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พระราชบัญญัติ 
ควบคุมการฆ�าสัตว�เพ่ือการจําหน�ายเน้ือสัตว� 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให0ไว0 ณ วันท่ี ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เป4นป5ที่ ๗๑ ในรัชกาลป8จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล0าฯ 

ให0ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป4นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว�าด0วยการควบคุมการฆ�าสัตว�และจําหน�าย

เน้ือสัตว� 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล0าฯ ให0ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว0โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห�งชาติ ดังต�อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว�า “พระราชบัญญัติควบคุมการฆ�าสัตว�เพ่ือการ

จําหน�ายเน้ือสัตว� พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให0ใช0บังคับเม่ือพ0นกําหนดหกสิบวันนับแต�วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป4นต0นไป 
 
มาตรา ๓  ให0ยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการฆ�าสัตว�และจําหน�ายเนื้อสัตว� 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“สัตว�” หมายความว�า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร นกกระจอกเทศ ไก� เป4ด ห�าน 

และสัตว�อ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
“การประกอบกิจการฆ�าสัตว�” หมายความว�า การดําเนินการฆ�าสัตว�ในโรงฆ�าสัตว�

เพ่ือการจําหน�ายเน้ือสัตว� 
“เน้ือสัตว�” หมายความว�า เน้ือหรือส�วนอ่ืนของสัตว�ท่ีตายแล0วและยังมิได0ปรุงแต�งให0

เป4นอาหาร หรือมิได0ปรุงแต�งเพ่ือให0คงอยู�ไม�เน�าเปCDอย ท้ังท่ีชําแหละแล0วและยังมิได0ชําแหละ 
“ชําแหละและตัดแต�งเน้ือสัตว�” หมายความว�า การแยกเน้ือสัตว�ตามข้ันตอนจาก

สัตว�ที่ตายแล0วเป4นส�วนต�าง ๆ ท่ีบริโภคได0และบริโภคไม�ได0 เพ่ือการจําหน�ายเน้ือสัตว� 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๘๕ ก/หน0า ๙/๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ 
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“การจําหน�ายเน้ือสัตว�” หมายความว�า การนําเน้ือสัตว�ออกขาย จ�าย แจก 
แลกเปลี่ยน ให0 โดยเพ่ือประโยชน�ในทางการค0า และให0หมายความรวมถึงการมีไว0ในครอบครองซึ่ง
เน้ือสัตว�เพ่ือการจําหน�ายด0วย 

“โรงพักสัตว�” หมายความว�า สถานท่ีพักสัตว�หรือกักสัตว�ก�อนทําการฆ�าตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

“โรงฆ�าสัตว�” หมายความว�า สถานท่ีที่กําหนดให0ทําการฆ�าสัตว�ตามพระราชบัญญัติน้ี 
“คณะกรรมการ” หมายความว�า คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบกิจการฆ�าสัตว� 
“คณะกรรมการประจําจังหวัด” หมายความว�า คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการ

ประกอบกิจการฆ�าสัตว�ประจําจังหวัด 
“จังหวัด” ให0หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครด0วย 
“องค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน” หมายความว�า เทศบาล องค�การบริหารส�วนตําบล 

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค�กรปกครองส�วนท0องถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง แต�ไม�รวมถึง
องค�การบริหารส�วนจังหวัด 

“พนักงานตรวจโรคสัตว�” หมายความว�า ผู0ซึ่งผู0บริหารองค�กรปกครองส�วนท0องถ่ิน
หรืออธิบดีแต�งต้ังให0มีอํานาจหน0าท่ีตรวจโรคสัตว� หรือตรวจเน้ือสัตว�ตามพระราชบัญญัติน้ี 

“พนักงานเจ0าหน0า ท่ี” หมายความว�า ผู0ซึ่ งอธิบดีแต�ง ต้ังให0ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

“พนักงานท0องถ่ิน” หมายความว�า ผู0ซึ่งผู0บริหารองค�กรปกครองส�วนท0องถ่ินแต�งต้ัง
ให0ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

“นายทะเบียน” หมายความว�า ผู0ซึ่งอธิบดีแต�งต้ังให0เป4นนายทะเบียนประจําจังหวัด 
“ผู0อนุญาต” หมายความว�า อธิบดีหรือผู0ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 
“ใบอนุญาต” หมายความว�า ใบอนุญาตให0ประกอบกิจการฆ�าสัตว� 
“อธิบดี” หมายความว�า อธิบดีกรมปศุสัตว� 
“รัฐมนตรี” หมายความว�า รัฐมนตรีผู0รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๕  ให0รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ�และรัฐมนตรีว�าการ

กระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
ให0รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ�มีอํานาจออกกฎกระทรวงและ

ประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี เว0นแต�การออกกฎกระทรวงกําหนดอากรและ
ค�าธรรมเนียมไม�เกินอัตราท0ายพระราชบัญญัติน้ี รวมท้ังการลดหรือยกเว0นอากรและค�าธรรมเนียมตาม
พระราชบัญญัติน้ี ให0เป4นอํานาจของรัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ�และรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงมหาดไทย และการออกประกาศตามมาตรา ๔๒ ให0เป4นอํานาจของรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงมหาดไทย  

กฎกระทรวงน้ัน เม่ือได0ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล0ว ให0ใช0บังคับได0 
 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบกิจการฆ�าสัตว� 
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มาตรา ๖  ให0มีคณะกรรมการคณะหน่ึงเรียกว�า “คณะกรรมการกํากับดูแลการ

ประกอบกิจการฆ�าสัตว�” ประกอบด0วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ� เป4นประธานกรรมการ 
อธิบดีกรมการขนส�งทางบก อธิบดีกรมการค0าภายใน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมควบคุมโรค 
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมส�งเสริมการปกครอง
ท0องถ่ิน อธิบดีกรมอนามัย เลขาธิการคณะกรรมการคุ0มครองผู0บริโภค ประธานสภาหอการค0าแห�ง
ประเทศไทยหรือผู0แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทยหรือผู0แทน และนายกสัตวแพทยสภา 
เป4นกรรมการโดยตําแหน�ง และผู0ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ�แต�งต้ัง
จํานวนไม�เกินห0าคน เป4นกรรมการ 

ให0อธิบดีเป4นกรรมการและเลขานุการ 
กรรมการผู0ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง ต0องมีความรู0  ความเ ช่ียวชาญ หรือ

ประสบการณ�ในด0านการค0า การลงทุน การตลาด การเลี้ยงสัตว� หรือการประกอบกิจการฆ�าสัตว� 
 
มาตรา ๗  กรรมการผู0ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละสามป5 
ในกรณีท่ีมีการแต�งต้ังกรรมการผู0ทรงคุณวุฒิแทนกรรมการผู0ทรงคุณวุฒิซึ่งพ0นจาก

ตําแหน�งก�อนวาระ หรือแต�งต้ังกรรมการผู0ทรงคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนในระหว�างท่ีกรรมการผู0ทรงคุณวุฒิซึ่ง
แต�งต้ังไว0แล0วยังมีวาระอยู�ในตําแหน�ง ให0ผู0ได0รับแต�งต้ังแทนตําแหน�งท่ีว�างหรือเป4นกรรมการเพ่ิมข้ึนอยู�ใน
ตําแหน�งเท�ากับวาระท่ีเหลืออยู�ของกรรมการผู0ทรงคุณวุฒิซึ่งแต�งต้ังไว0แล0ว 

