
ส ำนักพัฒนำระบบและรบัรองมำตรฐำนสินค้ำปศสุัตว ์
กรมปศสุัตว์



- ประกำศในรำชกจิจำนเุบกษำ ๒๖ กันยำยน ๒๕๕๙
- มีผลใช้บงัคับตัง้แต่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
- ให้ยกเลกิพระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆำ่สัตว์และจ ำหนำ่ยเนือ้สตัว ์๒๕๓๕ 

(มำตรำ ๓) 
- กฎกระทรวง ระเบียบ ค ำสั่ง ข้อบังคับ ที่ออกตำม พ.ร.บ. ๒๕๓๕
ถ้ำไม่ขัดแย้งกับ พ.ร.บ. ๒๕๕๙ ให้บังคับใช้ต่อไปจนกว่ำจะมีกฎกระทรวง 
ระเบียบ ค ำสั่ง ข้อบังคับ ที่ออกตำม พ.ร.บ. ๒๕๕๙ ใช้บังคับ (มำตรำ ๖๙) 



• จ ำนวน ๖๙ มำตรำ
• แบ่งออกเปน็ ๖ หมวด

- หมวด ๑ คณะกรรมกำรก ำกบัดูแลกำรประกอบกจิกำรฆำ่สัตว ์มำตรำ ๖ - ๑๔
- หมวด ๒ กำรประกอบกิจกำรฆำ่สตัว ์มำตรำ ๑๕ - ๒๙
- หมวด ๓ กำรฆ่ำสัตวเ์พือ่กำรจ ำหนำ่ยเนือ้สตัว ์มำตรำ ๓๐ - ๔๓
- หมวด ๔ กำรพักใชแ้ละกำรเพกิถอนใบอนญุำต มำตรำ ๔๔ - ๔๙
- หมวด ๕ พนักงำนเจ้ำหนำ้ที ่มำตรำ ๕๐ - ๕๓ 
- หมวด ๖ บทก ำหนดโทษ มำตรำ ๕๔ - ๖๕

• บทเฉพำะกำล มำตรำ ๖๖ - ๖๙ 



๑. ค ำนิยำม
๒. รัฐมนตรีผู้รักษำกำร
๓. กำรขออนุญำตประกอบกิจกำรฆ่ำสัตว์
๔. อำยุใบอนุญำต/ กำรโอน/ กำรเลิกประกอบกิจกำรฆ่ำสัตว์
๕. กำรแจ้งกำรฆ่ำสัตว์
๖. กำรรับรองให้จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์
๗.อ ำนำจพนักงำนตรวจโรคสัตว์
๘. สภำพบังคับทำงกฎหมำย (ปกครอง)
๙. สภำพบังคับทำงกฎหมำย (อำญำ)



“สัตว์”  หมำยควำมว่ำ โค กระบือ แพะ แกะ สุกร นกกระจอกเทศ ไก่ เป็ด ห่ำน และ
สัตว์อื่นตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง

“เนื้อสัตว์” หมำยควำมว่ำ เนื้อหรือส่วนอื่นของสัตว์ที่ตำยแล้วและยังมิได้ปรุงแต่งให้เป็น
อำหำรหรือมิได้ปรุงแต่งเพื่อให้คงอยู่ ไม่เน่ำเปื่อย ทั้งที่ช ำแหละแล้วและยังมิได้ช ำแหละ

“กำรช ำแหละและตดัแตง่เนื้อสตัว์” หมำยควำมวำ่ กำรแยกเนื้อสตัว์ตำมขัน้ตอนจำกสตัว์
ที่ตำยแล้วเป็นส่วนต่ำงๆ ที่บริโภคได้และบริโภคไม่ได้ เพื่อกำรจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์

“กำรจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์” หมำยควำมว่ำ กำรน ำเนื้อสัตว์ออกขำย จ่ำย แจก แลกเปลี่ยน 
ให้ โดยเพื่อประโยชน์ทำงกำรค้ำ และให้หมำยควำมรวมถึงกำรมีไว้ในครอบครองซึ่งเนื้อสัตว์เพื่อ
กำรจ ำหน่ำยด้วย



“คณะกรรมกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกำรประกอบ
กิจกำรฆ่ำสัตว์ (ชุดใหญ่)
“คณะกรรมกำรประจ ำจังหวัด” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรพิจำรณำ

แผนงำนกำรประกอบกิจกำรฆ่ำสัตว์ประจ ำจังหวัด (ชุดเล็ก)
“จังหวัด” ให้หมำยควำมรวมถึงกรุงเทพมหำนครด้วย
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ เทศบำล องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล กรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ และองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นอื่นที่
มีกฎหมำยจัดตั้ง แต่ไม่รวมถึงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด



“พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้
“พนักงำนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติกำร

ตำมพระรำชบัญญัตินี้
“นำยทะเบียน” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้เป็นนำยทะเบียนประจ ำจังหวัด
“ผู้อนุญำต” หมำยควำมว่ำ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำย
“ใบอนุญำต” หมำยควำมว่ำ ใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรฆ่ำสัตว์
“อธิบดี” หมำยควำมว่ำ อธิบดีกรมปศุสัตว์
“พนักงำนตรวจโรคสัตว์” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออธิบดี

แต่งตั้งให้มีอ ำนำจหน้ำที่ตรวจโรคสัตว์ หรือตรวจเนื้อสัตว์ตำมพระรำชบัญญัตินี้



๑. ผู้ประกอบวิชำชีพกำรสัตวแพทย์ หรือ
๒. บุคคลซึ่งผ่ำนกำรศึกษำอบรมด้ำนกำรตรวจโรคสัตว์และกำรตรวจ

เนื้อสัตว์ตำมหลักสูตรที่กรมปศุสัตว์หรือสัตวแพทยสภำให้กำรรับรอง และ
๓. ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมปศุสัตว์ (โยงมำตรำ ๑๔ (๙))

หมำยเหตุ : มำตรำ ๑๔ (๙) ร่ำงกฎกระทรวง
ก ำหนดหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขึ้นทะเบียน 
กำรเพกิถอนกำรขึ้นทะเบียนและคุณสมบัติของบุคคลซึ่งจะ
ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงำนตรวจโรคสัตว์ พ.ศ. ....



รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ + รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้
๑. รมว.กษ. ออกกฎกระทรวง + ประกำศ ตำม พ.ร.บ. นี้
๒. รมว.มท. ออกประกำศกำรช ำระค่ำอำกรกำรฆ่ำสัตว์ กำรคืนเงินอำกรกำรฆ่ำสัตว์ และ

กำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรรับรองให้จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ (ตำมมำตรำ ๔๒) 
๓. รมว.กษ.+ รมว.มท. ออกกฎกระทรวงก ำหนดอำกรและค่ำธรรมเนียมไม่เกินอัตรำท้ำย 

พ.ร.บ.นี้ รวมทั้งกำรลดหรือยกเว้นอำกรและค่ำธรรมเนียมตำม พ.ร.บ. นี้



ยื่นค ำขอรบัใบอนญุำต + แผนงำนกำรประกอบกจิกำรฆำ่สตัว์ ต่อนำยทะเบยีน (มำตรำ ๑๖)

นำยทะเบยีนตรวจสอบค ำขอแล้วเสนอคณะกรรมกำรประจ ำจงัหวดั (มำตรำ ๑๗)

คณะกรรมกำรประจ ำจงัหวดัพจิำรณำให้ควำมเหน็ชอบแผนงำนประกอบกิจกำรฆ่ำสตัว ์(๔๕ วัน) (มำตรำ ๑๘)

ผู้ขอรบัใบอนญุำตด ำเนนิกำรกอ่สรำ้งโรงฆำ่สตัว ์โรงพกัสัตว ์(มำตรำ ๑๙)

สร้ำงเสรจ็+ตดิเครือ่งจกัรเสรจ็ แจ้งใหค้ณะกรรมกำรประจ ำจงัหวดัตรวจสอบ (มำตรำ ๑๙)

สร้ำงไม่เปน็ไปตำมแผน คณะกรรมกำรฯ แจ้งใหป้รบัแกไ้ข (มำตรำ ๑๙)

สร้ำงเปน็ไปตำมแผน /ไม่สำมำรถแกไ้ขหรือปรบัปรุง เสนอไปยงัผูอ้นญุำต (มำตรำ ๑๙)

ผู้อนุญำตพจิำรณำอนญุำต (๓๐ วัน) (มำตรำ ๒๐)

เห็นชอบ ไม่เหน็ชอบ

ผู้ขอรบัใบอนญุำตแกไ้ข
ข้อแผนงำนประกอบกจิกำรฆ่ำสตัว์



กำรขอยืน่ค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรฆ่ำสตัว์

ผู้ประกอบกำร
มีควำมประสงค์

ประกอบกิจกำรฆ่ำสัตว์

1 แบบยื่นค ำขอรับ
ใบอนุญำต

ประกอบกิจกำรฆ่ำสัตว์
แผนประกอบ
กิจกำรฆ่ำสัตว์

2 ยื่นเอกสำรที่

ส ำนักงำนปศสุตัว์จงัหวดั

คณะกรรมกำรพิจำรณำแผนงำน
กำรประกอบกิจกำรฆ่ำสัตว์ประจ ำจังหวัด

3

ผู้ประกอบกำร
ด ำเนินกำรก่อสร้ำง

โรงฆ่ำสัตว์

4

คณะกรรมกำรพิจำรณำแผนงำน
ประกอบกิจกำรฆ่ำสัตว์ประจ ำจังหวัด

ตรวจประเมินโรงฆ่ำสัตว์

แบบยืน่ค ำขอรบัใบอนญุำต
ประกอบกจิกำรฆ่ำสตัว์

แผนประกอบกจิกำรฆ่ำสตัว์

6 5



: เหตุใดต้องให้คณะกรรมกำรฯ พิจำรณำก่อนสร้ำงโรงฆ่ำสัตว์
: คณะกรรมกำรฯ มำจำกหลำยหน่วยงำนจึงสำมำรถพิจำรณำ

กฎหมำยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแบบแปลนที่ต้องเป็นไปตำมสุขลักษณะ         
ถ้ำพบข้อแก้ไขผู้ประกอบกำรจะได้แก้ไขก่อนกำรก่อสร้ำง

: กรณีโรงฆ่ำที่สร้ำงเสร็จก่อนคณะกรรมกำรพิจำรณำจะสำมำรถ
ขออนุญำตได้หรือไม่ ? 

