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รายละเอียด

สาระสําคัญ

โดยที่ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม การฆ่ า สั ต ว์ แ ละ
จําหน่ายเนื้อสัตว์ซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๕ มีสาระสําคัญ
และรายละเอี ย ดบางประการไม่ เ หมาะสมกั บ สภาพการณ์ ใ น
ปั จ จุ บั น โดยเฉพาะหลั ก เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาอนุ ญ าตให้
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ที่ยังขาดเอกภาพ ระบบการควบคุมและ
ตรวจสอบสุขอนามัยในกระบวนการฆ่าสัตว์ยังไม่ได้มาตรฐาน
และไม่ค รอบคลุม ถึง กระบวนการขนส่ง เนื้ อสั ตว์ ดัง นั้น เพื่ อ
กําหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้มีเอกภาพ โดยให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุญาตตั้งแต่ต้น และสร้าง
ระบบการควบคุมตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการฆ่าสัตว์และ
การขนส่งเนื้อสัตว์ รวมถึงการชําแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์เพื่อ
การจําหน่ายให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างความปลอดภัย
ด้านอาหารอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่
ถูกสุขอนามัย จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้
มีเอกภาพ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการพิจารณาอนุญาตตั้งแต่ต้น
และสร้ า งระบบการควบคุ ม ตรวจสอบ
คุณ ภาพในกระบวนการฆ่ าสั ตว์ และการ
ขนส่งเนื้อสัตว์ จนถึงสถานที่ตัดแต่งและ
ชําแหละเนื้อสัตว์

มาตรา ๑
รายละเอียด
ชื่อพระราชบัญญัติ “พระราชบัญญัติควบคุมการ
ฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙”

สาระสําคัญ
-

มาตรา ๒
รายละเอียด
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบ
วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สาระสําคัญ
-

มาตรา ๓
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มาตรา ๔
รายละเอียด
ในพระราชบัญญัตินี้
“สั ต ว์ ” หมายความว่ า โค กระบื อ แพะ แกะ สุ ก ร
นกกระจอกเทศ ไก่ เป็ ด ห่ า น และสั ตว์ อื่น ตามที่ กําหนดใน
กฎกระทรวง
“การประกอบกิ จ การฆ่ า สั ต ว์ ” หมายความว่ า การ
ดําเนินการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์
“เนื้อสัตว์” หมายความว่า เนื้อหรือส่วนอื่นของสัตว์ที่ตาย
แล้วและยังมิได้ปรุงแต่งให้เป็นอาหารหรือมิได้ปรุงแต่งเพื่อให้
คงอยู่ไม่เน่าเปื่อย ทั้งที่ชําแหละแล้วและยังมิได้ชําแหละ
“ชําแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์” หมายความว่า การแยก
เนื้ อ สั ต ว์ ต ามขั้ น ตอนจากสั ต ว์ ที่ ต ายแล้ ว เป็ น ส่ ว นต่ า ง ๆ ที่
บริโภคได้และบริโภคไม่ได้ เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์
“การจําหน่ายเนื้อสัตว์” หมายความว่า การนําเนื้อสัตว์
ออกขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้ โดยเพื่อประโยชน์ในทาง
การค้ า และให้ ห มายความรวมถึ ง การมี ไ ว้ ใ นครอบครองซึ่ ง
เนื้อสัตว์เพื่อการจําหน่ายด้วย

สาระสําคัญ
เพิ่มนกกระจอกเทศเป็นสัตว์ตาม พ.ร.บ.นี้

นิ ย ามคํ า ว่ า “การประกอบกิ จ การฆ่ า สั ต ว์ ”
หมายถึง การฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่าย
นิยามคําว่า “เนื้อสัตว์” หมายถึง ซากสัตว์ที่
ยั ง ไม่ ไ ด้ ป รุ ง แต่ ง เป็ น อาหารหรื อถนอมไม่ ให้ เ น่ า
เปื่อย
นิยามคําว่า “ชําแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์”
หมายถึ ง การแยกชิ้ น ส่ ว นซากสั ต ว์ เ พื่ อ การ
จําหน่าย
นิ ย ามคํ าว่ า “การจํ า หน่ า ย เนื้ อสั ต ว์ ”
หมายถึงการจําหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน เพื่อ
การค้า หรือมีไว้ครอบครอง

มาตรา ๔ (ต่อ)
รายละเอียด

สาระสําคัญ

“โรงพักสัตว์” หมายความว่า สถานที่พักสัตว์หรือกัก
สัตว์ก่อนทําการฆ่าตามพระราชบัญญัตินี้
“โรงฆ่าสัตว์” หมายความว่า สถานที่ที่กําหนดให้ทํา
การฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกํากับ
นิยามคําว่า “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการ
ดูแลการประกอบกิจการฆ่าสัตว์
กํากับดูแลการประกอบกิจการฆ่า สัตว์ที่มีปลั ดกระทรวง
เกษตรฯ เป็นประธาน
“คณะกรรมการประจํ า จั ง หวั ด ” หมายความว่ า
นิยามคําว่า “คณะกรรมการประจําจังหวัด” หมายถึง
คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่า คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่า
สัตว์ประจําจังหวัด
สัตว์ประจําจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
“จังหวัด” ให้หมายความรวมถึงกรุงเทพมหานคร
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล
องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แต่
ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

มาตรา ๔ (ต่อ)
รายละเอียด

สาระสําคัญ

“พนักงานตรวจโรคสัตว์” หมายความว่า ผู้ซึ่งผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออธิบดีแต่งตั้งให้มีอํานาจ
หน้าที่ตรวจโรคสัตว์ หรือตรวจเนื้อสัตว์ตามพ.ร.บ.นี้
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้ง
นิยามคําว่า “พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายถึง ผู้ที่อธิบดี
ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กรมปศุสัตว์แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
“พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ ง ผู้ บ ริ ห าร
นิยามคําว่า “พนักงานท้องถิ่น” หมายถึง ผู้ที่ผู้บริหาร
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั้ ง ให้ ป ฏิ บั ติ ก ารตาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
พระราชบัญญัตินี้
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ซึ่งอธิบดีแต่งตั้งให้
นิยามคําว่า “นายทะเบียน” หมายถึง ปศุสัตว์จังหวัด
เป็นนายทะเบียนประจําจังหวัด
“ผู้ อ นุ ญ าต” หมายความว่ า อธิ บ ดี ห รื อ ผู้ ซึ่ ง อธิ บ ดี
นิยามคําว่า “ผู้อนุญาต” หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด
มอบหมาย
รวมถึงกรุงเทพมหานคร
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการฆ่าสัตว์
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมปศุสัตว์
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตาม

มาตรา ๕
รายละเอียด

สาระสําคัญ

ให้รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยรั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้
ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี
อํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เว้ น แต่ ก ารออกกฎกระทรวงกํ า หนด
อากรและค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้
รวมทั้ ง การลดหรื อ ยกเว้ น อากรและค่ า ธรรมเนี ย มตาม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ เ ป็ น อํ า นาจของรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แ ละรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย และการออกประกาศตามมาตรา ๔๒
ให้เป็นอํานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้ว ให้ใช้บังคับได้

• รมว.กษ. และรมว.มท. เป็ น รั ฐ มนตรี รั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้
• รมว.กษ.ออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
• รมว.กษ.และรมว.มท. ออกกฎกระทรวงกําหนดอากร
และค่ า ธรรมเนี ย มไม่ เ กิ น อั ต ราท้ า ยพระราชบั ญ ญั ติ นี้
รวมทั้งการลดหรือยกเว้นอากรและค่าธรรมเนียม
• รมว.มท. ออกประกาศเรื่องการชําระอากร การคืนเงิน
อากร และการชําระค่าธรรมเนียมการรับรองให้จําหน่าย
เนื้อสัตว์

มาตรา ๖
รายละเอียด

สาระสําคัญ

ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบ
กิจการฆ่าสัตว์” ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
กรรมการ อธิ บ ดี ก รมการขนส่ ง ทางบก อธิ บ ดี ก รมการค้ า ภายใน อธิ บ ดี ก รม
ควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมอนามัย
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศ
ไทยหรือผู้แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน และนายก
สัตวแพทยสภาเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งจํานวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ
ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิตามวรรคหนึ่ ง ต้ องมี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ หรื อ
ประสบการณ์ในด้านการค้า การลงทุน การตลาด การเลี้ยงสัตว์ หรือการประกอบ
กิจการฆ่าสัตว์