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง หากยังมิได0แต�งต้ังกรรมการผู0ทรงคุณวุฒิข้ึนใหม� 
ให0กรรมการผู0ทรงคุณวุฒิซึ่งพ0นจากตําแหน�งตามวาระน้ันอยู�ในตําแหน�งเพ่ือดําเนินงานต�อไปจนกว�า
กรรมการผู0ทรงคุณวุฒิซึ่งได0รับแต�งต้ังใหม�เข0ารับหน0าท่ี 

กรรมการผู0ทรงคุณวุฒิซึ่งพ0นจากตําแหน�งตามวาระ อาจได0รับแต�งต้ังอีกได0 แต�จะ
ดํารงตําแหน�งติดต�อกันเกินสองวาระไม�ได0 

 
มาตรา ๘  นอกจากการพ0นจากตําแหน�งตามวาระ กรรมการผู0ทรงคุณวุฒิพ0นจาก

ตําแหน�งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ�ให0ออก เพราะบกพร�องต�อหน0าท่ี 

มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย�อนความสามารถ 
(๔) เป4นคนไร0ความสามารถหรือคนเสมือนไร0ความสามารถ 
(๕) ได0รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให0จําคุก เว0นแต�เป4นโทษสําหรับความผิด

ท่ีได0กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๙  คณะกรรมการมีอํานาจหน0าท่ี ดังต�อไปน้ี 
(๑) ให0คําแนะนําต�อรัฐมนตรีในการกําหนดมาตรการเพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนให0มี

การประกอบกิจการฆ�าสัตว�ที่ได0มาตรฐานตามพระราชบัญญัติน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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(๒) ให0คําแนะนําต�อรัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ�ในการออก
กฎกระทรวงตามมาตรา ๑๔ 

(๓) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ�ตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๔) กํากับดูแลการอนุญาตและการประกอบกิจการฆ�าสัตว�ให0เป4นไปตามหลักเกณฑ�

ท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติน้ี 
(๕) แต�งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย�างหน่ึงอย�างใดตามท่ี

คณะกรรมการมอบหมาย 
(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให0เป4นอํานาจ

หน0าท่ีของคณะกรรมการ หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๑๐  การประชุมคณะกรรมการต0องมีกรรมการมาประชุมไม�น0อยกว�าก่ึงหน่ึง

ของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป4นองค�ประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ0าประธานกรรมการไม�มาประชุมหรือไม�อาจปฏิบัติ

หน0าท่ีได0 ให0ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป4นประธานในท่ีประชุม 
การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให0ถือเสียงข0างมาก กรรมการคนหน่ึงให0มีเสียงหน่ึงใน

การลงคะแนน ถ0าคะแนนเสียงเท�ากัน ให0ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป4นเสียงช้ีขาด 
 
มาตรา ๑๑  ในการประชุมคณะกรรมการ ถ0ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู0ใด

มีส�วนได0เสีย กรรมการผู0น้ันไม�มีสิทธิเข0าร�วมประชุมและออกเสียงในเร่ืองน้ัน 
 
มาตรา ๑๒  การประชุมคณะอนุกรรมการ ให0นําบทบัญญัติมาตรา ๑๐ และมาตรา 

๑๑ มาใช0บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๓  ในการปฏิบัติหน0าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให0คณะกรรมการหรือ

คณะอนุกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเป4นหนังสือเรียกผู0ซึ่งเก่ียวข0องมาให0ถ0อยคําหรือให0ส�งเอกสารหรือ
วัตถุใด ๆ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาได0 

 
มาตรา ๑๔  เพ่ือประโยชน�ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการฆ�าสัตว�และกําหนด

มาตรการเพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนให0ผู0ประกอบกิจการฆ�าสัตว�สามารถปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ฉบับน้ีได0 ให0รัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ�โดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวง ดังต�อไปน้ี 

(๑) กําหนดชนิดของสัตว� 
(๒) กําหนดประเภทของโรงฆ�าสัตว� 
(๓) กําหนดหลักเกณฑ�เก่ียวกับท่ีต้ัง เน้ือท่ี แผนผัง และการก�อสร0างโรงฆ�าสัตว�ซึ่ง

ต0องมีโรงพักสัตว�ด0วย 
(๔) กําหนดวันและเวลาฆ�าสัตว� วันและเวลาเปUดและปUดโรงฆ�าสัตว�และโรงพักสัตว� 
(๕) กําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ เง่ือนไข และมาตรฐานเก่ียวกับการฆ�าสัตว�หรือการ

ชําแหละและตัดแต�งเน้ือสัตว�ที่ถูกสุขลักษณะ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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(๖) กําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการดูแลรักษาความสะอาด
เรียบร0อยภายในโรงฆ�าสัตว�และโรงพักสัตว� เพ่ือให0ถูกต0องตามสุขลักษณะ การจัดให0มีการรวบรวมหรือ
กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การระบายนํ้าท้ิง การระบายอากาศ รวมถึงการจัดให0มีการปWองกันมิให0
เกิดเหตุรําคาญและปWองกันการระบาดของโรคติดต�อหรือโรคระบาดจากสัตว� และสุขลักษณะของ
ผู0ปฏิบัติงานในโรงฆ�าสัตว�และโรงพักสัตว� 

(๗) กําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ เง่ือนไข และมาตรฐานการขนส�งสัตว�ไปยังโรงฆ�าสัตว�
และการขนส�งเน้ือสัตว�จากโรงฆ�าสัตว�ไปยังสถานท่ีชําแหละและตัดแต�งเน้ือสัตว�หรือจําหน�ายเน้ือสัตว� 

(๘) กําหนดหลักเกณฑ�ในการจัดเก็บข0อมูลของสัตว�ท่ีเข0าสู�โรงฆ�าสัตว� และเน้ือสัตว�ท่ี
ออกจากโรงฆ�าสัตว� เพ่ือประโยชน�ในการตรวจสอบย0อนกลับและเรียกคืนเน้ือสัตว� 

(๙) กําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียน การเพิกถอนการข้ึน
ทะเบียนและคุณสมบัติของบุคคลซึ่งจะได0รับแต�งต้ังเป4นพนักงานตรวจโรคสัตว� 

การออกกฎกระทรวงตามวรรคหน่ึง ให0สามารถกําหนดหลักเกณฑ� วิธีการ หรือ
เง่ือนไขให0แตกต�างกันได0ตามชนิดของสัตว�และประเภทของโรงฆ�าสัตว� 

 
หมวด ๒ 

การประกอบกิจการฆ�าสัตว� 
   

 
มาตรา ๑๕  ห0ามมิให0ผู0ใดประกอบกิจการฆ�าสัตว� เว0นแต�ได0รับใบอนุญาตจาก

ผู0อนุญาต 
การออกใบอนุญาตให0เป4นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๖  ผู0ซึ่งประสงค�จะประกอบกิจการฆ�าสัตว� ให0ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต�อ

นายทะเบียนพร0อมด0วยแผนงานการประกอบกิจการฆ�าสัตว�ซึ่งอย�างน0อยต0องมีรายการ ดังต�อไปน้ี 
(๑) วัน เดือน ป5 ท่ีประสงค�จะเร่ิมประกอบกิจการฆ�าสัตว� 
(๒) ช่ือและท่ีอยู�ของผู0ขอรับใบอนุญาต หากผู0ขอรับใบอนุญาตเป4นนิติบุคคลต0องย่ืน

เอกสารแสดงการเป4นนิติบุคคลด0วย 
(๓) สถานท่ีต้ังโรงฆ�าสัตว�และโรงพักสัตว� 
(๔) รายละเอียดเก่ียวกับโรงฆ�าสัตว� โรงพักสัตว� และการดําเนินการฆ�าสัตว� ตามท่ี

กําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๑๔ (๑) (๒) (๓) (๕) และ (๖) 
 
มาตรา ๑๗  ในการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ ให0มีคณะกรรมการ

ประจําจังหวัด เพ่ือพิจารณาให0ความเห็นชอบแผนงานการประกอบกิจการฆ�าสัตว� และให0ความเห็น
เก่ียวกับคําขอรับใบอนุญาต ดังต�อไปน้ี 

(๑) ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด0วยผู0ว�าราชการกรุงเทพมหานคร เป4นประธาน
กรรมการ ผู0แทนกรมควบคุมมลพิษ ผู0แทนกรมควบคุมโรค ผู0แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู0แทน
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กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู0แทนกรมอนามัย ผู0แทนสํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร และผู0อํานวยการ
เขตของพ้ืนท่ีที่ระบุในคําขอรับใบอนุญาต เป4นกรรมการ 

(๒) ในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ประกอบด0วยผู0ว�าราชการจังหวัด เป4น
ประธานกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล0อมจังหวัด ท0องถ่ินจังหวัด นายแพทย�สาธารณสุข
จังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ผู0แทนองค�กรปกครองส�วนท0องถ่ินของ
พ้ืนท่ีที่ระบุในคําขอรับใบอนุญาต และผู0แทนหอการค0าจังหวัด เป4นกรรมการ 

ให0นายทะเบียนเป4นกรรมการและเลขานุการ 
ให0นําบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๓ มาใช0บังคับแก�การปฏิบัติ

หน0าท่ีของคณะกรรมการประจําจังหวัดโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๘  เม่ือนายทะเบียนได0รับคําขอรับใบอนุญาต และได0ตรวจสอบคําขอรับ

ใบอนุญาตและแผนงานการประกอบกิจการฆ�าสัตว�ตามมาตรา ๑๖ รวมท้ังเอกสารและหลักฐานว�า
ถูกต0องครบถ0วนตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๑๕ 
แล0ว ให0เสนอคณะกรรมการประจําจังหวัดท่ีโรงฆ�าสัตว�น้ันต้ังอยู�เพ่ือพิจารณาให0ความเห็นชอบ
แผนงานการประกอบกิจการฆ�าสัตว� 

การพิจารณาให0ความเห็นชอบแผนงานการประกอบกิจการฆ�าสัตว�ตามวรรคหนึ่ง 
ให0คณะกรรมการประจําจังหวัดพิจารณาแผนงานดังกล�าวว�าเป4นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๑๕ หรือไม� โดยต0องพิจารณาให0แล0วเสร็จโดยเร็ว 
แต�ต0องไม�เกินสี่สิบห0าวันนับแต�วันที่คณะกรรมการประจําจังหวัดได0รับคําขอรับใบอนุญาตจาก
นายทะเบียน 

 
มาตรา ๑๙  เม่ือดําเนินการก�อสร0างโรงฆ�าสัตว�และโรงพักสัตว� และติดต้ังเคร่ืองจักร

และอุปกรณ�ในการประกอบกิจการฆ�าสัตว�ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข0องเรียบร0อยแล0ว ให0ผู0ขอรับ
ใบอนุญาตแจ0งให0คณะกรรมการประจําจังหวัดตรวจสอบว�าการก�อสร0างโรงฆ�าสัตว�และโรงพักสัตว�
เป4นไปตามแผนงานการประกอบกิจการฆ�าสัตว�ท่ีได0รับความเห็นชอบหรือไม� และกรณีท่ีเห็นว�าโรงฆ�า
สัตว�หรือโรงพักสัตว�ท่ีก�อสร0างแล0วเสร็จไม�สามารถแก0ไขหรือปรับปรุงให0เป4นไปตามแผนงานการ
ประกอบกิจการฆ�าสัตว�ที่ได0รับความเห็นชอบได0 ให0เสนอความเห็นต�อผู0อนุญาตเพ่ือพิจารณาต�อไป 

 
มาตรา ๒๐  ให0ผู0อนุญาตพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตให0แล0วเสร็จภายในสามสิบวัน

นับแต�วันท่ีได0รับความเห็นจากคณะกรรมการประจําจังหวัด 
 
มาตรา ๒๑  ใบอนุญาตให0มีอายุห0าป5นับแต�วันท่ีออกใบอนุญาต 
 
มาตรา ๒๒  ผู0รับใบอนุญาตต0องแสดงใบอนุญาตไว0ในท่ีเปUดเผยและเห็นได0ง�าย ณ 

โรงฆ�าสัตว�ของตน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

มาตรา ๒๓  การขอต�ออายุใบอนุญาตให0ยื่นก�อนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อได0ยื่น
คําขอแล0วให0ถือว�าผู0ย่ืนคําขออยู�ในฐานะผู0รับใบอนุญาต จนกว�าจะมีคําสั่งถึงท่ีสุดไม�อนุญาตให0ต�ออายุ
ใบอนุญาตหรือพ0นระยะเวลาอุทธรณ�ตามมาตรา ๒๗ 

การต�ออายุใบอนุญาตให0เป4นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๔  การโอนใบอนุญาตให0บุคคลอ่ืน ให0กระทําได0เมื่อได0รับอนุญาตจาก

ผู0อนุญาต 
การโอนใบอนุญาตให0เป4นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๒๕  ในกรณีท่ีผู0รับใบอนุญาตซึ่งเป4นบุคคลธรรมดาตาย และทายาทมีความ

ประสงค�จะประกอบกิจการฆ�าสัตว�ต�อไป ให0ทายาทหรือผู0จัดการมรดกมีหนังสือแสดงความจํานงและ
แจ0งช่ือของทายาทท่ีจะประกอบกิจการแทนให0นายทะเบียนทราบภายในเก0าสิบวันนับแต�วันท่ีผู0รับ
ใบอนุญาตตาย ถ0ามิได0แสดงความจํานงภายในระยะเวลาดังกล�าวให0ถือว�าใบอนุญาตสิ้นอายุ 

ในระหว�างระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ให0ถือเสมือนว�าทายาทหรือผู0จัดการมรดกซึ่งเข0า
ประกอบกิจการฆ�าสัตว�ตามใบอนุญาตน้ันเป4นผู0รับใบอนุญาต และเม่ือมีการแสดงความจํานงตาม
วรรคหน่ึง ให0นายทะเบียนจดแจ0งช่ือของทายาทดังกล�าวเป4นผู0ประกอบกิจการแทนโดยให0ใบอนุญาต
ใช0ได0ต�อไปจนกว�าจะสิ้นอายุ 

การแสดงความจํานงตามวรรคหน่ึง ให0เป4นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีท่ีทายาทมิได0แสดงความจํานงเป4นผู0ประกอบกิจการฆ�าสัตว�แทนผู0 รับ
ใบอนุญาตท่ีตายตามวรรคหน่ึง ให0ทายาทหรือผู0จัดการมรดกมีหน0าท่ีทําความสะอาดเรียบร0อยภายใน
โรงฆ�าสัตว�และโรงพักสัตว�ให0อยู�ในสภาพท่ีไม�ก�อให0เกิดผลกระทบต�อสุขภาพและอนามัยของประชาชน
หรือสิ่งแวดล0อมท่ีอยู�บริเวณใกล0เคียงให0แล0วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�วันสิ้นสุดระยะเวลาตามวรรค
หน่ึง และให0นําบทบัญญัติมาตรา ๒๘ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช0บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๖  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย เสียหาย หรือถูกทําลาย ให0ผู0รับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต�อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีใบอนุญาตสูญหาย 
เสียหาย หรือถูกทําลาย 