: สำมำรถขออนุญำตได้โดยคณะกรรมกำรฯจะตรวจสอบก่อนเสนอ
ผู้อนุญำต หำกพบข้อบกพร่องต้องท ำกำรแก้ไขตำมค ำแนะน ำของคณะ
กรรมกำรฯ ซึ่งกำรแก้ไขอำจจะส่งผลให้มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงของ
อำคำร



: บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรขออนุญำตประกอบกิจกำรฆ่ำสัตว์มีใครบ้ำง ?
: ๑. ผู้ประสงค์จะขออนุญำตประกอบกิจกำรฆ่ำสัตว์
๒. นำยทะเบียน > ปศุสัตว์จังหวัด
๓. คณะกรรมกำรประจ ำจังหวัด 

- กรุงเทพมหำนคร > ผวจ. + ผท. กรมควบคุมมลพิษ + ผท.กรม
ควบคุมโรค+ ผท.กรมโยธำฯ + ผู้แทนกรมโรงงำนฯ + ผท. กรมอนำมัย 
กทม.+ ผู้อ ำนวยกำรเขตพื้นที่ที่ระบุในค ำขอใบอนุญำต

- จังหวัดอื่น > ผวจ. + ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด+ 
ท้องถิ่นจังหวัด+ นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด+ โยธำธิกำรและผังเมือง
จังหวัด+ อุตสำหกรรมจงัหวดั+ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพื้นที่ ที่
ระบุในค ำขอรับใบอนุญำต+ผู้แทนหอกำรค้ำจังหวัด

๔. ผู้อนุญำต > อธิบดีหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด



: แผนประกอบกิจกำรฆ่ำสัตว์ด้วย ?
: ๑. วัน เดือน ปี ท่ีประสงค์จะประกอบกิจกำร
๒. ชื่อและที่อยู่ของผู้รับอนุญำตกรณีเป็นนิติบุคคลต้องยื่นแสดงเอกสำรเป็น

นิติบุคคลด้วย
๓. สถำนท่ีตั้งโรงฆ่ำสัตว์
๔. รำยละเอียดเกี่ยวกับโรงฆ่ำสัตว์ ประกอบด้วยเอกสำรอย่ำงน้อย ดังนี้
- แผนผังแสดงท่ีตั้งโรงฆ่ำสัตว์และโรงพักสัตว์และสิ่งปลูกสร้ำงภำยในบริเวณ          

ใกล้เคียง ในกระดำษ ขนำด A๒ หรือ A๓ จ ำนวน ๕ ชุด
- รำยกำรเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรผลิต 
- แผนภูมิแสดงขั้นตอนกระบวนกำรผลิต 
- ส ำเนำใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร  
- ส ำเนำผลวิเครำะห์คุณภำพน้ ำใช้และ/หรือน้ ำแข็ง ทำงเคมีทำงกำยภำพ 

และทำงจุลชีววิทยำไม่เกิน ๖ เดือน



: แผนประกอบกิจกำรฆ่ำสัตว์ด้วย ? (ต่อ)
: ๔. รำยละเอียดเกี่ยวกับโรงฆ่ำสัตว์ ประกอบด้วยเอกสำรอย่ำงน้อย ดังน้ี
- แบบแปลนแผนผังอำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงภำยในบริเวณโรงฆ่ำสัตว์ซึ่งถูกต้องตำม

มำตรำส่วน พร้อมด้วย ค ำอธิบำย รำยละเอียด โดยมคี ำรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุมและหรือบุคคลอื่น ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ในกระดำษขนำด A๒ หรือ A๓ 
จ ำนวน ๕ ชุด ประกอบด้วย 

๑) แบบแปลนพื้นอำคำรโรงฆ่ำสัตว์และโรงพักสัตว์ 
๒) แบบแปลนแสดงกำรติดต้ังเครื่องมือและเครื่องจักร
๓) แบบแปลนแสดงระบบกำรระบำยอำกำศ
๔) แบบแปลนแสดงระบบแสงสว่ำง 
๕) แบบแปลนแสดงระบบน้ ำดี
๖) แบบแปลนแสดงระบบระบำยน้ ำท้ิง 
๗) แบบแปลนแสดงระบบกำรบ ำบัดน้ ำเสีย



: ก ฎ ห ม า ย อื่น ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กับ ก า ร ข ออ นุ ญ า ต ตั้ ง โ ร ง ฆ่ า                 
มีอะไรบ้าง?

: ๑. พ.ร.บ. ควบคุมอำคำร ๒๕๒๒ (ใบอนุญำตสร้ำงอำคำร)
๒. พ.ร.บ. โรงงำนอุตสำหกรรม ๒๕๓๕ (ใบอนุญำตโรงงำน กรณีเข้ำข่ำย
โรงงำนอุตสำหกรรม)
๓. พ.ร.บ. กำรสำธำรณสุข ๒๕๓๕ (ใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่
เป็นอันตรำย)
๔. พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ๒๕๓๕   
(กรณีปล่อยน้ ำเสียลงสู่สิ่งแวดล้อม)
๕. พ.ร.บ. ผังเมือง ๒๕๑๘ (กำรก ำหนดสีตำมผังเมืองจังหวัด)



- อำยุใบอนุญำต มีอำยุ ๕ ปี นับแต่วันที่ออก (มำตรำ ๒๑)
- กำรต่อใบอนุญำต ให้ยื่นก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ  (มำตรำ ๒๓)
- กำรโอนใบอนุญำต ท ำได้ทั้งโดยนิติกรรมและโดยทำงมรดก
(มำตรำ ๒๔ มำตรำ ๒๕)
- กำรเลิกประกอบกิจกำรฆ่ำสัตว์ ต้องมีหนังสือแจ้งให้นำยทะเบียน

ทรำบ (มำตรำ ๒๘)



: โรงฆ่ำที่สร้ำงมำก่อน พ.ร.บ. นี้ประกำศมีหมดอำยุหรือไม่?
: โรงฆ่ำที่ได้รับอนุญำตก่อนที่ พ.ร.บ. 59 ประกำศใช้จะหมดอำยุพร้อม

กันในปี ๒๕๖๔ (มำตรำ ๖๗)

