
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
วาดวยการยึด การทําลาย หรือการสงกลับซึ่งสัตว หรือซากสัตว 

โดยไมมคีาชดใช 
พ.ศ. ๒๕๓๑ 

   
 
ดวย ปรากฏวาไดมีผูนําเขา หรือนําผานราชอาณาจักรซึ่งสัตวหรือซากสัตว โดย

ฝาฝนตอบทแหงกฎหมาย หรือเปนกรณีนําเขา หรือนําผานราชอาณาจักรโดยปฏิบัติถูกตองตาม
บทแหงกฎหมาย แตสัตวนั้นเปนโรคระบาด หรือสัตว หรือซากสัตวเปนพาหะของโรคระบาดใน
ขณะนั้นหรือภายหลังการนําเขา หรือนําผานราชอาณาจักรอยูเนื่อง ๆ ซึ่งการกระทําดังกลาวอาจ
เปนภัยตอเศรษฐกิจของประเทศ ดานการปศุสัตวได 

 
เพ่ือปองกันความเสียหายอันเกิดขึ้นจากโรคระบาดสัตว ซึ่งติดมากับสัตวหรือซาก

สัตวจากตางประเทศ 
 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 

๓๐ (๓) แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ วางระเบียบใหถือปฏิบัติโดยไมมีคา
ชดใชดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ วาดวยการยึด

การทําลาย หรือการสงกลับซึ่งสัตว หรือซากสัตว โดยไมมีคาชดใช พ.ศ. ๒๕๓๑” 
 
ขอ ๒๑  ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ขอ ๓  การนําสัตว หรือซากสัตวเขา หรือผานราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต

หรือฝาฝนตอบทแหงกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตวใหเจาหนาที่สารวัตรตามกฎหมายวาดวยโรค
ระบาดสัตว ทําการยึดสัตวหรือซากสัตวนั้นไว เพ่ือดําเนินคดีและทําการตรวจโรค ทั้งนี้หามนําสัตว 
หรือซากสัตว ลงจากยานพาหนะในกรณีที่ เปนการนําเขา หรือนําผานราชอาณาจักรโดย
ยานพาหนะ แตถาเปนการนําเขาหรือนําผานราชอาณาจักรโดยวิธีอ่ืน ใหยึดสัตว หรือซากสัตวนั้น
ไวภายในเขตที่เห็นสมควรกําหนดแลวใหดําเนินการตรวจและทําลายเชื้อโรค 

การตรวจและการทําลายเชื้อโรค ใหเปนไปตามระเบียบหรือคําส่ังที่อธิบดีกรมปศุ
สัตวกําหนด 

เมื่อคดีถึงที่สุดและปรากฏวาสัตว หรือซากสัตวนั้นไมเปนโรคระบาดสัตวให
ดําเนินการสงกลับสัตว หรือซากสัตวดังกลาว แตถาสัตว หรือซากสัตวนั้นเปนโรคระบาดสัตว ให
จัดการทําลายเสียใหส้ิน 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๕/ตอนที่ ๑๕๒/ฉบับพิเศษ หนา ๖/๑๖ กันยายน ๒๕๓๑ 



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 
 

ขอ ๔  ในกรณีที่มีการนําเขา หรือนําผานราชอาจักรซึ่งสัตวหรือซากสัตวโดย
ถูกตองตามบทแหงกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว เมื่อสัตวนั้นเปนโรคระบาด หรือสัตวหรือซาก
สัตวนั้นเปนพาหะของโรคระบาดในขณะนั้น หรือภายหลังการนําเขา หรือนําผานราชอาณาจักร 
ทั้งนี้ไมเกินกําหนดระยะเวลาการสั่งกักตรวจโรคของเจาหนาที่สัตวแพทยประจําดานกักสัตว
ระหวางประเทศ ใหจัดการทําลายเสียใหส้ิน 

 
ขอ ๕  การทําลายสัตวตามระเบียบนี้ใหใชวิธีทําลาย ดังนี้ คือ 
(๑) ทําลายดวยยาพิษชนิดที่ทําใหสัตวถึงแกความตายทันท ี
(๒) ทําลายดวยปนชนิดใชฆาสัตวโดยเฉพาะ 
(๓) ทําลายดวยปนตามความหมายในกฎหมายวาดวยอาวุธปน เครื่องกระสุนปน

วัตถุระเบิด และส่ิงเทียบอาวุธปน ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจใหความเห็นชอบ
ตามกฎหมายดังกลาวแลวหรือ 

(๔) โดยวิธีอ่ืนตามที่อธิบดีกรมปศุสัตวเห็นสมควรกําหนดซากสัตวที่ไดจากการ
ทําลายตามวรรคกอนใหจัดการตามขอ ๖ ของระเบียบนี ้

 
ขอ ๖  การทําลายซากสัตวตามระเบียบนี้ใหใชวิธีทําลายดังนี้ คือ 
(๑) ใหฝงซากสัตวนั้นใตระดับผิวดินไมนอยกวา ๕๐ เซนติเมตร 
ถาเปนซากสัตวใหญ เชน ชาง มา โค กระบือ หรือซากสัตวที่มีจํานวนมากใหพูน

ดินกลบหลุมเหนือระดับผิวดินไมนอยกวา ๕๐ เซนติเมตรอีกดวย 
(๒) เผาซากสัตวนั้นใหไหมจนหมดสิ้น หรือ 
(๓) โดยวิธีอ่ืนตามที่อธิบดีกรมปศุสัตวเห็นสมควรกําหนด 
 
ขอ ๗  การยึด การทําลายหรือการสงกลับสัตวซึ่งสัตว หรือซากสัตวตามระเบียบ

นี้ไมถือวาไมมีคาชดใช 
 
ขอ ๘  คาใชจายตาง ๆ เก่ียวกับการยึด การกักตรวจโรค การเลี้ยงดูการเก็บ

รักษา การทําลายสัตว หรือซากสัตวตามระเบียบนี้ใหเจาของสัตว หรือซากสัตวเปนผูออกเอง
ทั้งส้ิน 

 
ขอ ๙  ใหอธิบดีกรมปศุสัตวรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจสั่งการใด ๆ 

ตามหลักวิชาการสัตวแพทย เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้รวมทั้งมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับ
การปฏิบัติการ และออกระเบียบหรือคําส่ังใด ๆ เพ่ือใหปฏิบัติการตามระเบียบนี ้

การออกคําส่ังหรือระเบียบใด ๆ ตามวรรคกอน ตองไมแยงหรือขัดระเบียบนี ้
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑ 
อุดมศักดิ์ ทั่งทอง 



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 
 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตัริาชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุกัญญา/ผูจัดทํา 
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

 
กองเกียรติ/ผูจัดทํา 

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
 

 


