
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
วาดวยการกําหนดโรคระบาด โรคหรือลักษณะของสัตวหรือเนื้อสัตว 

ที่ไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตวนั้นเปนอาหาร 
พ.ศ. ๒๕๔๖๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๓๕ แหง
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ 
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวง
ไว ดังตอไปนี้  

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕  
 
ขอ ๒  สัตวที่เปนโรคระบาด หรือเปนโรค หรือมีลักษณะดังตอไปนี้ ใหถือวาไม

เหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตวนั้นเปนอาหารตามมาตรา ๒๓  
(๑) กาฬโรคของสัตวปก (FOWL PLAGUE)  
(๒) โรคกัมโบโร (GUMBORO) 
(๓) โรคขี้ขาว (PULLORUM) 
(๔) โรคไขขา (BLACKLEG)  
(๕) โรคไขสมองอักเสบจากเชื้อไวรัส (VIRAL ENCEPHALITIS)  
(๖) โรคคอนทาเซียสพลูโรมิวมอเนีย (CONTAGIOUS 

PLEUROPNEMONIA) 
(๗) โรคนิวคาสเซิล (NEWCASTLE)  
(๘) โรคทริคิโนซีส (TRICHINOSIS)  
(๙) โรคบาดทะยัก (TETANUS)  

(๑๐) โรคบรูเซลโลซีส (FOOT AND MOUTH DISEASE) 
(๑๑) โรคปากและเทาเปอย (FOOT AND MOUTH DISEASE) 
(๑๒) โรคฝดาษ (FOWLPOX)  
(๑๓) โรคพาราทูเบอคูโลซีส (PARA – TUBERCULOSS หรือ JOHNE’S 

DISEASE) 
(๑๔) โรคพิททาโคซีส (PSITTSCOSSIS) 
(๑๕) โรคพิษสุนัขบา (RABIES) 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนที่ ๑๐๓ ก/หนา ๔/๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๖) โรคไฟลามทุงของสุกร (SWINE ERYSIPELAS) 
(๑๗) โรคมาเร็ก (MAREX’S DISEASE) 
(๑๘) โรคเมลิโอไอโดซีส (MELIOISOSIS) 
(๑๙) โรคลาริงโกเทรคีไอตีสติดตอ (INFECTIOU LARYNGOTRACHEITIS) 
(๒๐) โรคเลปโตสไปโรซีส (LEPTOSPIROSIS) 
(๒๑) โรคอหิวาตสุกร (SWINE FEVER) 
(๒๒) โรคอาโทรฟกไรไนติส (ATROPHIC RHINITIS) 
(๒๓) โรคแอตติโนบาซิลโลซีส (ACTINOBACILLOSIS) 
(๒๔) โรคแอตติโนมัยโคซีส (ACTINOMYCOSIS) 
(๒๕) โรคแอนแทรกซ (ANTHRAX) 
(๒๖) วัณโรค (TUBERCULOSIS) 
(๒๗) สัตวที่ตั้งทอง หรือสัตวที่พ่ึงตกลูกใหม 
(๒๘) สัตวที่ปรากฏชัดวาไดฉีดวัคซีนแลวยังไมครบยี่สิบเอ็ดวัน 
(๒๙) สัตวที่เปนแผล ฝ ทั่ว ๆ ไป 
(๓๐) สัตวที่เปนโรคระบาดสัตวตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว 
(๓๑) สัตวที่ผอมแหงมาก (EMACIATION) 
(๓๒) สัตวทีมีลักษณะบวมทั้งตัว (GENERALIZED EDEMA) 
(๓๓) สัตวที่มีสารตกคางกลุมเบตาอะโกนิสท (B - Agonist) 
(๓๔) สัตวที่มีอาการไขสูง สําหรับสุกรที่มีไขสูงตั้งแต ๑๐๖ องศาฟาเรนไฮทข้ึนไป 

สําหรับ โค กระบือ แพะหรือแกะที่มีไขสูงตั้งแต ๑๐๕ องศาฟาเรนไฮทข้ึนไป 
 
ขอ ๓  เนื้อสัตวที่เปนโรคหรือมีลักษณะดังตอไปนี้ ใหถือวาไมเหมาะสมที่จะใช

เนื้อสัตวนั้นเปนอาหารตามมาตรา ๒๔ 
(๑) เนื้อสัตวที่ชํ้า หรือมีโลหิตคั่งฝงอยูในเนื้อสัตวนั้น 
(๒) เนื้อสัตวที่เปนแผล ฝ หนอง เนา หรือเนื้อตาย (NECROSIS)  
(๓) เนื้อสัตวที่เปนโรคตามขอ ๒ (๑) ถึง (๒๖)  
(๔) เนื้อสัตวที่มีกล่ินปสสาวะ หรือกล่ินยา  
(๕) เนื้อสัตวที่มีตัวพยาธ ิ
(๖) เนื้อสัตวที่มีโรคโลหิตเปนพิษ (SEPTICEMIA)  
(๗) เนื้อสัตวที่มีลักษณะเปนโรคดีซาน (JAUNDICE)  
(๘) เนื้อสัตวที่มีลักษณะอักเสบ บวม หรือแข็งเปนไต  
(๙) เนื้อสัตวที่มีสารตกคางกลุมเบตาอะโกนิสท (B - Agonist)  
(๑๐) เนื้อสัตวที่ไมสะอาด ไมสด หรือมีสีดําคล้ํา  
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สรอรรถ  กล่ินประทุม 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันพบวามีการใชสาร
กลุมเบตาอะโกนิสท (B - Agonist) ซัลบูทามอล (Salbutamol) หรือเคลนบูเทอรอล 
(Clenbuterol) เปนตน ใหแกสัตวโดยเฉพาะสุกรกินเพื่อทําใหไขมันลดลง ซึ่งสารกลุมนี้อาจจะ
ตกคางในเนื้อสัตวและสะสมในรางกายผูบริโภคโดยจะมีผลทําใหหลอดลมขยายตัว นอกจากี้
อาจจะมีอาการอื่น เชน หัวใจเตนเร็ว กลามเนื้อส่ันกระตุกโดยเฉพาะที่มือ และความดันโลหิตต่ํา 
หากไดรับปริมาณมากกอาจทําใหเสียชีวิตได ดังนั้น เพ่ือใหการควบคุมผลผลิตดานการปศุสัตวได
มาตรฐานและปลอดภัยตอผูบริโภคและเพื่อใหสามารถสงผลผลิตดานการปศุสัตวนั้นออกไป
จําหนายตางประเทศเปนจํานวนมากขึ้น รวมทั้งเพอใหพนักงานเจาหนาที่สามารถดําเนินการตรวจ 
แยกสัตวหรือเนื้อสัตวที่มีสารกลุมเบตาอะโกนิสท (B - Agonist) ตกคางอยูและมีอํานาจสั่งงด
การฆาสัตวหรือทําลายเนื้อสัตวได สมควรกําหนดลักษณะของสัตวและเส้ือสัตวที่ตรวจพบวามี
เบตาอะโกนิสท (B - Agonist) ตกคางในสัตวหรือเนื้อสัตวใหถือวาไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตว
เชนนั้นเปนอาหาร ประกอบกับไดมีการโอนอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆา
สัตวและจําหนายเนื้อสัตวจากระทรวงมหาดไทยไปเปนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ สมควร
ปรับปรุงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆา
สัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ณัฐดนัย/พิมพ 
๗ กุมภาพันธ  ๒๕๕๑ 

 
ดลธี/จดัทํา 

๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

 


