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กฎกระทรวง
ระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด
พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญั ติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ ให้ ใช้ บั งคั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดหนึ่ งร้อ ยแปดสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“ระบบการป้ อ งกั น โรคระบาด” หมายความว่า การกระทํ าใด ๆ ที่ ส ามารถปกป้ อ งสั ต ว์
ให้ ป ราศจากโรคและทํ า ให้ สั ต ว์ มี สุ ข ภาพดี โ ดยอาศั ย หลั ก ในการป้ อ งกั น โรค เช่ น การควบคุ ม
การเคลื่อนย้าย การป้องกันโรคตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ หรือการให้ภูมิคุ้มกันโรคแก่สัตว์
“ระบบการควบคุมโรคระบาด” หมายความว่า การกระทําใด ๆ ที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง การควบคุมสภาวะของโรคที่เกิดขึ้นในฟาร์ม หรือสถานที่เลี้ยงสัตว์
ให้น้อยลงหรือหมดไป หรือการจํากัดขอบเขตของการแพร่ระบาดเพื่อง่ายต่อการกําจัดโรคออกไปจากฟาร์ม
หรือสถานที่เลี้ยงสัตว์
ข้อ ๓ ในกรณีที่ต้องมีการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว์สําหรับสัตว์หรือซากสัตว์ตามมาตรา ๙
มาตรา ๓๒ (๑) หรือมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง ให้เจ้าของสัตว์ตามกฎกระทรวงนี้ดําเนินการให้สัตว์ของตน
มีเครื่องหมายประจําตัวสัตว์หรือซากสัตว์ตามที่กําหนด
ข้อ ๔ เจ้าของสัตว์ต้องขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ และปฏิบัติตามระบบการป้องกันและควบคุม
โรคระบาดตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่
อธิบดีประกาศกําหนด
ข้อ ๕ เจ้ า ของสั ต ว์ ต้ อ งดู แ ลสุ ข ภาพสั ต ว์ อ ย่ า งสม่ํ า เสมอและสั ง เกตอาการสั ต ว์ ป่ ว ย
ในกรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นโรคระบาดให้ดําเนินการตามมาตรา ๑๑

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๔๘ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๖ ในกรณีที่มีโรคระบาด เจ้าของสัตว์ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรา ๑๒ และ
มาตรา ๑๓ หรือตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
หมวด ๑
ระบบการป้องกันโรคระบาดและระบบการควบคุมโรคระบาดในโคนม
ข้อ ๗ ในหมวดนี้
“สัตว์” หมายความว่า โคนม
ข้อ ๘ ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการตามระบบการป้องกันโรคระบาด ดังต่อไปนี้
(๑) ดูแลสุขภาพสัตว์โดยการถ่ายพยาธิสัตว์ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๒) ให้วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย หรือวัคซีนป้องกันโรคอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และพื้นที่การให้วัคซีนให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๓) ทดสอบโรคบรูเซลลา วัณโรค หรือโรคอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขการทดสอบโรคให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๔) จดบันทึกข้อมูลการให้วัคซีน การตรวจ และการรักษาโรคตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๕) ป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพตามข้อ ๙
(๖) สัตว์ที่นําเข้ามาเลี้ยงใหม่ต้องทราบแหล่งที่มา โดยต้องมาจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มีระบบ
การป้องกันโรคระบาดตาม (๑) ถึง (๔) และมีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการจากกรมปศุสัตว์ว่าไม่มีโรคบรูเซลลา
วัณโรค หรือโรคอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด ทั้งนี้ ก่อนนําสัตว์เข้าเลี้ยงร่วมกับสัตว์ที่มี ให้แยกสัตว์ดังกล่าว
ไว้อย่างน้อยสิบสี่วันก่อนนําเข้าเลี้ยง
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ข้อ ๙ ให้ เจ้ า ของสั ต ว์ ดํ า เนิ น การให้ มี ก ารป้ อ งกั น โรคด้ า นความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ
ดังต่อไปนี้
(๑) แยกพื้นที่สําหรับบ้านหรือที่พกั อาศัยและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
(๒) มีคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับจํานวนและขนาดของสัตว์
(๓) ป้องกันคนหรือยานพาหนะจากภายนอกเข้าออกสถานที่เลี้ยงสัตว์ เว้นแต่มีการทําลาย
เชื้อโรคก่อน
(๔) จัดให้มีอ่างน้ํายา หรืออุปกรณ์สําหรับฆ่าเชื้อโรค หรือมีรองเท้าสําหรับเปลี่ยนที่ทางเข้า
บริเวณโรงเรือนเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนรีดนม ทั้งนี้ ห้ามนํารองเท้าภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ออกไปใช้
ภายนอก
(๕) ไม่นําสัตว์กีบคู่ชนิดอื่นจากภายนอกฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ เช่น โคเนื้อ กระบือ