การออกใบแทนใบอนุญาตให0เป4นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๗  ในกรณีท่ีผู0ขอรับใบอนุญาตหรือผู0รับใบอนุญาตไม�เห็นด0วยกับคําสั่งของ

ผู0อนุญาตตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ ให0ผู0 น้ันมีสิทธิอุทธรณ�เป4นหนังสือต�อ
คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได0รับหนังสือแจ0งคําสั่ง 

ให0คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ�ตามวรรคหน่ึงให0แล0วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต�
วันท่ีได0รับอุทธรณ� 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให0เป4นท่ีสุด 
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มาตรา ๒๘  ผู0รับใบอนุญาตผู0ใดประสงค�จะเลิกประกอบกิจการฆ�าสัตว� ต0องมี

หนังสือแจ0งให0นายทะเบียนทราบไม�น0อยกว�าหกสิบวันก�อนเลิกประกอบกิจการ และต0องทําความ
สะอาดเรียบร0อยภายในโรงฆ�าสัตว�และโรงพักสัตว�ให0อยู�ในสภาพท่ีไม�ก�อให0เกิดผลกระทบต�อสุขภาพ
และอนามัยของประชาชนหรือสิ่งแวดล0อมท่ีอยู�บริเวณใกล0เคียงให0แล0วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีนาย
ทะเบียนกําหนด 

ในกรณีที่ผู0รับใบอนุญาตมิได0ดําเนินการหรือดําเนินการไม�แล0วเสร็จภายในระยะเวลา
ท่ีนายทะเบียนกําหนดตามวรรคหน่ึง ให0นายทะเบียนหรือผู0ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายเข0าดําเนินการ
แทน โดยผู0รับใบอนุญาตจะต0องชดใช0ค�าใช0จ�ายท่ีใช0ดําเนินการดังกล�าว 

ให0ผู0รับใบอนุญาตส�งคืนใบอนุญาตแก�นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต�วันเลิก
ประกอบกิจการ 

 
มาตรา ๒๙  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุหรือมิได0รับการต�ออายุใบอนุญาต ให0ผู0รับ

ใบอนุญาตมีหน0าท่ีทําความสะอาดเรียบร0อยภายในโรงฆ�าสัตว�และโรงพักสัตว�ให0อยู�ในสภาพท่ีไม�ก�อให0เกิด
ผลกระทบต�อสุขภาพและอนามัยของประชาชนหรือสิ่งแวดล0อมท่ีอยู�บริเวณใกล0เคียงให0แล0วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุหรือนับแต�วันท่ีมีคําสั่งไม�ต�ออายุใบอนุญาต 

ให0นําบทบัญญัติมาตรา ๒๘ วรรคสอง มาใช0บังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๓ 
การฆ�าสัตว�เพ่ือการจําหน�ายเน้ือสัตว� 

   
 

มาตรา ๓๐  ให0ผู0บริหารองค�กรปกครองส�วนท0องถ่ินแต�งต้ังพนักงานตรวจโรคสัตว� 
สําหรับโรงฆ�าสัตว�เพ่ือการจําหน�ายเน้ือสัตว�ท่ีต้ังอยู�ภายในเขตองค�กรปกครองส�วนท0องถ่ินน้ัน เว0นแต�
โรงฆ�าสัตว�เพ่ือการจําหน�ายเน้ือสัตว�เพ่ือการส�งออกด0วย ให0อธิบดีเป4นผู0แต�งต้ังพนักงานตรวจโรคสัตว� 

การแต�งต้ังพนักงานตรวจโรคสัตว�ตามวรรคหน่ึง ต0องแต�งต้ังจากบุคคลผู0ประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย�หรือบุคคลซึ่งผ�านการศึกษาอบรมด0านการตรวจโรคสัตว�และการตรวจเน้ือสัตว�
ตามหลักสูตรท่ีกรมปศุสัตว�หรือสัตวแพทยสภาให0การรับรอง และบุคคลท้ังสองประเภทดังกล�าวต0อง
ได0รับการข้ึนทะเบียนไว0กับกรมปศุสัตว� 

 
มาตรา ๓๑  ผู0ใดประสงค�จะฆ�าสัตว�เพ่ือการจําหน�ายเน้ือสัตว� ให0แจ0งชนิดและ

จํานวนสัตว�ท่ีจะฆ�า แหล�งท่ีมาของสัตว�ท่ีจะฆ�า วันและเวลาท่ีจะฆ�าสัตว� และช่ือของโรงฆ�าสัตว�ต�อ
พนักงานท0องถ่ินและเสียอากรการฆ�าสัตว�ตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และหากเป4นกรณีการฆ�า
สัตว�เพ่ือการส�งออกด0วยให0แจ0งต�อพนักงานเจ0าหน0าท่ี 

เม่ือได0เสียอากรการฆ�าสัตว�ตามวรรคหน่ึงแล0ว ให0พนักงานท0องถ่ินออกหลักฐานการ
รับแจ0งเป4นหนังสือให0แก�ผู0ซึ่งแจ0งความประสงค�ตามวรรคหน่ึง โดยต0องกําหนดจํานวนสัตว� แหล�งท่ีมา
ของสัตว�ท่ีจะฆ�า วันและเวลาในการฆ�าสัตว� เว0นแต�การฆ�าสัตว�เพ่ือการส�งออกด0วย ให0พนักงาน
เจ0าหน0าท่ีออกหลักฐานการรับแจ0ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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การแจ0งการฆ�าสัตว�และการออกหลักฐานการรับแจ0งตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให0
เป4นไปตามแบบหลักเกณฑ� และวิธีการท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ�กําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๓๒  ผู0ท่ีเสียอากรการฆ�าสัตว�ตามมาตรา ๓๑ วรรคหน่ึงแล0ว ต0องนําสัตว�ไป

ยังโรงพักสัตว� และจะต0องฆ�าสัตว�น้ันตามหลักฐานการรับแจ0งท่ีพนักงานท0องถ่ินหรือพนักงาน
เจ0าหน0าท่ีออกให0ตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง 

 
มาตรา ๓๓  ห0ามมิให0ผู0ใดนําสัตว�ออกจากโรงฆ�าสัตว�หรือโรงพักสัตว� เว0นแต�จะได0รับ

อนุญาตจากพนักงานตรวจโรคสัตว� 
 
มาตรา ๓๔  ให0พนักงานตรวจโรคสัตว�ทําการตรวจโรคสัตว�ก�อนการฆ�าสัตว� และใน

กรณีท่ีพนักงานตรวจโรคสัตว�มีเหตุอันควรสงสัยว�าสัตว�ท่ีจะฆ�าน้ันเป4นโรค หรือมีสารตกค0างท่ีเป4น
อันตรายต�อผู0บริโภค หรือมีลักษณะไม�เหมาะสมท่ีจะใช0เน้ือสัตว�น้ันเป4นอาหาร  ท้ังน้ี ตามท่ีอธิบดี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให0พนักงานตรวจโรคสัตว�มีอํานาจสั่งงดการฆ�าสัตว�และแยก
สัตว�น้ันไว0เพ่ือตรวจพิสูจน�ได0 

