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ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยละเอียดแลว ยังไดเปรียบเทียบกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเปน
กฎกระทรวงฉบับใหม กับกฎกระทรวงฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆา
สัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเปนกฎกระทรวงฉบับเดิมและถูกยกเลิกไปโดยกฎกระทรวงฉบับใหม
ดังกลาว ซึ่งกฎกระทรวงฉบับใหมมีผลใชบังคับเม่ือ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มานี้ และยังไดเปรียบเทียบ
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ กับ รางพระราชบัญญัติควบคุมการฆา
สัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณา นอกจากนี้ ยังได
แนบตัวบทพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ อนุบัญญัติ และคําสั่งท่ี
เก่ียวของ มาประกอบการพิจารณาดวย ทําใหคูมือฉบับนี้เปนคูมือท่ีครบถวนสมบูรณ ผูอานสามารถเขาใจ
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ อยางกระจางแจงชัดเจน ผูเขียนหวังเปน
อยางยิ่งวาเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีผูบังคับใชกฎหมาย จะใชประโยชนจากคูมือฉบับนี้ไดอยางคุมคากับความมุงม่ันท่ี
ผูเขียนไดตั้งใจเขียนเนื้อหาไดอยางครบถวนสมบูรณ และนิติกร สํานักกฎหมาย สามารถใชคูมือฉบับนี้
เปนแนวทางในการบรรยายกฎหมาย ตอบขอหารือทางกฎหมาย รวมท้ังจัดทําคูมือคําอธิบายกฎหมายท่ีมี
คุณภาพใหกับกรมปศุสัตว
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บทที่ ๑
บทนํา

๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
หวงโซการผลิตเนื้อสัตว นับตั้งแตการเลี้ยงสัตวในฟารม อาหารสัตวท่ีใชเลี้ยงสัตว ยาสัตวท่ีใช

ในการรักษาโรคสัตวรวมถึงท่ีใชเรงการเจริญเติบโต การขนสงสัตวเพ่ือนํามาเขาสูโรงฆาสัตว ข้ันตอนการฆาสัตว
ในโรงฆาสัตว และการขนสงเนื้อสัตวไปจําหนายยังผูบริโภค กระบวนการผลิตตั้งแตฟารมเลี้ยงสัตวจนถึง
ผูบริโภคในทุกข้ันตอนการผลิต (From Farm to Table) ตองมีการควบคุมตรวจสอบความปลอดภัยอาหาร
เพ่ือใหไดมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งตองเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังการผลิตเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ และ
เพ่ือการสงออก เพ่ือไมใหมีการใชมาตรฐานสุขอนามัยท่ีไมเทาเทียมกันเปนขอกีดกันทางการคา

การฆาสัตว เปนหวงโซการผลิตเนื้อสัตวท่ีมีความสําคัญ เนื่องจากการฆาสัตวเปนข้ันตอน
การผลิตท่ีแปรสภาพจากสัตวมีชีวิตใหกลายเปนเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ เพ่ือสงไปจําหนายใหกับผูบริโภคตอไป
โรงฆาสัตวจึงเปนสถานท่ีท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง ข้ันตอนการฆาสัตวนอกจากตองดําเนินการฆาสัตวใน
โรงฆาสัตวท่ีไดรับอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว (แบบ ฆจส.๒) ซึ่งถือวาเปนโรงฆาสัตวท่ีได
มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว ข้ันตอนการฆาสัตวตองเปนไปตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนดดวย
โดยเฉพาะอยางยิ่งตองมีการตรวจโรคสัตวท้ังกอนการฆาและหลังการฆาโดยพนักงานตรวจโรคสัตว นอกจากนี้
แลว ภายในโรงฆาสัตวจะตองมีการจัดการดานสุขอนามัยและสิ่งแวดลอมอีกดวย ท้ังนี้ เพ่ือใหไดเนื้อสัตวท่ี
ปลอดโรค ปลอดสารตกคาง และปลอดภัยตอผูบริโภค

พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแตเดิมอยูในความ
รับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ตอมาไดมีการโอนอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ มายังกระทรวงเกษตรและสหกรณตามพระราชกฤษฎีกา
โอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยกรมปศุสัตวเปนหนวยงานรับผิดชอบดําเนินการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตคิวบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ เม่ือวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ ท้ังนี้ กอนท่ี
กรมปศุสัตวจะไดรับโอนพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ มานั้น
กรมปศุสัตวมีกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบอยูแลวรวม ๕ ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว
พ.ศ. ๒๔๙๙ พระราชบัญญัติบํารุงพันธุสัตว พ.ศ. ๒๕๐๙ พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว
พ.ศ. ๒๕๒๕ พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว พ.ศ. ๒๕๓๓ และพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. ๒๕๓๕
เม่ือรวมพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว  พ .ศ . ๒๕๓๕ ท่ีรับโอนมาจาก
กระทรวงมหาดไทย และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ในสวนท่ีเก่ียวกับวัตถุอันตรายท่ีใชในการ
ปศุสัตว กรมปศุสัตวจึงมีกฎหมายท่ีอยูในความรับผิดชอบรวม ๗ ฉบับ

ฉะนั้น แมพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนกฎหมาย
ท่ีบังคับใชมานานตั้งแตป ๒๕๓๕ แตถือวาเปนกฎหมายใหมสําหรับกรมปศุสัตว โดยเฉพาะกับเจาหนาท่ี
กรมปศุสัตวในพ้ืนท่ีซึ่งมีหนาท่ีโดยตรงในการดําเนินการบังคับใชกฎหมาย จึงเกิดปญหาในการบังคับใช
กฎหมายคอนขางมาก โดยสรุปปญหาในการบังคับใชกฎหมายมีดังนี้ คือ

ประการแรก ปญหาเนื้อหาของพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ ใชบังคับมาเปนเวลานาน เนื้อหาของตัวบทบางมาตราลาสมัย และทําให
เกิดอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมายตามมาเปนลูกโซ

ประการท่ีสอง ปญหาในการปฏิบัติงานหรือการบังคับใชใหเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุม
การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ แมบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดไวชัดเจนแลว แตปญหาใน



๒

การบังคับใชก็ยังเกิดอยู ปญหาท่ีสําคัญคือ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานไมสามารถตีความกฎหมายได ทําใหเกิดปญหา
ไมกลาปฏิบัติงาน หรือตีความไปในอีกทางหนึ่งซึ่งไมถูกตอง และไมสามารถเชื่อมโยงพระราชบัญญัติควบคุม
การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ กับกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของได การพิจารณาเฉพาะ
แตพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ฉบับเดียวนั้น บางครั้งไมถูกตอง
เปนการวินิจฉัยไมรอบดาน อาจสงผลการวินิจฉัยผิดพลาดและปฏิบัติขัดตอกฎหมายได

ดังนั้น การจัดทําคูมือคําอธิบายพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. ๒๕๓๕ และปญหาการบังคับใช โดยแบงเนื้อหาเปนสองสวน คือ การอธิบายตัวบท และยกตัวอยางปญหา
การบังคับใชกฎหมาย เพ่ือใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ มากยิ่งข้ึน จึงเปนการแกไขปญหาท่ีตนเหตุ โดยเพ่ิมพูนความรูใหกับเจาหนาท่ี
กรมปศุสัตว เพ่ือจะไดบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
๑.๒ วัตถุประสงคในการศึกษา

๑. ศึกษาพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ และอธิบาย
บทบัญญัติ และกฎหมายท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. ๒๕๓๕

๒. ศึกษาวิเคราะหกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการตั้งโรงฆาสัตว และโรงพักสัตว ไดแก
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนตน

๓. ศึกษาวิเคราะหกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมการฆา
สัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดแก ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา เปนตน

๔. ศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
กับรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ....
๑.๓ วิธีการหรือข้ันตอนการศึกษา

ผูเขียนรวบรวมขอมูลโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะหขอมูลตางๆ จากเอกสาร เชน
วิทยานิพนธ ท่ีเ ก่ียวของ บทความในวารสารขาวปศุสัตว ท่ีผู เ ขียนเปนคอลัมนิสต “คลินิกกฎหมาย”
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎหมายท่ีออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน
พระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และโดยเฉพาะอยางยิ่งหนังสือตอบขอหารือตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ และคําถาม-ตอบ ท่ีผูเขียนไปเปนวิทยากรบรรยาย
๑.๔ ผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

๑. สํานักงานปศุสัตวจั งหวัด หรือหนวยงานอ่ืนท่ีหารือมา สามารถดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดอยางถูกตอง

๒. เจาหนาท่ีกรมปศุสัตวมีความรูความเขาใจพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕



๓

๓. การบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

๔. สํานักกฎหมาย และกรมปศุสัตว มีคูมือท่ีเขียนถายทอดจากความรูความเขาใจกฎหมายใน
เชิงลึก นิติกรหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของสามารถใชเปนคูมือในการตอบขอหารือทางกฎหมายเก่ียวกับ
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ และใชเปนแนวทางปฏิบัติในการ
ตอบขอหารือทางกฎหมายอ่ืนได



บทที่ ๒
คําอธิบายพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕

๒.๑ หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
มนุษยเปนสัตวสังคมตองอยูรวมกันจึงจะมีชีวิตอยูรอดปลอดภัย เม่ือรวมกันเปนสังคมท่ีใหญ

ข้ึน และซับซอนข้ึนจึงจําเปนตองมีกฎระเบียบกําหนดกรอบในการอยูรวมกัน และไดพัฒนามาเปนกฎหมาย
การฆาสัตวเพ่ือการจําหนายสําหรับบริโภคก็เชนเดียวกันแตเดิมไมมีกฎหมายควบคุม แตเม่ือสังคมใหญข้ึน
ซับซอนข้ึน และจําเปนตองคุมครองคนในสังคมใหไดบริโภคเนื้อสัตวท่ีสะอาดถูกสุขอนามัย จึงมีกฎหมายเพ่ือมา
คุมครองผูบริโภคใหไดบริโภคเนื้อสัตวท่ีมีคุณภาพ ท้ังนี้ พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนกฎหมายท่ีใชบังคับกับการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเพ่ือใหประชาชนบริโภค โดยมี
หลักการและเหตุผล คือ เกิดภาวะขาดแคลนเนื้อสัตวสําหรับบริโภคในหลายพ้ืนท่ีของประเทศทําใหราคา
เนื้อสัตวปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง การแกไขปญหาเก่ียวกับเนื้อสัตวในระยะยาวเพ่ือใหเกิดประโยชนตอ
ผูบริโภคอยางแทจริงจะตองดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหเปนการคาแบบเสรีไมใหมีการผูกขาด จากหลักการ
และเหตุผลดังกลาวซึ่งเปนสถานการณในป ๒๕๓๕ เปรียบเทียบกับสถานการณในปจจุบันซึ่งเปลี่ยนแปลงไป
มาก เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดปญหาในการบังคับใชกฎหมาย ตัวอยางเชน การฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวตาม
มาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเฉพาะอยางยิ่งตาม
มาตรา ๒๒ (๒) การฆาสัตวในทองท่ีซึ่งผูวาราชการจังหวัดแหงทองท่ีนั้นประกาศเปนครั้งคราววาเปนทองท่ี
กันดาร และจําเปนตองฆาสัตวในทองท่ีนั้น ทําใหเกิดปญหามีการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว โดยไมพัฒนาใหเกิด
โรงฆาสัตวท่ีไดมาตรฐาน รวมท้ังกระทบถึงเนื้อสัตวท่ีไดจากการฆาสัตวในโรงฆาสัตวซึ่งมีตนทุนสูงกวา ตองไป
ตีตลาดแขงกับเนื้อสัตวท่ีฆานอกโรงฆาสัตวซึ่งมีตนทุนนอยกวา เปนตน ท้ังนี้รายละเอียดจะไดกลาวตอไป

ฉะนั้น หลักการและเหตุผลของพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังกลาวขางตน ปจจุบันสถานการณไดเปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณในป ๒๕๓๕ แลว
จึงเปนสาเหตุปจจัยหนึ่งท่ีทําใหเกิดปญหาในการบังคับใชกฎหมายอยูในปจจุบัน
๒.๒ โครงสรางของพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕

พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบดวย
๓๕ มาตรา โดยมิไดจัดเปนหมวดหมู ดังนั้น จึงสรุปโครงสรางของพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดดังนี้

๒.๒.๑ กําหนดใหมีโรงฆาสัตวท่ีไดมาตรฐาน
มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว

พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหผูมีความประสงคจะตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตวใหขอรับใบอนุญาตจาก
อธิบดีกรมปศุสัตวหรือผูซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตวมอบหมายตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง คือ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการ
ฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตามมาตรา ๓๕ วรรคทาย ท่ีกําหนดให
กฎกระทรวงเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได จึงมีผลใหยกเลิกกฎกระทรวงฉบับท่ี ๕
(พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ฉะนั้น
โรงฆาสัตวจึงตองไดมาตรฐานข้ันต่ําตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือจะสรางโรงฆาสัตวใหมีมาตรฐานท่ีเหนือยิ่งกวาท่ี
กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และ
การฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ ก็ได



๕

๒.๒.๒ กําหนดใหมีการฆาสัตวในโรงฆาสัตว
เม่ือมีโรงฆาสัตวท่ีไดมาตรฐานตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ

ตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ และเปนโรงฆาสัตวท่ีไดรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว
โรงพักสัตว และการฆาสัตว (แบบ ฆจส.๒) แลว จะตองดําเนินการฆาสัตวตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวในมาตรา ๑๕
มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว  พ.ศ. ๒๕๓๕ ท้ังนี้  หลักการของพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. ๒๕๓๕ การฆาสัตวตองฆาในโรงฆาสัตวเทานั้น เวนแตเขาตามหลักเกณฑขอยกเวนตามมาตรา ๒๒
แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวได
๓ กรณี ดังนี้

(๑) การฆาสัตวซึ่งตองฆา ณ ท่ีใดท่ีหนึ่งโดยเฉพาะตามพิธีกรรมในทางศาสนา
(๒) การฆาสัตวในทองท่ี ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแหงทองท่ีนั้นประกาศเปนครั้งคราว วาเปน

ทองท่ีกันดาร และจําเปนตองฆาสัตวในทองท่ีนั้น
(๓) การฆาสัตวในกรณีท่ีมีเหตุสมควรเปนพิเศษ
ท้ังนี้ การฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว เปนขอยกเวนตามกฎหมายจึงตองตีความโดยเครงครัด และ

โดยหลักการแลว การฆาสัตวตองกระทําในโรงฆาสัตวเทานั้น
๒.๒.๓ กําหนดใหมีการตรวจโรคสัตว

พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดหลักการใหฆา
สัตวในโรงฆาสัตว และยกเวนใหฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวไดในบางกรณี ท้ังนี้ ข้ันตอนการฆาสัตวในโรงฆาสัตว
และการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวกําหนดใหมีการตรวจโรคสัตวท้ังกอนการฆาและหลังการฆาโดยพนักงานตรวจ
โรคสัตว ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดโรคระบาด โรคหรือลักษณะของสัตวหรือ
เนื้อสัตวท่ีไมเหมาะสมท่ีจะใชเนื้อสัตวนั้นเปนอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๖

๒.๒.๔ กําหนดใหมีการรับรองเนื้อสัตวเพื่อจําหนาย
เม่ือมีการฆาสัตว โดยไดมีการตรวจโรคสัตวท้ังกอนการฆาและหลังการฆาโดยพนักงานตรวจ

โรคสัตวแลว หากพนักงานตรวจโรคสัตววินิจฉัยแลวเห็นวาเนื้อสัตวนั้นเหมาะสมใชเปนอาหารได พนักงาน
เจาหนาท่ีก็จะประทับตรารับรองใหจําหนายท่ีเนื้อสัตวนั้น แลวจึงนําเนื้อสัตวออกนอกโรงฆาสัตวได
ตามมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
๒.๓ คํานิยาม

มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนด
คํานิยามไวท้ังสิ้น ๙ คํา ท้ังนี้ คํานิยามท่ีสําคัญท่ีควรยกมาอธิบายไดแก

๒.๓.๑ คํานิยาม “สัตว”
ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ให

คํานิยามวา “สัตว” หมายความวา สัตวท่ีมิใชสัตวปา และหมายความเฉพาะโค กระบือ แพะ แกะ สุกร และ
สัตวอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

จากคํานิยาม “สัตว” ทําใหสัตวตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. ๒๕๓๕ ไมรวมถึงสัตวปก ไก เปด และหาน ตอมาจึงไดมีการออกกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหไก เปด และหานเปน
สัตวตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ แตแมมี
การกําหนดใหไก เปด และหาน เปนสัตวตามมาตรา ๔ มาตั้งแตป ๒๕๓๖ แตพระราชบัญญัติควบคุมการฆา
สัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็ยังไมใชบังคับกับไก เปด และหาน เนื่องจากตามมาตรา ๒ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหพระราชบัญญัติควบคุม
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การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ จะใหใชบังคับในทองท่ีใดเก่ียวกับสัตวตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา ดังนั้น แมไดมีการออกกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๖) กําหนดใหไก เปด
และหาน เปนสัตวตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. ๒๕๓๕ แลว แตเม่ือยังมิไดออกพระราชกฤษฎีกากําหนดทองท่ีท่ีใหใชบังคับ ก็สงผลใหพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังไมบังคับใชกับไก เปด และหาน จนกระท่ังไดมีการ
ออกพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ บังคับกับไก
เปด และหาน ในทุกทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ นับตั้งแต
วันดังกลาวพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงใชบังคับกับสัตวปก ไก
เปด และหาน การตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ไก เปด และหาน จึงตองเปนไปตามท่ีกําหนดใน
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕

อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ
กับสัตวใหญ อยางโค กระบือ แพะ แกะ และสุกร เม่ือนํามาบังคับใชกับสัตวเล็กอยางสัตวปก ไก เปด และหาน
บทบัญญัติบางมาตรา จึงมีปญหาในการบังคับใช ตัวอยางเชน การประทับตรารับรองใหจําหนายท่ีเนื้อสัตว
ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง หากเปนเนื้อสัตวใหญ โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร มีการตัดแบงเปนชิ้นสวน
ขนาดใหญแลวประทับตราท่ีเนื้อสัตวนั้น แตหากเปนสัตวเล็ก ไก เปด และหาน ซึ่งมีขนาดเล็กและมีปริมาณการ
ฆาจํานวนมากการประทับตราท่ีเนื้อสัตวทุกตัวจึงทําไดยาก โดยเฉพาะอยางยิ่งไก ซึ่งมีการตัดแบงเปนชิ้นสวน
ตางๆ มากมาย เชน ขา นอง สะโพก สันใน เนื้อหนาอก ปกเต็ม ปกบน ปกกลาง ปกลาง เปนตน จึงทําให
ไมสามารถประทับตราท่ีเนื้อสัตวปกได นอกจากนี้การบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ กับสัตวปก ไก เปด และหาน ยังมีปญหาในการบังคับใชในประเด็นอ่ืนๆ อีกมาก ดังจะได
กลาวตอไป

๒.๓.๒ คํานิยาม “เนื้อสัตว”
ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ให

คํานิยามวา “เนื้อสัตว” หมายความวา เนื้อหรือสวนอ่ืนของสัตวท่ีตายแลวซึ่งมิไดปรุงแตงใหเปนอาหารหรือมิได
ปรุงแตงเพ่ือใหคงอยูไมเปอยเนา ท้ังนี้ ไมวาจะอยูในรางสัตวนั้นหรือชําแหละแลว

ตามคํานิยาม “เนื้อสัตว” จึงหมายความเฉพาะถึงเนื้อสัตวท่ียังเปนเนื้อดิบ โดยมีความหมาย
เชนเดียวกับคําวา “ซากสัตว” ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งใหคํานิยามไว
วา “ซากสัตว” หมายความวา รางกายหรือสวนของรางกายสัตวท่ีตายแลว และยังไมไดแปรสภาพเปนอาหาร
สุข หรือสิ่งประดิษฐสําเร็จรูป และใหหมายความรวมถึงงา เขา และขน ท่ีไดตัดออกจากสัตวขณะมีชีวิตและยัง
ไมไดแปรสภาพเปนสิ่งประดิษฐสําเร็จรูปดวย ดังนั้น ท้ังคํานิยาม “เนื้อสัตว” ตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
ฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ และคํานิยาม “ซากสัตว” ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว
พ.ศ. ๒๔๙๙ จึงหมายถึงเนื้อดิบ ตราบใดท่ีเนื้อสัตวดังกลาวยังเปนเนื้อดิบ มิไดแปรรูปปรุงสุก จึงยังเปนเนื้อสัตว
หรือซากสัตวแลวแตกรณีวาจะเรียกตามพระราชบัญญัติใด หากเรียกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว
และจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็เรียกวาเนื้อสัตว หากเรียกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว
พ.ศ. ๒๔๙๙ ก็เรียกวาซากสัตว นอกจากนี้ เนื้อดิบซึ่งเปนเนื้อสัตวตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนวัตถุท่ีมุงหมายใชเปนอาหาร จึงเปนอาหาร ตามมาตรา ๔ แหง
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ดวย

๒.๓.๓ คํานิยาม “พนักงานตรวจโรคสัตว”
ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ให

คํานิยามวา “พนักงานตรวจโรคสัตว” หมายความวา สัตวแพทย หรือบุคคลอ่ืนซึ่งอธิบดี หรือราชการสวน
ทองถ่ิน แตงตั้งใหมีอํานาจหนาท่ีตรวจโรคซึ่งมีในสัตวหรือเนือ้สัตว
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ตามคํานิยาม “พนักงานตรวจโรคสัตว” จึงมี ๒ ประเภทคือ พนักงานตรวจโรคสัตวท่ีเปน
เจาหนาท่ีในสังกัดกรมปศุสัตว และพนักงานตรวจโรคสัตวท่ีเปนเจาหนาท่ีในสังกัดขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ท้ังนี้ บุคคลท่ีเปนพนักงานตรวจโรคสัตว หากเปนสัตวแพทยถือวาเปนผูประกอบวิชาชีพดานการ
สัตวแพทยจึงสามารถเปนพนักงานตรวจโรคสัตวได แตบุคคลท่ีดํารงตําแหนงอ่ืนซึ่งมิไดเปนผูประกอบวิชาชีพ
ดานการสัตวแพทย จะไปทําหนาท่ีพนักงานตรวจโรคสัตว ซึ่งเปนการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยไดหรือไม
อยางไรนั้น ตามมาตรา ๒๙ (๔) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดกําหนดขอยกเวนให
ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือเจาหนาท่ีของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด
องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษอ่ืนตามท่ีมี
กฎหมายกําหนด หรือสภากาชาดไทย ซึ่งกระทําการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยตามอํานาจหนาท่ีหรือ
ตามท่ีสวนราชการหรือหนวยงานดังกลาวมอบหมายเปนลายลักษณอักษร สามารถประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทยได แมมิไดข้ึนทะเบียนและไดรับใบอนุญาตจากสัตวแพทยสภา และตามประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง
แตงตั้งพนักงานตรวจโรคสัตวตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันท่ี
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กรมปศุสัตวไดแตงตั้งใหบุคคลดังตอไปนี้เปนพนักงานตรวจโรคสัตว ไดแก นายสัตวแพทย
สัตวแพทย และพนักงานตรวจโรคสัตวท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตวประจําโรงฆาสัตวจาก
กรมปศุสัตว ในสังกัดสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัด
โรคสัตว สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย (ปจจุบันเรียกวา สํานักงานปศุสัตวเขต) สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
และสํานักงานปศุสัตวอําเภอ โดยใหพนักงานตรวจโรคสัตวในสังกัดสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน
สินคาปศุสัตว และสํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว มีอํานาจหนาท่ีตรวจโรคซึ่งมีในสัตวหรือเนื้อสัตว
ตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดท่ัวราชอาณาจักร สวนพนักงานตรวจโรคสัตวในสังกัดสํานักสุขศาสตรสัตวและ
สุขอนามัย (ปจจุบันเรียกวา สํานักงานปศุสัตวเขต) สํานักงานปศุสัตวจังหวัด และสํานักงานปศุสัตวอําเภอ
มีอํานาจหนาท่ีดังกลาวภายในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ

๒.๓.๔ คํานิยาม “พนักงานเจาหนาท่ี”
ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ให

คํานิยามวา “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรี อธิบดี หรือราชการสวนทองถ่ินแตงตั้งให
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

