
พระราชบญัญติัควบคุมการฆ่าสตัวเ์พื่อการ
จ าหน่ายเน้ือสตัว ์พ.ศ. ๒๕๕๙
กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์
ส านกัพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา้ปศุสัตว์



เหตุผล

รายละเอียด สาระส าคญั
โดยท่ีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่าย

เน้ือสัตว์ซ่ึงใช้บังคับมาตั้ งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีสาระส าคัญและ
รายละเอียดบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการฆ่า
สัตวท่ี์ยงัขาดเอกภาพ ระบบการควบคุมและตรวจสอบสุขอนามัยใน
กระบวนการฆ่าสัตว์ย ังไม่ได้มาตรฐานและไม่ครอบคลุมถึง
กระบวนการขนส่งเน้ือสัตว์  ดังนั้ น เพื่อก าหนดหลกัเกณฑ์การ
อนุญาตใหมี้เอกภาพ โดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาอนุญาตตั้งแต่ตน้ และสร้างระบบการควบคุมตรวจสอบ
คุณภาพในกระบวนการฆ่าสัตวแ์ละการขนส่งเน้ือสัตว ์รวมถึงการ
ช าแหละและตดัแต่งเน้ือสัตวเ์พื่อการจ าหน่ายให้ไดม้าตรฐานยิ่งข้ึน 
และเพื่อสร้างความปลอดภยัดา้นอาหารอนัเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภค
ให้ ได้บ ริ โภค เ น้ื อสั ตว์ ท่ี ถู ก สุขอนามัย  จึ ง จ า เ ป็นต้อ งตรา
พระราชบญัญติัน้ี

เพื่อก าหนดหลกัเกณฑก์ารอนุญาตให้
มีเอกภาพ โดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมี
ส่วนร่วมในการพิจารณาอนุญาตตั้ งแต่
ต้น  แ ล ะ ส ร้ า ง ร ะ บบ ก า ร ค วบ คุ ม
ตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการฆ่า
สัตว์และการขนส่ง เ น้ือสัตว์  จน ถึง
สถานท่ีตดัแต่งและช าแหละเน้ือสัตว์



มาตรา ๑

รายละเอียด สาระส าคญั
ช่ือพระราชบญัญติั “พระราชบญัญติัควบคุมการฆ่า

สตัวเ์พื่อการจ าหน่ายเน้ือสตัว ์พ.ศ. ๒๕๕๙”
-



มาตรา ๒

รายละเอียด สาระส าคญั
พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดหกสิบ

วนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป
-



มาตรา ๓

รายละเอียด สาระส าคญั
ใหย้กเลิกพระราชบญัญติัควบคุมการฆ่าสตัวแ์ละ

จ าหน่ายเน้ือสตัว ์พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎหมายลูกท่ีออกตาม พ.ร.บ.เก่า และไม่แยง้กับ

พ.ร.บ.ฉบบัน้ี และยงัไม่มีกฎหมายลูกฉบบัใหม่ ให้ใช้
ต่อไปจนกวา่จะมีกฎหมายลูกฉบบัใหม่



มาตรา ๔

รายละเอียด สาระส าคญั
ในพระราชบญัญติัน้ี
“สัตว์” หมายความว่า  โค  กระบือ แพะ แกะ สุกร 

นกกระจอกเทศ ไก่ เป็ด ห่าน และสัตวอ่ื์นตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

“การประกอบกิจการฆ่าสัตว์” หมายความว่า  การ
ด าเนินการฆ่าสตัวใ์นโรงฆ่าสตัวเ์พื่อการจ าหน่ายเน้ือสตัว์

“เน้ือสัตว”์ หมายความว่า เน้ือหรือส่วนอ่ืนของสัตวท่ี์ตาย
แล้วและยงัมิได้ปรุงแต่งให้เป็นอาหารหรือมิได้ปรุงแต่ง
เพื่อให้คงอยู่ไม่เน่าเ ป่ือย ทั้ ง ท่ีช าแหละแล้วและย ังมิได้
ช าแหละ

“ช าแหละและตดัแต่งเน้ือสัตว”์ หมายความว่า การแยก
เน้ือสัตว์ตามขั้นตอนจากสัตว์ท่ีตายแล้วเป็นส่วนต่าง ๆ ท่ี
บริโภคไดแ้ละบริโภคไม่ได ้เพื่อการจ าหน่ายเน้ือสตัว์

เพิ่มนกกระจอกเทศเป็นสตัวต์าม พ.ร.บ.น้ี
นิยามค าว่า “การประกอบกิจการฆ่าสัตว์”

หมายถึง การฆ่าสตัวเ์พื่อการจ าหน่าย
นิยามค าวา่ “เน้ือสัตว”์ หมายถึง ซากสัตวท่ี์ยงั

ไม่ได้ปรุงแต่งเป็นอาหารหรือถนอมไม่ให้เน่า
เป่ือย 

นิยามค าว่า “ช าแหละและตดัแต่งเน้ือสัตว์” 
หมายถึง การแยกช้ินส่วนซากสัตว์เพื่อการ
จ าหน่าย



มาตรา ๔ (ต่อ)

รายละเอียด สาระส าคญั
“การจ าหน่ายเ น้ือสัตว์” หมายความว่า  การน า

เน้ือสัตว์ออกขาย จ่าย แจก แลกเปล่ียน ให้ โดยเพื่อ
ประโยชน์ในทางการคา้ และให้หมายความรวมถึงการ
มีไวใ้นครอบครองซ่ึงเน้ือสตัวเ์พื่อการจ าหน่ายดว้ย

“โรงพกัสัตว์” หมายความว่า สถานท่ีพกัสัตวห์รือ
กกัสตัวก่์อนท าการฆ่าตามพระราชบญัญติัน้ี

“โรงฆ่าสัตว”์ หมายความวา่ สถานท่ีท่ีก าหนดใหท้ า
การฆ่าสตัวต์ามพระราชบญัญติัน้ี

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการ
ก ากบัดูแลการประกอบกิจการฆ่าสตัว์

“คณะกรรมการประจ าจังหวัด” หมายความว่า 
คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่า
สตัวป์ระจ าจงัหวดั

นิยามค าว่า “การจ าหน่ายเน้ือสัตว์” หมายถึงการ
จ าหน่าย จ่าย แจก แลกเปล่ียน เพื่อการค้า หรือมีไว้
ครอบครอง

นิ ย า ม ค า ว่ า  “ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ” ห ม า ย ถึ ง 
คณะกรรมการก ากบัดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตวท่ี์
มีปลดักระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน

นิยามค าวา่ “คณะกรรมการประจ าจงัหวดั” หมายถึง 
คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่า
สตัวป์ระจ าจงัหวดัท่ีมีผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธาน 



มาตรา ๔ (ต่อ)

รายละเอียด สาระส าคญั
“จงัหวดั” ใหห้มายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร
“องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า 

เทศบาล องคก์ารบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร 
เมืองพทัยา และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีมี
กฎหมายจัดตั้ ง แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วน
จงัหวดั

“พนักงานตรวจโรคสัตว์” หมายความว่า ผูซ่ึ้ง
ผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรืออธิบดี
แต่งตั้ งให้มีอ านาจหน้าท่ีตรวจโรคสัตว์ หรือตรวจ
เน้ือสัตวต์ามพระราชบญัญติัน้ี 

“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผูซ่ึ้งอธิบดี
แต่งตั้งใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี

นิยามค าวา่ “พนกังานเจา้หนา้ท่ี” หมายถึง ผูท่ี้อธิบดี
กรมปศุสตัวแ์ต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ท่ี



มาตรา ๔ (ต่อ)

รายละเอียด สาระส าคญั
“พนกังานทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งผูบ้ริหาร

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่งตั้งใหป้ฏิบติัการตาม
พระราชบญัญติัน้ี

“นายทะเบียน” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งอธิบดีแต่งตั้งให้
เป็นนายทะเบียนประจ าจงัหวดั

“ผูอ้นุญาต” หมายความวา่ อธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดี
มอบหมาย

“ใบอนุญาต” หมายความวา่ ใบอนุญาตใหป้ระกอบ
กิจการฆ่าสตัว์

“อธิบดี” หมายความวา่ อธิบดีกรมปศุสตัว์
“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตาม

พระราชบญัญติัน้ี

นิยามค าวา่ “พนกังานทอ้งถ่ิน” หมายถึง ผูท่ี้
ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่งตั้งใหป้ฏิบติั
หนา้ท่ี

นิยามค าวา่ “นายทะเบียน” หมายถึง ปศุสตัวจ์งัหวดั
นิยามค าวา่ “ผูอ้นุญาต” หมายถึง ผูว้า่ราชการจงัหวดั

รวมถึงกรุงเทพมหานคร



มาตรา ๕

รายละเอียด สาระส าคญั
ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติั
น้ี

ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอ านาจออก
กฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี เวน้
แต่การออกกฎกระทรวงก าหนดอากรและค่าธรรมเนียมไม่เกิน
อตัราทา้ยพระราชบญัญติัน้ี รวมทั้งการลดหรือยกเวน้อากรและ
ค่าธรรมเนียมตามพระราชบญัญติัน้ี ใหเ้ป็นอ านาจของ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทย และการออกประกาศตามมาตรา ๔๒ ใหเ้ป็น
อ านาจของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย

กฎกระทรวงนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ให้
ใชบ้งัคบัได้

• รมว.กษ. และรมว.มท. เป็นรัฐมนตรีรักษาการตาม
พระราชบญัญติัน้ี
• รมว.กษ.ออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อ
ปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
• รมว.กษ.และรมว.มท. ออกกฎกระทรวงก าหนด
อ า ก ร แ ล ะ ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ไ ม่ เ กิ น อั ต ร า ท้ า ย
พระราชบญัญติัน้ี รวมทั้งการลดหรือยกเวน้อากรและ
ค่าธรรมเนียม
• รมว.มท. ออกประกาศเร่ืองการช าระอากร การคืนเงิน
อากร และการช าระค่าธรรมเนียมการรับรองให้
จ  าหน่ายเน้ือสตัว์



มาตรา ๖

รายละเอียด สาระส าคญั

ใหมี้คณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกวา่ “คณะกรรมการก ากบัดูแลการประกอบ
กิจการฆ่าสัตว”์ ประกอบดว้ย ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
กรรมการ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรม
ควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง อธิบดี
กรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน อธิบดีกรม
อนามยั เลขาธิการคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ประธานสภาหอการคา้แห่ง
ประเทศไทยหรือผูแ้ทน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือผูแ้ทน
และนายกสัตวแพทยสภาเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง และผูท้รงคุณวุฒิซ่ึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งจ  านวนไม่เกินห้าคน เป็น
กรรมการ

ใหอ้ธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง ตอ้งมีความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือ

ประสบการณ์ในด้านการค้า การลงทุน การตลาด การเล้ียงสัตว์ หรือการ
ประกอบกิจการฆ่าสตัว์

คณะกรรมการก ากบัดูแล
การประกอบกิจการฆ่าสตัว์
ประกอบดว้ย คณะกรรมการ
โดยต าแหน่ง ๑๓ คน
และผูท้รงคุณวฒิุ ๕ คน โดยมี
ปลดักระทรวงเกษตรฯ เป็น
ประธาน อธิบดีกรมปศุสตัว์
เป็นกรรมการและเลขานุการ 



มาตรา ๗

รายละเอียด สาระส าคญั

กรรมการผูท้รงคุณวฒิุมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี
ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้ งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิแทนกรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงพน้จากต าแหน่งก่อนวาระ หรือแต่งตั้งกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุเพิ่มข้ึนในระหวา่งท่ีกรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงแต่งตั้งไว้
แลว้ยงัมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งแทนต าแหน่งท่ีว่าง
หรือเป็นกรรมการเพิ่มข้ึน อยูใ่นต าแหน่งเท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่อง
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงแต่งตั้งไวแ้ลว้

