อ น  ใ ห้ ร อ ล ง อ า ญ า ไ ว้ เ ป็ น เ ว ล า  1  ปี  ส่ ว น โ ท ษ ก็ ล ด ใ ห้ กึ่ ง ห นึ่ ง                       
คงปรับแค่ 6,000 บาท  

  

 
 

 
ตัวอย่างการทารุณกรรมสัตว์ที่มีค าพิพากษาของศาล 

 
 
 

 
 
 



ตัวอย่างที่ 2  
 
          นาย ก. ใช้มีดฟันหน้าสุนัขนาง ข. ต้องเย็บแผลถึงสามชั้นมากกว่า 100 
เข็ม ศาลตัดสิน  ว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ ตามพรบ.ทารุณกรรมสัตว์ฯ พ.ศ. 
2557 โทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ แต่
จ าเลยให้การรับสารภาพให้รอลงอาญาไว้เป็นเวลา 1 ปี ปรับ 2,000 บาท  

  

 
 

ตัวอย่างทารุณกรรมสัตว์ 
 
  

 
 



ตัวอย่างที่ 3  
 นาย ก. ท าร้ายลูกแมวโดยการขว้างหินใส่เมื่อแมวเดินผ่านหน้าบ้าน และได้
ท าการขว้างลูกแมวที่บาดเจ็บไปที่ลูกกรงเหล็กของเพื่อนบ้านซ้ าอีก จนท าให้ลูกแมว
กระอักเลือดปางตาย  ศาลตัดสิน  ว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ ตามพรบ.ทารุณกรรม
สัตว์ฯ พ.ศ. 2557 ให้ลงโทษจ าคุก 6 เดือน ปรับ 20,000 บาทรับสารภาพเหลือ
กึ่งหนึ่ง คงจ าคุก     3 เดือน ปรับ 10,000 บาท ควบคุมความประพฤติและให้
รายงานตัวทุกๆ 3 เดือน ภายใน 1 ปี พร้อมชดใช้ค่ารักษาพยาบาลตามยอดจริง 

  

 
 

ตัวอย่างทารุณกรรมสัตว์ 
 
  

 
 



 
(๑) การฆ่าสัตว์เพื่อใช้เป็นอาหาร ทั้งนี้ เฉพาะสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหาร 
     ** ไก่ สุกร โ กระบือ แพะ แกะ /นกจะเป็นสัตว์เลี้ยงก็จริงแต่ไม่ใช่เลี้ยงเป็นอาหาร นกเป็นเพียง
สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนในบ้าน ถ้าเราฆ่ากิน อันนี้จะอ้างไม่ได้ถือเป็นทารุณฯ 
(๒) การฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
(๓) การฆ่าสัตว์เพื่อควบคุมโรคระบาดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  
     ** โรคพิษสุนัขบ้า/โรคไข้หวัดนก มีการระบาดอย่างหนัก มีการท าลายเพื่อการควบคุมโรค 

  
 

กรณียกเว้น ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ 
 

 
 
 



    
  (๔) การฆ่าสัตว์ในกรณีที่สัตวแพทย์เห็นว่าสัตว์ป่วย พิการ หรือบาดเจ็บ
และไม่สามารถเยียวยาหรือรักษาให้มีชีวิตอยู่รอดได้โดยปราศจากความทุกข์ทรมาน 
 **ฆ่าได้ตามความเห็นของสัตวแพทย ์
             การุณยฆาต - สัตว์ต้องไม่มีความรู้สึก 
   - สัตว์ต้องตายทันที 
   - ผู้กระท าต้องไม่รู้สึกว่าเป็นการท าร้ายจิตใจ 
 

  
 

กรณียกเว้น ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ 
 

 
 
 



(๕) การฆ่าสัตว์ตามพิธีกรรม หรือความเชื่อทางศาสนา  
     เช่น เชียงใหม่มีประเพณีโบราณ บวงสรวงเลี้ยงดงปู่แสะย่าแสะ จะมีการฆ่ากระบือ เพื่อให้
ร่างทรงกินเนื้อกระบือ ที่ถูกใช้เป็นเครื่องเซ่นไหว้ 
 
 

  
 

