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    สาระสําคัญของพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2559 

                    พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2559 ไดลงประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา เลม 133 ตอนท่ี 85 ก เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2559 และตามมาตรา 2 กําหนดให

พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนด 60 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  โดย

พระราชบัญญัตินี้จะมีผลใชบังคับในวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 สาระสําคัญของพระราชบัญญัติควบคุมการ

ฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2559 มีดังนี้ 

             1. สัตวท่ีอยูภายใตพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2559 มี 

9 ชนิด ไดแก โค กระบือ แพะ แกะ สุกร นกกระจอกเทศ ไก เปด และหาน ท้ังนี้ สัตวท่ีเพ่ิมเขามาใหม คือ 

นกกระจอกเทศ หากตอมาปรากฏวามีสัตวชนิดอ่ืนท่ีมีการบริโภคเปนการแพรหลาย และจําเปนตองควบคุม

การฆาสัตวเพ่ือคุมครองผูบริโภคเนื้อสัตว ก็ตองออกกฎหมายกระทรวงกําหนดสัตวอ่ืน เปนสัตวภายใต

พระราชบัญญัตินี้เพ่ิมเติม 

           2. แยกพนักงานตรวจโรค เปน 2 ประเภทอยางชัดเจน ดังนี้ 

               2.1 พนักงานตรวจโรคสัตว ท่ีแตงตั้งโดยผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินสําหรับ         

โรงฆาสัตวเพ่ือจําหนายภายในประเทศ 

                    2.2 พนักงานตรวจโรคสัตว ท่ีแตงตั้งโดยอธิบดีกรมปศุสัตวสําหรับโรงฆาสัตวเพ่ือการสงออก 

ท้ังนี้ พนักงานตรวจโรคสัตวท้ังสองประเภทดังกลาว มีคุณสมบัติเหมือนกัน คือ 

           (1) เปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย หรือ 

           (2) บุคคลซ่ึงผานการศึกษาอบรมดานการตรวจโรคสัตวและการตรวจเนื้อสัตวตามหลักสูตรท่ี

กรมปศุสัตวหรือสัตวแพทยสภาใหการรับรอง และ 

           (3) บุคคลท่ีมีคุณสมบัติดังกลาวขางตนไดรับการข้ึนทะเบียนไวกับกรมปศุสัตว 

ท้ังนี้ การกําหนดประเภทและคุณสมบัติของพนักงานตรวจโรคสัตวเพ่ือใหเกิดความชัดเจน ในการแบงแยก

อํานาจหนาท่ีระหวางพนักงานตรวจโรคสัตวสําหรับโรงฆาสัตวเพ่ือจําหนายภายในประเทศ เนื่องจากอากรการ

ฆาสัตว กับคาธรรมเนียมการรับรองใหจําหนายเนื้อสัตว เปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีโรงฆาสัตว

ตั้งอยู ผูบริหารองคการปกครองสวนทองถ่ินจึงเปนผูแตงต้ังพนักงานตรวจโรคสัตวสําหรับรงฆาสัตว เพ่ือ

จําหนายภายในประเทศ สวนพนักงานตรวจโรคสําหรับโรงฆาสัตวเพ่ือการสงออก ซ่ึงแตงตั้งโดยอธิบดีกรมปศุ

สัตว เนื่องจากกรมปศุสัตวเปนหนวยงานผูรับผิดชอบ (Competent Authority) ในการออกใบรับรองสุขภาพ

สัตวหรือสุขศาสตรซากสัตว (Health Certifieate) และอธิบดีกรมปศุสัตวเปนหัวหนาสัตวแพทย (Chief 

Veterinary Officer) ในระหวางประเทศตามหลักเกณฑท่ีองคกรโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (World 

Organisation For Animal Health : OIE) กําหนดและสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2546 

ท่ีกําหนดใหกระทรวงเกษตรและสหกรณมีอํานาจหนาท่ีออกใบรับรองสินคาอาหารเพ่ือการสงออก 

                        / ประกอบกับ...... 
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ประกอบกับเปนการสรางความเชื่อม่ันใหกับผูประกอบการสงออกเนื้อสัตว โดยกรมปศุสัตวเปนหนวยงาน

ผูรับผิดชอบตั้งแตฟารมเลี้ยงสัตว อาหารสัตวและวัตถุอันตรายท่ีใชในฟารมเลี้ยงสัตวและการปศุสัตว          

โรงฆาสัตวและการฆาสัตว จนกระท่ังเปนสินคาปศุสัตวเพ่ือการสงออก และรับรองสินคาปศุสัตวเพ่ือการสงออก

ดังกลาว 

            3. ควบคุมการชําแหละและตัดแตงเนื้อสัตว และสถานท่ีชําแหละตัดแตงเนื้อสัตว 

          การชําแหละและตัดแตงเนื้อสัตวไมใชการฆาสัตว สถานท่ีชําแหละและตัดแตงเนื้อสัตว จึงไมใช

โรงฆาสัตว ดังนั้น การชําแหละและตัดแตงเนื้อสัตวและสถานท่ีชําแหละและตัดแตงเนื้อสัตวจึงยังเปนชองวาง

อยู จําเปนอยางยิ่งท่ีตองควบคุมการชําแหละและตัดแตงเนื้อสัตวละสถานท่ีชําแหละและตัดแตงเนื้อสัตว 

เพ่ือใหครอบคลุมทุกหวงโซการผลิตสินคาปศุสัตวและปลอดภัยตอผูบริโภค 

                     4. ควบคุมการขนสงสัตวและเนื้อสัตว  

                     พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2559 กําหนดให 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกอบกิจการฆาสัตวออก ออก

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการเง่ือนไข และมาตรฐานการขนสงสัตวไปยังโรงฆาสัตวและการขนสง

เนื้อสัตวจากโรงฆาสัตวไปยังสถานท่ีชําแหละและตัดแตงเนื้อสัตวหรือจําหนายเนื้อสัตว ควบคุมมาตรฐานการ

ขนสงสัตว และเนื้อสัตว เพ่ือปองกันและควบคุมโรคระบาด หลักสวัสดิ์ภาพสัตว และเพ่ือใหเนื้อสัตวมีคุณภาพ