: กำรโอนใบอนุญำตสำมำรถกระท ำได้หรือไม่?
: สำมำรถกระท ำได้แต่เนื่องจำกกฎกระทรวงเรื่องกำรโอน (มำตรำ ๒๔) 

ยังไม่ประกำศใช้และ พ.ร.บ. ๒๕๓๕ ไม่ได้ก ำหนดวิธีกำรโอนไว้ ดังนั้น หำก
ต้องกำรโอนใบอนุญำตใหใช้ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ในกำรพิจำรณำโอน
ไปก่อน



๑. กำรแจ้งกำรฆ่ำสัตว์ (มำตรำ ๓๑)
๒. รับรองให้จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ (มำตรำ ๓๕)



วิธีกำรแจ้งกำรฆ่ำสัตว์เป็นไปตำมประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง กำรแจง้กำรฆ่ำสัตวแ์ละกำรออกหลกัฐำนกำรรับแจง้กำรฆ่ำสัตว ์
พ.ศ. ๒๕๖๐

• ผู้ประสงค์จะฆ่ำสตัว ์= เจ้ำของสตัว ์
• พนักงำนท้องถิน่ = พนักงำนเกบ็เงนิรำยได้ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่น
• พนักงำนเจำ้หน้ำที่ = สัตวแพทยป์ระจ ำโรงงำน

(กรณีฆ่ำในโรงฆ่ำสัตวเ์พือ่กำรสง่ออก EST.)





ผู้ประสงค์จะฆ่ำสัตว์มีหน้ำที่
๑. แจ้งชนิด จ ำนวนสัตว์ที่จะฆ่ำ แหล่งที่มำของสัตว์ที่จะฆ่ำ วันและเวลำที่
จ ะฆ่ ำสั ตว์ และชื่ อ ของ โรงฆ่ ำสั ตว์ ต่ อ พนั ก ง ำนท้ อ งถิ่ น ถ้ ำ เป็น โรงฆ่ ำ สั ตว์
เพื่อกำรส่งออกต้องแจ้งต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ (มำตรำ ๓๑)
๒. เสียอำกรกำรฆ่ำสัตว์ (มำตรำ ๓๑) 
๓. น ำสัตว์ไปยังโรงพักสัตว์ และฆ่ำสัตว์ตำมหลักฐำนที่พนักงำนท้องถิ่นหรือพนักงำน

เจ้ำหน้ำที่ออกให้ (มำตรำ ๓๒)



แหล่งท่ีมำคือ?
๑. ใบเคลื่อนย้ำยตำมใบอนุญำตเคลื่อนย้ำยสัตว์ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคระบำดสัตว์ 
๒. หนังสือรับรองแหล่งที่มำของสัตว์ที่ออกโดยปศุสัตว์จังหวัด หรือปศุสัตว์อ ำเภอ



: ถ้ำมีใบเคลื่อนย้ำยแล้วต้องหนังสือรับรองแหล่งมำหรือไม่?
: สำมำรถใชใ้บเคลือ่นย้ำยหรือหนังสือรับรองแหล่งที่มำใบใดใบหนึ่ง

ในกำรแจ้งกำรฆ่ำสัตว์ แต่หนังสือรับรองแหล่งที่มำไม่สำมำรถใช้แทนใบ
เคลื่อนย้ำยได้หำกได้รับกำรตรวจที่ด่ำนกักกันสัตว์





หน้ำที่ของพนักงำนท้องถิ่น
๑. รับแจ้งและออกหลักฐำนกำรรับแจ้งกำรฆ่ำสัตว์ภำยในประเทศ (มำตรำ ๓๑)
๒. เก็บค่ำอำกรกำรฆ่ำสัตว์ (มำตรำ ๓๑)
หน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
๑. รับแจ้งและออกหลักฐำนกำรรับแจ้งกำรฆ่ำสัตว์โรงฆ่ำสัตว์เพื่อกำรส่งออก
(มำตรำ ๓๑)



ผู้ประสงค์จะฆ่ำสัตว์

แจ้งกำรฆ่ำสัตว์ -วันและเวลำ
-จ ำนวนสัตว์
-แหล่งที่มำ
-ชนิดสัตว์

-ชื่อโรงฆ่ำสัตว์
พนักงำนท้องถิ่น

กำรแจง้กำรฆำ่สัตว์

โรงฆ่ำสัตว์

ออกหลักฐำนรับแจ้งกำรฆ่ำ



: สำมำรถแจ้งกำรฆ่ำสัตว์ล่วงหน้ำได้หรือไม่ ?
: ผู้ประสงค์จะฆ่ำสัตว์สำมำรถแจ้งล่วงหน้ำได้ไม่เกิน ๗ วัน

: ถ้ำแจ้งกำรฆ่ำสัตว์แล้วฆ่ำไม่หมดตำมวันและเวลำที่แจ้งต้องท ำอย่ำงไร ?
: ผู้ประสงค์จะฆ่ำสัตว์ต้องฆ่ำสัตว์ให้หมดภำยใน ๓ วันนับจำกวันที่
ระบุในวันแบบตอบรับกำรแจ้งฆ่ำ 

: สำมำรถแจ้งกำรฆ่ำสัตว์โดยระบุเป็นช่วงได้หรือไม่ ?
: ไม่สำมำรถกระท ำได้ ผู้ประสงค์จะฆ่ำสัตว์ต้องระบุวันที่ประสงค์จะฆ่ำสัตว์ 
ได้เพยีง ๑ วัน ดังนั้นผูป้ระสงคจ์ะท ำกำรฆำ่สัตวต์อ้งท ำกำรแจง้กำรฆ่ำสัตว์
ทุกวัน ยกเว้น ในกรณีกำรฆ่ำสัตว์ที่เคยแจ้งไว้แล้วแต่ท ำกำรฆ่ำไม่หมด



: กำรแจ้งกำรฆ่ำสัตว์ต้องเสียค่ำอำกร และค่ำธรรมเนียมใดบ้ำง?
: ผู้ประสงค์จะฆำ่สัตวเ์สียเพยีงค่ำอำกรกำรฆำ่สัตว์ เท่ำนั้น เนื่องจำก พ.ร.บ.