กรณียกเว้น ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ 
 

 
 
 



 
(๖) การฆ่าสัตว์ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือป้องกันอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายของ
มนุษย์หรือสัตว์อื่น หรือป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดแก่ทรัพย์สิน 
 
 

  
 

กรณียกเว้น ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ 
 

 
 
 



 
(๗) การกระท าใด ๆ ต่อร่างกายสัตว์ซ่ึงเข้าลักษณะของการประกอบวิชาชีพการ    
     สัตวแพทย์โดยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
     หรือผู้ซึ่งได้รับยกเว้นให้กระท าได้โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็น 
     ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภาตามกฎหมายว่าด้วย 
     วิชาชีพการสัตวแพทย ์
     **เช่น การผ่าตัดท าหมัน โดยนายสัตวแพทย์ เป็นต้น 
(๘) การตัด หู หาง ขน เขา หรืองาโดยมีเหตุอันสมควรและไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์
หรือการด ารงชีวิตของสัตว์  
     **เช่น เขาวัว / หู หางสัตว์เป็นแผลติดเชื้อ ให้ดูว่าเป็นเหตุอันควรไหม ผิดธรรมชาติรึเปล่า 
สัตว์ได้รับความเจ็บปวดต่อร่างกายไหม 
 
 

  
 

กรณียกเว้น ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ 
 

 
 
 



 
(๙) การจัดให้มีการต่อสู้ของสัตว์ตามประเพณีท้องถิ่น 
      ** การชนไก่ ก็ถือว่าเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์ แต่ในกฎหมายมีการยกเว้นไว้การจัดให้มีการ
ต่อสู้ตามประเพณีท้องถิ่นและการกระท าอื่นใดที่มีกฎหมายก าหนดให้สามารถกระท าได้เป็นการ 
(๑๐) การกระท าอื่นใดที่มีกฎหมายก าหนดให้สามารถกระท าได้เป็นการเฉพาะ 
(๑๑)การกระท าอื่นใดที่ รั ฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 

  
 

กรณียกเว้น ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ 
 

 
 
 



 
- การน าสุนัข แมว หรือลิง ไปนั่งขอทาน หรือน าไปแสดงโชว์ หรือพาช้างไปเดินเร่

ขอขายอาหารตามถนน ยังไม่ถึงขั้นไม่เป็นการทารุณกรรมสัตว์ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มี
การทุบตี ท าร้าย บังคับสัตว์หรือใช้งานสัตว์ที่ป่วย ถือเป็นทารุณกรรมสัตว์ 
 

-  เจ้าของสัตว์ น าสัตว์มาให้เราฆ่า เนื่องจากสัตว์ป่วยใกล้ตาย และไม่อยากเสียค่า
รักษาพยาบาล ไม่มีเงินจ่าย เราจะท าการฆ่าสัตว์นั้นไม่ได้ 

  

 
 

ตัวอย่าง 
 
  

 
 



 
 



 
 
 

การจัดสวัสดภิาพสัตว ์
• เจ้าของสัตว์ต้องด าเนนิการจัดสวัสดิภาพสตัว์  ให้แก่สัตว์ของตน

ให้เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนด 

• การออกประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงประเภท   ชนิด 
ลักษณะ สภาพ และอายุของสัตว์ 

ระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท 



 
 

เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์



 
 
 

 ข้อ ๔ สัตว์ที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองต้อง
ด าเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้แก่สัตว์ของตนให้เหมาะสม ดังต่อไปนี้ 

 (๑) จัดให้สัตว์ได้รับอาหารและน้ าในปริมาณ และคุณภาพที่เหมาะสมแก่
ประเภท ชนิดลักษณะ สภาพ และอายุของสัตว์ ในกรณีเลี้ยงสัตว์เป็นกลุ่มควรแน่ใจ
ว่าสัตว์แต่ละตัวได้รับอาหารและน้ าอย่างทั่วถึง 

 (๒) จัดให้สัตว์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิตและ
ความปลอดภัยของสัตว ์



 
 
 

 ข้อ ๔ สัตว์ที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองต้อง
ด าเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้แก่สัตว์ของตนให้เหมาะสม ดังต่อไปนี ้