ตั้งแตโรงฆาสัตวถึงผูบริโภค ตามหลัก From Farm Fork 

            5. ข้ันตอนการขออนุญาตและออกใบอนุญาตแยกเปน 2 ข้ันตอน แตกตางจากเดิม เพ่ือเพ่ิม

ความม่ันใจและตนทุนตอผูยื่นคํารองขอรับใบอนุญาต โดยมีข้ันตอนดังนี้  

   5.1 กําหนดใหมีการอนุมัติแผนงานประกอบกิจการฆาสัตวกอน 

   5.2 เม่ือไดรับอนุมัติแผนงานแลวจึงคอยกอสรางโรงฆาสัตว และโรงพักสัตว และติดต้ัง

เครื่องจักรแลวจึงใหคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆาสัตวประจําจังหวัดตรวจสอบโรงฆา

สัตวและโรงพักสัตววาเปนไปตามแผนงานการประกอบกิจการฆาสัตวท่ีไดรับอนุมัติหรือไม หากเปนไปตาม

แผนงาน ดังกลาว คณะกรรมการประจําจังหวัดก็เสนอความเห็นตอผูอนุญาตเพ่ือพิจารณาออกใบอนุญาต

ประกอบกิจการฆาสัตวใหกับผูยื่นคําขอ 

   ท้ังนี้ การกําหนดเปน 2 ข้ันตอน คือ การอนุมัติแผนงาน กับการพิจารณาอนุญาตดังกลาว 

เปนการลดตนทุนใหกับผูประกอบการวาหากกอสรางโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว ตามแผนงานท่ีไดรับอนุมัติแลว 

จะไดรับใบอนุญาตตามท่ีขอ 

  

              /6. กําหนดอายุ..... 
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  6. กําหนดอายุของใบขออนุญาต  

  ใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนาย

เนื้อสัตว ป พ.ศ. 2559 มีอายุ 5 ป นับแตวันท่ีออกใบอนุญาต สวนใบอนุญาตเดิมท่ีออกตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมการฆาสัตวและการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ท่ีใชตลอดไปนั้น อายุลดลงเหลือเพียง 5 ปนับแต

วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2559 ซ่ึงเปนวันท่ีพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว      

พ.ศ. 2559 มีผลบังคับใช ท้ังนี้ การกําหนดอายุใบอนุญาตใหมีอายุเพียง 5 ป เพ่ือใหใบอนุญาตมีอายุ

สอดคลองกับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และเพ่ือใหมีการปรับปรุงโรงฆาสัตว ใหมีสภาพดีอยูเสมอ และ

สามารถปฏิบัติหลักสุขลักษณะในโรงฆาสัตวได เพ่ือตออายุใบอนุญาตไดตอไป 

                   จากสาระสําคัญของพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2559 

ท่ีแตกตางจากเดิมดังกลาว ยิ่งสงผลใหผูบริโภคไดบริโภคเนื้อสัตวท่ีปลอดโรค ปลอดสารตกคาง และปลอดภัย 

อันเปนการยกระดับคุณภาพเนื้อสัตว เปนการคุมครองผูบริโภคเนื้อสัตว และเปนการเพ่ิมศักยภาพการแขงขัน

สินคาปศุสัตวในตลาดโลกอีกทางหนึ่งดวย 

 

  

 



พระราชบัญญตัคิวบคุมการฆ่าสัตว์ 

เพือ่การจาํหน่ายเนือ้สัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เล่ม ๑๓๓ ตอนที ่๘๕ ก ราชกจิจานุเบกษา ๒๖ กนัยายน ๒๕๕๙ 

ใช้บังคบัเมือ่พ้นกาํหนดหกสิบวนันับแต่วนัประกาศ 

ในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป (๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) 
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-หลกัเกณฑ์ในการพจิารณาอนุญาตให้ประกอบกจิการฆ่าสัตว์ทีย่งั  

  ขาดเอกภาพ  

-ระบบการควบคุมและตรวจสอบสุขอนามัยในกระบวนการฆ่าสัตว์ยงั 

  ไม่ได้มาตรฐาน และ 

-ไม่ครอบคลุมถึงกระบวนการขนส่งเนือ้สัตว์ 

-กาํหนดหลกัเกณฑ์การอนุญาตให้มีเอกภาพ โดยให้หน่วยงานที ่

  เกีย่วข้องมีส่วนร่วมในการพจิารณาอนุญาตตั้งแต่ต้น และ 

-สร้างระบบการควบคุมตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการฆ่าสัตว์ 

  และการขนส่งเนือ้สัตว์  

-รวมถึงการชําแหละและตัดแต่งเนือ้สัตว์เพือ่การจําหน่ายให้ได้ 

  มาตรฐานยิง่ขึน้ และ 

-เพือ่สร้างความปลอดภัยด้านอาหารอนัเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ 

  ได้บริโภคเนือ้สัตว์ทีถู่กสุขอนามัย 

เหตุผล 

ปรับปรุง 



พระราชบญัญตัิควบคุมการฆ่าสตัว์เพือ่การจาํหน่ายเนื้อสตัว์ พ.ศ.๒๕๕๙ 

พระราชบัญญัตคิวบคุมการฆ่าสัตว์และการจําหน่ายเนือ้สัตว์ พ.ศ. 

๒๕๓๕ 



“สัตว์” หมายความว่า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร นกกระจอกเทศ ไก่ เป็ด ห่าน และสัตว์อืน่

ตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

(2535 -“สัตว์” หมายความว่า สัตว์ทีม่ใิช่สัตว์ป่า และหมายความเฉพาะโค กระบือ แพะ แกะ 

สุกร และสัตว์อืน่ตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง) 

 

“เนือ้สัตว์” หมายความว่า เนือ้หรือส่วนอืน่ของสัตว์ที่ตายแล้วและยงัมไิด้ปรุงแต่งให้เป็น

อาหารหรือมไิด้ปรุงแต่งเพือ่ให้คงอยู่ไม่เน่าเป่ือย ทั้งทีชํ่าแหละแล้วและยงัมไิด้ชําแหละ 

(“เนือ้สัตว์” หมายความว่า เนือ้หรือส่วนอืน่ของสัตว์ที่ตายแล้ว ซ่ึงมไิด้ปรุงแต่งให้ 

เป็นอาหาหรือมไิด้ปรุงแต่งเพือ่ให้คงอยู่ไม่เป่ือยเน่า ทั้งนี ้ไม่ว่าจะอยู่ในร่างแห่งสัตว์น้ันหรือ

ชําแหละแล้ว ) 

พ.ศ.2559 - ไมยกเวนสัตวปา  



“การจําหน่ายเนือ้สัตว์” หมายความว่า การนําเนือ้สัตว์ออกขาย จ่าย แจก แลกเปลีย่น ให้โดย