คณะกรรมการกํากับดูแล
การประกอบกิจการฆ่าสัตว์
ประกอบด้วย คณะกรรมการ
โดยตําแหน่ง ๑๓ คน
และผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ คน โดยมี
ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็น
ประธาน อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็น
กรรมการและเลขานุการ

มาตรา ๗
รายละเอียด

สาระสําคัญ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี
ในกรณี ที่ มีการแต่ ง ตั้ง กรรมการผู้ ท รงคุณวุ ฒิแ ทนกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ หรือแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้ง
ไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่
ว่างหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้น อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว
เมื่ อ ครบกํ า หนดตามวาระในวรรคหนึ่ ง หากยั ง มิ ไ ด้ แ ต่ ง ตั้ ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รับ
แต่งตั้งอีกได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระครั้งละ ๓ ปี
ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ แ ท น
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ
หรือแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้น
ให้ อ ยู่ ใ นตําแหน่ ง เท่ากั บ วาระที่ เ หลื อ อยู่
ของผู้ทรงคุณวุฒิเดิม
เมื่อครบกําหนดตามวาระแล้ว ยังมิได้
แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ขึ้ น ใ ห ม่ ใ ห้
ผู้ทรงคุณวุฒิเดิมอยู่ในตําแหน่งจนกว่าจะ
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิใหม่
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตาม
วาระ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ติ ด ต่ อ กั น ไม่ เ กิ น ๒
วาระ

มาตรา ๘
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มาตรา ๑๐
รายละเอียด
การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่ง หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะ
เป็นองค์ประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่
มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิ จฉัยชี้ข าดของที่ประชุ มให้ถือ เสียงข้ างมาก
กรรมการคนหนึ่ ง ให้ มี เ สี ย งหนึ่ ง ในการลงคะแนน ถ้ า
คะแนนเสี ย งเท่ า กั น ให้ ป ระธานในที่ ป ระชุ มออกเสี ย ง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

สาระสําคัญ
การประชุ มคณะกรรมการต้ อ งมี กรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่า ๕ จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุ ม คณะกรรมการ ถ้ า ประธาน
กรรมการไม่ มาประชุ มหรือ ไม่ อาจปฏิบั ติห น้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้าง
มาก กรรมการคนหนึ่ ง ให้ มี เ สี ย งหนึ่ ง ในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มาตรา ๑๑
รายละเอียด
ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องที่กรรมการผู้ใด
มีส่วนได้เสีย กรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงในเรื่องนั้น

สาระสําคัญ
กรรมการผู้ใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ให้เข้าประชุม

มาตรา ๑๒

รายละเอียด
การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้นําบทบัญญัติ
มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๓

สาระสําคัญ
ถ้าคณะกรรมการฯ มีการตั้งคณะอนุกรรมการ ให้
เอามาตรา ๑๐ และ ๑๑ มาบังคับใช้ ทั้งในเรื่ององค์
ประชุม การวินิจฉัย การออกเสียง การมีส่วนได้ส่วนเสีย

รายละเอียด
สาระสําคัญ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้
คณะกรรมการฯ หรือคณะอนุกรรมการมีอํานาจ
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการมีอํานาจออกคําสั่ง เรียกผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุ
ใด ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาได้
เป็นหนังสือเรียกผู้ซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่ง
เอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาได้

มาตรา ๑๔
รายละเอียด

สาระสําคัญ

เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลการประกอบกิ จ การฆ่ า สั ต ว์ และกํ า หนด
มาตรการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์สามารถปฏิบัติตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ไ ด้ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โ ดย
คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดชนิดของสัตว์
(๒) กําหนดประเภทของโรงฆ่าสัตว์
(๓) กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผัง และการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์
ซึ่งต้องมีโรงพักสัตว์ด้วย
(๔) กําหนดวันและเวลาฆ่าสัตว์ วันและเวลาเปิดและปิดโรงฆ่าสัตว์และโรงพัก
สัตว์
(๕) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และมาตรฐานเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์หรือ
การชําแหละและตัดแต่งเนือ้ สัตว์ที่ถูกสุขลักษณะ
(๖) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาด
เรียบร้อยภายในโรงฆ่าสัตว์/โรงพักสัตว์ เพื่อให้ถูกต้องตามสุขลักษณะรวมถึงการจัด
ให้มีการป้องกันมิให้เกิดเหตุรําคาญและป้องกันการระบาดของโรคติดต่อหรือโรค
ระบาดจากสัตว์ และสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์/โรงพักสัตว์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออก
กฎกระทรวง
๑. กําหนดชนิดของสัตว์
๒. กําหนดประเภทของโรงฆ่าสัตว์
๓. กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับที่ตั้ง
เนื้อที่ แผนผัง และการก่อสร้างโรง
ฆ่าสัตว์ซึ่งต้องมีโรงพักสัตว์ด้วย
๔. กําหนดวันและเวลาฆ่าสัตว์
๕. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข และมาตรฐานเกี่ยวกับการ
ฆ่าสัตว์ หรือการชําแหละ และตัด
แต่งเนื้อสัตว์
๖. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการดูแลรักษา
ความสะอาดภายในโรงฆ่าสัตว์และ
โรงพักสัตว์ และสุขลักษณะ

มาตรา ๑๔ (ต่อ)
รายละเอียด

สาระสําคัญ

(๗) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และมาตรฐานการขนส่งสัตว์ไปยังโรง
ฆ่าสัตว์และการขนส่งเนือ้ สัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ไปยังสถานที่ชําแหละและตัดแต่ง
เนื้อสัตว์หรือจําหน่ายเนื้อสัตว์
(๘) กําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสูโ่ รงฆ่าสัตว์ และ
เนื้อสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนกลับและเรียก
คืนเนื้อสัตว์
(๙) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน การเพิกถอน
การขึ้นทะเบียน และคุณสมบัติของบุคคลซึ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจ
โรคสัตว์
การออกกฎกระทรวงตามวรรคหนึง่ ให้สามารถกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
หรือเงื่อนไข ให้แตกต่างกันได้ตามชนิดสัตว์และประเภทของโรงฆ่าสัตว์

๗. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไข และมาตรฐานการขนส่งสัตว์
หรือเนื้อสัตว์
๘. กําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บ
ข้อมูลของสัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ และ
เนื้อสัตว์ที่ออกจากโรงฆ่าสัตว์
๙. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน การเพิก
ถอน และคุณสมบัติของพนักงาน
ตรวจโรคสัตว์

มาตรา ๑๕

ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการฆ่าสัตว์ เว้นแต่ได้รับ
ใบอนุญาตจากผู้อนุญาต
การออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

ผู้ใดที่จะดําเนินการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์เพื่อการ
จําหน่ายเนื้อสัตว์ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่า ฯ
หลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตฯ ให้ไปออกเป็น
กฎกระทรวง

มาตรา ๑๖
รายละเอียด

สาระสําคัญ

ผู้ซึ่งประสงค์จะประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ให้ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตต่อนายทะเบียน พร้อมด้วยแผนงานการ
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ
ดังต่อไปนี้
(๑) วัน เดือน ปี ที่ประสงค์จะเริ่มประกอบกิจการฆ่า
สัตว์
(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้ขอรับใบอนุญาต หากผู้ขอรับ
ใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลต้องยื่นเอกสารแสดงการเป็นนิติ
บุคคลด้วย
(๓) สถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์
(๔) รายละเอียดเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และ
การดําเนินการฆ่าสัตว์ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออก
ตามมาตรา ๑๔ (๑) (๒) (๓) (๕) และ (๖)

ผู้ที่จะตั้งโรงฆ่าสัตว์ต้องยื่นคําขอที่ปศุสัตว์จังหวัด
พร้อมแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ อย่างน้อย
ประกอบด้วย
๑. วัน เดือน ปี ที่จะเริ่มประกอบกิจการฆ่าสัตว์
๒. ชื่อและที่อยู่ของผู้ขอรับใบอนุญาต
๓. สถานที่ตั้งโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์
๔. รายละเอียดเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์
และการดําเนินการฆ่าสัตว์ตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๔ (๑) (๒) (๓) (๕)
และ (๖)

