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ประกาศกรมปศุสัตว์ 
เร่ือง  กําหนดด่านกักกันสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

เพื่อให้การปฏิบัติงานกักสัตว์หรือซากสัตว์เพื่อตรวจโรคระบาดในการเคลื่อนย้ายสัตว์  หรือซากสัตว์
ภายในประเทศและระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

อาศัยอํานาจตามคํานิยาม  “ด่านกักกันสัตว์”  ตามมาตรา  ๔  ประกอบมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  อธิบดีกรมปศุสัตวจ์ึงออกประกาศ  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๒ กําหนดให้ด่านกักกันสัตว์ที่ มีชื่อและอาณาเขตดังต่อไปนี้ เป็นด่านกักกันสัตว์   

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
(๑) ด่านกักกันสัตว์ท่าเรือกรุงเทพ  มีอาณาเขตตามเขตคลองเตย  เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร  

และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดสมุทรปราการ  (ยกเว้นเขตอําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ) 
(๒) ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานดอนเมือง  มีอาณาเขตตามเขตดอนเมือง  เขตหลักสี่   

เขตบางเขน  เขตสายไหม  เขตจตุจักร  เขตบางซื่อ  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร  และเขตอําเภอทุกอําเภอ  
ของจังหวัดนนทบุรี 

(๓) ด่านกักกันสัตว์ลาดกระบัง  มีอาณาเขตตามเขตลาดกระบัง  เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  
และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดปทุมธานี   

(๔) ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  
และทุกเขตของกรุงเทพมหานคร  (ยกเว้นเขตคลองเตย  เขตบางขุนเทียน  เขตดอนเมือง  เขตหลักสี่   
เขตบางเขน  เขตสายไหม  เขตจตุจักร  เขตบางซื่อ  เขตลาดพร้าว  เขตลาดกระบัง  และเขตหนองจอก) 

(๕) ด่านกักกันสัตว์สระบุรี  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดสระบุรี 
(๖) ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอ  ของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  และจังหวัดอ่างทอง 
(๗) ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดลพบุรี 
(๘) ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดชัยนาท   

และจังหวัดสิงห์บุรี 
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(๙) ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอศรีราชา  และอําเภอเกาะสีชัง  จังหวัดชลบุรี 
(๑๐) ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดฉะเชิงเทรา  

และเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดชลบุรี  (ยกเว้นเขตอําเภอศรีราชา  และอําเภอเกาะสีชัง  จังหวัดชลบุรี) 
(๑๑) ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจงัหวัดสระแก้ว 
(๑๒) ด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดปราจีนบุรี 
(๑๓) ด่านกักกันสัตว์จันทบุรี  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดจันทบุรี   

และจังหวัดระยอง 
(๑๔) ด่านกักกันสัตว์ตราด  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดตราด 
(๑๕) ด่านกักกันสัตว์นครนายก  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดนครนายก 
(๑๖) ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดนครราชสีมา  

และจังหวัดชัยภูมิ 
(๑๗) ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ 
(๑๘) ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดสุรินทร์ 
(๑๙) ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดศรีสะเกษ 
(๒๐) ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดอุบลราชธานี 
(๒๑) ด่านกักกันสัตว์ยโสธร  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดยโสธร   

และจังหวัดอํานาจเจริญ 
(๒๒) ด่านกักกันสัตว์หนองคาย  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดหนองคาย  

และจังหวัดบึงกาฬ 
(๒๓) ด่านกักกันสัตว์เลย  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดเลย 
(๒๔) ด่านกักกันสัตว์นครพนม  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดนครพนม 
(๒๕) ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดมุกดาหาร 
(๒๖) ด่านกักกันสัตว์อุดรธานี  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดอุดรธานี   

และจังหวัดสกลนคร 
(๒๗) ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดขอนแก่น   

และจังหวัดหนองบัวลําภู 
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(๒๘) ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดมหาสารคาม  
จังหวัดกาฬสินธุ์  และจังหวัดร้อยเอ็ด 

(๒๙) ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดเชียงใหม่ 
(๓๐) ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(๓๑) ด่านกักกันสัตว์เชียงราย  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดเชียงราย 
(๓๒) ด่านกักกันสัตว์น่าน  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดน่าน 
(๓๓) ด่านกักกันสัตว์พะเยา  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดพะเยา 
(๓๔) ด่านกักกันสัตว์ลําปาง  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดลําปาง 
(๓๕) ด่านกักกันสัตว์ลําพูน  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดลําพูน 
(๓๖) ด่านกักกันสัตว์แพร่  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดแพร่ 
(๓๗) ด่านกักกันสัตว์กําแพงเพชร  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดกําแพงเพชร 
(๓๘) ด่านกักกันสัตว์ตาก  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดตาก 
(๓๙) ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
(๔๐) ด่านกักกันสัตว์พิจิตร  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดพิจิตร 
(๔๑) ด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดพิษณุโลก   

และจังหวัดสุโขทัย 
(๔๒) ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ 
(๔๓) ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดนครสวรรค์  

และจังหวัดอุทัยธานี 
(๔๔) ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดเพชรบุรี   

จังหวัดสมุทรสงคราม  และจังหวัดสมุทรสาคร 
(๔๕) ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดกาญจนบุรี   
(๔๖) ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดสุพรรณบุรี 
(๔๗) ด่านกักกันสัตว์ราชบุรี  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดราชบุรี 
(๔๘) ด่านกักกันสัตว์นครปฐม  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดนครปฐม 
(๔๙) ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 
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(๕๐) ด่านกักกันสัตว์ชุมพร  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดชุมพร  และจังหวัด
สุราษฎร์ธานี  (ยกเว้นเขตอําเภอเกาะสมุย) 

(๕๑) ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอเกาะสมุย  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(๕๒) ด่านกักกันสัตว์ระนอง  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดระนอง 
(๕๓) ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดภูเก็ต  และจังหวัดพังงา 
(๕๔) ด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัด

นครศรีธรรมราช  และจังหวัดพัทลุง 
(๕๕) ด่านกักกันสัตว์ตรัง  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดตรัง  และจังหวัดกระบ่ี 
(๕๖) ด่านกักกันสัตว์สงขลา  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวดัสงขลา 
(๕๗) ด่านกักกันสัตว์สตูล  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดสตูล 
(๕๘) ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส  มีอาณาเขตตามเขตอําเภอทุกอําเภอของจังหวัดนราธิวาส  

จังหวัดยะลา  และจังหวัดปัตตานี 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
อยุทธ์  หรินทรานนท์ 
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 


