
ข้อสอบตัวชี้วัด พรบ.ที่เก่ียวข้องของกรมปศุสัตว์ 

1. ค ำว่ำซำกสัตว์ ในพระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อใดกล่ำวผิด 
ก. ร่ำงกำยหรือส่วนของร่ำงกำยสัตว์ที่ตำยแล้ว 
ข. ส่ิงใดๆ ท่ีได้จำกสัตว์ท่ีมีชีวิตหรือสัตว์ที่ตำยแล้ว 
ค. สัตว์ป่ำคุ้มครอง ท่ีอนุญำติให้เล้ียงได้  
ง. อำหำรสุกท่ีท ำ ประกอบ หรือปรุงจำกซำกสัตว์ ตำมท่ีรัฐมนตรีประกำศก ำหนด 

 
2. ผู้ใดมีอ ำนำจส่ังท ำลำยสัตว์ท่ีเป็นโรคระบำดหรือสัตว์ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำเป็นโรคระบำด หรือสัตว์ที่

เป็นพำหะของโรคระบำด 
ก. สัตวบำล 
ข. สัตวแพทย์ 
ค. นักวิทยำศำสตร์ 
ง. พนักงำนผู้ช่วยสัตวแพทย์ 

 
3. ปศุสัตว์อ ำเภอในพื้นท่ีอ ำเภอท่ีรับผิดชอบ มีอ ำนำจส่ังท ำลำยสัตว์ชนิด  ม้ำ โค กระบือ ลำ ล่อ แพะ 

แกะ กวำง สุกร หมูป่ำ ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือรวมกันรำยละไม่เกิน กี่ตัว 
ก. 30 ตัว 
ข. 50 ตัว 
ค. 70 ตัว 
ง. 90 ตัว 

 
4. ผู้มีอ ำนำจส่ังท ำลำยมีค ำส่ังให้ฝังซำกสัตว์ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่ำกี่เซนติเมตร 

ก. 50 เซนติเมตร 
ข. 60 เซนติเมตร 
ค. 70 เซนติเมตร 
ง. 80 เซนติเมตร 

 
5. กำรท ำลำยสัตว์ที่เป็นโรคระบำดหรือสัตว์ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่ำเป็นโรคระบำดหรือสัตว์ที่เป็นพำหะ

ของโรคระบำดให้ด ำเนินกำรตำมหลักกำรข้อใด 
ก. ทำรุณกรรม 
ข. กำรุณยฆำต 
ค. รุกฆำต 
ง. ถูกทุกข้อ 



6. หน้ำท่ีของเจ้ำของสัตว์ตำมพระรำชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้ำ พ.ศ.2535 ข้อใดกล่ำวผิด 
ก. เมื่อสัตว์ได้รับกำรฉีดวัคซีนแล้วให้ติดเครื่องหมำยประจ ำตัวสัตว์และเก็บใบรับรองกำรฉีดวัคซีนไว้

หำกช ำรุด หรือสูญหำยให้แจ้งต่อสัตวแพทย์ 
ข. เมือ่สัตว์มีอำกำรของโรคพิษสุนัขบ้ำให้แจ้งต่อสัตวแพทย์หรือเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุขภำยใน          

24 ช่ัวโมง 
ค. ผูกล่ำมหรือกักขังเพื่อเฝ้ำสังเกตอำกำรสัตว์นั้นไม่นอ้ยกว่ำ  6 เดือน 
ง. เมื่อสัตว์มีอำกำรของโรคพิษสุนัขบ้ำให้ด ำเนินกำรอดน้ ำ อดอำหำร ไม่น้อยกว่ำ 6 ช่ัวโมง 

 
7. ผู้ใดไม่แจ้งว่ำสุนัขท่ีเล้ียงไว้มีอำกำรโรคพิษสุนัขบ้ำหรือสุนัขบ้ำกัดหรือไม่ยอมท ำลำยสุนัขท่ีเป็นโรคพิษ

สุนัขบ้ำ หรือไม่กักขังสุนัขท่ีสงสัยเป็นโรค (ตำมท่ีสัตวแพทย์ส่ัง) ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินกี่เดือน 
ก. 1 เดือน 
ข. 2 เดือน 
ค. 3 เดือน 
ง. 4 เดือน 

 
8. ผู้ใดไม่แจ้งว่ำสุนัขท่ีเล้ียงไว้มีอำกำรโรคพิษสุนัขบ้ำหรือสุนัขบ้ำกัดหรือไม่ยอมท ำลำยสุนัขท่ีเป็นโรคพิษ

สุนัขบ้ำ หรือไม่กักขังสุนัขท่ีสงสัยเป็นโรค (ตำมท่ีสัตวแพทย์ส่ัง) ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินกี่บำท 
ก. 1,000 บำท 
ข. 2,000 บำท 
ค. 3,000 บำท 
ง. 4,000 บำท 