เพือ่ประโยชน์ในทางการค้า และให้หมายความรวมถึงการมไีว้ในครอบครองซ่ึงเนือ้สัตว์เพือ่

การจําหน่ายด้วย 

“ชําแหละและตดัแต่งเนือ้สัตว์” หมายความว่า การแยกเนือ้สัตว์ตามขั้นตอนจากสัตว์ที่ตาย

แล้วเป็นส่วนต่าง ๆ ทีบ่ริโภคได้และบริโภคไม่ได้ เพือ่การจําหน่ายเนือ้สัตว์ 

New 

New 



“โรงพกัสัตว์” หมายความว่า สถานทีพ่กัสัตว์หรือกกัสัตว์ก่อนทําการฆ่าตาม 

                                  พระราชบัญญัตนีิ ้

“โรงฆ่าสัตว์” หมายความว่า สถานทีท่ีก่าํหนดให้ทาํการฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี ้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกาํกบัดูแลการประกอบกจิการฆ่าสัตว์ 

“คณะกรรมการประจําจังหวดั” หมายความว่า คณะกรรมการพจิารณาแผนงานการ 

                                                      ประกอบกจิการฆ่าสัตว์ประจําจังหวดั 

“จังหวดั” ให้หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย 

“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซ่ึงอธิบดแีต่งตั้งให้เป็นนายทะเบียนประจําจังหวดั 

“ผู้อนุญาต” หมายความว่า อธิบดหีรือผู้ซ่ึงอธิบดมีอบหมาย 

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบกจิการฆ่าสัตว์ 

“อธิบด”ี หมายความว่า อธิบดกีรมปศุสัตว์ 

Ver.เกา กําหนดในกฎกระทรวง 

New 

เปลี่ยนชื่อ จาก “ใบอนุญาตต้ังโรงฆาสัตว” 



“การประกอบกจิการฆ่าสัตว์” หมายความว่า การดาํเนินการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์เพือ่การ 

    จําหน่ายเนือ้สัตว์ 

 

“เนือ้สัตว์” หมายความว่า เนือ้หรือส่วนอืน่ของสัตว์ที่ตายแล้วและยงัมไิด้ปรุงแต่งให้เป็น 

    อาหารหรือมไิด้ปรุงแต่งเพือ่ให้คงอยู่ไม่เน่าเป่ือย ทั้งทีชํ่าแหละแล้วและยงัมไิด้ชําแหละ 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล   

    กรุงเทพมหานครเมอืงพทัยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอืน่ทีม่กีฎหมายจัดตั้ง แต่ 

    ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวดั 

“พนักงานตรวจโรคสัตว์” หมายความว่า ผู้ซ่ึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ 

    อธิบดแีต่งตั้งให้มอีาํนาจหน้าที่ตรวจโรคสัตว์ หรือตรวจเนือ้สัตว์ตามพระราชบัญญัตนีิ ้

“พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผู้ซ่ึงอธิบดแีต่งตั้งให้ปฏิบัตกิารตามพระราชบัญญัตนีิ ้

“พนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ผู้ซ่ึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งให้ 

    ปฏิบัตกิารตามพระราชบัญญัตนีิ ้ New 



คณะกรรมการกาํกบัดูแลการประกอบกจิการฆ่าสัตว์ 
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ  
อธิบดกีรมการขนส่งทางบก   อธิบดกีรมการค้าภายใน  
อธิบดกีรมควบคุมมลพษิ    อธิบดกีรมควบคุมโรค  
อธิบดกีรมโยธาธิการและผงัเมอืง  อธิบดกีรมโรงงานอุตสาหกรรม  
อธิบดกีรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  อธิบดกีรมอนามยั  
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  นายกสัตวแพทยสภา   
ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน  
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน 
ผู้ทรงคุณวุฒซ่ึิงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งจํานวนไม่เกนิ 5 คน  
อธิบดกีรมปศุสัตว์ (กรรมการและเลขานุการ) 
(๑) ให้คาํแนะนําต่อรัฐมนตรีในการกาํหนดมาตรการเพือ่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกีาร 
     ประกอบกจิการฆ่าสัตว์ทีไ่ด้มาตรฐานตามพระราชบัญญัตนีิ ้
(๒) ให้คาํแนะนําต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการออกกฎกระทรวง 
     ตามมาตรา ๑๔ 
(๓) พจิารณาวนิิจฉัยอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตนีิ ้
(๔) กาํกบัดูแลการอนุญาตและการประกอบกจิการ 
    ฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีฏ่ฎหนดใน 
    พระราชบัญญัตนีิ ้

ให้ความเห็นชอบ ผวจ.ประกาศกาํหนด
สถานทีฆ่่าสัตว์เพือ่การจําหน่ายเนือ้สัตว์
นอกโรงฆ่าสัตว์ ( ม.39 ) 



กฎกระทรวงตาม ม.๑๔  (๑) กาํหนดชนิดของสัตว์    (๒) กาํหนด ประเภทของโรงฆ่าสัตว์ 

(๓) กาํหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัทีต่ั้ง เนือ้ที ่แผนผงั และการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ซ่ึงต้องม ี

    โรงพกัสัตว์ด้วย 

(๔) กาํหนดวนัและเวลาฆ่าสัตว์ วนัและเวลาเปิดและปิดโรงฆ่าสัตว์และโรงพกัสัตว์ 

(๕) กาํหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ เงือ่นไข และมาตรฐานเกีย่วกบัการฆ่าสัตว์หรือการชําแหละ 

    และตัดแต่งเนือ้สัตว์ทีถู่กสุขลกัษณะ 

(๖) กาํหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือ่นไขเกีย่วกบัการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย 

    ภายในโรงฆ่าสัตว์และโรงพกัสัตว์ เพือ่ให้ถูกต้องตามสุขลกัษณะ การจัดให้มกีารรวบรวมหรือกาํจัด   

    ขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล การระบายนํา้ทิง้ การระบายอากาศ รวมถึงการจัดให้มกีารป้องกนัมใิห้เกดิ  

    เหตุรําคาญและป้องกนัการระบาดของโรคติดต่อหรือโรคระบาดจากสัตว์ และสุขลกัษณะของ 

    ผู้ปฏิบตังิานในโรงฆ่าสัตว์และโรงพกัสัตว์ 

(๗) กาํหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ เงือ่นไข และมาตรฐานการขนส่งสัตว์ไปยงัโรงฆ่าสัตว์และการขนส่ง 