 (๓) จัดให้สัตว์มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีการจัดการในการควบคุมป้องกันโรค
ที่เหมาะสม และและให้การรักษาเมื่อสัตว์ป่วยหรือบาดเจ็บโดยไม่ชักช้า 

 (๔) จัดการไม่ให้สัตว์ได้รับความเครียด หวาดกลัว เจ็บปวดหรือทุกข์
ทรมานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

 (๕) จัดให้สัตว์ได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตามธรรมชาติที่จ าเป็นต่อ
การด าเนินชีวิตและพลานามัยของสัตว ์



 
 
 



 
 
 



 
 
 

ห้ามเจ้าของปล่อย ละทิ้งสัตว ์

• ห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ปล่อย ละทิ้ง หรือกระท าการใด ๆ ให้สัตว์
พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

• ไม่รวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองให้แก่ผู้ซึ่ง
ประสงค์จะน าสัตว์ไปดูแลแทน 

ระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท 



 
 
 

ต้องจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสม 

 การขนส่งสัตว์ หรือการน าสัตว์ไปใช้งานหรือใช้ในการ
แสดง เจ้าของสัตว์หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้
เหมาะสม 

 
 

 การออกประกาศ  ให้ค านึงถึงประเภท  ชนิด ลักษณะ 
สภาพ และอายุของสัตว์ 

ระวางโทษปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท 

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 



 
 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขนสง่สัตว์  
หรือการน าสัตว์ไปใช้งานหรือใชใ้นการแสดง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์



 
 
 

 ข้อ ๔ การขนส่งสัตว์ หรือการน าสัตว์ไปใช้งานหรือใช้ในการแสดง 
เจ้าของสัตว์ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องจัดสวัสดิภาพ ดังนี้  

 (๑) ต้องวางแผนเส้นทางและระยะเวลาในการเดินทางให้มีความเหมาะสม 

 (๒) สัตว์ต้องมีสภาพที่พร้อมเดินทาง ไม่มีอาการป่วยหรือบาดเจ็บ เว้นแต่
มีเหตุอันสมควร 

 (๓) พาหนะขนส่งต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับชนิดสัตว์ พร้อมสิ่งอ านวยความ
สะดวกตามความจ าเป็นแล้วแต่ชนิดสัตว์และประเภทพาหนะขนส่ง ทั้งนี้ พาหนะขนส่งและ
สิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และมีการบ ารุงรักษา  

  



 
 
 

 ข้อ ๔ การขนส่งสัตว์ หรือการน าสัตว์ไปใช้งานหรือใช้ในการแสดง 
เจ้าของสัตว์ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องจัดสวัสดิภาพ ดังนี้  

 (๔) ไม่ท าใหส้ัตว์เกิดความหวาดกลัว บาดเจ็บหรือทุกข์ทรมานทั้งก่อนการ
เดินทาง ระหว่างการเดินทาง และสิ้นสุดการเดินทาง รวมทั้งจัดให้สัตว์ได้รับอาหาร
และน้ าในปริมาณและคุณภาพตามความจ าเป็นและเหมาะสมขึ้นอยู่กับระยะทาง 
ชนิดสัตว์ และวัตถุประสงค์ในการขนส่ง 

 (๕) กรณีที่ต้องใช้ภาชนะหรือกรงเพื่อบรรจุสัตว์ในขณะที่มีการขนส่ง ภาชนะ
หรือกรงนั้นต้องมีความเหมาะสมกับชนิด ลักษณะ สภาพ และอายุของสัตว์ มีความ
ปลอดภัย ปราศจากวัสดุหรือสิ่งแหลมคมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ มีอากาศถ่ายเท 
อุณหภูมิเหมาะสม มีพื้นที่และความสูงเพียงพอให้สัตว์นั่งหรือยืนอย่างสบาย  

   



 
 
 

ข้อ ๔ การขนส่งสัตว์ หรือการน าสัตว์ไปใช้งานหรือใช้ในการแสดง เจ้าของสัตว์ 
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องจัดสวัสดิภาพ ดังนี้  

 (๖) กรณีที่จ าเป็นต้องวางยาสลบแก่สัตว์ในการขนส่ง ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