 
9. เจ้ำของสุนัขท่ีสุนัขออกไปกัดคนนอกบ้ำนหรือไม่ได้ผูกล่ำมสุนัขไว้เมื่อมีคนมำเรียกบอกกล่ำวก่อนเข้ำ

บ้ำนมีโทษอำญำตำมข้อใด 
ก. โทษจ ำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บำท หรือท้ังจ ำท้ังปรับ 
ข. โทษจ ำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 2,000 บำท หรือท้ังจ ำท้ังปรับ 
ค. โทษจ ำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 3,000 บำท หรือท้ังจ ำท้ังปรับ 
ง. โทษจ ำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 4,000 บำท หรือท้ังจ ำท้ังปรับ 

 
 
 
 



10. ตำมพระรำชบัญญัติ สถำนพยำบำลสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๗กำรออก
ใบอนุญำตหรือกำรไม่ออกใบอนุญำตตำมมำตรำ ๗ หรือมำตรำ ๙ ให้กระท ำให้แล้วเสร็จภำยในกี่วัน  
นับแต่วันท่ีผู้อนุญำตได้ รับค ำำขอท่ีมีรำยละเอียดถูกต้องและครบถ้วนตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 
ก. 30 วัน 
ข. 45 วัน 
ค. 60 วัน 
ง. 75 วัน 

 
11. ผู้ด ำเนินกำรต้องจัดให้มีหลักฐำนเกี่ยวกับผู้ประกอบกำร บ ำบัดโรคสัตว์และสัตว์ป่วยกับเอกสำรท่ี

เกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลสัตว์ตำมท่ี อธิบดีก ำหนด และต้องเก็บรักษำไว้ให้อยู่ในสภำพท่ีตรวจสอบ
ได้ไม่น้อยกว่ำกี่ป ีนับแต่วันจัดท ำ 
ก. 1 ปี 
ข. 2 ปี 
ค. 3 ปี 
ง. 4 ปี 

12. ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับผู้ประกอบกำรบ ำบัด โรคสัตว์ในสถำนพยำบำลสัตว์ ผู้ด ำเนินกำร
ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้อนุญำตทรำบภำยในกี่วันนับแต่วันท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงนั้น 
ก. 10 วัน 
ข. 15 วัน 
ค. 20 วัน 
ง. 25 วัน 

13. ใบอนุญำตให้ต้ังสถำนพยำบำลสัตว์ประเภท ท่ีไม่มีท่ีพักสัตว์ป่วยไว้ค้ำงคืน ฉบับละกี่บำท 
ก. 100 บำท 
ข. 200 บำท 
ค. 300 บำท 
ง. 400 บำท 

14.  ใบอนุญำตให้ด ำเนินกำรสถำนพยำบำลสัตว์ประเภทท่ีมีท่ีพัก สัตว์ป่วยไว้ค้ำงคืนฉบับละกี่บำท 

ก. 100 บำท 

ข. 200 บำท 

ค. 300 บำท 

ง. 400 บำท 



    15. ใบแทนใบอนุญำต ฉบับละกี่บำท 

ก. 100 บำท 

ข. 200 บำท 

ค. 300 บำท 

ง. 400 บำท 

16. อัตรำค่ำธรรมเนียม ใบอนุญำตให้ต้ังสถำนพยำบำลสัตว์ ประเภทท่ีไม่มีท่ีพักสัตว์ป่วยไว้ค้ำงคืนฉบับละกี่
บำท 

 ก. 1,000 บำท 

ข. 2,000 บำท  

ค. 3,000 บำท 

ง. 4,000 บำท 

17. อัตรำค่ำธรรมเนียม ใบแทนใบอนุญำต ฉบับละกี่บำท 

 ก. 1,000 บำท 

ข. 2,000 บำท  

ค. 3,000 บำท 

ง. 4,000 บำท       

18. ตำมพระรำชบัญญัติป้องกันกำรทำรุณกรรมและกำรจัดสวัสดิภำพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗  มำตรำ ๒๐  ห้ำม
มิให้ผู้ใดกระท ำกำรอันเป็นกำรทำรุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องระวำงโทษปรับไม่เกินกี่บำท 

 ก. 10,000 บำท 

ข. 20,000 บำท  

ค. 30,000 บำท 

ง. 40,000 บำท       

   



 19. คณะกรรมกำรป้องกันกำรทำรุณกรรมและกำรจัดสวัสดิภำพสัตว์ ในด้ำนกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมีวำระ
กำรด ำรงต ำแหน่งครำวละกี่ป ี

ก. 1 ปี 

ข. 2 ปี  

ค. 3 ปี 

ง. 4 ปี 

20. ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีตำมมำตรำ ๒๕ ให้เจ้ำของสัตว์หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอ ำนวย  
ควำมสะดวกแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีตำมสมควร ผู้ใดฝ่ำฝืน ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินกี่บำท 

 ก. 10,000 บำท 

ข. 20,000 บำท  

ค. 30,000 บำท 

ง. 40,000 บำท       

   