เม่ือครบก าหนดตามวาระในวรรคหน่ึง หากยงัมิได้แต่งตั้ ง
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิข้ึนใหม่ ให้กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งใหม่เขา้รับหนา้ท่ี

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระ อาจไดรั้บ
แต่งตั้งอีกได ้แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระไม่ได้

ผูท้รงคุณวฒิุมีวาระคร้ังละ ๓ ปี
ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง ผู ้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ แ ท น

ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงพน้จากต าแหน่งก่อนวาระ 
หรือแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเพิ่มข้ึน 
ให้อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่
ของผูท้รงคุณวฒิุเดิม

เม่ือครบก าหนดตามวาระแลว้ ยงัมิได้
แ ต่ ง ตั้ ง ผู ้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ข้ึ น ใ ห ม่ ใ ห้
ผูท้รงคุณวุฒิเดิมอยู่ในต าแหน่งจนกว่าจะ
แต่งตั้งผูท้รงคุณวฒิุใหม่

ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ ด ารงต าแหน่งติดต่อกันไม่เกิน ๒ 
วาระ



มาตรา ๘

รายละเอยีด สาระส าคญั

นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุ พน้จากต าแหน่งเม่ือ

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้

ออก เพราะบกพร่องต่อหนา้ท่ี มีความประพฤติเส่ือม
เสีย หรือหยอ่นความสามารถ

(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ

(๕) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้
จ  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดย
ประมาทหรือความผดิลหุโทษ

ผูท้รงคุณวฒิุนอกจากพน้ต าแหน่งตามวาระ จะพน้
จากต าแหน่งไดอี้ก จากสาเหตุ

(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รมว.กษ.ใหอ้อก เพราะบกพร่องต่อหนา้ท่ี มี

ความประพฤติเส่ือมเสีย หรือหยอ่นความสามารถ
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้

ความสามารถ
(๕) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้

จ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดย
ประมาทหรือความผดิลหุโทษ



มาตรา ๙

รายละเอียด สาระส าคญั
คณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี
(๑) ใหค้  าแนะน าต่อรัฐมนตรีในการก าหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมและ

สนบัสนุนใหมี้การประกอบกิจการฆ่าสตัวท่ี์ไดม้าตรฐานตาม
พระราชบญัญติัน้ี

(๒) ใหค้  าแนะน าต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน
การออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๔

(๓) พิจารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ตามพระราชบญัญติัน้ี
(๔) ก ากบัดูแลการอนุญาตและการประกอบกิจการฆ่าสตัวใ์หเ้ป็นไป

ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในพระราชบญัญติัน้ี
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบติัการอยา่งหน่ึง

อยา่งใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย
(๖) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนบญัญติัให้

เป็นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ก าหนดหนา้ท่ีของคณะ
กรรมการฯ



มาตรา ๑๐

รายละเอียด สาระส าคญั

การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุม
ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะ
เป็นองคป์ระชุม

ในการประชุมคณะกรรมการ ถา้ประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชุม
เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม

การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 
กรรมการคนหน่ึงใหมี้เสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด

การประชุมคณะกรรมการตอ้งมีกรรมการมาประชุม
ไม่นอ้ยกวา่ ๙ จึงจะเป็นองคป์ระชุม

ในการประชุมคณะกรรมการ ถา้ประธานกรรมการ
ไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชุม
เลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม

การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 
กรรมการคนหน่ึงใหมี้เสียงหน่ึง ในการลงคะแนน ถา้
คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียง
เพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด



มาตรา ๑๑

รายละเอียด สาระส าคญั

ในการประชุม ถา้มีการพิจารณาเร่ืองท่ีกรรมการ
ผูใ้ดมีส่วนไดเ้สีย กรรมการผูน้ั้นไม่มีสิทธิเขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงในเร่ืองนั้น

กรรมการผูใ้ดท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียไม่ใหเ้ขา้ประชุม



มาตรา ๑๒

รายละเอียด สาระส าคญั

การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหน้ าบทบญัญติั
มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม

ถา้คณะกรรมการฯ มีการตั้งคณะอนุกรรมการ ให้
เอามาตรา ๑๐ และ ๑๑ มาบงัคบัใช ้ ทั้งในเร่ืององค์
ประชุม การวนิิจฉยั การออกเสียง การมีส่วนไดส่้วน
เสีย



มาตรา ๑๓

รายละเอียด สาระส าคญั

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ให้
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการมีอ านาจออก
ค าสัง่เป็นหนงัสือเรียกผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้งมาใหถ้อ้ยค าหรือ
ใหส่้งเอกสารหรือวตัถุใด ๆ มาเพื่อประกอบการ
พิจารณาได้

คณะกรรมการฯ หรือคณะอนุกรรมการมีอ านาจ
เรียกผูเ้ก่ียวขอ้งมาใหถ้อ้ยค าหรือใหส่้งเอกสารหรือวตัถุ
ใด ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาได้



มาตรา ๑๔

รายละเอียด สาระส าคญั

เพื่อประโยชน์ในการก ากบัดูแลการประกอบกิจการ
ฆ่าสตัวแ์ละก าหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบกิจการฆ่าสตัวส์ามารถปฏิบติั
ตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ีได ้ใหรั้ฐมนตรีวา่การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการมีอ านาจออกกฎกระทรวง 
ดงัต่อไปน้ี

(๑) ก าหนดชนิดของสตัว์
(๒) ก าหนดประเภทของโรงฆ่าสตัว ์
(๓) ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัท่ีตั้ง เน้ือท่ี แผนผงั 

และการก่อสร้างโรงฆ่าสตัวซ่ึ์งตอ้งมีโรงพกัสตัวด์ว้ย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวง
๑. ก าหนดชนิดของสตัว์
๒. ก าหนดประเภทของโรงฆ่าสตัว ์
๓. ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัท่ีตั้ง เน้ือท่ี แผนผงั 

และการก่อสร้างโรงฆ่าสตัวซ่ึ์งตอ้งมีโรงพกัสตัวด์ว้ย



มาตรา ๑๔ ต่อ

รายละเอียด สาระส าคญั
(๔) ก าหนดวนัและเวลาฆ่าสตัว ์วนัและเวลาเปิด

และปิดโรงฆ่าสตัวแ์ละโรงพกัสตัว ์
(๕) ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ เง่ือนไข และ

มาตรฐานเก่ียวกบัการฆ่าสตัวห์รือการช าแหละและตดั
แต่งเน้ือสตัวท่ี์ถูกสุขลกัษณะ

(๖) ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขเก่ียวกบั
การดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย ภายในโรงฆ่าสตัว์
และโรงพกัสตัว ์เพื่อใหถู้กตอ้งตามสุขลกัษณะ รวมถึง
การจดัใหมี้การป้องกนัมิใหเ้กิดเหตุร าคาญและป้องกนั
การระบาดของโรคติดต่อหรือโรคระบาดจากสตัว ์และ
สุขลกัษณะของผูป้ฏิบติังานในโรงฆ่าสตัวแ์ละโรงพกั
สตัว์

๔. ก าหนดวนัและเวลาฆ่าสตัว์
๕. ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ เง่ือนไข และ

มาตรฐานเก่ียวกบัการฆ่าสตัวห์รือการช าแหละและตดั
แต่งเน้ือสตัว์

๖. ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขเก่ียวกบั
การดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงฆ่าสตัวแ์ละ
โรงพกัสตัว ์และสุขลกัษณะ



มาตรา ๑๔ ต่อ

รายละเอียด สาระส าคญั

(๗) ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และมาตรฐาน
การขนส่งสตัวไ์ปยงัโรงฆ่าสตัวแ์ละการขนส่งเน้ือสตัว์
จากโรงฆ่าสตัวไ์ปยงัสถานท่ีช าแหละและตดัแต่งเน้ือสตัว์
หรือจ าหน่ายเน้ือสตัว์

(๘) ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการจดัเกบ็ขอ้มูลของสตัวท่ี์
เขา้สู่โรงฆ่าสตัว ์และเน้ือสตัวท่ี์ออกจากโรงฆ่าสตัว ์เพ่ือ
ประโยชนใ์นการตรวจสอบยอ้นกลบัและเรียกคืน
เน้ือสตัว์

(๙) ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการข้ึน
ทะเบียน การเพิกถอนการข้ึนทะเบียน และคุณสมบติัของ
บุคคลซ่ึงจะไดรั้บแต่งตั้งเป็นพนกังานตรวจโรคสตัว์

การออกกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึง ใหส้ามารถ
ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ หรือเง่ือนไข ใหแ้ตกต่างกนัได้
ตามชนิดสตัวแ์ละประเภทของโรงฆ่าสตัว์

๗. ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ เง่ือนไข และ
มาตรฐานการขนส่งสตัวห์รือเน้ือสตัว์

๘. ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการจดัเกบ็ขอ้มูลของสตัว์
ท่ีเขา้สู่โรงฆ่าสตัว ์และเน้ือสตัวท่ี์ออกจากโรงฆ่าสตัว ์

๙. ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการข้ึน
ทะเบียน การเพิกถอน และคุณสมบติัของพนกังาน
ตรวจโรคสตัว์



มาตรา ๑๕

รายละเอียด สาระส าคญั

หา้มมิใหผู้ใ้ดประกอบกิจการฆ่าสตัว ์เวน้แต่ไดรั้บ
ใบอนุญาตจากผูอ้นุญาต

การออกใบอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

ผูใ้ดท่ีจะด าเนินการฆ่าสตัวใ์นโรงฆ่าสตัวเ์พื่อการ
จ าหน่ายเน้ือสตัว ์ ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากผูว้า่ราชการ
จงัหวดั 

หลกัเกณฑก์ารออกใบอนุญาตฯ ใหไ้ปออกเป็น
กฎกระทรวง



มาตรา ๑๖

รายละเอียด สาระส าคญั

ผูซ่ึ้งประสงคจ์ะประกอบกิจการฆ่าสตัว ์ใหย้ืน่ค  า
ขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียน พร้อมดว้ยแผนงานการ
ประกอบกิจการฆ่าสตัวซ่ึ์งอยา่งนอ้ยตอ้งมีรายการ 
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) วนั เดือน ปี ท่ีประสงคจ์ะเร่ิมประกอบกิจการฆ่า
สตัว์

(๒) ช่ือและท่ีอยูข่องผูข้อรับใบอนุญาต หากผูข้อรับ
ใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลตอ้งยืน่เอกสารแสดงการเป็นนิติ
บุคคลดว้ย

(๓) สถานท่ีตั้งโรงฆ่าสตัวแ์ละโรงพกัสตัว์
(๔) รายละเอียดเก่ียวกบัโรงฆ่าสตัว ์โรงพกัสตัว ์และ

การด าเนินการฆ่าสตัวต์ามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ี
ออกตามมาตรา ๑๔ (๑) (๒) (๓) (๕) และ (๖)

ผูท่ี้จะตั้งโรงฆ่าสตัวต์อ้งยืน่ค  าขอท่ีปศุสตัวจ์งัหวดั 
พร้อมแผนงานประกอบกิจการฆ่าสตัว ์ประกอบดว้ย

๑. วนั เดือน ปี ท่ีจะเร่ิมประกอบกิจการฆ่าสตัว์
๒. ช่ือและท่ีอยูข่องผูข้อรับใบอนุญาต
๓. สถานท่ีตั้งโรงฆ่าสตัวแ์ละโรงพกัสตัว์
๔. รายละเอียดเก่ียวกบัโรงฆ่าสตัว ์โรงพกัสตัว ์

และการด าเนินการฆ่าสตัวต์ามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๑๔ (๑) (๒) (๓) (๕) 
และ (๖)