     เนือ้สัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ไปยงัสถานทีชํ่าแหละและตัดแต่งเนือ้สัตว์หรือจําหน่ายเนือ้สัตว์ 

(๘) กาํหนดหลกัเกณฑ์ในการจัดเกบ็ข้อมูลของสัตว์ทีเ่ข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ และเนือ้สัตว์ทีอ่อกจาก 

     โรงฆ่าสัตว์ เพือ่ประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนกลบัและเรียกคนืเนือ้สัตว์ 

(๙) กาํหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือ่นไขในการขึน้ทะเบยีน การเพกิถอนการขึน้ทะเบยีนและ 

    คุณสมบตัิของบุคคลซ่ึงจะได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ 

การออกกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึง ให้สามารถกาํหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ หรือเงือ่นไข 

ให้แตกต่างกนัได้ตามชนิดของสัตว์และประเภทของโรงฆ่าสัตว์ 

  

- พนักงานตรวจโรค 
- เกบ็อากร 

หลัก equivalent ของ WTO 

คุณสมบัตติาม ม.30 

New 

New 

New 

New 

New 



การประกอบกจิการฆ่าสัตว์ การขอใบอนุญาต 

การเลกิประกอบกจิการฆ่าสัตว์  

การฆ่าสัตว์เพือ่การจําหน่ายเนือ้สัตว์ 

ชําแหละและตดัแต่งเนือ้สัตว์ 

การจําหน่ายเนือ้สัตว์ 

การขนส่งสัตว์ 

การขนส่งเนือ้สัตว์ 

แจ้งการฆ่าสัตว์ 

เพกิถอน 

หมดอายุ 

ขอเลกิ 

ตรวจโรค + รับรอง 



การประกอบกจิการฆ่าสัตว์ 
มาตรา ๑๕ ห้ามมใิห้ผู้ใดประกอบกจิการฆ่าสัตว์ เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 

การออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือ่นไขทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๖ ผู้ซ่ึงประสงค์จะประกอบกจิการฆ่าสัตว์ ให้ยืน่คาํขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียน

พร้อมด้วยแผนงานการประกอบกจิการฆ่าสัตว์ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีรายการ ดงัต่อไปนี ้

(๑) วนั เดอืน ปี ทีป่ระสงค์จะเร่ิมประกอบกจิการฆ่าสัตว์ 

(๒) ช่ือและทีอ่ยู่ของผู้ขอรับใบอนุญาต หากผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิตบุิคคลต้องยืน่ 

    เอกสารแสดงการเป็นนิตบุิคคลด้วย 

(๓) สถานทีต่ั้งโรงฆ่าสัตว์และโรงพกัสัตว์ 

(๔) รายละเอยีดเกีย่วกบัโรงฆ่าสัตว์ โรงพกัสัตว์ และการดาํเนินการฆ่าสัตว์ ตามทีก่าํหนดใน

กฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา ๑๔ (๑) (๒) (๓) (๕) และ (๖) 

“การประกอบกจิการฆ่าสัตว์” หมายความว่า การดาํเนินการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์เพือ่การ

จําหน่ายเนือ้สัตว์ 

New 



มาตรา ๑๗ ในการพจิารณาคาํขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ให้มคีณะกรรมการ 

ประจําจงัหวดั เพือ่พจิารณาให้ความเห็นชอบแผนงานการประกอบกจิการฆ่าสัตว์ และให้

ความเห็นเกีย่วกบัคาํขอรับใบอนุญาต 

 

 

คณะกรรมการประจําจังหวดั 

ผู้ว่าราชการจังหวดั      ประธานกรรมการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวดั  ท้องถิ่นจังหวดั  

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวดั   โยธาธิการและผงัเมอืงจังหวดั  

อุตสาหกรรมจังหวดั    ผู้แทนหอการค้าจังหวดั  

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพืน้ทีท่ี่ระบุในคําขอรับใบอนุญาต 

นายทะเบียน(ปศุสัตว์จังหวดั)    กรรมการและเลขานุการ 

New 

ประกาศกรมปศุสัตว์  
25 พ.ย. 2559 



ได้รับคาํขอรับใบอนุญาต และได้ตรวจสอบคาํขอรับใบอนุญาตและแผนงาน

การประกอบกจิการฆ่าสัตว์ตามมาตรา ๑๖ รวมทั้งเอกสารและหลกัฐานว่า

ถูกต้องครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือ่นไขทีก่าํหนดใน

กฎกระทรวงทีอ่อกตาม ม.๑๕ แล้ว 

นายทะเบียน 

ให้เสนอคณะกรรมการประจําจังหวดัทีโ่รงฆ่าสัตว์น้ันตั้งอยู่เพือ่พจิารณาให้

ความเห็นชอบแผนงานการประกอบกจิการฆ่าสัตว์ 

คณะกรรมการประจําจังหวดัพจิารณาแผนงานดังกล่าวว่าเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ วธีิการและเงือ่นไขทีก่าํหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตาม ม.๑๕ 

คณะกรรมการฯ 

ส่ีสิบหา้วนั 

คณะกรรมการฯ(นายทะเบียน) แจ้งผู้ขอใบอนุญาต 

นายทะเบียน 

ขั้นตอนการขอใบอนุญาต 

ม.15 กฎกระทรวง การออกใบอนุญาต 

ม.16 เอกสารขออนุญาต 

New 



เสนอความเห็นต่อผู้อนุญาตเพือ่พจิารณาต่อไป 

ผู้อนุญาตพจิารณาคําขอรับใบอนุญาต ผู้อนุญาต 

สามสิบวนั 

คณะกรรมการฯ 

ให้คณะกรรมการประจําจังหวดัตรวจสอบว่าการก่อสร้างเป็นไปตาม

แผนงานการประกอบกจิการฆ่าสัตว์ทีไ่ด้รับความเห็นชอบ 

ดาํเนินการก่อสร้างฯ เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแจ้งให้

คณะกรรมการประจําจังหวดั (นายทะเบียน เป็น เลขาฯ) 

คณะกรรมการฯ 

ผู้ขออนุญาต 

ผู้อนุญาต > แจ้งผลการพจิารณาให้คณะกรรมการ จว. > แจ้งนายทะเบียน 

นายทะเบียน แจ้งผู้ขออนุญาต 

ไม่เห็นด้วยกบัคาํส่ังของผู้อนุญาต มสิีทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายใน 
30 วนั 