๒๕๕๙ ก ำหนดให้มีกำรเรียกเก็บเพียงค่ำอำกรกำรฆ่ำสัตว์เท่ำนั้น ไม่ได้ก ำหนดให้
สำมำรถเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมโรงฆ่ำสัตว์ และค่ำธรรมเนียมโรงพักสัตว์ได

: สำมำรถเรียกเก็บค่ำอำกรกำรฆ่ำสัตว์ตำมอัตรำแนบท้ำย พ .ร.บ. ๒๕๕๙
ได้เลยใช่หรือไม่?

: อัตรำค่ำอำกรค่ำสตัวใ์หเ้กบ็ตำมอัตรำที่ก ำหนดไวใ้นกฎกระทรวงฉบับที่ 4
แห่ง พ.ร.บ. ๒๕๓๕ เนื่องจำก พ.ร.บ. ๒๕๕๙ 
ยังไม่ประกำศกฎกระทรวงก ำหนดคำ่อำกรกำรฆำ่สัตว์

- โค ตัวละ ๑๒ บำท 
- กระบอื ตัวละ ๑๕ บำท 
- สุกร ตัวละ ๑๐ บำท 
- สุกรทีม่นี้ ำหนกัต่ ำกวำ ๒๒.๕ กิโลกรัม 
ตัวละ ๕ บำท 
- แพะ หรือแกะ ตัวละ ๔ บำท 
ไก เปด หรือหำน ตัวละ ๑๐ สตำงค์



• แจ้งกำรฆำ่สัตวต์่อพนักงำนท้องถิ่น (ถ้ำเปน็โรงส่งออกแจง้ต่อพนกังำนเจำ้หนำ้ที่)
• สำมำรถแจง้ลว่งหนำ้ได้ไมเ่กนิ ๗ วัน
• เอกสำรประกอบกำรแจง้ฆำ่

- ใบเคลือ่นย้ำย
- หนังสือรบัรองแหลง่ที่มำ

• แบบแจง้และตอบรบักำรฆำ่สัตว์
- พนักงำนท้องถิ่นเก็บต้นฉบบั
- ผู้แจง้ฆำ่
- ผู้ประกอบกจิกำรฆำ่สัตว์

แหล่งท่ีมำของสัตว์ที่จะฆ่ำ

ส ำเนำ



แจ้งแหล่งที่มำ

ต้องฆ่ำให้หมดภำยใน ๓ วัน



ผู้แต่งตัง้พนกังำนตรวจโรคสตัว์ >> (มำตรำ ๓๐) 
- ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งพนักงำนตรวจโรคสัตว์ส ำหรับ
โรงฆ่ำสัตว์ภำยในประเทศ
- อธิบดีกรมปศุสัตว์ แต่งตั้งพนักงำนตรวจโรคสัตว์ส ำหรับโรงฆ่ำสัตว์                
เพื่อกำรส่งออก



๖.อ ำนำจพนักงำนตรวจโรคสัตว์ 
(มำตรำ ๓๔ - มำตรำ ๓๕)

• กำรตรวจโรคสัตว์ ก่อน กำรฆ่ำสัตว์ (มำตรำ ๓๔)
• กำรตรวจโรคในเนื้อสัตว์ หลัง กำรฆ่ำสัตว์ (มำตรำ ๓๕)
• กำรรับรองให้จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ (มำตรำ ๓๕และ มำตรำ ๓๖)



กรณีที่พนักงำนตรวจโรคสัตว์
๑. มีเหตุอันควรสงสัยว่ำสัตว์ที่จะฆ่ำนั้นเป็นโรค หรือ
๒. มีเหตุอันควรสงสัยว่ำสัตว์ที่จะฆ่ำนั้นมีสำรตกค้ำงที่เป็นอันตรำยต่อผู้บริโภค หรือ
๓. มีเหตุอันควรสงสัยว่ำสัตว์ที่จะฆ่ำนั้นมีลักษณะไม่เหมำะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้น

เป็นอำหำร
อ ำนำจ : สั่งงดกำรฆำ่สตัวแ์ละแยกสัตว์นั้นไวเ้พื่อตรวจพิสจูน์ได้
กรณีที่พนกังำนตรวจโรคสตัว์ ตรวจพิสจูนแ์ล้วพบวำ่

๑. สัตว์ท่ีจะฆ่ำนั้นไม่เป็นโรค
๒. ไม่มีสำรตกค้ำงท่ีเป็นอันตรำยต่อผู้บริโภค หรือ
๓. มีลักษณะที่เหมำะสมท่ีจะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอำหำร

อ ำนำจ : สั่งให้ฆ่ำสัตว์นั้นได้



กรณีที่ปรำกฏวำ่สัตว์ที่ฆ่ำนัน้
๑. เป็นโรค หรือ
๒. มีสำรตกค้ำงที่เป็นอันตรำยต่อผู้บริโภค หรือ
๓. มีลักษณะไม่เหมำะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอำหำร

อ ำนำจ : สั่งท ำลำยเนือ้สัตว์นั้นทั้งหมดหรือบำงสว่น  
หรือสั่งใหจ้ดัท ำใหเ้ป็นเนือ้สตัวท์ี่เหมำะสมส ำหรับกำรบริโภคก่อนได้



*กำรตรวจโรคและกำรตรวจพิสูจน์สัตว์*

- ประกำศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำรตรวจโรคและกำรตรวจพิสูจน์โรคสัตว์
ในสัตว์ที่ฆ่ำในโรงฆ่ำสัตว์หรือฆ่ำนอกโรงฆ่ำสัตว์ และเนื้อสัตว์ของสัตว์
ที่ตำยโดยมิได้ถูกฆ่ำ เพื่อกำรรับรองให้จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐

- ประกำศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำรก ำหนดโรคหรือลักษณะของสัตว์หรือ
เนื้อสัตว์ที่ไม่เหมำะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอำหำรตำม
พระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆ่ำสัตว์เพื่อกำรจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๙



• มำตรำ ๓๕ เมื่อได้ฆ่ำสัตว์แล้ว ห้ำมมิให้ผู้ใดน ำเนื้อสัตว์ออกจำกโรงฆ่ำสัตว์
ก่อนท่ีพนักงำน ตรวจโรคสัตว์จะรับรองใหจ้ ำหน่ำยเนื้อสัตว์น้ัน

• ระเบียบกรมปศสุัตว์ว่ำด้วยกำรรับรองให้จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐



- บุคคลใดเปน็ผูแ้ต่งตั้งพนกังำนตรวจโรคสตัวส์ ำหรับ โรงฆ่ำสตัว์
ภำยในประเทศ ?

- บุคคลใดเปน็ผูแ้ต่งตั้งพนกังำนตรวจโรคสตัวส์ ำหรับ โรงฆ่ำสตัว ์                   
เพื่อกำรสง่ออก ?



ผู้แต่งตั้งพนักงำนตรวจโรคสัตว์ >> (มำตรำ ๓๐) 
๑. ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งพนักงำนตรวจโรคสัตว์

ส ำหรับโรงฆ่ำสัตว์ภำยในประเทศ
๒. อธิบดีกรมปศุสัตว์ แต่งตั้งพนักงำนตรวจโรคสัตว์ส ำหรับโรงฆ่ำสัตว์                

เพื่อกำรส่งออก



“กำรรับรองให้จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์” หมำยควำมว่ำ กำรที่พนักงำนตรวจโรคสัตว์
ออกใบรับรองให้จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ภำยหลังจำกกำรตรวจโรคและสำรตกค้ำง
ที่มีในสัตว์หรือ เนื้อสัตว์ก่อนน ำเนื้อสัตว์จ ำหน่ำยตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์เพื่อกำรจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์
“ตรำรับรองให้จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์” หมำยควำมว่ำ เครื่องหมำยหรือสัญลักษณ์ที่ใช้
รับรองเนื้อสัตว์ตำมแบบที่กรมปศสุัตว์ก ำหนด
“บรรจุภัณฑ์” หมำยควำมว่ำ ภำชนะบรรจุหรือวัตถุที่ใช้บรรจุหรือห่อหุ้มเนื้อสัตว์ 
ไม่ว่ำด้วยกำรใส่หรือวิธีกำรใด ๆ เพื่อป้องกันมิให้เนื้อสัตว์ได้รับกำรปนเปื้อน



“ใบรับรองให้จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์” หมำยควำมว่ำ เอกสำรกำรรับรองเนื้อสัตว์ที่ออกโดย
พนักงำนตรวจโรคสัตว์เพ่ือรับรองให้จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆ่ำสตัว์
เพื่อกำรจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้

(๑) ใบรับรองให้จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ในโรงฆ่ำสัตว ์(แบบ รน. ๑)
(๒) ใบรับรองให้จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ที่ตำยโดยมิได้ถูกฆ่ำ (แบบ รน. ๒)
(๓) ใบรับรองให้จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ที่ฆ่ำนอกโรงฆ่ำสตัว ์(แบบ รน. ๓)



เมื่อพนักงำนตรวจโรคสัตว์ท ำกำรตรวจเนื้อสัตว์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้พนักงำนตรวจโรค
สัตว์รับรองให้จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์โดยวิธี
๑. ประทับตรำรับรองให้จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ทีเ่นื้อสัตว์อย่ำงน้อย ๑ จุด บนชิ้นส่วนท่ีมี
ขนำดใหญ่ (Primal cut) ทุกช้ิน โดยชนิดของสีท่ีจะใช้ประทับตรำรับรองให้จ ำหน่ำยนั้น
ต้องเป็นสีท่ีได้รับอนุญำตให้ใช้สัมผัสอำหำรหรือพิมพ์อยู่บนบรรจุภัณฑ์เนื้อสัตว์นั้นได้

๒. พนักงำนตรวจโรคสัตว์ออกใบรับรองให้จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ตำมแบบรับรองให้จ ำหน่ำย
เนื้อสัตว์ที่ฆ่ำในโรงฆ่ำสัตว์ (แบบ รน. ๑) ทั้งนี้ กำรออกใบรับรองให้จ ำหน่ำยเนื้อสัตวท์ี่
ฆ่ำในโรงฆ่ำสัตว์ ให้ออกหนึ่งใบรับรองต่อหนึ่งสถำนที่ปลำยทำง

