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กฎกระทรวง 
วาดวยโรคระบาดสัตวเพ่ิมเติม 

พ.ศ. ๒๕๔๗๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 

๒๔๙๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา 
๗ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ 
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกกฎกระทรวงวาดวยโรคระบาดสัตวเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 
ขอ ๒  ใหเพ่ิมโรคดังตอไปนี้เปนโรคระบาดตามมาตรา ๔ 
(๑) กาฬโรคเปด (duck plague หรือ duck virus enteritis) 
(๒) กาฬโรคแอฟริกาในมา (African horse sickness) 
(๓) โรคไขหวัดนก (bird flu หรือ avian influenza) 
(๔) โรคไขหวัดใหญมา (เหตุไวรัสไทปเอ) (equine influenza (virus type A)) 
(๕) โรคไขเห็บมา (equine piroplasmosis) 
(๖) โรคเคเอชวี (KHV disease หรือ koi herpesvirus disease) 
(๗) โรคเครฟชเพลก (crayfish plague) 
(๘ ) โ รค เซปทิซี เมี ยคิ วทา เนี ยสอั ล เซอเรทิฟ  (septicaemia cutaneous 

ulcerative disease) 
(๙) โรคแซลโมเนลลา (salmonellosis) 
(๑๐) โรคดูรีน (dourine) 
(๑๑) โรคตัวแดงดวงขาว (white spot disease) 
(๑๒) โรคทริคิเนลลา (trichinosis) 
(๑๓) โรคทีเอส (TS หรือ Taura syndrome) 
(๑๔) โรคเททระฮีดรัลแบคูโลไวรัส (tetrahedral baculovirosis) 
(๑๕) โรคนิวคาสเซิล (Newcastle disease) 
(๑๖) โรคโนดาไวรัส (nodavirus disease) 
(๑๗) โรคบรูเซลลา (brucellosis) 
(๑๘) โรคบีเคดี (BKD หรือ bacterial kidney disease) 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนที่ ๗ ก/หนา ๓๒/๑๙ มกราคม ๒๕๔๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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(๑๙) โรคโบนาเมีย (bonamiosis) 
(๒๐) โรคปากอักเสบพุพอง (vesicular stomatitis) 
(๒๑) โรคฝดาษจระเข (poxvirus in crocodile) 
(๒๒) โรคฝดาษมา (horse pox) 
(๒๓) โรคพิษสุนัขบา (rabies) 
(๒๔) โรคเพอรคินซัส (perkinsosis) 
(๒๕) โรคโพรงจมูกและปอดอักเสบในมา (equine rhinopneumonitis) 
(๒๖) โรคมดลูกอักเสบติดตอในมา (contagious equine metritis) 
(๒๗) โรคมารทีเลีย (marteiliosis) 
(๒๘) โรคไมโครไซทอส (mikrocytosis) 
(๒๙) โรคเรื้อนมา (horse mange) 
(๓๐) โรคเลปโทสไปรา (leptospirosis) 
(๓๑) โรคโลหิตจางติดเชื้อในมา (equine infectious anaemia) 
(๓ ๒ ) โ ร ค วั ว บ า  (mad cow disease ห รื อ  bovine spongiform 

encephalopathy) 
(๓๓) โรควีเอชเอส (VHS หรือ viral haemorrhagic septicaemia) 
(๓๔) โรคสเตรปโทคอกคัสในสัตวน้ํา (streptococcosis in aquatic animal) 
(๓๕) โรคสมองและไขสันหลังอักเสบในมา (equine encephalomyelitis) 
(๓๖) โรคสมองและไขสันหลังอักเสบเวเนซูเอลาในมา (Venezuelan equine 

encephalomyelitis) 
(๓๗) โรคสมองอักเสบญี่ปุน (Japanese encephalitis) 
(๓๘) โรคสมองอักเสบนิปาห (Nipah encephalitis) 
(๓๙) โรคหลอดเลือดแดงอักเสบติดเชื้อในมา (infectious arteritis of horse) 
(๔๐) โรคหัวเหลือง (yellowhead disease) 
(๔๑ ) โรคอาร เอสไอวี  (RSIV disease หรือ  Red Sea bream iridoviral 

disease) 
(๔๒) โรคอียูเอส (EUS หรือ epizootic ulcerative syndrome) 
(๔๓ ) โรคอี เอชเอ็นวี  (EHNV disease หรือ  epizootic haematopoietic 

necrosis virus disease) 
(๔๔ ) โ ร ค เ อ ช พี วี  (HPV disease ห รื อ  hepatopancreatic parvovirus 

disease) 
(๔๕) โรคเอ็มบีวี (MBV disease หรือ Penaeus monodon-type baculovirus 

disease) 
(๔๖ ) โ รค เอ็ ม เอส เอกซ  (MSX disease หรือ  multinucleate sphere x 

disease) 
(๔๗) โรคเอสวีซีวี (SVCV disease หรือ spring viraemia of carp virus 

disease) 