 (๗) การขนส่งสัตว์ไปใช้งานหรือใช้ในการแสดงต้องมีผู้ควบคุมที่มีความรู้
และประสบการณ์หรือความช านาญในการควบคุมสัตว์ชนิดนั้นหรือที่เกี่ยวข้อง 

 (๘) ปฏิบัติตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ประกาศก าหนดตามวัตถุประสงค์ ชนิด 
ลักษณะ สภาพและอายุของสัตว์  



 
 
 

  
 การบรรทุกสุกรแบบบรรจุในกรงเดีย่ว 



 
 
 

  
การบรรทุกสุกรแบบบรรจุในคอกซอย 

ใชร้ถยนตบ์รรทุกขนาดใหญ่ท่ีออกแบบเป็นพิเศษ โดยแบ่งส่วนบรรทุก        
ออกเป็น 2 ชั้นแต่ละชั้นกั้นเป็นคอกจ านวน 4 –6 คอก บรรจุสุกร 
ในคอกเหล่าน้ีประมาณคอกละ 10 ตวั  



 
 
 

  
การบรรทุกขนส่งไก่ 



หมวด ๗ 

พนักงานเจ้าหน้าท่ี 



 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป้องกันการ
ทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 

ส านกังานปศุสัตวเ์ขต 

• ปศุสัตวเ์ขต 
• นายสัตวแพทย ์
• สัตวแพทย ์
• นกัวิชาการสัตวบาล 
• เจา้พนกังานสัตวบาล 
• นิติกร 

ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดั 

• ปศุสัตวจ์งัหวดั 
• นายสัตวแพทย ์
• สัตวแพทย ์
• นกัวิชาการสัตวบาล 
• เจา้พนกังานสัตวบาล 

ส านกังานปศุสัตวอ์  าเภอ 

• ปศุสัตวอ์  าเภอ 
• นายสัตพทย ์
• สัตวแพทย ์
• นกัวิชาการสัตวบาล 
• เจา้พนกังานสัตวบาล 



อ านาจหน้าที่ของพนกังานเจ้าหน้าที่ 
๑) มีหนังสือเรียกเจ้าของสัตว์ ผู้แทนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ ผู้ดูแลสถาน
สงเคราะห์สัตว์หรือผู้ซ่ึงเก่ียวข้อง 
        - มาให้ถ้อยค า  
        - หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด าเนินการ 



อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 
(๒) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ เพื่อด าเนินการตรวจสอบ เมื่อได้รับแจ้งหรือมีเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่ามีการทารุณกรรมสัตว ์
(๓) สั่งให้หยุดซึ่งยานพาหนะเพื่อด าเนินการตรวจสอบ เมื่อได้รับแจ้งหรือ     
มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการทารุณกรรมสัตว์ 
 



อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที ่
(๔) ยึดหรืออายัดสัตว์หรือซากของสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าถูกฆ่าหรือถูก
ทารุณกรรมรวมทั้งเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือ
สิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดเพื่อเป็นพยานหลักฐานในการ
ด าเนินคด ี

(๕) น าสัตว์ที่ถูกทารุณกรรมไปตรวจรักษาหรือช่วยเหลือสัตว์ที่ตกอยู่ใน
ภยันตราย ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์นั้นไม่มีผู้ใดให้การรักษาหรือช่วยเหลือ 



อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที ่

  การเข้าไปในสถานที่เพื่อท าการตรวจค้นต้อง  มีหมายค้น เว้นแต่มี
เหตุอันควรเชื่อว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ จะมีการยักย้าย ซุกซ่อน 
หรือท าลายหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด ให้ด าเนินการค้นได้โดย
ไม่ต้องมีหมายค้น แต่ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ว่าด้วยการค้น 



การขอหมายค้น 
 1.ค าร้องขอหมายค้น 

 2.หมายค้น 

 3.ค าให้การผู้กล่าวหาหรือพยาน 

 4.รายงานการสืบสวน 

 5.แผนที่ และสถานที่ตรวจค้น 

 6.รายงานกระบวนการพิจารณา (แบบฟอร์มที่ศาล) 
 