มาตรา ๑๗
รายละเอียด

สาระสําคัญ

ในการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖
ให้มีคณะกรรมการประจําจังหวัด เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจํา
จังหวัด และให้ความเห็นเกี่ยวกับคําขอรับใบอนุญาต
ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรม
ควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมอนามัย ผู้แทนกรม
ควบคุมโรค ผู้แทนสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร และ
ผู้อํานวยการเขตของพื้นที่ที่ระบุในคําขอรับใบอนุญาต
เป็นกรรมการ

กําหนดให้มีคณะกรรมการประจําจังหวัด เพื่อ
พิจารณาการออกใบอนุญาต
๑. กรุงเทพมหานคร มี ๙ คน โดยมีผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเป็นประธาน และปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานครเป็นกรรมการและเลขาฯ และให้นํา
เรื่ององค์ประชุม การวินิจฉัย การออกเสียง รวมถึงการ
เรียกผู้เกี่ยวข้องหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมมาบังคับใช้

มาตรา ๑๗ (ต่อ)
รายละเอียด

สาระสําคัญ

(๒) ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ท้องถิ่น
จังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของพื้นที่ที่ระบุในคําขอรับใบอนุญาต และ
ผู้แทนหอการค้าจังหวัด เป็นกรรมการ
ให้นายทะเบียนเป็นกรรมการและเลขานุการ
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา
๑๓ มาใช้บังคับแก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
ประจําจังหวัดโดยอนุโลม

๒. จังหวัดอื่น มี ๙ คน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธาน และปศุสัตว์จังหวัดเป็นกรรมการและเลขาฯ
และให้นําเรื่ององค์ประชุม การวินิจฉัย การออกเสียง
รวมถึงการเรียกผู้เกี่ยวข้องหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมมา
บังคับใช้

มาตรา ๑๘
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มาตรา ๑๙
รายละเอียด

สาระสําคัญ

เมื่อดําเนินการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์
เมื่อก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์เสร็จแล้ว
และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการประกอบกิจการ ให้ผู้ประกอบการแจ้งคณะกรรมการจังหวัดไปตรวจสอบ
ฆ่าสัตว์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตแจ้งให้คณะกรรมการประจําจังหวัดตรวจสอบ
ว่าการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์เป็นไปตาม
แผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ที่ได้รับความ
เห็นชอบหรือไม่ และกรณีที่เห็นว่าโรงฆ่าสัตว์หรือโรงพัก
สัตว์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จไม่สามารถแก้ไขหรือปรับปรุงให้
เป็นไปตามแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ที่ได้รับ
ความเห็นชอบได้ ให้เสนอความเห็นต่อผู้อนุญาตเพื่อ
พิจารณาต่อไป

มาตรา ๒๐
รายละเอียด
ให้ผู้อนุญาตพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นจาก
คณะกรรมการประจําจังหวัด

สาระสําคัญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบอนุญาตภายใน ๓๐ วัน นับ
จากที่ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการประจําจังหวัด

มาตรา ๒๑
รายละเอียด
ใบอนุญาตให้มีอายุห้าปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต

สาระสําคัญ
ใบอนุญาตมีอายุ ๕ ปี ซึ่งของเดิมไม่ได้กําหนด

มาตรา ๒๒
รายละเอียด

สาระสําคัญ

ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและ
ผู้ประกอบการเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ต้องติดไว้ที่
เห็นได้ง่าย ณ โรงฆ่าสัตว์ของตน
เปิดเผยและเห็นได้ง่ายในโรงฆ่าสัตว์ที่ตั้งอยู่

มาตรา ๒๓
รายละเอียด

สาระสําคัญ

การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ผู้ประกอบการที่จะต่อใบอนุญาต จะต้องยื่นก่อน
และเมื่อได้ยื่นคําขอแล้ว ให้ถือว่าผู้ยื่นคําขออยู่ในฐานะผู้รับ ใบอนุญาตหมดอายุ
ใบอนุญาต จนกว่าจะมีคําสั่งถึงที่สุดไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่ออายุ ให้ออกเป็น
กฎกระทรวง
ใบอนุญาตหรือพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๒๗
การต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
กรณีที่ยื่นคําขอแล้ว ใบอนุญาตหมดอายุ ให้ถือว่า
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ผู้ประกอบการยังอยู่ในฐานะผูร้ ับใบอนุญาต จนกว่าจะมี
คําสั่งถึงที่สุดไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตหรือพ้น
ระยะเวลาอุทธรณ์

มาตรา ๒๔
รายละเอียด

สาระสําคัญ

การโอนใบอนุญาตให้บุคคลอื่น ให้กระทําได้เมื่อได้รับ
อนุญาตจากผู้อนุญาต
การโอนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

การโอนใบอนุญาตให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอํานาจ
อนุญาต
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการโอนใบอนุญาตให้
ออกเป็นกฎกระทรวง

มาตรา ๒๕
รายละเอียด
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาตาย และ
ทายาทมีความประสงค์จะประกอบกิจการฆ่าสัตว์ต่อไป ให้
ทายาทหรือผู้จัดการมรดกมีหนังสือแสดงความจํานงและ
แจ้งชื่อของทายาทที่จะประกอบกิจการแทนให้นาย
ทะเบียนทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันทีผ่ ู้รับใบอนุญาต
ตาย ถ้ามิได้แสดงความจํานงภายในระยะเวลาดังกล่าวให้
ถือว่าใบอนุญาตสิ้นอายุ
ในระหว่างระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเสมือนว่า
ทายาทหรือผู้จัดการมรดกซึ่งเข้าประกอบกิจการฆ่าสัตว์
ตามใบอนุญาตนั้นเป็นผู้รบั ใบอนุญาต และเมื่อมีการแสดง
ความจํานงตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนจดแจ้งชื่อของ
ทายาทดังกล่าวเป็นผู้ประกอบกิจการแทนโดยให้ใบอนุญาต
ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ

สาระสําคัญ
กรณีผู้ประกอบการตาย ทายาทประสงค์จะประกอบ
กิจการต่อ ให้แจ้งปศุสัตว์จังหวัดภายใน ๙๐ วัน นับจาก
วันที่ผู้ประกอบการตาย มิฉะนั้นจะถือว่าใบอนุญาต
หมดอายุ
เมื่อแจ้งแล้ว ให้ถือว่าทายาทเป็นผู้ประกอบการ และ
ให้ใช้ใบอนุญาตเดิมจนกว่าจะหมดอายุ

มาตรา ๒๕ ต่อ
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มาตรา ๒๖
รายละเอียด

สาระสําคัญ

ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย เสียหาย หรือถูกทําลาย ให้
หากใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทําลาย ผู้ประกอบการ
ยื่นขอรับใบแทนต่อปศุสัตว์จังหวัดภายใน ๓๐ วัน นับจาก
ผู้รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนาย
ทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันทีใ่ บอนุญาตสูญหาย สูญหาย หรือถูกทําลาย
เสียหาย หรือถูกทําลาย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบแทนให้
การออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ออกเป็นกฎกระทรวง
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๗
ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่
เห็นด้วยกับคําสั่งของผู้อนุญาตตามมาตรา ๒๐ มาตรา
๒๓ หรือมาตรา ๒๔ ให้ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งคําสั่ง
ให้คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด

หากผู้ประกอบการไม่เห็นด้วยกับการไม่ออกใบอนุญาต
ไม่โอนใบอนุญาต หรือไม่ต่อใบอนุญาต ให้อุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการ (ปลัดกระทรวงเกษตรฯ หรืออธิบดีกรมปศุ
สัตว์) ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่รับทราบ
คณะกรรมการวินิจฉัยให้เสร็จภายใน ๖๐ วันนับจาก
วันที่ได้รับเรื่อง และให้คําวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็น
ที่สุด