มาตรา ๑๗

รายละเอียด สาระส าคญั

ในการพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ 
ใหมี้คณะกรรมการประจ าจงัหวดั เพื่อพิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสตัวป์ระจ า
จงัหวดั และใหค้วามเห็นเก่ียวกบัค าขอรับใบอนุญาต 
ดงัต่อไปน้ี

(๑) ในกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยผูว้า่ราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนกรม
ควบคุมมลพิษ ผูแ้ทนกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
ผูแ้ทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูแ้ทนกรมอนามยั
ผูแ้ทนกรมควบคุมโรค ผูแ้ทนส านกัอนามยั 
กรุงเทพมหานคร และผูอ้  านวยการเขตของพื้นท่ีท่ีระบุ
ในค าขอรับใบอนุญาต เป็นกรรมการ

ก าหนดใหมี้คณะกรรมการประจ าจงัหวดั เพื่อ
พิจารณาการออกใบอนุญาต

๑. กรุงเทพมหานคร มี ๙ คน โดยมีผูว้า่ราชการ
กรุงเทพมหานครเป็นประธาน และปศุสตัวพ์ื้นท่ี
กรุงเทพมหานครเป็นกรรมการและเลขาฯ และใหน้ า
เร่ืององคป์ระชุม การวนิิจฉยั การออกเสียง รวมถึงการ
เรียกผูเ้ก่ียวขอ้งหรือขอขอ้มูลเพิ่มเติมมาบงัคบัใช้



มาตรา ๑๗ ต่อ

รายละเอียด สาระส าคญั

(๒) ในจงัหวดัอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดว้ยผูว้า่ราชการจงัหวดั เป็นประธาน
กรรมการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั 
ทอ้งถ่ินจงัหวดั นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั โยธาธิ
การและผงัเมืองจงัหวดั อุตสาหกรรมจงัหวดั ผูแ้ทน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของพื้นท่ีท่ีระบุในค า
ขอรับใบอนุญาต และผูแ้ทนหอการคา้จงัหวดั เป็น
กรรมการ

ใหน้ายทะเบียนเป็นกรรมการและเลขานุการ
ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา

๑๓ มาใชบ้งัคบัแก่การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการ
ประจ าจงัหวดัโดยอนุโลม

๒. จงัหวดัอ่ืน มี ๙ คน โดยมีผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็น
ประธาน และปศุสตัวจ์งัหวดัเป็นกรรมการและเลขาฯ 
และใหน้ าเร่ืององคป์ระชุม ผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิเขา้
ประชุมและออกเสียง รวมถึงการเรียกผูเ้ก่ียวขอ้งมาให้
ถอ้ยค า หรือส่งเอกสารหรือวตัถุใดๆ มาใชบ้งัคบัแก่การ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการประจ าจงัหวดั



มาตรา ๑๘

รายละเอียด สาระส าคญั

เม่ือนายทะเบียนไดรั้บค าขอรับใบอนุญาต และไดต้รวจสอบค า
ขอรับใบอนุญาตและแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสตัวต์ามมาตรา 
๑๖ รวมทั้งเอกสารและหลกัฐานวา่ถูกตอ้งครบถว้นตามหลกัเกณฑ ์
วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๑๕ 
แลว้ ใหเ้สนอคณะกรรมการประจ าจงัหวดัท่ีโรงฆ่าสตัวน์ั้นตั้งอยูเ่พื่อ
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสตัว์

การพิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสตัว์
ตามวรรคหน่ึง ใหค้ณะกรรมการประจ าจงัหวดัพิจารณาแผนงาน
ดงักล่าววา่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๑๕ หรือไม่ โดยตอ้งพิจารณาใหแ้ลว้
เสร็จโดยเร็ว แต่ตอ้งไม่เกินส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการ
ประจ าจงัหวดัไดรั้บค าขอรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน

นายทะเบียนตรวจสอบค าขอพร้อม
แผนงานประกอบกิจการฆ่าสตัว ์เสนอ
คณะกรรมการประจ าจงัหวดัพิจารณา
เห็นชอบแผนงานฯ

คณะกรรมการประจ าจงัหวดัพิจารณา
ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๔๕ วนั นบัจากปศุ
สตัวจ์งัหวดัเสนอเร่ืองเขา้คณะกรรมการ
ประจ าจงัหวดั



มาตรา ๑๙

รายละเอียด สาระส าคญั

เม่ือด าเนินการก่อสร้างโรงฆ่าสตัวแ์ละโรงพกัสตัว ์
และติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ในการประกอบ
กิจการฆ่าสตัวต์ามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเรียบร้อยแลว้ ให้
ผูข้อรับใบอนุญาตแจง้ใหค้ณะกรรมการประจ าจงัหวดั
ตรวจสอบวา่การก่อสร้างโรงฆ่าสตัวแ์ละโรงพกัสตัว์
เป็นไปตามแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสตัวท่ี์ไดรั้บ
ความเห็นชอบหรือไม่ และกรณีท่ีเห็นวา่โรงฆ่าสตัว์
หรือโรงพกัสตัวท่ี์ก่อสร้างแลว้เสร็จไม่สามารถแกไ้ข
หรือปรับปรุงใหเ้ป็นไปตามแผนงานการประกอบ
กิจการฆ่าสตัวท่ี์ไดรั้บความเห็นชอบได ้ใหเ้สนอ
ความเห็นต่อผูอ้นุญาตเพื่อพิจารณาต่อไป

เม่ือก่อสร้างและติดตั้งเคร่ืองจกัร อุปกรณ์เสร็จแลว้ 
ใหผู้ป้ระกอบการแจง้คณะกรรมการจงัหวดัไป
ตรวจสอบ



มาตรา ๒๐

รายละเอียด สาระส าคญั

ใหผู้อ้นุญาตพิจารณาค าขอรับใบอนุญาตให้แลว้
เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บความเห็นจาก
คณะกรรมการประจ าจงัหวดั

ผูว้า่ราชการจงัหวดัออกใบอนุญาตภายใน ๓๐ วนั 
นบัจากท่ีไดรั้บความเห็นจากคณะกรรมการประจ า
จงัหวดั



มาตรา ๒๑

รายละเอียด สาระส าคญั

ใบอนุญาตใหมี้อายหุา้ปีนบัแต่วนัท่ีออกใบอนุญาต ใบอนุญาตมีอาย ุ๕ ปี ซ่ึงของเดิมไม่ไดก้ าหนด



มาตรา ๒๒

รายละเอียด สาระส าคญั

ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งแสดงใบอนุญาตไวใ้นท่ีเปิดเผย
และเห็นไดง่้าย ณ โรงฆ่าสตัวข์องตน

ผูป้ระกอบการเม่ือไดรั้บใบอนุญาตแลว้ ตอ้งติดไวท่ี้
เปิดเผยและเห็นไดง่้ายในโรงฆ่าสตัวท่ี์ตั้งอยู่



มาตรา ๒๓

รายละเอียด สาระส าคญั

การขอต่ออายใุบอนุญาตใหย้ืน่ก่อนใบอนุญาตส้ิน
อาย ุและเม่ือไดย้ืน่ค  าขอแลว้ ใหถื้อวา่ผูย้ืน่ค  าขออยูใ่น
ฐานะผูรั้บใบอนุญาต จนกวา่จะมีค าสัง่ถึงท่ีสุดไม่
อนุญาตใหต่้ออายใุบอนุญาตหรือพน้ระยะเวลาอุทธรณ์
ตามมาตรา ๒๗

การต่ออายใุบอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

ผูป้ระกอบการท่ีจะต่อใบอนุญาต จะตอ้งยืน่ก่อน
ใบอนุญาตหมดอาย ุ

หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขการต่ออาย ุให้
ออกเป็นกฎกระทรวง

กรณีท่ียืน่ค  าขอแลว้ ใบอนุญาตหมดอาย ุให้ถือวา่
ผูป้ระกอบการยงัอยูใ่นฐานะผูรั้บใบอนุญาต จนกวา่จะ
มีค าสัง่ถึงท่ีสุดไม่อนุญาตใหต่้ออายใุบอนุญาตหรือพน้
ระยะเวลาอุทธรณ์



มาตรา ๒๔

รายละเอียด สาระส าคญั

การโอนใบอนุญาตใหบุ้คคลอ่ืน ใหก้ระท าไดเ้ม่ือ
ไดรั้บอนุญาตจากผูอ้นุญาต

การโอนใบอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ 
และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

การโอนใบอนุญาตใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเป็นผูมี้
อ านาจอนุญาต

หลกัเกณฑ ์วธีิการ เง่ือนไขการโอนใบอนุญาตให้
ออกเป็นกฎกระทรวง



มาตรา ๒๕

รายละเอียด สาระส าคญั

ในกรณีท่ีผูรั้บใบอนุญาตซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาตาย 
และทายาทมีความประสงคจ์ะประกอบกิจการฆ่าสตัว์
ต่อไป ใหท้ายาทหรือผูจ้ดัการมรดกมีหนงัสือแสดง
ความจ านงและแจง้ช่ือของทายาทท่ีจะประกอบกิจการ
แทนใหน้ายทะเบียนทราบภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ี
ผูรั้บใบอนุญาตตาย ถา้มิไดแ้สดงความจ านงภายใน
ระยะเวลาดงักล่าวใหถื้อวา่ใบอนุญาตส้ินอายุ

ในระหวา่งระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ใหถื้อเสมือนวา่
ทายาทหรือผูจ้ดัการมรดกซ่ึงเขา้ประกอบกิจการฆ่า
สตัวต์ามใบอนุญาตนั้นเป็นผูรั้บใบอนุญาต และเม่ือมี
การแสดงความจ านงตามวรรคหน่ึง ใหน้ายทะเบียนจด
แจง้ช่ือของทายาทดงักล่าวเป็นผูป้ระกอบกิจการแทน
โดยใหใ้บอนุญาตใชไ้ดต่้อไปจนกวา่จะส้ินอายุ

กรณีผูป้ระกอบการตาย ทายาทประสงคจ์ะประกอบ
กิจการต่อ ใหแ้จง้ปศุสตัวจ์งัหวดัภายใน ๙๐ วนั นบัจาก
วนัท่ีผูป้ระกอบการตาย  มิฉะนั้นจะถือวา่ใบอนุญาต
หมดอายุ

เม่ือแจง้แลว้ ใหถื้อวา่ทายาทเป็นผูป้ระกอบการ และ
ใหใ้ชใ้บอนุญาตเดิมจนกวา่จะหมดอายุ



มาตรา ๒๕ ต่อ

รายละเอียด สาระส าคญั

การแสดงความจ านงตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในกรณีท่ีทายาทมิไดแ้สดงความจ านงเป็นผู ้
ประกอบกิจการฆ่าสตัวแ์ทนผูรั้บใบอนุญาตท่ีตายตาม
วรรคหน่ึง ใหท้ายาทหรือผูจ้ดัการมรดกมีหนา้ท่ีท า
ความสะอาดเรียบร้อยภายในโรงฆ่าสตัวแ์ละโรงพกั
สตัวใ์หอ้ยูใ่นสภาพท่ีไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพ
และอนามยัของประชาชนหรือส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูบ่ริเวณ
ใกลเ้คียงใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัส้ินสุด
ระยะเวลาตามวรรคหน่ึง และใหน้ าบทบญัญติัมาตรา 
๒๘ วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม

การแสดงความจ านงของทายาทหรือผูจ้ดัการมรดก
ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไข ท่ีอธิบดี
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หากทายาทไม่ประสงคจ์ะประกอบกิจการต่อ ใหท้  า
ความสะอาดใหเ้รียบร้อยภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัท่ี
ผูป้ระกอบการตาย โดยตอ้งไม่เกิดผลกระทบกบัชุมชน
และส่ิงแวดลอ้ม



