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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) 

ออกตามความในพระราชบญัญัตโิรคระบาดสตัว 
พ.ศ. ๒๔๙๙๑ 

   
 
อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา  ๔  มาตรา  ๗  และมาตรา  ๓๒  แหง

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ใหผึ้งเปนสัตวตามมาตรา ๔ เฉพาะในกรณีการนําเขาหรือนําผาน

ราชอาณาจักร 
 
ขอ ๒  ใหโรคดังตอไปนี้เปนโรคระบาดตามมาตรา ๔ เฉพาะในกรณีการนําเขา

หรือนําผานราชอาณาจักรซึ่งผึ้ง 
(๑) โรคอเมริกันฟาลวบรูด (American Foulbrood Disease) 
(๒) โรคยูโรเปยนฟาลวบรูด (European Foulbrood Disease) 
(๓) โรคโนซีมา (Nosema Disease) 
(๔) โรคชอลคบรูด (Chalkbrood Disease) 
(๕) โรคแซคบรูด (Sacbrood Disease) 
(๖) โรคอัมพาตของผึ้ง (Black Disease) 
(๗) โรควารรัว (Varroa Disease) 
(๘) โรคโทรปลิแลปส (Tropilaelaps Disease) 
(๙) โรคอะคาไรน (Acarine Disease) 
(๑๐) โรคเบราลา (Braula Disease) 
 
ขอ ๓  ผูใดประสงคจะนําเขาหรือนําผานราชอาณาจักรซึ่งผึ้ง ใหย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตตอกรมปศุสัตว กอนการนําเขาหรือนําผานราชอาณาจักรซึ่งผึ้งไมนอยกวาสิบหาวัน 
คําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหทําตามแบบที่กรมปศุสัตวกําหนด สวน

ใบอนุญาตใหนําเขาหรือนําผานราชอาณาจักรซึ่งผึ้งใหใชแบบพิมพของกรมปศุสัตว 
 
ขอ ๔  หามนําเขาหรือนําผานราชอาณาจักรซึ่งผึ้งในระยะที่เปนตัวออน ผึ้งพันธ

เอพิส เมลลิเฟอรรา อะแดนโซนี (Apis mellifera adansoni) และผึ้งพันธุจากทวีปอาฟริกา 
 
ขอ ๕  ผึ้งที่นําเขาหรือนําผานราชอาณาจักร ตองบรรจุในกลองตาขายโลงที่มี

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม /ตอนที่ ๓๓/ฉบบัพิเศษ หนา ๑๓/๑๕ มีนาคม ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เฉพาะผึ้งตัวเต็มวัยและน้ําเช่ือมอาหารผึ้งระหวางการขนยายเทานั้น และตองมีใบรับรองการปลอด
โรค ซึ่งออกใหโดยหนวยงานของทางราชการแหงประเทศที่สงออกหรือหนวยงานอื่นที่ทางราชการ
ของประเทศนั้นใหการรับรอง 

 
ขอ ๖  ผึ้งที่นําเขาหรือนําผานราชอาณาจักรเมื่อถึงทาเขาใหเจาของแจงตอสัตว

แพทยหรือพนักงานเจาหนาที่ประจําทาเขานั้นเพื่อตรวจกอนผานทาเขา 
 
 

ใหไว ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
ประยุทธ  ศิริพานิชย 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ผึ้งมีความสําคัญทางดาน
การเกษตร สามารถเพิ่มผลผลิตของพืชชนิดตาง ๆ ใหสูงข้ึน โดยการชวยผสมเกสร และสามารถ
นํามาเลี้ยงเปนอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมไดการเลี้ยงผึ้งสามารถผลิตเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเปน
ตอชีวิตหลายอยางเชนน้ําผึ้ง ไขผึ้ง น้ํานมผึ้ง (Royal Jelly) ในปจจุบันการเลี้ยงผึ้งทํารายได
ใหแกเกษตรกรผูเล้ียงผึ้งและทํารายไดใหแกประเทศปหนึ่งเปนจํานวนมาก แตการเลี้ยงผึ้งกําลัง
ประสบปญหาและความเสียหายอันเกิดจากโรคระบาดของผึ้งหลายโรคและการแพรพันธุผึ้งที่ดุ
ราย ซึ่งเกิดจากการนําผึ้งเขามาในราชอาณาจักรโดยมิไดมีการตรวจสอบกอนการนําเขา ฉะนั้น 
เพ่ือปองกันและแกไขปญหาดังกลาวสมควรกําหนดใหผึ้งและโรคตาง ๆ ของผึ้ง เฉพาะในกรณี
การนําเขาหรือนําผานราชอาณาจักรเปนสัตวหรือเปนโรคระบาด แลวแตกรณี ตามมาตรา ๔ แหง
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ พรอมทั้งกําหนดวิธีปฏิบัติในการนําเขาหรือนําผาน
ราชอาณาจักรซึ่งผึ้งดวย  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุกัญญา/ผูจัดทํา 
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

 
กองเกียรติ/ผูจัดทํา 

๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
 

 