ระเบียบกรม การรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์.pdf


กรณีบรรจุภัณฑ์เนื้อสัตว์ ที่ต้องระบุรำยละเอียดอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อโรงฆ่ำสัตว์
(๒) ที่อยู่ของโรงฆ่ำสัตว์
(๓) ทะเบียนโรงฆ่ำสัตว์
(๔) ทะเบียนพนักงำนตรวจโรคสัตว์
(๕) วันที่ผลิต
(๖) รหัสในกำรบ่งชี้ชุดกำรผลิต (Lot number) และชุดย่อย

กำรผลิต (Sub Lot number)(ถ้ำม)ี



 พนักงำนตรวจโรคสัตว์เป็นผู้รับรองให้จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์
 ห้ำมน ำเนื้อสัตว์ออกจำกโรงฆ่ำสัตว์ก่อนที่ได้รับกำรรับรอง
 ออกเอกสำร รน.1 หนึ่งใบต่อหน่ึงสถำนที่ปลำยทำง
 สถำนท่ีจ ำหน่ำยต้องพิสูจน์ว่ำเน้ือสัตว์ที่ขำยผ่ำนกำรรับรองให้จ ำหน่ำย



หรือรน.1

ประทับ
ตรำซำก

ประทับตรำ
บรรจภุัณฑ์

รับรอง
ให้จ ำหนำ่ย



แผนผังแสดงกำรออก รน.1

โรงฆ่ำสตัว์

สถำนทีจ่ ำหนำ่ย (ยี่ปั๊ว)

สถำนทีจ่ ำหนำ่ยสถำนทีจ่ ำหนำ่ย สถำนทีจ่ ำหนำ่ย

สถำนทีต่ดัแตง่ ศูนย์กระจำยสนิคำ้/หอ้งเยน็ สถำนทีผ่ลติอำหำร

ส ำเนำรน.1



- แจ้งเตอืน (มำตรำ ๔๗)

- พักใช้ ใบอนญุำต (มำตรำ ๔๕) ครั้งละไม่เกนิ ๓๐ วัน

- เพิกถอนใบอนุญำต (มำตรำ ๔๖) 



กำรแจง้เตือน
• มำตรำ ๔๔ เมื่อปรำกฏว่ำผู้รับใบอนุญำตผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำม

กฎกระทรวงที่ออกตำม มำตรำ ๑๔ (๕) (๖) หรือ (๘) ให้พนักงำน
เจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจออกค ำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญำตปฏิบัติให้ถูกต้อง
ภำยในเวลำอันสมควร



กำรแจง้เตอืน
• ก่อนสั่งพักใช้ใบอนุญำตตำมมำตรำ ๔๕ หรือเพิกถอนใบอนุญำตตำมมำตรำ 

๔๖  ผู้อนุญำตอำจมีหนังสือเตือนให้ผู้รับใบอนุญำตปฏิบัติให้ถูกต้องภำยใน
เวลำที่ก ำหนดก่อนก็ได้

• กำรส่งหนังสือเตือนให้ส่งแก่ผู้รับใบอนุญำต ในกรณีที่ ไม่พบตัวผู้รับ
ใบอนุญำตให้ปิดหนังสือเตือนไว้ ณ สถำนที่ประกอบกิจกำรฆ่ำสัตว์ที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญำตและให้ถือว่ำผู้รับใบอนุญำตได้ทรำบค ำเตือนนั้นแล้วตั้งแต่วันปิด
หนังสือเตือน



กำรพักใชใ้บอนญุำต (มำตรำ ๔๕)
• ผู้อนุญำตมีอ ำนำจสั่ งพักใช้ใบอนุญำต เมื่อปรำกฏว่ำผู้รับ 
ใบอนุญำตไม่ปฏิบัติตำมที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีค ำสั่ง

• พักใช้ ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่วันที่แจ้งให้ผู้รับใบอนุญำต
ทรำบ โดยผู้อนุญำตจะเพิกถอนค ำสั่งพักใช้ใบอนุญำตก่อนครบ
ก ำหนดก็ได้ เมื่อเหตุในกำรออกค ำสั่งพักใช้ใบอนุญำตสิ้นสุดลง



กำรเพิกถอนใบอนุญำต (มำตรำ ๔๖)
• ผู้อนุญำตมีอ ำนำจสั่งเพิกถอนใบอนุญำตได้ เมื่อปรำกฏว่ำผู้รับ

ใบอนุญำตฝ่ำฝืนค ำสั่งพักใช้ใบอนุญำต หรือผู้รับใบอนุญำตเคยถูกสั่ง
พักใช้ใบอนุญำตและได้กระท ำกำรอันเป็นเหตุให้ต้องถูกพักใช้ใบอนุญำต
ตำมมำตรำ ๔๕ อีกภำยในหนึ่งปี



พบข้อบกพร่อง ไม่พบข้อบกพร่อง

ไม่พบข้อบกพร่อง

แจ้งเตือน

พนักงำนเจ้ำที่เข้ำตรวจประเมิน

พบข้อบกพร่อง

พนักงำนเจ้ำที่เข้ำตรวจประเมิน

พักใช้

ไม่พบข้อบกพร่อง

พนักงำนเจ้ำที่เข้ำตรวจประเมิน

พบข้อบกพร่อง

พักใช้ เพิกถอน

• โดยผู้อนุญำตหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
• ก ำหนดระยะเวลำแก้ไข

• ครบก ำหนดระยะเวลำที่ก ำหนด

• โดยผู้อนุญำต
• ระยะเวลำไม่เกนิ 30 วัน

• ด ำเนินกำร



๙. สภำพบงัคบัทำงกฎหมำย 
(อำญำ)

