
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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ใหใชบทบัญญตัิหมวด ๑ หมวด ๒ หมวด ๓ 

หมวด ๔ และหมวด ๕ แหงพระราชบัญญตัิโรคระบาดสตัว 
พ.ศ. ๒๔๙๙ บังคับแกสัตวปกจําพวกนก ไก เปด หาน 

และไขสําหรับใชทําพันธุ 
พ.ศ. ๒๕๔๙     

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

เปนปที่ ๖๑ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรใหใชบทบัญญัติหมวด ๑ หมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ และ

หมวด ๕ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ บังคับแกสัตวปกจําพวกนก ไก เปด 
หาน และไขสําหรับใชทําพันธุ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

และมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ 
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
ตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไวดังตอไปนี ้

 
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญัติหมวด 

๑ หมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ และหมวด ๕ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ 
บังคับแกสัตวปกจําพวกนก ไก เปด หาน และไขสําหรับใชทําพันธุ พ.ศ. ๒๕๔๙” 

 
มาตรา ๒๑  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  พระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญัติหมวด ๑ หมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด 

๕ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ บังคับแกสัตวปกจําพวกไก พ.ศ. ๒๕๓๗ 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนที่ ๒๙ ก/หนา ๗/๒๒ มีนาคม ๒๕๔๙ 



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 
 

(๒)  พระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญัติหมวด ๑ หมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด 
๕ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ บังคับแกสัตวปกจําพวกเปดและหาน พ.ศ. 
๒๕๓๙ 

(๓)  พระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญัติหมวด ๑ หมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด 
๕ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ บังคับแกสัตวปกจําพวกนกและไขสําหรับใช
ทําพันธุ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 
มาตรา ๔  ใหใชบทบัญญัติหมวด ๑ หมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔ และหมวด ๕ 

แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ บังคับแกสัตวปกจําพวกนก ไก เปด หาน และ
ไขสําหรับใชทําพันธุ 

 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พันตาํรวจโท ทักษิณ ชินวตัร 

นายกรัฐมนตร ี



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 :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกา
ใหใชบทบัญญัติหมวด ๑ หมวด ๒ หมวด ๓ และหมวด ๕ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 
พ.ศ. ๒๔๙๙ บังคับแกสัตวปกจําพวกนก ไก เปด หาน และไขสําหรับใชทําพันธุ อยูหลายฉบับ 
โดยมิไดกําหนดใหนําหมวด ๔ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ มาใชบังคับดวย 
แตในปจจุบันไดเกิดโรคระบาดชนิดโรคไขหวัดนก (bird flu หรือ avian influenza) และโรค
ระบาดอื่นๆ เชน โรคแซลโมเนลลา (Salmonella) โรคนิวคาสเซิล (Newcastle disease) ระบาด
ในสัตวปกจําพวกนก ไก เปด หาน และไขสําหรับใชทําพันธุ ทําใหมีผลกระทบตอธุรกิจการเล้ียง
สัตวปก การคาสัตวปกและซากสัตวปกภายในประเทศและธุรกิจการสงออกสัตวปกไปตางประเทศ 
สมควรกําหนดใหนําบทบัญญัติหมวด ๔ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ มาใช
บังคับเพิ่มเติมแกสัตวปกจําพวกนก ไก เปด หาน และไขสําหรับใชทําพันธุเพ่ือควบคุมโรคระบาด
ดังกลาว ประกอบกับไดมีพระราชกฤษฎีกาที่เก่ียวของในเรื่องนี้อยูหลายฉบับ สมควรปรับปรุงและ
นํามารวมเปนฉบับเดียวเพื่อประโยชนในการตรวจสอบและอางอิงของพนักงานเจาหนาที่และ
ประชาชนทั่วไปจึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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