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กฎกระทรวง 
วาดวยขอกําหนดในการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๒  และมาตรา  ๓๕  แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว
และจําหนายเนื้อสัตว  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ  เกี่ยวกับการจํากัด 
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐   
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒ ผูใดมีความประสงคจะฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว   ให ย่ืนแบบแจงการฆาสัตว 
นอกโรงฆาสัตวตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่กระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศกําหนด 

ขอ ๓ ใหผูแจงตามขอ  ๒  เสียอากรการฆาสัตวและคาธรรมเนียมการประทับตรารับรองให
จําหนายเนื้อสัตวตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๓๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว  พ.ศ.  ๒๕๓๕  รวมทั้งคาพาหนะและคาเบี้ยเลี้ยงของพนักงาน
ตรวจโรคสัตวตามระเบียบวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของทางราชการ 

ขอ ๔ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแบบแจงการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว  ใหพนักงานเจาหนาที่
ออกหลักฐานการรับแจงการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวเปนหนังสือใหแกผูแจง  ทั้งนี้  ใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบเหตุผลหรือความจําเปนที่ตองฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวตามมาตรา  ๒๒  เพื่อประกอบการพิจารณา 
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ขอ ๕ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดออกหลักฐานการรับแจงการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวแลวให
ผูแจงตามขอ  ๒  ดําเนินการฆาสัตวตามชนิดและจํานวนสัตวที่ฆาตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่แจงไว 

ใหหยุดทําการฆาสัตวในวันพระและวันสําคัญตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด 
ขอ ๖ ใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหพนักงานตรวจโรคสัตวออกไปทําการตรวจโรคสัตว 

ที่ฆานอกโรงฆาสัตว ตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่รับแจง 
ขอ ๗ ในกรณีที่พนักงานตรวจโรคสัตวมีเหตุควรสงสัยวาสัตวที่จะฆานั้นเปนโรคระบาด

หรือเปนโรคหรือมีลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดโรคระบาด  โรคหรือ
ลักษณะของสัตวหรือเนื้อสัตวที่ไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตวนั้นเปนอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจสั่งงดการฆาสัตวและแยกสัตวนั้นไวเพื่อตรวจพิสูจนได 

ภายหลังที่ไดทําการตรวจพิสูจนแลว  พนักงานเจาหนาที่อาจมีคําส่ังใหดําเนินการฆาสัตวนั้นได  
ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวที่จะฆานั้นเปนโรคระบาดหรือเปนโรคหรือมีลักษณะตามที่กําหนดใน  
กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดโรคระบาด  โรคหรือลักษณะของสัตวหรือเนื้อสัตวที่ไมเหมาะสม 
ที่จะใชเนื้อสัตวนั้นเปนอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ใหพนักงานเจาหนาที่คืนเงินอากรใหแกผูแจงที่จะฆาสัตวนั้น 

ขอ ๘ เมื่อไดฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว  โดยมีพนักงานตรวจโรคสัตวตรวจโรคแลว  หามมิให
ผูใดนําเนื้อสัตวไปจําหนายกอนที่พนักงานเจาหนาที่ประทับตรารับรองใหจําหนายที่เนื้อสัตวนั้นแลว 

ในกรณีที่ปรากฏแกพนักงานตรวจโรคสัตววาเนื้อสัตวที่ฆาเปนโรคหรือเนื้อสัตวนั้น  มีลักษณะ
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดโรคระบาด  โรคหรือลักษณะของสัตวหรือเนื้อสัตว   
ที่ไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตวนั้นเปนอาหาร  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจทําลาย
เนื้อสัตวนั้นเสียทั้งตัวหรือบางสวน  หรือจัดทําใหเปนเนื้อสัตวที่ควรใชเปนอาหารเสียกอนได 

ขอ ๙ การฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว  ใหผูแจงตามขอ  ๒  ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการใน
การดูแลรักษาความสะอาดใหถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัย  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีมาตรการปองกันไมใหเนื้อสัตวปนเปอนกับส่ิงสกปรก 
(๒) มีมาตรการปองกันแมลงและสัตวที่เปนพาหะของโรคใหถูกตองตามหลักวิชาการ

สุขาภิบาล 
(๓) เคร่ืองมือ อุปกรณการฆาสัตวตองสะอาด  และฆาเชื้อโรคกอนและหลังการปฏิบัติ 
(๔) มีน้ําสะอาดสําหรับลางเนื้อสัตวอยางเพียงพอ 
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(๕) มีการกําจัดกลิ่นหรือเสียงที่เกิดจากการฆาสัตวโดยมิใหเปนเหตุเดือดรอน  รําคาญ  หรือ
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง 

ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบดูแลใหเปนไปตามวรรคหนึ่ง 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
อดิศร  เพียงเกษ 

รัฐมนตรีชวยวาการ  ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากขอกําหนดในการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว
ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๓๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจาํหนาย
เนื้อสัตว  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ยังไมครอบคลุมถึงเรื่องสุขลักษณะและอนามัย ประกอบกับในปจจุบันมีการระบาด
ของโรคไขหวัดนก  (bird flu หรือ avian influenza )  ซ่ึงมีผลกระทบตอความปลอดภัยของผูบริโภค  สมควร
ปรับปรุงกฎกระทรวงดังกลาว  เพ่ือใหการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวเปนไปโดยถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัย  
และโดยที่มาตรา  ๒๒  แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว  พ.ศ.  ๒๕๓๕  บัญญัติให
การฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวตองปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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