มาตรา ๒๘
รายละเอียด

สาระสําคัญ

ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะเลิกประกอบกิจการฆ่าสัตว์ต้องมีหนังสือ
แจ้งให้นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนเลิกประกอบกิจการ
และต้องทําความสะอาดเรียบร้อยภายในโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ให้อยู่ใน
สภาพที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนหรือ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่นาย
ทะเบียนกําหนด
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตมิได้ดําเนินการหรือดําเนินการไม่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนดตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนหรือ
ผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายเข้าดําเนินการแทน โดยผู้รับใบอนุญาตจะต้อง
ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ใช้ดําเนินการดังกล่าว
ให้ผู้รับใบอนุญาตส่งคืนใบอนุญาตแก่นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับ
แต่วันเลิกประกอบกิจการ

หากจะเลิกกิจการต้องแจ้งปศุสัตว์
จังหวัดไม่น้อยกว่า ๖๐ วันก่อนเลิก
กิจการ และเมื่อเลิก แล้ว ให้ทําความ
สะอาดให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่
ปศุสัตว์จังหวัดกําหนด โดยต้องไม่
เกิดผลกระทบกับชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม หากทําไม่เสร็จ ปศุสัตว์
จังหวัดหรือผู้แทนจะดําเนินการแทน
แล้วผู้ประกอบการต้องเสียค่าใช้จ่าย
ผู้ประกอบการต้องส่งใบอนุญาต
คืนปศุสัตว์จังหวัดภายใน ๓๐ วัน นับ
จากวันที่เลิก

มาตรา ๒๙
รายละเอียด

สาระสําคัญ

ในกรณีที่ใบอนุญาตสิ้นอายุหรือมิได้รับการต่ออายุ
ใบอนุ ญ าต ให้ ผู้รับ ใบอนุ ญ าตมี หน้ าที่ ทํ าความสะอาด
เรียบร้อยภายในโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ให้อยู่ในสภาพ
ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพและอนามั ย ของ
ประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุหรือ
นับแต่วันที่มีคําสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๒๘ วรรคสอง มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม

หากไม่ต่อหรือไม่ได้รับการต่อใบอนุญาต ให้ทําความ
สะอาดให้ เ รี ย บร้ อ ยภายใน ๓๐ วั น นั บ จากวั น ที่
ใบอนุญาตหมดอายุ หรือไม่ได้รับการต่ออายุ โดยต้องไม่
เกิดผลกระทบกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม หากทําไม่เสร็จ
ปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด หรื อ ผู้ แ ทนจะดํ า เนิ น การแทน แล้ ว
ผู้ประกอบการต้องเสียค่าใช้จ่าย

มาตรา ๓๐
รายละเอียด

สาระสําคัญ

ให้ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั้ ง
พนั ก งานตรวจโรคสั ต ว์ สํ า หรั บ โรงฆ่ า สั ต ว์ เ พื่ อ การ
จําหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตั้งอยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น เว้นแต่โรงฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์
เพื่อการส่งออกด้วย ให้อธิบดีเป็นผู้แต่งตั้งพนักงานตรวจ
โรคสัตว์
การแต่ ง ตั้ ง พนั ก งานตรวจโรคสั ต ว์ ต ามวรรคหนึ่ ง
ต้องแต่งตั้ง จากผู้ประกอบวิชาชี พการสัตวแพทย์ หรื อ
บุคคลซึ่งผ่านการศึกษาอบรมด้านการตรวจโรคสัตว์และ
การตรวจเนื้อสัตว์ตามหลักสูตรที่กรมปศุสัตว์หรือสัตว
แพทยสภาให้ ก ารรั บ รอง และบุ ค คลทั้ ง สองประเภท
ดังกล่าวต้องได้รับการขึ้นทะเบียนไว้กับกรมปศุสัตว์

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งพนักงานตรวจ
โรคสัตว์ประจําโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ และอธิบดีกรม
ปศุสัตว์แต่งตั้งพนักงานพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจําโรง
ฆ่าสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออก
พนักงานตรวจโรคสัตว์ต้องตั้งจากผู้ประกอบวิชาชีพ
หรือคนที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมปศุสัตว์หรือ
สัตวแพทยสภากําหนด และต้องขึ้นทะเบียนกับกรมปศุ
สัตว์

มาตรา ๓๑
รายละเอียด

สาระสําคัญ

ผู้ใดประสงค์จะฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ ให้แจ้งชนิด
และจํานวนสัตว์ที่จะฆ่า แหล่งที่มาของสัตว์ที่จะฆ่า วันและเวลาที่
จะฆ่าสัตว์ และชื่อของโรงฆ่าสัตว์ต่อพนักงานท้องถิ่น และเสียอากร
การฆ่าสัตว์ตามอัตราที่กาํ หนดในกฎกระทรวง และหากเป็นกรณี
การฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออกด้วย ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เมื่อได้เสียอากรการฆ่าสัตว์ตามวรรคหนึง่ แล้ว ให้พนักงาน
ท้องถิ่นออกหลักฐานการรับแจ้งเป็นหนังสือให้แก่ผู้ซึ่งแจ้งความ
ประสงค์ตามวรรคหนึ่ง โดยต้องกําหนดจํานวนสัตว์ แหล่งที่มาของ
สัตว์ที่จะฆ่า วันและเวลาในการฆ่าสัตว์ เว้นแต่การฆ่าสัตว์เพื่อการ
ส่งออกด้วย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหลักฐานการรับแจ้ง
การแจ้งการฆ่าสัตว์และการออกหลักฐานการรับแจ้งตามวรรค
หนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

ผู้ที่จะฆ่าสัตว์ให้แจ้งชนิด จํานวน แหล่งที่มา
วันเวลาที่จะฆ่า และเสียอากร ต่อพนักงานท้องถิ่น
และให้พนักงานท้องถิ่นออกหลักฐานการรับแจ้ง
กรณีโรงฆ่าส่งออกให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ด้วย และให้พนักงานเจ้าหน้าทีอ่ อกหลักฐานการ
รับแจ้ง

หลักเกณฑ์ วิธีการแจ้งฆ่าสัตว์ ออกหลักฐาน
การแจ้งทั้งหมด ให้ไปออกเป็นกฎกระทรวงโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓๒
รายละเอียด

สาระสําคัญ

ผู้ที่เสียอากรการฆ่าสัตว์ตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งแล้ว
ผู้ที่แจ้งฆ่าสัตว์ต้องนําสัตว์ไปยังโรงพักสัตว์ของโรงฆ่า
ต้องนําสัตว์ไปยังโรงพักสัตว์ และจะต้องฆ่าสัตว์นั้นตาม
สัตว์ที่ได้แจ้งการฆ่าสัตว์ไว้
หลักฐานการรับแจ้งที่พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ออกให้ตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง

มาตรา ๓๓
รายละเอียด

สาระสําคัญ

ห้ามมิให้ผู้ใดนําสัตว์ออกจากโรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์
เมื่อนําสัตว์เข้าไปโรงฆ่าสัตว์หรือโรงพักสัตว์แล้ว หาก
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานตรวจโรคสัตว์
จะเอาออกจากสถานที่ดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตจาก
พนักงานตรวจโรคสัตว์ก่อน

มาตรา ๓๔
รายละเอียด

สาระสําคัญ

ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ทําการตรวจโรคสัตว์ก่อน
พนักงานตรวจโรคสัตว์ตรวจสัตว์ก่อนฆ่า หากสงสัย
การฆ่าสัตว์ และในกรณีที่พนักงานตรวจโรคสัตว์มีเหตุ ว่าเป็นโรค หรือมีสารตกค้าง ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์
อันควรสงสัยว่าสัตว์ที่จะฆ่านั้นเป็นโรค หรือมีสารตกค้าง สัง่ งดฆ่า และแยกสัตว์ไว้เพื่อพิสูจน์ เมื่อพิสูจน์แล้วว่าไม่
ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค หรือมีลักษณะไม่เหมาะสมที่ เป็นโรคหรือมีสารตกค้าง ก็สั่งให้ฆ่าได้
จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้พนักงานตรวจโรค
สัตว์มีอํานาจสั่งงดการฆ่าสัตว์และแยกสัตว์นั้นไว้เพื่อ
ตรวจพิสูจน์ได้
ในกรณีที่ได้ทําการตรวจพิสูจน์แล้วพบว่าสัตว์ที่จะฆ่า
นั้นไม่เป็นโรค ไม่มีสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
หรือมีความเหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร ให้
พนักงานตรวจโรคสัตว์มีคําสั่งให้ฆ่าสัตว์นั้นได้

