
(ตัวอยางรางหนังสือแจงเตือน 
กอนออกคําสั่งพักใชใบอนุญาต กรณีโรงฆาสัตวตั้งอยูในตางจังหวัด) 

ที่ ......../........         .................................... 
          .................................... 

วันที่ ................................................... 

เรื่อง  แจงเตือนการไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว 
โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕  

เรียน  ................................................. (ชื่อผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว) 

สิ่งที่สงมาดวย ๑. แบบตรวจประเมินโรงฆาสัตว จํานวน ๑ ชุด 
       ๒. กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และ 

 การฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ จํานวน ๑ ชุด 

ตามที่ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด................ ไดดําเนินการตรวจประเมินโรงฆาสัตวที่ไดรับ
ใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ประจําปงบประมาณ ......... ครั้งที่ ..... พบวาโรงฆาสัตว
เลขที่ ................ ของ ................................ ไมปฏิบัติตามขอ ................ แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเปนกรณีผูรับใบอนุญาตไม
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับมาตรา ๖๙ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๕๙ 

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว   
พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงมีหนังสือเตือนใหทานในฐานะผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว 
ดําเนินการแกไขปรับปรุงขอบกพรอง ตามขอ ................ แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ        
และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายในระยะเวลา ................ 
(ระยะเวลากี่วัน กี่เดือนหรือกี่ปเปนดุลยพินิจของผูแจงเตือนซึ่งเปนผูออกคําสั่งพักใชใบอนุญาต โดยระยะเวลา
ดังกลาวตองใหความเปนธรรมกับผูรับใบอนุญาต ทั้งนี้ ตองเปนระยะเวลาที่ผูรับใบอนุญาตสามารถดําเนินการ
แกไขปรับปรุงขอบกพรองไดทัน) นับแตวันที่ผูรับใบอนุญาตไดรับหนังสือเตือนหรือนับตั้งแตวันที่ปดหนังสือเตือน
กรณีไมพบตัวผูรับใบอนุญาต หากไมดําเนินการปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด จังหวัด................ 
จะออกคําสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาดําเนินการ 

ขอแสดงความนับถือ 

(..............................................) 
 

ผูวาราชการจังหวัด................ 
โทร. ................................ 
โทรสาร ................................ 

(หมายเหตุ: ใหผูเสนอเรื่องแกไขเพิ่มเติมในรายละเอียดใหถูกตองตามความเปนจริง) 



(ตัวอยางคําสั่งพักใชใบอนุญาต) 

(ราง) 

คําสั่งจังหวัด................ 

ที ่......../........ 

เรื่อง พักใชใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว 

 

 

ดวยนาย/นาง/นางสาว................................ ผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว       

และการฆาสัตว ใบอนุญาตเลขที่ ................ ตั้งอยูเลขที่.......................................................................................  

ไมปฏิบัติตามขอ ................ แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว 

โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเปนกรณีผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนด

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับ

มาตรา ๖๙ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ไดมีหนังสือแจงเตือนแลว 

ผูรับใบอนุญาตยังคงไมปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือเตือน 

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๕ และมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว       

เพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว     

เลขที่ .................... ของ .......................................... เปนเวลา .............. เดือน (ครั้งละไมเกิน ๓๐ วัน) 

เนื่องจากไมปฏิบัติตามขอ ................ แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้ง      

โรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ และไมดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบกพรองภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือเตือน ทั้งนี้ ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกพักใชใบอนุญาตตองหยุดทําการฆาสัตว         

ในโรงฆาสัตวดังกลาว ภายในระยะเวลาที่ถูกสั่งพักใชใบอนุญาต 

อนึ่ง ผูรับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณคําสั่งพักใชใบอนุญาตตอคณะกรรมการกํากับดูแล       

การประกอบกิจการฆาสัตว ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ทราบคําสั่งนี้  

สั่ง ณ วันที่ .......................... พ.ศ. ..... 

 

      (...............................................) 

      ผูวาราชการจังหวัด………….…. 

 

 

 

 

 

 

(หมายเหตุ: ใหผูเสนอเรื่องแกไขเพิ่มเติมในรายละเอียดใหถูกตองตามความเปนจริง) 

 



(ตัวอยางรางหนังสือแจงเตือน 

กอนออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต กรณีโรงฆาสัตวตั้งอยูในตางจังหวัด) 

ที่ ......../........         .................................... 

          .................................... 

วันที่ ................................................... 

เรื่อง  แจงเตือนการไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว 

โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อพิจารณาออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

เรียน  ................................................. (ชื่อผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว) 

อางถึง  ๑. สําเนาหนังสือจังหวัด... ที่ ..../..... เรื่อง แจงเตือนกอนออกคําสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว 

โรงพักสัตว และการฆาสัตวลงวันที่ ...... 

๒. สําเนาคําสั่งจังหวัด... ที่.../..... เรื่อง พักใชใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ลงวันที่ ...... 

ตามหนังสือที่อางถึง ๑ จังหวัด................ ไดแจงเตือนใหทานในฐานะผูรับใบอนุญาต                       

ตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว เลขที่ ................ ตามขอ ................. แหงกฎกระทรวงกําหนด

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายในระยะเวลา.... 