ตามคํานิยาม “พนักงานเจาหนาท่ี” จึงมี ๓ ประเภท คือ
(๑) พนักงานเจาหนาท่ีซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณแตงตั้ง ตามประกาศ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆา
สัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเปนพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งเปนหัวหนาใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก ปลัดกรุงเทพมหานครในเขตกรุงเทพมหานคร นายกเทศมนตรีในเขต
เทศบาล ปลัดเมืองพัทยาในเขตเมืองพัทยา และนายกองคการบริหารสวนตําบลในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล และรวมท้ังผูซึ่งบุคคลดังกลาวแตงตั้งดวย

(๒) พนักงานเจาหนาท่ีซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตวแตงตั้ง ตามประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง แตงตั้ง
พนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
ลงวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ กําหนดใหบุคคลดังตอไปนี้เปนพนักงานเจาหนาท่ี

ก. สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว
(๑) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว
(๒) เจาหนาท่ีบริหารงานปศุสัตว



๘

(๓) นายสัตวแพทย
(๔) สัตวแพทย

ข. สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว
(๑) ผูอํานวยการสํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว
(๒) เจาหนาท่ีบริหารงานปศุสัตว
(๓) นายสัตวแพทย
(๔) สัตวแพทย

ค. สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย (ปจจุบันเรียกวา สํานักงานปศุสัตวเขต)
(๑) ผูอํานวยการสํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย (ปจจุบันเรียกวา ปศุสัตวเขต)
(๒) เจาหนาท่ีบริหารงานปศุสัตว
(๓) นายสัตวแพทย
(๔) สัตวแพทย

ง. สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
(๑) ปศุสัตวจังหวัด
(๒) เจาหนาท่ีบริหารงานปศุสัตว
(๓) นายสัตวแพทย
(๔) สัตวแพทย

จ. สํานักงานปศุสัตวอําเภอ
(๑) ปศุสัตวอําเภอ
(๒) เจาหนาท่ีบริหารงานปศุสัตว
(๓) นายสัตวแพทย
(๔) สัตวแพทย

ท้ังนี้ พนักงานเจาหนาท่ีในสังกัดสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว และ
สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว มีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆา
สัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ัวราชอาณาจักร สวนพนักงานเจาหนาท่ีในสังกัดสํานักสุขศาสตรสัตว
และสุขอนามัย (ปจจุบันเรียกวา สํานักงานปศุสัตวเขต) สํานักงานปศุสัตวจังหวัด และสํานักงานปศุสัตวอําเภอ
มีอํานาจหนาท่ีดําเนินการดังกลาวไดภายในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ

(๓) พนักงานเจาหนาท่ีซึ่งราชการสวนทองถ่ินแตงตั้ง ท้ังนี้ อยูในอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ วาจะแตงตั้งบุคคลใดเปนพนักงานเจาหนาท่ี และบุคคลซึ่งแตงตั้งโดยพนักงาน
เจาหนาท่ี ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๕๓ ก็จะมี
สถานะเปนพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งราชการสวนทองถ่ินแตงตั้ง

พนักงานเจาหนาท่ีท้ังสามประเภทดังกลาวมีอํานาจหนาท่ีแตกตางกันไป กลาวคือ หากเปน
พนักงานเจาหนาท่ีซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตวแตงตั้ง ซึ่งมิไดเปนเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีอํานาจในการ
ดําเนินการแจงความรองทุกขและกลาวโทษกรณีพบการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว
และจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ แตไมมีอํานาจในการรับแจงการฆาสัตวตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งการรับแจงการฆาสัตวเก่ียวของกับการจัดเก็บอากร
การฆาสัตว คาธรรมเนียมการฆาสัตว และคาธรรมเนียมโรงฆาสัตว ซึ่งเปนรายไดขององคกรปกครองสวน



๙

ทองถ่ินท่ีโรงฆาสัตวตั้งอยู จึงเปนอํานาจหนาท่ีโดยตรงของพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แตงตั้ง ในการรับแจงการฆาสัตว จัดเก็บอากรและคาธรรมเนียมอันสืบเนื่องจากการฆาสัตว รวมท้ังการตอบรับ
การแจงการฆาสัตว

๒.๔ การขออนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕

กําหนดใหผูมีความประสงคจะตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ใหขอรับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ่ง
อธิบดีมอบหมายตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ท้ังนี้  การตั้งโรงฆาสัตว
โรงพักสัตว และการฆาสัตว จะตองพิจารณาตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้ง
โรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมีผลใหยกเลิกกฎกระทรวงฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีสาระสําคัญ
สรุป ได ๓ ประการ คือ

ประการแรก ข้ันตอนการยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
ประการท่ีสอง ทําเลท่ีตั้ง และโครงสรางภายในโรงฆาสัตว และโรงพักสัตว
ประการท่ีสาม ข้ันตอนกระบวนการฆาสัตวในโรงฆาสัตว
ท้ังนี้ เนื่องจากกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว

โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และมีผลใหยกเลิก
กฎกระทรวงฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ท้ังนี้ ในขณะท่ีผูเขียนไดเขียนคูมือเลมนี้อยูระหวางการเปลี่ยนผานจากกฎกระทรวง
ฉบับเดิมไปยังกฎกระทรวงฉบับใหม ฉะนั้น ผูเขียนจึงขอเปรียบเทียบอธิบายกฎกระทรวงฉบับเกาเปรียบเทียบ
กับกฎกระทรวงฉบับใหม ดังนี้

ประการแรก ข้ันตอนการยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
ตามกฎกระทรวงฉบับเดิม ขอ ๑ แหงกฎกระทรวงฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหผูมีความประสงคจะตั้ง
โรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว (แบบ
ฆจส.๑) ตอนายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ กรณีประสงคจะตั้งโรงฆาสัตวในจังหวัดอ่ืน
นอกจากกรุงเทพมหานคร แตหากประสงคจะตั้งโรงฆาสัตวในกรุงเทพมหานคร ตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้ง
โรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว (แบบ ฆจส.๑) ตอผูอํานวยการเขต เพ่ือเสนอตอผูวาราชการจังหวัดหรือ
ปลัดกรุงเทพมหานครแลวแตกรณี พรอมท้ังเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้

(๑) กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา ใหยื่นสําเนาทะเบียนบานและบัตรประจําตัว
ประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว

(๒) กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล
วัตถุประสงคและผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล

(๓) ผูขออนุญาตจะตองแนบสําเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองท่ีดิน
ในระหวางท่ีใชเปนท่ีตั้งโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว และในกรณีท่ีผูขออนุญาตไมใชเจาของท่ีดินใหมีหนังสือแสดง
ความยินยอมของเจาของท่ีดินท่ีใหใชท่ีดินดังกลาวเปนท่ีตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว เชน สัญญา
เชา หรือหนังสืออนุญาตใหใชประโยชนในท่ีดินของรัฐ กรณีเปนท่ีดินปาสงวนแหงชาติ เปนตน

(๔) แผนผังแสดงสถานท่ีขอตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และสิ่งปลูกสรางอ่ืน ตลอดจนท่ี
รวบรวมหรือกําจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล ท่ีบําบัดน้ําเสีย และท่ีระบายน้ําท้ิง พรอมท้ังแสดงรายละเอียดท่ีตั้ง



๑๐

เนื้อท่ีและระยะหางของบานเรือนท่ีพักอาศัยของราษฎร สิ่งปลูกสรางและสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ ในบริเวณใกลเคียง
โดยรอบ

(๕) แบบแปลนโรงฆาสัตวและโรงพักสัตวท่ีจะดําเนินการกอสราง
(๖) รายละเอียดเก่ียวกับการควบคุมดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยภายในโรงฆาสัตว

โรงพักสัตว และการฆาสัตว การจัดใหมีท่ีรวบรวมหรือกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล การบําบัดน้ําเสีย การระบาย
น้ําท้ิง การระบายอากาศและการควบคุมเสียง รวมท้ังการขจัดมลพิษหรือสิ่งใดๆ ท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ซึ่งอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว

(๗) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
หลังจากผูประสงคจะตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ไดยื่นหลักฐานตามขอ ๑

ครบถวนแลว ใหนายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ หรือผูอํานวยการเขตแลวแตกรณี
ดําเนินการตามขอ ๒ คือ

(๑) ตรวจสอบหลักฐานใหถูกตองครบถวนตามขอ ๑ หากเห็นวาผูซึ่งมีความประสงคจะตั้ง
โรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
ใหแจงเปนหนังสือเพ่ือดําเนินการแกไขปญหาใหถูกตองภายในกําหนด ๓๐ วันนับแตวันท่ีไดรับแจง

(๒) ตรวจสอบสถานท่ีท่ีจะตั้งโรงฆาสัตว และโรงพักสัตว วามีความเหมาะสมหรือไมโดย
พิจารณาทําเลท่ีตั้งตามขอ ๔ ซึ่งจะไดกลาวตอไป

(๓) บันทึกปากคํากํานัน ผูใหญบาน และราษฎรท่ีอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงกับสถานท่ีท่ีจะ
ตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว วามีความเหมาะสมและจะกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแก
ราษฎรท่ีอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือไม สําหรับทองถ่ินท่ีไมมีกํานัน ผูใหญบาน ใหบันทึกปากคําสมาชิก
สภาทองถ่ินอยางนอยสองคนท่ีอาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงท่ีสุด

(๔) ใหนายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ หรือผูอํานวยการเขต รวบรวม
หลักฐานเอกสาร พรอมท้ังเสนอความเห็นในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ตอผูวาราชการ
จังหวัดหรือปลัดกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี ภายใน ๗ วัน นับแตวันรับเรื่องท่ีถูกตอง

นอกจากนี้ ตามขอ ๓ กําหนดใหเม่ือผูซึ่งมีความประสงคจะตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการ
ฆาสัตว ดําเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยโรงงานและตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและ
เม่ือไดตั้งโรงฆาสัตวและโรงพักสัตวแลว ใหผูวาราชการจังหวัดหรือปลัดกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี แตงตั้ง
คณะกรรมการตามจํานวนท่ีเห็นสมควรเพ่ือตรวจสอบการกอสรางโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว โดยใหมีเจาหนาท่ี
ของกรมโยธาธิการ กรมปศุสัตว กรมอนามัย กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอมในเขตรับผิดชอบ ซึ่งมีความรูในเรื่องการกอสรางหรือการฆาสัตวรวมอยูดวย และใหมีหนาท่ี
ตรวจสอบการกอสรางใหถูกตองตามท่ีไดรับแจงในขอ ๑ และหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ีกําหนดไวใน
ขอ ๔ ท้ังนี้ ข้ันตอนการตรวจสอบโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว จะดําเนินการไดเม่ือไดสรางโรงฆาสัตวและ
โรงพักสัตวเสร็จแลว หากการกอสรางไมเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดก็จะตองทุบท้ิง หรือปรับปรุงในลักษณะท่ี
ตองเสียคาใชจายเพ่ิมข้ึน จึงเปนปญหาในทางปฏิบัติซึ่งผูเขียนจะไดกลาวตอไป

ตามกฎกระทรวงฉบับใหม ขอ ๓ แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดใหผูมีความประสงคจะตั้งโรงฆาสัตว
โรงพักสัตว และการฆาสัตว ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามแบบท่ีรัฐมนตรี
กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามท่ีระบุในแบบคําขอรับใบอนุญาต



๑๑

ขอ ๔ กําหนดใหการยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหยื่น ณ ทองท่ีท่ีตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และ
การฆาสัตว ดังตอไปนี้

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาต ณ กรมปศุสัตว
(๒) ในเขตจังหวัดอ่ืนใหยื่นคําขอรับใบอนุญาต ณ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแหงทองท่ี

ท่ีโรงฆาสัตวและโรงพักสัตวนั้นตั้งอยู
ขอ ๕ กําหนดใหเม่ืออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายไดรับคําขอรับใบอนุญาตตามขอ ๓ แลว

หากปรากฏวา
(๑) เอกสารและหลักฐานถูกตองและครบถวนตามขอ ๓ และโรงฆาสัตวและโรงพักสัตวเปนไป

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในหมวด ๒ แลว ใหออกใบอนุญาตแกผูขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ท้ังนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับคําขอรับใบอนุญาต

(๒) ในกรณีท่ีเอกสารและหลักฐานไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือโรงฆาสัตวและ
โรงพักสัตวไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในหมวด ๒ ใหมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล
ใหแกผูขอรับใบอนุญาตทราบ ท้ังนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ีไดรับคําขอรับใบอนุญาต

เม่ือพิจารณาข้ันตอนการยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งเปนกฎกระทรวงฉบับใหม เห็นไดวาข้ันตอนแตกตางกับกฎกระทรวงฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเปนกฎกระทรวง
ฉบับเดิม โดยมีความแตกตาง ดังนี้

ประการแรก เอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นพรอมแบบคําขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว
โรงพักสัตว และการฆาสัตว (แบบ ฆจส.๑) มิไดกําหนดรายละเอียดเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นประกอบไวใน
กฎกระทรวง ซึ่งแตกตางจากกฎกระทรวงฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการ
ฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกําหนดรายละเอียดเอกสารหลักฐานท่ีตองยื่นประกอบ ไวใน
ขอ ๑ (๑) - (๗) แตตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว
และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดใหเอกสารหลักฐานตางๆ ระบุอยูในแบบคําขออนุญาตตั้งโรงฆาสัตว
โรงพักสัตว และการฆาสัตว (แบบ ฆจส.๑) ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

ประการท่ีสอง การยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว (แบบ
ฆจส.๑) กําหนดใหยื่นคําขอรับใบอนุญาต ดังนี้ กรณีโรงฆาสัตวตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร ใหยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตท่ีกรมปศุสัตว กรณีโรงฆาสัตวตั้งอยูในจังหวัดอ่ืน ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตท่ีสํานักงานปศุสัตว
จังหวัด แหงทองท่ีท่ีโรงฆาสัตวตั้งอยู ซึ่งแตกตางจากกฎกระทรวงฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งในขอ ๑ กําหนดใหยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาต กรณีโรงสัตวอยูในจังหวัดอ่ืนใหยื่นตอนายอําเภอ ปลัดอําเภอ ผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ กรณี
โรงฆาสัตวตั้งอยูในกรงุเทพมหานครใหยื่นตอผูอํานวยการเขต

ประการท่ีสาม ระยะเวลาในการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต อธิบดีกรมปศุสัตวหรือผูซึ่ง
อธิบดีกรมปศุสัตวมอบหมาย (ผูวาราชการจังหวัด) ตองพิจารณาออกคําสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาตแกผูขอรับ
อนุญาต ภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ีไดรับคําขอรับใบอนุญาตท่ีถูกตองครบถวน แตตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๕
(พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ไมได
กําหนดเวลาเบ็ดเสร็จชัดเจนวาอธิบดีกรมปศุสัตวหรือผูซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตวมอบหมาย (ผูวาราชการจังหวัด)
จะตองพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตใหแลวเสร็จภายในก่ีวัน



๑๒

ประการท่ีสี่ ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว
โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ ไมไดกําหนดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบโรงฆาสัตว โรงพักสัตว เพ่ือ
สรุปใหความเห็นแกอธิบดีกรมปศุสัตวหรือผูซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตวมอบหมาย (ผูวาราชการจังหวัด) ตางจาก
กฎกระทรวงฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีกําหนดไวในขอ ๓ ใหมีคณะกรรมการตรวจสอบโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว ประกอบดวย
เจาหนาท่ีของกรมโยธาธิการและผังเมือง (ผังเมืองจังหวัด) กรมปศุสัตว (ปศุสัตวจังหวัด) กรมอนามัย
(นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด) กระทรวงอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมจังหวัด) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด) เพ่ือตรวจสอบการกอสราง รวมท้ังหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนด และเสนอความเห็นแกอธิบดีกรมปศุสัตวหรือผูซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตวมอบหมาย
(ผูวาราชการจังหวัด) เพ่ือพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตตอไป

ประการท่ีสอง ทําเลท่ีตั้ง และโครงสรางภายในโรงฆาสัตว และโรงพักสัตว
ตามกฎกระทรวงฉบับเดิม ขอ ๔ แหงกฎกระทรวงฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ดังตอไปนี้

(๑) ตั้ งอยู ในทําเลท่ี เหมาะสม และมีบริ เวณเพียงพอท่ีจะประกอบกิจการโรงฆาสัตว
โรงพักสัตว และการฆาสัตว โดยไมกอใหเกิดอันตราย เหตุรําคาญหรือความเสียหายตอบุคคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืน

(๒) ไมอยูใกลวัด สถานท่ีสําหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา โรงเรียน หรือสถานท่ีศึกษา
โรงพยาบาล สถานพยาบาลท่ีรับผูปวยคางคืน หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพักและสถานท่ีราชการในระยะท่ี
เห็นวาจะกอเหตุเดือดรอนรําคาญแกสถานท่ีดังกลาว

(๓) ไมอยูในยานท่ีประชาชนอยูอาศัย อันจะกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนผูอยู
อาศัยในบริเวณใกลเคียง

ท้ังนี้ ตามขอ ๔ (๑) – (๓) ไดกําหนดทําเลท่ีตั้งของโรงฆาสัตว และโรงพักสัตว สวนใน
ขอ ๔ (๔) – (๑๒) ไดกําหนดเงื่อนไขตองจดัใหมีสิ่งเหลานี้ภายในอาคารโรงฆาสัตว

(๔) จัดใหมีการระบายอากาศท่ีเหมาะสม โดยมีชองระบบอากาศไมนอยกวาหนึ่งในสิบของ
พ้ืนท่ีหอง หรืออาจจัดใหมีพัดลมระบายอากาศเพ่ิมเติมไดตามความจําเปน

(๕) จัดใหมีท่ีรวบรวมหรือกําจัดมูลฝอยและสิ่งท่ีปฏิกูลท่ีเหมาะสม และถูกสุขลักษณะ
(๖) โรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ตองสะอาดถูกสุขลักษณะและอนามัยตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในขอ ๖
(๗) มีหองเก็บอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชตางๆ โดยเฉพาะ และหองน้ํา หองสวมตองแยก

ออกเปนสัดสวนตางหาก
(๘) พ้ืนหองฆาสัตว ตองเปนพ้ืนท่ีคอนกรีตหรือเปนวัสดุท่ีไมดูดซึมน้ํา ไมดูดกลิ่น ไมเปนพิษ

ไมมีรอยแยก ไมลื่น พ้ืนตองลาดเอียง ไมมีน้ําขัง มุมหองตองเปนมุมโคงสะดวกตอการทําความสะอาด
(๙) ฝาผนังและเพดานหองฆาสัตว ใหใชวัสดุท่ีมีผิวเรียบเพ่ือปองกันมิใหสิ่งสกปรกเกาะติดได

และจะตองเปนวัสดุท่ีลางและทําความสะอาดไดงายดวย
(๑๐) เครื่องมือเครื่องใชเฉพาะท่ีสัมผัสกับเนื้อสัตวตองมีผิวเรียบ ไมผุกรอนหรือเปนสนิม

ไมเปนพิษ ไมดูดกลิ่น ไมมีรอยแยก รอยตอตองเชื่อมใหสนิทเรียบ ทําความสะอาดงาย ทนทานตอความรอน
ความเย็น ยาฆาเชื้อโรค และสารเคมีตางๆ

(๑๑) เครื่องมือท่ีติดตั้งประจําท่ี ตองติดตั้งใหหางจากฝาผนังหรือเพดานอยางนอย
๓๐ เซนติเมตร เพ่ือสะดวกตอการตรวจสอบและทําความสะอาด



๑๓

(๑๒) มีแสงสวางท้ังท่ีเปนแสงธรรมชาติและแสงไฟฟาเพียงพอไมนอยกวา ๒๐๐ ลักซ
โดยไมทําใหการมองเห็นเนื้อสัตวเปลี่ยนไป

ตามรางกฎกระทรวงฉบับใหม ขอ ๖ แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดใหสถานท่ีตั้งโรงฆาสัตว
โรงพักสัตว และการฆาสัตว ตองอยูในทําเลท่ีเหมาะสม มีการคมนาคมท่ีสะดวก มีระบบสาธารณูปโภคท่ี
เพียงพอ และมีบริเวณเพียงพอท่ีจะประกอบกิจการโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว โดยไมกอใหเกิด
อันตราย เหตุรําคาญ หรือความเสียหายตอบุคคลหรือทรัพยสินของผู อ่ืน และหามตั้งอยูภายในบริเวณ
ดังตอไปนี้

(๑) บริเวณท่ีหามตั้งโรงงานหรือหามตั้งโรงฆาสัตวตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
(๒) บริเวณศาสนสถาน สถานพยาบาล หอพัก สถานท่ีราชการ แหลงชุมชนหรือสถานศึกษา

รวมท้ังภายในระยะหนึ่งรอยเมตรจากเขตสถานท่ีดังกลาว เวนแตกรณีท่ีเปนโรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวของ
สถานศึกษาใหตั้งภายในสถานศึกษาหรือภายในระยะหนึ่งรอยเมตรจากเขตสถานศึกษานั้นได

(๓) บริเวณท่ีน้ําทวมถึง
(๔) บริเวณท่ีมีความเสี่ยงจากการปนเปอนของวัตถุมีพิษจากเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม
นอกจากนี้ กฎกระทรวงฉบับใหมยังไดกําหนดบริเวณภายนอกอาคารโรงฆาสัตวไวในขอ ๙

ซึ่งตามกฎกระทรวงฉบับเดิมไมไดกําหนดไวแตอยางใด โดยขอ ๙ แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดใหบริเวณภายนอกอาคาร
โรงฆาสัตวตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้

(๑) มีรั้วก้ันเพ่ือปองกันบุคคลภายนอกและสัตวอ่ืนมิใหเขาไปภายในโรงฆาสัตวได
(๒) มีบริเวณรอบอาคารโรงฆาสัตวท่ีมีการดูแลปรับปรุงใหอยูในสภาพดี ไมกอใหเกิดฝุน

ละออง และมีระบบระบายน้ําท่ีดี
(๓) มีโรงพักสัตว
(๔) มีการแยกทางเขาออกของสัตวมีชีวิต และเนื้อสัตวหรือซากสัตวออกจากกัน
(๕) มีการปองกันแมลง นก และสัตวท่ีเปนพาหะนําโรคมิใหเขาไปภายในอาคารโรงฆาสัตว
(๗) จัดใหมีท่ีรวบรวมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลท่ีไมกอใหเกิดกลิ่นรบกวน
สวนในขอ ๘ กําหนดโครงสรางภายในอาคารโรงฆาสัตว และขอ ๙ กําหนดบริเวณภายใน

อาคารโรงฆาสัตว และขอ ๑๐ กําหนดเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณท่ีใชในโรงฆาสัตว ซึ่งมีหลักเกณฑ
บางอยางท่ีคลายคลึงกับกฎกระทรวงฉบับเดิม แตหลักเกณฑบางขอแตกตางจากกฎกระทรวงฉบับเดิม

ขอแตกตางท่ีสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ กฎกระทรวงฉบับใหมกําหนดใหโรงพักสัตวตองมี
ลักษณะตามท่ีกําหนด ซึ่งในกฎกระทรวงฉบับเดิมไมไดกําหนดไว โดยในขอ ๑๑ แหงกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดให
โรงพักสัตว ตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้

(๑) อยูหางจากสวนท่ีสะอาดของอาคารโรงฆาสัตว เพ่ือปองกันกลิ่นหรือฝุนละอองจาก
โรงพักสัตวท่ีสามารถปนเปอนไปยังเนื้อสัตวได

(๒) มีพ้ืนท่ีเพียงพอเหมาะสมกับจํานวนสัตวท่ีจะทําการฆาในแตละวัน ท้ังนี้ เพ่ือการผอน
คลายของสัตว และสะดวกตอการตรวจโรคสัตวกอนทําการฆาสัตวของพนักงานตรวจโรคสัตว

(๓) มีโครงสรางของโรงพักสัตวท่ีทําจากวัสดุท่ีแข็งแรงทนทาน มีหลังคาปองกันแสงแดดและฝน
(๔) มีประตู รั้วก้ัน หรือแผงก้ันท่ีทําจากวัสดุท่ีแข็งแรงทนทาน สามารถปองกันสัตวมิใหออก

จากโรงพักสัตวได



๑๔

(๕) มีบริเวณท่ีรับสัตวท่ีมีพ้ืนผิวท่ีไมลื่นหรือลาดชันจนเกินไป และสะดวกตอการเคลื่อนยาย
สัตวลงจากรถบรรทุกสัตว โดยไมเสี่ยงตอการเกิดอันตรายหรือไดรับบาดเจ็บ