ในกรณีที่ได0ทําการตรวจพิสูจน�แล0วพบว�าสัตว�ที่จะฆ�าน้ันไม�เป4นโรค ไม�มีสารตกค0างท่ี
เป4นอันตรายต�อผู0บริโภค หรือมีความเหมาะสมท่ีจะใช0เน้ือสัตว�น้ันเป4นอาหาร ให0พนักงานตรวจโรค
สัตว�มีคําสั่งให0ฆ�าสัตว�น้ันได0 

ในกรณีท่ีปรากฏว�าสัตว�ท่ีจะฆ�าน้ันเป4นโรค หรือมีสารตกค0างท่ีเป4นอันตรายต�อ
ผู0บริโภคหรือมีลักษณะไม�เหมาะสมท่ีจะใช0เน้ือสัตว�น้ันเป4นอาหาร ให0พนักงานตรวจโรคสัตว�มีคําสั่งงด
การฆ�าสัตว�และแจ0งต�อพนักงานท0องถ่ินหรือพนักงานเจ0าหน0าท่ี แล0วแต�กรณี เพ่ือคืนเงินอากรการฆ�า
สัตว�แก�ผู0ที่ประสงค�จะฆ�าสัตว�น้ัน 

ในกรณีท่ีเกิดโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว�าสัตว�ท่ีจะฆ�าเป4นโรคระบาด ให0
พนักงานตรวจโรคสัตว�ปฏิบัติตามกฎหมายว�าด0วยโรคระบาดสัตว� 

การตรวจโรคและการตรวจพิสูจน� ให0เป4นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
อธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๓๕  เม่ือได0ฆ�าสัตว�แล0ว ห0ามมิให0ผู0ใดนําเน้ือสัตว�ออกจากโรงฆ�าสัตว�ก�อนท่ี

พนักงานตรวจโรคสัตว�จะรับรองให0จําหน�ายเน้ือสัตว�น้ัน 
ในกรณีท่ีปรากฏว�าสัตว�ท่ีฆ�าน้ันเป4นโรค หรือมีสารตกค0างท่ีเป4นอันตรายต�อผู0บริโภค 

หรือมีลักษณะไม�เหมาะสมท่ีจะใช0เน้ือสัตว�น้ันเป4นอาหารตามท่ีอธิบดีประกาศตามมาตรา ๓๔ วรรคหน่ึง 
ให0พนักงานตรวจโรคสัตว�มีอํานาจทําลายเน้ือสัตว�น้ันท้ังหมดหรือบางส�วน หรือสั่งให0จัดทําให0เป4น
เน้ือสัตว�ที่เหมาะสมสําหรับการบริโภคก�อนได0 

การรับรองให0จําหน�ายเน้ือสัตว� ให0เป4นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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มาตรา ๓๖  ผู0ใดประสงค�จะจําหน�ายเน้ือสัตว�ของสัตว�ท่ีตายโดยมิได0ถูกฆ�า ให0นํา
เน้ือสัตว�น้ันซึ่งอยู�ในสภาพท่ียังมิได0ชําแหละและตัดแต�งเน้ือสัตว�ไปให0พนักงานตรวจโรคสัตว�ตรวจ หรือ
ในกรณีที่ไม�สามารถนําเน้ือสัตว�ไปให0พนักงานตรวจโรคสัตว�ตรวจได0 จะขอให0พนักงานตรวจโรคสัตว�ไป
ตรวจเน้ือสัตว�น้ันก็ได0  ท้ังน้ี ต0องเสียค�าธรรมเนียมการรับรองให0จําหน�ายเน้ือสัตว�ตามอัตราท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง 

การตรวจเน้ือสัตว�ของสัตว�ท่ีตายโดยมิได0ถูกฆ�า และการรับรองให0จําหน�ายเน้ือสัตว�
ดังกล�าวให0เป4นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
มาตรา ๓๗  ห0ามมิให0ผู0ใดชําแหละและตัดแต�งเน้ือสัตว�เพ่ือการจําหน�ายเน้ือสัตว�ท่ี

มิได0รับการรับรองให0จําหน�ายเน้ือสัตว�ตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๓๘  ห0ามมิให0ผู0ใดจําหน�ายเน้ือสัตว�ท่ีมิได0รับการรับรองให0จําหน�ายเน้ือสัตว�

ตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๓๙  ห0ามมิให0ผู0ใดฆ�าสัตว�นอกโรงฆ�าสัตว�เพ่ือการจําหน�ายเน้ือสัตว� 
ในกรณีท่ีปรากฏว�าท0องท่ีใดไม�มีโรงฆ�าสัตว� หรือกรณีท่ีมีเหตุผลสมควรเป4นพิเศษ 

ผู0ว�าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจประกาศกําหนดสถานท่ีฆ�าสัตว�เพ่ือการ
จําหน�ายเน้ือสัตว�นอกโรงฆ�าสัตว�เป4นคร้ังคราว และมิให0นําความในวรรคหน่ึงมาใช0บังคับ 

ให0นําบทบัญญัติมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๔ มาใช0บังคับกับการฆ�าสัตว�นอกโรงฆ�าสัตว�
เพ่ือการจําหน�ายเน้ือสัตว�ตามมาตราน้ีโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๐  เม่ือได0ฆ�าสัตว�นอกโรงฆ�าสัตว�ตามมาตรา ๓๙ แล0ว ห0ามมิให0ผู0ใดนํา

เน้ือสัตว�ออกจากสถานท่ีท่ีทําการฆ�าสัตว�ก�อนท่ีพนักงานตรวจโรคสัตว�จะรับรองให0จําหน�ายเน้ือสัตว�
น้ันแล0ว 

ในกรณีท่ีปรากฏว�าสัตว�ท่ีฆ�าน้ันเป4นโรค หรือมีสารตกค0างท่ีเป4นอันตรายต�อผู0บริโภค 
หรือมีลักษณะไม�เหมาะสมท่ีจะใช0เน้ือสัตว�น้ันเป4นอาหารตามท่ีอธิบดีประกาศตามมาตรา ๓๔ วรรค
หน่ึง ให0พนักงานตรวจโรคสัตว�มีอํานาจทําลายเน้ือสัตว�น้ันท้ังหมดหรือบางส�วน หรือสั่งให0จัดทําให0เป4น
เน้ือสัตว�ที่เหมาะสมสําหรับการบริโภคก�อนได0 

เจ0าของสัตว�ท่ีแจ0งการฆ�าสัตว�นอกโรงฆ�าสัตว�ต0องเสียค�าธรรมเนียมการรับรองให0
จําหน�ายเน้ือสัตว�ตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

การรับรองให0จําหน�ายเน้ือสัตว�ของสัตว� ท่ีฆ�านอกโรงฆ�าสัตว�  ให0เป4นไปตาม
หลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๔๑  ให0ผู0ที่แจ0งความประสงค�จะฆ�าสัตว�เพ่ือการจําหน�ายเน้ือสัตว�ตามมาตรา ๓๑ 

วรรคหน่ึง ผู0ท่ีแจ0งความประสงค�จะจําหน�ายเน้ือสัตว�ของสัตว�ท่ีตายโดยมิได0ถูกฆ�าตามมาตรา ๓๖ 
วรรคหน่ึง และผู0ท่ีแจ0งความประสงค�จะฆ�าสัตว�นอกโรงฆ�าสัตว�เพ่ือการจําหน�ายเน้ือสัตว�ในท0องท่ีตาม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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ประกาศท่ีออกตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง เสียค�าเบ้ียเลี้ยง ค�าพาหนะ และค�าใช0จ�ายของพนักงานตรวจ
โรคสัตว� 

