การรับรองให้ จาหน่ ายเนื้อสั ตว์
กลุ่มควบคุมโรงฆ่ าสั ตว์ ภายในประเทศ

เปรียบเทียบ
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่ าสั ตว์ และจาหน่ ายเนื้อสั ตว์ ๒๕๓๕

มาตรา ๒๑ ห้ามมิให้ผใู ้ ดนาสัตว์ออกจากโรงพัก
สัตว์หรื อโรงฆ่าสัตว์ เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่ าสั ตว์ เพื่อการจาหน่ ายเนื้อสั ตว์ ๒๕๕๙

มาตรา ๓๓ ห้ามมิให้ผใู ้ ดนาสัตว์ออกจากโรงฆ่า
สัตว์หรื อโรงพักสัตว์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
พนักงานตรวจโรคสัตว์

เปรียบเทียบ
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่ าสั ตว์ และจาหน่ ายเนื้อสั ตว์ ๒๕๓๕
มาตรา ๒๓ ในกรณี ที่พนักงานตรวจโรคสัตว์มีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์
ที่จะฆ่านั้นเป็ นโรคระบาด หรื อเป็ นโรคหรื อมีลกั ษณะตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวงว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์เช่นนั้นเป็ นอาหาร
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสัง่ งดการฆ่าสัตว์และแยกสัตว์น้ นั ไว้
เพื่อตรวจพิสูจน์ได้
ภายหลังที่ได้ทาการตรวจพิสูจน์แล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่อาจมี
คาสัง่ ให้ดาเนินการฆ่าสัตว์น้ นั ได้ ในกรณี ที่ปรากฏว่าสัตว์ที่จะฆ่านั้น
เป็ นโรคระบาดหรื อเป็ นโรคหรื อมีลกั ษณะตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวงว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์เช่นนั้นเป็ นอาหาร ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่คืนเงินอากรและค่าธรรมเนียมสาหรับโรงฆ่าสัตว์
ให้แก่ผทู ้ ี่ประสงค์จะฆ่าสัตว์น้ นั

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่ าสั ตว์ เพื่อการจาหน่ ายเนื้อสั ตว์ ๒๕๕๙
มาตรา ๓๔ ให้ พนักงานตรวจโรคสัตว์ทาการตรวจโรคสัตว์ก่อน
การฆ่าสัตว์ และในกรณี ที่พนักงานตรวจโรคสัตว์ มีเหตุอนั ควร
สงสัยว่าสัตว์ที่จะฆ่านั้นเป็ นโรค หรื อมีสารตกค้างที่เป็ นอันตรายต่อ
ผูบ้ ริ โภค หรื อมีลกั ษณะไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์น้ นั เป็ นอาหาร
ทั้งนี้ ตามที่อธิบดี กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้
พนักงานตรวจโรคสัตว์มีอานาจสัง่ งดการฆ่าสัตว์และแยกสัตว์น้ นั ไว้
เพื่อตรวจพิสูจน์ได้
ในกรณี ที่ได้ทาการตรวจพิสูจน์แล้วพบว่าสัตว์ที่จะฆ่านั้นไม่
เป็ นโรค ไม่มีสารตกค้างที่เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค หรื อมีความ
เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์น้ นั เป็ นอาหาร ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์
มีคาสัง่ ให้ฆ่าสัตว์น้ นั ได้

เปรียบเทียบ
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่ าสั ตว์ และจาหน่ ายเนื้อสั ตว์ ๒๕๓๕

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่ าสั ตว์ เพื่อการจาหน่ ายเนื้อสั ตว์ ๒๕๕๙

ในกรณี ที่ปรากฏว่าสัตว์ที่จะฆ่านั้นเป็ นโรคหรื อมีสาร
ตกค้างที่เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภคหรื อมีลกั ษณะไม่เหมาะสมที่
จะใช้เนื้อสัตว์น้ นั เป็ นอาหาร ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์มีคาสัง่
งดการฆ่าสัตว์และแจ้งต่อพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี เพื่อคืนเงินอากรการฆ่าสัตว์แก่ผทู ้ ี่
ประสงค์จะฆ่าสัตว์น้ นั
ในกรณี ที่เกิดโรคระบาดหรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าสัตว์ที่
จะฆ่าเป็ นโรคระบาด ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ปฏิบตั ิ ตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
การตรวจโรคและการตรวจพิสูจน์ ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกาหนด

เปรียบเทียบ
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่ าสั ตว์ และจาหน่ ายเนื้อสั ตว์ ๒๕๓๕

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่ าสั ตว์ เพื่อการจาหน่ ายเนื้อสั ตว์ ๒๕๕๙

มาตรา ๒๔ เมื่อได้ฆ่าสัตว์แล้วห้ามมิให้ผใู ้ ดนาเนื้อสัตว์ออกจากโรง
ฆ่าสัตว์ก่อนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับตรารับรองให้จาหน่าย
เนื้อสัตว์น้ นั แล้ว
ในกรณี ที่ปรากฏแก่พนักงานตรวจโรคสัตว์วา่ เนื้อสัตว์ของ
สัตว์ที่ได้ฆ่าเป็ นโรคและหรื อมีลกั ษณะตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวงว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์เช่นนั้นเป็ นอาหารให้
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจทาลายเนื้อสัตว์น้ นั เสี ยทั้งตัวหรื อ
บางส่ วน หรื อจัดทาให้เป็ นเนื้อสัตว์ที่ควรใช้เป็ นอาหารเสี ยก่อนได้

มาตรา ๓๕ เมื่อได้ฆ่าสัตว์แล้ว ห้ามมิให้ผใู ้ ดนาเนื้อสัตว์ ออกจาก
โรงฆ่าสัตว์ก่อนที่พนักงานตรวจโรคสัตว์จะรับรองให้จาหน่าย
เนื้อสัตว์น้ นั
ในกรณี ที่ปรากฏว่าสัตว์ที่ฆ่านั้นเป็ นโรคหรื อมีสารตกค้างที่
เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภคหรื อมีลกั ษณะไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์
นั้นเป็ นอาหารตามที่อธิบดี ประกาศตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง ให้
พนักงานตรวจโรคสัตว์มีอานาจทาลายเนื้อสัตว์น้ นั ทั้งหมดหรื อ
บางส่ วน หรื อสัง่ ให้จดั ทาให้เป็ นเนื้อสัตว์ที่เหมาะสมสาหรับการ
บริ โภคก่อนได้
การรับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปรียบเทียบ
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่ าสั ตว์ และจาหน่ ายเนื้อสั ตว์ ๒๕๓๕
มาตรา ๒๕ ผูใ้ ดประสงค์จะจาหน่ายเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ตายเองหรื อ
ที่มิได้ถูกฆ่าตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้นาเนื้อสัตว์ของสัตว์น้ นั ซึ่งอยู่
ในสภาพที่ยงั มิได้ชาแหละไปให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ตรวจ หรื อ
ในกรณี มีเหตุสมควรจะขอให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ไปตรวจ
เนื้อสัตว์น้ นั ก็ได้ ทั้งนี้โดยเสี ยค่าธรรมเนียมตามอัตราที่กาหนดใน
กฎกระทรวง เมื่อพนักงานตรวจโรคสัตว์ได้ตรวจแล้ว เห็นว่าเป็ น
เนื้อสัตว์ที่ควรใช้เป็ นอาหารได้ ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับตรา
รับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ที่เนื้อสัตว์แล้วจึงให้จาหน่ายได้
ในกรณี ที่พนักงานตรวจโรคสัตว์เห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้
เนื้อสัตว์น้ นั เป็ นอาหาร ให้นามาตรา ๒๔ วรรคสอง มาบังคับใช้โดย
อนุโลม

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่ าสั ตว์ เพื่อการจาหน่ ายเนื้อสั ตว์ ๒๕๕๙
มาตรา ๓๖ ผูใ้ ดประสงค์จะจาหน่ายเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ ตายโดยมิได้
ถูกฆ่า ให้นาเนื้อสัตว์น้ นั ซึ่ งอยูใ่ นสภาพที่ยงั มิ ได้ชาแหละและตัด
แต่งเนื้อสัตว์ไปให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ตรวจ หรื อในกรณี ที่ไม่
สามารถนาเนื้อสัตว์ไปให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ตรวจได้ จะขอให้
พนักงานตรวจโรคสัตว์ไปตรวจเนื้อสัตว์น้ นั ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเสี ย
ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ตามอัตราที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
การตรวจเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่า และการ
รับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปรียบเทียบ
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่ าสั ตว์ และจาหน่ ายเนื้อสั ตว์ ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่ าสั ตว์ เพื่อการจาหน่ ายเนื้อสั ตว์ ๒๕๕๙
มาตรา ๒๖ ห้ามมิให้ผใู ้ ดจาหน่ายหรื อมีไว้เพื่อจาหน่ายซึ่ งเนื้อสัตว์ที่ มาตรา ๓๗ ห้ามมิให้ผใู ้ ดชาแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์เพื่อการ
ถูกฆ่าโดยมิได้มีการแจ้งตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง
จาหน่ายเนื้อสัตว์ที่มิได้รับการรับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๓๘ ห้ามมิให้ผใู ้ ดจาหน่ายเนื้อสัตว์ที่มิได้รับการรับรองให้
จาหน่ายเนื้อสัตว์ตามพระราชบัญญัติน้ ี