(๖) มีทางเดินไปยังโรงฆาสัตวท่ีมีระบบปองกันการเดินยอนกลับของสัตวมายังโรงพักสัตว
(๗) มีการแยกท่ีพักสัตวปวยหรือสงสัยวาปวยออกเปนสัดสวน
(๘) มีน้ําสะอาดและอุปกรณสําหรับใหน้ําแกสัตวอยางเพียงพอ ยกเวนสัตวปก
(๙) มีน้ําใชท่ีสะอาด และมีปริมาณเพียงพอตอการใชงาน ตลอดจนมีแรงดันท่ีเหมาะสมในการ

ฉีดลางทําความสะอาด
(๑๐) มีระบบระบายน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ และการระบายน้ําจากท่ีพักสัตวปวยหรือสงสัยวา

ปวยตองไมไหลผานไปยังโรงพักสัตวหรือทางเดินของสัตว
(๑๑) มีระบบระบายอากาศท่ีมีประสิทธิภาพ
(๑๒) มีแสงสวางอยางเพียงพอในการตรวจโรคสัตวกอนทําการฆาสัตว
(๑๓) มีท่ีจัดเก็บมูลสัตวและสามารถปองกันกลิ่นรบกวนได
สวนระบบบําบัดน้ําเสียกฎกระทรวงฉบับใหมกําหนดอยูในขอ ๑๒ ใหโรงฆาสัตวและ

โรงพักสัตวตองมีระบบบําบัดน้ําเสียท่ีมีประสิทธิภาพ โดยน้ําท่ีผานการบําบัดแลวจะตองอยูในเกณฑมาตรฐาน
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งตางจากกฎกระทรวงฉบับเดิมซึ่งกําหนดอยูใน
ขอ ๖ (๙) แหงกฎกระทรวงฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหมีระบบระบายน้ําท้ิงท่ีมีประสิทธิภาพ และหามมิใหระบายน้ําท้ิงออก
จากโรงฆาสัตว และโรงพักสัตว จนกวาจะมีการบําบัดน้ําเสียท่ีอยูในเกณฑท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ
กําหนด แตตองไมใชวิธีทําใหเจือจาง สําหรับโรงฆาสัตวท่ีมีปริมาณการฆาโค กระบือ แพะ แกะ หรือสุกร
รวมกันมากกวาวันละ ๑๐๐ ตัว และสําหรับไก เปด หรือหาน รวมกันมากกวาวันละ ๒,๐๐๐ ตัว จะตองมีแบบ
แปลนกําจัดน้ําเสียท่ีวิศวกรผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมรับรอง

ประการท่ีสาม ข้ันตอนกระบวนการฆาสัตวในโรงฆาสัตว
ตามกฎกระทรวงฉบับเดิม กําหนดข้ันตอนกระบวนการฆาสัตวในโรงฆาสัตวไวในขอ ๗ แหง

กฎกระทรวงฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเปนหลักเกณฑและวิธีการในการปองกันการระบาดของโรคติดตอ โดยผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆา
สัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ปฏิบัติ ดังนี้

(๑) สัตวท่ีจะทําการฆาตองไดรับการตรวจโรคภายใน ๒๔ ชั่วโมงกอนทําการฆา หาก
จําเปนตองกักสัตวไวเกิน ๒๔ ชั่วโมง ใหตรวจซ้ําอีกครั้งกอนทําการฆา

(๒) การตรวจโรคตาม (๑) ตองกระทําโดยพนักงานตรวจโรคสัตวเทานั้น
(๓) หามนําสัตวอ่ืนหรือเนื้อสัตวอ่ืนเขาไปในบริเวณโรงฆาสัตวนอกจากท่ีพนักงานเจาหนาท่ี

ออกหลกัฐานการแจงวาจะนํามาทําการฆาเทานั้น
ตามกฎกระทรวงฉบับใหม กําหนดข้ันตอนกระบวนการฆาสัตวในโรงฆาสัตวไวในขอ ๑๔

ขอ ๑๕ และขอ ๑๖ แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว
และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยในขอ ๑๔ กําหนดใหการฆาสัตวในโรงฆาสัตว ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ ดังตอไปนี้

(๑) จัดใหมีการพักสัตวภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม
(๒) งดใหอาหารสัตวกอนทําการฆาสัตว
(๓) มีข้ันตอนทําใหสัตวสลบโดยปราศจากความทุกขทรมานหรือความเจ็บปวดทางกายกอน

ทําการฆาสัตว และเลือกใชวิธีการฆาสัตวท่ีเหมาะสมกับชนิดของสัตว ยกเวนการฆาสัตวตามพิธีกรรมหรือ
ขอบัญญัติทางศาสนา



๑๕

(๔) มีการบันทึกขอมูลการตรวจโรคสัตวกอนทําการฆาสัตวและการตรวจเนื้อสัตวและซาก
สัตวหลังทําการฆาสัตว

(๕) มีมาตรการปองกันไมใหเนื้อสัตวและซากสัตวปนเปอนกับสิ่งสกปรก
สวนในขอ ๑๕ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการปองกันการระบาดของโรคติดตอ ซึ่งมีหลักเกณฑ

เชนเดียวกับกฎกระทรวงฉบับเดิม สวนขอ ๑๖ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการควบคุมสุขลักษณะ
ประกอบดวย สุขลักษณะสวนบุคคล และสุขลักษณะในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ วันเวลาเปดและปดโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ตามกฎกระทรวงฉบับ
เดิม ตามขอ ๙ แหงกฎกระทรวงฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว
และจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตวตองหยุด
ทําการฆาสัตวในวันพระและวันสําคัญตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด แตตามกฎกระทรวงฉบับใหม
ตามขอ ๒๐ แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการ
ฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดใหผูรับใบอนุญาตตองหยุดทําการฆาสัตวในวันพระยกเวนสัตวปก และวันสําคัญ
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด ดังนั้น ตามกฎกระทรวงฉบับใหมโรงฆาสัตวปกสามารถฆาสัตวปกในวันพระได
สวนโรงฆาสัตวชนิดสัตวอ่ืนๆ ตองหยุดทําการฆาสัตวในวันพระ

ประเด็นท่ีเพ่ิมเติมเขามาในกฎกระทรวงฉบับใหมซึ่งไมมีในกฎกระทรวงฉบับเดิมท่ีสําคัญและ
ผูรับใบอนุญาตตองเตรียมความพรอมในการปฏิบัติตาม คือ การจัดใหมีคูมือการปฏิบัติงานในทุกข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน โดยคูมือดังกลาวตองผานความเห็นชอบของอธิบดีกรมปศุสัตวหรือผูซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตวมอบหมาย
(ผูวาราชการจังหวัด) และผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีระบบเรียกคืนสินคาและการสืบยอนกลับแหลงท่ีมาของ
สัตว และมีการจัดเก็บเอกสารไวเปนหลักฐานเพ่ือใชในการตรวจสอบ ตามขอ ๑๗ และขอ ๑๘ แหง
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งตามบทเฉพาะกาลในขอ ๒๑ กําหนดใหผูรับใบอนุญาตตองจัดใหมีคูมือและจัดใหมีระบบเรียก
คืนสินคา ภายใน ๒ ปนับตั้งแตวันท่ีกฎกระทรวงฉบับใหมมีผลใชบังคับ สวนการปรับปรุงโรงฆาสัตว โรงพักสัตว
และการฆาสัตว ใหเปนไปตามขออ่ืนๆ ในกฎกระทรวงฉบับใหมตองดําเนินการปรับปรุงใหเปนไปตาม
กฎกระทรวงฉบับใหมภายใน ๑ ปนับตั้งแตวันท่ีกฎกระทรวงฉบับใหมมีผลใชบังคับ
๒.๕ ข้ันตอนการฆาสัตวในโรงฆาสัตว

เม่ือไดรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว (แบบ ฆจส.๒) แลว ผูไดรับ
ใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว จะตองดําเนินการฆาสัตวตามข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนด
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ และตามกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ .ศ. ๒๕๕๕ ดวย
หากไมปฏิบัติตามยอมเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย ตองถูกลงโทษตามกฎหมาย ซึ่งเปนโทษทาง
ปกครองโดยการพักใชและเพิกถอนใบอนุญาต หรือโทษทางอาญาโดยการจําคุกหรือปรับ หรือท้ังจําท้ังปรับ
แลวแตกรณี

ตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
กําหนดใหผูมีความประสงคจะฆาสัตว แจงจํานวนสัตวท่ีจะฆา วันและเวลาท่ีจะดําเนินการฆาสัตว และชื่อของ
โรงฆาสัตวตามแบบท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด คือ ตามแบบแจงการฆาสัตว (แบบ ฆจส.๔) และเสีย
อากรการฆาสัตวตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ แตหากนําสัตวไปเขาฆาในโรงฆาสัตว
ของราชการสวนทองถ่ิน หรือของหนวยงานราชการอ่ืนใด นอกจากตองเสียอากรการฆาสัตวแลว ยังตองเสีย
คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว และคาธรรมเนียมโรงพักสัตว อีกดวย แตหากโรงฆาสัตวดังกลาวเปนโรงฆาสัตวของ



๑๖

เอกชนก็เสียเพียงอากรการฆาสัตวอยางเดียว ท้ังนี้  อากรการฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว และ
คาธรรมเนียมโรงพักสัตว องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีโรงฆาสัตวตั้งอยูเปนผูมีอํานาจจัดเก็บและเปนรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ ฉะนั้น การแจงการฆาสัตว ผูประสงคจะฆาสัตวจะตองแจงตอพนักงาน
เจาหนาท่ีท่ีโรงฆาสัตวตั้งอยู เพ่ือพนักงานเจาหนาท่ีจะไดจัดเก็บอากรการฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว และ
คาธรรมเนียมโรงพักสัตว แลวแตกรณี แลวออกหลักฐานการรับแจงการฆาสัตวเปนหนังสือใหแกผูประสงคจะ
ฆาสัตว ตามแบบท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด คือ แบบตอบรับแจงการฆาสัตวประเภทชนิดตางๆ
(แบบ ฆจส. ๕ – ๑๐ สําหรับโค กระบือ แพะ แกะ สุกร, และแบบ ฆจส.๑๔ สําหรับไก เปด และหาน)

หลังจากนั้น ผูประสงคจะฆาสัตวนําสัตวไปยังโรงพักสัตว และตองฆาสัตวนั้นในโรงฆาสัตวตาม
วันและเวลาท่ีพนักงานเจาหนาท่ีกําหนด และหามมิใหผูใดนําสัตวออกจากโรงพักสัตว หรือโรงฆาสัตว เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี ตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ ท้ังนี้ ข้ันตอนการฆาสัตว ตองมีการ
ตรวจโรคสัตวท้ังกอนการฆาและหลังการฆา โดยพนักงานตรวจโรคสัตว การตรวจโรคสัตวกอนการฆาเปนไป
ตามมาตรา ๒๓ หากพนักงานตรวจโรคสัตว ไดตรวจโรคแลวเห็นวามีเหตุอันควรสงสัยวาสัตวท่ีจะฆาเปน
โรคระบาด หรือเปนโรคหรือมีลักษณะตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงวาไมเหมาะสมท่ีจะใชเนื้อสัตวเชนนั้นเปน
อาหาร ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจสั่งงดการฆาสัตวและแยกสัตวไวเพ่ือตรวจพิสูจน ท้ังนี้ การวินิจฉัยโรคของ
พนักงานตรวจโรคสัตวท้ังการตรวจโรคกอนฆาและหลังการฆา ตองวินิจฉัยตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนด
โรคระบาด โรคหรือลักษณะของสัตวหรือเนื้อสัตวท่ีไมเหมาะสมท่ีจะใชเนื้อสัตวนั้นเปนอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๖
อํานาจในการวินิจฉัยโรคท้ังกอนฆาและหลังฆา เปนอํานาจของพนักงานตรวจโรคสัตว แตอํานาจในการสั่งใหงด
การฆาสัตวและแยกสัตวไวเพ่ือตรวจพิสูจน รวมถึงการสั่งใหคืนเงินอากรการฆาสัตว และคาธรรมเนียม
โรงฆาสัตวในกรณีสั่งงดฆา เปนอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ี ซึ่งเปนบุคคลคนละคนกัน เวนแต บุคคลนั้นเปน
พนักงานตรวจโรคสัตวและเปนพนักงานเจาหนาท่ีดวย นอกจากนี้ ในข้ันตอนการตรวจโรคหลังการฆา
ตามมาตรา ๒๔ เม่ือพนักงานตรวจโรคสัตวไดดําเนินการตรวจโรคสัตวตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
วาดวยการกําหนดโรคระบาด โรคหรือลักษณะของสัตวหรือเนื้อสัตวท่ีไมเหมาะสมท่ีจะใชเนื้อสัตวนั้นเปน
อาหาร พ.ศ. ๒๕๔๖ แลว หากเนื้อสัตวของสัตว ท่ีไดฆา เปนโรค และหรือมีลักษณะตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงดังกลาวและพนักงานตรวจโรคสัตววินิจฉัยวาไมเหมาะสมท่ีจะใชเนื้อสัตวนั้นเปนอาหาร
ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจทําลายเนื้อสัตวนั้นเสียท้ังหมดหรือบางสวน หรือจัดทําใหเปนเนื้อสัตวท่ีควรใช
เปนอาหารกอน แตหากเนื้อสัตวนั้นเหมาะสมใชเปนอาหารไดพนักงานเจาหนาท่ีก็จะประทับตรารับรองให
จําหนายท่ีเนื้อสัตว
๒.๖ ข้ันตอนการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว

หลักการของพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให
การฆาสัตวตองกระทําในโรงฆาสัตวเทานั้น ซึ่งการฆาสัตวในโรงฆาสัตวตองมีการแจงการฆาสัตว เสียอากรการ
ฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว และคาธรรมเนียมโรงพักสัตว แลวแตกรณี และตองมีการตรวจโรคท้ังกอนฆา
และหลังการฆา หลังจากนั้นก็จะมีการประทับตรารับรองใหจําหนายท่ีเนื้อสัตว หากฝาฝนตองระวางโทษตาม
มาตรา ๒๙ ซึ่งตองระวางโทษคอนขางหนัก กลาวคือ ถาเปนโคหรือกระบือ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป
หรือปรับตัวละไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท เรียงตามตัวสัตวท่ีฆา หรือท้ังจําท้ังปรับ ถาเปนสัตวอ่ืนนอกจากโคหรือ
กระบือ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับตัวละไมเกิน ๒,๕๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

อยางไรก็ตาม หลักการของกฎหมายยอมมีขอยกเวน แมพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว
และจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหการฆาสัตวตองกระทําในโรงฆาสัตวเทานั้น แตมีขอยกเวนใหฆา
สัตวนอกโรงฆาสัตวได ๓ กรณี ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๒๒ คือ



๑๗

(๑) การฆาสัตวซึ่งตองฆา ณ ท่ีใดท่ีหนึง่โดยเฉพาะ ตามพิธีกรรมในทางศาสนา
(๒) การฆาสัตวในทองท่ี ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแหงทองท่ีนั้นประกาศเปนครั้งคราววาเปน

ทองท่ีกันดาร และจําเปนตองฆาสัตวในทองท่ีนั้น
(๓) การฆาสัตวในกรณีท่ีมีเหตุสมควรเปนพิเศษ
ท้ังนี้ ข้ันตอนการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวตองเปนไปตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวย

ขอกําหนดในการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้
ข้ันตอนแรก ผูประสงคจะฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวตองแจงการฆาสัตวตอพนักงานเจาหนาท่ี

โดยยื่นแบบแจงการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว (แบบ ฆจส.๑๒) ตอพนักงานเจาหนาท่ี โดยผูแจงตองเสียอากรการ
ฆาสัตว และคาธรรมเนียมการประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตว ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
รวมท้ังตองเสียคาพาหนะและคาเบี้ยเลี้ยงของพนักงานตรวจโรคสัตวตามระเบียบวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการของทางราชการ ท้ังนี้ พนักงานเจาหนาท่ีท่ีรับแจงคือพนักงานเจาหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เนื่องจากเก่ียวพันกับการจัดเก็บอากรการฆาสัตวและคาธรรมเนียมท่ีสืบเนื่องจากการฆาสัตวซึ่ง
เปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการฆาสัตว

ข้ันตอนท่ีสอง พนักงานเจาหนาท่ีตรวจสอบเหตุผลหรือความจําเปนท่ีตองฆาสัตวนอก
โรงฆาสัตว ตามมาตรา ๒๒ หากเห็นวาจําเปนตองฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวก็อนุญาตใหฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวโดย
ออกหลักฐานการรับแจงการฆาสัตวเปนหนังสือใหแกผูแจง โดยแบบตอบรับการแจงการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว
คือ แบบแจงการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว (แบบ ฆจส.๑๒) เชนเดียวกัน แตแบบตอบรับแจงการฆาจะอยูดานหลัง
ของเอกสารดังกลาว

ข้ันตอนท่ีสาม ใหพนักงานเจาหนาท่ีแจงพนักงานตรวจโรคสัตวออกไปทําการตรวจโรคสัตวท่ี
ฆานอกโรงฆาสัตว ตามวัน เวลา และสถานท่ีรับแจง

ข้ันตอนท่ีสี่ พนักงานตรวจโรคสัตวตรวจโรคสัตวท้ังกอนฆาและหลังการฆา โดยวินิจฉัยตาม
กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดโรคระบาด โรคหรือลักษณะของสัตวหรือเนื้อสัตวท่ีไมเหมาะสมท่ีจะใชเนื้อสัตว
นั้นเปนอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๖ เชนเดียวกับการตรวจโรคสัตวในโรงฆาสัตว หากตรวจโรคสัตวแลวมีเหตุอันควร
สงสัยวาสัตวนั้นเปนโรคระบาด หรือเปนโรคหรือมีลักษณะตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดโรค
ระบาด โรคหรือลักษณะของสัตวหรือเนื้อสัตวท่ีไมเหมาะสมท่ีจะใชเนื้อสัตวนั้นเปนอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๖ ให
พนักงานเจาหนาท่ีสั่งงดการฆาสัตวและแยกสัตวไวเพ่ือตรวจพิสูจน และเม่ือตรวจพิสูจนแลวสัตวท่ีจะฆานั้นเปน
โรคระบาดหรือเปนโรคหรือมีลักษณะตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดโรคระบาด โรคหรือ
ลักษณะของสัตวหรือเนื้อสัตวท่ีไมเหมาะสมท่ีจะใชเนื้อสัตวนั้นเปนอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหพนักงานเจาหนาท่ี
คืนเงินอากรใหแกผูแจง กรณีตรวจโรคภายหลังการฆาหากพนักงานตรวจโรคสัตวเห็นวาเนื้อสัตวท่ีฆาเปนโรค
หรือเนื้อสัตวนั้นมีลักษณะตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดโรคระบาด โรคหรือลักษณะของสัตวหรือเนื้อสัตว
ท่ีไมเหมาะสมท่ีจะใชเนื้อสัตวนั้นเปนอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหพนักงานเจาหนาท่ีสั่งทําลายเนื้อสัตวนั้นท้ังหมด
หรือบางสวนหรือจัดทําใหเปนเนื้อสัตวท่ีควรใชเปนอาหารกอน หากพนักงานตรวจโรคสัตวตรวจเนื้อสัตวแลว
ไมมีลักษณะตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดโรคระบาด โรคหรือลักษณะของสัตวหรือเนื้อสัตวท่ี
ไมเหมาะสมท่ีจะใชเนื้อสัตวนั้นเปนอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๖ ก็ใหพนักงานเจาหนาท่ีประทับตรารับรองใหจําหนายท่ี
เนื้อสัตว แลวจึงนําเนื้อสัตวไปจําหนายได



๑๘

ท้ังนี้ หากการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวไมเปนไปตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๒๒ ประกอบ
กฎกระทรวงวาดวยขอกําหนดในการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๔๙ ผูฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวยอมมี
ความผิดตองระวางโทษตามมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังท่ีไดกลาวมาขางตน
๒.๗ การจําหนายเนื้อสัตวท่ีตายเองหรือมิไดถูกฆา

เนื้อสัตวท่ีตายเองหรือมิไดถูกฆา โดยหลักการแลวอาจสันนิษฐานไวกอนวาเปนเนื้อสัตวท่ี
ไมเหมาะสมใชเปนอาหาร แตเนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
ไดบังคับใชมาตั้งแตป ๒๕๓๕ และในขณะเวลานั้น เกิดภาวะขาดแคลนเนื้อสัตวสําหรับบริโภคในหลายพ้ืนท่ี
ของประเทศ ดังปรากฏจากหลักการและเหตุผลในการตราพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
จึงกําหนดใหมีการจําหนายเนื้อสัตวท่ีตายเองหรือมิไดถูกฆาตามพระราชบัญญัตินี้ได แตตองนําเนื้อสัตวของ
สัตวนั้นซึ่งอยูในสภาพยังมิไดชําแหละไปใหพนักงานตรวจโรคสัตวตรวจหรือในกรณีมีเหตุสมควรจะใหพนักงาน
ตรวจโรคสัตวไปตรวจเนื้อสัตวก็ได โดยเสียคาธรรมเนียมการประทับตราใหจําหนายเนื้อสัตว ตามกฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
เม่ือพนักงานตรวจโรคสัตวไดตรวจแลวเห็นวาเนื้อสัตวนั้นควรใชเปนอาหารไดก็ใหพนักงานเจาหนาท่ี
ประทับตรารับรองใหจําหนายท่ีเนื้อสัตวแลวจึงนําเนื้อสัตวนั้นไปจําหนายได หากพนักงานตรวจโรคสัตวเห็นวา
เนื้อสัตวนั้นไมเหมาะท่ีจะใชเนื้อสัตวนั้นเปนอาหาร ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจทําลายเนื้อสัตวท้ังตัวหรือ
บางสวน หรือจัดทําใหเปนเนื้อสัตวท่ีควรใชเปนอาหารกอนได ตามมาตรา ๒๕
๒.๘ สภาพบังคับของกฎหมาย

กฎหมายตองมีสภาพบังคับ โดยสภาพบังคับเปนองคประกอบหนึ่งของกฎหมาย กลาวคือ
กฎหมายตองออกโดยผูมีอํานาจออกหรือรัฐาธิปตย และตองกําหนดความประพฤติของบุคคลใหตองปฏิบัติหรือ
ละเวนมิใหปฏิบัติ หากฝาฝนจะไดรับผลรายซึ่งก็คือสภาพบังคับของกฎหมาย ดังนั้น สภาพบังคับของกฎหมาย
จึงเปนองคประกอบสําคัญท่ีทําใหกฎหมายมีความแตกตางจากประกาศ และระเบียบซึ่งอาศัยความสมัครใจ
ตัวอยางเชน ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง มาตรฐานฟารมเลี้ยงไกเนื้อของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๔๒ ลงวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการขอรับและออกใบรับรองมาตรฐาน
ฟารมเลี้ยงสัตว พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ เปนตน

สภาพบังคับของกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. ๒๕๓๕ มี ๒ ประการ ดังนี้

๒.๘.๑ สภาพบังคับทางปกครอง
๒.๘.๑.๑ การสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว

ตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
กําหนดใหกรณีเม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆา
สัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหอธิบดีกรมปศุสัตวหรือผูซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตวมอบหมาย ซึ่งตาม
ขอ ๑ (๑) ของคําสั่งกรมปศุสัตว ท่ี ๑๙๐/๒๕๔๗ เรื่อง การมอบอํานาจใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ แทนอธิบดีกรมปศุสัตว ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๗
อธิบดีกรมปศุสัตวไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (เฉพาะในสวนภูมิภาคเทานั้น ไมรวมถึง
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) มีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
ตามมาตรา ๑๖ ซึ่งสามารถสั่งพักใชไดไมเกินครั้งละ ๑ เดือน ท้ังนี้ วิธีการพักใชใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว
โรงพักสัตว และการฆาสัตว เปนไปตามท่ีกําหนดในมาตรา ๑๘ กลาวคือ กอนสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว
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โรงพักสัตว และการฆาสัตว ใหอธิบดีกรมปศุสัตวหรือผูซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตวมอบหมาย ซึ่งตามขอ ๑ (๓) ของ
คําสั่งกรมปศุสัตว ท่ี ๑๙๐/๒๕๔๗ เรื่อง การมอบอํานาจใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว
และจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ แทนอธิบดีกรมปศุสัตว ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๗ อธิบดีกรมปศุสัตวได
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (เฉพาะในสวนภู มิภาคเทานั้น ไมรวมถึงผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร) มีอํานาจออกหนังสือเตือนใหผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
ปฏิบัติใหถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนด ตามมาตรา ๑๘ นอกจากนี้ ตามมาตรา ๑๘ วรรคสอง ยังไดกําหนด
วิธีการในการสงหนังสือแจงเตือนไว โดยหลักใหสงแกผูรับใบอนุญาต เวนแตในกรณีท่ีไมพบตัวผูรับใบอนุญาต
ก็ใหปดหนังสือเตือนไว ณ สถานท่ีท่ีระบุไวในใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตไดทราบคําเตือนนั้นแลว
ตั้งแตวันปดหนังสือเตือน

