
พระราชบญัญติัควบคุมการฆ่าสตัว์
เพ่ือการจ าหน่ายเน้ือสตัว ์พ.ศ. 2559

กรมปศุสัตว์



นิยาม

• “สัตว”์ หมายถึง โค กระบือ แพะ แกะ สุกร นกกระจอกเทศ ไก่ เป็ด ห่าน 
และสตัวอ่ื์นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

• “การประกอบกิจการฆ่าสตัว”์ หมายถึง การฆ่าสตัวเ์พื่อการจ าหน่าย

• “ ช าแหละและตดัแต่งเน้ือสตัว”์ หมายถึง การแยกช้ินส่วนซากสัตวเ์พื่อ
การจ าหน่าย

• “การจ าหน่ายเน้ือสตัว”์ หมายถึงการจ าหน่าย จ่าย แจก แลกเปล่ียน เพื่อ
การคา้ หรือมีไวค้รอบครอง



• “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการก ากบัดูแลการประกอบกิจการ
ฆ่าสตัวท่ี์มีปลดักระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน

• “คณะกรรมการประจ าจงัหวดั” หมายถึง คณะกรรมการพิจารณา
แผนงานการประกอบกิจการฆ่าสตัวป์ระจ าจงัหวดัท่ีมีผูว้า่ราชการ
จงัหวดัเป็นประธาน

• “พนกังานเจา้หนา้ท่ี” หมายถึง ผูท่ี้อธิบดีกรมปศุสัตวแ์ต่งตั้งใหป้ฏิบติั
หนา้ท่ี

• “พนกังานทอ้งถ่ิน” หมายถึง ผูท่ี้ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
แต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ท่ี

นิยาม (ต่อ)



หมวด 1 คณะกรรมการก ากบัดูแลการประกอบกิจการฆ่าสตัว์

คณะกรรมการก ากบัดูแลการประกอบกิจการฆ่าสตัว์
ปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกรรมการ 
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 
อธิบดีกรมการคา้ภายใน 
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 
อธิบดีกรมควบคุมโรค 
อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
อธิบดีกรมอนามยั เลขาธิการคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
ประธานสภาหอการคา้แห่งประเทศไทยหรือผูแ้ทน 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือผูแ้ทน
นายกสตัวแพทยสภาเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
ผูท้รงคุณวฒิุไม่เกินหา้คน เป็นกรรมการ
อธิบดีกรมปศุสตัว ์กรรมการและเลขานุการ

(1) ใหค้  าแนะน าต่อรัฐมนตรีในการก าหนดมาตรการเพื่อ
ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การประกอบกิจการฆ่าสัตวท่ี์ได้
มาตรฐานตามพระราชบญัญติัน้ี

(2) ใหค้  าแนะน าต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๑๔

(3) พิจารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ตามพระราชบญัญติัน้ี
(4) ก ากบัดูแลการอนุญาตและการประกอบกิจการฆ่าสัตวใ์ห้

เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในพระราชบญัญติัน้ี
(5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบติัการ

อยา่งหน่ึงอยา่งใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย
(6) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืน

บญัญติัใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ หรือตามท่ี
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย



มาตรา 14

(1) ก าหนดชนิดของสตัว์
(2) ก าหนดประเภทของโรงฆ่าสตัว์
(3) ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัท่ีตั้ง เน้ือท่ี แผนผงั และการก่อสร้างโรงฆ่าสตัว ์โรงพกัสตัวด์ว้ย
(4) ก าหนดวนัและเวลาฆ่าสตัว ์วนัและเวลาเปิดและปิดโรงฆ่าสตัวแ์ละโรงพกัสตัว ์
(5) ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ เง่ือนไข เก่ียวกบัการฆ่าสตัวห์รือการช าแหละและตดัแต่งเน้ือสตัว์
(6) ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขเก่ียวกบัการดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงฆ่าสตัวแ์ละโรงพกั
สตัว ์และสุขลกัษณะของผูป้ฏิบติังาน
(7) ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ เง่ือนไข และมาตรฐานการขนส่งสตัวแ์ละเน้ือสตัว์
(8) ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการจดัเกบ็ขอ้มูลของสตัวแ์ละเน้ือสตัว์
(9) ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียน การเพิกถอนการข้ึนทะเบียน และคุณสมบติั
ของพนกังานตรวจโรคสตัว์



