


 
การบริโภคภายในประเทศ 

 การส่งออก 

โรงงาน  
อาหารสตัว์ 

ฟาร์ม 

ปศุสัตว์ 

สถาน
ประกอบ
การผลิต 

สินค้า 

ปศุสัตว์ 

ระบบตรวจสอบ
ย้อนกลบัสนิค้าปศสุตัว์ 
ได้แก่ ไก่เนื้อ สุกร   

และโคเนื้อ 

พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 

ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย
การขอรับและออกใบรับรอง
มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 

พ.ศ. 2558 

พ.ร.บ.โรคระบาดสตัว์ พ.ศ. 2558 

พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 

 พ.ร.บ.ควบคมุการฆ่าสตัว ์ 
เพื่อการจ าหนา่ยเนือ้สตัว์ พ.ศ. 2559 





 สัตว์ที่ต้องมีการรบัรองให้จ าหน่ายเนือ้สัตว ์ตาม พ.ร.บ. นี้ ได้แก่ โค กระบือ แพะ แกะ สุกร นกกระจอกเทศ ไก่ 
เป็ด ห่าน และสัตว์อื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 การรับรองใหจ้ าหนา่ยเนือ้สัตว์ : การที่พนักงานตรวจโรคสัตว์ออกใบรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ภายหลังจากการ
ตรวจโรคและสารตกค้างท่ีมีในสัตว์หรือเนื้อสัตว์ก่อนน าเนื้อสัตว์ไปจ าหน่ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการ   
ฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

 ตรารับรองใหจ้ าหน่ายเนือ้สตัว์ : เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ท่ีใช้รับรองเนื้อสัตว์ตามแบบที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 
 บรรจภุัณฑ์ : ภาชนะบรรจุหรือวัตถุที่ใช้หรือห่อหุ้มเนื้อสัตว์ ไม่ว่าด้วยการใส่หรือวิธีการใดๆ เพื่อป้องกันมิให้

เนื้อสัตว์ได้รับการปนเปื้อน 
 ใบรับรองใหจ้ าหนา่ยเนือ้สตัว ์: เอกสารการรับรองเนื้อสัตว์ที่ออกโดยพนักงานตรวจโรคสัตว์เพื่อรับรองให้จ าหน่าย

เนื้อสัตว์ 



1. ชื่อโรงฆ่าสัตว์ 
2. ที่อยู่ของโรงฆ่าสัตว ์
3. ทะเบียนโรงฆ่าสัตว ์
4. ทะเบียนพนักงานตรวจโรคสัตว์ 
5. วันที่ผลิต 
6. รหัสในการบ่งชี้ชุดการผลิต (Lot number) และชุดย่อยการผลิต (Sub Lot number) (ถ้าม)ี 
7. ตราประทับรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ 







 มาตรา 37 ห้ามมิให้ผู้ใดช าแหละและตัดแต่งเน้ือสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเน้ือสัตว์ที่มิได้รับการ
รับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี ้
 มาตรา 38 ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายเน้ือสัตว์ที่มิได้รับการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ตาม
พระราชบัญญัตนิี ้
  
 

หยุดนะ!!! 
คุณท าผดิ พ.ร.บ. 

มาตรา 37 ต้องโทษจ าคกุไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไมเ่กิน 200,000 บาท หรือทั้งจ าทัง้ปรับ
มาตรา 38 ต้องโทษจ าคกุไมเ่กิน 1 ปี หรือปรับไมเ่กิน 100,000 บาท หรือทั้งจ าทัง้ปรับ 





 มาตรา 18 เมื่อได้ประกาศเขตควบคุมโรคระบาด เขตปลอดโรคระบาด หรือเขตกันชนโรคระบาดแล้ว   
ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามที่ระบุในประกาศดังกล่าวเข้าในหรือผ่านเขตนั้น เว้นแต่ได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากอธิบดีหรือสัตวแพทย์ซ่ึงอธิบดีมอบหมายทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย 

