
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 (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

   
 

เพ่ือใหการดําเนินการตามมาตรการควบคุม ปองกันและกําจัดโรคระบาดสัตว 
ตลอดจนการทําลายสัตวที่เปนโรคระบาด และการทําลายสัตวหรือซากสัตวที่เปนพาหะของโรค
ระบาด มิใหโรคระบาดแพรกระจายออกไป ไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งข้ึน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐  (๔) และมาตรา  ๓๓  (๓) แหง

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ 
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย อธิบดีกรมปศุสัตวจึงวางระเบียบการทําลายสัตวที่เปนโรคระบาด และ
การทําลายสัตวหรือซากสัตวที่เปนพาหะของโรคระบาดไวดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการทําลายสัตวที่เปนโรค

ระบาด และการทําลายสัตว หรือซากสัตวที่เปนพาหะของโรคระบาด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๘ แหงระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการทําลายสัตวที่

เปนโรคระบาด และการทําลายสัตวหรือซากสัตวที่เปนพาหะของโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ 
๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๘  ใหสัตวแพทยในตําแหนงตอไปนี้ มีอํานาจสั่งทําลายสัตวที่เปนโรค
ระบาดและสัตวที่เปนพาหะของโรคระบาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามชนิดของสัตวตอเจาของราย
หนึ่งๆ ไดไมเกินจํานวนดังตอไปนี ้

(๑) ผูอํานวยการสํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว มีอํานาจสั่งทําลาย
สัตวทั่วราชอาณาจักร 

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

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๑๓ ง/หนา ๑/๒๑ มกราคม ๒๕๕๑ 



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 
 

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

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

พ้ืนที่ที่สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย รับผิดชอบ 
(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 มีอํานาจสั่งทําลายสัตวในพื้นที่จังหวัด ที่รับผิดชอบ 
(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 

(๕) ปศุสัตวอําเภอ มีอํานาจสั่งทําลายสัตวในพื้นที่อําเภอ ที่รับผิดชอบ 
(ก) โค กระบือ แพะ แกะ สุกร มา ลา ลอ ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือรวมกันราย

ละไมเกิน ๕๐ ตัว 
(ข) ไก เปด หาน ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือรวมกันรายละไมเกิน ๕๐,๐๐๐ ตัว 
(ค) สุนัข แมว ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือรวมกันรายละไมเกิน ๕๐ ตัว 

การสั่งทําลายสัตวจํานวนที่เกินกวาอํานาจของปศุสัตวอําเภอ ใหเปนอํานาจของ
ปศุสัตวจังหวัด 

การสั่งทําลายสัตวจํานวนที่เกินกวาอํานาจของปศุสัตวจังหวัด ใหเปนอํานาจของ
ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย 

การสั่งทําลายสัตวจํานวนที่เกินกวาอํานาจของหัวหนาดานกักกันสัตวและ
ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย ใหเปนอํานาจของผูอํานวยการสํานักควบคุม 
ปองกัน และบําบัดโรคสัตว 

การสั่งทําลายสัตวชนิดอื่นตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว และหรือจํานวนที่
เกินกวาอํานาจของผูอํานวยการสํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว ใหเปนอาํนาจของอธบิดี
กรมปศุสัตว” 



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 
 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๙ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ศักดิ์ชัย  ศรีบญุซื่อ 
อธิบดีกรมปศสัุตว 



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 
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