อัตรา การชําระ และการเบิกจ�ายค�าเบ้ียเลี้ยง ค�าพาหนะ และค�าใช0จ�ายของพนักงาน
ตรวจโรคสัตว�ตามวรรคหน่ึง ให0เป4นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนดโดยความ
เห็นชอบของกระทรวงการคลังโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๔๒  การชําระอากรการฆ�าสัตว� การคืนเงินอากรการฆ�าสัตว� และการชําระ

ค�าธรรมเนียมการรับรองให0จําหน�ายเน้ือสัตว� ให0เป4นไปตามหลักเกณฑ� วิธีการ และเง่ือนไขท่ี
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๔๓  อากรการฆ�าสัตว� และค�าธรรมเนียมการรับรองให0จําหน�ายเน้ือสัตว� ท่ี

เรียกเก็บตามพระราชบัญญัติน้ีในเขตขององค�กรปกครองส�วนท0องถ่ินใด ให0ตกเป4นรายได0ขององค�กร
ปกครองส�วนท0องถ่ินน้ัน 

 
หมวด ๔ 

การพักใช0และการเพิกถอนใบอนุญาต 
   

 
มาตรา ๔๔  เม่ือปรากฏว�าผู0รับใบอนุญาตผู0ใดฝXาฝCนหรือไม�ปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ี

ออกตามมาตรา ๑๔ (๕) (๖) หรือ (๘) ให0พนักงานเจ0าหน0าท่ีมีอํานาจออกคําสั่งเป4นหนังสือให0ผู0รับ
ใบอนุญาตปฏิบัติให0ถูกต0องภายในเวลาอันสมควร 

ในกรณีท่ีการประกอบกิจการตามใบอนุญาตหรือการฝXาฝCนหรือไม�ปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึง เป4นเหตุให0หรือมีเหตุอันควรเช่ือได0ว�าจะเกิดผลกระทบต�อสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนหรือสิ่งแวดล0อมท่ีอยู�บริเวณใกล0เคียง พนักงานเจ0าหน0าท่ีจะสั่งให0ผู0รับใบอนุญาต
หยุดการประกอบกิจการฆ�าสัตว�ไว0เป4นการช่ัวคราวและให0ผู0รับใบอนุญาตดําเนินการตามความจําเป4น
เพ่ือแก0ไขหรือระงับเหตุแห�งอันตรายดังกล�าวภายในระยะเวลาท่ีกําหนดก็ได0 

ในกรณีท่ีผู0 รับใบอนุญาตไม�ดําเนินการตามคําสั่งของพนักงานเจ0าหน0าท่ีหรือ
ดําเนินการไม�แล0วเสร็จตามระยะเวลาท่ีพนักงานเจ0าหน0าท่ีกําหนดตามวรรคสอง ให0พนักงานเจ0าหน0าท่ี
เข0าดําเนินการแทนโดยผู0รับใบอนุญาตต0องชดใช0ค�าใช0จ�ายท่ีใช0ดําเนินการดังกล�าว 

ในกรณีที่ผู0รับใบอนุญาตไม�ปฏิบัติตามคําสั่งตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ให0พนักงาน
เจ0าหน0าท่ีรายงานต�อผู0อนุญาต 

 
มาตรา ๔๕  ให0ผู0อนุญาตมีอํานาจสั่งพักใช0ใบอนุญาต เม่ือปรากฏว�าผู0รับใบอนุญาต

ไม�ปฏิบัติตามท่ีพนักงานเจ0าหน0าท่ีมีคําสั่งตามมาตรา ๔๔ 
คําสั่งพักใช0ใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให0มีกําหนดเวลาคร้ังละไม�เกินสามสิบวันนับแต�

วันท่ีแจ0งให0ผู0รับใบอนุญาตทราบ โดยผู0อนุญาตจะเพิกถอนคําสั่งพักใช0ใบอนุญาตก�อนครบกําหนดก็ได0 
เม่ือเหตุในการออกคําสั่งพักใช0ใบอนุญาตสิ้นสุดลง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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มาตรา ๔๖  ให0ผู0อนุญาตมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได0 เม่ือปรากฏว�าผู0รับ
ใบอนุญาตฝXาฝCนคําสั่งพักใช0ใบอนุญาต หรือผู0รับใบอนุญาตเคยถูกสั่งพักใช0ใบอนุญาตและได0กระทํา
การอันเป4นเหตุให0ต0องถูกพักใช0ใบอนุญาตตามมาตรา ๔๕ อีกภายในหน่ึงป5 

 
มาตรา ๔๗  ก�อนสั่งพักใช0ใบอนุญาตตามมาตรา ๔๕ หรือเพิกถอนใบอนุญาตตาม

มาตรา ๔๖ ผู0อนุญาตอาจมีหนังสือเตือนให0ผู0รับใบอนุญาตปฏิบัติให0ถูกต0องภายในเวลาท่ีกําหนดก�อนก็ได0 
การส�งหนังสือเตือนตามวรรคหน่ึงให0ส�งแก�ผู0รับใบอนุญาต ในกรณีท่ีไม�พบตัวผู0รับ

ใบอนุญาตให0ปUดหนังสือเตือนไว0 ณ สถานท่ีประกอบกิจการฆ�าสัตว�ท่ีระบุไว0ในใบอนุญาตและให0ถือว�า
ผู0รับใบอนุญาตได0ทราบคําเตือนน้ันแล0วต้ังแต�วันปUดหนังสือเตือน 

 
มาตรา ๔๘  ผู0รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช0ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิ

อุทธรณ�เป4นหนังสือต�อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีทราบคําสั่ง และให0นําบทบัญญัติ
มาตรา ๒๗ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช0บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๙  เม่ือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ ยุติเป4นท่ีสุดแล0ว ให0ผู0รับ

ใบอนุญาตท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตมีหน0าท่ีต0องทําความสะอาดเรียบร0อยภายในโรงฆ�าสัตว�และโรงพัก
สัตว�ให0อยู�ในสภาพท่ีไม�ก�อให0เกิดผลกระทบต�อสุขภาพและอนามัยของประชาชนหรือสิ่งแวดล0อมท่ีอยู�
บริเวณใกล0เคียงให0แล0วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได0รับคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ในกรณีท่ีผู0รับใบอนุญาตท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตมิได0ดําเนินการหรือดําเนินการไม�
แล0วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีนายทะเบียนกําหนดตามวรรคหน่ึง ให0นายทะเบียนหรือผู0ซึ่งนายทะเบียน
มอบหมายเข0าดําเนินการแทน โดยผู0รับใบอนุญาตท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะต0องชดใช0ค�าใช0จ�ายท่ีใช0
ดําเนินการดังกล�าว 

ให0ผู0รับใบอนุญาตท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาตส�งคืนใบอนุญาตแก�นายทะเบียนภายใน
สามสิบวันนับแต�วันท่ีได0รับคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 
หมวด ๕ 

พนักงานเจ0าหน0าท่ี 
   

 
มาตรา ๕๐  ในการปฏิบัติหน0าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให0พนักงานเจ0าหน0าท่ีมี

อํานาจ ดังต�อไปน้ี 
(๑) เข0าไปในสถานท่ีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว�ามีการฆ�าสัตว�เพ่ือการจําหน�ายเน้ือสัตว�

โดยไม�ได0รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๒) เข0าไปในโรงฆ�าสัตว�และโรงพักสัตว�ที่ได0รับใบอนุญาตในเวลาระหว�างพระอาทิตย�

ข้ึนถึงพระอาทิตย�ตก หรือในเวลาทําการของสถานท่ีน้ัน เพ่ือตรวจสอบและควบคุมให0การปฏิบัติ
เป4นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๓) เข0าไปในสถานท่ีชําแหละและตัดแต�งเน้ือสัตว�หรือจําหน�ายเน้ือสัตว�ในเวลาทํา
การของสถานท่ีน้ันเพ่ือตรวจสอบและควบคุมให0การปฏิบัติเป4นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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(๔) สั่งให0หยุดยานพาหนะเพ่ือตรวจสอบในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว�ามีการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๕) เข0าไปในยานพาหนะท่ีใช0ในการขนส�งสัตว�หรือเน้ือสัตว�เพ่ือตรวจสอบมาตรฐาน
ตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๑๔ (๗) หรือเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว�ามีการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

(๖) ยึดหรืออายัดสัตว� เน้ือสัตว� เอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะ หรือสิ่งของท่ี
เก่ียวข0องกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี เพ่ือเป4นพยานหลักฐานในการดําเนินคดี 

(๗) มีหนังสือเรียกผู0รับใบอนุญาต ผู0ชําแหละและตัดแต�งเน้ือสัตว� ผู0จําหน�ายเน้ือสัตว� 
หรือผู0ซึ่งเก่ียวข0องมาให0ถ0อยคําหรือช้ีแจงหรือให0ส�งเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวกับการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัติน้ีเพ่ือประโยชน�แก�การดําเนินคดี 

(๘) จับกุมบุคคลท่ีกระทําความผิดซึ่งหน0าตามพระราชบัญญัติน้ี 
การเข0าไปในสถานท่ีตาม (๑) เพ่ือทําการค0นต0องมีหมายค0น เว0นแต�มีเหตุอันควรเช่ือ

ว�าหากเน่ินช0ากว�าจะเอาหมายค0นมาได0จะมีการยักย0าย ซุกซ�อน หรือทําลายหลักฐานท่ีเก่ียวข0องกับ
การกระทําความผิดให0ทําการค0นได0โดยไม�ต0องมีหมายค0น แต�ต0องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาว�าด0วยการค0น 

ให0อธิบดีมีอํานาจวางระเบียบในการปฏิบัติการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให0
พนักงานเจ0าหน0าท่ีปฏิบัติ 

ให0อธิบดีมีอํานาจสั่งทําลายหรือปฏิบัติการอย�างหน่ึงอย�างใดตามท่ีเห็นสมควรต�อ
เน้ือสัตว�ท่ีพนักงานเจ0าหน0าท่ียึดหรืออายัดตาม (๖) โดยให0บันทึกรายละเอียด จํานวน นํ้าหนักไว0เพ่ือ
เป4นหลักฐานในการดําเนินคดี และให0เจ0าของหรือผู0ครอบครองรับผิดชอบค�าใช0จ�ายในการทําลาย 

 
มาตรา ๕๑  ในการปฏิบัติหน0าท่ีของพนักงานเจ0าหน0าท่ีตามมาตรา ๕๐ ให0ผู0รับ

ใบอนุญาตผู0ชําแหละและตัดแต�งเน้ือสัตว� ผู0จําหน�ายเน้ือสัตว� หรือผู0ซึ่งเก่ียวข0องอํานวยความสะดวก
ตามสมควร 

 
มาตรา ๕๒  ในการปฏิบัติหน0าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี พนักงานเจ0าหน0าท่ีต0องแสดง

บัตรประจําตัวพนักงานเจ0าหน0าท่ี 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ0าหน0าท่ีให0เป4นไปตามแบบท่ีอธิบดีกําหนดโดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๕๓  ในการปฏิบัติหน0าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให0พนักงานเจ0าหน0าท่ีเป4นเจ0า

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
เพ่ือประโยชน�ในการจับกุมผู0กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ให0พนักงาน

เจ0าหน0าท่ีเป4นพนักงานฝXายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 

หมวด ๖ 
บทกําหนดโทษ 

   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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มาตรา ๕๔  ผู0ใดไม�ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตาม

มาตรา ๑๓ หรือไม�ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการประจําจังหวัดตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม ต0อง
ระวางโทษจําคุกไม�เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม�เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๕๕  ผู0ใดฝXาฝCนหรือไม�ปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๑๔ (๗) 

ต0องระวางโทษจําคุกไม�เกินหกเดือน หรือปรับไม�เกินห0าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๕๖  ผู0ใดฝXาฝCนมาตรา ๑๕ วรรคหน่ึง มาตรา ๓๗ หรือมาตรา ๓๙ วรรคหน่ึง 

ต0องระวางโทษจําคุกไม�เกินสามป5 หรือปรับไม�เกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๕๗  ผู0รับใบอนุญาตผู0ใดไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕ วรรคหน่ึง 

มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘ วรรคสาม หรือมาตรา ๔๙ วรรคสาม ต0องระวางโทษปรับไม�เกิน
ห0าพันบาท 

 
มาตรา ๕๘  ผู0รับใบอนุญาตผู0ใดไม�ปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๑๔ (๔) 

หรือไม�แจ0งเลิกประกอบกิจการตามมาตรา ๒๘ วรรคหน่ึง ต0องระวางโทษจําคุกไม�เกินหน่ึงป5 หรือปรับ
ไม�เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๕๙  ผู0รับใบอนุญาตหรือทายาทหรือผู0จัดการมรดกของผู0รับใบอนุญาตท่ีมี

หน0าท่ีต0องทําความสะอาดเรียบร0อยภายในโรงฆ�าสัตว�และโรงพักสัตว�ตามมาตรา ๒๕ วรรคสี่ มาตรา ๒๘ 
วรรคหน่ึง มาตรา ๒๙ วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๔๙ วรรคหน่ึง ผู0ใดไม�ปฏิบัติตามหน0าท่ีดังกล�าวให0แล0วเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีพระราชบัญญัติน้ีหรือท่ีนายทะเบียนกําหนด แล0วแต�กรณี ต0องระวางโทษจําคุกไม�
เกินหกเดือน หรือปรับไม�เกินห0าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๐  ผู0ใดไม�ปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ วรรคหน่ึง มาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๖ 

วรรคหน่ึง ต0องระวางโทษปรับเรียงตามรายตัวของสัตว� ดังต�อไปน้ี 
(๑) โคหรือกระบือ ตัวละไม�เกินห0าหม่ืนบาท 
(๒) แพะ แกะ สุกร หรือนกกระจอกเทศ ตัวละไม�เกินสองหม่ืนบาท 
(๓) ไก� เป4ด ห�าน ตัวละไม�เกินหน่ึงพันบาท 
(๔) สัตว�อ่ืน ตัวละไม�เกินสองหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๖๑  ผู0รับใบอนุญาตผู0ใดฆ�าสัตว�เกินจํานวนสัตว�ท่ีผู0ประสงค�จะฆ�าได0แจ0งไว0

ตามมาตรา ๓๑ วรรคหน่ึง ต0องระวางโทษปรับตามอัตราท่ีกําหนดในมาตรา ๖๐ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) 
แล0วแต�กรณี เรียงตามรายตัวสัตว�ที่ฆ�าเกินจํานวน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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มาตรา ๖๒  ผู0ใดฝXาฝCนมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ วรรคหน่ึง มาตรา ๓๘ หรือมาตรา ๔๐ 
วรรคหน่ึง หรือฝXาฝCนคําสั่งของพนักงานตรวจโรคสัตว�ตามมาตรา ๓๔ วรรคหน่ึง ต0องระวางโทษจําคุก
ไม�เกินหน่ึงป5 หรือปรับไม�เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๓  ผู0ใดฆ�าสัตว�นอกโรงฆ�าสัตว�โดยฝXาฝCนมาตรา ๓๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ 

