
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 
 

ระเบียบกรมปศุสัตว 
วาดวยการทําลายสัตวที่เปนโรคระบาด และการทําลายสัตว 

หรือซากสัตวที่เปนพาหะของโรคระบาด 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   
 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทําลายสัตวที่เปนโรคระบาด และการทําลาย
สัตวหรือซากสัตวที่เปนพาหะของโรคระบาดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลในการ
ควบคุมโรคระบาดรวมทั้งเพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และสอดคลองกับการ
ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องความปลอดภัยดานอาหาร ตลอดจนเปนการลดความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจ 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ (๔) ประกอบมาตรา ๓๓ (๓) แหง

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ และซึ่งแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ อธิบดี
กรมปศุสัตวจึงวางระเบียบการทําลายสัตวที่เปนโรคระบาด และการทําลายสัตวหรือซากสัตวที่เปน
พาหะของโรคระบาดไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการทําลายสัตวที่เปนโรค

ระบาด และการทําลายสัตวหรือซากสัตวที่เปนพาหะของโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการทําลายสัตวที่เปนโรคระบาดและ

การทําลายสัตวหรือซากสัตวที่เปนพาหะของโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“สัตว” หมายความวา สัตวตามความหมายในกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว 
“ซากสัตว” หมายความวา ซากสัตวตามความหมายในกฎหมายวาดวยโรคระบาด

สัตว 
“โรคระบาด” หมายความวา โรคระบาดตามความหมายในกฎหมายวาดวยโรค

ระบาดสัตว 
“สัตวที่เปนโรคระบาด” หมายความวา สัตวที่ไดรับเชื้อโรคระบาดทั้งที่แสดง

อาการและไมแสดงอาการ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๑๑๔ ง/หนา ๑๑/๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ 



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 
 

“สัตวที่เปนพาหะของโรคระบาด” หมายความวา สัตวใดที่อยูรวมฝูงหรือเคยอยู
รวมฝูงกับสัตวที่เปนโรคระบาดอันอาจติดเชื้อโรคหรือสัตวใดที่มีเหตุอันเชื่อไดวาไดรับเชื้อจากการ
แพรของเชื้อโรคระบาดไปยังบริเวณที่สัตวนั้นอยู และสัตวนั้นสามารถแพรเช้ือโรคระบาดและ
ระบาดไปยังสัตวอ่ืนได 

“ซากสัตวที่เปนพาหะของโรคระบาด” หมายความวา ซากสัตวที่มาจากสัตวที่เปน
โรคระบาดหรือสัตวที่เปนพาหะของโรคระบาด หรือซากสัตวที่มีเหตุอันเชื่อไดวาผานการสัมผัสกับ
ซากสัตวที่เปนพาหะของโรคระบาด 

“สัตวแพทย” หมายความวา สัตวแพทยตามความหมายในกฎหมายวาดวยโรค
ระบาดสัตว 

 
ขอ ๕  ในการทําลายสัตวที่เปนโรคระบาด หรือการทําลายสัตวที่เปนพาหะของ

โรคระบาดตามระเบียบนี้ ใหผูส่ังทําลายสัตวดําเนินการเพื่อใหเจาของสัตวไดรับคาชดใชราคาสัตว
ในอัตราตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่เจาของสัตวไดจงใจกระทําผิดกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว เจาของ
สัตวจะไมไดรับคาชดใชราคาสัตวที่ถูกส่ังทําลาย และในกรณีเชนนี้ ผู ส่ังทําลายสัตวไมตอง
ดําเนินการเพื่อใหเจาของสัตวไดรับคาชดใชราคาสัตวตามวรรคหนึ่งแตอยางใด 

 
ขอ ๖  ใหผูอํานวยการสํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตวรักษาการตาม

ระเบียบนี ้
 

หมวด ๑ 
การทําลายสัตว 

   
 