แพะ หรือแกะ เข้ามาเลี้ยงร่วมกับสัตว์ที่อยู่ในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์เดียวกัน
(๖) ตรวจตราและดูแลมิให้สัตว์อื่นเข้าไปในบริเวณโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
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(๗) จัดให้มีซองบังคับสัตว์และอุปกรณ์ควบคุมบังคับสัตว์ในการให้วัคซีนหรือรักษาโรค
(๘) ไม่ทําความสะอาดถังบรรจุน้ํานมดิบในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนรีดนม
(๙) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคในโรงเรือนอย่างสม่ําเสมอ
(๑๐) เก็บอาหารให้สะอาด แห้ง ไม่อับชื้น ไม่มีเชื้อราหรือวัตถุที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ปนเปื้อน
ในอาหาร และสามารถป้องกันพาหะนําโรคและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์ได้
(๑๑) จัดเก็บและรักษาคุณภาพวัคซีนและยารักษาโรคอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ข้อ ๑๐ ในกรณี ที่ มี โรคระบาดในสถานที่ เลี้ ย งสั ต ว์ ห รื อ พื้ น ที่ ใกล้ เคี ย ง ให้ เจ้ า ของสั ต ว์
ดําเนินการตามระบบการควบคุมโรคระบาดจนกว่าโรคจะสงบและสัตวแพทย์มีคําสั่งเป็นอย่างอื่น
การดําเนินการตามระบบการควบคุมโรคระบาดให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้ อ งจั ด ให้ สั ต ว์ อ ยู่ ในคอกหรื อ โรงเรื อ นเลี้ ย งสั ต ว์ โดยมี อ าหารและน้ํ า เพี ย งพอและ
เหมาะสมสําหรับสัตว์ในคอกหรือในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งควบคุมดูแลมิให้สัตว์ออกไปนอกคอกหรือ
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์
(๒) ห้ ามยานพาหนะหรื อ บุ ค คลภายนอกเข้ าไปในสถานที่ เลี้ ย งสั ต ว์ โดยเด็ ด ขาด เว้ น แต่
เป็นการเข้าไปเพื่อการควบคุมโรค
(๓) ดําเนินการควบคุมโรคตามมาตรการที่อธิบดีประกาศกําหนด
หมวด ๒
ระบบการป้องกันโรคระบาดและระบบการควบคุมโรคระบาด
ในโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ และกวาง
ข้อ ๑๑ ในหมวดนี้
“สัตว์” หมายความว่า โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ หรือกวาง
ข้อ ๑๒ ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการตามระบบการป้องกันโรคระบาด ดังต่อไปนี้
(๑) ดูแลสุขภาพสัตว์โดยการถ่ายพยาธิสัตว์ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๒) ให้วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ กระบือ แพะ หรือแกะ วัคซีนป้องกัน
โรคเฮโมรายิกเซปทิ ซีเมียในกระบือ หรือ วัคซีนป้อ งกัน โรคอื่นตามที่อ ธิบ ดีประกาศกําหนด สําหรับ
การให้วัคซีนป้องกันโรคในกวางให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
และพื้นที่การให้วัคซีนให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๓) ทดสอบโรคบรูเซลลา หรือโรคอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการทดสอบโรคให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๔) จดบันทึกข้อมูลการให้วัคซีน การตรวจ และการรักษาโรคตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๕) ป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพตามข้อ ๑๓
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(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ข้อ ๑๓ ให้ เจ้ า ของสั ต ว์ ดํ า เนิ น การให้ มี ก ารป้ อ งกั น โรคด้ า นความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ
ดังต่อไปนี้
(๑) มีคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับชนิด จํานวนและขนาดของสัตว์
(๒) จัดให้มีอ่างน้ํายา หรืออุปกรณ์สําหรับฆ่าเชื้อโรค หรือมีรองเท้าสําหรับเปลี่ยนที่ทางเข้า
บริเวณคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ ห้ามนํารองเท้าภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ออกไปใช้ภายนอก
(๓) จัดให้มีซองบังคับสัตว์และอุปกรณ์ควบคุมบังคับสัตว์ในการให้วัคซีนหรือรักษาโรคสําหรับ
โคเนื้อ กระบือ และกวาง หรือจัดให้มีสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับควบคุมบังคับสัตว์ในการให้วัคซีน
หรือรักษาโรคสําหรับแพะและแกะ
(๔) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่างสม่ําเสมอ
(๕) เก็บอาหารให้สะอาด แห้ง ไม่อับชื้น ไม่มีเชื้อราหรือวัตถุที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ปนเปื้อน
ในอาหาร และสามารถป้องกันพาหะนําโรคและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์ได้
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ข้อ ๑๔ ในกรณี ที่ มี โรคระบาดในสถานที่ ห รื อ บริ เวณที่ ใช้ เลี้ ย งสั ต ว์ หรื อ พื้ น ที่ ใกล้ เคี ย ง
ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการตามระบบการควบคุมโรคระบาดจนกว่าโรคจะสงบและสัตวแพทย์มีคําสั่งเป็นอย่างอื่น
