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กฎกระทรวง 
วาดวยขอกําหนดในการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว 

พ.ศ. ๒๕๔๙๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติ

ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ 
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ 
และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
ขอ ๒  ผูใดมีความประสงคจะฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว ใหย่ืนแบบแจงการฆาสัตว

นอกโรงฆาสัตวตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่กระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศกําหนด 
 
ขอ ๓  ใหผูแจงตามขอ ๒ เสียอากรการฆาสัตวและคาธรรมเนียมการประทับตรา

รับรองใหจําหนายเนื้อสัตวตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งคาพาหนะและคา
เบี้ยเลี้ยงของพนักงานตรวจโรคสัตวตามระเบียบวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของทาง
ราชการ 

 
ขอ ๔  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแบบแจงการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว ให

พนักงานเจาหนาที่ออกหลักฐานการรับแจงการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวเปนหนังสือใหแกผูแจง ทัง้นี ้
ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเหตุผลหรือความจําเปนที่ตองฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวตามมาตรา 
๒๒ เพ่ือประกอบการพิจารณา 

 
ขอ ๕  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดออกหลักฐานการรับแจงการฆาสัตวนอกโรงฆา

สัตวแลวใหผูแจงตามขอ ๒ ดําเนินการฆาสัตวตามชนิดและจํานวนสัตวที่ฆาตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่แจงไว 

ใหหยุดทําการฆาสัตวในวันพระและวันสําคัญตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กําหนด 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนที่ ๔๖ ก/หนา ๘/๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 



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 
 

ขอ ๖  ใหพนักงานเจาหนาที่แจงใหพนักงานตรวจโรคสัตวออกไปทําการตรวจ
โรคสัตวที่ฆานอกโรงฆาสัตว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่รับแจง 

 
ขอ ๗  ในกรณีที่พนักงานตรวจโรคสัตวมีเหตุควรสงสัยวาสัตวที่จะฆานั้นเปนโรค

ระบาดหรือเปนโรคหรือมีลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดโรคระบาด โรค
หรือลักษณะของสัตวหรือเนื้อสัตวที่ไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตวนั้นเปนอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๖ ให
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งงดการฆาสัตวและแยกสัตวนั้นไวเพ่ือตรวจพิสูจนได 

ภายหลังที่ไดทําการตรวจพิสูจนแลว พนักงานเจาหนาที่อาจมีคําส่ังใหดําเนินการ
ฆาสัตวนั้นไดในกรณีที่ปรากฏวาสัตวที่จะฆานั้นเปนโรคระบาดหรือเปนโรคหรือมีลักษณะตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดโรคระบาด โรคหรือลักษณะของสัตวหรือเนื้อสัตวที่ไม
เหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตวนั้นเปนอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหพนักงานเจาหนาที่คืนเงินอากรใหแกผู
แจงที่จะฆาสัตวนั้น 

 
ขอ ๘  เมื่อไดฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว โดยมีพนักงานตรวจโรคสัตวตรวจโรคแลว 

หามมิใหผูใดนําเนื้อสัตวไปจําหนายกอนที่พนักงานเจาหนาที่ประทับตรารับรองใหจําหนายที่
เนื้อสัตวนั้นแลว 

ในกรณีที่ปรากฏแกพนักงานตรวจโรคสัตววาเนื้อสัตวที่ฆาเปนโรคหรือเนื้อสัตว
นั้น มีลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดโรคระบาด โรคหรือลักษณะของสัตว
หรือเนื้อสัตวที่ไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตวนั้นเปนอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๖ ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจทําลายเนื้อสัตวนั้นเสียทั้งตัวหรือบางสวน หรือจัดทําใหเปนเนื้อสัตวที่ควรใชเปนอาหาร
เสียกอนได 

 
ขอ ๙  การฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว ใหผูแจงตามขอ ๒ ปฏิบัติตามหลักเกณฑและ

วิธีการในการดูแลรักษาความสะอาดใหถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัย ดังตอไปนี้ 
(๑) มีมาตรการปองกันไมใหเนื้อสัตวปนเปอนกับสิ่งสกปรก 
(๒) มีมาตรการปองกันแมลงและสัตวที่เปนพาหะของโรคใหถูกตองตามหลัก

วิชาการสุขาภิบาล 
(๓) เครื่องมือ อุปกรณการฆาสัตวตองสะอาด และฆาเช้ือโรคกอนและหลังการ

ปฏิบัติ 
(๔) มีน้ําสะอาดสําหรับลางเนื้อสัตวอยางเพียงพอ 
(๕) มีการกําจัดกลิ่นหรือเสียงที่เกิดจากการฆาสัตวโดยมิใหเปนเหตุเดือดรอน 

รําคาญ หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง 
ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบดูแลใหเปนไปตามวรรคหนึ่ง 
 
 

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



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 
 

รัฐมนตรีชวยวาการ ปฏิบัติราชการแทน 
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 เนื่องจากขอกําหนดในการฆาสัตว
นอกโรงฆาสัตวตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ยังไมครอบคลุมถึงเร่ืองสุขลักษณะและ
อนามัย ประกอบกับในปจจุบันมีการระบาดของโรคไขหวัดนก (bird flu หรือ avian influenza ) 
ซึ่งมีผลกระทบตอความปลอดภัยของผูบริโภค สมควรปรับปรุงกฎกระทรวงดังกลาว เพ่ือใหการ
ฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวเปนไปโดยถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัยและโดยที่มาตรา ๒๒ แหง
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหการฆาสัตวนอก
โรงฆาสัตวตองปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นันทนา/ผูจดัทํา 
๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

 
ดลธี/จดัทํา 

๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

 