มาตรา ๓๔ ต่อ
รายละเอียด

สาระสําคัญ

ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่จะฆ่านั้นเป็นโรค หรือมีสาร
ตกค้ า งที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค หรื อ มี ลั ก ษณะไม่
เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร ให้พนักงานตรวจ
โรคสัตว์มีคําสั่งงดการฆ่าสัตว์ และแจ้งต่อพนักงานท้องถิ่น
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี เพื่อคืนเงินอากรการ
ฆ่าสัตว์แก่ผู้ที่ประสงค์จะฆ่าสัตว์นั้น
ในกรณีที่เกิดโรคระบาดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์
ที่จะฆ่าเป็นโรคระบาด ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
การตรวจโรคและการตรวจพิ สู จ น์ ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด

เมื่ อ พิ สู จ น์ แ ล้ ว ว่ า เป็ น โรคหรื อ มี ส ารตกค้ า ง ให้
พนั ก งานตรวจโรคสั ต ว์ สั่ ง งดฆ่ า สั ต ว์ นั้ น และแจ้ ง
พนักงานท้องถิ่น หรือพนั กงานเจ้าหน้าที่ เพื่ อคืน เงิ น
อากร นอกจากนี้ให้ดําเนินการตามพ.ร.บ.โรคระบาด
สัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจโรค
สัตว์ ให้ออกเป็นกฎกระทรวง

มาตรา ๓๕
รายละเอียด

สาระสําคัญ

เมื่อได้ฆ่าสัตว์แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดนําเนื้อสัตว์ออกจาก
โรงฆ่ า สั ต ว์ ก่ อ นที่ พ นั ก งานตรวจโรคสั ต ว์ จ ะรั บ รองให้
จําหน่ายเนื้อสัตว์นั้น
ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า สั ต ว์ ที่ ฆ่ า นั้ น เป็ น โรค หรื อ มี ส าร
ตกค้ า งที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค หรื อ มี ลั ก ษณะไม่
เหมาะสมที่จะใช้เนื้อของสัตว์นั้นเป็นอาหารตามที่อธิบดี
ประกาศตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง ให้พนักงานตรวจโรค
สัตว์มีอํานาจทําลายเนื้อสัตว์นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ
สั่งให้จัดทําให้เป็นเนื้อสัตว์ที่เหมาะสมสําหรับการบริโภค
ก่อนได้
การรั บ รองให้ จํ า หน่ า ยเนื้ อ สั ต ว์ ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

สัตว์เมื่อถูกฆ่าแล้ว พนักงานตรวจโรคสัตว์ต้องรับรอง
ให้จําหน่ายเนื้อสัตว์นั้นก่อน จึงจะนําออกมาจําหน่ายได้
พนักงานตรวจโรคสัตว์เมื่อตรวจเนื้อสัตว์แล้ว พบว่า
เนื้ อสั ต ว์ ไม่ เ หมาะสมที่ จะนํ าไปใช้ เ ป็น อาหารตามที่ ก รม
ปศุสัตว์กําหนดในกฎกระทรวง ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์
สั่ ง ทํ า ลายเนื้ อ สั ต ว์ ทั้ ง หมด ทํ า ลายบางส่ ว น หรื อ ทํ า ให้
เหมาะสมต่อการบริโภคก่อน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองให้จําหน่าย
เนื้อสัตว์ให้ออกเป็นกฎกระทรวง

มาตรา ๓๖
รายละเอียด

สาระสําคัญ

ผู้ใดประสงค์จะจําหน่ายเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ตายโดยมิได้
ถูกฆ่า ให้นําเนื้อสัตว์นั้นซึ่งอยู่ในสภาพที่ยังมิได้ชําแหละ
และตัดแต่งเนื้อสัตว์ไปให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ตรวจ หรือ
ในกรณีที่ไม่สามารถนําเนื้อสัตว์ไปให้พนักงานตรวจโรคสัตว์
ตรวจได้ จะขอให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ไปตรวจเนื้อสัตว์
นั้นก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับรองให้จําหน่าย
เนื้อสัตว์ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
การตรวจเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่า และ
การรั บ รองให้ จํ า หน่ า ยเนื้ อ สั ต ว์ ดั ง กล่ า ว ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

ผู้ที่จะจําหน่ายเนื้อสัตว์จากสัตว์ที่ตายเอง ให้พนักงาน
ตรวจโรคสัตว์ตรวจเนื้อสัตว์นั้นที่ยังไม่ได้ชําแหละหรือตัด
แต่ ง และให้ ผู้ ที่ จ ะจํ า หน่ า ยต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มการ
รับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ด้วย

การตรวจสั ต ว์ ที่ ต ายเอง และรั บ รองให้ จํ า หน่ า ย
เนื้อสัตว์ ให้ทําตามที่กรมปศุสัตว์กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๗

ห้ามมิให้ผู้ใดชําแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์เพื่อการ
เนื้อสัตว์ที่ยังไม่รับรองให้จําหน่ายจากพนักงานตรวจ
จําหน่ายเนื้อสัตว์ที่มิได้รับการรับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ โรคสัตว์ ห้ามผู้ใดนําไปชําแหละหรือตัดแต่ง
ตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ หรือมาตรา ๔๐

มาตรา ๓๘
รายละเอียด
ห้ามมิให้ผู้ใดจําหน่ายเนื้อสัตว์ที่มิได้รับการรับรองให้
จําหน่ายเนื้อสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้

สาระสําคัญ
เนื้อสัตว์ที่ยังไม่รับรองให้จําหน่ายจากพนักงานตรวจ
โรคสัตว์ ห้ามผู้ใดนําไปจําหน่าย

มาตรา ๓๙
รายละเอียด

สาระสําคัญ

ห้ามมิให้ผู้ใดฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่าย
เนื้อสัตว์
ในกรณีที่ปรากฏว่าท้องทีใ่ ดไม่มีโรงฆ่าสัตว์ หรือกรณีที่
มีเหตุผลสมควรเป็นพิเศษ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศยกเว้นมิให้นํา
ความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับได้
ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๔ มาใช้
บังคับกับการฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่าย
เนื้อสัตว์ตามมาตรานีโ้ ดยอนุโลม

การฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ จะกระทําได้ก็ต่อเมื่อผู้ว่า
ราชการประกาศให้ยกเว้น แต่จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการก่อน และจะต้องมีการแจ้งพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้มีการตรวจโรคสัตว์
และสารตกค้างโดยพนักงานตรวจโรคสัตว์

มาตรา ๔๐
รายละเอียด

สาระสําคัญ

เมื่อได้ฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ตามมาตรา ๓๙ แล้ว ห้ามมิให้
ผู้ใดนําเนื้อสัตว์ออกจากสถานที่ที่ทําการฆ่าสัตว์ก่อนที่พนักงาน
ตรวจโรคสัตว์จะรับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์นั้นแล้ว
ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่ฆ่านั้นเป็นโรคระบาด หรือเป็นโรค
หรื อมี ส ารตกค้ า งที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อผู้ บ ริ โ ภค หรื อมี ลั ก ษณะไม่
เหมาะสมที่จะใช้เนื้อของสัตว์นั้นเป็นอาหารตามที่อธิบดีประกาศ
ตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง ให้พ นัก งานตรวจโรคสั ตว์ มีอํานาจ
ทําลายเนื้อสัตว์นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือสั่งให้จัดทําให้เป็น
เนื้อสัตว์ที่เหมาะสมสําหรับการบริโภคก่อนได้
เจ้ า ของสั ต ว์ ที่ แ จ้ ง การฆ่ า สั ต ว์ น อกโรงฆ่ า สั ต ว์ ต้ อ งเสี ย
ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ตามอัตราที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
การรับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เนื้อสัตว์ที่ได้จากการฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ต้อง
ให้ พ นั ก งานตรวจโรคสั ต ว์ รั บ รองให้ จํ า หน่ า ยก่ อ น
หากพบว่ าเป็ นโรค หรือมี สารตกค้ าง ให้ พนั กงาน
ตรวจโรคสั ตว์สั่ งทํา ลายเนื้ อสั ตว์ทั้ งหมด บางส่วน
หรือสั่งให้ทําให้เหมาะสมต่อการบริโภคก่อน