๒.๘.๑.๑ การสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
ตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕

กําหนดใหเม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาตเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตแลว มากระทําความผิดในเหตุอยางเดียวกัน
อีกภายใน ๑ ป ใหอธิบดีกรมปศุสัตวหรือผูซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตวมอบหมาย ซึ่งตามขอ ๑ (๒) ของคําสั่ง
กรมปศุสัตว ท่ี ๑๙๐/๒๕๔๗ เรื่อง การมอบอํานาจใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ แทนอธิบดีกรมปศุสัตว ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๗ อธิบดีกรมปศุสัตวไดมอบ
อํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด (เฉพาะในสวนภูมิภาคเทานั้น ไมรวมถึงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร)
มีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ตามมาตรา ๑๗ ท้ังนี้ เงื่อนไขการ
เพิกถอนใบอนุญาตตองปรากฏวามีการพักใชใบอนุญาตมากอน แลวมากระทําความผิดซ้ําในเหตุเดียวกันอีก
ภายใน ๑ ป นับตั้งแตถูกพักใชใบอนุญาต จึงจะเขาองคประกอบความผิดใหเพิกถอนใบอนุญาตได สวนวิธีการ
เพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว เปนไปตามท่ีกําหนดในมาตรา ๑๘ เชนเดียวกับ
การสัง่พักใชใบอนุญาต กลาวคือ กอนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ใหอธิบดี
กรมปศุสัตวหรือผูซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตวมอบหมาย ซึ่งตามขอ ๑ (๓) ของคําสั่งกรมปศุสัตว ท่ี ๑๙๐/๒๕๔๗
เรื่อง การมอบอํานาจใหดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
แทนอธิบดีกรมปศุสัตว ลงวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๗ อธิบดีกรมปศุสัตวไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดทุก
จังหวัด (เฉพาะในสวนภูมิภาคเทานั้น ไมรวมถึงผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) มีอํานาจออกหนังสือเตือนให
ผู รับใบอนุญาตตั้ งโรงฆาสัตว  โรงพักสัตว  และการฆาสัตว  ปฏิบัติ ให ถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนด
ตามมาตรา ๑๘ สวนวิธีการในการสงหนังสือแจงเตือน ก็เปนไปตามวิธีการท่ีกําหนดในมาตรา ๑๘ วรรคสอง
ซึ่งไดกลาวมาแลวขางตน

๒.๘.๒ สภาพบังคับทางอาญา
สภาพบังคับทางอาญาหรอืโทษทางอาญานั้น ตามมาตรา ๑๘ แหงประมวลกฎหมายอาญา ได

กําหนดโทษทางอาญาไว ๕ ประการ ดังนี้
(๑) ประหารชีวิต
(๒) จําคุก
(๓) กักขัง
(๔) ปรับ
(๕) ริบทรัพยสิน
ท้ังนี้ ความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ เปน

ความผิดท่ีไมกระทบกับความสงบสุขของสังคมมากนัก ตางกับความผิดเก่ียวกับชีวิตและรางกาย ความผิด
เก่ียวกับทรัพย ความผิดตามกฎหมายวาดวยยาเสพติด ซึ่งกระทบตอความสงบสุขของสังคม จึงมีโทษคอนขาง
หนัก กลาวคือ มีโทษประหารชีวิต โทษจําคุก และโทษปรับท่ีหนักกวา ท้ังนี้ ความผิดตามพระราชบัญญัติ



๒๐

ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดสภาพบังคับหรือโทษทางอาญา ไวเพียง
๒ ประการ ดังนี้

๒.๘.๒.๑ โทษจําคุก
ตามมาตรา ๒๗ – มาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว

พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดโทษจําคุกแกผูกระทําความผิด ซึ่งเปนโทษข้ันสูง ใหดุลพินิจแกศาลในการกําหนดโทษแก
ผูกระทําความผิด

๒.๘.๒.๒ โทษปรับ
ตามมาตรา ๒๗ – มาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว

พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดโทษปรับแกผูกระทําความผิด ซึ่งเปนโทษข้ันสูง ใหดุลพินิจแกศาลในการกําหนดโทษแก
ผูกระทําความผิด

ท้ังนี้ โทษจําคุกและโทษปรับตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนความผิดอาญาแผนดิน ไมสามารถยอมความได และพนักงานสอบสวนสามารถดําเนินการ
สอบสวนคดีไดโดยไมตองมีผูรองทุกขหรือกลาวโทษ และความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ไมไดกําหนดให
เปรียบเทียบคดีได จึงตองฟองคดีตอศาลทุกกรณี



บทที่ ๓
บทบัญญัตพิระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕

ที่จําเปนตองแกไขปรับปรุง

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับ
มาเปนเวลานาน บทบัญญัติบางมาตราจึงไมเปนปจจุบันและทําใหเกิดปญหาในการบังคับใชตามมา แมปจจุบัน
ไดมีการเสนอใหยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยไดมีการยก
รางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติดังกลาวอยู
ระหวางการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร ในสมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี แตตอมาไดมี
การยุบสภา และภายหลังเลือกตั้งใหมและคณะรัฐมนตรีชุดใหมไดเขาปฏิบัติหนาท่ี กระทรวงเกษตรและ
สหกรณไดถอนรางพระราชบัญญัติของกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีคางอยูท่ีรัฐสภารวม ๘ ฉบับ โดย ๔ ฉบับ
เปนรางพระราชบัญญัติของกรมปศุสัตว ซึ่งมีรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. .... รวมอยูดวย กลับคืนมาเพ่ือใหหนวยงานผูเสนอ ทบทวนและพิจารณาความสอดคลองกับนโยบาย
รัฐบาล และกรมปศุสัตวไดเสนอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอรางพระราชบัญญัติของกรมปศุสัตว
จํานวน ๔ ฉบับ ซึ่งรวมท้ังรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... แตผล
ปรากฏวากระทรวงเกษตรและสหกรณมิไดยืนยันรางพระราชบัญญัติท้ัง ๘ ฉบับ สงผลใหรางพระราชบัญญัติ
ท้ังหมดของกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีคางการพิจารณาอยูท่ีรัฐสภาตองตกไป ทําใหตองเริ่มกระบวนการ
เสนอรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... ใหมท้ังหมดทุกกระบวนการ
และขณะนี้กรมปศุสัตวไดเสนอเรื่องไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณเพ่ือเสนอรางพระราชบัญญัติท้ัง ๔ ฉบับ
เพ่ือใหคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบในหลักการของรางพระราชบัญญัติท้ัง
๔ ฉบับ และขณะนี้รางพระราชบัญญัติดังกลาวไดอยูระหวางการพิจารณาของรัฐสภา ซึ่งอยูในข้ันตอนเดียวกับ
กอนท่ีจะมีการยุบสภาในรัฐบาลชุดกอน ท้ังนี้ จะเห็นไดวา หากการเมืองไมนิ่งมีการยุบสภา หรือเปลี่ยนรัฐบาล
ทําใหระยะเวลาการเสนอกฎหมายเพ่ือใหมีผลบังคับใชตองยืดเวลาออกไป ไมมีกําหนด ดังนั้น การฆาสัตวเพ่ือ
การจําหนาย จึงตองอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
ตอไป ซึ่งผูเขียนเห็นวาบทบัญญัติบางมาตราท่ีจําเปนตองแกไขปรับปรุง มีดังนี้
๓.๑ คํานิยาม

คํานิยามตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีมีปญหาจําเปนตองแกไขปรับปรุง มีดังนี้

๓.๑.๑ คํานิยาม “สัตว”
ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ให

คํานิยามวา “สัตว” หมายความวา สัตวท่ีมิใชสัตวปา และหมายความเฉพาะโค กระบือ แพะ แกะ สุกร และ
สัตวอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

จากคํานิยาม “สัตว” ทําใหสัตวตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. ๒๕๓๕ ไมรวมถึงสัตวปก ไก เปด และหาน ตอมาจึงไดมีการออกกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหไก เปด และหานเปน
สัตวตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ และตอมาไดมี
การออกพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ บังคับกับ
ไก เปด และหาน ในทุกทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙
นับตั้งแตวันดังกลาวพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงใชบังคับกับ
สัตวปก ไก เปด และหาน การตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ไก เปด และหาน จึงตองเปนไปตามท่ี



๒๒

กําหนดในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ อยางไรก็ตาม ปจจุบันสัตวปก
นอกจากไก เปด หาน ท่ีมีการบริโภคกันอยางแพรหลายและจําเปนตองควบคุมโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการ
ฆาสัตว คือ นก ไดแก นกกระจอกเทศ นกกระทา เปนตน และสัตวอ่ืนนอกจากสัตวปกท่ีมีแนวโนมวามีการ
เลี้ยงและฆาเพ่ือใชเปนอาหาร และเปนท่ีนิยม คือ กวาง ดังนั้น ควรมีการแกไขคํานิยามใหกวางขวาง
ครอบคลุมสัตวท่ีมีการฆาเพ่ือการบริโภคกันอยางแพรหลาย

๓.๑.๒ คํานิยาม “พนักงานตรวจโรคสัตว”
ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕

ใหคํานิยาม “พนักงานตรวจโรคสัตว” หมายความวา สัตวแพทย หรือบุคคลอ่ืนซึ่งอธิบดี หรือราชการสวน
ทองถ่ิน แตงตั้งใหมีอํานาจหนาท่ีตรวจโรคซึ่งมีในสัตวหรือเนื้อสัตว

ตามคํานิยาม “พนักงานตรวจโรคสัตว” จึงมี ๒ ประเภทคือ พนักงานตรวจโรคสัตวท่ีเปน
เจาหนาท่ีในสังกัดกรมปศุสัตว และพนักงานตรวจโรคสัตวท่ีเปนเจาหนาท่ีในสังกัดขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ท้ังนี้ บุคคลท่ีเปนพนักงานตรวจโรคสัตว หากเปนสัตวแพทยถือวาเปนผูประกอบวิชาชีพดานการ
สัตวแพทยจึงสามารถเปนพนักงานตรวจโรคสัตวได แตบุคคลท่ีดํารงตําแหนงอ่ืนซึ่งมิไดเปนผูประกอบวิชาชีพ
ดานการสัตวแพทย จะไปทําหนาท่ีพนักงานตรวจโรคสัตว ซึ่งเปนการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยไดหรือไม
อยางไรนั้น ตามมาตรา ๒๙ (๔) แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดกําหนดขอยกเวนให
ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง หรือเจาหนาท่ีของกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด
องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษอ่ืนตามท่ีมี
กฎหมายกําหนด หรือสภากาชาดไทย ซึ่งกระทําการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยตามอํานาจหนาท่ีหรือ
ตามท่ีสวนราชการหรือหนวยงานดังกลาวมอบหมายเปนลายลักษณอักษร สามารถประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทยได แมมิไดข้ึนทะเบียนและไดรับใบอนุญาตจากสัตวแพทยสภา และตามประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง
แตงตั้งพนักงานตรวจโรคสัตวตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันท่ี
๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ กรมปศุสัตวไดแตงตั้งใหบุคคลดังตอไปนี้เปนพนักงานตรวจโรคสัตว ไดแก นายสัตวแพทย
สัตวแพทย และพนักงานตรวจโรคสัตวท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรพนักงานตรวจโรคสัตวประจําโรงฆาสัตวจาก
กรมปศุสัตว ในสังกัดสํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัด
โรคสัตว สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัย (ปจจุบันเรียกวา สํานักงานปศุสัตวเขต) สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
และสํานักงานปศุสัตวอําเภอ

อยางไรก็ตาม ตามคํานิยามในมาตรา ๔ สามารถตีความไดวาอธิบดีกรมปศุสัตวหรือราชการ
สวนทองถ่ินจะแตงตั้งบุคคลใดเปนพนักงานตรวจโรคสัตวก็ได โดยท่ีบุคคลนั้นไมตองเปนสัตวแพทย หรือมี
ความรูดานการสัตวแพทย และไมจําเปนตองผานการฝกอบรมดานการตรวจโรคสัตว ฉะนั้น หากมีการแตงตั้ง
บุคคลท่ีไมมีความรูไปทําหนาท่ีตรวจโรคสัตว ก็จะมีผลตอคุณภาพของเนื้อสัตว การแกไขคํานิยามกําหนด
คุณสมบัติของพนักงานตรวจโรคสัตว วาตองเปนนายสัตวแพทย สัตวแพทย หรือบุคคลอ่ืนท่ีผานการฝกอบรม
ดานการตรวจโรคสัตวแลว ยอมทําใหไดพนักงานตรวจโรคสัตวท่ีมีความรูความสามารถมาทําหนาท่ีในการตรวจ
โรคสัตว ซึ่งถือวาเปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดในการฆาสัตว

๓.๑.๓ คํานิยาม “พนักงานเจาหนาท่ี”
ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ให

คํานิยามวา “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรี อธิบดี หรือราชการสวนทองถ่ินแตงตั้งให
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

ตามคํานิยาม “พนักงานเจาหนาท่ี” จึงมี ๓ ประเภท คือ
(๑) พนักงานเจาหนาท่ีซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณแตงตั้ง
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(๒) พนักงานเจาหนาท่ีซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตวแตงตั้ง
(๓) พนักงานเจาหนาท่ีซึ่งราชการสวนทองถ่ินแตงตั้ง
ท้ังนี้ พนักงานเจาหนาท่ีท้ัง ๓ ประเภท มีอํานาจหนาท่ีท่ีแตกตางกันไป กลาวคือ พนักงาน

เจาหนาท่ีซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณแตงตั้ง และพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งราชการสวนทองถ่ิน
แตงตั้ง เปนบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงเปนพนักงานเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ซึ่งมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ท้ังฉบับ
สวนพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตวแตงตั้งมีอํานาจดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว
และจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ยกเวนมาตรา ๑๕ การรับแจงการฆาสัตวและตอบรับการแจงการฆาสัตว
เนื่องจากกรณีดังกลาวเก่ียวของกับการจัดเก็บอากรการฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว และคาธรรมเนียม
โรงพักสัตว ซึ่งเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีโรงฆาสัตวตั้งอยู จึงเปนอํานาจหนาท่ีโดยตรงของ
พนักงานเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการรับแจงการฆาสัตว จัดเก็บอากรการฆาสัตวและ
คาธรรมเนียมอันสืบเนื่องจากการฆาสัตว รวมท้ังการตอบรับการแจงการฆาสัตว

ดังนั้น การแกไขคํานิยามพนักงานเจาหนาท่ีใหมีไดเพียงพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งอธิบดี
กรมปศุสัตวแตงตั้ง และมีหนาท่ีดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. ๒๕๓๕ ยกเวนมาตรา ๑๕ การรับแจงการฆาสัตวและตอบรับการแจงการฆาสัตว ซึ่งกําหนดใหเปนอํานาจ
หนาท่ีของพนักงานทองถ่ิน ซึ่งมีหนาท่ีรับแจงการฆาสัตวและจัดเก็บอากรการฆาสัตวและคาธรรมเนียมท่ี
เก่ียวเนื่องกับการฆาสัตวเปนการเฉพาะ ยอมทําใหการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีไมเกิดความสับสน
และไมมีการแบงแยกวาพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตวแตงตั้ง หรือพนักงานเจาหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ผูใดควรเปนผูดําเนินการ
๓.๒ อายุของใบอนุญาต

ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
กําหนดใหผูมีความประสงคจะตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ใหขอรับใบอนุญาตจากอธิบดี
กรมปศุสัตวหรือผูซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตวมอบหมายตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
คําขอรับใบอนุญาตใหเปนไปตามแบบท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด ในราชกิจจานุเบกษา อยางไร
ก็ตาม ใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว (แบบ ฆจส.๒) ไมมีกําหนดอายุใบอนุญาตไว
ใบอนุญาตดังกลาวจึงใชไดตลอดไป แมผูรับใบอนุญาตตายไป ทายาทหรือผูประสงคจะรับมรดกโรงฆาสัตวยอม
ขอใหโอนใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว (แบบ ฆจส.๒) ใหแกตนได หรือหากผูรับ
ใบอนุญาตประสงคจะโอนขาย หรือยกใหผูอ่ืน ก็สามารถขอโอนใบอนุญาตใหกับผูรับโอนได ผลจากการท่ี
ใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว (แบบ ฆจส.๒) ไมมีกําหนดอายุใบอนุญาต ทําใหผูรับ
ใบอนุญาตไมปรับปรุงโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐานเชนเดียวกับเม่ือครั้งไดรับใบอนุญาต เนื่องจากไมตองมีการ
ปรับปรุงเพ่ือใหไดรับการตออายุใบอนุญาต ดังนั้น หากกําหนดอายุใบอนุญาตใหมีอายุ ๓ ปนับแตวันท่ีออก
ใบอนุญาต และหากประสงคจะประกอบกิจการโรงฆาสัตวตอไป ก็ตองตอใบอนุญาต ซึ่งการตออายุใบอนุญาต
จะตองมีการตรวจประเมินโรงฆาสัตว ซึ่งโรงฆาสัตวนั้นๆ จะตองไดมาตรฐานข้ันต่ําตามท่ีกฎหมายกําหนด
๓.๓ การประทับตราท่ีเนื้อสัตว

ตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ.๒๕๓๕ บัญญัติวา “เม่ือไดฆาสัตวแลว หามมิใหผูใดนําเนื้อสัตวออกจากโรงฆาสัตวกอนท่ีพนักงานเจาหนาท่ี
ประทับตรารับรองใหจําหนายท่ีเนื้อสัตวนั้นแลว” มาตรา ๒๔ เปนข้ันตอนการตรวจโรคสัตวหลังการฆา
โดยพนักงานตรวจโรคสัตวจะตรวจวินิจฉัยเนื้อสัตว ตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดโรคระบาด โรคหรือ
ลักษณะของสัตวหรือเนือ้สัตวท่ีไมเหมาะสมท่ีจะใชเนื้อสัตวนั้นเปนอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๖ หากพนักงานตรวจ
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โรคสัตวตรวจวินิจฉัยแลว เห็นวาเนื้อสัตวนั้นเหมาะสมใชเปนอาหารได พนักงานเจาหนาท่ีจะประทับตรารับรองให
จําหนายท่ีเนื้อสัตวนั้น ท้ังนี้ การประทับตราท่ีเนื้อสัตวสําหรับสัตวใหญ โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร มีการตัด
แบงเปนชิ้นสวนตางๆ ตามท่ีกําหนดในแบบตอบรับแจงการฆาสัตว (แบบ ฆจส.๕ – ๑๐) แตสําหรับสัตวเล็ก
อยางสัตวปก ไก เปด และหาน การประทับตราท่ีเนื้อสัตวปก ซึ่งฆาวันหนึ่งๆ เปนแสนตัว และในทางปฏิบัติ
เนื้อสัตวปก อยางเนื้อไก มีการตัดแบงเปนชิ้นสวนตางๆ มากมาย เชน ขา นอง สะโพก สันใน เนื้อหนาอก
ปกเต็ม ปกบน ปกกลาง ปกลาง เปนตน จึงทําใหไมสามารถประทับตราท่ีเนื้อสัตวปกได ดังนั้น การแกไขใหการ
ประทับตราท่ีบรรจุภัณฑหรือติดสติกเกอรแทนการประทับตราท่ีเนื้อสัตว จะเหมาะสมยิ่งกวาการประทับตราท่ี
บริเวณเนื้อสัตวนั้นๆ ซึ่งรวมถึงเนื้อสัตวใหญดวย
๓.๔ การฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว

ตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
กําหนดใหฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว ได ๓ กรณี คือ

(๑) การฆาสัตวซึ่งตองฆา ณ ท่ีใดท่ีหนึง่โดยเฉพาะ ตามพิธีกรรมในทางศาสนา
(๒) การฆาสัตวในทองท่ี ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแหงทองท่ีนั้นประกาศเปนครั้งคราววาเปน

ทองท่ีกันดาร และจําเปนตองฆาสัตวในทองท่ีนั้น
(๓) การฆาสัตวในกรณีท่ีมีเหตุสมควรเปนพิเศษ
การฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวท่ีมีปญหามากท่ีสุด คือ การฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวตามมาตรา ๒๒

(๒) และ (๓) โดยในสวนของการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวตามมาตรา ๒๒ (๒) การฆาสัตวในทองท่ี ซึ่งผูวาราชการ
จังหวัดแหงทองท่ีนั้นประกาศเปนครั้งคราววาเปนทองท่ีกันดาร และจําเปนตองฆาสัตวในทองท่ีนั้น บทบัญญัติ
ของกฎหมายไมไดกําหนดองคประกอบไววาทองท่ีกันดาร ตองมีองคประกอบอยางไรบาง และประกาศเปนครั้ง
คราวนั้น เปนระยะเวลายาวนานเพียงใด ก่ีเดือนหรือก่ีป ปญหาชองวางของบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว
สงผลใหบางจังหวัดเปนจังหวัดท่ีเจริญแลว แตเปนทองท่ีกันดารและสามารถฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวได เปน
ระยะเวลานานหลายปแลว และไมมีความเปนไปไดท่ีจะยกเลิกทองท่ีกันดาร สงผลใหเนื้อสัตวท่ีไดจากการฆา
สัตวนอกโรงฆาสัตวซึ่งมีตนทุนต่ํากวา ไปตีตลาดแขงขันกับเนื้อสัตวท่ีมาจากโรงฆาสัตวซึ่งมีตนทุนท่ีสูงกวา
เนื่องจากไมมีกฎหมายหามไววาเนื้อสัตวท่ีไดจากการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวเคลื่อนยายขามเขตทองท่ีกันดาร
ไมได สงผลใหการพัฒนาใหมีโรงฆาสัตวท่ีไดรับอนุญาต ดําเนินการไดอยางยากลําบาก อยางไรก็ตาม ปจจุบันนี้
หลายจังหวัดไดมีการยกเลิกทองท่ีกันดาร แตในบางจังหวัดยังคงมีอยู โดยจังหวัดท่ีมีการยกเลิกทองท่ีกันดาร
หากจะฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว ตองอางตามมาตรา ๒๒ (๓) การฆาสัตวในกรณีท่ีมีเหตุสมควรเปนพิเศษ ซึ่งเปน
ดุลพินิจของพนักงานเจาหนาท่ีผูรับแจงการฆาสัตววา กรณีท่ีผูแจงการฆาสัตวแจงนั้นมีเหตุสมควรเปนพิเศษ
หรือไม หากมีเหตุสมควรเปนพิเศษ พนักงานเจาหนาท่ีจะอนุญาตใหฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวและออกหลักฐาน
การรับแจงการฆาสัตวใหกับผูแจง ฉะนั้น การฆาสัตวในกรณีมีเหตุสมควรพิเศษ ซึ่งใหดุลพินิจท่ีกวางขวางแก
พนักงานเจาหนาท่ีผูรับแจงการฆาสัตว จึงเห็นควรกําหนดใหชัดเจนวาเหตุสมควรพิเศษมีองคประกอบใดบาง
มีความจําเปนเพียงใดถึงขนาดใหฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวซึ่งเปนขอยกเวนของพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว
และจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ได
๓.๕ การโอนและการยกเลิกใบอนุญาต

พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ มิไดกําหนดการโอน
และการยกเลิกใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว (แบบ ฆจส.๒) ไว บัญญัติไวเฉพาะกรณี
พักใชและเพิกถอนใบอนุญาต ตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ซึ่งเปนสภาพบังคับทางปกครอง ฉะนั้น
การพิจารณาการโอนใบอนุญาตโดยทางมรดกกรณีผูรับใบอนุญาตตาย และโดยนิติกรรมกรณีผูรับใบอนุญาต
ประสงคจะโอนขายหรือยกกิจการโรงฆาสัตวใหกับผูอ่ืน ซึ่งจะตองดําเนินการยกเลิกใบอนุญาตเดิมและออก



๒๕

ใบอนุญาตฉบับใหมใหกับผูรับโอน กรณีดังกลาว สามารถดําเนินการไดหรือไม อยางไรนั้น จะตองตีความ
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ และอนุบัญญัติท่ีเก่ียวของ

ท้ังนี้  ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติวา “ผูใดมีความประสงคจะตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ใหขอรับใบอนุญาต
จากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง...”
ซึ่งรายละเอียดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับและออกใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และ
การฆาสัตว เปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว
และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งหลักเกณฑสําคัญในการพิจารณาอนุญาตใหตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการ
ฆาสัตว มี ๓ สวน คือ

