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แนวทางในการด าเนินงาน 
กฎกระทรวง 

 “ระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด พ.ศ.2561” 
(มาตรา 7 แห่ง พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558) 

ส ำนักควบคุม ป้องกัน และบ ำบัดโรคสัคว์ กรมปศุสัตว์  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



มาตรา ๗ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ให้เจ้าของสัตว์ ดังต่อไปน้ี 
(๑) ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า 
(๒) สุนัข แมว 
(๓) นก ไก่ เป็ด ห่าน 
(๔) สัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
ปฏิบัติตามระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 บทก าหนดโทษ 
มาตรา ๕๕ จ าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑ หมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ             
และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 
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ประกำศใน 
รำชกิจจำนุเบกษำ  

ณ วันที่  
11 กรกฏาคม 2561 

 

มีผลบังคับใช้ 
ณ วันที่  

7 มกราคม2562 
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หมวดที่ 1 โคนม 
หมวดที่ 2 โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ กวาง  
หมวดที่ 3 นก ไก่ เป็ด ห่าน 
หมวดที่ 4 สุกร หมปู่า 
หมวดที่ 5 สุนัข แมว 
หมวดที่ 6 ม้า 
หมวดที่ 7 ช้าง 

7 หมวด 38 ข้อ 

ระบบการป้องกันโรคและระบบควบคมุโรคระบาด 
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ท ำเครื่องหมำยประจ ำตัวสัตว์
และขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์     

ถ่ำยพยำธิ 

ให้วัคซีนป้องกันโรค 

ด ำเนินกำรให้มีกำรป้องกันโรค
ด้ำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ  

จดบันทึกข้อมูลกำรให้วัคซีน 
กำรตรวจ และกำรรักษำโรค 

ทดสอบโรค 

ระบบการป้องกันโรคระบาด 

ต้องทรำบแหล่งที่มำของสัตว์ที่น ำเข้ำมำเลี้ยงใหม่ (โคนม สัตว์ปีก สุกร หมูป่ำ ) 

ให้เจ้าของสัตว์ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

ปฏิบัติกำรอื่นตำมที่อธิบดีประกำศก ำหนด 
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กักสัตว์และควบคุมดูแลไม่ให้สัตว์
ออกไปนอกคอกหรือโรงเรือน 

ระบบการควบคุมโรคระบาด 

ให้เจ้าของสัตว์ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

ด ำเนินกำรควบคุมโรคตำม
มำตรกำรที่อธิบดีประกำศก ำหนด 

ห้ำมยำนพำหนะและบคุคลภำยนอกเขำ้
ไปในสถำนที่เลี้ยงสัตว์ 

ยกเว้นกำรควบคุมโรค 

ห้ำมน ำสัตว์เข้ำเลี้ยงใหม่  
(โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ กวำง ) 

กรณีที่เกิดโรคระบำด  
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ประกาศก าหนดเพิ่มเติม 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข  

กำรถ่ำยพยำธิ  
        
กำรท ำวัคซีน  
 
กำรทดสอบโรค  
 
กำรจดบันทึกข้อมูลกำรให้วัคซีน กำรตรวจ และ
กำรรักษำโรค 
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การท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว ์

บังคับทุกรำย 
โคนมที่มีเบอร์หูแบบเก่ำก็ใหใ้ช้ระบบเดิม  สัตว์เกิดใหม/่สัตวท่ี์ไม่มีเบอร์หูใหใ้ชเ้บอร์หูระบบ RFID 
         - ระยะแรก กรมปศุสัตว์สนับสนุนเบอร์หูระบบ RFID ฟร ี
         - ระยะสอง บังคับใช้เบอร์หูระบบ RFID เสียค่ำใช้จ่ำยเอง 

กระบือใหฝ้ังMicrochip ระบบ RFID หรือติดเบอร์หูระบบ RFID 

สุนัขและแมวรอ สนช.ก ำหนด 

ม้ำให้ใชส้มุดประจ ำตัวม้ำ 

ช้ำงใชก้ำรฝังMicrochip ระบบ RFID 

โคเนื้อ แพะ แกะ สัตว์ปีก สุกร หมูป่ำ และกวำง 
ยังไม่ก าหนด 
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การขึ้นทะเบียน 

โคนม/โคเนื้อ/กระบือ/แพะ/แกะ/กวำง 
/สัตว์ปีก/สุกร/หมูป่ำ/ม้ำ/ช้ำง 

“ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ของศูนย์สารสนเทศ” 

สุนัข/แมว 

“ข้ึนทะเบียนตามระบบ Thai Rabies.net” 
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การถ่ายพยาธ ิ

โคนม/โคเนื้อ/กระบือ/แพะ/แกะ 

“ครั้งแรกอายุ 1 เดือน และครั้งต่อไปตามโปรแกรม” 

กวำง/สัตว์ปีก/สุกร/หมูป่ำ/สุนัข/แมว /ม้ำ/ช้ำง 
“ยังไม่ก าหนด” 
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การท าวัคซีนป้องกันโรค 