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 
 

(๔๘ ) โ รค โอ เ อ็ ม วี  (OMV disease ห รือ  Oncorhynchus masou virus 
disease) 

(๔๙) โรคไอริโดไวรัส (iridovirus disease) 
(๕๐) โรคไอเอชเอชเอ็นวี (IHHNV disease หรือ infectious hypodermal 

and haematopoietic necrosis virus disease) 
(๕๑) โรคไอเอชเอ็นวี  (IHNV disease หรือ  infectious haematopoietic 

necrosis virus disease) 
(๕๒) วัณโรค (tuberculosis) 
(๕๓)๒ โรคทองเสียเรื้อรัง (paratuberculosis) 
(๕๔)๓ โรคพิษสุนัขบาเทียม (Aujeszky’s disease) 
(๕๕ ) ๔ โ ร คพี อ า ร อ า ร เ อ ส  ( PRRS ห รื อ  porcine reproductive and 

respiratory syndrome) 
 
 

ใหไว ณ วันที่ ๒๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เนวิน  ชิดชอบ 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

                                                 
๒ ขอ ๒ (๕๓) เพ่ิมโดยกฎกระทรวงวาดวยโรคระบาดสัตวเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓ ขอ ๒ (๕๔) เพ่ิมโดยกฎกระทรวงวาดวยโรคระบาดสัตวเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
๔ ขอ ๒ (๕๕) เพ่ิมโดยกฎกระทรวงวาดวยโรคระบาดสัตวเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

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 เนื่องจากมีโรคระบาดที่เกิดกับกบ 
กุง จระเข ตะพาบน้ํา เตา ปลา ปู และหอย จํานวน ๒๗ โรค อาจเปนอันตรายตอผูบริโภคและ
กอใหเกิดความเสียหายตอธุรกิจการเลี้ยงสัตวน้ํา ดังนั้น เพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภค และเพ่ือ
ประโยชนตอธุรกิจการสงออกสัตวน้ําหรือผลิตภัณฑสัตวน้ําไปจําหนายยังตางประเทศ จึงสมควร
ควบคุม ปองกันและกําจัดโรคระบาดที่เกิดกับสัตวดังกลาว ทั้งจากภายในประเทศและที่เขามาจาก
ตางประเทศ โดยกําหนดใหโรคระบาดที่เกิดกับสัตวดังกลาวเปนโรคระบาดตามมาตรา ๔ แหง
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ ประกอบกับไดมีการกําหนดใหโรคอื่นเปนโรค
ระบาดไวในกฎกระทรวงวาดวยโรคระบาดสัตวเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ จํานวน ๒๕ โรค สมควร
ปรับปรุงแกไขชื่อโรคระบาดสัตวที่กําหนดไวเดิมใหเปนไปตามขอเท็จจริงในทางปฏิบัติ และนํามา
รวมเปนฉบับเดียวเพื่อประโยชนในการตรวจสอบและอางอิงของพนักงานเจาหนาที่ และประชาชน
ทั่วไป  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
กฎกระทรวงวาดวยโรคระบาดสัตวเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๕ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันไดมีการแพร
ระบาดของโรคทองเสียเรื้อรัง (paratuberculosis) โรคพิษสุนัขบาเทียม (Aujeszky’s disease) 
และโรคพีอารอารเอส (PRRS หรือ porcine reproductive and respiratory syndrome) ใน
สุกรและโค ซึ่งเปนพาหะแพรกระจายโรคไปยังสัตวอ่ืน อันสงผลกระทบตออุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว 
และอาจเปนอันตรายตอสุขอนามัยของประชาชนจําเปนตองมีมาตรการควบคุม และกําจัดเพื่อมิ
ใหโรคแพรระบาด จึงสมควรกําหนดเพิ่มเติมใหโรคดังกลาวเปนโรคระบาด ตามมาตรา ๔ แหง
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ และโดยที่บทนิยามคําวา “โรคระบาด” ในมาตรา ๔ 
แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ ไดบัญญัติใหการกําหนดโรคอื่น เปนโรคระบาด
ตามพระราชบัญญัติดังกลาวตองกระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

กองเกียรติ/ผูจัดทํา 
๑ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

 

                                                 
๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๑๒ ก/หนา ๓๐/๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ 