การดําเนินการตามระบบการควบคุมโรคระบาดให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องจัดให้สัตว์อยู่ในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โดยมีอาหารและน้ําเพียงพอและเหมาะสม
สําหรับสัตว์ในคอกหรือในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งควบคุมดูแลมิให้สัตว์ออกไปนอกคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
(๒) ห้ามยานพาหนะหรือบุ คคลภายนอกเข้าไปในคอกหรือ โรงเรือ นเลี้ยงสัตว์โดยเด็ดขาด
เว้นแต่เป็นการเข้าไปเพื่อการควบคุมโรค
(๓) ดําเนินการควบคุมโรคตามมาตรการที่อธิบดีประกาศกําหนด
หมวด ๓
ระบบการป้องกันโรคระบาดและระบบการควบคุมโรคระบาดในนก ไก่ เป็ด และห่าน
ข้อ ๑๕ ในหมวดนี้
“สัตว์” หมายความว่า นก ไก่ เป็ด หรือห่าน
ข้อ ๑๖ ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการตามระบบการป้องกันโรคระบาด ดังต่อไปนี้
(๑) ดูแลสุขภาพสัตว์โดยการถ่ายพยาธิสัตว์ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๒) ให้วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลในไก่ กาฬโรคเป็ดในเป็ด หรือวัคซีนป้องกันโรคอื่นตามที่
อธิบดีประกาศกําหนด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และพื้นที่การให้วัคซีนให้เป็นไปตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนด
(๓) ทดสอบโรคตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
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(๔) จดบันทึกข้อมูลการให้วัคซีน การตรวจและการรักษาโรคตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๕) ป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพตามข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ หรือข้อ ๒๐
แล้วแต่กรณี
(๖) สัตว์ที่นําเข้ามาเลี้ยงใหม่ต้องทราบแหล่งที่มาและมีการตรวจโรคจากแหล่งที่มาของสัตว์
ได้แก่ โรคไข้หวัดนก โรคนิวคาสเซิล หรือโรคอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ข้อ ๑๗ ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการให้มีการป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับ
การเลี้ยงสัตว์ภายในครัวเรือน ดังต่อไปนี้
(๑) การเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภค ต้องมีเล้าหรือโรงเรือนสําหรับให้สัตว์นอนตอนกลางคืน
โดยแยกจากบ้านหรือที่พักอาศัยของคนอย่างชัดเจน และไม่ใช้หลังคาร่วมกับบ้านหรือที่พักอาศัยของคน
รวมทั้งสามารถทําความสะอาดฆ่าเชื้อโรคได้ง่าย
(๒) การเลี้ยงสัตว์เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น สัตว์สวยงาม สัตว์ที่ใช้ประกวด หรือสัตว์ที่ใช้แข่งขัน
ต้องมีเล้าหรือกรงที่เหมาะสมกับชนิดและจํานวนของสัตว์ สามารถป้องกันการสัมผัสกับสัตว์ที่อาจเป็น
พาหะนําโรค และสามารถทําความสะอาดฆ่าเชื้อโรคได้ง่าย
การเลี้ยงสัตว์ตามวรรคหนึ่ง ต้องมีการเก็บอาหารที่สะอาด แห้ง ไม่อับชื้น ไม่มีเชื้อราหรือ
วัตถุที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ปนเปื้อนในอาหาร และสามารถป้องกันพาหะนําโรคและการเสื่อมสภาพของ
อาหารสัตว์ได้ รวมทั้งปฏิบัติการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ข้อ ๑๘ ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการให้มีการป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับ
การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
(๑) บริเวณที่เลี้ยงหรือที่นอนของสัตว์ ต้องแยกจากบ้านหรือที่พักอาศัยของคนอย่างชัดเจน
ไม่ ใช้ ห ลั งคาร่ ว มกั บ บ้ า นหรือ ที่ พั ก อาศั ย ของคน กรณี ไก่ ช นต้ อ งแยกจากสถานที่ ซ้ อ มไก่ ห รื อ ชนไก่
โดยอยู่ห่างกันอย่างชัดเจน
(๒) มีเล้า กรง สุ่ม หรือโรงเรือนขนาดเหมาะสมกับชนิด จํานวน และอายุของสัตว์และ
สามารถป้องกันการสัมผัสกับสัตว์ที่อาจเป็นพาหะนําโรคได้
(๓) มีรั้วล้อมรอบพื้นที่ที่ใช้เลี้ยงและมีประตูเข้าออกทางเดียว
(๔) จัดให้มีอ่างน้ํายา หรืออุปกรณ์สําหรับฆ่าเชื้อโรค หรือมีรองเท้าสําหรับเปลี่ยนที่ทางเข้า
โดยอยู่ในบริเวณที่ป้องกันแดดและฝนได้ ทั้งนี้ ห้ามนํารองเท้าภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ออกไปใช้ภายนอก
(๕) ทําความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ใส่น้ํา ใส่อาหาร กรง อุปกรณ์การเลี้ยงและอุปกรณ์
ที่มีการใช้ร่วมกัน
(๖) มี เล้ า กรง สุ่ ม หรื อ โรงเรื อ นเพื่ อ แยกเลี้ ย งสั ต ว์ ที่ จ ะนํ า เข้ า มาเลี้ ย งใหม่ หรื อ สั ต ว์
ที่กลับจากการแข่งขัน การซ้อม การชน หรือตลาดค้าสัตว์มีชีวิตอย่างน้อยเจ็ดวันก่อนการเข้าร่วมฝูง
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(๗) มีการบั น ทึ กประวัติการเลี้ยงสัตว์และการนํ าสั ตว์เข้ามาเลี้ยงใหม่ ทุ กครั้งและมี ป ระวัติ
การตรวจโรคตามข้อ ๑๖ (๖)