    **(เสนอพยานหลักฐานท่ีน่าเชื่อถือว่ามีบุคคลหรือสิ่งของอยู่ในสถานที่น้ัน) 



การค้น ป.วิอาญามาตรา 92,93 
 ห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐาน โดยไม่มีหมายค้น หรือค าสั่งของศาล 
เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจเป็นผู้ค้น และในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

1. มีเสียงร้อง 

2.ต้องซ่ึงหน้า 

3.ว่าหลบหนี 

4. มีหลักฐานว่าช้า พยานหลักฐานจะถูกโยกย้ายหรือท าลาย  

(จัดท าบันทึกแสดงเหตุผลไว้ด้วย) 

5.ผู้ถูกจับเป็นเจ้าบ้าน 
 



อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที ่

•   ในกรณีที่พบสัตว์ถูกปล่อย ละทิ้ง หรือไม่มีเจ้าของ ให้พนักงาน  
เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดสวัสดภิาพสัตว์ให้แก่สัตว์ตามความเหมาะสม 

  



    ** หากมีผู้แจ้งเพราะเหตุร าคาญ สัตว์ถูกทิ้ง หรือสัตว์ไม่มีเจ้าของปัญหา 
หรือแจ้งเรื่องสุนัขจรจัดมาอาศัยอยู่ที่ทางสาธารณะ  องค์กรปกครองท้องถิ่น     
มีอ านาจเข้ามาดูแล เพราะถือพ .ร.บ. สาธารณสุข มีอ านาจจัดการได้            
เพ่ือก าหนดเขตควบคุมหรือการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  
        กรณีแจ้งเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับสัตว์ มีแจ้งการระบาดเป็นหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ 
เพราะถือพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ฯ หรือพ.ร.บ. โรคพิษสุนัขบ้าฯ เพื่อป้องกันมิให้มีการแพร่
ระบาดของโรค กรมปศุสัตว์ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของตน 

** เป็นการร่วมมือช่วยเหลือระหว่างสองหน่วยงาน 
 



สัตว์ตกอยู่ในสภาพที่ทุกข์ทรมาน 

 ในกรณีที่พบสัตว์ตกอยู่ในสภาพที่ทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยหรือ
บาดเจ็บสาหัสและสัตวแพทย์เห็นว่าการให้สัตว์มีชีวิตอยู่ต่อไปจะได้รับ
ความทุกข์ทรมานจนเกินสมควรให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ฆ่า
สัตว์นั้นได้  

 การฆ่าสัตว์ จะต้องด าเนินการโดยสัตวแพทย์ และในกรณีที่สัตว์นั้นมี
เจ้าของต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของสัตว์ 



พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 เจ้าของสัตว์หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่

ตามสมควร 

 

 

 ในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อเจ้าของ
สัตว์หรือผู้ซ่ึงเกี่ยวข้อง 

ระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 



  ศาลอาจสั่งห้ามครอบครองสัตว์ 

  
กรณีท่ีศาลได้พิพากษาลงโทษ  หากศาลเห็นว่าการให้สัตว์นั้ นยงัอยู่ในความ
ครอบครองของเจา้ของหรือของผูก้ระท าความผิดนั้นต่อไป สัตวน์ั้นอาจจะถูก
ทารุณกรรมหรือไดรั้บการจดัสวสัดิภาพสัตวท่ี์ไม่เหมาะสมอีก ศาลอาจสั่งหา้มมิ
ให้เจ้าของหรือผูก้ระท าความผิดนั้ นครอบครองสัตว์ดังกล่าว และมอบให้
หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลท่ีเห็นสมควรเป็นผูค้รอบครองหรือดูแลสัตวน์ั้น 

 

**คดีนอ้งนมเยน็ 



โทษปรับสถานเดียว 
 กรณีมีโทษปรับสถานเดียวให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจ

เปรียบเทียบได้  

         ** ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด หัวหน้าด่าน เป็นต้น 

 เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายใน
ระยะเวลาอันสมควรแต่ไม่เกินสิบห้าวัน ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงิน
ค่าปรับภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ด าเนินคดีต่อไป 





ถาม-ตอบ ? 