ผู้ขออนุญาต 



บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๖๗ ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใด ๆ ทีไ่ด้ให้ไว้ตามพระราชบัญญัตคิวบคุมการฆ่าสัตว์

และจําหน่ายเนือ้สัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และยงัมผีลใช้บังคบัอยู่ในวนัก่อนวันทีพ่ระราชบัญญัตนีิ้

ใช้บังคบั  ให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตหรือการอนุญาตทีไ่ด้ออกให้ตามพระราชบญัญัตนีิ ้

ใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงให้มอีายุห้าปีนับแต่วนัทีพ่ระราชบัญญัตนีิใ้ช้บังคบั 

25 พฤศจิกายน 2564 



กรณีคาํถาม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างโรงฆ่าสัตว์เพือ่ให้เอกชนขอรับสัมปทานเพือ่ประกอบ 

กจิการฆ่าสัตว์ ......... ใครเป็นผู้ขอใบอนุญาตให้ประกอบกจิการฆ่าสัตว์ ? 

 

นิตกิร สกม.(กรมปศุสัตว์) ยนืยนัว่า  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น=เจ้าของโรงฆ่าสัตว์ ต้องเป็นผู้ขออนุญาตประกอบกจิการ 

ฆ่าสัตว์ และเป็นผู้ถือครองใบอนุญาตให้ประกอบกจิการฆ่าสัตว์  

( = ไม่ใช่เอกชนทีรั่บสัมปทานดาํเนินกจิการ ) 

 

เช่น กรณี กรุงเทพมหานคร สร้างโรงฆ่าสัตว์ ให้เอกชนเช่าสัมปทาน   กทม.ต้องขอ 

อนุญาตประกอบกจิการฆ่าสัตว์ 

 

นางสาวภาวนา วนัสูงเนิน - นิตกิร 

กลุ่มกฎหมายและระเบยีบด้านการปศุสัตว์ 

โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1415 



-ใบอนุญาตให้มอีายุ 5 ปีนับแต่วนัทีอ่อกใบอนุญาต 

-ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในทีเ่ปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ โรงฆ่าสัตว์ของตน 

-การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยืน่ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ และเมือ่ได้ยืน่คาํขอแล้ว 

   ให้ถือว่าผู้ยืน่คาํขออยู่ในฐานะผู้รับใบอนุญาต จนกว่าจะมคีาํส่ังถึงทีสุ่ดไม่อนุญาต 

-โอนใบอนุญาตให้บุคคลอืน่ ให้กระทาํได้เมือ่ได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต 

-ในกรณีทีผู้่รับใบอนุญาตซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาตาย แจ้งช่ือของทายาททีจ่ะประกอบ   

   กจิการแทนให้นายทะเบียนทราบภายใน  90 วนั นับแต่วนัทีผู้่รับใบอนุญาตตาย 

-ใบอนุญาตสูญหาย เสียหาย หรือถูกทาํลาย ให้ผู้รับใบอนุญาตยืน่คําขอรับใบแทน- 

   ใบอนุญาตต่อนายทะเบียนภายใน 30 วนั 

-มสิีทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายใน 30 วนันับแต่วนัทีไ่ด้รับหนังสือแจ้ง   

   คาํส่ัง 

-คณะกรรมการวนิิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงให้แล้วเสร็จภายใน 60 วนั 

ใบอนุญาต New 

New 



เลกิประกอบกจิการฆ่าสัตว์  

ต้องมหีนังสือแจ้งให้นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 60 วนัก่อนเลกิ

ประกอบกจิการ 

ต้องทาํความสะอาดเรียบร้อยภายในโรงฆ่าสัตว์และโรงพกัสัตว์ให้อยู่ใน

สภาพทีไ่ม่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนหรือ

ส่ิงแวดล้อมทีอ่ยู่บริเวณใกล้เคียงให้แล้วเสร็จ 

ภายในระยะเวลาทีน่ายทะเบียนกาํหนด ( เพกิถอน 30 วนั ) 

ในกรณีทีผู้่รับใบอนุญาตมไิด้ดาํเนินการหรือดาํเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาทีน่ายทะเบียนกาํหนดตามวรรคหน่ึง ให้นายทะเบียนหรือผู้ซ่ึงนาย

ทะเบียนมอบหมายเข้าดาํเนินการแทน โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่าย

ทีใ่ช้ดาํเนินการดงักล่าว 

ส่งคนืใบอนุญาตแก่นายทะเบียนภายใน 30 วนั 

ส้ินอาย/ุมิได้รับการต่ออาย/ุเพกิถอน 

New 

New 

New 



“พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผู้ซ่ึงรัฐมนตรี อธิบด ีหรือราชการส่วนท้องถิ่น 

แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้

“พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผู้ซ่ึงอธิบดแีต่งตั้งให้ปฏิบัตกิารตามพระราชบัญญัตนีิ ้

“พนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ผู้ซ่ึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งให้

ปฏิบัตกิารตามพระราชบัญญัตนีิ ้

New 

New 

แยก พนักงานเจ้าหน้าที ่และ พนักงานท้องถิ่น 



“พนักงานตรวจโรคสัตว์” หมายความว่า ผู้ซ่ึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ

อธิบดแีต่งตั้งให้มอีาํนาจหน้าที่ตรวจโรคสัตว์ หรือตรวจเนือ้สัตว์ตามพระราชบัญญัตนีิ ้

(“พนักงานตรวจโรคสัตว์” หมายความว่า สัตวแพทย์หรือบุคคลอืน่ ผู้ซ่ึงอธิบดหีรือ 

ราชการส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งให้มอีาํนาจหน้าทีต่รวจโรคซ่ึงมีในสัตว์หรือเนือ้สัตว์ ) 

มาตรา ๓๐ ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ สําหรับโรง

ฆ่าสัตว์เพือ่การจําหน่ายเนือ้สัตว์ทีต่ั้งอยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน เว้นแต่

โรงฆ่าสัตว์เพือ่การจําหน่ายเนือ้สัตว์เพือ่การส่งออกด้วย ให้อธิบดเีป็นผู้แต่งตั้งพนักงานตรวจ

โรคสัตว์   

การแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ตามวรรคหน่ึง ต้องแต่งตั้งจากบุคคลผู้ประกอบวชิาชีพ