ประการแรก ข้ันตอนการยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
ประการท่ีสอง ทําเลท่ีตั้ง และโครงสรางภายในโรงฆาสัตว และโรงพักสัตว
ประการท่ีสาม ข้ันตอนกระบวนการฆาสัตวในโรงฆาสัตว
ฉะนั้น โดยสภาพแลวการเปนผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว มิได

อาศัยคุณสมบัติเฉพาะตัวของผูรับใบอนุญาต แตพิจารณาถึงทําเลท่ีตั้ง โครงสรางอาคารโรงฆาสัตว และการ
จัดการสุขลักษณะในโรงฆาสัตว ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้ง
โรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ อีกท้ัง ตามพระราชบัญญัติควบคุมการ ฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ มิไดกําหนดอายุของใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตวไว
ใบอนุญาตจึงใชไดตลอดไป ดังนั้น เม่ือพิจารณาตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการ
ฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ แลว การเปนผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว จึงมิไดอาศัย
คุณสมบัติเฉพาะตัว ใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว จึงสามารถโอนแกกันได ท้ังโดยทาง
มรดกและโดยนิติกรรม ซึ่งวิธีการโอนนั้นผูวาราชการจังหวัดตองยกเลิกใบอนุญาตฉบับเดิม โดยแทงเพิกถอนใน
ใบอนุญาตเดิมโดยระบุวาโอนใบอนุญาตโดยทางมรดกหรือโดยนิติกรรมแลวแตกรณี และออกใบอนุญาตฉบับ
ใหมใหกับผูโอนโดยระบุวันท่ีออกใบอนุญาตตามความเปนจริงแตเลขท่ีของใบอนุญาตยังคงเปนเลขท่ีเดิม ท้ังนี้
ใหผูรับโอนใบอนุญาตสําเนาใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ฉบับเดิมท่ีผูวาราชการจังหวัด
ไดแทงเพิกถอนแลว เก็บไวเปนหลักฐานการรับโอนสวนหนึ่งดวย นอกจากนี้ การออกใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว
โรงพักสัตว และการฆาสัตว ฉบับใหมใหกับผูรับโอนใบอนุญาต เปนการออกใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพัก
สัตว และการฆาสัตว จึงตองเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ๒๐๐ บาท
ตามขอ ๙ แหงกฎกระทรวงฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ และการโอนใบอนุญาตโดยทางมรดกและโดยนิติกรรมเปนเพียงการ
เปลี่ยนแปลงตัวบุคคลผูรับใบอนุญาต มิใชการตั้งโรงฆาสัตวข้ึนใหม จึงไมตองดําเนินการขออนุญาตตั้งโรงฆา
สัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และ
การฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕

อยางไรก็ตาม การวินิจฉัยดังกลาวเปนการตีความตามเจตนารมณของกฎหมาย และเนื่องจาก
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ มิไดกําหนดเก่ียวกับการโอนใบอนุญาตไว
โดยชัดแจง ทําใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ คือ ตามคําสั่งกรมปศุสัตว ท่ี ๔๕๓/๒๕๔๖ เรื่อง การมอบอํานาจให
ผูวาราชการจังหวัด อนุญาตและออกใบอนุญาตใหกับโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ลงวันท่ี
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ซึ่งตามขอ ๑ (๑) กําหนดใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูอนุญาตและออกใบอนุญาตตั้ง
โรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว แตมิไดกําหนดใหยกเลิกใบอนุญาตดังกลาวได และกรณีการยกเลกิ



๒๖

ใบอนุญาตเพ่ือออกใบอนุญาตฉบับใหมใหกับผูรับโอน มิใชการพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามท่ีอธิบดี
กรมปศุสัตวไดมอบอํานาจไวตามคําสั่งกรมปศุสัตว ท่ี ๑๙๐/๒๕๔๗ เรื่อง การมอบอํานาจใหดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ แทนอธิบดีกรมปศุสัตว ลงวันท่ี
๒๔ มีนาคม ๒๕๔๗ ทําใหผูวาราชการจังหวัดบางจังหวัดไมมีความม่ันใจท่ีจะยกเลิกใบอนุญาตฉบับเดิมและ
ออกใบอนุญาตฉบับใหมใหกับผูรับโอน ดังนั้น หากมีการแกไขบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว
และจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหมีการโอนใบอนุญาตกันได และกําหนดใหยกเลิกใบอนุญาตไดท้ัง
กรณียกเลิกใบอนุญาตฉบับเดิมเพ่ือออกใบอนุญาตฉบับใหมใหกับผูรับโอน และการยกเลิกใบอนุญาตกรณี
ผูประกอบการไมมีความประสงคจะประกอบกิจการโรงฆาสัตวตอไปแลว ยอมทําใหการโอนกิจการโรงฆาสัตว
และการยกเลิกการประกอบกิจการโรงฆาสัตวสามารถดําเนินการไปไดโดยไมติดขัด นอกจากนี้ การแกไขคําสั่ง
กรมปศุสัตว ท่ี ๔๕๓/๒๕๔๖ เรื่อง การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด อนุญาตและออกใบอนุญาตใหกับ
โรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ลงวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖ โดยกําหนดใหชัดเจนวาผูวาราชการ
จังหวัดมีอํานาจในการยกเลิกใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ดวย ยอมสรางความเชื่อม่ัน
ใหแกผูวาราชการจังหวัดวาตนมีอํานาจในการยกเลิกใบอนุญาตได แทนท่ีจะอาศัยการตีความวาเม่ือ
ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจในการออกใบอนุญาตก็ใหมีอํานาจในการยกเลิกใบอนุญาตดวย ซึ่งเปนการตีความ
ตามเจตนารมณของการมอบอํานาจ ท่ีประสงคใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมปศุสัตวในสวนท่ีเก่ียวกับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ทุกกรณี



บทที่ ๔
ปญหาการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕

และแนวทางการแกไข

พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ บังคับใชมาเปนระยะ
เวลานานตั้งแตป ๒๕๓๕ แตไดโอนมาอยูในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว เม่ือวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ จึงถือ
วายังเปนกฎหมายใหมสําหรับกรมปศุสัตว จากการท่ีกรมปศุสัตวไดบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว
และจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตั้งแตป ๒๕๔๕ ไดเกิดปญหาในการบังคับใชกฎหมายมากมาย ดังปรากฏ
จากขอหารือทางกฎหมายเก่ียวกับพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
คําถามจากการบรรยายท่ีผูเขียนไดรับมอบหมายเปนวิทยากรบรรยาย รวมท้ังการตอบขอซักถามจากท่ีประชุม
ดังสรุปปญหาในการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดดังนี้
๔.๑ ปญหาเกี่ยวกับการตั้งโรงฆาสัตว

๔.๑.๑ ปญหาการตั้งโรงฆาสัตวในท่ีดินของรัฐ
แมในปจจุบันไดมีกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว

โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมีผลใหยกเลิกกฎกระทรวงกฎกระทรวงฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ และตามกฎกระทรวง
ฉบับใหมมิไดกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองไวในเนื้อหาของ
กฎกระทรวงดังเชนกฎกระทรวงฉบับเดิมท่ีกําหนดไวในขอ ๑ (๓) แหงกฎกระทรวงฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีกําหนดใหผูขอ
อนุญาตจะตองแนบสําเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองท่ีดินในระหวางท่ีใชเปนท่ีตั้ง
โรงฆาสัตวและโรงพักสัตว และในกรณีท่ีผูขออนุญาตไมใชเจาของท่ีดินใหมีหนังสือแสดงความยินยอมของ
เจาของท่ีดินท่ีใหใชท่ีดินดังกลาวเปนท่ีตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ท้ังนี้ ผูเขียนเห็นวาประเด็น
เรื่องกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองในท่ีดินท่ีประสงคจะตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว เปนประเด็น
สําคัญท่ีจะตองหยิบยกมาพิจารณา ซึ่งในแบบคําขออนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ตาม
กฎกระทรวงฉบับใหมควรตองระบุเอกสารหลักฐานเก่ียวกับกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองท่ีดินเชนเดียวกับ
กฎกระทรวงฉบับเดิมดวย ฉะนั้น ผูเขียนจึงยังคงนําปญหาการตั้งโรงฆาสัตวในท่ีดินของรัฐมาอธิบายและ
วินิจฉัยในคูมือเลมนี้ โดยเห็นวากรณีผูประสงคจะตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว เปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ท่ีดิน โดยเปนผูมีชื่อในโฉนดท่ีดิน หรือเปนผูมีสิทธิครอบครองท่ีดิน โดยเปนผูมีชื่อใน นส.๓ หรือ
นส.๓ ก หรือเปนผูเชาท่ีดินจากเอกชน ก็ตองแนบสําเนาโฉนดท่ีดิน หนังสือรับรองการทําประโยชน หรือสัญญา
เชาแลวแตกรณี แตถาท่ีดินดังกลาวเปนท่ีดินของรัฐ เชน ท่ีราชพัสดุ ท่ีปาสงวนแหงชาติ หรือท่ีดิน ในเขตปฏิรูป
ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กรณีดังกลาว ผูประสงคจะตั้งโรงฆาสัตวจะขอตั้งโรงฆาสัตวในท่ีดินของรัฐดังกลาวได
หรือไม หากทําไดตองทําอยางไร และตองแนบเอกสารใดบาง

๔.๑.๑.๑ การตั้งโรงฆาสัตวในท่ีราชพัสดุ
ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ไดกําหนดคํานิยาม “ท่ีราชพัสดุ”

หมายถึง อสังหาริมทรัพยอันเปนทรัพยสินของแผนดินทุกชนิด เวนแตสาธารณสมบัติของแผนดิน ดังตอไปนี้
(๑) ท่ีดินรกรางวางเปลาและท่ีดินซึ่งมีผูเวนคืนหรือทอดท้ิง หรือกลับมาเปนของแผนดินโดย

ประการอ่ืน ตามกฎหมายท่ีดิน
(๒) อสังหาริมทรัพยสําหรับพลเมืองใชหรือสงวนไวเพ่ือประโยชนของพลเมืองใชรวมกัน

เปนตนวา ท่ีชายตลิ่งทางน้ํา ทางหลวง ทะเลสาบ สวนอสังหาริมทรัพยของรัฐวิสาหกิจท่ีเปนนิติบุคคล และของ
องคการปกครองทองถ่ินไมถือวาเปนท่ีราชพัสดุ



๒๘

ท่ีราชพัสดุมีไวเพ่ือใชประโยชนในทางราชการ แตถาท่ีราชพัสดุแปลงใดไมไดใชประโยชน
ในทางราชการ หรือไมไดสงวนไว เพ่ือประโยชนในราชการ กรมธนารักษก็จะนํามาจัดหาประโยชน โดยการจัด
ใหเชาหรือโดยวิธีการจัดทําสัญญาตางตอบแทนอ่ืน นอกเหนือจากการจัดใหเชาก็ได สําหรับการจัดหาประโยชน
ในลักษณะใดข้ึนอยูกับสภาพทําเลของท่ีราชพัสดุ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอมเปนสําคัญ ผูท่ีมีความประสงคจะตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว จะขอใชประโยชนในท่ี
ราชพัสดุ ตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหา
ประโยชน เก่ียวกับท่ีราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๔๕ โดยหมวด ๓ ขอ ๒๓ วรรคแรกไดกําหนดไววา เอกชนหรือบุคคล
ธรรมดาสามารถท่ีจะยื่นคําขอเชาท่ีราชพัสดุได ซึ่งการขออนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว นั้น
เขาลักษณะของการขอเชาท่ีดินเพ่ือประโยชนอยางอ่ืน ผูท่ีประสงคจะยื่นคําขอสามารถติดตอยื่นคําขอไดท่ี
กรมธนารักษหรือธนารักษพ้ืนท่ี

๔.๑.๑.๒ การตั้งโรงฆาสัตวในท่ีปาสงวนแหงชาติ
ตามมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ไดกําหนดใหอธิบดี

กรมปาไมโดยอนุมัติของรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ตามพระราชกฤษฎีกา
โอนกรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไปเปนกรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และปรับปรุงอํานาจหนาท่ีและกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมปาไม และกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๔๖) มีอํานาจอนุญาตให
บุคคลหนึ่งบุคคลใดเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติ โดยใน (๑) กําหนดใหการเขาทํา
ประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติคราวละไมนอยกวาหาปแตไมเกินสามสิบป ในกรณีผูไดรับ
อนุญาตเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ จะอนุญาตโดยไดรับยกเวน
คาธรรมเนียมท้ังหมดหรือบางสวนตามท่ีเห็นสมควรก็ได นอกจากนี้ ในมาตรา ๑๖ วรรคสอง ยังกําหนดใหการ
ขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีอธิบดีกรมปาไม
กําหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ท้ังนี้ เปนไปตามระเบียบกรมปาไมวาดวยการอนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายใน
เขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยในขอ ๕ วรรคหนึ่ง กําหนดใหบุคคลผูมีความจําเปนและประสงคจะขอ
อนุญาตเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ใหยื่นคําขอตอจังหวัดท่ีท่ีปานั้นตั้งอยูหรือ
หนวยงานท่ีกรมปาไมกําหนดตามแบบ ป.ส. ๒๐ (สําหรับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ) หรือแบบ ป.ส. ๒๑
(สําหรับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ัวไป) แลวแตกรณี พรอมหลักฐานตางๆ ตามท่ีระบุไวในแบบคําขอและให
จัดทําคําชี้แจงเก่ียวกับเหตุผลและความจําเปนท่ีตองขออนุญาตประกอบคําขอดวย และในขอ ๖ กําหนดใหเม่ือ
จังหวัดหรือหนวยงานท่ีกรมปาไมกําหนดไดรับคําขออนุญาตตามขอ ๕ แลว ใหจัดทํารายงาน พรอมท้ัง
ความเห็นเบื้องตนเสนอตอผูวาราชการจังหวัดภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับคําขอ ท้ังนี้ พ้ืนท่ีท่ีจะพิจารณา
อนุญาตไดตองอยูในหลักเกณฑตามขอ ๘ (๑)-(๘) สวนการขออนุญาตใชพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติเพ่ือตั้ง
โรงฆาสัตวและโรงพักสัตวนั้น เปนการอนุญาตกรณีอ่ืนๆ ตามขอ ๑๕ พ้ืนท่ีท่ีจะพิจารณาอนุญาตไดตองอยูใน
หลักเกณฑตามขอ ๘ และในกรณีท่ีจําเปนตองใชหลักวิชาสาขาหนึ่งสาขาใดโดยเฉพาะ ตองไดรับความเห็นชอบ
เปนหนังสือจากสวนราชการท่ีเก่ียวของดวย โดยใหพิจารณาอนุญาตในจํานวนพ้ืนท่ีแตละคําขอตามความ
จําเปนและเหมาะสมแกกิจการนั้นๆ และมีกําหนดเวลาคราวละไมนอยกวาหาป แตตองไมเกินสามสิบป

ดังนั้น ผูประสงคจะตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ในเขตปาสงวนแหงชาติแมไมมี
กรรมสิทธิ์ในท่ีดิน แตสามารถมีสิทธิครอบครองท่ีดินภายในเขตปาสงวนแหงชาติในระหวางใชเปนท่ีตั้งโรงฆา
สัตวและโรงพักสัตว โดยดําเนินการขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติ ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม รวมท้ังระเบียบท่ี
เก่ียวของ
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๔.๑.๑.๓ การตั้งโรงฆาสัตวในเขตปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม
ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ.๒๕๑๘ ไดกําหนด

คํานิยาม “เกษตรกรรม” หมายถึง การทําไร ทํานา การเลี้ยงสัตว และกิจการอ่ืน ท่ีเก่ียวเนื่องกับเกษตรกรรม
ตามท่ีประกาศโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

จากคํานิยามดังกลาวขางตน การตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว จึงไมใช
เกษตรกรรม ทําใหไมเขาตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายกําหนด ท่ีจะสามารถขออนุญาตเขาทําประโยชนในท่ีดินใน
เขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมได แตไมใชวาจะไมสามารถดําเนินการทางใดไดอีก เนื่องจากแนวทางการ
จัดสรรท่ีดินของสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร มีขอยกเวนกรณี หากท่ีดินส.ป.ก.๔-๐๑ ในบริเวณนั้น
ไมเหมาะสมหรือไมสามารถท่ีจะประกอบเกษตรกรรมได เชน เปนท่ีดอน แหงแลง หรือท่ีดินบริเวณนั้นๆ
สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมในพ้ืนท่ี ไมไดมีการจัดสรรใหประชาชนเขาทําประโยชน หรือเปนท่ีท่ี
ประชาชนไมประสงคท่ีจะยื่นคําขอเขาทําประโยชน ดังนั้น หากท่ีดินท่ีผูประสงคจะขออนุญาตตั้งโรงฆาสัตว
โรงพักสัตว และการฆาสัตว เขาลักษณะดังกลาว สามารถยื่นคําขออนุญาตขอเขาทําประโยชน ในท่ีดินนั้น
ตอสํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือการเกษตร ท่ีท่ีดินนั้นตั้งอยูได

ท้ังนี้ เม่ือผูประสงคจะตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ดําเนินการดังกลาวจนได
สิทธิครอบครองในท่ีดินของรัฐซึ่งเปนท่ีราชพัสดุ ท่ีปาสงวนแหงชาติ หรือท่ีดินในเขตปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ
เกษตรกรรม แลวแตกรณี จึงนํามาพิจารณาประกอบกับเงื่อนไขอ่ืนๆ ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือพิจารณาวาเขาตาม
หลักเกณฑท่ีจะออกใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว (แบบ ฆจส.๒) ไดหรือไม

๔.๑.๒ ปญหาการพิจารณากฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับการตั้งโรงฆาสัตว
การตั้ ง โ รงฆ าสัตว  โ รง พักสัตว  และการฆ าสัตว  มิ ได พิจารณาเ พียงมาตรา ๑๑

แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ เทานั้น
แตจะตองพิจารณากฎหมายอ่ืนๆ ประกอบการพิจารณาอีกหลายฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
โดยกฎหมายแตละฉบับเก่ียวของกับการตั้งโรงฆาสัตว ดังตอไปนี้

๔.๑.๒.๑ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
การกอตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ตองพิจารณาทําเลท่ีตั้งวาตองหามตาม

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ หรือไม เนื่องจากในบางพ้ืนท่ีอาจมีการออกกฎกระทรวงใหใชบังคับ
ผังเมืองรวม ตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งตามมาตรา ๒๗ กําหนดหาม
บุคคลใชประโยชนท่ีดินผิดไปจากท่ีไดกําหนดไวในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการใดๆ ซึ่งขัดกับขอกําหนดของผัง
เมืองรวมนั้น หรือตามมาตรา ๔๘ กําหนดใหในทองท่ีท่ีใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ ได
กําหนดหามบุคคลใดใชประโยชนท่ีดินหรือแกไขหรือเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพยใหผิดไปจากท่ีไดกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ หรือในกฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๕
ซึ่งเปนรายละเอียดเก่ียวกับการใชประโยชนในท่ีดินในทองท่ีท่ีใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ

๔.๑.๒.๒ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ตามมาตรา ๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กําหนดใหจะใชบังคับ

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในทองท่ีใด มีบริเวณเพียงใด ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา ฉะนั้น
หากในทองท่ีใดไดมีการออกพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แลว การ
กอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน จึงจะดําเนินการกอสรางหรือ
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ดัดแปลงอาคารได ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ดังนั้น ในการกอสรางโรงฆาสัตว โรงพักสัตว
และการฆาสัตว หากในทองท่ีใดไดมีการออกพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ การกอตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ก็ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินตาม
มาตรา ๒๑ ดวย

๔.๑.๒.๓ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕
เนื่องจากการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว อาจสงผลตอคุณภาพสิ่งแวดลอมใน

บริเวณโดยรอบท่ีตั้งโรงฆาสัตว จึงตองพิจารณาตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. ๒๕๓๕ ดวย ตัวอยางเชนในบางพ้ืนท่ีอาจมีการออกกฎกระทรวงกําหนดใหพ้ืนท่ีนั้นเปนเขตพ้ืนท่ีคุมครอง
สิ่งแวดลอม ตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งใน
กฎกระทรวงดังกลาวไดกําหนดมาตรการคุมครอง ไวหลายประการ เชน กําหนดการใชประโยชนในท่ีดินเพ่ือ
รักษาสภาพธรรมชาติหรือมิใหกระทบกระเทือนตอระบบนิเวศนตามธรรมชาติหรือคุณคาของสิ่งแวดลอม
ศิลปกรรม หามกระทําหรือกิจกรรมใดๆ ท่ีอาจเปนอันตรายหรือกอใหเกิดผลกระทบในทางเปลี่ยนแปลงระบบ
นิเวศนในพ้ืนท่ีนั้นจากลักษณะตามธรรมชาติหรือเกิดผลกระทบตอคุณคาของสิ่งแวดลอมศิลปกรรม เปนตน

๔.๑.๒.๔ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
การตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว เปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ตามขอ ๒

(๑) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ี ๕/๒๕๓๘ เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ลงวันท่ี
๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕

ท้ังนี้ ตามมาตรา ๓๒ (๑) กําหนดใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถ่ิน
กําหนดใหบางกิจการหรือทุกกิจการเปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในทองถ่ินนั้น และตาม (๒) ราชการสวน
ทองถ่ินมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ัวไปสําหรับใหผูดําเนินการปฏิบัติเก่ียวกับการดูแลสภาพหรือ
สุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใหดําเนินการและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ

นอกจากนี้ตามมาตรา ๓๓ บัญญัติวา “เม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอกําหนดของ
ทองถ่ินตามมาตรา ๓๒ (๑) ใชบังคับ หามมิใหดําเนินกิจการตามประเภทท่ีมีขอกําหนดของทองถ่ินกําหนดให
เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมตามมาตรา ๓๒ (๑) ในลักษณะท่ีเปนการคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๕๖

ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เจาพนักงานทองถ่ินอาจกําหนดเงื่อนไข โดยเฉพาะให
ผูรับอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไวโดยท่ัวไปใน
ขอกําหนดของทองถ่ินตามมาตรา ๓๒ (๒) ก็ได

ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีแหงเดียว”
ดังนั้น การประกอบกิจการโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ผูประกอบกิจการจึงตอง

ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ จากราชการสวนทองถ่ินนั้นๆ และผูรับใบอนุญาต
ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีเจาพนกังานทองถ่ินกําหนด

๔.๑.๒.๕ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดคํานิยาม “โรงงาน”

หมายความวา อาคาร สถานท่ี หรือยานพาหนะท่ีใชเครื่องจักรมีกําลังรวมตั้งแตหาแรงมาหรือกําลังเทียบเทา
ตั้งแตหาแรงมาข้ึนไป หรือใชคนงานตั้งแตเจ็ดคนข้ึนไปโดยใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม สําหรับทํา ผลิต ประกอบ
บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใดๆ ท้ังนี้ ตามประเภท
หรือชนิดของโรงงานท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
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คําวา “ท้ังนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” นั้น เปนไปตาม
กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ในบัญชีแนบทาย
กฎกระทรวงดังกลาว ลําดับท่ี ๔ กําหนดใหโรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับสัตว ซึ่งมิใชสัตวน้ํา อยางใด
อยางหนึ่ง หรือหลายอยางดังตอไปนี้ (๑) การฆาสัตว เปนโรงฆาสัตวจําพวกท่ี ๓ ทุกขนาด และตามมาตรา ๗
แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหแบงประเภทโรงงานออกเปน ๓ จําพวก ไดแก

(๑) โรงงานจําพวกท่ี ๑ ไดแก โรงงานประเภท ชนิด และขนาดท่ีสามารถประกอบกิจการ
โรงงานไดทันทีตามความประสงคของผูประกอบกิจการโรงงาน

(๒) โรงงานจําพวกท่ี ๒ ไดแก โรงงานประเภท ชนิด และขนาดท่ีเม่ือจะประกอบกิจการ
โรงงาน ตองแจงผูอนุญาตทราบกอน

(๓) โรงงานจําพวกท่ี ๓ ไดแก โรงงานประเภท ชนิด และขนาดท่ีการตั้งโรงงานจะตองไดรับ
อนุญาตกอนจึงจะดําเนินการได

ดังนั้น ในการกอตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว หากเขาขายเปนโรงงานตาม
คํานิยามในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ แลว จึงเปนโรงงานจําพวกท่ี ๓ ทุกกรณี
ตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงจะดําเนินการได

๔.๑.๓ ปญหาโรงฆาสัตวตั้งอยูในเขตผังเมืองรวม
ดังท่ีไดกลาวมาแลวในขอ ๔.๑.๒ วาการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว มิได

พิจารณาเพียงมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบ
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
พ.ศ. ๒๕๕๕ เทานั้น แตจะตองพิจารณากฎหมายอ่ืนๆ ประกอบ ไดแก พระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประเด็นท่ี
เปนปญหาและแกไขไดยากหรือแทบจะไมมีทางแกไขเลย คือ ปญหาโรงฆาสัตวตั้งอยูในเขตผังเมืองรวม กรณี
ผูประกอบการประสงคจะตั้งโรงฆาสัตวข้ึนใหม แตทําเลท่ีตั้งอยูในเขตผังเมืองรวม ก็ไมสามารถตั้งโรงฆาสัตวใน
พ้ืนท่ีดังกลาวได ฉะนั้น กอนตั้งโรงฆาสัตว ผูประกอบการตองพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบวาทําเลท่ีตั้ง
โรงฆาสัตวอยูในเขตผังเมืองรวมหรือไม ถาอยูในเขตผังเมืองรวมก็ตองพิจารณาวาอยูในเขตพ้ืนท่ีท่ีหามตั้ง
โรงฆาสัตวหรือไม ดังรายละเอียดท่ีจะไดกลาวตอไป และท่ีเปนปญหามากท่ีสุด คือ กรณีโรงฆาสัตวท่ีตั้งอยูกอน
แลว ผูประกอบการประสงคจะทําใหเปนโรงฆาสัตวท่ีไดรับใบอนุญาต แตติดขัดปญหาทําเลท่ีตั้งอยูในเขตผัง
เมืองรวม กรณีดังกลาวตองพิจารณาตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งมาตรา ๔ กําหนด
คํานิยามไววา “ผังเมืองรวม” หมายความวา แผนผัง นโยบายและโครงการ รวมท้ังมาตรการควบคุมโดยท่ัวไป
เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนา และการดํารงรักษาเมืองและบริเวณท่ีเก่ียวของหรือชนบทในดานการใช
ประโยชนในทรัพยสิน การคมนาคมและการขนสง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดลอม
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของการผังเมือง ผลของการกําหนดผังเมืองรวม เปนไปตามมาตรา ๒๖ ซึ่งกําหนดใหใช
บังคับผังเมืองรวมโดยออกเปนกฎกระทรวง ซึ่งกฎกระทรวงดังกลาวใชบังคับไดไมเกิน ๕ ป ซึ่งในกฎกระทรวง
นั้นๆ จะเขียนเอาไววาใหใชบังคับได ๕ ป ตัวอยางเชน กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมือง
นครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๔๕ กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม เมืองนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตน

ในเขตท่ีมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง กําหนดหามมิใหใช
ประโยชนท่ีดินผิดไปจากท่ีไดกําหนดไวในผังเมืองรวม หรือปฏิบัติการใดๆ ซึ่งขัดกับขอกําหนดของผังเมืองรวม
นั้น ท้ังนี้ กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม จะกําหนดประเภทท่ีดิน และสีไว ตัวอยางเชน ท่ีดินประเภทท่ีอยู
อาศัยหนาแนนนอย (สีเหลือง) ท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนปานกลาง (สีสม) และท่ีดินประเภทพาณิช
กรรมและท่ีอยูอาศัยหนาแนนมาก (สีแดง) หามใชประโยชนในท่ีดินเพ่ือจัดตั้งโรงฆาสัตว



๓๒

ฉะนั้น หากเปนกรณีตั้งโรงฆาสัตวข้ึนใหม แลวปรากฏวาทําเลท่ีตั้งอยูในเขตผังเมืองรวม
เหลือง สม หรือแดง โปรดจําไวจงม่ันวาหามตั้งโรงฆาสัตว แตปญหาสวนมากมักเกิดในกรณีท่ีโรงฆาสัตวตั้งอยู
กอนแลว มาขออนุญาตจัดตั้งใหถูกตองตามกฎหมายในภายหลัง โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงฆาสัตวปก ท่ีแตเดิม
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ไมใชบังคับกับโรงฆาสัตวปก ตอมาเม่ือ
วันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ไดมีการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. ๒๕๓๕ กับโรงฆาสัตวปก ดังนั้น เม่ือผูประกอบการโรงฆาสัตวปกประสงคจะขอรับใบอนุญาตใหถูกตอง
ตามกฎหมาย แตปรากฏวาโรงฆาสัตวของตนตั้งอยูในเขตผังเมืองรวมสีเหลือง สม หรือแดง (สวนมากเปน
สีเหลือง) ซึ่งหามตั้งโรงฆาสัตว จะมีทางออกใหกับผูประกอบการอยางไร กรณีนี้มาตรา ๒๗ วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ กําหนดมิใหใชบังคับแกกรณีเจาของหรือผูครอบครองท่ีดินไดใช
ประโยชนท่ีดินมากอนมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมและใหใชประโยชนในท่ีดินนั้นตอไป อยางไรก็ตาม
หากเจาของท่ีดินไดปรับปรุงอาคารท่ีมีอยูแลวในลักษณะทุบท้ิงแลวสรางข้ึนใหมแมอยูในท่ีดินบริเวณเดิม ถือวา
เปนการสรางข้ึนใหม ไมเขาขอยกเวนตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
ดังนั้น การท่ีจะเขาตามขอยกเวนดังกลาวตองเปนกรณีไดใชประโยชนในท่ีดินอยูกอนมีกฎกระทรวงใหใชบังคับ
ผังเมืองรวม และตองมิไดแกไขปรับปรุงในลักษณะสรางข้ึนใหม แมตามบทเฉพาะกาลในขอ ๒๒
แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดใหโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว จําพวกไก เปด และหานท่ีไดดําเนินการอยูกอน
วันท่ีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ บังคับ
กับไก เปด และหานในทุกทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนหลักเกณฑตามขอ ๖
(๑) และ (๒) โดยขอยกเวนในขอ ๖ (๑) คือ ไดรับยกเวนกรณีท่ีหามตั้งโรงงานตามกฎหมายโรงงานหรือหามตั้ง
โรงฆาสัตวตามกฎหมายวาดวยผังเมือง ท้ังนี้ การไดรับยกเวนตามกฎหมายผังเมือง มิไดหมายความวา
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และข้ันตอนในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมีลําดับศักดิ์ของกฎหมายเพียง “กฎกระทรวง” จะมีผลไปยกเวนหลักตามพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งมีลําดับศักดิ์ของกฎหมายระดับ “พระราชบัญญัติ” ซึ่งลําดับศักดิ์สูงกวากฎกระทรวง
แตตีความไดวาการไดรับยกเวนตามกฎหมายผังเมืองนั้น ตองเปนกรณีไดรับยกเวนตามพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตามมาตรา ๒๗ วรรคสอง คือ ตองเปนกรณีไดใชประโยชนท่ีดินมา
กอนมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมซึ่งจะสงผลใหใชประโยชนในท่ีดินนั้นตอไป

๔.๑.๔ ปญหาทําเลท่ีตั้งโรงฆาสัตวอยูในยานท่ีประชาชนอยูอาศัย
ตามกฎกระทรวงฉบับเดิมในขอ ๔ (๑) – (๓) แหงกฎกระทรวงฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดหลักเกณฑให
โรงฆาสัตวตองอยูในทําเลท่ีตั้ง ดังตอไปนี้

(๑) ตั้ งอยู ในทําเลท่ี เหมาะสม และมีบริ เวณเพียงพอท่ีจะประกอบกิจการโรงฆาสัตว
โรงพักสัตว และการฆาสัตว โดยไมกอใหเกิดอันตราย เหตุรําคาญหรือความเสียหายตอบุคคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืน

(๒) ไมอยูใกลวัด สถานท่ีสําหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา โรงเรียน หรือสถานท่ีศึกษา
โรงพยาบาล สถานพยาบาลท่ีรับผูปวยคางคืน หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพักและสถานท่ีราชการในระยะท่ี
เห็นวาจะกอเหตุเดือดรอนรําคาญแกสถานท่ีดังกลาว

(๓) ไมอยูในยานท่ีประชาชนอยูอาศัย อันจะกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชนผูอยู
อาศัยในบริเวณใกลเคียง

โรงฆาสัตวท่ีจะตั้งข้ึนใหมตองมีทําเลท่ีตั้งตามท่ีกําหนดท้ัง ๓ ประการดังกลาว ซึ่งหาสถานท่ีท่ี
มีทําเลท่ีตั้งดังกลาวไดยาก ประเด็นท่ีเปนปญหามากท่ีสุดโรงฆาสัตวตั้งอยูในยานท่ีประชาชนอยูอาศัย
โดยเฉพาะอยางยิ่ง โรงฆาสัตวท่ีตั้งอยูกอนแตยังไมไดรับอนุญาต เชน โรงฆาสัตวปก แตเดิมไมอยูภายใต



๓๓

พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ตอมาเม่ือมีการกําหนดใหไก เปด และ
หานเปนสัตวตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีการออกพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. ๒๕๓๕ บังคับกับไก เปด และหาน ในทุกทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี
๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ นับตั้งแตนั้นมาโรงฆาสัตวปกไก เปด และหาน จึงตองอยูภายใตพระราชบัญญัติควบคุม
การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ตองไดรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
(แบบ ฆจส.๒) เม่ือผูประกอบการยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
(แบบ ฆจส.๑) เพ่ือขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว (แบบ ฆจส.๒) ผลปรากฏวาทําเล
ท่ีตั้งโรงฆาสัตวปกอยูในยานประชาชนอาศัย ตามขอ ๔ (๓) แหงกฎกระทรวงฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ทําใหไมสามารถออกใบอนุญาต
ใหได สงผลใหโรงฆาสัตวปกจํานวนมาก ยังเปนโรงฆาสัตวท่ีไมไดรับใบอนุญาตท้ังๆ ท่ีมีศักยภาพท่ีสามารถ
พัฒนาเปนโรงฆาสัตวปกท่ีไดรับอนุญาตได สาเหตุเนื่องจากติดขัดทําเลท่ีตั้งอยูในท่ีชุมชน

ตอมาเม่ือมีการออกกฎกระทรวงฉบับใหม คือ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมีผลยกเลิกกฎกระทรวงฉบับท่ี ๕
(พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ท้ังนี้
ตามกฎกระทรวงฉบับใหมกําหนดทําเลท่ีตั้งโรงฆาสัตวไวในขอ ๖ แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดใหสถานท่ีตั้งโรงฆาสัตว
โรงพักสัตว และการฆาสัตว ตองอยูในทําเลท่ีเหมาะสม มีการคมนาคมท่ีสะดวก มีระบบสาธารณูปโภคท่ี
เพียงพอ และมีบริเวณเพียงพอท่ีจะประกอบกิจการโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว โดยไมกอใหเกิด
อันตราย เหตุรําคาญ หรือความเสียหายตอบุคคลหรือทรัพยสินของผู อ่ืน และหามตั้งอยูภายในบริเวณ
ดังตอไปนี้

(๑) บริเวณท่ีหามตั้งโรงงานหรือหามตั้งโรงฆาสัตวตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
(๒) บริเวณศาสนสถาน สถานพยาบาล หอพัก สถานท่ีราชการ แหลงชุมชนหรือสถานศึกษา

รวมท้ังภายในระยะหนึ่งรอยเมตรจากเขตสถานท่ีดังกลาว เวนแตกรณีท่ีเปนโรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตวของ
สถานศึกษาใหตั้งภายในสถานศึกษาหรือภายในระยะหนึ่งรอยเมตรจากเขตสถานศึกษานั้นได

(๓) บริเวณท่ีน้ําทวมถึง
(๔) บริเวณท่ีมีความเสี่ยงจากการปนเปอนของวัตถุมีพิษจากเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม
นอกจากนี้ ตามบทเฉพาะกาลในขอ ๒๒ แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดใหโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และ
การฆาสัตวจําพวกไก เปด และหานท่ีไดดําเนินการอยูกอนวันท่ีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ บังคับกับไก เปด และหานในทุกทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๔๙ ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนหลักเกณฑตามขอ ๖ (๑) และ (๒) กลาวคือ ใหโรงฆาสัตวปกไก เปด หาน
ท่ีตั้งอยูกอนวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเปนวันพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว
และจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ บังคับกับไก เปด และหานในทุกทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผล
ใชบังคับ ใหโรงฆาสัตวปกดังกลาวไดรับขอยกเวนตามขอ ๖ (๑) บริเวณท่ีหามตั้งโรงงานหรือหามตั้งโรงฆาสัตว
ตามกฎหมายวาดวยผังเมือง และ (๒) บริเวณศาสนสถาน สถานพยาบาล หอพัก สถานท่ีราชการ แหลงชุมชน
หรือสถานศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงชุมชน ฉะนั้น การแกไขกฎหมายดังกลาวยอมทําใหโรงฆาสัตวปกท่ีอยู
ในแหลงชุมชนสามารถขอรับใบอนุญาตเพ่ือเปนโรงฆาสัตวท่ีไดรับอนุญาตถูกตองตามกฎหมายได
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๔.๒ ปญหาการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ กับโรงฆา
สัตวปก ไก เปด และหาน

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ บังคับใช
กับสัตวปกไก เปด และหาน เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ตามพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุม
การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ บังคับกับไก เปด และหานในทุกทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๔๙ ผลจากการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
กับโรงฆาสัตวปกไก เปด และหาน ทําใหเกิดปญหาในการบังคับใชกฎหมายดังนี้

๔.๒.๑ ปญหาทําเลท่ีตั้งโรงฆาสัตวปก
ตามท่ีพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ิงบังคับใชกับ

โรงฆาสัตวปกเม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ดังนั้น โรงฆาสัตวปกท่ีตั้งอยูกอนวันดังกลาวจึงเปนโรงฆาสัตวปกท่ี
ไมไดรับอนุญาตท้ังสิ้น ตอมาเม่ือผูประกอบการมีความประสงคใหโรงฆาสัตวปกของตนซึ่งดําเนินการอยูกอน
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนโรงฆาสัตวปกท่ีไดรับอนุญาตถูกตองตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
(แบบ ฆจส.๑) เพ่ือขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว (แบบ ฆจส.๒) แตมีปญหาติดขัด
ในสวนของทําเลท่ีตั้งของโรงฆาสัตวปก ตั้งอยูในท่ีชุมชน ตองหามตามกฎกระทรวงฉบับเดิม ตามขอ ๔ (๑) และ
(๓) แหงกฎกระทรวงฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกรมปศุสัตวไดแกไขหาปญหาดังกลาวโดยการแกไขกฎหมาย กระท่ังไดมีการออก
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมีผลยกเลิกกฎกระทรวงฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการ
ฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ และตามกฎกระทรวงฉบับใหม ในบทเฉพาะกาลขอ ๒๒ แหง
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดใหโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตวจําพวกไก เปด และหานท่ีไดดําเนินการอยูกอน
วันท่ีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ บังคับ
กับไก เปด และหานในทุกทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนหลักเกณฑตามขอ ๖
(๑) และ (๒) ดังนั้น โรงฆาสัตวปกไก เปด หาน ท่ีตั้งอยูกอนวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ ซึ่งเปนวันพระราช
กฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ บังคับกับไก เปด
และหานในทุกทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ มีผลใชบังคับ จึงไดรับขอยกเวนตามขอ ๖ (๑) บริเวณท่ี
หามตั้งโรงงานหรือหามตั้งโรงฆาสัตวตามกฎหมายวาดวยผังเมือง และ (๒) บริเวณศาสนสถาน สถานพยาบาล
หอพัก สถานท่ีราชการ แหลงชุมชนหรือสถานศึกษา ท้ังนี้ การกําหนดบทเฉพาะกาลดังกลาวทําใหโรงฆา
สัตวปกท่ีตั้งอยูกอนวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ และอยูในแหลงชุมชน สามารถขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว
โรงพักสัตว และการฆาสัตว (แบบ ฆจส.๑) ได สวนการจะไดรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆา
สัตว (แบบ ฆจส.๒) หรือไมนั้น จะตองพิจารณาเงื่อนไขอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสตัว และการฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกอบการพิจารณาดวย

๔.๒.๒ ปญหาสัตวปกยังไมรวมถึงนก
ตามท่ีมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕

กําหนดให “สัตว” หมายความวา สัตวท่ีมิใชสัตวปา และหมายความเฉพาะโค แพะ แกะ สุกร และสัตวอ่ืน
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ท้ังนี้ ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหไก เปด และหาน เปนสัตวตามมาตรา ๔
แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ และตามพระราชกฤษฎีกาใหใช
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ บังคับกับไก เปด และหานในทุกทองท่ี
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ท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งมีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙ โรงฆาสัตวปกไก เปด และหาน
จึงตองอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ แตท้ังนี้
สัตวปกไก เปด และหาน ไมรวมถึงนก จึงเกิดปญหาวาในปจจุบันมีการบริโภคนกกันอยางแพรหลายแต
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ไมครอบคลุมไปถึง แนวทางแกไขซึ่งจะ
สงผลดีในระยะยาว คือ ออกกฎกระทรวงกําหนดใหนก เปน “สัตว” ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุม
การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ เม่ือนกเปนสัตวอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๔
แลว ใหออกพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัตคิวบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ บังคับ
กับนก ในทุกทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ. .... เพ่ือใหพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. ๒๕๓๕ ใชบังคับกับนก ท้ังนี้ เพ่ือใหผูบริโภคไดรับความคุมครองเพ่ิมมากยิ่งข้ึน อยางไรก็ตาม ในสวนของ
พระราชกฤษฎีกาท่ีกําหนดใหใชพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ กับนก
นั้น ควรกําหนดบทเฉพาะกาล กําหนดระยะเวลาการมีผลใชบังคับของกฎหมายตามสมควร เพ่ือให
ผูประกอบการโรงฆานก มายื่นคําขอรับใบอนุญาตตามท่ีกฎหมายกําหนดได ท้ังนี้ เพ่ือมิใหเกิดปญหาอยางกรณี
พระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ บังคับกับไก เปด
และหาน ในทุกทองท่ีท่ัวราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งไมมีบทเฉพาะกาลทําใหเกิดปญหาในการบังคับใช
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังท่ีไดกลาวมา

๔.๒.๓ ปญหาการประทับตราเนื้อสัตวปก
ตามท่ีพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ แตเดิมบังคับใช

กับสัตวใหญอยางโค กระบือ แพะ แกะ สุกร เม่ือนํามาบังคับใชกับสัตวเล็กอยางสัตวปกจึงทําใหเกิดปญหา
ในทางปฏิบัติ ตัวอยางเชน กรณีการประทับตราท่ีเนื้อสัตวตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง ซึ่งกําหนดวา “เม่ือไดฆา
สัตวแลว หามมิใหผูใดนําเนื้อสัตวออกจากโรงฆาสัตวกอนท่ีพนักงานเจาหนาท่ีประทับตรารับรองใหจําหนายท่ี
เนื้อสัตวนั้นแลว” การประทับตรารับรองท่ีเนื้อสตัวเม่ือมาบังคับใชกับสัตวปก ซึ่งมีขนาดเล็กและมีการแบงแยก
เปนชิ้นสวนตางๆ จึงไมสามารถทําไดในทางปฏิบัติ แนวทางในการแกไขปญหาซึ่งจะสงผลดีในระยะยาว คือ
เม่ือพิจารณาถึงเจตนารมณของพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ แลว
ผูขอรับการประเมินเห็นวาการท่ีกฎหมายกําหนดใหประทับตรารับรองใหจําหนายท่ีเนื้อสัตวเพ่ือแสดงใหเห็นได
ชัดเจนวาเนื้อสัตวดังกลาวไดผานการตรวจรับรองจากพนักงานเจาหนาท่ีแลว แตเม่ือพระราชบัญญัติควบคุม
การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ บังคับใชกับสัตวปก (ไก เปด และหาน) ซึ่งเปนสัตวเล็ก
เม่ือไมสามารถประทับตราท่ีเนื้อสัตวอยางสัตวใหญ (โค กระบือ แพะ แกะ สุกร) ได การประทับตราท่ี
บรรจุภัณฑ หรือกระทําการใดๆ ใหปรากฏเครื่องหมายท่ีบรรจุภัณฑไดชัดเจนวาเนื้อสัตวปกดังกลาวไดผานการ
ตรวจรับรองโดยพนักงานเจาหนาท่ีแลว ยอมไมขัดตอเจตนารมณของกฎหมาย ท้ังนี้ ในสวนของการ
ประทับตราเนื้อสัตวนั้น ผูเขียนเห็นวาควรแกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง กําหนดเพ่ิมเติมให “เม่ือไดฆา
สัตวแลว หามมิใหผูใดนําเนื้อสัตวออกจากโรงฆาสัตวกอนท่ีพนักงานเจาหนาท่ีประทับตรารับรองใหจําหนาย
เนื้อสัตวนั้นแลว ท้ังนี้ การประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตว ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนด” เพ่ือใชมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๓๕ ใหรัฐมนตรีออกประกาศกําหนดการ
ประทับตราใหจําหนายเนื้อสัตวตอไป
๔.๓ ปญหาการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว

ตามท่ีการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวตามมาตรา ๒๒ ซึ่งเปนขอยกเวนของกฎหมาย ทําใหเกิด
ปญหาในทางปฏิบัติ ในบางพ้ืนท่ีมีการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวและนําเนื้อสัตวท่ีฆานอกโรงฆาสัตว ไปขายใน
ทองท่ีอ่ืนท่ีมีโรงฆาสัตว ทําใหเนื้อสัตวท่ีฆานอกโรงฆาสัตวซึ่งมีตนทุนการผลิตต่ํากวา ไปตีราคาแขงขันกับ
เนื้อสัตวท่ีฆาในโรงฆาสัตวท่ีดําเนินการถูกตองแตมีตนทุนสูงกวา อีกท้ังในบางกรณีมีการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว
ตามมาตรา ๒๒ (๑)-(๓) จริง แตไมดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกําหนดในกฎกระทรวงวาดวยขอกําหนดในการฆา



๓๖

สัตวนอกโรงฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือยิ่งซ้ํารายไปกวานั้น คือ ฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวโดยไมเขาขอยกเวนตาม
มาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ แนวทางในการแกไข
ปญหาซึ่งจะสงผลดีในระยะยาว คือ แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยกําหนดใหการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวมีขอจํากัดท่ีมากข้ึน ใหการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวเปน
ขอยกเวนของกฎหมาย สามารถกระทําไดในกรณีจําเปนเทานั้น ท้ังนี้ เพ่ือคุมครองผูบริโภคใหไดบริโภคเนื้อสัตว
ท่ีถูกสุขอนามัย
๔.๔ ปญหาการขนสงเนื้อสัตว

หลักการของพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ .ศ. ๒๕๓๕
ยังไมครอบคลุมถึงสุขอนามัยในการขนสงเนื้อสัตวซึ่งเปนปจจัยสําคัญ เนื่องจาก แมไดมีการฆาสัตวอยางถูก
สุขอนามัยในโรงฆาสัตวท่ีไดมาตรฐาน แตหากตอนขนสงเนื้อสัตวไปยังตลาดหรือผูบริโภคมีการขนสงโดย
ไมคํานึงถึงสุขอนามัยในการขนสง ในระหวางขนสงอาจมีการปนเปอนเชื้อโรคหรือสิ่งตางๆ อันมีผลตอผูบริโภค
ได แนวทางในการแกไขปญหาซึ่งจะสงผลดีในระยะยาว คือ แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว
และจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเพ่ิมมาตราใหอํานาจรัฐมนตรีออกประกาศกําหนดเก่ียวกับสุขอนามัย
การขนสงเนื้อสัตว เพ่ือใหรัฐมนตรีกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับสุขอนามัยการขนสงเนื้อสัตว ไวในประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ท้ังนี้ เพ่ือใหพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
ครอบคลุมถึงสุขอนามัยในการขนสงเนื้อสัตวดวย ซึ่งมาตรการดังกลาวยอมคุมครองผูบริโภคใหไดบริโภค
เนื้อสัตวท่ีปลอดภัยอยางแทจริง
๔.๕ ปญหาการตรวจสอบยอนกลับ