บทก ำหนดโทษ
- ปรับ
- จ ำคุก



ตัวอย่ำงที่ ๑ โรงฆ่ำเถื่อน
ฐำนควำมผิด : ผู้ใดฆ่ำสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกผู้อนุญำต (มำตรำ ๑๕)
บทลงโทษ : ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินสำมปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบำท หรือทั้งจ ำ

ทั้งปรับ (มำตรำ ๕๖)
ตัวอย่ำงที่ ๒ ไม่แจ้งกำรฆ่ำสัตว์
ฐำนควำมผิด : ผู้ใดไม่แจ้งกำรฆ่ำสัตว์ ไม่แจ้งชนิดและจ ำนวนสัตว์ที่จะฆ่ำ แหล่งที่มำของสัตว์

ที่จะฆ่ำ วันและเวลำที่จะฆ่ำสัตว์ และชื่อของโรงฆ่ำสัตว์ต่อพนักงำนท้องถิ่น
หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ (มำตรำ ๓๑)

บทลงโทษ : ปรับเรียงตำมรำยตัวของสัตว์ ดังต่อไปนี้ (มำตรำ ๖๐) 
(1) โคหรือกระบือ ตัวละไม่เกินห้ำหมื่นบำท 
(2) แพะ แกะ สุกร หรือนกกระจอกเทศ ตัวละไม่ เกินสองหมื่น

บำท 
(3) ไก่ เป็ด ห่ำน ตัวละไม่เกินหนึ่งพันบำท 
(4) สัตว์อื่น ตัวละไม่เกินสองหมื่นบำท 

๙. สภำพบงัคบัทำงกฎหมำย 
(อำญำ)



ตัวอย่ำงที่ ๓ โรงฆำ่ฆำ่สตัว์เกนิจำกที่แจ้ง
ฐำนควำมผดิ : ผู้รับใบอนุญำตฆ่ำสัตว์ฆ่ำสัตว์เกินจ ำนวนสัตว์ท่ีผู้ประสงค์จะฆ่ำได้แจ้งไว้ 

(มำตรำ ๓๑)
บทลงโทษ : ปรับเรียงตำมรำยตัวของสัตว์ ดังต่อไปนี้ (มำตรำ ๖๑) 

(1) โคหรือกระบือ ตัวละไม่เกินห้ำหมื่นบำท 
(2) แพะ แกะ สุกร หรือนกกระจอกเทศ ตัวละไม่ เกินสอง

หมื่นบำท 
(3) ไก่ เป็ด ห่ำน ตัวละไม่เกินหนึ่งพันบำท 
(4) สัตว์อื่น ตัวละไม่เกินสองหมื่นบำท

๙. สภำพบงัคับทำงกฎหมำย 
(อำญำ)



ตัวอย่ำงที่ ๔ 
ฐำนควำมผิด : ผู้ใดน ำสัตว์เนื้อสัตว์ออกจำกโรงฆ่ำสัตว์ก่อนที่พนักงำนตรวจโรคสัตว์ จะ

รับรองให้จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ (มำตรำ ๓๕)
บทลงโทษ : ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำทหรือ        

ทั้ง จ ำทั้งปรับ (มำตรำ ๖๒)

๙. สภำพบงัคับทำงกฎหมำย 
(อำญำ)



บรรดำควำมผิดตำม พ.ร.บ.นี ้ที่มีโทษปรบัสถำนเดยีวหรอืโทษจ ำคุกไม่
เกิน ๑ ปี ให้อธิบดหีรือผูซ้ึง่อธิบดมีอบหมำยมีอ ำนำจเปรียบเทียบได้ และ
เมื่อผู้ต้องหำได้ช ำระเงินค่ำปรับตำมจ ำนวนที่เปรียบเทียบภำยในระยะเวลำ
ที่ก ำหนดแล้ว ให้ถือว่ำคดีเลิกกันตำมบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมำยวิธี
พิจำรณำควำมอำญำ

วรรคสอง กำรเปรียบเทียบตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมระเบียบที่
อธิบดีก ำหนด (มำตรำ ๖๕)

๙. สภำพบงัคับทำงกฎหมำย 
(อำญำ)



กำรปฏิบตักิำรบงัคบัใชก้ฎหมำย

เจ้ำหนำ้ที่
• ส ำนักงำนพฒันำระบบและคณุภำพสนิค้ำปศสุตัว์
• เจ้ำหนำ้ที่ทหำร
• ปศข. 1 , ปศจ.ปทุมธำน ี
• ปศจ.ในเขตพื้นที่ เขต 1 , ปศ.พท.กทม.
• กองสำรวตัรและกักกนั
• ด่ำนกักกนัสตัวร์ำชบุรี นครปฐม ชัยนำท สุพรรณบุรี อยุธยำ สระบุร ี 

ลพบุรี



สถำนที่
โรงฆ่ำสัตว์ไม่มีเลขที่ ซ.คลองหลวง 54
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธำนี

กำรปฏิบตักิำรบงัคบัใชก้ฎหมำย



ของกลำง
• ชิ้นส่วนซำกโคช ำแหละ    500 กก.      150,000 บำท
• มีดช ำแหละ 1 เล่ม          400 บำท
• ที่ลับมีด 1 อัน 100 บำท
• มีดปลำยแหลม               9 เล่ม        1,800 บำท
• เครื่องชั่ง 2 อัน 1,000 บำท 
• รอกยก 1 อัน 10,000 บำท

กำรปฏิบตักิำรบงัคบัใชก้ฎหมำย



กำรปฏิบัติกำรบังคบัใช้กฎหมำย
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กำรปฏิบัติกำรบังคับใช้กฎหมำย