มาตรา ๒๖

รายละเอียด สาระส าคญั

ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย เสียหาย หรือถูกท าลาย 
ใหผู้รั้บใบอนุญาตยืน่ค  าขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อ
นายทะเบียนภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีใบอนุญาต
สูญหาย เสียหาย หรือถูกท าลาย 

การออกใบแทนใบอนุญาตใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

หากใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกท าลาย 
ผูป้ระกอบการยืน่ขอรับใบแทนต่อปศุสตัวจ์งัหวดั
ภายใน ๓๐ วนั นบัจากสูญหาย หรือถูกท าลาย

หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการออกใบแทน
ใหอ้อกเป็นกฎกระทรวง



มาตรา ๒๗

รายละเอียด สาระส าคญั

ในกรณีท่ีผูข้อรับใบอนุญาตหรือผูรั้บใบอนุญาตไม่
เห็นดว้ยกบัค าสัง่ของผูอ้นุญาตตามมาตรา ๒๐ มาตรา 
๒๓ หรือมาตรา ๒๔ ใหผู้น้ั้นมีสิทธิอุทธรณ์เป็น
หนงัสือต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือแจง้ค าสัง่

ใหค้ณะกรรมการวนิิจฉยัอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงให้
แลว้เสร็จภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บอุทธรณ์

ค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการใหเ้ป็นท่ีสุด

หากผูป้ระกอบการไม่เห็นดว้ยกบัการไม่ออก
ใบอนุญาต หรือไม่ต่อใบอนุญาต ใหอุ้ทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการ (ปลดักระทรวงเกษตรฯ หรืออธิบดีกรม
ปศุสตัว)์ ภายใน ๓๐ วนั นบัจากวนัท่ีรับทราบ

คณะกรรมการวนิิจฉยัใหเ้สร็จภายใน ๖๐ วนันบัจาก
วนัท่ีไดรั้บเร่ือง และใหค้  าวนิิจฉยัของคณะกรรมการ
เป็นท่ีสุด 



มาตรา ๒๘

รายละเอียด สาระส าคญั

ผูรั้บใบอนุญาตผูใ้ดประสงคจ์ะเลิกประกอบกิจการฆ่าสตัวต์อ้งมีหนงัสือ
แจง้ใหน้ายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่หกสิบวนัก่อนเลิกประกอบกิจการ 
และตอ้งท าความสะอาดเรียบร้อยภายในโรงฆ่าสตัวแ์ละโรงพกัสตัวใ์หอ้ยู่
ในสภาพท่ีไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพและอนามยัของประชาชนหรือ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียน
ก าหนด

ในกรณีท่ีผูรั้บใบอนุญาตมิไดด้ าเนินการหรือด าเนินการไม่แลว้เสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนก าหนดตามวรรคหน่ึง ใหน้ายทะเบียนหรือผู ้
ซ่ึงนายทะเบียนมอบหมายเขา้ด าเนินการแทน โดยผูรั้บใบอนุญาตจะตอ้ง
ชดใชค่้าใชจ่้ายท่ีใชด้ าเนินการดงักล่าว

ใหผู้รั้บใบอนุญาตส่งคืนใบอนุญาตแก่นายทะเบียนภายในสามสิบวนันบั
แต่วนัเลิกประกอบกิจการ

หากจะเลิกกิจการตอ้งแจง้ปศุ
สตัวจ์งัหวดัไม่นอ้ยกวา่ ๖๐ วนั
ก่อนเลิกกิจการ และเม่ือเลิก แลว้ 
ใหท้ าความสะอาดใหเ้รียบร้อย
ภายในระยะเวลาท่ีปศุสตัวจ์งัหวดั
ก าหนด โดยตอ้งไม่เกิดผลกระทบ
กบัชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม หากท า
ไม่เสร็จ ปศุสตัวจ์งัหวดัหรือผูแ้ทน
จะด าเนินการแทน แลว้
ผูป้ระกอบการตอ้งเสียค่าใชจ่้าย

ผูป้ระกอบการส่งใบอนุญาตคืน
ปศุสตัวจ์งัหวดัภายใน ๓๐ วนั นบั
จากวนัท่ีเลิก



มาตรา ๒๙

รายละเอียด สาระส าคญั

ในกรณีท่ีใบอนุญาตส้ินอายหุรือมิไดรั้บการต่ออายุ
ใบอนุญาต ใหผู้รั้บใบอนุญาตมีหนา้ท่ีท าความสะอาด
เรียบร้อยภายในโรงฆ่าสตัวแ์ละโรงพกัสตัวใ์หอ้ยูใ่น
สภาพท่ีไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพและอนามยั
ของประชาชนหรือส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงให้
แลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีใบอนุญาตส้ิน
อายหุรือนบัแต่วนัท่ีมีค  าสัง่ไม่ต่ออายใุบอนุญาต

ใหน้ าบทบญัญติัในมาตรา ๒๘ วรรคสอง มาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม

หากไม่ต่อหรือไม่ไดรั้บการต่อใบอนุญาต ใหท้ า
ความสะอาดใหเ้รียบร้อยภายใน ๓๐ วนันบัจากวนัท่ี
ใบอนุญาตหมดอาย ุหรือไม่ไดรั้บการต่ออาย ุโดยตอ้ง
ไม่เกิดผลกระทบกบัชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม หากท าไม่
เสร็จ ปศุสตัวจ์งัหวดัหรือผูแ้ทนจะด าเนินการแทน แลว้
ผูป้ระกอบการตอ้งเสียค่าใชจ่้าย



มาตรา ๓๐

รายละเอียด สาระส าคญั

ใหผู้บ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่งตั้ง
พนกังานตรวจโรคสตัว ์ส าหรับโรงฆ่าสตัวเ์พื่อการ
จ าหน่ายเน้ือสตัวท่ี์ตั้งอยูภ่ายในเขตองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินนั้น เวน้แต่โรงฆ่าสตัวเ์พื่อการจ าหน่าย
เน้ือสตัวเ์พื่อการส่งออกดว้ย ใหอ้ธิบดีเป็นผูแ้ต่งตั้ง
พนกังานตรวจโรคสตัว์

การแต่งตั้งพนกังานตรวจโรคสตัวต์ามวรรคหน่ึง 
ตอ้งแต่งตั้งจากผูป้ระกอบวชิาชีพการสตัวแพทย ์หรือ
บุคคลซ่ึงผา่นการศึกษาอบรมดา้นการตรวจโรคสตัว์
และการตรวจเน้ือสตัวต์ามหลกัสูตรท่ีกรมปศุสตัวห์รือ
สตัวแพทยสภาใหก้ารรับรอง และบุคคลทั้งสอง
ประเภทดงักล่าวตอ้งไดรั้บการข้ึนทะเบียนไวก้บักรม
ปศุสตัว์

ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่งตั้งพนกังาน
ตรวจโรคสตัวป์ระจ าโรงฆ่าสตัวภ์ายในประเทศ และ
อธิบดีกรมปศุสตัวแ์ต่งตั้งพนกังานพนกังานตรวจโรค
สตัวป์ระจ าโรงฆ่าสตัวท่ี์ข้ึนทะเบียนเพื่อการส่งออก

พนกังานตรวจโรคสตัวต์อ้งตั้งจากผูป้ระกอบ
วชิาชีพ หรือคนท่ีผา่นการอบรมตามหลกัสูตรท่ีกรมปศุ
สตัวห์รือสตัวแพทยสภาก าหนด และตอ้งข้ึนทะเบียน
กบักรมปศุสตัว์



มาตรา ๓๑

รายละเอียด สาระส าคญั

ผูใ้ดประสงคจ์ะฆ่าสตัวเ์พื่อการจ าหน่ายเน้ือสตัว ์ใหแ้จง้ชนิด
และจ านวนสตัวท่ี์จะฆ่า แหล่งท่ีมาของสตัวท่ี์จะฆ่า วนัและ
เวลาท่ีจะฆ่าสตัว ์และช่ือของโรงฆ่าสตัวต่์อพนกังานทอ้งถ่ิน 
และเสียอากรการฆ่าสตัวต์ามอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
และหากเป็นกรณีการฆ่าสตัวเ์พื่อการส่งออกดว้ย ใหแ้จง้ต่อ
พนกังานเจา้หนา้ท่ี

เม่ือไดเ้สียอากรการฆ่าสตัวต์ามวรรคหน่ึงแลว้ ใหพ้นกังาน
ทอ้งถ่ินออกหลกัฐานการรับแจง้เป็นหนงัสือใหแ้ก่ผูซ่ึ้งแจง้
ความประสงคต์ามวรรคหน่ึง โดยตอ้งก าหนดจ านวนสตัว์
แหล่งท่ีมาของสตัวท่ี์จะฆ่า วนัและเวลาในการฆ่าสตัว ์เวน้แต่
การฆ่าสตัวเ์พื่อการส่งออกดว้ย ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีออก
หลกัฐานการรับแจง้

ผูท่ี้จะฆ่าสตัวใ์หแ้จง้ชนิด จ านวน 
แหล่งท่ีมา วนัเวลาท่ีจะฆ่า และเสียอากร ต่อ
พนกังานทอ้งถ่ิน และใหพ้นกังานทอ้งถ่ินออก
หลกัฐานการรับแจง้

กรณีโรงฆ่าส่งออกใหแ้จง้พนกังาน
เจา้หนา้ท่ีดว้ย และใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีออก
หลกัฐานการรับแจง้



มาตรา ๓๑ ต่อ

รายละเอียด สาระส าคญั

การแจง้การฆ่าสตัวแ์ละการออกหลกัฐานการรับ

แจง้ตามวรรคหน่ึงและวรรคสองใหเ้ป็นไปตามแบบ 
หลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา

การแจง้การฆ่าสตัวแ์ละการออกหลกัฐานการรับ
แจง้ตามวรรคหน่ึงและวรรคสองใหเ้ป็นไปตามแบบ 
หลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา



มาตรา ๓๒

รายละเอียด สาระส าคญั

ผูท่ี้เสียอากรการฆ่าสตัวต์ามมาตรา ๓๑ วรรคหน่ึง

แลว้ ตอ้งน าสตัวไ์ปยงัโรงพกัสตัว ์และจะตอ้งฆ่าสตัว์
นั้นตามหลกัฐานการรับแจง้ท่ีพนกังานทอ้งถ่ินหรือ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีออกใหต้ามมาตรา ๓๑ วรรคสอง

ผูท่ี้แจง้ฆ่าสตัวต์อ้งน าสตัวไ์ปยงัโรงพกัสตัวข์องโรง
ฆ่าสตัวท่ี์ไดแ้จง้การฆ่าสตัวไ์ว ้



มาตรา ๓๓

รายละเอียด สาระส าคญั

หา้มมิใหผู้ใ้ดน าสตัวอ์อกจากโรงฆ่าสตัวห์รือ

โรงพกัสตัว ์เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากพนกังานตรวจ
โรคสตัว์

เม่ือน าสตัวเ์ขา้ไปโรงฆ่าสตัวห์รือโรงพกัสตัวแ์ลว้ 
หากจะเอาออกจากสถานท่ีดงักล่าว ตอ้งไดรั้บอนุญาต
จากพนกังานตรวจโรคสตัวก่์อน



มาตรา ๓๔

รายละเอียด สาระส าคญั

ใหพ้นกังานตรวจโรคสตัวท์  าการตรวจโรคสตัวก่์อน
การฆ่าสตัว ์และในกรณีท่ีพนกังานตรวจโรคสตัวมี์เหตุ
อนัควรสงสยัวา่สตัวท่ี์จะฆ่านั้นเป็นโรค หรือมีสาร
ตกคา้งท่ีเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค หรือมีลกัษณะไม่
เหมาะสมท่ีจะใชเ้น้ือสตัวน์ั้นเป็นอาหาร ทั้งน้ี ตามท่ี
อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้
พนกังานตรวจโรคสตัวมี์อ านาจสัง่งดการฆ่าสตัวแ์ละ
แยกสตัวน์ั้นไวเ้พื่อตรวจพิสูจน์ได้