และตามคําสั่งที่อางถึง ๒ ทานไมปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด จังหวัด........................ จึงไดออก

คําสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว เปนระยะเวลา ...... วัน (ครั้งละไมเกิน ๓๐ วัน) 

บัดนี้ ไดลวงเลยระยะเวลาพักใชใบอนุญาตแลว แตผูรับใบอนุญาตยังไมปฏิบัติตามขอ ……….. แหงกฎกระทรวง

กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบกับ

มาตรา ๖๙ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงเปนกรณ ี     

ผูรับใบอนุญาตฝาฝนคําสั่งพักใชใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาต และไดกระทําการ 

อันเปนเหตุใหตองถูกพักใชใบอนุญาตอีกภายใน ๑ ป ใหอธิบดีกรมปศุสัตว หรือผูซึ่ง      อธิบดีกรมปศุสัตว

มอบหมายมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อการ

จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๕๙  

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อจําหนายเนื้อสัตว 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบขอ ...... ของคําสั่งกรมปศุสัตว  ที่    /    เรื่อง การมอบอํานาจใหดําเนินการ            

ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว เพื่อจําหนายเนื้อสัตว  พ.ศ. ๒๕๕๙ แทนอธิบดีกรมปศุสัตว              

ลงวันที่   ธันวาคม ๒๕๕๙ (หากเปนบุคคลอื่นนอกจากผูวาราชการจังหวัดใหระบุคําสั่งมอบอํานาจนั้นๆ) จึงมี

หนังสือเตือนใหทานในฐานะผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ดําเนินการปรับปรุงแกไข

ขอบกพรอง ตามขอ........... แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว 

และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายในระยะเวลา........... (กี่วันกี่เดือนหรือกี่ปเปนดุลพินิจของผูแจงเตือนซึ่งเปน  

ผูออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตโดยระยะเวลาดังกลาวตองใหความเปนธรรมกับผูรับใบอนุญาต ทั้งนี้ ตองเปน 

 

               /ระยะเวลาที่ผูรับใบอนุญาต....... 

 



ระยะเวลาที่ผูรับใบอนุญาตสามารถดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบกพรองไดทัน) นับแตวันที่ผูรับใบอนุญาตไดรับ 

หนังสือเตือนหรือนับแตวันที่ปดหนังสือเตือนกรณีไมพบตัวผูรับใบอนุญาต หากไมดําเนินการปฏิบัติใหถูกตอง

ภายในระยะเวลาที่กําหนด จังหวัด................ จะออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และ

การฆาสัตว ตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาดําเนินการ 

ขอแสดงความนับถือ 

(..............................................) 

 

ผูวาราชการจังหวัด................ 

โทร. ......................................... 

โทรสาร ......................................... 

 

(หมายเหตุ: ใหผูเสนอเรื่องแกไขเพิ่มเติมในรายละเอียดใหถูกตองตามความเปนจริง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอยางคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต) 

(ราง) 

คําสั่งจังหวัด................ 

ที่ ......../........ 

เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว 

 

 

ดวยนาย/นาง/นางสาว........................................ ผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว 

และการฆาสัตว ใบอนุญาตเลขที่ .................... ตั้งอยูเลขที่................................................................................... 

ไดถูกสั่งพักใชใบอนุญาตโดยเหตุที่ไมปฏิบัติตามขอ ................. แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 

และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตวโรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามคําสั่งจังหวัด........... ที.่.../.... เรื่อง 

พักใชใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว  และการฆาสัตว ลงวันที่ .... ............ ....ตอมาปรากฏวาภายในระยะ ๑ ป 

นับจากถูกสั่งพักใชใบอนุญาต ผูรับใบอนุญาตฝาฝนคําสั่งพักใชใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตเคยถูกสั่งพักใช

ใบอนุญาตและไดกระทําการอันเปนเหตุใหตองถูกพักใชใบอนุญาต โดยเหตุที่ไมปฏิบัติตามขอ .................... 

แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตวโรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ประกอบกับมาตรา ๖๙ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว เพื่อการจําหนายเนื้อสัตว  พ.ศ. ๒๕๕๙             

ตามคําสั่งจังหวัด................ ที่ ......../........ เรื่อง พักใชใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว  และการฆาสัตว   

ลงวันที่ .... ............ ..... ดังกลาวอีก  

อาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว 

พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงสั่ งเพิกถอนใบอนุญาตตั้ งโรงฆาสัตว  โรงพักสัตว และการฆาสัตว  เลขที่  ................             

ของ ................................ เนื่องจากไดถูกสั่งพักใชใบอนุญาตโดยเหตุที่ไมปฏิบัติตามขอ ......................        

แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ 

แลวตอมาปรากฏวาภายใน ๑ ปนับจากถูกสั่งพักใชใบอนุญาตผูรับใบอนุญาตยังคงฝาฝนคําสั่งพักใชใบอนุญาต 

หรือผูรับใบอนุญาตเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตและไดกระทําการอันเปนเหตุ ใหตองถูกพักใชใบอนุญาต โดยเหตุที่ไม

ปฏิบัติตามขอ .............. แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตวโรงพักสัตว 

และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังกลาวอีก และไมดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบกพรองภายในระยะเวลา        

ที่กําหนดในหนังสือเตือน ทั้งนี้ ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตตองหยุดทําการฆาสัตวในโรงฆาสัตวดังกลาว  

อนึ่ง ผูรับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตอคณะกรรมการกํากับดูแล    

การประกอบกิจการฆาสัตว ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ทราบคําสั่งนี้  

สั่ง ณ วันทีว่ันที่ .... ............ พ.ศ. ............. 

 

(...............................................) 

ผูวาราชการจังหวัด.................. 

(หมายเหตุ: ใหผูเสนอเรื่องแกไขเพิ่มเติมในรายละเอียดใหถูกตองตามความเปนจริง) 