หมวด 2 การประกอบกิจการฆ่าสตัว์

ผูป้ระกอบการ
ยืน่แผน

ประกอบกิจการ

คณะกรรมการ
ประจ าจงัหวดั

เห็นชอบภายใน 45 วนั

สร้างเสร็จ
แจง้คณะกรรมการ

เสนอความเห็นออกใบอนุญาตภายใน 
30 วนั

นายทะเบียน
เสนอเร่ือง

ผูป้ระกอบการ

คณะกรรมการ
ประจ าจงัหวดัผูว้า่ราชการจงัหวดัผูป้ระกอบการ

ใบอนุญาตฯ มีอาย ุ5 ปี
- ต่ออายุ
- โอน
- มรดก
- ใบแทน

เลิกประกอบกิจการ
ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั

กฎกระทรวง 14 (1) (2) (3) (5) (6)

กฎกระทรวง 15

กฎกระทรวง 15 23 24 26

ระเบียบกรมฯ 25 



พนกังานตรวจโรคสตัว์
- ผูป้ระกอบวชิาชีพ
- ผูอ่ื้นท่ีผา่นการอบรม
- ข้ึนทะเบียน

หมวด 3 การฆ่าสตัวเ์พ่ือการจ าหน่าย

ผูป้ระสงคฆ่์าสตัว์

พนกังานทอ้งถ่ิน/พนกังานเจา้หนา้ท่ี

ผูป้ระสงคฆ่์าสตัว์

โรงพกัสตัว์

โรงฆ่าสตัว์

แจง้,เสียอากร

ออกหลกัฐาน

ขนส่งสัตว์

ตรวจสัตวก่์อนฆ่า

ตรวจซากสัตวห์ลงัฆ่า/รับรองใหจ้  าหน่าย

สถานท่ีจ าหน่าย/สถานท่ีตดัแต่ง/สถานท่ีแปรรูป

กฎกระทรวง 14(9)

ระเบียบกรมฯ 35

กฎกระทรวง 14(9)

กฎกระทรวง 5

สตัวท่ี์ตายเอง

ตรวจซากสัตวท่ี์ตายเอง

สตัวท่ี์สงสยั

เน้ือสตัวท่ี์สงสยั

กฎกระทรวง 14(7)

การฆ่าสตัวน์อกโรงฆ่าสตัว ์
: ผูว้า่ราชการจงัหวดั
ประกาศภายใตค้วาม
เห็นชอบของคณะกรรมการ

ประกาศกระทรวง 31

ประกาศกรมฯ 34 36

ระเบียบกรมฯ 36ระเบียบกรมฯ 40



หมวด 4 การพกัใชแ้ละเพิกถอนใบอนุญาต

ผูป้ระกอบการท่ีไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวง
เก่ียวกบักระบวนการฆ่าสัตว ์การจดัการ

สุขลกัษณะ การจดัเกบ็ขอ้มูล

สั่งใหแ้กไ้ข

พกัใชใ้บอนุญาต

เพิกถอนใบอนุญาต

พนกังานเจา้หนา้ท่ี

ผูว้า่ราชการจงัหวดั

ผูว้า่ราชการจงัหวดัอุทธรณ์ภายใน 30 วนั
ต่อคณะกรรมการ

แจง้เตือน ผูว้า่ราชการจงัหวดั



หมวด 5 พนกังานเจา้หนา้ท่ี

พนกังานเจา้หนา้ท่ี 1. เขา้ไปในโรงฆ่าสัตวเ์ถ่ือน
2. เขา้ไปในโรงฆ่าสัตวท่ี์มีใบอนุญาตในเวลาท าการ
3. เขา้ไปในสถานท่ีช าแหละตดัแต่งซากในเวลาท าการ
4. สั่งใหย้านพาหนะหยดุ
5. เขา้ไปในยานพาหนะเพื่อตรวจสอบ
6. ยดึหรืออายดัสัตว ์เน้ือสัตว ์เอกสาร หลกัฐาน ยานพาหนะ 
หรือส่ิงของท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าความผิด
7. เรียกผูป้ระกอบการใหถ้อ้ยค าหรือส่งหลกัฐาน
8. จบักมุซ่ึงหนา้ผูก้ระท าความผิด

เจา้พนกังานตาม
ประมวลกฎหมาย

อาญา

พนกังานฝ่าย
ปกครองตาม

ประมวลกฎหมายวธีิ
พิจารณาความอาญา



หมวด 6 บทก าหนดโทษ

ความผดิ โทษจ า โทษปรับ

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะกรรมการ
ประจ าจงัหวดัมีค  าสั่งเรียกบุคคลใดแลว้ไม่มา