(๘) เก็บอาหารให้สะอาด แห้ง ไม่อับชื้น ไม่มีเชื้อราหรือวัตถุที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ปนเปื้อน
ในอาหาร และสามารถป้องกันพาหะนําโรคและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์ได้
(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ข้อ ๑๙ ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการให้มีการป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับ
การเลี้ยงสัตว์เพื่อการพาณิชย์ ดังต่อไปนี้
(๑) มีโรงเรือนเลี้ยงสัตว์หรือเล้าขนาดเหมาะสมกับชนิด จํานวน และอายุของสัตว์ โดยบ้าน
หรือที่พักอาศัยของคนต้องแยกเป็นสัดส่วนออกจากโรงเรือนเลี้ยงสัตว์หรือเล้าอย่างชัดเจน และไม่ใช้หลังคา
ร่วมกับบ้านหรือที่พักอาศัยของคน
(๒) มีรั้วล้อมรอบบริเวณสถานที่เลี้ยงสัตว์ โดยสามารถป้องกันคนและสัตว์ที่อาจเป็นพาหะ
นําโรคไม่ให้ผ่านเข้าออก และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ต้องสามารถควบคุมป้องกันสัตว์ที่อาจเป็นพาหะนําโรค
ไม่ให้เข้าโรงเรือนได้
(๓) ก่ อ นเข้ าออกจากสถานที่ เลี้ ยงสั ต ว์ ยานพาหนะและบุ ค คลต้ อ งมี ก ารทํ า ลายเชื้ อ โรค
โดยผู้ ที่ จ ะเข้ าสถานที่ เลี้ ย งสั ต ว์ห รือ โรงเรือ นต้ อ งผ่ านการทํ าความสะอาดร่างกายและเปลี่ ย นเสื้ อ ผ้ า
ก่อนเข้าสถานที่เลี้ยงสัตว์ทุกครั้ง และมีการควบคุมดูแลไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าสถานที่เลี้ยงสัตว์
(๔) จั ด ให้ มี อ่ า งน้ํ า ยา หรื อ อุ ป กรณ์ สํ า หรั บ ฆ่ า เชื้ อ โรค หรื อ มี ร องเท้ า สํ า หรั บ เปลี่ ย น
และมีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ที่ทางเข้าบริเวณโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ ห้ามนํารองเท้าภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์
ออกไปใช้ภายนอก
(๕) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคในโรงเรือนหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ ตลอดจนทําความสะอาด
และฆ่ า เชื้ อ โรควั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ในการเลี้ ย งสั ต ว์ ห ลั ง จากนํ า สั ต ว์ ตั ว สุ ด ท้ า ยออกจากโรงเรื อ น
และนํ า มู ล ของสั ต ว์ อ อกจากโรงเรื อ น รวมทั้ ง ให้ มี ร ะยะเวลาพั ก โรงเรื อ นก่ อ นนํ า สั ต ว์ เข้ า เลี้ ย งใหม่
ตามระยะเวลาที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๖) กําจัดซากสัตว์อย่างเหมาะสม เช่น มีสถานที่เผาหรือทําลายซากสัตว์ และควบคุมดูแล
ความสะอาดในบริเวณสถานที่เลี้ยงสัตว์ ในกรณีที่มีการนําซากสัตว์ออกจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ ให้ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๗) เก็บอาหารให้สะอาด แห้ง ไม่อับชื้น ไม่มีเชื้อราหรือวัตถุที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ปนเปื้อน
ในอาหาร และสามารถป้องกันพาหะนําโรคและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์ได้ และมีแหล่งน้ําสะอาด
สําหรับใช้ในสถานที่เลี้ยงสัตว์
(๘) มี สั ต วแพทย์ ข องกรมปศุ สั ต ว์ ห รือ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ การสั ต วแพทย์ ชั้ น หนึ่ งทํ า หน้ า ที่
ควบคุมดูแลด้านสุขภาพสัตว์ เช่น การใช้ยา การให้วัคซีน โดยต้องมีการบันทึกประวัติการเลี้ยงสัตว์
สําหรับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้
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(๙) ปฏิบัติการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ระยะเวลาการเลี้ยงสัตว์ การปลดสัตว์ หรือการนําสัตว์เข้าเลี้ยงใหม่ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
ในกรณีที่สถานที่เลี้ยงสัตว์ตามวรรคหนึ่งผ่านการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์
ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย
ข้อ ๒๐ ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการให้มีการป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับ
การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะไล่ทุ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) มีเล้าหรือโรงเรือนที่สามารถใช้กักสัตว์ เมื่อมีโรคระบาดที่เหมาะสมกับชนิดและจํานวนสัตว์
มีการทําลายเชื้อโรคที่สิ่งปูรองและมูลสัตว์
(๒) เล้าหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ต้องแยกเป็นสัดส่วนออกจากบ้านหรือที่พักอาศัยของคน
(๓) มี ข้ อ กํ า หนดให้ บุ ค คลภายนอกหรื อ ยานพาหนะที่ เข้ า สถานที่ แ ละบริ เวณดั ง กล่ า ว
ต้องได้รับอนุญาตก่อน
(๔) เก็บอาหารให้สะอาด แห้ง ไม่อับชื้น ไม่มีเชื้อราหรือวัตถุที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ปนเปื้อนในอาหาร
และสามารถป้องกันพาหะนําโรคและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์ได้
(๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ข้อ ๒๑ ในกรณี ที่ มี โรคระบาดในสถานที่ ห รื อ บริ เวณที่ ใช้ เลี้ ย งสั ต ว์ หรื อ พื้ น ที่ ใกล้ เคี ย ง
ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการตามระบบการควบคุมโรคระบาดจนกว่าโรคจะสงบและสัตวแพทย์มีคําสั่งเป็นอย่างอื่น
การดําเนินการตามระบบการควบคุมโรคระบาดให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ห้ามนําสัตว์เข้าเลี้ยงใหม่ภายในระยะเวลาที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๒) ห้ามยานพาหนะหรือบุคคลภายนอกเข้าไปในสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เลี้ยงสัตว์โดยเด็ดขาด
เว้นแต่เป็นการเข้าไปเพื่อการควบคุมโรค
(๓) ดําเนินการควบคุมโรคตามมาตรการที่อธิบดีประกาศกําหนด
หมวด ๔
ระบบการป้องกันโรคระบาดและระบบการควบคุมโรคระบาดในสุกรและหมูป่า
ข้อ ๒๒ ในหมวดนี้
“สัตว์” หมายความว่า สุกรหรือหมูป่า
ข้อ ๒๓ ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการตามระบบการป้องกันโรคระบาด ดังต่อไปนี้
(๑) ดูแลสุขภาพสัตว์โดยการถ่ายพยาธิสัตว์ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๒) ให้วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย วัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สุกร หรือวัคซีนป้องกันโรคอื่น
ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และพื้นที่การให้วัคซีนให้เป็นไปตามที่
อธิบดีประกาศกําหนด
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(๓) ทดสอบโรคตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๔) จดบันทึกข้อมูลการให้วัคซีน การตรวจ และการรักษาโรคตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๕) ป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพตามข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕ หรือข้อ ๒๖ แล้วแต่กรณี
(๖) สัตว์ที่นําเข้ามาเลี้ยงใหม่ต้องทราบแหล่งที่มา และต้องมาจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มีระบบ
ป้องกันโรคระบาด รวมทั้งต้องไม่มีโรคตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ข้อ ๒๔ ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการให้มีการป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับ
การเลี้ยงสัตว์จํานวนไม่เกินห้าสิบตัว ดังต่อไปนี้
(๑) มีคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับจํานวนและอายุของสัตว์
(๒) จัดให้มีอ่างน้ํายา หรืออุปกรณ์สําหรับฆ่าเชื้อโรค หรือมีรองเท้าสําหรับเปลี่ยนที่ทางเข้า
บริเวณคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้ ห้ามนํารองเท้าภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ออกไปใช้ภายนอก
(๓) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่างสม่ําเสมอ และ
ในกรณีที่มีการขายสัตว์ ให้ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์หลังการขาย
(๔) เก็บและกําจัดซากสัตว์อย่างเหมาะสม และควบคุมดูแลความสะอาดในบริเวณสถานที่
เลี้ ย งสั ต ว์ ในกรณี ที่ มี ก ารนํ า ซากสั ต ว์ อ อกจากสถานที่ เลี้ ย งสั ต ว์ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๕) มีคอก โรงเรือน หรือสถานที่กักสัตว์ก่อนนําเข้าร่วมฝูงอย่างน้อยสิบสี่วัน เว้นแต่ในกรณี
ที่ไม่มีคอก โรงเรือน หรือสถานที่ดังกล่าว ให้เลี้ยงสัตว์ในรูปแบบการเลี้ยงแบบเข้าหมดออกหมดของ
โรงเรือนหรือคอก (All In - All Out)
(๖) ตรวจตรา ดูแล และป้องกันมิให้สัตว์ที่อาจเป็นพาหะนําโรคเข้าไปในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
(๗) เก็บอาหารให้สะอาด แห้ง ไม่อับชื้น ไม่มีเชื้อราหรือวัตถุที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ปนเปื้อน
ในอาหาร และสามารถป้องกันพาหะนําโรคและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์ได้
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ข้อ ๒๕ ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการให้มีการป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับ
การเลี้ยงสัตว์จํานวนเกินกว่าห้าสิบตัวแต่ไม่เกินห้าร้อยตัว ดังต่อไปนี้
(๑) บริเวณที่เลี้ยงสัตว์ต้องแยกจากบ้านหรือที่พักอาศัยของคนอย่างชัดเจน โดยมีคอกหรือ
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับจํานวนและอายุของสัตว์
(๒) ป้องกันคนหรือยานพาหนะจากภายนอกเข้าออกสถานที่เลี้ยงสัตว์ เว้นแต่มีการทําลาย
เชื้อโรคก่อน ทั้งนี้ ห้ามยานพาหนะรับซื้อสัตว์เข้าฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์
(๓) จัดให้มีอ่างน้ํายา หรืออุปกรณ์สําหรับฆ่าเชื้อโรค หรือมีรองเท้าสําหรับเปลี่ยนที่ทางเข้า
บริเวณคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และมีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ที่ทางเข้าบริเวณโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้