ขอ ๗  ภายใตบังคับขอ ๕ และขอ ๘ ของระเบียบนี้ เมื่อไดมีการตรวจพิสูจนตาม

หลักวิชาการสัตวแพทยศาสตรแลว ปรากฏผลเปนที่แนชัดวาสัตวใดเปนโรคระบาดหรือเปนพาหะ
ของโรคระบาดแลวแตกรณี ใหสัตวแพทยตามขอ ๘ หรือผูรักษาราชการแทน หรือผูรักษาการใน
ตําแหนงที่เปนสัตวแพทยแหงทองที่ที่พบสัตวนั้นมีคําส่ังเปนหนังสือใหทําลายสัตว และให
ดําเนินการทําลายสัตว ณ จุดที่พบโรคระบาดสัตว หรือสถานที่อ่ืนใดที่สัตวแพทยเห็นสมควร 

 
ขอ ๘  ใหสัตวแพทยในตําแหนงตอไปนี้ มีอํานาจสั่งทําลายสัตวที่เปนโรคระบาด

และสัตวที่เปนพาหะของโรคระบาดในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตามชนิดของสัตวตอเจาของสัตวราย
หนึ่งๆ ไดไมเกินจํานวนดังนี้ 

(๑) ผูอํานวยการสํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว มีอํานาจสั่งทําลาย
สัตวทั่วราชอาณาจักร 

(ก) โค กระบือ แพะ แกะ สุกร มา ลา ลอ ชนิดใดชนิดหนึ่งหรือรวมกันราย
ละไมเกิน ๑,๐๐๐ ตัว 



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 
 

(ข) ไก เปด หาน ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือรวมกันรายละไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
ตัว 

(ค) สุนัข แมว ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือรวมกันรายละไมเกิน ๕๐๐ ตัว 
(๒) ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย มีอํานาจสั่งทําลายสัตวใน

พ้ืนที่ที่สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยรับผิดชอบ 
(ก) โค กระบือ แพะ แกะ สุกร มา ลา ลอ ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือรวมกันราย

ละไมเกิน ๕๐๐ ตัว 
(ข) ไก เปด หาน ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือรวมกันรายละไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ ตัว 
(ค) สุนัข แมว ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือรวมกันรายละไมเกิน ๒๐๐ ตัว 

(๓) ปศุสัตวจังหวัด มีอํานาจสั่งทําลายสัตวในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 
(ก) โค กระบือ แพะ แกะ สุกร มา ลา ลอ ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือรวมกันราย

ละไมเกิน ๑๐๐ ตัว 
(ข) ไก เปด หาน ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือรวมกันรายละไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ ตัว 
(ค) สุนัข แมว ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือรวมกันรายละไมเกิน ๑๐๐ ตัว 

(๔) หัวหนาดานกักกันสัตว มีอํานาจสั่งทําลายสัตวในดานกักกันสัตว หรือ
สถานที่กักกันสัตวที่ดานกักกันสัตวรับผิดชอบ 

(ก) โค กระบือ แพะ แกะ สุกร มา ลา ลอ ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือรวมกันราย
ละไมเกิน ๕๐ ตัว 

(ข) ไก เปด หาน ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือรวมกันรายละไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตัว 
(ค) สุนัข แมว ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือรวมกันรายละไมเกิน ๒๐ ตัว 

การสั่งทําลายสัตวจํานวนที่เกินกวาอํานาจของปศุสัตวจังหวัด ใหเปนอํานาจของ
ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย 

การสั่งทําลายสัตวจํานวนที่เกินกวาอํานาจของหัวหนาดานกักกันสัตวและ
ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรและสุขอนามัย ใหเปนอํานาจของผูอํานวยการสํานักควบคุม ปองกัน
และบําบัดโรคสัตว 

การสั่งทําลายสัตวชนิดอื่นตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว และหรือจํานวนที่
เกินกวาอํานาจของผูอํานวยการสํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตวใหเปนอํานาจของอธิบดี
กรมปศุสัตว 