ในกรณีท่ีไดท้  าการตรวจพิสูจน์แลว้พบวา่สตัวท่ี์จะ
ฆ่านั้นไม่เป็นโรค ไม่มีสารตกคา้งท่ีเป็นอนัตรายต่อ
ผูบ้ริโภค หรือมีความเหมาะสมท่ีจะใชเ้น้ือสตัวน์ั้นเป็น
อาหาร ใหพ้นกังานตรวจโรคสตัวมี์ค าสัง่ใหฆ่้าสตัวน์ั้น
ได้

พนกังานตรวจโรคสตัวต์รวจสตัวก่์อนฆ่า หากสงสยั
วา่เป็นโรค หรือมีสารตกคา้ง ใหพ้นกังานตรวจโรค
สตัวส์ัง่งดฆ่า และแยกสตัวไ์วเ้พื่อพิสูจน์ เม่ือพิสูจน์แลว้
วา่ไม่เป็นโรคหรือมีสารตกคา้ง กส็ัง่ใหฆ่้าได้



มาตรา ๓๔ ต่อ

รายละเอียด สาระส าคญั

ในกรณีท่ีปรากฏวา่สตัวท่ี์จะฆ่านั้นเป็นโรค หรือมีสาร
ตกคา้งท่ีเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค หรือมีลกัษณะไม่
เหมาะสมท่ีจะใชเ้น้ือสตัวน์ั้นเป็นอาหาร ใหพ้นกังาน
ตรวจโรคสตัวมี์ค าสัง่งดการฆ่าสตัว ์และแจง้ต่อพนกังาน
ทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี แลว้แต่กรณีเพื่อคืนเงิน
อากรการฆ่าสตัวแ์ก่ผูท่ี้ประสงคจ์ะฆ่าสตัวน์ั้น 

ในกรณีท่ีเกิดโรคระบาดหรือมีเหตุอนัควรสงสยัวา่
สตัวท่ี์จะฆ่าเป็นโรคระบาด ใหพ้นกังานตรวจโรคสตัว์
ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคระบาดสตัว์

การตรวจโรคและการตรวจพิสูจน์ ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศก าหนด

เม่ือพิสูจน์แลว้วา่เป็นโรคหรือมีสารตกคา้ง ให้
พนกังานตรวจโรคสตัวส์ัง่งดฆ่าสตัวน์ั้น และแจง้
พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีเพื่อคืนเงิน
อากร นอกจากน้ีใหด้ าเนินการตาม พ.ร.บ.โรค
ระบาดสตัว ์พ.ศ. ๒๕๕๘ ดว้ย

การตรวจโรคและการตรวจพิสูจน์ ใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศ
ก าหนด



มาตรา ๓๕

รายละเอียด สาระส าคญั

เม่ือไดฆ่้าสตัวแ์ลว้ หา้มมิใหผู้ใ้ดน าเน้ือสตัวอ์อก
จากโรงฆ่าสตัวก่์อนท่ีพนกังานตรวจโรคสตัวจ์ะรับรอง
ใหจ้  าหน่ายเน้ือสตัวน์ั้น 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่สตัวท่ี์ฆ่านั้นเป็นโรค หรือมีสาร
ตกคา้งท่ีเป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค หรือมีลกัษณะไม่
เหมาะสมท่ีจะใชเ้น้ือของสตัวน์ั้นเป็นอาหารตามท่ี
อธิบดีประกาศตามมาตรา ๓๔ วรรคหน่ึง ใหพ้นกังาน
ตรวจโรคสตัวมี์อ านาจท าลายเน้ือสตัวน์ั้นทั้งหมดหรือ
บางส่วน หรือสัง่ใหจ้ดัท าใหเ้ป็นเน้ือสตัวท่ี์เหมาะสม
ส าหรับการบริโภคก่อนได้

สตัวเ์ม่ือถูกฆ่าแลว้ พนกังานตรวจโรคสตัวต์อ้ง
รับรองใหจ้  าหน่ายเน้ือสตัวน์ั้นก่อน จึงจะน าออกมา
จ าหน่ายได้

พนกังานตรวจโรคสตัวเ์ม่ือตรวจเน้ือสตัวแ์ลว้ พบวา่
เน้ือสตัวไ์ม่เหมาะสมท่ีจะน าไปใชเ้ป็นอาหารตามท่ี
กรมปศุสตัวก์  าหนดในกฎกระทรวง ใหพ้นกังานตรวจ
โรคสตัวส์ัง่ท  าลายเน้ือสตัวท์ั้งหมด ท าลายบางส่วน 
หรือท าใหเ้หมาะสมต่อการบริโภคก่อน



มาตรา ๓๕ ต่อ

รายละเอียด สาระส าคญั

การรับรองใหจ้  าหน่ายเน้ือสตัว ์ใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ผูท่ี้จะฆ่าสตัวต์อ้งเสียค่าธรรมเนียมการรับรองให้
จ าหน่ายเน้ือสตัวด์ว้ย 

หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขการรับรองให้
จ  าหน่ายเน้ือสตัวเ์ป็นไปตามท่ีอธิบดีก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา



มาตรา ๓๖

รายละเอียด สาระส าคญั

ผูใ้ดประสงคจ์ะจ าหน่ายเน้ือสตัวข์องสตัวท่ี์ตายโดย

มิไดถู้กฆ่า ใหน้ าเน้ือสตัวน์ั้นซ่ึงอยูใ่นสภาพท่ียงัมิได้
ช าแหละและตดัแต่งเน้ือสตัวไ์ปใหพ้นกังานตรวจโรค
สตัวต์รวจ หรือในกรณีท่ีไม่สามารถน าเน้ือสตัวไ์ปให้
พนกังานตรวจโรคสตัวต์รวจได ้จะขอใหพ้นกังานตรวจ
โรคสตัวไ์ปตรวจเน้ือสตัวน์ั้นกไ็ด ้ ทั้งน้ี ตอ้งเสีย
คา่ธรรมเนียมการรับรองใหจ้ าหน่ายเน้ือสตัว์
ตามอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

การตรวจเน้ือสตัวข์องสตัวท่ี์ตายโดยมิไดถู้กฆ่า และ
การรับรองใหจ้ าหน่ายเน้ือสตัวด์งักล่าว ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ผูท่ี้จะจ าหน่ายเน้ือสตัวจ์ากสตัวท่ี์ตายเอง ให้
พนกังานตรวจโรคสตัวต์รวจเน้ือสตัวน์ั้นท่ียงัไม่ได้
ช าแหละหรือตดัแต่ง และใหผู้ท่ี้จะจ าหน่ายตอ้งเสีย
ค่าธรรมเนียมการรับรองใหจ้  าหน่ายเน้ือสตัวด์ว้ย

การตรวจเน้ือสตัวข์องสตัวท่ี์ตายโดยมิไดถู้กฆ่า 
และการรับรองใหจ้  าหน่ายเน้ือสตัวด์งักล่าว ใหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา



มาตรา ๓๗

รายละเอียด สาระส าคญั

หา้มมิใหผู้ใ้ดช าแหละและตดัแต่งเน้ือสตัวเ์พื่อการ

จ าหน่ายเน้ือสตัวท่ี์มิไดรั้บการรับรองใหจ้  าหน่าย
เน้ือสตัวต์ามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ หรือมาตรา 
๔๐

เน้ือสตัวท่ี์ยงัไม่รับรองใหจ้  าหน่ายจากพนกังาน
ตรวจโรคสตัว ์หา้มผูใ้ดน าไปช าแหละหรือตดัแต่ง



มาตรา ๓๘

รายละเอียด สาระส าคญั

หา้มมิใหผู้ใ้ดจ าหน่ายเน้ือสตัวท่ี์มิไดรั้บการรับรอง
ใหจ้  าหน่ายเน้ือสตัวต์ามพระราชบญัญติัน้ี

เน้ือสตัวท่ี์ยงัไม่รับรองใหจ้  าหน่ายจากพนกังาน
ตรวจโรคสตัว ์หา้มผูใ้ดน าไปจ าหน่าย



มาตรา ๓๙

รายละเอียด สาระส าคญั

หา้มมิใหผู้ใ้ดฆ่าสตัวน์อกโรงฆ่าสตัวเ์พื่อการ
จ าหน่ายเน้ือสตัว์

ในกรณีท่ีปรากฏวา่ทอ้งท่ีใดไม่มีโรงฆ่าสตัว ์หรือ
กรณีท่ีมีเหตุผลสมควรเป็นพิเศษ ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศ
ยกเวน้มิใหน้ าความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบัได ้

ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๔ มาใช้
บงัคบักบัการฆ่าสตัวน์อกโรงฆ่าสตัวเ์พื่อการจ าหน่าย
เน้ือสตัวต์ามมาตราน้ีโดยอนุโลม

การฆ่าสตัวน์อกโรงฆ่าสตัว์ จะกระท าไดก้ต่็อเม่ือ
ผูว้า่ราชการประกาศใหย้กเวน้ แต่จะตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน และจะตอ้งมีการแจง้
พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี และใหมี้การ
ตรวจโรคสตัว ์และสารตกคา้งโดยพนกังานตรวจโรค
สตัว์



มาตรา ๔๐

รายละเอียด สาระส าคญั

เม่ือไดฆ่้าสตัวน์อกโรงฆ่าสตัวต์ามมาตรา ๓๙ แลว้ 
หา้มมิใหผู้ใ้ดน าเน้ือสตัวอ์อกจากสถานท่ีท่ีท าการฆ่า
สตัวก่์อนท่ีพนกังานตรวจโรคสตัวจ์ะรับรองให้
จ  าหน่ายเน้ือสตัวน์ั้นแลว้ 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่สตัวท่ี์ฆ่านั้นเป็นโรคระบาด 
หรือเป็นโรค หรือมีสารตกคา้งท่ีเป็นอนัตรายต่อ
ผูบ้ริโภค หรือมีลกัษณะไม่เหมาะสมท่ีจะใชเ้น้ือของ
สตัวน์ั้นเป็นอาหารตามท่ีอธิบดีประกาศตามมาตรา ๓๔ 
วรรคหน่ึง ใหพ้นกังานตรวจโรคสตัวมี์อ านาจท าลาย
เน้ือสตัวน์ั้นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือสัง่ใหจ้ดัท าให้
เป็นเน้ือสตัวท่ี์เหมาะสมส าหรับการบริโภคก่อนได้

เน้ือสตัวท่ี์ไดจ้ากการฆ่าสตัวน์อกโรงฆ่าสตัวต์อ้งให้
พนกังานตรวจโรคสตัวรั์บรองใหจ้  าหน่ายก่อน หาก
พบวา่เป็นโรคหรือมีสารตกคา้ง ใหพ้นกังานตรวจโรค
สตัวส์ัง่ท  าลายเน้ือสตัวท์ั้งหมด ท าลายบางส่วน หรือท า
ใหเ้หมาะสมต่อการบริโภคก่อน



มาตรา ๔๐ ต่อ

รายละเอียด สาระส าคญั

เจา้ของสตัวท่ี์แจง้การฆ่าสตัวน์อกโรงฆ่าสตัวต์อ้ง
เสียค่าธรรมเนียมการรับรองใหจ้  าหน่ายเน้ือสตัวต์าม
อตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

การรับรองใหจ้  าหน่ายเน้ือสตัวข์องสตัวท่ี์ฆ่านอก
โรงฆ่าสตัว ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และ
เง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา

เจา้ของสตัวต์อ้งเสียค่าธรรมเนียมการรับรองให้
จ าหน่ายเน้ือสตัวท่ี์ถูกฆ่านอกโรงฆ่าสตัว ์

การรับรองใหจ้  าหน่ายเน้ือสตัวข์องสตัวท่ี์ฆ่านอก
โรงฆ่าสตัว ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และ
เง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา



มาตรา ๔๑

รายละเอียด สาระส าคญั

ใหผู้ท่ี้แจง้ความประสงคจ์ะฆ่าสตัวเ์พื่อการจ าหน่ายเน้ือสตัว์
ตามมาตรา ๓๑ วรรคหน่ึง ผูท่ี้แจง้ความประสงคจ์ะจ าหน่าย
เน้ือสตัวข์องสตัวท่ี์ตายโดยมิไดถู้กฆ่าตามมาตรา ๓๖ วรรคหน่ึง 
และผูท่ี้แจง้ความประสงคจ์ะฆ่าสตัวน์อกโรงฆ่าสตัวเ์พื่อการ
จ าหน่ายเน้ือสตัวใ์นทอ้งท่ีตามประกาศท่ีออกตามมาตรา ๓๙ วรรค
สอง เสียค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ และค่าใชจ่้ายของพนกังานตรวจ
โรคสตัวต์ามอตัราท่ีอธิบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลงัโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

อตัรา การช าระ และการเบิกจ่ายค่าเบ้ียเล้ียงและค่าพาหนะ และ
ค่าใชจ่้ายของพนกังานตรวจโรคสตัวต์ามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลงัโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ผูป้ระสงคฆ่์าสตัวทุ์กกรณี ตอ้งจ่ายค่า
เบ้ียเล้ียงและค่าพาหนะใหแ้ก่พนกังานตรวจ
โรคสตัว ์ตามอตัราท่ีกรมปศุสตัวก์  าหนด

อตัรา การช าระ และการเบิกจ่ายค่าเบ้ีย
เล้ียงและค่าพาหนะ และค่าใชจ่้ายของ
พนกังานตรวจโรคสตัวต์ามวรรคหน่ึง ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไข
ท่ีอธิบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลงัโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา



มาตรา ๔๒

รายละเอียด สาระส าคญั

การช าระอากรการฆ่าสตัว ์การคืนเงินอากรการฆ่า
สตัว ์และการช าระค่าธรรมเนียมการรับรองใหจ้  าหน่าย
เน้ือสตัว ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไข
ท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขการช าระค่าอากร 
ค่าธรรมเนียม การคืนค่าอากร ใหอ้อกเป็นกฎกระทรวง



มาตรา ๔๓

รายละเอียด สาระส าคญั

อากรการฆ่าสตัวแ์ละค่าธรรมเนียมการรับรองให้
จ าหน่ายเน้ือสตัวท่ี์เรียกเกบ็ตามพระราชบญัญติัน้ีใน
เขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใด ใหต้กเป็น
รายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น

เงินค่าอากรและค่าธรรมเนียมท่ีเกบ็ไดจ้ากทอ้งถ่ิน   
ใดใหต้กเป็นของทอ้งถ่ินนั้น 



มาตรา ๔๔

รายละเอียด สาระส าคญั

เม่ือปรากฏวา่ผูรั้บใบอนุญาตผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติั
ตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๑๔ (๕) (๖) หรือ (๘) ให้
พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ  านาจออกค าสัง่เป็นหนงัสือใหผู้รั้บ
ใบอนุญาตปฏิบติัใหถู้กตอ้งภายในเวลาอนัสมควร 

ในกรณีท่ีการประกอบกิจการตามใบอนุญาตหรือการฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึง เป็นเหตุ
ใหห้รือมีเหตุอนัควรเช่ือไดว้า่จะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
และอนามยัของประชาชนหรือส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูบ่ริเวณ
ใกลเ้คียง พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะสัง่ใหผู้รั้บใบอนุญาตหยดุ
การประกอบกิจการฆ่าสตัวไ์วเ้ป็นการชัว่คราวและใหผู้รั้บ
ใบอนุญาตด าเนินการตามความจ าเป็นเพื่อแกไ้ขหรือระงบั
เหตุแห่งอนัตรายดงักล่าวภายนะะยะเวลาท่ีก าหนดกไ็ด้

ผูป้ระกอบการท่ีไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวง
เก่ียวกบัมาตรฐานการฆ่าสตัวห์รือการช าแหละ
และตดัแต่ง การดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย
ภายในโรงฆ่าสตัว ์การจดัเกบ็ขอ้มูลของสตัว ์เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบยอ้นกลบั ใหพ้นกังาน
เจา้หนา้ท่ีมีหนงัสือแจง้ผูรั้บใบอนุญาตปฏิบติัให้
ถูกตอ้งภายในเวลาอนัสมควร 

หากการประกอบกิจการตามใบอนุญาตหรือ
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวงเป็นเหตุท่ี
เช่ือไดว้า่จะเกิดผลกระทบต่อผูบ้ริโภค ใหพ้นกังาน
เจา้หนา้ท่ีสัง่หยดุกิจการชัว่คราวภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด และรายงานผูว้า่ราชการจงัหวดั



มาตรา ๔๔ ต่อ

รายละเอียด สาระส าคญั

ในกรณีท่ีผูรั้บใบอนุญาตไม่ด าเนินการตามค าสัง่ของ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือด าเนินการไม่แลว้เสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีก าหนดตามวรรคสอง 
ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีเขา้ด าเนินการแทน โดยผูรั้บ
ใบอนุญาตตอ้งชดใชค่้าใชจ่้ายท่ีใชด้ าเนินการดงักล่าว

ในกรณีท่ีผูรั้บใบอนุญาตไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ตาม
วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีรายงาน
ต่อผูอ้นุญาต

หากผูป้ระกอบการไม่แกไ้ขหรือแกไ้ขไม่เสร็จ ให้
พนกังานเจา้หนา้ท่ีเขา้แกไ้ขแทน และรายงานผูว้า่
ราชการจงัหวดั และใหผู้ป้ระกอบการตอ้งเสียค่าใชจ่้าย 



มาตรา ๔๕

รายละเอียด สาระส าคญั

ใหผู้อ้นุญาตมีอ านาจสัง่พกัใชใ้บอนุญาต เม่ือ
ปรากฏวา่ผูรั้บใบอนุญาตไม่ปฏิบติัตามท่ีพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีมีค  าสัง่ตามมาตรา ๔๔ 

ค าสัง่พกัใชใ้บอนุญาตตามวรรคหน่ึง ใหมี้
ก าหนดเวลาคร้ังละไม่เกินสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีแจง้ให้
ผูรั้บใบอนุญาตทราบ โดยผูอ้นุญาตจะเพิกถอนค าสัง่
พกัใชใ้บอนุญาตก่อนครบก าหนดกไ็ด ้เม่ือเหตุในการ
ออกค าสัง่พกัใชใ้บอนุญาตส้ินสุดลง

ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัสัง่พกัใชใ้บอนุญาตกรณี
ผูป้ระกอบการไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวงเก่ียวกบั
มาตรฐานการฆ่าสตัว ์หรือการช าแหละและตดัแต่ง
เน้ือสตัว ์การดูแลรักษาความเรียบร้อยภายในโรงฆ่า
สตัว ์เพื่อใหถู้กสุขลกัษณะฯ การจดัเกบ็ขอ้มูลของสตัว ์
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบยอ้นกลบั คร้ังละไม่เกิน 
๓๐ วนั นบัแต่วนัท่ีแจง้ใหผู้รั้บใบอนุญาตทราบ ทั้งน้ี
หากเหตุในการออกค าสัง่พกัใชใ้บอนุญาตส้ินสุดลง
สามารถเพิกถอนค าสัง่พกัใชก่้อนครบก าหนดกไ็ด ้



มาตรา ๔๖

รายละเอียด สาระส าคญั

ใหผู้อ้นุญาตมีอ านาจสัง่เพิกถอนใบอนุญาตได ้เม่ือ
ปรากฏวา่ผูรั้บใบอนุญาตฝ่าฝืนค าสัง่พกัใชใ้บอนุญาต 
หรือผูรั้บใบอนุญาตเคยถูกสัง่พกัใชใ้บอนุญาตและได้
กระท าการอนัเป็นเหตุใหต้อ้งถูกพกัใชใ้บอนุญาตตาม
มาตรา ๔๕ อีกภายในหน่ึงปี

ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัสัง่เพิกถอนใบอนุญาต หากผู ้
ผูรั้บใบอนุญาตฝ่าฝืนค าสัง่พกัใช ้หรือเคยถูกพกัใชแ้ละ
ไดก้ระท าการอนัเป็นเหตุใหต้อ้งถูกพกัใชต้ามมาตรา 
๔๕ อีกภายใน ๑ ปี



มาตรา ๔๗

รายละเอียด สาระส าคญั
ก่อนสัง่พกัใชใ้บอนุญาตตามมาตรา ๔๕ หรือเพิก

ถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ ผูอ้นุญาตอาจมีหนงัสือ
เตือนใหผู้รั้บใบอนุญาตปฏิบติัใหถู้กตอ้งภายในเวลา
ท่ีก าหนดก่อนกไ็ด้

การส่งหนงัสือเตือนตามวรรคหน่ึงใหส่้งแก่ผูรั้บ
ใบอนุญาต ในกรณีท่ีไม่พบตวัผูรั้บใบอนุญาตใหปิ้ด
หนงัสือเตือนไว ้ณ สถานท่ีประกอบกิจการฆ่าสตัวท่ี์
ระบุไวใ้นใบอนุญาตและใหถื้อวา่ผูรั้บใบอนุญาตได้
ทราบค าเตือนนั้นแลว้ตั้งแต่วนัปิดหนงัสือเตือน

ก่อนสัง่พกัใช ้หรือเพิกถอน ผูว้า่ราชการจงัหวดัอาจ
มีหนงัสือเตือนผูป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง โดยส่งใหผู้ผู้รั้บ
ใบอนุญาต หรือปิดไวใ้นท่ีเปิดเผยของสถานท่ีประกอบ
กิจการ



มาตรา ๔๘

รายละเอียด สาระส าคญั

ผูรั้บใบอนุญาตซ่ึงถูกสัง่พกัใชใ้บอนุญาตหรือเพิก
ถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนงัสือต่อ
คณะกรรมการภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีทราบค าสัง่ 
และใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๒๗ วรรคสอง และวรรค
สาม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม

ผูรั้บใบอนุญาตท่ีถูกพกัใชห้รือเพิกถอน สามารถ
อุทธรณ์ไดท่ี้คณะกรรมการก ากบัดูแลการประกอบ
กิจการฆ่าสตัวภ์ายใน ๓๐ วนั นบัจากท่ีรับทราบ และ
ใหค้ณะกรรมการพิจารณาใหเ้สร็จภายใน ๖๐ วนั และ
ใหค้  าวนิิจฉยัของคณะกรรมการฯ เป็นท่ีสุด



มาตรา ๔๙

รายละเอียด สาระส าคญั

เม่ือค าสัง่เพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ ยติุเป็นท่ีสุดแลว้ 
ใหผู้รั้บใบอนุญาตท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตมีหนา้ท่ีตอ้งท าความ
สะอาดเรียบร้อยภายในโรงฆ่าสตัวแ์ละโรงพกัสตัวใ์หอ้ยูใ่น
สภาพท่ีไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสุขภาพและอนามยัของ
ประชาชนหรือส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงใหแ้ลว้เสร็จ
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าสัง่เพิกถอนใบอนุญาต