โคนม / โคเนื้อ 

โรคปากและเท้าเปื่อย  
ฉีดเข็มแรกในสัตว์อำยุตั้งแต่ 4-6 เดือน  
เข็มสองหลังฉีดครั้งแรกภำยใน 1 เดือน และตำมรอบรณรงค์ของกรมปศุสัตว์ 

กระบือ 

โรคปากและเท้าเปื่อย  
ฉีดเข็มแรกในสัตว์อำยุตั้งแต่ 4-6 เดือน  
เข็มสองหลังฉีดครั้งแรกภำยใน 1 เดือน และตำมรอบรณรงค์ของกรมปศุสัตว์ 
โรคเฮโมรายิกเซปติซีเมยี  
ฉีดเข็มแรกในสัตว์อำยุตั้งแต่ 4-6 เดือน  
ท ำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และตำมรอบรณรงค์ของกรมปศุสัตว์ 

แพะ / แกะ 

โรคปากและเท้าเปื่อย ตำมรอบรณรงค์ของกรมปศุสัตว์ 

สุกร/หมูป่า 

โรคปากและเท้าเปื่อย ฉีดวัคซีนตำมโปรแกรมอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง หรือตำมโปรแกรมของ 
กรมปศุสัตว์ หรือผู้ประกอบวิชำชีพสัตว์แพทย์ชั้นหนึ่ง 
โรคอหิวาต์สุกร ฉีดวัคซีนตำมโปรแกรมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตำมโปรแกรมของ 
กรมปศุสัตว์ หรือผู้ประกอบวิชำชีพสัตว์แพทย์ชั้นหนึ่ง 
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การท าวัคซีนป้องกันโรค 
สัตว์ปีก 

กำรเลี้ยงสัตว์ปีกในลักษณะครัวเรือน  

โรคนิวคาสเซิล 
ตำมโปรแกรมอย่ำงน้อย ปลีะ 4 ครั้ง หรือ ทุก 3 เดือน ตำมรอบรณรงค์ของกรมปศุสัตว์ 

กำรเลี้ยงสัตว์ปีกในลักษณะฟำร์ม  

โรคนิวคาสเซิล  
ตำมโปรแกรมของสัตว์กรมปศุสัตว์ หรือผู้ประกอบวิชำชีพสัตว์แพทย์ชั้นหนึ่ง 

กำรเลี้ยงสัตว์ปีกในลักษณะไล่ทุ่ง 

กาฬโรคเป็ด 
ตำมโปรแกรมทุก 6 เดือน ตำมรอบรณรงค์ของกรมปศุสัตว ์

สุนัข/แมว 

โรคพิษสุนัขบ้า  
ครั้งแรก อำยุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 เดือน และครั้งต่อไปตำม
ระยะเวลำท่ีก ำหนดในใบรับรอง 

กวาง /ม้า/ ช้าง 

“ยังไม่ก าหนด” 
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การทดสอบโรค 

โคเนือ้ /กระบือ/กวาง/สุกร/หมูป่า/ช้าง 

“ยังไม่ก าหนด” 

โคนม 

ทดสอบโรคบรูเซลลาและวัณโรค ในสัตว์อำยุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ปีละ 1 ครั้ง 
กรณฟีำร์มปลอดโรคบรูเซลลำและวัณโรคระดับ A ให้มีกำรทดสอบโรคอย่ำงน้อย 2 ปีครั้ง 

แพะ / แกะ 
ทดสอบโรคบรูเซลลาและวัณโรค ในสัตว์อำยุตั้งแต่ 4 เดือน ขึ้นไป ปีละ 1 ครั้ง 

สัตว์ปีก 

การสุ่มตรวจภูมิคุ้มกนัโรคนิวคาสเซิล 
ในกำรเลี้ยงสัตว์ท่ีมีจ ำนวนกว่ำ 500 ตัวขึ้นไป หรือในฟำร์ม GAP  

สุนัข/แมว 
ทดสอบโรคบูรเซลลา ในสัตว์อำยุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ปีละ 1 ครั้ง ในฟำร์มพ่อแม่พันธุ ์

ทดสอบโรคโลหิตจางติดเช้ือในม้า ในสัตว์อำยุตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป ปีละ 1 ครั้ง 

ม้ำ 
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การจดบันทึกข้อมูล สมุดจดบันทึกข้อมูล 
          - ของกรมปศุสัตว์ 
          - ของเจ้าของ 
          - อย่างใดอย่างหนึ่ง 
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สื่อประชาสัมพันธ์ 



ความคืบหน้า 

✗ ยกร่ำงประกำศกรมปศุสัตว์ เรื่องก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไข กำรถ่ำยพยำธิ กำรท ำวัคซีน               

กำรทดสอบโรคและกำรจดบันทึกข้อมุลกำรให้วัคซีน กำรตรวจ และกำรรักษำโรค พ.ศ. ...  

✗ ยกร่ำงประกำศกรมปศุสัตว์ เรื่องก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไข ในกำรขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ พ.ศ. .... 
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02-653-4444  
ต่อ 4114-5 

dcontrol1@dld.go.th 