ตามท่ีฟารมเลี้ยงไกท่ีสงเขาโรงฆาสัตวปกเพ่ือการสงออก จะตองมีการกรอกแบบ สพส. ๐๐๑
(LSC. 001) รายงานการตรวจไก/เปดท่ีฟารม (Poultry Inspection Report at Farm) จึงสามารถตรวจสอบ
ไดโดยระบบเอกสาร นอกจากนี้แลว การตรวจสอบยอนกลับของโรงฆาสัตวปกท่ีไดมาตรฐานสามารถตรวจสอบ
ยอนกลับไดวาสัตวปกมาจากฟารมใดนั้น เปนระบบท่ีแตละผูประกอบการเปนผูคิดคนเพ่ือใชภายในโรงฆา
สัตวปกของตนเอง แตก็จํากัดอยูเพียงการตรวจสอบจากโรงฆาสัตวปกไปยังฟารมเทานั้น ยังไมมีระบบการ
ตรวจสอบยอนกลับจากโรงฆาสัตวปกไปยังผูบริโภค สวนโรงฆาสัตวปกท่ียังไมไดมาตรฐานยังไมมีระบบ
ตรวจสอบยอนกลับแตประการใด ผูเขียนมีความเห็นวาการประทับตราท่ีเนื้อสัตวปกตาม มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง
เปนระบบการตรวจสอบยอนกลับอยางหนึ่ง ในสวนนี้จึงเห็นควรแกไขเพ่ิมเติม มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง กําหนด
เพ่ิมเติมให “เม่ือไดฆาสัตวแลว หามมิใหผูใดนําเนื้อสัตวออกจากโรงฆาสัตวกอนท่ีพนักงานเจาหนาท่ี
ประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตวนั้นแลว ท้ังนี้ การประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตว ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด” เพ่ือใชมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๓๕
ใหรัฐมนตรีออกประกาศกําหนดการประทับตราใหจําหนายเนื้อสัตวตอไป ท้ังนี้ การประทับตราใหจําหนาย
เนื้อสัตว เปนวิธีการตรวจสอบยอนกลับอยางหนึ่ง เพ่ือใหทราบถึงท่ีมาของเนื้อสัตวท่ีบริโภค
๔.๖ ปญหาพฤติกรรมผูบริโภค

ตามท่ีผูบริโภคยังไมใหความสําคัญกับความปลอดภัยของอาหารมากนัก โดยเฉพาะการ
บริโภคเนื้อสัตว ทําใหการฆาสัตวในโรงฆาสัตวท่ีไมไดรับอนุญาต และการฆาสัตวท่ีไมไดมาตรฐาน ไมถูก
สุขลักษณะจึงยังคงมีอยูและยังคงอยูได ในสวนนี้ผูเขียนมีความเห็นวาควรใหความรูโดยการประชาสัมพันธการ
บริโภคเนื้อสัตว การเลือกซื้อเนื้อสัตว และผลของการบริโภคเนื้อสัตวท่ีไมถูกสุขอนามัยซึ่งจะมีผลตอสุขภาพ
เพ่ือใหผูบริโภคใหความสําคัญกับการบริโภคเนื้อสัตว และการเลือกซื้อเนื้อสัตว ซึ่งจะสงผลใหผูประกอบการฆา
สัตวท่ีดําเนินการไมไดมาตรฐานหรือไมชอบดวยกฎหมายไมสามารถอยูได
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๔.๗ ปญหาการปรับปรุงโรงฆาสัตว
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมท้ังกฎกระทรวง

ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
มิไดกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการปรับปรุงโรงฆาสัตวไว ฉะนั้น จึงตองตีความใหเปนไปตามเจตนารมณของ
กฎหมาย หากการปรับปรุงโรงฆาสัตวเพียงเล็กนอย ไมมีผลกระทบตอโครงสรางของโรงฆาสัตว ผูประกอบการ
สามารถดําเนินการไดโดยเสรี แตหากปรับปรุงโรงฆาสัตวในลักษณะอยางใหญ มีผลกระทบตอโครงสรางของ
โรงฆาสัตว โดยเฉพาะอยางยิ่ง การปรับปรุงในลักษณะท่ีเปนการสรางข้ึนใหม เชน ทุบโรงฆาสัตวเดิมท้ิงแลว
สรางข้ึนใหม กรณีดังกลาวถือวาเปนการสรางโรงฆาสัตวข้ึนใหม ตองดําเนินการขออนุญาตตั้งโรงฆาสัตว
ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบ
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
พ.ศ. ๒๕๕๕
๔.๘ ปญหาการควบคุมโรงชําแหละสัตว

โรงชําแหละสัตว เปนสถานท่ีสําหรับนําสัตวท่ีตายแลว มาชําแหละเปนชิ้นสวนตางๆ ไมมี
ข้ันตอนการฆาสัตว จึงไมอยูภายใตพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
แตสถานท่ีดังกลาวจําเปนตองจัดการระบบสุขอนามัยเชนเดียวกับโรงฆาสัตว จึงจําเปนตองแกไขกฎหมายให
ครอบคลุมถึงโรงชําแหละสัตวดวย ซึ่งในปจจุบันในบางพ้ืนท่ีมีโรงชําแหละสัตวท่ีจําเปนตองควบคุม อยางไร
ก็ตาม แมโรงชําแหละสัตว ไมอยูภายใตพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
แตอยูภายใตกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนตน
๔.๙ ปญหาการจัดเก็บอากรการฆาสัตว และคาธรรมเนียมซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับการฆาสัตว

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตอบขอหารือกรมปศุสัตว รวม ๒ เรื่อง เก่ียวกับการ
จัดเก็บอากรการฆาสัตว และคาธรรมเนียมท่ีเก่ียวเนื่องจากการฆาสัตว กรณีโรงฆาสัตวขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินหนึ่ง ไปตั้งในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอีกทองท่ีหนึ่ง กรณีดังกลาว รายไดจากอากรการ
ฆาสัตว และคาธรรมเนียมท่ีเก่ียวเนื่องจากการฆาสัตว เปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีโรงฆาสัตวตั้งอยู
ตามพระราชบัญญัติรายไดเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๗ และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๕ และฉบับท่ีแกไขเพ่ิมเติม จากการวินิจฉัยของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีและขอกฎหมาย
ดังกลาวขางตน สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีนโยบายจะสรางโรงฆาสัตวนอกเขตพ้ืนท่ี
ตัดงบประมาณไมสรางโรงฆาสัตว เนื่องจากหากสรางโรงฆาสัตวแลวก็ไมสามารถจัดเก็บรายไดมาเปนของตนได
รวมท้ังโรงฆาสัตวขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตั้งอยูนอกเขตพ้ืนท่ี องคกรปกครองสวนทองถ่ินเจาของ
โรงฆาสัตวก็ไมพยายามปรับปรุงซอมแซมโรงฆาสัตว หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเจาของโรงฆาสัตวได
ยกเลิกการดําเนินการโรงฆาสัตวไป เนื่องจากโรงฆาสัตวท่ีตั้งนอกเขตพ้ืนท่ี ไมกอใหเกิดรายไดแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ
๔.๑๐ ปญหาเกี่ยวกับอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ี

พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ไมไดกําหนดไวชัดเจน
วาใหพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งแตงตั้งโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูมีอํานาจจัดเก็บอากรการฆาสัตว และ
คาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของ จึงอาจทําใหเกิดความสับสนแกประชาชนท่ีประสงคจะฆาสัตวได จึงควรแกไข
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดใหชัดเจนวาพนักงานเจาหนาท่ี
ซึ่งแตงตั้งโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในการรับแจงการฆาสัตว และจัดเก็บอากรการฆาสัตว
และคาธรรมเนียมท่ีเก่ียวของกับการฆาสัตว
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๔.๑๑ ปญหาการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕

การดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังมีนอย เนื่องจากพนักงานเจาหนาท่ีไมมีอํานาจในการจับกุมผูกระทําความผิด ตางจาก
สารวัตรกรมปศุสัตว ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ๒๔๙๙ ซึ่งมาตรา ๓๘ ใหอํานาจสารวัตร
กรมปศุสัตวจับกุมผูกระทําความผิดได พนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ มีอํานาจเพียงรองทุกขกลาวโทษวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
ฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ เม่ือรองทุกขกลาวโทษแลว เปนอํานาจของพนักงานสอบสวน
จะตองดําเนินการสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สรุปสํานวนการสอบสวนไปยัง
พนักงานอัยการ เพ่ือพนักงานอัยการพิจารณาฟองคดีตอศาลตอไป ท้ังนี้ รายละเอียดเปนไปตามคูมือพนักงาน
เจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งผูเขียนไดเปนผูจัดทํา
เนื้อหากวารอยละ ๘๐ ของคูมือฉบับดังกลาว



บทที่ ๕
เปรียบเทียบพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕

กับรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ....

ตามท่ีไดกลาวมาแลวในบทท่ี ๓ วาปจจุบันไดมีการเสนอใหยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการ
ฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยไดมีการยกรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือ
การจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... ซึ่งรางพระราชบัญญัติดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร
ในสมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี แตตอมาไดมีการยุบสภา และภายหลังการเลือกตั้งใหมและ
คณะรัฐมนตรีชุดใหมซึ่งมีนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ไดเขาปฏิบัติหนาท่ี กระทรวงเกษตร
และสหกรณไดถอนรางพระราชบัญญัติของกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีคางอยูท่ีรัฐสภารวม ๘ ฉบับ โดย
๔ ฉบับ เปนรางพระราชบัญญัติของกรมปศุสัตว ซึ่งมีรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ. .... รวมอยูดวย กลับคืนมาเพ่ือใหหนวยงานผูเสนอทบทวนและพิจารณาความสอดคลองกับ
นโยบายรัฐบาล และกรมปศุสัตวไดเสนอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอรางพระราชบัญญัติของ
กรมปศุสัตว จํานวน ๔ ฉบับ ซึ่งรวมท้ังรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ....
แตผลปรากฏวากระทรวงเกษตรและสหกรณมิไดยืนยันรางพระราชบัญญัติ ท้ัง ๘ ฉบับ สงผลใหราง
พระราชบัญญัติท้ังหมดของกระทรวงเกษตรและสหกรณท่ีคางการพิจารณาอยูท่ีรัฐสภาตองตกไป ทําใหตองเริ่ม
กระบวนการเสนอรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... ใหมท้ังหมดทุก
กระบวนการ และกรมปศุสัตวไดเสนอเรื่องไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณเพ่ือเสนอรางพระราชบัญญัติท้ัง
๔ ฉบับ เพ่ือใหคณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการ ซึ่ งคณะรัฐมนตรีได เห็นชอบในหลักการของราง
พระราชบัญญัติท้ัง ๔ ฉบับ และขณะนี้รางพระราชบัญญัติดังกลาวไดอยูระหวางการพิจารณาของรัฐสภา ซึ่งอยู
ในข้ันตอนเดียวกับกอนท่ีจะมีการยุบสภาในรัฐบาลชุดกอน จากขอเท็จจริงและข้ันตอนกระบวนการตางๆ
จะเห็นไดวา หากการเมืองไมนิ่งมีการยุบสภา หรือเปลี่ยนรัฐบาล ทําใหระยะเวลาการเสนอกฎหมายเพ่ือใหมีผล
บังคับใชตองยืดเวลาออกไป ไมมีกําหนด ในชั้นนี้ ผูเขียนจึงขอนํารางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว
เพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลวเสร็จ เรื่องเสร็จท่ี
๖๕๑/๒๕๕๓ แมรางพระราชบัญญัติดังกลาวยังไมเปนท่ียุติ ยังมีการแกไขเพ่ิมเติมไดตลอดเวลา แตผูเขียน
เห็นวารางพระราชบัญญัติดังกลาวมีความนิ่งอยูในระดับหนึ่ง อีกท้ัง ผูเขียนไดเขารวมชี้แจงรางพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... ตอคณะกรรมการกฤษฎีกาทุกครั้ง จึงมีความรูความเขาใจ
ในรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... ในระดับหนึ่ง จึงขอนําเสนอการ
เปรียบเทียบรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... กับ พระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ไวในคูมือเลมนี้ เพ่ือใหเนื้อหาครบถวนสมบูรณและมี
ความหลากหลายในเชิงเนื้อหา
๕.๑ คํานิยาม

ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
กําหนดคํานิยามไวดังนี้ คือ สัตว เนื้อสัตว โรงพักสัตว โรงฆาสัตว คณะกรรมการ พนักงานตรวจโรคสัตว
พนักงานเจาหนาท่ี อธิบดี และรัฐมนตรี ตามรางมาตรา ๔ แหงรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... กําหนดคํานิยามไวดังนี้ สัตว เนื้อสัตว การประกอบกิจการฆาสัตว โรงฆาสัตว
โรงพักสัตว การจําหนายเนื้อสัตว คณะกรรมการ คณะกรรมการประจําจังหวัด จังหวัด องคกรปกครองสวน-



๔๐

ทองถ่ิน พนักงานตรวจโรคสัตว พนักงานเจาหนาท่ี พนักงานทองถ่ิน นายทะเบียน ผูอนุญาต ใบอนุญาต อธิบดี
และรัฐมนตรี ซึ่งคํานิยามท่ีสําคัญและแตกตางจากพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. ๒๕๓๕ มีดังนี้

๕.๑.๑ คํานิยาม “สัตว”
ตามรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... กําหนด

คํานิยาม “สัตว” หมายความวา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร นกกระจอกเทศ ไก เปด หาน และสัตวอ่ืนตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง มีสาระสําคัญแตกตางจากคํานิยาม “สัตว” ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ คือ ตัดคําวาสัตวท่ีมิใชสัตวปาออก และไดเพ่ิมไก เปด หาน เปนสัตวใน
พระราชบัญญัติโดยตรง นอกจากนี้ ยังเพ่ิมเติมใหนกกระจอกเทศเปนสัตวตามพระราชบัญญัติเพ่ิมเติมอีกดวย
สวนการกําหนดสัตวอ่ืนโดยออกเปนกฎกระทรวงนั้น ยังคงหลักการเดิม

๕.๑.๒ คํานิยาม “การประกอบกิจการฆาสัตว”
ตามรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... กําหนด

คํานิยาม “การประกอบกิจการฆาสัตว” หมายความวา การดําเนินการฆาสัตวในโรงฆาสัตวเพ่ือการจําหนาย
เนื้อสัตว ฉะนั้น คําวาการประกอบกิจการฆาสัตว จึงเปนคําท่ีนํามาใชแทนคําวาการฆาสัตวตั้งโรงฆาสัตว
โรงพักสัตว และการฆาสัตว ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕

๕.๑.๓ คํานิยาม “การจําหนายเนื้อสัตว”
ตามรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... กําหนด

คํานิยาม “การจําหนายเนื้อสัตว” หมายความวา การนําเนื้อสัตวออกขาย จาย แจก แลกเปลี่ยน ให ท้ังนี้
เพ่ือประโยชนในทางการคา และใหหมายความรวมถึงการมีไวในครอบครองซึ่งเนื้อสัตวเพ่ือการจําหนายดวย
ท้ังนี้ คํานิยามการจําหนายเนื้อสัตว เปนคําท่ีกําหนดเพ่ิมเติมข้ึนมา เพ่ือมุงเนนวาการฆาสัตวท่ีจะอยูภายใต
พระราชบัญญัตินี้ ตองเปนการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเทานั้น ตางจากพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายในทางการคา แตใน
ตัวบทมิไดเขียนไวชัดเจน ตองใชหลักการตีความตามเจตนารมณ

๕.๑.๔ คํานิยาม “คณะกรรมการ”
ตามรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... กําหนด

คํานิยาม “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบกิจการฆาสัตว ท้ังนี้ ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการ ซึ่งตามพระราชบัญญัติควบคุมกาฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
หมายความวา คณะกรรมการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว นอกจากนี้องคประกอบของ
คณะกรรมการยังมีความแตกตางกันดวย

๕.๑.๕ คํานิยาม “คณะกรรมการประจําจังหวัด”
ตามรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... กําหนด

คํานิยาม “คณะกรรมการประจําจังหวัด” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการ
ฆาสัตวประจําจังหวัด ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
ไมมีคณะกรรมการประจําจังหวัด มีเพียงคณะกรรมการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตวซึ่งเปน
คณะกรรมการในสวนกลางเทานั้น ไมมีคณะกรรมการในระดับพ้ืนท่ี

๕.๑.๖ คํานิยาม “จังหวัด”
ตามรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... กําหนด

คํานิยาม “จังหวัด” ใหหมายความรวมถึงกรุงเทพมหานครดวย ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว
และจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ไมมีคํานิยามดังกลาว



๔๑

๕.๑.๗ คํานิยาม “องคกรปกครองสวนทองถิ่น”
ตามรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... กําหนด

คํานิยาม “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง ท้ังนี้ ไมรวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด
คํานิยามดังกลาวเพ่ิมเติมข้ึนใหม ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
ไมมีคํานิยามดังกลาว

๕.๑.๘ คํานิยาม “พนักงานตรวจโรคสัตว”
ตามรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... กําหนด

คํานิยาม “พนักงานตรวจโรคสัตว” หมายความวา ผูซึ่งผูบริหารสวนทองถ่ินหรือคณะผูบริหารทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแตงตั้งใหมีอํานาจหนาท่ีตรวจโรคในสัตวหรือเนื้อสัตวตามพระราชบัญญัตินี้ ภายใน
เขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ท้ังนี้ คํานิยามพนักงานตรวจโรคสัตวดังกลาว มีความแตกตางจากคํานิยาม
พนักงานตรวจโรคสัตว ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยตาม
รางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เทานั้น ท่ีมีอํานาจแตงตั้งพนักงานตรวจโรคสัตวได โดยคุณสมบัติตองเปนไปตามรางมาตรา ๓๑ คือ ตองแตงตั้ง
จากสัตวแพทย หรือบุคคลซึ่งผานการศึกษาและฝกอบรมดานการตรวจโรคในสัตวหรือการตรวจเนื้อสัตวจากใน
ประเทศหรือตางประเทศตามหลักสูตรท่ีกรมปศุสัตวกําหนดและไดรับการรับรองจากสัตวแพทยสภาและไดรับ
การข้ึนทะเบียนไวกับกรมปศุสัตว ตางจากพนักงานตรวจโรคสัตวตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมี ๒ ประเภท คือ พนักงานตรวจโรคสัตวท่ีแตงตั้งโดยกรมปศุสัตว และ
พนักงานตรวจโรคสัตวท่ีแตงตั้งโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นอกจากนี้ การแตงตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว
สามารถแตงตั้งจากบุคคลใดก็ได มิไดจํากัดเพียงแคสัตวแพทยเทานั้น

๕.๑.๙ คํานิยาม “พนักงานเจาหนาท่ี”
ตามรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... กําหนด

คํานิยาม “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซึ่งอธิบดีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้
คํานิยามพนักงานเจาหนาท่ีตามรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ....
กําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีมีเพียงประเภทเดียว คือ บุคคลท่ีอธิบดีกรมปศุสัตวแตงตั้ง ตางจากพนักงาน
เจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกําหนดใหพนักงาน
เจาหนาท่ีมีถึง ๓ ประเภท คือ พนักงานเจาหนาท่ีซึ่งแตงตั้งโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
พนักงานเจาหนาท่ีซึ่งแตงตั้งโดยอธิบดีกรมปศุสัตว และพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งแตงตั้งโดยองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน

๕.๑.๑๐ คํานิยาม “พนักงานทองถิ่น”
ตามรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... กําหนด

คํานิยาม “พนักงานทองถ่ิน” หมายความวา ผูซึ่งผูบริหารทองถ่ินหรือคณะผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครอง
สวนทอง ถ่ินแต งตั้ ง ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ท้ั งนี้  คํ านิ ยามดั งกล าว เ พ่ิม เติม ข้ึนใหม
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ไมมีคํานิยามดังกลาว การกําหนด
พนักงานทองถ่ินเพ่ิมข้ึนมาเพ่ือมาทําหนาท่ีรับแจงการฆาสัตวและจัดเก็บอากรการฆาสัตว และคาธรรมเนียม
จากการฆาสัตว ซึ่งเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีโรงฆาสัตวตั้งอยู
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๕.๑.๑๑ คํานิยาม “นายทะเบียน”
ตามรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... กําหนด

คํานิยาม “นายทะเบียน” หมายความวา ผูซึ่งอธิบดีแตงตั้งใหเปนนายทะเบียน ท้ังนี้ คํานิยามดังกลาวเพ่ิมเติม
ข้ึนใหม ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ไมมีคํานิยามดังกลาว

๕.๑.๑๒ คํานิยาม “ใบอนุญาต”
ตามรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... กําหนด

คํานิยาม “ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตใหประกอบกิจการฆาสัตว กําหนดใหเรียกชื่อตางจาก
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเรียกวา ใบอนุญาตตั้ง
โรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
๕.๒ รัฐมนตรีผูรักษาการตามรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ....

ตามรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... กําหนด
คํานิยาม “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งไมเปลี่ยนแปลงไปจากท่ี
กําหนดไวในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ แตเม่ือมาพิจารณาในราง
มาตรา ๕ กําหนดใหรัฐมนตรีผูรักษาตามพระราชบัญญัติมี ๒ คน คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ อํานาจในการออกกฎหมายของรัฐมนตรีท้ังสองคน
ดังกลาว ยังกําหนดไวอยางชัดเจนวาใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณมีอํานาจออกกฎกระทรวง
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ แตถาเปนกฎกระทรวงเก่ียวกับการกําหนดอากร คาธรรมเนียม และ
คาใชจาย รวมท้ังการลดหรือยกเวนอากร คาธรรมเนียมและคาใชจายตามพระราชบัญญัตินี้ ตองเปนการใช
อํานาจรวมกันของรัฐมนตรีท้ังสองกระทรวง นอกจากนี้ การออกประกาศตามรางมาตรา ๓๒ ซึ่งเก่ียวกับแบบ
แจงการฆาสัตว และแบบตอบรับการแจงการฆาสัตว ใหเปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
เนื่องจากกรณีดังกลาวเก่ียวของกับการจัดเก็บอากรการฆาสัตวและคาธรรมเนียมเก่ียวกับการฆาสัตว ซึ่งเปน
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีโรงฆาสัตวตั้งอยู
๕.๓ คณะกรรมการตามรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ....

ตามรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... กําหนดใหมี
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ ๒ ชุด คือ คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบกิจการฆาสัตว กับ
คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆาสัตวประจําจังหวัด โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้

๕.๓.๑ คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบกิจการฆาสัตว
ตามรางมาตรา ๖ แหงรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว

พ.ศ. .... กําหนดใหคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบกิจการฆาสัตว ประกอบดวย ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เปนประธาน อธิบดีกรมการคาภายใน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน อธิบดีกรมอนามัย เลขาธิการคณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค เลขาธิการสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และนายกสัตวแพทยสภา
เปนกรรมการโดยตําแหนง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณแตงตั้งจํานวน
ไมเกินสามคน เปนกรรมการ โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตวเปนกรรมการและเลขานุการ ท้ังนี้ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งไมมีในคณะกรรมการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น ตองมีความรู ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณในดานการคา การลงทุน
หรือการประกอบกิจการฆาสัตว
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นอกจากนี้ ตามรางมาตรา ๙ กําหนดใหคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบกิจการฆาสัตว
มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้

(๑) ใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการกําหนดมาตรการเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหมีการ
ประกอบกิจการฆาสัตวท่ีไดมาตรฐานตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) ใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา๑๔
(๓) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณตามพระราชบัญญัตินี้
(๔) กํากับดูแลการอนุญาตและการประกอบกิจการฆาสัตวใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนด

ในพระราชบัญญัตินี้
(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้

๕.๓.๒ คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆาสัตวประจําจังหวัด
ตามรางมาตรา ๑๗ แหงรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว

พ.ศ. .... กําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆาสัตวประจําจังหวัด ประกอบดวย
(๑) ในกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนประธาน ผูแทน

กรมควบคุมมลพิษ ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม และผูแทนกรมอนามัย
เปนกรรมการ

(๒) ในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน
กรรมการ ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด เปนกรรมการ

นอกจากนี้ ในการพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตในกรุงเทพมหานคร ใหผูอํานวยการเขตใน
พ้ืนท่ีท่ีจะมีการประกอบกิจการฆาสัตวเปนกรรมการเพ่ิมข้ึนอีกเขตละ ๑ คน ในจังหวัดอ่ืนนอกจาก
กรุงเทพมหานคร ใหผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะมีการประกอบกิจการฆาสัตวเปนกรรมการเพ่ิมข้ึน
อีกองคกรปกครองสวนทองถ่ินละ ๑ คน โดยใหนายทะเบียนเปนกรรมการและเลขานุการ

ท้ังนี้ อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆาสัตวประจํา
จังหวัด เปนไปตามรางมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ มาตรา๒๑ และมาตรา ๒๒ กลาวคือ คณะกรรมการพิจารณา
แผนงานการประกอบกิจการฆาสัตวประจําจังหวัด มีอํานาจหนาท่ีพิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานการ
ประกอบกิจการฆาสัตว กลาวคือ กอนจะกอสรางโรงฆาสัตว โรงพักสัตว ผูขอรับใบอนุญาตตองยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตพรอมกับแผนงานการประกอบกิจการฆาสัตวตอนายทะเบียน และแผนงานการประกอบกิจการ
ฆาสัตวตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆาสัตวประจําจังหวัด
ผูขอรับใบอนุญาตจึงจะดําเนินการยื่นคําขออนุญาตกอสรางโรงฆาสัตว โรงพักสัตว ตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคารหรือกฎหมายโรงงาน และดําเนินการกอสรางโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และติดตั้งเครื่องจักรและ
อุปกรณในการประกอบกิจการฆาสัตว เม่ือผูขอรับใบอนุญาตกอสรางโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และติดตั้ง
เครื่องจักรพรอมอุปกรณเสร็จสมบูรณแลว ก็ตองแจงใหคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการ
ฆาสัตวประจําจังหวัด ตรวจสอบวาตนไดกอสรางเปนไปตามแผนงานการประกอบกิจการฆาสัตวท่ีไดรับความ
เห็นชอบหรือไม หากคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆาสัตวประจําจังหวัด เห็นวากอสราง
ไมเปนไปตามแผนก็ตองใหผูขอรับใบอนุญาตแกไขปรับปรุง หรือหากเห็นวาการกอสรางเปนไปตามแผน ก็เสนอ
ความเห็นตอผูอนุญาตเพ่ือพิจารณาออกใบอนุญาตใหกับผูขอรับใบอนุญาตตอไป
๕.๔ การขออนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว

การขออนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว กําหนดไวในหมวด ๒ ตั้งแตรางมาตรา ๑๕-
มาตรา ๓๐ ท้ังนี้ มีสาระสําคัญ ดังนี้
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ข้ันตอนท่ี ๑ ผูประสงคจะประกอบกิจการฆาสัตว ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอนายทะเบียน
พรอมดวยแผนงานการประกอบกิจการฆาสัตว

ข้ันตอนท่ี ๒ เม่ือนายทะเบียนไดรับคําขอและไดตรวจสอบคําขอ รวมท้ังเอกสารและหลักฐาน
วาถูกตองครบถวนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแลว ใหเสนอคณะกรรมการ
พิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆาสัตวประจําจังหวัด ท่ีโรงฆาสัตวนั้นตั้งอยูเพ่ือพิจารณาใหความ
เห็นชอบแผนงานการประกอบกิจการฆาสัตว

ข้ันตอนท่ี ๓ เม่ือแผนงานการประกอบกิจการฆาสัตวไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆาสัตวประจําจังหวัดแลว ใหผูขอรับใบอนุญาตดําเนินการยื่นคําขอ
อนุญาตกอสรางโรงฆาสัตว โรงพักสัตว ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายโรงงาน และ
ดําเนินการกอสรางโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณในการประกอบกิจการฆาสัตว

ข้ันตอนท่ี ๔ เม่ือผูขอรับใบอนุญาตไดกอสรางโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และติดตั้งเครื่องจักร
และอุปกรณเสร็จสมบูรณแลว ใหแจงคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆาสัตวประจํา
จังหวัด ตรวจสอบวากอสรางเปนไปตามแผนงานการประกอบกิจการฆาสัตวท่ีไดรับความเห็นชอบหรือไม

หากคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆาสัตวประจําจังหวัด เห็นวา
กอสรางไมเปนไปตามแผนก็ตองใหผูขอรับใบอนุญาตแกไขปรับปรุง (บางกรณีไมสามารถแกไขปรับปรุงได) หรือ
หากเห็นวาการกอสรางเปนไปตามแผน ใหเสนอความเห็นตอผูอนุญาตเพ่ือพิจารณา

ข้ันตอนท่ี ๕ ผูอนุญาตพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ี
ไดรับความเห็นจากคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆาสัตวประจําจังหวัด

ข้ันตอนท่ี ๖ หากผูขอรับใบอนุญาตไมเห็นดวยกับคําสั่งของผูอนุญาต ผูขอรับใบอนุญาตมี
สิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบกิจการฆาสัตว ภายใน ๓๐ วันนับแตไดรับหนังสือแจง
คําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบกิจการฆาสัตว เปนท่ีสุด หากผูขอรับใบอนุญาต
ไมพอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบกิจการฆาสัตว สามารถฟองรองตอศาลปกครองได
๕.๕ ข้ันตอนการฆาสัตวในโรงฆาสัตว

ตามรางมาตรา ๓๒ กําหนดใหผูประสงคจะฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว ใหแจงจํานวน
สัตวท่ีจะฆา วันและเวลาท่ีจะดําเนินการฆาสัตว และชื่อของโรงฆาสัตวตอพนักงานทองถ่ิน ตามแบบท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด และเสียอากรการฆาสัตวตามอัตราท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง เม่ือไดเสียอากรการฆาสตวตามวรรคหนึ่งแลว ใหพนักงานทองถ่ินออกหลักฐานการรับแจงเปน
หนังสือใหแกผูแจง โดยกําหนดวันและเวลาในการฆาสัตวตามแบบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศกําหนด ท้ังนี้ ข้ันตอนดังกลาวยังคงหลักการเดิมตามมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆา
สัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีแตกตางคือ การรับแจงการฆาสัตวและการตอบรับการแจงการฆา
สัตว ตามรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ี
ของพนักงานทองถ่ิน ซึ่งในปจจุบันเปนอํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เนื่องจากอากรการฆาสัตวเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีโรงฆาสัตวตั้งอยู นอกจากนี้ การฆาสัตว
ตามรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... เสียอากรการฆาสัตวอยางเดียว
สวนคาธรรมเนียมโรงฆาสัตว และคาธรรมเนียมโรงพักสัตวนั้น ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไปออกขอกําหนด
เปนการภายในเอง

ตามรางมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔ ยังคงหลักการเดิม ผูประสงคจะฆาสัตวเพ่ือการจําหนาย
เนื้อสัตวตองนําสัตวไปยังโรงพักสัตว และตองฆาสัตวนั้นในโรงฆาสัตวตามวันและเวลาท่ีพนักงานทองถ่ิน
กําหนด และหามมิใหผูใดนําสัตวออกจากโรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตว เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานตรวจ
โรคสัตว จุดท่ีแตกตาง คือ พนักงานตรวจโรคสัตวเขามามีอํานาจแทนพนักงานเจาหนาท่ี ซึ่งอํานาจดังกลาวตาม
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พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ี
แตตามรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... กําหนดเพ่ิมเติมอํานาจใหกับ
พนักงานตรวจโรคสัตว ดังจะเห็นไดจากในข้ันตอนการตรวจโรคสัตว ท้ังกอนการฆาและหลังการฆา
ตามรางมาตรา ๓๕ และรางมาตรา ๓๖ นอกจากกําหนดใหพนักงานตรวจโรคสัตวมีอํานาจในการตรวจโรคสัตว
ท้ังกอนการฆาและหลังการฆาแลว ยังเพ่ิมอํานาจใหพนักงานตรวจโรคสัตวมีอํานาจสั่งงดการฆาสัตวและแยก
สัตวไวเพ่ือตรวจพิสูจน กรณีตรวจโรคสัตวกอนการฆา ถาสัตวไมเปนโรค โรคระบาด หรือเหมาะสมท่ีจะใช
เนื้อสัตวนั้นเปนอาหาร พนักงานตรวจโรคสัตวมีอํานาจสั่งใหฆาสัตวนั้นได แตหากสัตวเปนโรค โรคระบาด
หรือไมเหมาะสมท่ีจะใชเนื้อสัตวนั้นเปนอาหารพนักงานตรวจโรคสัตวมีอํานาจสั่งงดการฆาสัตวและแจงตอ
พนักงานทองถ่ินเพ่ือคืนเงินอากรการฆาสัตวแกผูประสงคจะฆาสัตว และกรณีท่ีเกิดโรคระบาดหรือมีเหตุอันควร
สงสัยวาสัตวท่ีจะฆาเปนโรคระบาด ใหพนักงานตรวจโรคสัตวปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว
นอกจากนี้ กรณีตรวจโรคสัตวหลังการฆา หากเนื้อสัตวของสัตวท่ีไดฆาเปนโรค โรคระบาด หรือไมเหมาะสมท่ี
จะใชเนื้อสัตวนั้นเปนอาหาร พนักงานตรวจโรคสัตวมีอํานาจทําลายเนื้อสัตวนั้นท้ังหมดหรือบางสวน หรือสั่งให
จัดทําใหเปนเนื้อสัตวท่ีเหมาะสมสําหรับการบริโภคกอนได หากเนื้อสัตวนั้นไมเปนโรค โรคระบาด และ
เหมาะสมใชเปนอาหารได พนักงานตรวจโรคสัตวมีอํานาจในการรับรองใหจําหนายเนื้อสัตว

ตามรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... จะเห็นไดวา
พนักงานทองถ่ิน ไดเขามามีอํานาจหนาท่ีในการรับแจงการฆาสัตว และออกหลักฐานแบบตอบรับการแจงการ
ฆาสัตว สวนพนักงานตรวจโรคสัตว มีอํานาจในการสั่งการภายในโรงฆาสัตว ซึ่งเปนอํานาจของพนักงาน
เจ าหนา ท่ีตามพระราชบัญญัติ ควบคุมการฆาสัตวและจํ าหนาย เนื้ อสั ตว  พ .ศ . ๒๕๓๕ ท้ังหมด
ตามรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... พนักงานเจาหนาท่ีจะไมเขามา
เก่ียวของในข้ันตอนกระบวนการฆาสัตวเลย ยกเวนการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวตามรางมาตรา ๓๙ วรรคสี่
ตามรางกฎหมายฉบับใหมพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจหลักในการดําเนินการกับผูกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติ
๕.๖ ข้ันตอนการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว

ตามรางมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง กําหนดหามมิใหฆาสัตวเพ่ือการจําหนายนอกโรงฆาสัตว
ซึ่งยังคงหลักการเดิมตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
แตขอยกเวนใหฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวไดมีความแตกตาง โดยในรางกฎหมายใหมกําหนดใหการฆาสัตวนอก
โรงฆาสัตวสามารถทําไดยากข้ึน กลาวคือ ในกรณีทองท่ีใดไมมีโรงฆาสัตว หรือกรณีมีเหตุสมควรเปนพิเศษให
ผูวาราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบกิจการฆาสัตวมีอํานาจ
ประกาศยกเวนใหฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวได หรือหากกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือจําเปนเรงดวนไมสามารถดําเนินการ
ดังกลาวได ผูประสงคจะฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตวนอกโรงฆาสัตวตองไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาท่ี ท้ังนี้ ข้ันตอนการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายนอกโรงฆาสัตวตองเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
๕.๗ การจําหนายเนื้อสัตวของสัตวท่ีตายโดยมิไดถูกฆา

ตามรางมาตรา ๓๗ ยังคงหลักการตามมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว
และจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ กลาวคือ ในรางมาตรา ๓๗ กําหนดใหผูประสงคจะจําหนายเนื้อสัตวของ
สัตวท่ีตายโดยมิไดถูกฆา ใหนําเนื้อสัตวนั้นซึ่งอยูในสภาพท่ียังมิไดชําแหละไปใหพนักงานตรวจโรคสัตวตรวจ
หรือในกรณีท่ีไมสามารถนําเนื้อสัตวไปใหพนักงานตรวจโรคสัตวตรวจได จะขอใหพนักงานตรวจโรคสัตวไป
ตรวจเนื้อสัตวนั้นก็ได ท้ังนี้ ตองเสียคาธรรมเนียมการรับรองใหจําหนายเนื้อสัตวและคาใชจายของพนักงาน
ตรวจโรคสัตวตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง เม่ือพนักงานตรวจโรคสัตวไดตรวจแลวเห็นวาเปนเนื้อสัตวท่ีจะใช
เปนอาหารไดใหพนักงานตรวจโรคสัตวรับรองใหจําหนายเนื้อสัตวนั้น ในกรณีท่ีพนักงานตรวจโรคสัตวเห็นวา



๔๖

เนื้อสัตวนั้นไมเหมาะสมท่ีจะใชเปนอาหารใหพนักงานตรวจโรคสัตวมีอํานาจทําลายเนื้อสัตวนั้นท้ังหมดหรือ
บางสวนหรือสั่งใหจัดทําใหเปนเนื้อสัตวท่ีเหมาะสมสําหรับบริโภคกอนได จุดแตกตางคือ อํานาจในการ
วินิจฉัยโรคและสั่งการเปนอํานาจของพนักงานตรวจโรคสัตว ซึ่งแตเดิมพนักงานตรวจโรคสัตวมีอํานาจหนาท่ี
วินิจฉัยโรคเทานั้น อํานาจในการสั่งการเปนอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ี แตตามรางกฎหมายใหมกําหนดให
พนักงานตรวจโรคสัตวมีอํานาจเต็มในการปฏิบัติงาน คือ มีอํานาจในการตรวจวินิจฉัยโรคและมีอํานาจในการ
สั่งการไดดวย
๕.๘ สภาพบังคับ

สภาพบังคับตามรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ....
มี ๒ ประการ เชนเดียวกับท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
คือ สภาพบังคับทางปกครอง และสภาพบังคับทางอาญา ดังนี้

๕.๘.๑ สภาพบังคับทางปกครอง
หมวด ๔ การ พัก ใช และ เ พิกถอนใบอนุญาต  ตามร า งมาตรา ๔๑-มาตรา ๔๕

แหงรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... กําหนดสภาพบังคับทางปกครอง
ไว ๒ ประการ คือ การพักใชและเพิกถอนใบอนุญาต

๕.๘.๑.๑ การพักใชใบอนุญาตใหประกอบกิจการฆาสัตว
ตามรางมาตรา ๔๑ กําหนดใหกรณีผูรับใบอนุญาตฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออก

ตามมาตรา ๑๔ (๕) (๖) หรือ (๘) ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูรับใบอนุญาต
ปฏิบัติการใหถูกตองภายในเวลาท่ีเห็นสมควร ในกรณีท่ีผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติการตามคําสั่งดังกลาว
ใหพนักงานเจาหนาท่ีรายงานการไมปฏิบัติตามคําสั่งตอผูอนุญาต และตามรางมาตรา ๔๒ กําหนดใหผูอนุญาต
มีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตได เม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามท่ีพนักงานเจาหนาท่ีมีคําสั่งตาม
มาตรา ๔๑ ซึ่งเปนหลักการท่ีแตกตางจากมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจากในรางกฎหมายใหมกําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีเขามามีอํานาจในการสั่งการให
ผูรับใบอนุญาตปฏิบัติตามคําสั่ง และพนักงานเจาหนาท่ีเปนผูรายงานไปยังผูอนุญาตเพ่ือพิจารณาสั่งพักใช
ใบอนุญาต สวนระยะเวลาในการพักใชใบอนุญาตนั้นในรางมาตรา ๔๒ วรรคสอง กําหนดใหไมเกิน ๓๐ วัน
นับแตวันท่ีแจงใหผูรับใบอนุญาตทราบ โดยผูอนุญาตจะเพิกถอนคําสั่งพักใชใบอนุญาตกอนครบกําหนดก็ได
เม่ือเหตุในการออกคําสั่งพักใชใบอนุญาตสิ้นสุดลง

๕.๘.๑.๒ การเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบกิจการฆาสัตว
ตามรางมาตรา ๔๓ กําหนดใหผูอนุญาตมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได เม่ือปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาตฝาฝนคําสั่งพักใชใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตและไดกระทําการอันเปน
เหตุใหตองถูกพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๔๒ อีกภายในหนึ่งป การเพิกถอนใบอนุญาตยังคงหลักการเดิมตาม
มาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕

ท้ังนี้ การพักใชและเพิกถอนใบอนุญาต กอนท่ีผูอนุญาตจะออกคําสั่งดังกลาว ผูอนุญาตตองมี
หนังสือเตือนใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติใหถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนดกอน หากผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตาม
หนังสือเตือน จึงจะสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตแลวแตกรณี นอกจากนี้ การสั่งพักใชและเพิกถอน
ใบอนุญาตเปนคําสั่งทางปกครอง ผูรับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการฆาสัตวได ภายใน ๓๐ วันนับแตทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการกํากับดูแลการ
ประกอบกิจการฆาสัตวเปนท่ีสุด หากผูรับใบอนุญาตไมพอใจอีกก็ตองฟองคดีตอศาลปกครอง



๔๗

๕.๘.๒ สภาพบังคับทางอาญา
ตามรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... กําหนดสภาพ

บังคับไว ๒ ประการ คือ จําคุกและปรับ เชนเดียวกับท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕

๕.๘.๒.๑ โทษจําคุก
ตามรางมาตรา ๕๓ ความผิดฐานตั้งโรงฆาสัตวโดยไมไดรับอนุญาต ฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวโดย

ไมไดรับอนุญาต มาตรา ๕๕ ความผิดฐานไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๑๔ หรือไมปฏิบัติตาม
คําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง มาตรา ๕๖ ความผิดฐานการฆาสัตวโดยไมแจงการฆาสัตว
และไมดําเนินการตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗ กรณีจําหนายเนื้อสัตวท่ีตายเอง มาตรา ๕๘
ความผิดฐานนําสัตวออกจากโรงฆาสัตวโดยมิไดรับอนุญาต นําเนื้อสัตวออกจากโรงฆาสัตวกอนไดรับการรับรอง
ใหจําหนาย ตามมาตรา ๓๔ จําหนายเนื้อสัตวท่ีมิไดมีการแจงการฆา ตามมาตรา ๓๖ จําหนายเนื้อสัตวท่ี
ตายเอง ตามมาตรา ๓๘ และการไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๔๖ ความผิด
ดังกลาวขางตน มีโทษจําคุก และยังมีโทษปรับหรือท้ังจําท้ังปรับ

๕.๘.๒.๒ โทษปรับ
ตามรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... หมวด ๖

บทกําหนดโทษ ตั้งแตรางมาตรา ๕๑-มาตรา ๖๐ โทษปรับมีบัญญัติตั้งแตมาตรา ๕๑-มาตรา ๕๙
ท้ังนี้ โทษจําคุกและโทษปรับความผิดตามรางมาตรา ๕๑-มาตรา ๕๙ นั้น ในรางมาตรา ๖๐

กําหนดใหความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตกรณีมาตรา ๕๓ (ความผิดฐานตั้งโรงฆาสัตว และการฆาสัตว
นอกโรงฆาสัตวโดยไมไดรับอนุญาต) ใหอธิบดีกรมปศุสัตวมีอํานาจเปรียบเทียบได โดยพนักงานสอบสวนตองสง
เรื่องใหอธิบดีกรมปศุสัตวภายใน ๗ วันนับแตวันท่ีผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ เม่ือผูตองหาไดชําระ
คาปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามบทบัญญัติ
แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หากผูตองหาไมยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบ หรือเม่ือยินยอมแลว
ไมชําระเงินคาปรับภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหดําเนินคดีตอไป

หลักการเปรียบเทียบคดีความผิดดังกลาวแตกตางจากพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยสิ้นเชิง เนื่องจากความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ไมสามารถเปรียบเทียบคดีได เม่ือมีการกระทําความผิดตองมีการฟองคดีตอศาล
เพ่ือลงโทษ ไมมีการหันเหคดีโดยการเปรียบเทียบคดีแตอยางใด
๕.๙ อํานาจของพนักงานเจาหนาท่ี

รางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... หมวด ๕ พนักงาน
เจาหนาท่ี ตามรางมาตรา ๔๖-มาตรา ๕๐ กําหนดอํานาจของพนักงานเจาหนาท่ีไวชัดเจน โดยกําหนดให
พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไปในสถานท่ีตางๆ ยึดอายัดเอกสารหลักฐานตางๆ และจับกุมผูกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ แตท้ังนี้ การคนการจับตองเปนไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ
ตามรางมาตรา ๔๙ กําหนดไวชัดเจนใหพนักงานเจาหนาท่ีเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และ
ตามรางมาตรา ๕๐ กําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา

ดังนั้น จึงเห็นไดวาอํานาจหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีในการบังคับใชกฎหมายในสวนท่ี
เก่ียวกับการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด มีอํานาจหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึนอยางเห็นไดชัด ซึ่งปจจุบันพนักงาน
เจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ มีอํานาจหนาท่ีในสวนท่ี
เก่ียวกับการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เฉพาะการรองทุกขกลาวโทษเทานั้น



๔๘

๕.๑๐ บทเฉพาะกาล
ตามรางพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. .... บทเฉพาะกาล

ในรางมาตรา ๖๑-มาตรา ๖๕ กําหนดบทเฉพาะกาลไว ดังนี้
(๑) ใหพนักงานตรวจโรคสัตวตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว

พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนพนักงานตรวจโรคสัตวตามพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะไดรับแจงคําสั่งการแตงตั้งพนักงาน
ตรวจโรคสัตวตามพระราชบัญญัตินี้เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีแทน ตามรางมาตรา ๖๑

(๒) ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
ใหถือวาเปนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมีอายุ ๓ ป นับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ตามรางมาตรา ๖๒

(๓) คําขออนุญาตท่ีไดยื่นไวตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. ๒๕๓๕ กอนหรือในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ตามรางมาตรา ๖๓

(๔) ใหทองท่ีกันดารท่ีประกาศตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนทองท่ีท่ีผูวาราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบ
กิจการฆาสัตวประกาศยกเวนใหฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวเพ่ือการจําหนาย จนกวาจะมีการยกเลิกประกาศ
ดังกลาว ตามรางมาตรา ๖๔

(๕) ใหกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งท่ีออกตามพระราชบัญญัติควบคุม
การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีใชบังคับอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงใชบังคับ
ไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ และ
คําสั่งท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ตามรางมาตรา ๖๕



๔๙
บรรณานุกรม

สุมาลี จําเริญ. ปญหาทําเลท่ีตั้งโรงฆาสัตวปก. วารสารขาวปศุสัตว ๓๒, ๒๗๒ (เมษายน-พฤษภาคม
๒๕๕๒) ๓๔-๓๕.

สุมาลี จําเริญ. พนักงานเจาหนาท่ีเกาไป พนักงานเจาหนาท่ีใหมมา. วารสารขาวปศุสัตว ๓๓, ๒๗๖
(ธันวาคม ๒๕๕๒-มกราคม ๒๕๕๓) ๒๒-๒๔.

สุมาลี จําเริญ. การโอนใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว (ฆจส.๒). วารสาร
ขาวปศุสัตว ๓๓, ๒๗๘ (เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๓) ๓๕-๓๗.

สุมาลี จําเริญ. เม่ือโรงฆาสัตวตั้งอยูในเขตผังเมืองรวม. วารสารขาวปศุสัตว ๓๓, ๒๗๙ (มิถุนายน-
กรกฎาคม ๒๕๕๓) ๓๑-๓๔.

สุมาลี จําเริญ. กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการขออนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว.
วารสารขาวปศุสัตว ๓๓, ๒๘๐ (สิงหาคม-กันยายน ๒๕๕๓) ๒๓-๒๕.

สุมาลี จําเริญ. กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการขออนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
(ตอนจบ). วารสารขาวปศุสัตว ๓๓, ๒๘๑ (ตุลาคม-พฤศจิกายน ๒๕๕๓) ๓๗-๓๙.

สุมาลี จําเริญ. การปรับปรุงโรงฆาสัตวในลักษณะตั้งข้ึนใหม. วารสารขาว ปศุสัตว ๓๔, ๒๘๒
(ธันวาคม ๒๕๕๓-มกราคม ๒๕๕๔) ๒๘-๒๙.

สุมาลี จําเริญ. คูมือพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. ๒๕๓๕ ตอนท่ี ๑. วารสารขาวปศุสัตว ๓๔, ๒๘๓ (กุมภาพันธ-มีนาคม ๒๕๕๔) ๓๔-๓๘.

สุมาลี จําเริญ. คูมือพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. ๒๕๓๕ ตอนท่ี ๒. วารสารขาว ปศุสัตว ๓๔, ๒๘๔ (เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๕๔) ๒๘-๓๐.

สุมาลี จําเริญ. ชําแหละประเด็นกฎหมายหลายมิติ กับขาวการชําแหละซากสัตวปก. วารสารขาว
ปศุสัตว ๓๔, ๒๘๕ (มิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๕๔) ๑๗-๒๐.

สุมาลี จําเริญ. คูมือพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. ๒๕๓๕ ตอนท่ี ๓. วารสารขาว ปศุสัตว ๓๔, ๒๘๕ (มิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๕๔) ๑๗-๒๐.

สุมาลี จําเริญ และคณะ. ปญหาการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ กับโรงฆาสัตวปก. กรุงเทพมหานคร, ๒๕๕๑.
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