ห้ามนํารองเท้าภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ออกไปใช้ภายนอก
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(๔) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่างสม่ําเสมอ และ
ในกรณีที่มีการขายสัตว์ ให้ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์หลังการขาย
(๕) เก็บและกําจัดซากสัตว์อย่างเหมาะสม และควบคุมดูแลความสะอาดในบริเวณสถานที่
เลี้ยงสัตว์ ในกรณีที่มีการนําซากสัตว์ออกจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๖) มีคอก โรงเรือน หรือสถานที่กักสัตว์ก่อนนําเข้าร่วมฝูงอย่างน้อยสิบสี่วัน เว้นแต่ในกรณี
ที่ ไม่ มี ค อก โรงเรือ น หรือ สถานที่ ดังกล่าว ให้ เลี้ย งสั ต ว์ในรูป แบบการเลี้ ยงแบบเข้ าหมดออกหมด
ของโรงเรือนหรือคอก (All In - All Out)
(๗) สัตว์ที่นําเข้ามาเลี้ยงใหม่ต้องทราบแหล่งที่มา หรือไม่มีโรคตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
และมี ร ะยะเวลาพั ก คอกหรื อ โรงเรื อ นเลี้ ย งสั ต ว์ ไม่ น้ อ ยกว่ า เจ็ ด วั น ก่ อ นนํ า สั ต ว์ ชุ ด ใหม่ เข้ า มาเลี้ ย ง
โดยนับจากวันที่มีการฆ่าเชื้อโดยใช้น้ํายาฆ่าเชื้อ
(๘) ไม่ใช้พ่อพันธุ์ร่วมกับฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์อื่น หากจําเป็นต้องใช้พ่อพันธุ์ควรมาจากฟาร์ม
หรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มีประวัติเชื่อถือได้
(๙) ตรวจตรา ดูแล และป้องกันมิให้สัตว์ที่อาจเป็นพาหะนําโรคเข้าไปในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
(๑๐) เก็บอาหารให้สะอาด แห้ง ไม่อับชื้น ไม่มีเชื้อราหรือวัตถุที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ปนเปื้อน
ในอาหาร และสามารถป้องกันพาหะนําโรคและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์ได้
(๑๑) จัดให้มีสถานที่จําหน่ายสัตว์หรือเนื้อสัตว์ภายนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ข้อ ๒๖ ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการให้มีการป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพสําหรับ
การเลี้ยงสัตว์จํานวนเกินกว่าห้าร้อยตัวขึ้นไป ดังต่อไปนี้
(๑) บริเวณที่เลี้ยงสัตว์ต้องแยกจากบ้านหรือที่พักอาศัยของคนอย่างชัดเจน โดยมีคอกหรือ
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับจํานวนและอายุของสัตว์
(๒) ป้องกันคนหรือยานพาหนะจากภายนอกเข้าออกสถานที่เลี้ยงสัตว์ เว้นแต่มีการทําลาย
เชื้อโรคก่อน ทั้งนี้ ห้ามยานพาหนะรับซื้อสัตว์เข้าฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์
(๓) จัดให้มีอ่างน้ํายาหรืออุปกรณ์สําหรับฆ่าเชื้อโรค หรือมีรองเท้าสําหรับเปลี่ยนที่ทางเข้า
บริเวณคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และมีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ที่ทางเข้าบริเวณโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ ทั้งนี้
ห้ามนํารองเท้าภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ออกไปใช้ภายนอก
(๔) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่างสม่ําเสมอ และ
ในกรณีที่มีการขายสัตว์ ให้ทําความสะอาดและทําลายเชื้อในโรคคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์หลังการขาย
(๕) เก็บและกําจัดซากสัตว์อย่างเหมาะสม และควบคุมดูแลความสะอาดในบริเวณสถานที่
เลี้ยงสัตว์ ในกรณีที่มีการนําซากสัตว์ออกจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
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(๖) มีคอก โรงเรือน หรือสถานที่กักสัตว์ก่อนนําเข้าร่วมฝูงอย่างน้อยสิบสี่วัน โดยอยู่ห่างจาก
คอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่างน้อยสิบเมตร เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีคอก โรงเรือน หรือสถานที่ดังกล่าว
ให้เลี้ยงสัตว์ในรูปแบบการเลี้ยงแบบเข้าหมดออกหมดของโรงเรือนหรือคอก (All In - All Out)
(๗) สัตว์ที่นําเข้ามาเลี้ยงใหม่ต้องทราบแหล่งที่มา หรือไม่มีโรคตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
และมีระยะเวลาพักคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนนําสัตว์ชุดใหม่เข้ามาเลี้ยงโดยนับจาก
วันที่มีการฆ่าเชื้อโดยใช้น้ํายาฆ่าเชื้อ
(๘) ไม่ใช้พ่อพันธุ์ร่วมกับฟาร์มหรือสถานที่เลี้ยงสัตว์อื่น หากจําเป็นต้องใช้พ่อพันธุ์ควรมาจากฟาร์ม
หรือสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มีประวัติเชื่อถือได้
(๙) ตรวจตรา ดูแล และป้องกันมิให้สัตว์ที่อาจเป็นพาหะนําโรคเข้าไปในคอกหรือโรงเรือน
เลี้ยงสัตว์
(๑๐) เก็บอาหารให้สะอาด แห้ง ไม่อับชื้น ไม่มีเชื้อราหรือวัตถุที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ปนเปื้อน