การสัตวแพทย์หรือบุคคลซ่ึงผ่านการศึกษาอบรมด้านการตรวจโรคสัตว์และการตรวจ

เนือ้สัตว์ตามหลกัสูตรที่กรมปศุสัตว์หรือสัตวแพทยสภาให้การรับรอง และบุคคลทั้งสอง

ประเภทดงักล่าวต้องได้รับการขึน้ทะเบียนไว้กบักรมปศุสัตว์ 

New 
New 

New 



แต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ 

โรงฆ่าสัตว์เพือ่การจําหน่ายเนือ้สัตว์ที่ตั้งอยู่

ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน 

โรงฆ่าสัตว์เพือ่การจําหน่ายเนือ้สัตว์เพือ่การ

ส่งออกด้วย 

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อธิบดกีรมปศุสัตว์ 

แต่งตั้งจากบุคคลผู้ประกอบวชิาชีพการสัตวแพทย์หรือบุคคลซ่ึงผ่านการศึกษาอบรมด้านการ

ตรวจโรคสัตว์และการตรวจเนือ้สัตว์ตามหลกัสูตรที่กรมปศุสัตว์หรือสัตวแพทยสภาให้การ

รับรอง และบุคคลทั้งสองประเภทดงักล่าวต้องได้รับการขึน้ทะเบียนไว้กบักรมปศุสัตว์ 

บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๖๖ ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ซ่ึงได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์

และจําหน่ายเนือ้สัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ตามพระราชบัญญัตนีิต่้อไป 

จนกว่าจะได้มคีาํส่ังแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี ้

เมือ่กรมปศุสัตว์ประกาศขึน้ทะเบียนแล้ว อปท. ต้องแต่งตั้งใหม่จากรายช่ือทีข่ึน้ทะเบียน

เท่าน้ัน note 

(จะ)แยกชนิด รฆส.ตามกฎกระทรวง ม.14 



ขั้นตอนการฆ่าสัตว์เพือ่การจาํหน่ายเนือ้สัตว์ 
แจ้งชนิดและจํานวนสัตว์ทีจ่ะฆ่า แหล่ง ทีม่าของสัตว์ทีจ่ะฆ่า วนัและ

เวลาทีจ่ะฆ่าสัตว์ และช่ือของโรงฆ่าสัตว์ต่อพนักงานท้องถิ่น 
ผู้ประสงค์จะฆ่าสัตว์ 

เสียอากรการฆ่าสัตว์ตามอตัราที่กาํหนดในกฎกระทรวง 

ออกหลกัฐานการรับแจ้งเป็นหนังสือให้แก่ผู้ซ่ึงแจ้งความประสงค์

ตามวรรคหน่ึง โดยต้องกาํหนดจํานวนสัตว์ แหล่งทีม่าของสัตว์ 

ทีจ่ะฆ่า วนัและเวลาในการฆ่าสัตว์ 

พนักงานท้องถิ่น 

นําสัตว์ไปยงัโรงพกัสัตว์ 

ห้ามมใิห้ผู้ใดนําสัตว์ออกจากโรงฆ่าสัตว์หรือโรงพกัสัตว์ เว้นแต่จะ

ได้รับอนุญาตจากพนักงานตรวจโรคสัตว์ 

ผู้ทีเ่สียอากร 



ตรวจโรคสัตว์ก่อนการฆ่า ตรวจเนือ้สัตว์หลงัฆ่า ( ? ) พนักงานตรวจโรคสัตว์ 

-ส่ังงดการฆ่าสัตว์และแยกสัตว์น้ันไว้เพือ่ตรวจพสูิจน์ได้ 

-แจ้งต่อพนักงานท้องถิ่น/พนักงานเจ้าหน้าที ่เพือ่คนืเงนิอากร 

-พนักงานตรวจโรคสัตว์ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

(ในฐานะเจ้าของสัตว์ - อา้งอิง นิติกร สกม. และ สพส.) 

รับรองใหจําหนายเนื้อสัตว ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข

ท่ีอธิบดีกําหนด 

หามมิใหผูใดนําเนื้อสัตวออกจากโรงฆาสัตวกอนที่พนักงานตรวจ 

โรคสัตวจะรับรองใหจําหนายเนื้อสัตวนั้น 

ทาํลายเนือ้สัตว์น้ันทั้งหมดหรือบางส่วน หรือส่ังให้จัดทาํให้เป็น

เนือ้สัตว์ทีเ่หมาะสมสําหรับการบริโภคก่อนได้ 

พนักงานตรวจโรคสัตว์ 

New 



อากร 

ม.42 การชําระอากรการฆ่าสัตว์ การคนืเงนิอากรการฆ่าสัตว์ และการชําระค่าธรรมเนียม 

การรับรองให้จําหน่ายเนือ้สัตว์ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือ่นไขที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกาํหนด 

ม.43 อากรการฆ่าสัตว์ และค่าธรรมเนียมการรับรองให้จําหน่ายเนือ้สัตว์ ทีเ่รียกเกบ็ 

ตามพระราชบัญญัตนีิใ้นเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน   การฆ่าสัตว์เพือ่การส่งออกด้วย ให้พนักงานเจ้าหน้าทีอ่อก  

  หลกัฐานการรับแจ้ง >>> ใครเกบ็ค่าอากร ? ? ?  
 

ม. ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทย
รักษาการตามพระราชบัญญัตนีิ ้
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอีาํนาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพือ่
ปฏิบัตกิารตามพระราชบัญญัตนีิ ้เว้นแต่การออกกฎกระทรวงกาํหนดอากรและค่าธรรม- 
เนียมไม่เกนิอตัราท้ายพระราชบัญญัตินี ้ รวมทั้งการลดหรือยกเว้นอากรและค่าธรรม- เนียม
ตามพระราชบัญญัตนีิ ้ให้เป็นอาํนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และการออกประกาศตามมาตรา ๔๒ 
ให้เป็นอาํนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

New 



ชําแหละและตัดแตงเนื้อสัตวเพ่ือการจําหนาย 
-ห้ามมใิห้ผู้ใดชําแหละและตดัแต่งเนือ้สัตว์เพือ่การจําหน่ายเนือ้สัตว์ทีม่ไิด้รับการรับรอง 

  ให้จําหน่ายเนือ้สัตว์ 

-ห้ามมใิห้ผู้ใดจําหน่ายเนือ้สัตว์ทีม่ไิด้รับการรับรองให้จําหน่ายเนือ้สัตว์ 

-ห้ามมใิห้ผู้ใดฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์เพือ่การจําหน่ายเนือ้สัตว์ 

  ผู้ว่าราชการจังหวดัโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจประกาศกาํหนดสถานที ่

  ฆ่าสัตว์เพือ่การจําหน่ายเนือ้สัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์เป็นคร้ังคราว 

-เจ้าของสัตว์ทีแ่จ้งการฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับรองให้ 

  จําหน่ายเนือ้สัตว์ตามอตัราที่กาํหนดในกฎกระทรวง 40 (จ่ายให้ใคร ) 

-จําหน่ายเนือ้สัตว์ของสัตว์ทีต่ายโดยมไิด้ถูกฆ่า ให้นําเนือ้สัตว์น้ันซ่ึงอยู่ในสภาพทีย่งัมไิด้ 

  ชําแหละและตดัแต่งเนือ้สัตว์ไปให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ตรวจ 

New ฉบับเดิม หามครอบครอง เทานั้น 

ผวจ.จะประกาศ ฆ่านอก รฆส. ต้องให้
คณะกรรมการ(ปลดั กษ.)เห็นชอบ 

New 

การนําเข้า เนือ้สัตว์/ซากสัตว์จาก
ต่างประเทศ ต้องได้รับการรับรอง 

จากพนักงานตรวจโรคท้องถิน่ก่อน
ชําแหละ / จาํหน่าย 



-ผู้รับใบอนุญาตทีฝ่่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา ๑๔ (๕) (๖) หรือ 

(๘) ปฏิบัตใิห้ถูกต้องภายในเวลาอนัสมควร 

-ส่ังให้ผู้รับใบอนุญาตหยุดการประกอบกจิการฆ่าสัตว์ไว้เป็นการช่ัวคราว เน่ืองจากฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัตติามกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึง เป็นเหตุให้หรือมเีหตุอนัควรเช่ือได้ว่าจะเกดิ

ผลกระทบต่อสุขภาพและอนามยัของประชาชนหรือส่ิงแวดล้อมที่อยู่บริเวณใกล้เคยีง 

-ในกรณีทีผู้่รับใบอนุญาตไม่ดาํเนินการตามคําส่ังของพนักงานเจ้าหน้าทีห่รือดําเนินการไม่

แล้วเสร็จตามระยะเวลาทีพ่นักงานเจ้าหน้าทีก่าํหนดตามวรรคสอง ให้พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ข้า

ดาํเนินการแทนโดยผู้รับใบอนุญาตต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ดาํเนินการดังกล่าว 

-ในกรณีทีผู้่รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามคําส่ังตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ให้พนักงาน

เจ้าหน้าทีร่ายงานต่อผู้อนุญาต 

พนักงานเจ้าหน้าทีม่ีอาํนาจออกคาํส่ังเป็นหนังสือให้ 



การพกัใช้และการเพกิถอนใบอนุญาต 
-ผู้อนุญาตมอีาํนาจส่ังพกัใช้ใบอนุญาต เมือ่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามทีพ่นักงาน

เจ้าหน้าทีม่คีาํส่ัง คร้ังละไม่เกนิ 30 วนั 

-ผู้อนุญาตมอีาํนาจส่ังเพกิถอนใบอนุญาตได้ เมือ่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืนคําส่ังพกัใช้

ใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตเคยถูกส่ังพกัใช้ใบอนุญาตและได้กระทาํการอนัเป็นเหตุให้ต้อง

ถูกพกัใช้ใบอนุญาตตามมาตรา 45 อกีภายในหน่ึงปี 

-ก่อนส่ังพกัใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๔๕ หรือเพกิถอนใบอนุญาตตามมาตรา 46 ผู้อนุญาต

อาจมหีนังสือเตอืนให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัตใิห้ถูกต้องภายในเวลาทีก่าํหนดก่อนกไ็ด้ 



พนักงานเจ้าหน้าที ่

(๑) เข้าไปในสถานทีท่ีม่เีหตุอนัควรสงสัยว่ามีการฆ่าสัตว์เพือ่การจําหน่ายเนือ้สัตว์โดยไม่ได้รับ

อนุญาตตามพระราชบัญญัตนีิ ้

การเข้าไปในสถานทีต่าม (๑) เพือ่ทาํการค้นต้องมหีมายค้น เว้นแต่มเีหตุอนัควรเช่ือว่าหากเน่ิน

ช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้จะมกีารยกัย้าย ซุกซ่อน หรือทาํลายหลกัฐานทีเ่กีย่วข้องกบัการ

กระทาํความผดิให้ทาํการค้นได้โดยไม่ต้องมหีมายค้น แต่ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธี

พจิารณาความอาญาว่าด้วยการค้น 

(๒) เข้าไปในโรงฆ่าสัตว์และโรงพกัสัตว์ทีไ่ด้รับใบอนุญาตในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึน้ถึง

พระอาทติย์ตก หรือในเวลาทาํการของสถานที่น้ัน เพือ่ตรวจสอบและควบคุมให้การปฏิบัติ

เป็นไปตามพระราชบัญญัตนีิ ้

(๓) เข้าไปในสถานทีชํ่าแหละและตดัแต่งเนือ้สัตว์หรือจําหน่ายเนือ้สัตว์ในเวลาทําการของ

สถานทีน้ั่นเพือ่ตรวจสอบและควบคุมให้การปฏิบัตเิป็นไปตามพระราชบัญญัตนีิ ้

(๔) ส่ังให้หยุดยานพาหนะเพือ่ตรวจสอบในกรณีทีม่เีหตุอนัควรสงสัยว่ามีการกระทาํความผดิ

ตามพระราชบัญญัตนีิ ้
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(๕) เข้าไปในยานพาหนะทีใ่ช้ในการขนส่งสัตว์หรือเนือ้สัตว์เพือ่ตรวจสอบมาตรฐานตาม

กฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา ๑๔ (๗) หรือเมือ่มเีหตุอนัควรสงสัยว่ามีการกระทําความผดิ

ตามพระราชบัญญัตนีิ ้

(๖) ยดึหรืออายดัสัตว์ เนือ้สัตว์ เอกสาร หลกัฐาน ยานพาหนะ หรือส่ิงของทีเ่กีย่วข้องกบั 

การกระทาํความผดิตามพระราชบัญญัตนีิ ้เพือ่เป็นพยานหลกัฐานในการดําเนินคด ี

(๗) มหีนังสือเรียกผู้รับใบอนุญาต ผู้ชําแหละและตดัแต่งเนือ้สัตว์ ผู้จําหน่ายเนือ้สัตว์ หรือผู้