 
ขอ ๙  ในการทําลายสัตวที่เปนโรคระบาดหรือสัตวที่เปนพาหะของโรคระบาดให

ใชวิธีการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
(๑) ใชสารเคมีใหสัตวกินหรือฉีดหรือสูดดมเขารางกายสัตวเพ่ือใหสัตวนั้นตาย

โดยไมทรมาน 
(๒) ทําลายสัตวดวยปนชนิดยิงสัตวโดยเฉพาะ ยิงสัตวนั้นใหตาย 



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 
 

(๓) ทําลายสัตวดวยอาวุธปนตามกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน 
และส่ิงเทียมอาวุธปน 

(๔) ทําลายสัตวดวยวิธีอ่ืนตามที่อธิบดีกรมปศุสัตวกําหนด 
 
ขอ ๑๐  ซากสัตวซึ่งไดจากการทําลายในขอ ๙ ใหผูทําลายสัตวดําเนินการทําลาย

ซากสัตวนั้นตามวิธีการที่กําหนดไวในขอ ๑๒ 
 

หมวด ๒ 
การทําลายซากสัตว 
   

 
ขอ ๑๑  ซากสัตวที่เปนพาหะของโรคระบาด ใหสัตวแพทยตามขอ ๘ หรือ

ผูรักษาราชการแทน หรือผูรักษาการในตําแหนง ที่เปนสัตวแพทยแหงทองที่ที่พบซากสัตวนั้น มี
คําส่ังเปนหนังสือใหทําลายซากสัตวนั้น 

 
ขอ ๑๒  ใหทําลายซากสัตวที่เปนพาหะของโรคระบาด ตามลักษณะของซากสัตว

นั้น ดังนี้ 
(๑) ซากสัตวซึ่งมีลักษณะยังเปนตัวสัตวทั้งตัวอยู 

(ก) ใหผูส่ังทําลายซากสัตวมีคําส่ังใหฝงซากสัตวใตระดับผิวดินไมนอยกวา 
๕๐ เซนติเมตร ถาเปนซากสัตวใหญใหพูนดินกลบหลุมเหนือระดับผิวดินไมนอยกวา ๕๐ 
เซนติเมตรอีกดวย 

(ข) ใชสารเคมีที่สามารถทําลายเช้ือจุลินทรียหรือเช้ือโรคตางๆ ไดทําการแช 
ราด หรือโรยที่สวนตางๆ ของซากสัตวนั้นจนทั่ว หรือ 

(ค) ใชไฟเผาซากสัตวนั้นใหไหมจนหมดสิ้น 
(ง) ใชวิธีการทําลายซากสัตวดวยวิธีอ่ืนตามที่อธิบดีกรมปศุสัตวกําหนด 

(๒) ซากสัตวซึ่งไมมีลักษณะเปนซากสัตวทั้งตัว หรือเปนซากสัตวบางสวนที่ไมใช
ซากสัตวบางสวนซึ่งตัดออกจากสัตวขณะยังมีชีวิตอยู ใหทําลายตามวิธีการที่กําหนดใน (๑) โดย
อนุโลม 

กรณีซากสัตวที่ตัดออกจากสัตวขณะที่สัตวยังมีชีวิต เชน งา เขา ขน และสัตว
แพทยพิจารณาแลวเห็นวาซากสัตวนั้นยังใชเปนประโยชนได ใหจัดการทําลายเชื้อโรคระบาดดวย
วิธีพน แช ราด หรืออบดวยสารเคมีหรือความรอนที่สามารถทําลายเชื้อโรคได จนกวาซากสัตวนั้น
ปลอดจากเชื้อโรคระบาดตามหลักวิชาการสัตวแพทยศาสตร 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ยุคล  ล้ิมแหลมทอง 
อธิบดีกรมปศสัุตว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศุภชัย/พิมพ 
๒๘ มกราคม ๒๕๔๘ 

 
สุนันทา/นวพร/ตรวจ 
๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ 

A+B 
 

กองเกียรติ/ผูจัดทํา 
๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

 