ในอาหาร และสามารถป้องกันพาหะนําโรคและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์ได้
(๑๑) จัดให้มีสถานที่จําหน่ายสัตว์หรือเนื้อสัตว์ภายนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์
(๑๒) ปฏิบัติการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ข้อ ๒๗ ในกรณี ที่ มี โรคระบาดในสถานที่ ห รื อ บริ เวณที่ ใช้ เลี้ ย งสั ต ว์ หรื อ พื้ น ที่ ใกล้ เคี ย ง
ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการตามระบบการควบคุมโรคระบาดจนกว่าโรคจะสงบและสัตวแพทย์มีคําสั่งเป็นอย่างอื่น
การดําเนินการตามระบบการควบคุมโรคระบาดให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องจัดให้สัตว์อยู่ในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โดยมีอาหารและน้ําเพียงพอและเหมาะสม
สําหรับสัตว์ในคอกหรือในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งควบคุมดูแลมิให้สัตว์ออกไปนอกคอกหรือโรงเรือน
เลี้ยงสัตว์
(๒) ห้ามยานพาหนะหรือบุ คคลภายนอกเข้าไปในคอกหรือ โรงเรือ นเลี้ยงสัตว์โดยเด็ดขาด
เว้นแต่เป็นการเข้าไปเพื่อการควบคุมโรค
(๓) ดําเนินการควบคุมโรคตามมาตรการที่อธิบดีประกาศกําหนด
หมวด ๕
ระบบการป้องกันโรคระบาดและระบบการควบคุมโรคระบาดในสุนัขและแมว
ข้อ ๒๘ ในหมวดนี้
“สัตว์” หมายความว่า สุนัขหรือแมว
ข้อ ๒๙ ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการตามระบบการป้องกันโรคระบาด ดังต่อไปนี้
(๑) ดูแลสุขภาพสัตว์โดยการถ่ายพยาธิสัตว์ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๒) ให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือวัคซีนป้องกันโรคอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๓) จดบันทึกข้อมูลการให้วัคซีน การตรวจ และการรักษาโรค ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
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(๔) เลี้ยงสัตว์ในบริเวณที่มีรั้วรอบหรือขอบเขตชัดเจน และมีขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมกับจํานวน
และพันธุ์สัตว์ รวมทั้งทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคในบริเวณสถานที่เลี้ยงสัตว์อย่างสม่ําเสมอ
(๕) ไม่ปล่อยสัตว์ไปยังสถานที่สาธารณะโดยไม่มีการควบคุม หากจําเป็นต้องไปในที่สาธารณะ
ต้องมีอุปกรณ์ในการควบคุมหรือดูแล เช่น สายจูงและปลอกคอ เพื่อไม่ให้สัตว์อยู่นอกเหนือการควบคุม
และให้มีการเก็บมูลของสัตว์ทุกครั้งที่มีการขับถ่ายในที่สาธารณะ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน
การเกิดโรค
(๖) ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือถูกสัตว์ที่อาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด
ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ในกรณี ที่การเลี้ยงสัตว์ตามวรรคหนึ่งเป็นการเลี้ยงพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์สัตว์เพื่อการพาณิ ชย์
ให้เจ้าของสัตว์จัดให้มีการทดสอบโรคบรูเซลลา หรือโรคอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ข้อ ๓๐ ในกรณี ที่มีโรคระบาดในบริเวณที่ใช้เลี้ยงสัตว์ห รือพื้ นที่ ใกล้เคียง ให้เจ้าของสัตว์
ดําเนินการตามระบบการควบคุมโรคระบาดจนกว่าโรคจะสงบและสัตวแพทย์มีคําสั่งเป็นอย่างอื่น
การดําเนินการตามระบบการควบคุมโรคระบาดตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
หมวด ๖
ระบบการป้องกันโรคระบาดและระบบการควบคุมโรคระบาดในม้า
ข้อ ๓๑ ในหมวดนี้
“สัตว์” หมายความว่า ม้า
ข้อ ๓๒ ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการตามระบบการป้องกันโรคระบาด ดังต่อไปนี้
(๑) ดูแลสุขภาพสัตว์โดยการถ่ายพยาธิสัตว์ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๒) ให้วัคซีนป้องกันโรคตามที่อธิบดีประกาศกําหนด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
และพื้นที่การให้วคั ซีนให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๓) ทดสอบโรคตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๔) จดบันทึกข้อมูลการให้วัคซีน การตรวจ และการรักษาโรค ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๕) ป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพตามข้อ ๓๓
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ข้อ ๓๓ ให้ เจ้ า ของสั ต ว์ ดํ า เนิ น การให้ มี ก ารป้ อ งกั น โรคด้ า นความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ
ดังต่อไปนี้
(๑) มีคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับจํานวนและขนาดของสัตว์
(๒) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และบริเวณคอกหรือ
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่างสม่ําเสมอ
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(๓) ตรวจตรา ดูแล และป้องกันมิให้สัตว์ที่อาจเป็นพาหะนําโรคเข้าไปในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