เจ้าของสัตว์ต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับรองให้
จําหน่ายเนื้อสัตว์ที่ถูกฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร เงื่ อ นไขการรั บ รองให้
จําหน่ายเนื้อสัตว์ ที่ฆ่านอกโรงฆ่า สัตว์ ให้ออกเป็ น
กฎกระทรวง

มาตรา ๔๑
รายละเอียด

สาระสําคัญ

ให้ผู้ที่แจ้งความประสงค์จะฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ตาม
มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง ผู้ที่แจ้งความประสงค์จะจําหน่ายเนื้อสัตว์ของ
สัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่าตามมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง และผู้ที่แจ้งความ
ประสงค์จะฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์เพื่อการจําหน่ายเนื้อสัตว์ในท้องที่
ตามประกาศที่ อ อกตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง เสี ย ค่ า เบี้ ย เลี้ ย ง ค่ า
พาหนะ และค่าใช้จ่ายของพนักงานตรวจโรคสัตว์
อัตรา การชําระ และการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ และ
ค่ า ใช้ จ่ า ยของพนั ก งานตรวจโรคสั ต ว์ ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลังโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ผู้ประสงค์ฆ่าสัตว์ทุกกรณี ต้องจ่ายค่าเบี้ย
เลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายให้แก่พนักงาน
ตรวจโรคสัตว์ ตามอัตราที่กรมปศุสัตว์กําหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการชําระ
และเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะของ
พนักงานตรวจโรคสัตว์ให้ออกเป็นกฎกระทรวง

มาตรา ๔๒
การชําระอากรการฆ่าสัตว์ การคืนเงินอากรการฆ่าสัตว์ และการ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการชําระ
ชําระค่าธรรมเนียมการรับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ ให้เป็นไปตาม
ค่าอากร ค่าธรรมเนียม การคืนค่าอากร ให้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกเป็นกฎกระทรวง
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๔๓
รายละเอียด

สาระสําคัญ

เงินค่าอากรและค่าธรรมเนียมที่เก็บได้
อากรการฆ่าสัตว์และค่าธรรมเนียมการรับรองให้จําหน่ายเนื้อสัตว์ที่
เรียกเก็บตามพระราชบัญญัตินี้ในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด จากโรงฆ่าสัตว์ในท้องถิ่นไหน ให้ตกเป็นของ
ให้ตกเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ท้องถิ่นนั้น

มาตรา ๔๔

รายละเอียด

สาระสําคัญ

เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่
ออกตามมาตรา ๑๔ (๕) (๖)หรือ (๘) ให้พนักงานเจ้าหน้าทีม่ ีอํานาจออก
คําสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาอันสมควร
ในกรณีที่การประกอบกิจการตามใบอนุญาตหรือการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้
ว่าจะเกิดผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง พนักงานเจ้าหน้าที่จะสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตหยุดการ
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ไว้เป็นการชั่วคราวและให้ผู้รับใบอนุญาต
ดําเนินการตามความจําเป็นเพือ่ แก้ไขหรือระงับเหตุแห่งอันตรายดังกล่าว
ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดก็ได้

ผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง
เกี่ยวกับกระบวนการฆ่าสัตว์ การจัดการ
สุขลักษณะ การจัดเก็บข้อมูล ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการให้
แก้ไข โดยหากเป็นเหตุที่เชื่อได้ว่าจะเกิด
ผลกระทบต่อผู้บริโภค ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
สั่งหยุดกิจการชั่วคราวภายในระยะเวลาที่
กําหนด และรายงานผู้ว่าราชการจังหวัด

มาตรา ๔๔ (ต่อ)
รายละเอียด

สาระสําคัญ

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ดําเนินการตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือดําเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดตาม
วรรคสอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดําเนินการแทน โดยผู้รับใบอนุญาตต้อง
ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ใช้ดําเนินการดังกล่าว
ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามคําสั่งตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อผู้อนุญาต

หากผู้ ป ระกอบการไม่ แ ก้ ไ ข หรื อ
แก้ ไขไม่เ สร็ จ ให้พ นั กงานเจ้า หน้ า ที่เ ข้ า
แก้ ไ ขแทน และรายงานผู้ ว่ า ราชการ
จั ง หวั ด และให้ ผู้ ป ระกอบการต้ อ งเสี ย
ค่าใช้จ่าย

รายละเอียด

สาระสําคัญ

ให้ผู้อนุญาตมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่
ปฏิบัติตามที่พนักงานเจ้าหน้าทีม่ ีคําสั่งตามมาตรา ๔๔
คํา สั่งพั กใช้ ใบอนุญ าตตามวรรคหนึ่ ง ให้มี กํ าหนดเวลาครั้ งละไม่เ กิ น
สามสิบวันนับแต่วันที่แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ โดยผู้อนุญาตจะเพิกถอน
คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตก่อนครบกําหนดก็ได้ เมื่อเหตุในการออกคําสั่งพักใช้
ใบอนุญาตสิ้นสุดลง

ให้ ผู้ ว่ า ฯ สั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตกรณี
ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง
เกี่ยวกับกระบวนการฆ่าสัตว์ การจัดการ
สุขลักษณะ การจัดเก็บข้อมูล ครั้งละ ๓๐
วั น โดยหากแก้ ไ ขเสร็ จ ก่ อ น สามารถ
ยกเลิกคําสั่งพักใช้ได้

มาตรา ๔๕

มาตรา ๔๖
รายละเอียด

สาระสําคัญ

ให้ ผู้ อ นุ ญ าตมี อํ า นาจสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตได้ เมื่ อ ปรากฏว่ า ผู้ รั บ
ให้ผู้ว่า ฯ สั่งเพิกถอนใบอนุญาต หาก
ใบอนุญาตฝ่าฝืนคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตเคยถูกสั่งพักใช้ ผู้ประกอบการฝ่ าฝืน คําสั่ งพั กใช้ หรื อถู ก
ใบอนุญาตและได้กระทําการอันเป็นเหตุให้ต้องถูกพักใช้ ใบอนุญาตตาม พักใช้อีกครั้งภายใน ๑ ปี หลังจากถูกพัก
มาตรา ๔๕ อีกภายในหนึ่งปี
ใช้ในครั้งแรก

มาตรา ๔๗
รายละเอียด

สาระสําคัญ

ก่อนสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน ผู้ว่าฯอาจมี
ก่อนสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๔๕ หรือเพิกถอนใบอนุญาตตาม
มาตรา ๔๖ ผู้อนุญาตอาจมีหนังสือเตือนให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้อง หนังสือเตือนผู้ประกอบการปฏิบัติให้ถูกภายในเวลาที่กําหนดก่อนก็ได้
ต้อง โดยส่งให้ผู้ประกอบการ หรือปิดไว้ใน
การส่งหนังสือเตือนตามวรรคหนึง่ ให้ส่งแก่ผู้รับใบอนุญาต ในกรณีที่ไม่ ที่เปิดเผยของสถานประกอบการ
พบตัวผู้รับใบอนุญาตให้ปิดหนังสือเตือนไว้ ณ สถานที่ประกอบกิจการฆ่า
สัตว์ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้ทราบคําเตือนนัน้
แล้วตั้งแต่วันปิดหนังสือเตือน

มาตรา ๔๘
รายละเอียด

สาระสําคัญ

ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
ผปก. ถูกพักใช้/เพิกถอนใบอนุญาตสามารถ
มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่ อุทธรณ์ได้ที่คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบ
วันที่ทราบคําสั่ง และให้นําบทบัญญัติมาตรา ๒๗ วรรคสอง และ กิจการฆ่าสัตว์ภายใน ๓๐ วันนับจากที่รับทราบ
วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ให้ พิ จ ารณาให้ เ สร็ จ ภายใน ๖๐ วั น และให้ คํ า
วินิจฉัยของคณะกรรมการฯ เป็นที่สุด

มาตรา ๔๙
รายละเอียด

สาระสําคัญ

เมื่อคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๖ ยุติเป็นที่สุดแล้ว
เมื่อถูกเพิกถอนแล้ว ให้ทําความสะอาดให้
ให้ ผู้ รั บ ใบอนุ ญ าตที่ ถู ก เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตมี ห น้ า ที่ ต้ อ งทํ า ความ เรียบร้อยภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ถูกเพิกถอน
สะอาดเรียบร้อยภายในโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ให้อยู่ในสภาพที่ โดยต้องไม่เกิดผลกระทบกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนหรือ
สิ่งแวดล้อมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