ในกรณีท่ีผูรั้บใบอนุญาตท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตมิได้
ด าเนินการหรือด าเนินการไม่แลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีนาย
ทะเบียนก าหนดตามวรรคหน่ึง ใหน้ายทะเบียนหรือผูซ่ึ้งนาย
ทะเบียนมอบหมายเขา้ด าเนินการแทน โดยผูรั้บใบอนุญาตท่ีถูก
เพิกถอนใบอนุญาตจะตอ้งชดใชค่้าใชจ่้ายท่ีใชด้ าเนินการ
ดงักล่าว

เม่ือถูกเพิกถอนแลว้ ใหท้ าความสะอาดให้
เรียบร้อยภายใน ๓๐ วนันบัจากวนัท่ีถูกเพิก
ถอนโดยตอ้งไม่เกิดผลกระทบกบัชุมชนและ
ส่ิงแวดลอ้ม หากท าไม่เสร็จ ปศุสตัวจ์งัหวดั
หรือผูแ้ทนจะด าเนินการแทน แลว้ผูรั้บ
ใบอนุญาตตอ้งเสียค่าใชจ่้าย



มาตรา ๔๙ ต่อ

รายละเอียด สาระส าคญั

ใหผู้รั้บใบอนุญาตท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตส่งคืน
ใบอนุญาตแก่นายทะเบียนภายในสามสิบวนันบัแต่
วนัท่ีไดรั้บค าสัง่เพิกถอนใบอนุญาต

ผูป้ระกอบการท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะตอ้งส่งคืน
ใบอนุญาตใหป้ศุสตัวจ์งัหวดัภายใน ๓๐ วนั นบัจาก
วนัท่ีรับหนงัสือแจง้ถูกเพิกถอน



มาตรา ๕๐

รายละเอียด สาระส าคญั

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ให้
พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ  านาจ ดงัต่อไปน้ี

(๑) เขา้ไปในสถานท่ีท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่มีการ
ฆ่าสตัวเ์พื่อการจ าหน่ายเน้ือสตัวโ์ดยไม่ไดรั้บอนุญาต
ตามพระราชบญัญติัน้ี

(๒) เขา้ไปในโรงฆ่าสตัวแ์ละโรงพกัสตัวท่ี์ไดรั้บ
ใบอนุญาตในเวลาระหวา่งพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระ
อาทิตยต์ก หรือในเวลาท าการของสถานท่ีนั้น เพื่อ
ตรวจสอบและควบคุมใหก้ารปฏิบติัเป็นไปตาม
พระราชบญัญติัน้ี

พนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจ
๑. เขา้ไปในสถานท่ีท่ีมีเหตุอนัควรสงสยัวา่มีการฆ่า

สตัวเ์ถ่ือน
๒. เขา้ไปในโรงฆ่าสตัวท่ี์มีใบอนุญาตในเวลาท า

การ เพื่อตรวจสอบและควบคุมการปฏิบติังาน



มาตรา ๕๐ ต่อ

รายละเอียด สาระส าคญั

(๓) เขา้ไปในสถานท่ีช าแหละและตดัแต่งเน้ือสตัว์
หรือจ าหน่ายเน้ือสตัวใ์นเวลาท าการของสถานท่ีนั้น 
เพื่อตรวจสอบและควบคุมใหก้ารปฏิบติัเป็นไปตาม
พระราชบญัญติัน้ี

(๔) สัง่ใหห้ยดุยานพาหนะเพื่อตรวจสอบในกรณีท่ีมี
เหตุอนัควรสงสยัวา่มีการกระท าความผดิตาม
พระราชบญัญติัน้ี

(๕) เขา้ไปในยานพาหนะท่ีใชใ้นการขนส่งสตัวห์รือ
เน้ือสตัวเ์พื่อตรวจสอบมาตรฐานตามกฎกระทรวงท่ี
ออกตามมาตรา ๑๔ (๗) หรือเม่ือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่
มีการกระท าความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี

๓. เขา้ไปในสถานท่ีช าแหละตดัแต่งซากในเวลา
ท าการ เพื่อตรวจสอบและควบคุมการปฏิบติังาน

๔. สัง่ใหย้านพาหนะหยดุเพื่อตรวจสอบเหตุสงสยั
การกระท าผดิ

๕. เขา้ไปในยานพาหนะเพื่อตรวจสอบการขนส่ง
สตัวห์รือซากสตัว ์เม่ือมีเหตุสงสยั



มาตรา ๕๐ ต่อ

รายละเอียด สาระส าคญั

(๖) ยดึหรืออายดัสตัว์ เน้ือสตัว ์เอกสาร หลกัฐาน 
ยานพาหนะ หรือส่ิงของท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผดิ
ตามพระราชบญัญติัน้ี เพ่ือเป็นพยานหลกัฐานในการ
ด าเนินคดี

(๗) มีหนงัสือเรียกผูรั้บใบอนุญาต ผูช้  าแหละและตดั
แต่งเน้ือสตัว์ ผูจ้  าหน่ายเน้ือสตัว ์หรือผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้งมาให้
ถอ้ยค าหรือช้ีแจงหรือใหส่้งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวกบั
การกระท าความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี เพ่ือประโยชนแ์ก่
การด าเนินคดี

(๘) จบักุมบุคคลท่ีกระท าความผดิซ่ึงหนา้ตาม
พระราชบญัญติัน้ี

๖.ยดึหรืออายดั สตัว์ เน้ือสตัว ์เอกสาร หลกัฐาน 
ยานพาหนะ หรือส่ิงของท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท า
ความผดิ

๗. เรียกผูรั้บใบอนุญาต ผูช้  าแหละและตดัแต่ง
เน้ือสตัว์ ผูจ้  าหน่ายเน้ือสตัว ์หรือผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้ง มาให้
ถอ้ยค า หรือช้ีแจงหรือส่งหลกัฐานเพื่อประโยชน์ใน
การด าเนินคดี

๘. จบักมุบุคคลท่ีกระท าความผดิซ่ึงหนา้



มาตรา ๕๐ ต่อ

รายละเอียด สาระส าคญั

การเขา้ไปในสถานท่ีตาม (๑) เพื่อท าการคน้ตอ้งมี
หมายคน้ เวน้แต่มีเหตุอนัควรเช่ือวา่หากเน่ินชา้กวา่จะ
เอาหมายคน้มาไดจ้ะมีการยกัยา้ย ซุกซ่อน หรือท าลาย
หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผดิ ใหท้ าการคน้
ไดโ้ดยไม่ตอ้งมีหมายคน้ แต่ตอ้งปฏิบติัตามประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาวา่ดว้ยการคน้

ใหอ้ธิบดีมีอ านาจวางระเบียบในการปฏิบติัการตาม 
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี
ปฏิบติั

การเขา้ไปท่ีโรงฆ่าสตัวเ์ถ่ือนตอ้งมีหมายคน้ 
ยกเวน้มีเหตุเช่ือวา่ผูป้ระกอบการอาจท าลายหรือปิด
หลกัฐานไม่ตอ้งมีหมายคน้ แต่ตอ้งท าตามประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญาวา่ดว้ยการคน้

กรมปศุสตัวอ์อกระเบียบวา่ดว้ยการ เขา้ไปตรวจ
โรงฆ่าสตัวเ์ถ่ือน โรงฆ่าสตัวมี์ใบอนุญาต สถานท่ี
ช าแหละตดัแต่ง สัง่ใหย้านพาหนะหยดุ ตรวจสอบ
ยานพาหนะ ยดึ อายดั หลกัฐานต่างๆ



มาตรา ๕๐ ต่อ

รายละเอียด สาระส าคญั

ใหอ้ธิบดีมีอ านาจสัง่ท าลายหรือปฏิบติัการอยา่งหน่ึง
อยา่งใดตามท่ีเห็นสมควรต่อเน้ือสตัวท่ี์พนกังาน
เจา้หนา้ท่ียดึหรืออายดัตาม (๖) โดยใหบ้นัทึกรายละเอียด 
จ านวน น ้าหนกัไวเ้พื่อเป็นหลกัฐานในการด าเนินคดี 
และใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใน
การท าลาย     

อธิบดีกรมปศุสตัวมี์อ านาจสัง่ท าลายหรือ
ปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามท่ีเห็นสมควรต่อ
เน้ือสตัวท่ี์พนกังานเจา้หนา้ท่ียดึหรืออายดัตามโดย
ตอ้งบนัทึกรายละเอียด เพื่อเป็นหลกัฐานในการ
ด าเนินคดี และใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองรับผดิชอบ
ค่าใชจ่้ายในการท าลาย



มาตรา ๕๑

รายละเอียด สาระส าคญั

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามมาตรา 
๕๐ ใหผู้รั้บใบอนุญาต ผูช้  าแหละและตดัแต่งเน้ือสตัว ์ผู ้
จ  าหน่ายเน้ือสตัว ์หรือผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้งอ านวยความสะดวก
ตามสมควร

ผูรั้บใบอนุญาต ตอ้งอ านวยความสะดวกตามสมควร
ใหแ้ก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติัหนา้ท่ี



มาตรา ๕๒

รายละเอียด สาระส าคญั

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี พนกังาน
เจา้หนา้ท่ีตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

บตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามแบบ
ท่ีอธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งแสดง
บตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ี ตามแบบท่ีอธิบดี
ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา



มาตรา ๕๓

รายละเอียด สาระส าคญั

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ให้
พนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นเจา้พนกังานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

เพื่อประโยชน์ในการจบักมุผูก้ระท าความผดิตาม
พระราชบญัญติัน้ี ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นพนกังานฝ่าย
ปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา
ความอาญา

พนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นเจา้พนกังานตามประมวล
กฎหมายอาญา

เพื่อประโยชน์ในการจบักมุผูก้ระท าความผิดให้
พนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นพนกังานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา



มาตรา ๕๔

รายละเอียด สาระส าคญั

ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ของคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๓ หรือไม่ปฏิบติัตาม
ค าสัง่ของคณะกรรมการประจ าจงัหวดัตามมาตรา ๑๗
วรรคสาม ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ

เม่ือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะกรรมการประจ าจงัหวดัมีค าสัง่เรียกบุคคล หรือ
ใหส่้งเอกสารหรือวตัถุใดแลว้ไม่มาหรือไม่ส่ง ตอ้ง
จ าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 



มาตรา ๕๕

รายละเอียด สาระส าคญั

ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวงท่ีออกตาม
มาตรา ๑๔ (๗) ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ

ผูป้ระกอบการท่ีไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวงเร่ือง
การขนส่งสตัวห์รือเน้ือสตัว์ ตอ้งจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน 
หรือปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ



มาตรา ๕๖

รายละเอียด สาระส าคญั

ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕ วรรคหน่ึง มาตรา ๓๗ หรือ
มาตรา ๓๙ วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี 
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ

ผูใ้ดฆ่าสตัวโ์ดยไม่ไดรั้บอนุญาต  หรือช าแหละ 
และตดัแต่งเน้ือสตัวโ์ดยไม่ไดรั้บการรับรองให้
จ  าหน่าย หรือฆ่าสตัวน์อกโรงฆ่าสตัว ์ตอ้งจ าคุกไม่
เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ  า
ทั้งปรับ



มาตรา ๕๗

รายละเอียด สาระส าคญั

ผูรั้บใบอนุญาตผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๒๒ มาตรา 
๒๕ วรรคหน่ึง มาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง มาตรา ๒๘ วรรค
สาม หรือมาตรา ๔๙ วรรคสาม ตอ้งระวางโทษปรับ
ไม่เกินหา้พนับาท

ผูรั้บใบอนุญาตท่ีไม่แสดงใบอนุญาต ไม่แจง้นาย
ทะเบียนภายใน ๙๐ วนันบัแต่วนัท่ีผูผู้รั้บใบอนุญาต
ตาย ไม่ยืน่ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน ๓๐ วนั ไม่
ส่งคืนใบอนุญาตภายใน ๓๐ วนันบัจากเลิกประกอบ
กิจการ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตอ้งระวางโทษ
ปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 