ซ่ึงเกีย่วข้องมาให้ถ้อยคาํหรือช้ีแจงหรือให้ส่งเอกสารหรือหลกัฐานทีเ่กีย่วกบัการกระทาํ

ความผดิตามพระราชบัญญัตินีเ้พือ่ประโยชน์แก่การดําเนินคด ี

(๘) จับกมุบุคคลทีก่ระทาํความผดิซ่ึงหน้าตามพระราชบัญญัตนีิ ้

มาตรา ๕๑ ในการปฏิบัตหิน้าทีข่องพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๐ ให้ผู้รับใบอนุญาต 

ผู้ชําแหละและตดัแต่งเนือ้สัตว์ ผู้จําหน่ายเนือ้สัตว์ หรือผู้ซ่ึงเกีย่วข้องอาํนวยความสะดวกตาม

สมควร 
มาตรา ๖๔ ผู้ใดต่อสู้หรือขดัขวางการปฏิบตัิหน้าทีข่องพนักงานเจ้าหน้าทีห่รือพนักงาน 
ตรวจโรคสัตว์ซ่ึงปฏิบตัิการตามพระราชบญัญตัินี ้ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกนิหน่ึงปี หรือปรับไม่เกนิหน่ึง
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ผู้ใดไม่อาํนวยความสะดวกตามสมควรแก่การปฏิบตัิหน้าทีข่องพนักงานเจ้าหน้าที ่หรือไม่ปฏิบตัติามคาํส่ัง
ของพนักงานเจ้าหน้าทีซ่ึ่งปฏิบตัิการตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกนิหกเดอืนหรือปรับไม่เกนิห้า
หมืน่บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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มาตรา ๕๒ ในการปฏิบัตหิน้าทีต่ามพระราชบัญญัตนีิ ้พนักงานเจ้าหน้าทีต้่องแสดง 

บัตรประจําตวัพนักงานเจ้าหน้าที ่

บัตรประจําตวัพนักงานเจ้าหน้าทีใ่ห้เป็นไปตามแบบทีอ่ธิบดีกาํหนดโดยประกาศใน 

ราชกจิจานุเบกษา 

มาตรา ๕๓ ในการปฏิบัตหิน้าทีต่ามพระราชบัญญัตินี ้ให้พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ป็นเจ้าพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา  

เพือ่ประโยชน์ในการจับกมุผู้กระทาํความผดิตามพระราชบัญญัตนีิ ้ให้พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ป็น

พนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา 

New 

New 







3(1) อธิบด ี   3(5) สคบ.  3(9) ปศข. 

3(2) รองอธิบด ี   3(6) กสก   3(10) ปศจ. 

3(3) สพส.   3(7) ด่านกกัสัตว์  3(11) ปศอ. 

3(4) สกม.   3(8) อยส.  3(12-13) กทม. 

 ม.31 การฆ่าสัตว์เพือ่การส่งออกด้วย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหลกัฐานการรับแจ้ง 

New 









มาตรา ๓๑ ผู้ใดประสงค์จะฆ่าสัตว์เพือ่การจําหน่ายเนือ้สัตว์ ให้แจ้งชนิดและจํานวนสัตว์ 
ทีจ่ะฆ่า แหล่งทีม่าของสัตว์ทีจ่ะฆ่า วนัและเวลาทีจ่ะฆ่าสัตว์ และช่ือของโรงฆ่าสัตว์ต่อ
พนักงานท้องถิ่นและเสียอากรการฆ่าสัตว์ตามอตัราทีก่าํหนดในกฎกระทรวง และหากเป็น
กรณีการฆ่าสัตว์เพือ่การส่งออกด้วย ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที ่
เมือ่ได้เสียอากรการฆ่าสัตว์ตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้พนักงานท้องถิ่นออกหลกัฐานการรับแจ้ง
เป็นหนังสือให้แก่ผู้ซ่ึงแจ้งความประสงค์ตามวรรคหน่ึง โดยต้องกาํหนดจํานวนสัตว์ 
แหล่งทีม่าของสัตว์ทีจ่ะฆ่า วนัและเวลาในการฆ่าสัตว์ เว้นแต่การฆ่าสัตว์เพือ่การส่งออกด้วย 
ให้พนักงานเจ้าหน้าทีอ่อกหลกัฐานการรับแจ้ง  
การแจ้งการฆ่าสัตว์และการออกหลกัฐานการรับแจ้งตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให้เป็นไป
ตามแบบหลกัเกณฑ์ และวธีิการทีรั่ฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กาํหนดโดย
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 



( ต่อ ) 

มาตรา ๓๒ ผู้ทีเ่สียอากรการฆ่าสัตว์ตามมาตรา ๓๑ วรรคหน่ึงแล้ว ต้องนําสัตว์ไปยงั 

โรงพกัสัตว์ และจะต้องฆ่าสัตว์น้ันตามหลกัฐานการรับแจ้งทีพ่นักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน

เจ้าหน้าทีอ่อกให้ตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง 



นายประสิทธ์ิ เกษตะระ - นิติกรชํานาญการ 

หัวหน้ากลุ่มคด ี2  

โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414-1415 

นายนภัสรพ ีพชิยเมธพนธ์ - นิตกิรปฏิบตัิการ 

กลุ่มคด ี2  

โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 1414-1415 

ตดิต่อสอบถาม 

น.สพ. สมชวน  รัตนมงัคลานนท์  

-ผู้อาํนวยการสํานักพฒันาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

-ทีป่รึกษาคณะกรรมาธิการวสิามญัพจิารณา

ร่างพระราชบัญญัตคิวบคุมการฆ่าและ

จําหน่ายเนือ้สัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



มาตรา ๖๕ ความผดิตามพระราชบัญญัตนีิท้ีม่ีโทษปรับสถานเดยีวหรือโทษจําคุกไม่เกนิหน่ึง

ปี ให้อธิบดหีรือผู้ซ่ึงอธิบดมีอบหมายมอีาํนาจเปรียบเทียบได้ 

เมือ่ผู้ต้องหาได้ชําระเงนิค่าปรับตามจํานวนทีเ่ปรียบเทยีบภายในระยะเวลาที่กาํหนดแล้ว ให้

ถือว่า คดเีลกิกนัตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพจิารณาความอาญา 

การเปรียบเทยีบตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามระเบียบทีอ่ธิบดกีาํหนด 

New 




	พรบ การฆ่าสัตว์ ver แจกจังหวัด เขต ๗
	พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์�เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42