มาตรา ๔๙ (ต่อ)
รายละเอียด

สาระสําคัญ

ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมิได้ดําเนินการ
หรือดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีน่ ายทะเบียนกําหนด
ตามวรรคหนึ่ง ให้นายทะเบียนหรือผู้ซึ่งนายทะเบียนมอบหมายเข้า
ดําเนินการแทน โดยผู้รับใบอนุญาตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะต้อง
ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ใช้ดําเนินการดังกล่าว
ให้ผู้รับใบอนุญาตที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตส่งคืนใบอนุญาตแก่นาย
ทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับคําสัง่ เพิกถอนใบอนุญาต

หากไม่ทําหรือทําไม่เสร็จ ปศุสัตว์จังหวัด
หรือผู้แทนจะดําเนินการแทน แล้วผู้ประกอบการต้องเสียค่าใช้จ่าย

มาตรา ๕๐

ผปก.ที่ถูกเพิกถอนต้องส่งคืนใบอนุญาตให้
ปศุสัตว์จังหวัดภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่รับ
หนังสือแจ้งถูกเพิกถอน

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ
มีอํานาจ ดังต่อไปนี้
๑. เข้าไปในโรงฆ่าสัตว์เถื่อน
(๑) เข้าไปในสถานที่ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฆ่าสัตว์เพือ่
๒. เข้าไปในโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาตใน
การจําหน่ายเนื้อสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
เวลาทําการเพื่อตรวจสอบและควบคุมการ
(๒) เข้าไปในโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตใน
ปฏิบัติงาน
เวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทําการ
ของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การปฏิบัติเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕๐ (ต่อ)
รายละเอียด

สาระสําคัญ

(๓) เข้าไปในสถานที่ชําแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์หรือจําหน่ายเนื้อสัตว์ในเวลาทําการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบและควบคุมให้การ
ปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) สั่งให้หยุดยานพาหนะเพื่อตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควร
สงสัยว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) เข้าไปในยานพาหนะทีใ่ ช้ในการขนส่งสัตว์หรือเนือ้ สัตว์เพื่อ
ตรวจสอบมาตรฐานตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๔ (๗) หรือ
เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) ยึดหรืออายัดสัตว์ เนื้อสัตว์ เอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะ
หรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อเป็นพยานหลักฐานในการดําเนินคดี
(๗) มีหนังสือเรียกผู้รับใบอนุญาต ผู้ชําแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์ ผู้
จําหน่ายเนื้อสัตว์ หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคําหรือชี้แจงหรือให้ส่ง
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้ เพื่อประโยชน์แก่การดําเนินคดี
(๘) จับกุมบุคคลที่กระทําความผิดซึ่งหน้าตามพระราชบัญญัตินี้

๓. เข้าไปในสถานที่ชําแหละตัดแต่งซาก
ในเวลาทําการเพือ่ ตรวจสอบและควบคุมการ
ปฏิบัติงาน
๔. สั่งให้ยานพาหนะหยุดเพื่อตรวจสอบ
เหตุสงสัยการกระทําผิด
๕. เข้าไปในยานพาหนะเพือ่ ตรวจสอบ
การขนส่งสัตว์หรือซากสัตว์ เมื่อมีเหตุสงสัย
๖.ยึดหรืออายัดสัตว์ เนื้อสัตว์ เอกสาร
หลักฐาน ยานพาหนะ หรือสิ่งของที่
เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด
๗. เรียกผู้ประกอบการให้ถ้อยคําหรือส่ง
หลักฐานเพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดี

๘. จับกุมซึ่งหน้าผู้กระทําความผิด

มาตรา ๕๐ (ต่อ)
รายละเอียด

สาระสําคัญ

การเข้าไปในสถานทีต่ าม (๑) เพื่อทําการค้นต้องมีหมายค้น
เว้นแต่มีเหตุอันควรเชื่อว่าหากเนิน่ ช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้
จะมีการยักย้าย ซุกซ่อน หรือทําลายหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
กระทําความผิด ให้ทําการค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น แต่ต้อง
ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการ
ค้น
ให้อธิบดีมีอํานาจวางระเบียบในการปฏิบัติการตาม (๑) (๒)
(๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ

การเข้าไปที่โรงฆ่าสัตว์เถื่อนต้องมีหมายค้น
ยกเว้นมีเหตุเชื่อว่าผู้ประกอบการอาจทําลายหรือปิด
หลักฐานไม่ต้องมีหมายค้น แต่ต้องทําตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการค้น

กรมปศุสัตว์ออกระเบียบว่าด้วยการ เข้าไปตรวจ
โรงฆ่าสัตว์เถื่อน โรงฆ่าสัตว์มีใบอนุญาต สถานที่
ชําแหละตัดแต่ง สั่งให้ยานพาหนะหยุด ตรวจสอบ
ยานพาหนะ ยึด อายัด หลักฐานต่างๆ
ให้อธิบดีมีอํานาจสั่งทําลายหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่าง
อธิบดีกรมปศุสัตว์มีอํานาจสั่งทําลายหรือจัดการ
ใดตามที่เห็นสมควรต่อเนื้อสัตว์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดหรือ
กับสิ่งที่ยึดมา โดยต้องบันทึกรายละเอียดการยึดหรือ
อายัดตาม (๖) โดยให้บันทึกรายละเอียด จํานวน น้ําหนักไว้เพื่อ อายัด หากมีการทําลาย ผู้ประกอบการต้องเป็น
เป็นหลักฐานในการดําเนินคดี และให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทําลาย
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทําลาย

มาตรา ๕๑
รายละเอียด

สาระสําคัญ

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามมาตรา ๕๐
ผปก.โรงฆ่าสัตว์ ผู้ประกอบการสถานทีช่ ําแหละและ
ให้ผู้รับใบอนุญาต ผู้ชําแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์ ผู้จําหน่าย ตัดแต่ง ผู้จําหน่ายเนื้อสัตว์ต้องอํานวยความสะดวกตาม
เนื้อสัตว์ หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร สมควรให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่

มาตรา ๕๒

รายละเอียด

สาระสําคัญ

ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.นี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้อง
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ้องแสดง
แสดงบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ บัตรประจําตัว ฯ ให้ บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามแบบที่กรม
เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา ฯ ปศุสัตว์กําหนด

มาตรา ๕๓

รายละเอียด

สาระสําคัญ

พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ ป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.นี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา เพื่อประโยชน์ กฎหมายอาญา และพนักงานฝ่ายปกครองตามประมวล
ในการจับกุมผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
พนักงานเจ้าหน้าทีเ่ ป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา ๕๔

รายละเอียด

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๓ หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่ง
ของคณะกรรมการประจําจังหวัดตามมาตรา ๑๗ วรรคสาม
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๕๕

รายละเอียด

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๑๔ (๗) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๕๖

รายละเอียด

สาระสําคัญ
เมื่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะกรรมการประจําจังหวัดมีคําสั่งเรียกบุคคล หรือให้ส่ง
เอกสารหรือวัตถุใดแล้วไม่มาหรือไม่ส่ง ต้องจําคุกไม่เกิน
๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
สาระสําคัญ
ผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรือ่ งการ
เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ต้องจําคุกไม่เกิน ๖ เดือน
หรือปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
สาระสําคัญ

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๗ หรือมาตรา
ผู้ใดฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือชําแหละ และ
๓๙ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ ตัดแต่งเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้รับการรับรองให้จําหน่าย หรือฆ่า
ไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
สัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ ต้องจําคุกไม่เกิน ๓ ปี หรือปรับไม่
เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๕๗
รายละเอียด

สาระสําคัญ

ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๕
ผู้ประกอบการที่ไม่แสดงใบอนุญาต ไม่แจ้งนาย
วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘ วรรคสาม หรือ ทะเบียนภายใน ๙๐ วันหลังจากผู้ประกอบการตาย ไม่ยื่น
มาตรา ๔๙ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับ
ขอรับใบแทนภายใน ๓๐ วัน ไม่ส่งคืนใบอนุญาตภายใน
ไม่เกินห้าพันบาท
๓๐ วันนับจากเลิกกิจการ หรือถูกเพิกถอน ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