มาตรา ๕๘

รายละเอียด สาระส าคญั

ผูรั้บใบอนุญาตผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวงท่ีออก
ตามมาตรา ๑๔ (๔) หรือไม่แจง้เลิกประกอบกิจการตาม
มาตรา ๒๘ วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึง
ปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ

ผูป้ระกอบการท่ีไม่แสดงใบอนุญาต ไม่แจง้นาย
ทะเบียนภายใน ๙๐ วนัหลงัจากผูป้ระกอบการตาย ไม่
ยืน่ขอรับใบแทนภายใน ๓๐ วนั ไม่ส่งคืนใบอนุญาต
ภายใน ๓๐ วนันบัจากเลิกกิจการหรือถูกเพิกถอน ตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ



มาตรา ๕๙

รายละเอียด สาระส าคญั

ผูรั้บใบอนุญาตหรือทายาทหรือผูจ้ดัการมรดกของ
ผูรั้บใบอนุญาตท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งท าความสะอาดเรียบร้อย
ภายในโรงฆ่าสตัวแ์ละโรงพกัสตัวต์ามมาตรา ๒๕ วรรค
ส่ี มาตรา ๒๘ วรรคหน่ึง มาตรา ๒๙ วรรคหน่ึง หรือ
มาตรา ๔๙ วรรคหน่ึง ผูใ้ด ไม่ปฏิบติัตามหนา้ท่ีดงักล่าว
ใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีพระราชบญัญติัน้ีหรือท่ี
นายทะเบียนก าหนด แลว้แต่กรณี ตอ้งระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหา้หม่ืนบาท หรือทั้งจ  า
ทั้งปรับ

ผูป้ระกอบการหรือทายาทท่ีไม่ท าความสะอาดโรง
ฆ่าสตัว ์กรณีท่ีผูป้ระกอบการตาย เลิกกิจการ 
ใบอนุญาตหมดอาย ุถูกเพิกถอน ตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน ปรับไม่
เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 



มาตรา ๖๐

รายละเอียด สาระส าคญั

ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๓๑ วรรคหน่ึง มาตรา ๓๒ 
หรือมาตรา ๓๖ วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษปรับเรียงตาม
รายตวัของสตัว ์ดงัต่อไปน้ี 

(๑) โคหรือกระบือ ตวัละไม่เกินหา้หม่ืนบาท 
(๒) แพะ แกะ สุกร หรือนกกระจอกเทศ ตวัละไม่เกิน

สองหม่ืนบาท 
(๓) ไก่ เป็ด ห่าน ตวัละไม่เกินหน่ึงพนับาท 
(๔) สตัวอ่ื์น ตวัละไม่เกินสองหม่ืนบาท

ผูป้ระกอบการท่ีไม่แจง้การฆ่าสตัว์ ไม่น าสตัวเ์ขา้
ฆ่าตามท่ีแจง้ หรือจ าหน่ายเน้ือสตัวท่ี์ตายเองและ
ไม่ไดผ้า่นการรับรองใหจ้  าหน่ายจากพนกังานตรวจ
โรคสตัว ์ตอ้งโทษปรับเรียงตามรายตวั

๑. โค กระบือ ตวัละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒. แพะ แกะ สุกร นกกระจอกเทศ ตวัละไม่เกิน 

๒๐,๐๐๐ บาท
๓. ไก่ เป็ด ห่าน ตวัละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
๔. สตัวอ่ื์นตวัละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท



มาตรา ๖๑

รายละเอียด สาระส าคญั

ผูรั้บใบอนุญาตผูใ้ดฆ่าสตัวเ์กินจ านวนสตัวท่ี์ผู ้
ประสงคจ์ะฆ่าไดแ้จง้ไวต้ามมาตรา ๓๑ วรรคหน่ึง ตอ้ง
ระวางโทษปรับตามอตัราท่ีก าหนดในมาตรา ๖๐ (๑) (๒) 
(๓) หรือ (๔) แลว้แต่กรณี เรียงตามรายตวัสตัวท่ี์ฆ่าเกิน
จ านวน

ผูรั้บใบอนุญาตผูใ้ดฆ่าสตัวฆ่์าสตัวเ์กินจ านวนท่ีผู ้
ประสงคจ์ะฆ่าแจง้ มีโทษปรับตามจ านวนท่ีเกิน เรียง
ตามรายตวั

๑. โค กระบือ ตวัละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒. แพะ แกะ สุกร นกกระจอกเทศ ตวัละไม่เกิน 

๒๐,๐๐๐ บาท
๓. ไก่ เป็ด ห่าน ตวัละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
๔. สตัวอ่ื์นตวัละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท



มาตรา ๖๒

รายละเอียด สาระส าคญั

ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ วรรคหน่ึง มาตรา 
๓๘ หรือมาตรา ๔๐ วรรคหน่ึง หรือฝ่าฝืนค าสัง่ของ
พนกังานตรวจโรคสตัวต์ามมาตรา ๓๔ วรรคหน่ึง ตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสน
บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ

ผูใ้ดน าสตัวอ์อกจากโรงฆ่าสตัว ์หรือน าเน้ือสตัว์
ออกจากโรงฆ่าสตัว ์ในกรณีการฆ่าสตัวใ์นโรงฆ่า
สตัว ์การฆ่าสตัวน์อกโรงฆ่า และการฆ่าสตัวท่ี์ตายเอง
โดยมิไดถู้กฆ่า โดยฝ่าฝืนค าสัง่ของพนกังานตรวจโรค
สตัว์ ตอ้งโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ



มาตรา ๖๓

รายละเอียด สาระส าคญั

ผูใ้ดฆ่าสตัวน์อกโรงฆ่าสตัวโ์ดยฝ่าฝืนมาตรา ๓๙ 
ประกอบกบัมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๔ ตอ้งระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือ
ทั้งจ  าทั้งปรับ

ผูท่ี้ฆ่าสตัวน์อกโรงฆ่าสตัวโ์ดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
และไม่ไดแ้จง้การฆ่าสตัวต่์อพนกังานทอ้งถ่ิน และ
ไม่ไดผ้า่นการตรวจโรคสตัวจ์ากพนกังานตรวจโรค
สตัว์ ตอ้งโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ



มาตรา ๖๔

รายละเอียด สาระส าคญั

ผูใ้ดต่อสู้หรือขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานตรวจโรคสตัวซ่ึ์งปฏิบติัการตาม
พระราชบญัญติัน้ี ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี 
หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ

ผูใ้ดไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่การปฏิบติั
หนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ี หรือไม่ปฏิบติัตามค าสัง่
ของพนกังานเจา้หนา้ท่ีซ่ึงปฏิบติัการตามมาตรา ๕๐ ตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหา้
หม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ

ผูใ้ดต่อสู้หรือขดัขวางการปฏิบติังานท่ีของ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือพนกังานตรวจโรคสตัว์
ตอ้งโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจ  าทั้งปรับ

ผูใ้ดไม่อ านวยความสะดวกใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี
หรือไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ของพนกังานเจา้หนา้ท่ี ซ่ึง
ปฏิบติัการตามมาตรา ๕๐ ตอ้งโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ 
เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐บาท หรือทั้งจ  าทั้ง
ปรับ



มาตรา ๖๕

รายละเอียด สาระส าคญั

ความผดิตามพระราชบญัญติัน้ีท่ีมีโทษปรับสถาน
เดียวหรือโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี ใหอ้ธิบดีหรือผูซ่ึ้ง
อธิบดีมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได ้

เม่ือผูต้อ้งหาไดช้ าระเงินค่าปรับตามจ านวนท่ี
เปรียบเทียบภายในระยะเวลาท่ีก าหนดแลว้ ใหถื้อวา่คดี
เลิกกนัตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา
ความอาญา

การเปรียบเทียบตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบท่ีอธิบดีก าหนด

ความผดิตาม พ.ร.บ.น้ีท่ีมีเฉพาะโทษปรับสถาน
เดียว หรือจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี ใหอ้ธิบดีมีอ านาจ
เปรียบเทียบไดโ้ดยออกระเบียบเปรียบเทียบปรับ
ตามท่ีอธิบดีก าหนด



มาตรา ๖๖

รายละเอียด สาระส าคญั

ใหพ้นกังานตรวจโรคสตัวซ่ึ์งไดรั้บแต่งตั้งตาม
พระราชบญัญติัควบคุมการฆ่าสตัวแ์ละจ าหน่ายเน้ือสตัว ์
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นพนกังานตรวจโรคสตัวต์าม
พระราชบญัญติัน้ีต่อไปจนกวา่จะไดมี้ค าสัง่แต่งตั้ง
พนกังานตรวจโรคสตัวต์ามพระราชบญัญติัน้ี

พนกังานตรวจโรคสตัวต์ามค าสัง่เดิมใหป้ฏิบติั
หนา้ท่ีไปจนกวา่จะมีค าสัง่ใหม่



มาตรา ๖๗

รายละเอียด สาระส าคญั

ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใด ๆ ท่ีไดใ้หไ้วต้าม
พระราชบญัญติัควบคุมการฆ่าสตัวแ์ละจ าหน่ายเน้ือสตัว ์
พ.ศ. ๒๕๓๕ และยงัมีผลใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหถื้อวา่เป็นใบอนุญาตหรือ
การอนุญาตท่ีไดอ้อกใหต้ามพระราชบญัญติัน้ี

ใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงใหมี้อายหุา้ปีนบัแต่วนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั

ใบอนุญาตฉบบัเดิมมีอาย ุ๕ ปี นบัตั้งแต่วนัท่ี ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙



มาตรา ๖๘

รายละเอียด สาระส าคญั

บรรดาค าขออนุญาตท่ีไดย้ืน่ไวต้ามพระราชบญัญติั
ควบคุมการฆ่าสตัวแ์ละจ าหน่ายเน้ือสตัว ์พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ก่อนหรือในวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ให้
ด าเนินการกบัค าขออนุญาตดงักล่าวตามพระราชบญัญติั
น้ี

ค  าขอตั้งโรงฆ่าสตัวท่ี์ยืน่ไวก่้อนท่ีพ.ร.บ. ฉบบัน้ีมี
ผลบงัคบัใช ้ เม่ือพ.ร.บ.ฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชแ้ลว้ ให้
พิจารณาออกใบอนุญาตตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ และ
เง่ือนไขตามพ.ร.บ. ฉบบัน้ี



มาตรา ๖๙

รายละเอียด สาระส าคญั

บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และ
ค าสัง่ท่ีออกตามพระราชบญัญติัควบคุมการฆ่าสตัวแ์ละ
จ าหน่ายเน้ือสตัว ์พ.ศ. ๒๕๓๕ และใชบ้งัคบัอยูใ่นวนั
ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหย้งัคงใชบ้งัคบัได้
ต่อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัน้ี จนกวา่
จะมีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และค าสัง่ท่ีออกตาม
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั

กฎหมายลูกฉบบัเดิมท่ีออกตามพ.ร.บ. ฉบบัก่อน
หนา้น้ี หากไม่ขดัหรือแยง้กบัพ.ร.บ. ฉบบัใหม่ ใหใ้ช้
กฎหมายลูกเดิมไปก่อน จนกวา่จะมีกฎหมายลูกฉบบั
ใหม่



มาตรา ๖๙

รายละเอียด สาระส าคญั

การด าเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือ
ระเบียบตามวรรคหน่ึง ใหด้ าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน
หน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั หากไม่
สามารถด าเนินการได ้ใหรั้ฐมนตรีรายงานเหตุผลท่ีไม่
อาจด าเนินการไดต่้อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

การออกกฎหมายลูกตาม พ.ร.บ.ฉบบัใหม่ ตอ้งท า
ใหเ้สร็จภายใน ๑ ปี 