(๔) เก็บอาหารให้สะอาด แห้ง ไม่อับชื้น ไม่มีเชื้อราหรือวัตถุที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ปนเปื้อน
ในอาหาร และสามารถป้องกันพาหะนําโรคและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์ได้
(๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ข้อ ๓๔ ในกรณี ที่ มี โรคระบาดในสถานที่ ห รื อ บริ เวณที่ ใช้ เลี้ ย งสั ต ว์ หรื อ พื้ น ที่ ใกล้ เคี ย ง
ให้ เจ้าของสัตว์ดําเนิ นการตามระบบการควบคุมโรคระบาดจนกว่าโรคจะสงบและสัต วแพทย์มีคําสั่ง
เป็นอย่างอื่น
การดําเนินการตามระบบการควบคุมโรคระบาดให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องจัดให้สัตว์อยู่ในคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ โดยมีอาหารและน้ําเพียงพอและเหมาะสม
สําหรับสัตว์ในคอกหรือในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งควบคุมดูแลมิให้สัตว์ออกไปนอกคอกหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
(๒) ห้ามยานพาหนะหรือบุ คคลภายนอกเข้าไปในคอกหรือ โรงเรือ นเลี้ยงสัตว์โดยเด็ดขาด
เว้นแต่เป็นการเข้าไปเพื่อการควบคุมโรค
(๓) ดําเนินการควบคุมโรคตามมาตรการที่อธิบดีประกาศกําหนด
หมวด ๗
ระบบการป้องกันโรคระบาดและระบบการควบคุมโรคระบาดในช้าง
ข้อ ๓๕ ในหมวดนี้
“สัตว์” หมายความว่า ช้าง
ข้อ ๓๖ ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการตามระบบการป้องกันโรคระบาด ดังต่อไปนี้
(๑) ดูแลสุขภาพสัตว์โดยการถ่ายพยาธิสัตว์ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๒) ให้วัคซีนป้องกันโรคตามที่อธิบดีประกาศกําหนด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
และพื้นที่การให้วัคซีนให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๓) ทดสอบโรคตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๔) จดบันทึกข้อมูลการให้วัคซีน การตรวจ และการรักษาโรค ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๕) ป้องกันโรคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพตามข้อ ๓๗
(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ข้อ ๓๗ ให้ เจ้ า ของสั ต ว์ ดํ า เนิ น การให้ มี ก ารป้ อ งกั น โรคด้ า นความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพ
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับจํานวนและขนาดของสัตว์

เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๔๘ ก

หน้า ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

(๒) ทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคในสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เลี้ยงสัตว์อย่างสม่ําเสมอ
(๓) ไม่ปล่อยสัตว์ไปยังสถานที่สาธารณะโดยไม่มีการควบคุม หากจําเป็นต้องไปในที่สาธารณะ
ต้องมีอุปกรณ์ในการควบคุมหรือดูแลที่เหมาะสมและแข็งแรง เพื่อไม่ให้สัตว์อยู่นอกเหนือการควบคุม
และให้มีการเก็บมูลของสัตว์ทุกครั้งที่มีการขับถ่ายในที่สาธารณะ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการเกิดโรค
(๔) เก็บอาหารให้สะอาด แห้ง ไม่อับชื้น ไม่มีเชื้อราหรือวัตถุที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ปนเปื้อน
ในอาหาร และสามารถป้องกันพาหะนําโรคและการเสื่อมสภาพของอาหารสัตว์ได้
(๕) ปฏิบัติการอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ข้อ ๓๘ ในกรณี ที่ มี โรคระบาดในสถานที่ ห รื อ บริ เวณที่ ใช้ เลี้ ย งสั ต ว์ หรื อ พื้ น ที่ ใกล้ เคี ย ง
ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการตามระบบการควบคุมโรคระบาดจนกว่าโรคจะสงบและสัตวแพทย์มีคําสั่งเป็นอย่างอื่น
การดําเนินการตามระบบการควบคุมโรคระบาดให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องจัดให้สัตว์อยู่ในสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เลี้ยงสัตว์ โดยมีอาหารและน้ําเพียงพอและเหมาะสม
สําหรับสัตว์ในสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งควบคุมดูแลมิให้สัตว์ออกไปนอกสถานที่หรือ
บริเวณที่ใช้เลี้ยงสัตว์
(๒) ห้ามยานพาหนะหรือบุคคลภายนอกเข้าไปในสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เลี้ยงสัตว์โดยเด็ดขาด
เว้นแต่เป็นการเข้าไปเพื่อการควบคุมโรค
(๓) ดําเนินการควบคุมโรคตามมาตรการที่อธิบดีประกาศกําหนด
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ลักษณ์ วจนานวัช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญ ญัติให้ระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในช้าง ม้า โค กระบือ
แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า สุนัข แมว นก ไก่ เป็ด ห่าน และสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