มาตรา ๕๘
รายละเอียด

สาระสําคัญ

ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
ผู้ประกอบการที่ไม่แสดงใบอนุญาต ไม่แจ้งนาย
มาตรา ๑๔ (๔) หรือไม่แจ้งเลิกประกอบกิจการตามมาตรา ทะเบียนภายใน ๙๐ วันหลังจากผู้ประกอบการตาย ไม่ยื่น
๒๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ ขอรับใบแทนภายใน ๓๐ วัน ไม่ส่งคืนใบอนุญาตภายใน
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
๓๐ วันนับจากเลิกกิจการหรือถูกเพิกถอน ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ

มาตรา ๕๙

รายละเอียด

สาระสําคัญ

ผู้รับใบอนุญาตหรือทายาทหรือผู้จัดการมรดกของผู้รับใบฯมี
หน้าที่ต้องทําความสะอาดเรียบร้อยภายในโรงฆ่าสัตว์และโรงพักสัตว์ตามมาตรา ๒๕ วรรคสี่ มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง มาตรา
๒๙ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ผู้ใด ไม่ปฏิบัติตาม
หน้าที่ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีพ่ ระราชบัญญัตินี้
หรือที่นายทะเบียนกําหนด แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ผู้ประกอบการหรือทายาททีไ่ ม่ทาํ ความสะอาดโรง
ฆ่าสัตว์ กรณีที่ผู้ประกอบการตาย เลิกกิจการ
ใบอนุญาตหมดอายุ ถูกเพิกถอน ตามระยะเวลาที่
กําหนด ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๖ เดือน ปรับไม่
เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

สาระสําคัญ
มาตรา ๖๐
รายละเอียด
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๒
ผปก.ที่ไม่แจ้งการฆ่าสัตว์ ไม่นําสัตว์เข้าฆ่าตามที่แจ้ง
หรือมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับเรียงตามราย หรือจําหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเองและไม่ได้ผ่านการรับรองให้
ตัวของสัตว์ ดังต่อไปนี้
จําหน่ายจากพนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องโทษปรับเรียงตัว
(๑) โคหรือกระบือ ตัวละไม่เกินห้าหมื่นบาท
๑. โค กระบือ ตัวละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
(๒) แพะ แกะ สุกร หรือนกกระจอกเทศ ตัวละไม่เกิน
๒. แพะ แกะ สุกร นกกระจอกเทศ ตัวละไม่เกิน
สองหมื่นบาท
๒๐,๐๐๐ บาท
(๓) ไก่ เป็ด ห่าน ตัวละไม่เกินหนึ่งพันบาท
๓. ไก่ เป็ด ห่าน ตัวละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
(๔) สัตว์อื่น ตัวละไม่เกินสองหมื่นบาท
๔. สัตว์อื่นตัวละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๖๑
รายละเอียด

สาระสําคัญ

ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฆ่าสัตว์เกินจํานวนสัตว์ที่ผู้ประสงค์จะ
ผู้ประสงค์ฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์เกินจํานวนที่แจ้ง มีโทษปรับ
ฆ่าได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ ตามจํานวนที่เกิน เรียงตามรายตัว
ตามอัตราที่กําหนดในมาตรา ๖๐ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
๑. โค กระบือ ตัวละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
แล้วแต่กรณี เรียงตามรายตัวสัตว์ที่ฆ่าเกินจํานวน
๒. แพะ แกะ สุกร นกกระจอกเทศ ตัวละไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท
๓. ไก่ เป็ด ห่าน ตัวละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
๔. สัตว์อื่นตัวละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท

มาตรา ๖๒

รายละเอียด

สาระสําคัญ

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๘
หรือมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนคําสั่งของพนักงาน
ตรวจโรคสัตว์ตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ

ผู้ใดนําสัตว์เนื้อสัตว์ออกจากโรงฆ่าสัตว์ หรือนํา
เนื้อสัตว์ออกจากสถานที่ทาํ การฆ่าสัตว์กรณีฆ่าสัตว์นอก
โรงฆ่าโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือฝ่าฝืนคําสั่งของพนักงาน
ตรวจโรค ต้องโทษจําคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๖๓
รายละเอียด

สาระสําคัญ

ผู้ใดฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์โดยฝ่าฝืนมาตรา ๓๙
ผู้ที่ฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่ได้
ประกอบกับมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๔ ต้องระวาง แจ้งการฆ่าสัตว์ต่อพนักงานท้องถิ่น และไม่ได้ผ่านการตรวจสัตว์
โทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือซากสัตว์จากพนักงานตรวจโรคสัตว์ ต้องโทษจําคุกไม่เกิน
หรือทั้งจําทั้งปรับ
๑ ปี ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๖๔
รายละเอียด

สาระสําคัญ

ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือพนักงานตรวจโรคสัตว์ซึ่งปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกตามสมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติการตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่
เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางการปฏิบัติงานที่ของ
พนักงานเจ้าหน้าทีห่ รือพนักงานตรวจโรคสัตว์
ต้องโทษจําคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ในการตรวจสอบสถานประกอบการหรือยานพาหนะ
ต้องโทษจําคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน
๕๐,๐๐๐บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๖๕
รายละเอียด

สาระสําคัญ

ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ทมี่ ีโทษปรับสถานเดียวหรือโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี
ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบได้
เมื่อผู้ต้องหาได้ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในระยะเวลาที่
กําหนดแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
การเปรียบเทียบตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด

ความผิดตามพ.ร.บ.นี้ที่มี
เฉพาะโทษปรับสถานเดียว หรือ
จําคุกไม่เกิน ๑ ปี ให้อธิบดีมี
อํานาจเปรียบเทียบได้โดยออก
ระเบียบเปรียบเทียบปรับที่อธิบดี
กําหนด

มาตรา ๖๖
รายละเอียด

สาระสําคัญ

ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์
พนักงานตรวจโรคสัตว์ตาม
และจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นพนักงานตรวจโรคสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้ คําสั่งเดิมให้ปฏิบัติหน้าที่ไป
ต่อไปจนกว่าจะได้มีคําสั่งแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ตามพระราชบัญญัตินี้
จนกว่าจะมีคําสั่งใหม่

มาตรา ๖๗
รายละเอียด

สาระสําคัญ

ใบอนุญาตหรือการอนุญาตใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์
ใบอนุญาตฆจส.ฉบับเดิมมี
และจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้ อายุ ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ ๒๕
บังคับ ให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตหรือการอนุญาตที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้มีอายุห้าปีนับแต่วันทีพ่ ระราชบัญญัตินใี้ ช้บังคับ

มาตรา ๖๘
รายละเอียด

สาระสําคัญ

บรรดาคําขออนุญาตทีไ่ ด้ยื่นไว้ตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
คําขอตั้งโรงฆ่าสัตว์ที่ยื่นไว้ก่อนที่ พ.ร.บ. ฉบับ
ฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อน หรือในวันที่ พ.ร.บ. นี้มีผลบังคับใช้ เมื่อ พ.ร.บ. ฉบับนี้มีผลบังคับใช้
นี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการกับคําขออนุญาตดังกล่าวตาม พ.ร.บ. นี้
แล้ว ให้พิจารณาออกใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้

มาตรา ๖๙
รายละเอียด

สาระสําคัญ

บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสั่งที่ออกตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และใช้
บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ประกาศ
ระเบียบ และคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดําเนินการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบตามวรรคหนึ่ง
ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
หากไม่สามารถดําเนินการได้ ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดําเนินการ
ได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

กฎหมายลํ า ดั บ รองฉบั บ เดิ ม ที่ ออก
ตามพ.ร.บ.ฉบั บ ก่ อนหน้ า นี้ หากไม่ ขั ด
หรื อ แย้ ง กั บ พ.ร.บ.ฉบั บ ใหม่ ให้ ใ ช้
กฎหมายลู ก เดิ ม ไปก่ อ น จนกว่ า จะมี
กฎหมายลูกฉบับใหม่
การออกกฎหมายลํ า ดั บ รองตาม
พ.ร.บ. ฉบับใหม่ ต้องทําให้เสร็จภายใน
๑ ปี

จบการนําเสนอ