ใบอนญุาตใหเ้คลือ่นย้ายสัตวห์รือซากสัตวไ์ปยังท้องที่จงัหวดัอืน่ (ร.4) 
 มาตรา 22 เมื่อได้ประกาศก าหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวหรือประกาศก าหนดเขตโรคระบาดหรือเขตเฝ้าระวัง
โรคระบาด ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ตามที่ก าหนดในประกาศดังกล่าว เข้า ออก ผ่าน หรือภายใน
เขตนั้น เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจ าเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้าย  

ใบอนญุาตใหเ้คลือ่นย้ายสัตวห์รือซากสัตว ์เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว         
เขตโรคระบาดหรอืเขตเฝ้าระวงัโรคระบาด เฉพาะภายในจงัหวดั (ร.3) 

 

มาตรา 18 หรือมาตรา 22 ต้องโทษจ าคุกไมเ่กนิ 2 ปี 
หรือปรบัไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรบั 







 มาตรา 24 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดอันเกิดจากการค้าสัตว์หรือ   
ซากสัตว์ ผู้ใดท าการค้าหรือหาก าไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ดังต่อไปนี้ ต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียน 
 1. ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ กวาง สุกร หมูป่า สุนัข แมว 
 2. นก ไก่ เป็ด ห่าน รวมถึงไข่ส าหรับใช้ท าพันธุ ์
 3. ซากสัตว์ของสัตว์ตาม 1 หรือ 2 
 4. สัตว์หรือซากสัตว์ชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

มาตรา 24 ต้องโทษจ าคกุไมเ่กนิ 1 ปี หรือปรบัไม่เกนิ 
20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรบั 









 มาตรา 25 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้าเพื่อจ าหน่าย หรือจ าหน่ายซึ่งอาหารไม่บริสุทธิ์ อาหารปลอม อาหารที่  
ผิดมาตรฐานหรืออาหารอื่นท่ีรัฐมนตรีก าหนด โดยได้ก าหนดลักษณะของอาหารประเภทต่างๆ ดังน้ี 
1) อาหารไม่บรสิุทธิ ์ได้แก่ อาหารที่มีสิ่งท่ีน่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือปน หรือมีวัตถุเคมีเจือปนอันอาจเป็นเหตุให้

คุณภาพของอาหารลดลง หรืออาหารที่ผลิต บรรจุหรือเก็บรักษาไว้ไม่ถูกสุขลักษณะ  
 เนื้อสุกรที่มีการปนเปือ้นสารเรง่เนือ้แดง 

2) อาหารปลอม ได้แก่ อาหารที่ได้สับเปลี่ยนใช้วัตถุอื่นแทนบางส่วนหรือผลิตขึ้นเทียมอาหารอย่างหนึ่งอย่างใดและ
จ าหน่ายเป็นอาหารแท้อย่างนั้น หรืออาหารที่มีฉลากเพื่อลวงให้ผู้ซื้อเข้าใจผิดในเรื่องคุณภาพหรือลักษณะของอาหาร 
รวมท้ังอาหารที่ผลิตไม่ถูกต้องตามคุณภาพหรือมาตรฐานท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด จนท าให้เกิดโทษ หรือ
อันตราย 

3) อาหารผดิมาตรฐาน ได้แก่ อาหารที่ไม่ถูกต้องตามคุณภาพ หรือมาตรฐานที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดแต่ไม่ถึงขนาด
เป็นอาหารปลอม 

4) อาหารอืน่ที่รฐัมนตรีก าหนด ได้แก่ อาหารที่ไม่ปลอดภัยในการบริโภค หรือมีสรรพคุณไม่เป็นที่เชื่อถือ       
หรือมีคุณค่าต่อร่างกายในระดับที่ไม่เหมาะสม 



 มาตรา 25(1) ต้องโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 มาตรา 25(2) ต้องโทษจ าคุกต้ังแต่ 6 เดือนถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 
100,000 บาท 
 มาตรา 25(3) ต้องโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท  
 มาตรา 25(4) ต้องโทษจ าคุกไมเ่กิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 