เปรียบเทียบ
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่ าสั ตว์ และจาหน่ ายเนื้อสั ตว์ ๒๕๓๕

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่ าสั ตว์ เพื่อการจาหน่ ายเนื้อสั ตว์ ๒๕๕๙
มาตรา ๔๑ ให้ผทู ้ ี่แจ้งความประสงค์จะฆ่าสัตว์เพือ่ การจาหน่าย
เนื้อสัตว์ตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง ผูท้ ี่แจ้งความประสงค์จะจาหน่าย
เนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่าตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง
และผูท้ ี่แจ้งความประสงค์ จะฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์เพื่อการ
จาหน่ายเนื้อสัตว์ในท้องที่ ตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๓๙ วรรค
สอง เสี ยค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายของพนักงานตรวจโรค
สัตว์
อัตราการชาระและการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และ
ค่าใช้จ่ายของพนักงานตรวจโรคสัตว์ตามวรรคหนึ่งให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกาหนดโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลังโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปรียบเทียบ
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่ าสั ตว์ และจาหน่ ายเนื้อสั ตว์ ๒๕๓๕

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่ าสั ตว์ เพื่อการจาหน่ ายเนื้อสั ตว์ ๒๕๕๙

มาตรา ๔๒ การชาระอากรการฆ่าสัตว์ การคืนเงินอากร
การฆ่าสัตว์ และการชาระค่าธรรมเนียมการรับรองให้
จาหน่ายเนื้อสัตว์ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยกาหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๔๓ อากรการฆ่าสัตว์ และค่าธรรมเนียมการรับรอง
ให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ที่เรี ยกเก็บตามพระราชบัญญัติ นี้ ใน
เขตขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใด ให้ตกเป็ นรายได้
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น

บทกาหนดโทษ
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่ าสั ตว์ และจาหน่ ายเนื้อสั ตว์ ๒๕๓๕

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่ าสั ตว์ เพื่อการจาหน่ ายเนื้อสั ตว์ ๒๕๕๙

มาตรา ๕๖ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๗
หรื อมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
สามปี หรื อปรับไม่เกินสองแสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๒ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๘ หรื อมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง หรื อฝ่ าฝื นคาสั่ง
ของพนักงานตรวจโรคสัตว์ ตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่ งปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๖๖ ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ซ่ ึงได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
ฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็ นพนักงานตรวจโรคสัตว์ตาม
พระราชบัญญัติน้ ีต่อไปจนกว่าจะได้มีคาสัง่ แต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ตาม
พระราชบัญญัติน้ ี

การรับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ตามกฎหมายใหม่
ข้อ ๒ ระเบียบฉบับนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนดสามสิ บวันนับแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
(ประกาศเมื่อวันที่ ๓ สิ งหาคม ๒๕๖๐)
ข้อ ๓ นิยาม
“ตรารับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์” หมายความว่า เครื่ องหมายหรื อสัญลักษณ์ที่ใช้รับรองเนื้อสัตว์ตามแบบที่กรมปศุสัตว์
กาหนด
“บรรจุภณ
ั ฑ์” หมายความว่า ภาชนะบรรจุหรื อวัตถุที่ใช้บรรจุหรื อห่อหุม้ เนื้อสัตว์ ไม่วา่ ด้วยการใส่ หรื อวิธีการใด ๆ เพื่อ
ป้องกันมิให้เนื้อสัตว์ได้รับการปนเปื้ อน
“ใบรับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์” หมายความว่า เอกสารการรับรองเนื้อสัตว์ที่ออกโดยพนักงานตรวจโรคสัตว์เพื่อรับรอง
ให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้
(๑) ใบรับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ (แบบ รน. ๑)
(๒) ใบรับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่า (แบบ รน. ๒)
(๓) ใบรับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ที่ฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์ (แบบ รน. ๓)

การรับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ตามกฎหมายใหม่
ข้อ ๔ เมื่อพนักงานตรวจโรคสัตว์ทาการตรวจเนื้อสัตว์เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วเห็นว่าเนื้อสัตว์น้ นั ไม่เป็ นโรค ไม่มี
สารตกค้างที่เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค และมีความเหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์น้ นั เป็ นอาหารตามที่อธิบดีประกาศ
กาหนด ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ประทับตรารับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ที่เนื้อสัตว์อย่างน้อย ๑ จุด บน
ชิ้นส่ วนที่มีขนาดใหญ่ (Primal cut) ทุกชิ้น โดยชนิดของสี ที่จะใช้ประทับตรารับรองให้จาหน่ายนั้นต้องเป็ นสี ที่
ได้รับอนุญาตให้ใช้สัมผัสอาหารหรื อพิมพ์อยูบ่ นบรรจุภณ
ั ฑ์เนื้อสัตว์น้ นั ได้
ในกรณี ที่พนักงานตรวจโรคสัตว์พบว่า สัตว์ที่ฆ่านั้นเป็ นโรคระบาด เป็ นโรค มีสารตกค้างที่เป็ น
อันตรายต่อผูบ้ ริ โภค หรื อมีลกั ษณะไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์น้ นั เป็ นอาหารตามที่อธิบดีประกาศกาหนดให้
พนักงานตรวจโรคสัตว์มีอานาจทาลายเนื้อสัตว์น้ นั ทั้งหมดหรื อบางส่ วน หรื อสัง่ ให้จดั ทาให้เป็ นเนื้อสัตว์ที่
เหมาะสมสาหรับการบริ โภคก่อนได้
ข้อ ๕ พนักงานตรวจโรคสัตว์ออกใบรับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ตามแบบรับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ที่ฆ่าใน
โรงฆ่าสัตว์ (แบบ รน. ๑) ทั้งนี้ การออกใบรับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ที่ฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ ให้ออกหนึ่งใบรับรอง
ต่อหนึ่งสถานที่ปลายทาง

การรับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ตามกฎหมายใหม่
ข้อ ๖ เนื้อสัตว์ที่ประทับตรารับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์หรื อเนื้อสัตว์ที่บรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีตรารับรองให้จาหน่าย
เนื้อสัตว์พิมพ์อยูแ่ ละมีใบรับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ประกอบ ให้ถือว่าเนื้อสัตว์น้ นั ได้รับการรับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ายเนื้อสัตว์
ข้อ ๗ ผูป้ ระสงค์จะจาหน่ายเนื้อสัตว์ที่ฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ตอ้ งจ่ายเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายของพนักงานตรวจโรค
สัตว์ ตามที่อธิบดีกาหนด
ข้อ ๘ การใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ตอ้ งอยูใ่ นการควบคุมดูแลของพนักงานตรวจโรคสัตว์
ข้อ ๙ บรรจุภณ
ั ฑ์เนื้อสัตว์ ที่ตอ้ งระบุรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อโรงฆ่าสัตว์
(๒) ที่อยูข่ องโรงฆ่าสัตว์
(๓) ทะเบียนโรงฆ่าสัตว์
(๔) ทะเบียนพนักงานตรวจโรคสัตว์
(๕) วันที่ผลิต
(๖) รหัสในการบ่งชี้ชุดการผลิต (Lot number) และชุดย่อยการผลิต (Sub Lot number)(ถ้ามี)

การรับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ตามกฎหมายใหม่
ข้อ ๑๐ กรณี สัตว์ตายเองโดยมิได้ถูกฆ่าต้องมีหลักฐานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ และต้องมี
รายงานผลการตรวจวินิจฉัยและชันสู ตรจากห้องปฏิบตั ิการของกรมปศุสัตว์ประกอบการตรวจเนื้อสัตว์ของ
พนักงานตรวจโรคสัตว์ ณ ท้องที่ที่สัตว์ตายเอง เมื่อพนักงานตรวจโรคสัตว์ทาการตรวจเนื้อสัตว์เรี ยบร้อยแล้ว
และเห็นว่าเนื้อสัตว์ไม่เป็ นโรค ไม่มีสารตกค้างที่เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภคและมีความเหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์
นั้นเป็ นอาหารตามที่อธิ บดีประกาศกาหนด ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ประทับตรารับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ที่
ตายโดยมิได้ถูกฆ่าที่เนื้อสัตว์อย่างน้อย ๑ จุด บนชิ้นส่ วนที่มีขนาดใหญ่ (Primal cut) ทุกชิ้น โดยชนิดของสี ที่จะ
ใช้ประทับตรารับรองให้จาหน่ายนั้นต้องเป็ นสี ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สัมผัสอาหารหรื อพิมพ์อยูบ่ นบรรจุภณ
ั ฑ์
เนื้อสัตว์น้ นั ได้
กรณี ที่พนักงานตรวจโรคสัตว์พบว่าสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่านั้นเป็ นโรคระบาด เป็ นโรคมีสารตกค้าง
ที่เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค หรื อมีลกั ษณะไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์น้ นั เป็ นอาหารตามที่อธิบดีประกาศ
กาหนด ให้นาความในข้อ ๔ วรรคสอง มาใช้บงั คับโดยอนุโลม

การรับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ตามกฎหมายใหม่
ข้อ ๑๑ พนักงานตรวจโรคสัตว์ออกใบรับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่าตามแบบรับรองให้
จาหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่า (แบบ รน. ๒) ทั้งนี้ การออกใบรับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตาย โดยมิได้
ถูกฆ่าให้ออกหนึ่งใบรับรองต่อหนึ่ งสถานที่ปลายทาง
ข้อ ๑๒ เนื้อสัตว์ที่ประทับตรารับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่าและมีใบรับรองให้จาหน่าย
เนื้อสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่า ให้ถือว่าเนื้อสัตว์น้ นั ได้รับการรับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์
ข้อ ๑๓ ผูป้ ระสงค์จะจาหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่าต้องเสี ยค่าธรรมเนียมการรับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ข้อ ๑๔ ผูป้ ระสงค์จะจาหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่าต้องจ่ายเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายของ
พนักงานตรวจโรคสัตว์ ตามที่อธิ บดีกาหนด

การรับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ตามกฎหมายใหม่
ข้อ ๑๕ หลังจากพนักงานตรวจโรคสัตว์ ณ ท้องที่ที่จะทาการฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ทาการตรวจเนื้อสัตว์และ
เห็นว่าเนื้อสัตว์น้ นั ไม่เป็ นโรค ไม่มีสารตกค้างที่เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค และมีความเหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์
นั้นเป็ นอาหารตามที่อธิ บดีประกาศกาหนด ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ประทับตรารับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ที่
ฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์ที่เนื้อสัตว์อย่างน้อย ๑ จุดบนชิ้นส่ วนที่มีขนาดใหญ่ (Primal cut) ทุกชิ้น โดยสี ที่ใช้
ประทับตรารับรองให้จาหน่ายต้องได้รับอนุญาตให้ใช้สัมผัสอาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหาร
กรณี ที่พนักงานตรวจโรคสัตว์พบว่าสัตว์ที่ฆ่านอกโรงฆ่านั้นเป็ นโรคระบาด เป็ นโรค มีสารตกค้าง
ที่เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค หรื อมีลกั ษณะไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์น้ นั เป็ นอาหารตามที่อธิบดีประกาศ
กาหนด
ข้อ ๑๖ พนักงานตรวจโรคสัตว์รับรองเนื้อสัตว์ที่ฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์ ตามแบบรับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ที่ฆ่า
นอกโรงฆ่าสัตว์ (แบบ รน. ๓) ทั้งนี้ การออกใบรับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ที่ฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์ ให้ออกหนึ่ง
ใบรับรองต่อหนึ่งสถานที่ปลายทาง

การรับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ตามกฎหมายใหม่
ข้อ ๑๗ เนื้อสัตว์ที่ประทับตรารับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์ที่ฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์ และมีใบรับรองให้จาหน่าย
เนื้อสัตว์ที่ฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์ ให้ถือว่าเนื้อสัตว์น้ นั ได้รับการรับรองให้จาหน่ายเนื้อสัตว์
ข้อ ๑๘ ผูป้ ระสงค์จะจาหน่ายเนื้อสัตว์ที่ฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์ ต้องเสี ยค่าธรรมเนียมการรับรองให้จาหน่าย
เนื้อสัตว์ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ข้อ ๑๙ ผูป้ ระสงค์จะจาหน่ายเนื้อสัตว์ที่ฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์ ต้องจ่ายเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะและค่าใช้จ่ายของ
พนักงานตรวจโรคสัตว์ตามที่อธิ บดีกาหนด