และมาตรา ๓๔ ต0องระวางโทษจําคุกไม�เกินหน่ึงป5 หรือปรับไม�เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๖๔  ผู0ใดต�อสู0หรือขัดขวางการปฏิบัติหน0าท่ีของพนักงานเจ0าหน0าท่ีหรือ

พนักงานตรวจโรคสัตว�ซึ่งปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ต0องระวางโทษจําคุกไม�เกินหน่ึงป5 หรือปรับ
ไม�เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ผู0ใดไม�อํานวยความสะดวกตามสมควรแก�การปฏิบัติหน0าท่ีของพนักงานเจ0าหน0าท่ี 
หรือไม�ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ0าหน0าที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๕๐ ต0องระวางโทษจําคุก
ไม�เกินหกเดือนหรือปรับไม�เกินห0าหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๖๕  ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือโทษจําคุก

ไม�เกินหน่ึงป5 ให0อธิบดีหรือผู0ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได0 
เม่ือผู0ต0องหาได0ชําระเงินค�าปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

แล0ว ให0ถือว�าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห�งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
การเปรียบเทียบตามวรรคหน่ึง ให0เป4นไปตามระเบียบท่ีอธิบดีกําหนด 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๖๖  ให0พนักงานตรวจโรคสัตว�ซึ่งได0รับแต�งต้ังตามพระราชบัญญัติควบคุม
การฆ�าสัตว�และจําหน�ายเน้ือสัตว� พ.ศ. ๒๕๓๕ เป4นพนักงานตรวจโรคสัตว�ตามพระราชบัญญัติน้ีต�อไป 
จนกว�าจะได0มีคําสั่งแต�งต้ังพนักงานตรวจโรคสัตว�ตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๖๗  ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใด ๆ ท่ีได0ให0ไว0ตามพระราชบัญญัติควบคุม

การฆ�าสัตว�และจําหน�ายเน้ือสัตว� พ.ศ. ๒๕๓๕ และยังมีผลใช0บังคับอยู�ในวันก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติ
น้ีใช0บังคับ ให0ถือว�าเป4นใบอนุญาตหรือการอนุญาตท่ีได0ออกให0ตามพระราชบัญญัติน้ี 

ใบอนุญาตตามวรรคหน่ึงให0มีอายุห0าป5นับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช0บังคับ 
 
มาตรา ๖๘  บรรดาคําขออนุญาตท่ีได0ย่ืนไว0ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ�าสัตว�

และจําหน�ายเน้ือสัตว� พ.ศ. ๒๕๓๕ ก�อนหรือในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช0บังคับ ให0ดําเนินการกับคําขอ
อนุญาตดังกล�าวตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๖๙  บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข0อบังคับ และคําสั่งท่ีออกตาม

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ�าสัตว�และจําหน�ายเน้ือสัตว� พ.ศ. ๒๕๓๕ และใช0บังคับอยู�ในวันก�อนวันท่ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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พระราชบัญญัติน้ีใช0บังคับ ให0ยังคงใช0บังคับได0ต�อไปเท�าท่ีไม�ขัดหรือแย0งกับพระราชบัญญัติน้ี จนกว�า
จะมีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และคําสั่งท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ีใช0บังคับ 

การดําเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และคําสั่งตามวรรคหน่ึง ให0
ดําเนินการให0แล0วเสร็จภายในหน่ึงป5นับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช0บังคับ หากไม�สามารถดําเนินการ
ได0 ให0รัฐมนตรีรายงานเหตุผลท่ีไม�อาจดําเนินการได0ต�อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 

 
 

ผู0รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ�  จันทร�โอชา 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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อัตราอากรและค�าธรรมเนียม 
   

 
(๑) อากรการฆ�าสัตว� 

(ก) โค  ตัวละ  ๒๐  บาท 
(ข) กระบือ  ตัวละ  ๒๕  บาท 
(ค) สุกรหรือนกกระจอกเทศ  ตัวละ  ๑๕  บาท 
(ง) สุกรท่ีมีนํ้าหนักตํ่ากว�า ๒๒.๕ กิโลกรัม  ตัวละ  ๑๐  บาท 
(จ) แพะหรือแกะ  ตัวละ  ๑๐  บาท 
(ฉ) ไก� เป4ด หรือห�าน  ตัวละ  ๒๐  สตางค� 
(ช) สัตว�อ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  ตัวละ  ๒๐  บาท 

(๒) ค�าธรรมเนียมการรับรองให0จําหน�ายเน้ือสัตว�ของสัตว�ที่ตายโดยมิได0ถูกฆ�าหรือฆ�านอกโรงฆ�าสัตว� 
(ก) โค  ตัวละ  ๒๐  บาท 
(ข) กระบือ  ตัวละ  ๒๕  บาท 
(ค) สุกรหรือนกกระจอกเทศ  ตัวละ  ๑๕  บาท 
(ง) สุกรท่ีมีนํ้าหนักตํ่ากว�า ๒๒.๕ กิโลกรัม  ตัวละ  ๑๐  บาท 
(จ) แพะหรือแกะ  ตัวละ  ๑๐  บาท 
(ฉ) ไก� เป4ด หรือห�าน  ตัวละ  ๒๐  สตางค� 
(ช) สัตว�อ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  ตัวละ  ๒๐  บาท 

(๓) ค�าธรรมเนียมใบอนุญาต 
(ก) ใบอนุญาต  ฉบับละ  ๕๐๐  บาท 
(ข) การต�ออายุใบอนุญาต  คร้ังละเท�ากับค�าธรรมเนียม 

ใบอนุญาต 
(ค) การโอนใบอนุญาต  คร้ังละก่ึงหน่ึงของค�าธรรมเนียม 

ใบอนุญาต 
(ง) ใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละ  ๑๐๐  บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช0พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีกฎหมายว�าด0วยการควบคุม
การฆ�าสัตว�และจําหน�ายเนื้อสัตว�ซึ่งใช0บังคับมาตั้งแต� พ.ศ. ๒๕๓๕ มีสาระสําคัญและรายละเอียด
บางประการไม�เหมาะสมกับสภาพการณ�ในป8จจุบัน โดยเฉพาะหลักเกณฑ�ในการพิจารณาอนุญาตให0
ประกอบกิจการฆ�าสัตว�ท่ียังขาดเอกภาพ ระบบการควบคุมและตรวจสอบสุขอนามัยในกระบวนการ
ฆ�าสัตว�ยังไม�ได0มาตรฐานและไม�ครอบคลุมถึงกระบวนการขนส�งเน้ือสัตว�  ดังน้ัน เพ่ือกําหนด
หลักเกณฑ�การอนุญาตให0มีเอกภาพโดยให0หน�วยงานท่ีเก่ียวข0องมีส�วนร�วมในการพิจารณาอนุญาต
ต้ังแต�ต0น และสร0างระบบการควบคุมตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการฆ�าสัตว�และการขนส�งเน้ือสัตว� 
รวมถึงการชําแหละและตัดแต�งเน้ือสัตว�เพ่ือการจําหน�ายให0ได0มาตรฐานย่ิงข้ึน และเพ่ือสร0างความ
ปลอดภัยด0านอาหารอันเป4นการคุ0มครองผู0บริโภคให0ได0บริโภคเน้ือสัตว�ท่ีถูกสุขอนามัย  จึงจําเป4นต0อง
ตราพระราชบัญญัติน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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