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กฎกระทรวง 
กําหนดสัตวชนิดอื่นตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว 

พ.ศ. ๒๕๔๖๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 

๒๔๙๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา 
๗ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ อันเปนพระราชบญัญัติที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจาํกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ 
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑ ใหยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๑๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

โรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

โรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ 
(๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

โรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ 
 
ขอ ๒ ใหสัตวดังตอไปนี้เปนสัตวชนิดอื่นตามมาตรา ๔ 
(๑) กบ 
(๒) กระจงหรือไก 
(๓) กระซู 
(๔) กระทิงหรือเมย 
(๕) กวาง 
(๖) กวางผา 
(๗) กุง 
(๘) กูปรีหรือโคไพร 
(๙) ควายปา 
(๑๐) คาง 
(๑๑) จระเข 
(๑๒) จิงโจ 

                                                 
๑รก.๒๕๔๖/๔๙ก/๓๕/๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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(๑๓) ตะพาบน้ํา 
(๑๔) เตา 
(๑๕) ทรายหรือเนื้อทรายหรือตามะแน 
(๑๖) นากหญา 
(๑๗) นางอายหรือลิงลม 
(๑๘) ปลา 
(๑๙) ป ู
(๒๐) แมวปา 
(๒๑) ยีราฟ 
(๒๒) แรด 
(๒๓) ละองหรือละม่ัง 
(๒๔) เลียงผาหรือเยียงหรือโครําหรือกูรํา 
(๒๕) วัวแดงหรือวัวดําหรือวัวเพาะ 
(๒๖) สมเสร็จหรือผสมเสร็จ 
(๒๗) สมันหรือเนื้อสมัน 
(๒๘) สิงโต 
(๒๙) เสือ 
(๓๐) หมี 
(๓๑) หมูปา 
(๓๒) หอย 
(๓๓) อีกัวนา 
(๓๔) อีเกงหรือฟาน 
(๓๕) อูฐ 
(๓๖) ฮิปโปโปเตมัส 
 

ใหไว ณ วันที ่๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
สรอรรถ  กลิ่นประทุม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากสัตวจําพวกจิงโจ อีกัวนา 
กบ กุง จระเข ตะพาบน้ํา เตา ปลา ป ูและหอย อาจเกิดโรคระบาดที่รุนแรงและแพรเชื้อโรคจาก
สัตวดังกลาวมาถึงมนุษย เชน โรคแซลโมเนลลา (Salmonellosis) เพื่อไมใหเกิดการแพรระบาด
ของโรคอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนและอาจเกิดความเสียหายตอ
เศรษฐกิจของประเทศได สมควรกําหนดใหสัตวดังกลาวเปนสัตวชนิดอื่นตามมาตรา ๔ แหง
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับไดมีการกําหนดสัตวชนิดอื่นไวในกฎกระทรวงหลายฉบับ 
สมควรปรับปรุงเปนฉบับเดียวกัน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สุภาพร/พิมพ 
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 

 
เนติมา/พัชรินทร ผูจัดทํา 

๑ สิงหาคม ๒๕๔๖ 
 