< 1 เดือน <10,000 บาท

ไม่ปฏิบติัตามเร่ืองการเคล่ือนยา้ยสัตวห์รือซากสัตว์ <6 เดือน <5,000 บาท

ฆ่าสัตว ์ช าแหละ ตดัแต่งเน้ือสัตวโ์ดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
หรือฆ่าสัตวน์อกโรงฆ่าสัตว์

<3 ปี <200,000 บาท

ไม่แสดงใบอนุญาต ไม่แจง้ความจ านงต่อนายทะเบียน 
ไม่ยืน่ขอรับใบแทนไม่ส่งคืนใบอนุญาต

<5,000 บาท

ผูป้ระกอบการท่ีฆ่าสัตวว์นัหยดุ ไม่แจง้เลิกกิจการ <1 ปี <100,000 บาท

ไม่ท าความสะอาดโรงฆ่าสัตว ์กรณีท่ีผูป้ระกอบการตาย 
เลิกกิจการ ใบอนุญาตหมดอาย ุถูกเพิกถอน

<6 เดือน <50,000 บาท



หมวด 6 บทก าหนดโทษ (ต่อ)

ความผดิ โทษจ า โทษปรับ

ไม่ท าความสะอาดโรงฆ่าสัตว ์กรณีผูป้ระกอบการตาย 
เลิกกิจการ ใบอนุญาตหมดอาย ุถูกเพิกถอน 

< 6 เดือน <50,000 บาท

ผูใ้ดน าสัตวห์รือซากสัตวอ์อกจากโรงฆ่าสัตวโ์ดยไม่ได้
รับอนุญาต หรือจ าหน่ายเน้ือสัตวโ์ดยไม่ไดรั้บอนุญาต

<1 ปี <100,000 บาท

ฆ่าสัตวน์อกโรงฆ่าสัตวโ์ดยไม่ไดรั้บอนุญาต และไม่ได้
แจง้พนกังานทอ้งถ่ิน รวมถึงไม่ไดผ้า่นการตรวจสัตว์
หรือซากสัตวจ์ากพนกังานตรวจโรคสัตว์

<1 ปี <100,000 บาท

ต่อสู้หรือขดัขวางการปฏิบติังานท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ี
หรือพนกังานตรวจโรคสัตว์

<1 ปี <100,000 บาท

ไม่อ านวยความสะดวกใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ี <6 เดือน <50,000 บาท



หมวด 6 บทก าหนดโทษ (ต่อ)

ความผดิ โทษจ า โทษปรับ

ไม่แจง้การฆ่าสัตว์ ไม่น าสัตวเ์ขา้ฆ่า
ตามท่ีแจง้ ฆ่าสัตวเ์กินกวา่จ านวนท่ี
แจง้ หรือจ าหน่ายเน้ือสัตวท่ี์ตายเอง
และไม่ไดผ้า่นการรับรองใหจ้ าหน่าย
จากพนกังานตรวจโรคสัตว์

- 1. โค กระบือ ตวัละ< 50,000 บาท
2. แพะ แกะ สุกร นกกระจอกเทศ 
ตวัละ< 20,000 บาท
3. ไก่ เป็ด ห่าน ตวัละ< 1,000 บาท
4. สัตวอ่ื์นตวัละ< 20,000 บาท



บทเฉพาะกาล

เม่ือ พ.ร.บ. ฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบัเม่ือพน้ 60 วนั นบัแต่ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ใบอนุญาต ฆจส. 2 ฉบบัเดิม กย็งัมีผลใชบ้งัคบั และใหมี้อาย ุ5 ปี

การออกกฎหมายลูกตามพ.ร.บ.
ฉบบัใหม่ ตอ้งท าใหเ้สร็จ
ภายใน 1 ปี

กฎหมายลูกฉบบัเดิมท่ีออกตามพ.ร.บ.ฉบบัก่อน
หนา้น้ี หากไม่แยง้กบัพ.ร.บ.ฉบบัใหม่ ใหใ้ช้
กฎหมายลูกเดิมไปก่อน จนกวา่จะมีกฎหมายลูก
ฉบบัใหม่

ค าขอตั้งโรงฆ่าสัตวท่ี์ยืน่ไวก่้อนท่ีพ.ร.บ.ฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้ เม่ือพ.ร.บ.ฉบบัน้ีมีผล
บงัคบัใชแ้ลว้ ใหพ้ิจารณาออกใบอนุญาตตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขตาม
พ.ร.บ.ฉบบัน้ี


