
ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
ว่าดว้ยการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๕  วรรคสาม  มาตรา  ๓๖  วรรคสอง  และมาตรา  ๔๐  วรรคสี่  
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๙  อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
ออกระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์   
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ ให้ ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
ลงวันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
“เนื้อสัตว์”  หมายความว่า  เนื้อสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการ

จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
“การรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์”  หมายความว่า  การรับรองว่าเนื้อสัตว์ผ่านการตรวจ   

โดยพนักงานตรวจโรคสัตว์  มีความเหมาะสมที่จะน าเนื้อสัตว์ไปจ าหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
(๑) เพื่อการบริโภคของมนุษย์ 
(๒) น าไปผลิตหรือใช้เป็นอาหารสัตว์   
(๓) วัตถุประสงค์อื่น ๆ  ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริโภคโดยให้ระบุวัตถุประสงค์ของการจ าหน่าย

ให้ชัดเจน 
“ใบรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์”  หมายความว่า  เอกสารรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ออกโดย

พนักงานตรวจโรคสัตว์ตามแบบที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 
“ตรารับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์”  หมายความว่า  เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ใช้รับรอง

เนื้อสัตว์ตามแบบที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 
“บรรจุภัณฑ์”  หมายความว่า  ภาชนะหรือวัสดุที่ใช้บรรจุหรือห่อหุ้มเนื้อสัตว์  ไม่ว่าด้วยการใส่

หรือวิธีการใด ๆ  เพ่ือป้องกันมิให้เนื้อสัตว์ได้รับการปนเปื้อน 
“สถานที่ปลายทาง”  หมายความว่า   
(๑) สถานที่รับเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์   
(๒) สถานที่รับเนื้อสัตว์จากสถานที่ฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์   
(๓) สถานที่รับเนื้อสัตว์จากสถานที่ช าแหละเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่า 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มิถุนายน   ๒๕๖๒



หมวด  ๑ 
การรบัรองให้จ าหน่ายเนื้อสตัวข์องสตัว์ทีฆ่่าในโรงฆา่สัตว์ 

 
 

ข้อ ๕ เมื่อพนักงานตรวจโรคสัตว์ท าการตรวจเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ฆ่าในโรงฆ่าสัตว์   
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  และเห็นว่าเนื้อสัตว์นั้นเหมาะสมต่อการจ าหน่าย  ไม่มีลักษณะตามประกาศ 
กรมปศุสัตว์  ว่าด้วยเรื่องการก าหนดโรคหรือลักษณะของสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้  
เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร  ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์รับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท าใบรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์  ทั้งนี้   การออกใบรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
ให้ออกหนึ่งใบต่อหนึ่งสถานที่ปลายทาง 

(๒) อนุญาตให้น าเนื้อสัตว์บรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย  ดังนี้ 
 (ก) ตราประทับรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์   
 (ข) วันที่สัตว์เข้าฆ่า  หรือรหัสในการบ่งชี้ชุดการผลิต  (Lot  number) 
ทั้งนี้  การใช้บรรจุภัณฑ์ตาม  (๒)  ต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของพนักงานตรวจโรคสัตว์   

และวันที่สัตว์เข้าฆ่า  หรือรหัสในการบ่งชี้ชุดการผลิต  (Lot  number)  อาจปรากฏในรูปแบบรหัสคิวอาร์   
(QR  code)  ได้   

ข้อ ๖ เนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ที่เหมาะสมต่อการจ าหน่าย  และมีใบรับรอง   
ให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ก ากับ  หรือประทับตรารับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ฆ่าในโรงฆ่าสัตว์   
หรือบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีรายละเอียดตามข้อ  ๕  (๒)  ให้ถือว่าเนื้อสัตว์นั้นได้รับการรับรอง 
ให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

หมวด  ๒ 
การรบัรองให้จ าหน่ายเนื้อสตัวข์องสตัว์ทีต่ายโดยมไิดถู้กฆ่า 

และการรบัรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์ 
 
 

ข้อ ๗ เมื่อพนักงานตรวจโรคสัตว์ท าการตรวจเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่า   
หรือเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์เสร็จเรียบร้อยแล้ว  และเห็นว่าเนื้อสัตว์นั้นเหมาะสมต่อการ
จ าหน่าย  ไม่มีลักษณะตามประกาศกรมปศุสัตว์ว่าด้วยเรื่องการก าหนดโรคหรือลักษณะของสัตว์ 
หรือเนื้อสัตว์ที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร  ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ด าเนินการรับรอง  
ให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์  โดยการจัดท าใบรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ตามข้อ  ๕  (๑)   

ข้อ ๘ เนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่า  และเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ฆ่านอกโรงฆ่ าสัตว์   
ที่มีใบรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ก ากับ  ให้ถือว่าเนื้อสัตว์นั้นได้รับการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

้หนา   ๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มิถุนายน   ๒๕๖๒



หมวด  ๓ 
การรายงาน 

 
 

ข้อ ๙ ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์จัดท ารายงานผลการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ตามแบบ
รายงานการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์แนบท้ายระเบียบนี้  และเสนออธิบดีกรมปศุสัตว์ตามที่กรมปศสุตัว์
ก าหนด 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  19  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖2 

สรวิศ  ธานโีต 
อธิบดีกรมปศุสตัว ์

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๕๒    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   มิถุนายน   ๒๕๖๒



วรฉัตร/ร่าง/พิมพ์/ทาน /ตรวจ 

 
ใบรับรองให้จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ 

ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมกำรฆ่ำสัตว์เพ่ือกำรจ ำหน่ำยเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

เขียนที่ .......................................................... 

วันที่ ......... เดือน ....................... พ.ศ. ........ 

ข้าพเจ้า ............................................ พนักงานตรวจโรคสัตว์ ทะเบียนเลขท่ี ........................... 
ได้ท าการตรวจ  เนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ ชื่อ .............................................................................. ... 
                        ใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ เลขที่ .............................................................................. 
ได้ท าการตรวจ  เนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่า สถานทีส่ัตว์ตาย ........................................................ 
ได้ท าการตรวจ  เนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์ สถานทีฆ่่าสัตว์ ...................................................... ..... 
เรียบร้อยแล้ว รับรองว่าเนื้อสัตว์ดังกล่าวมีความเหมาะสมที่จะจ าหน่าย   

 เพ่ือการบริโภคของมนุษย์ 
 เพ่ือน าไปผลิตหรือใช้เป็นอาหารสัตว์ 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) .......................................................................................................................  

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑. วันที่น าสัตว์เข้าฆ่า/วันที่สัตว์ตาย ........................................... 
๒. ชนิดสัตว ์.........................................  จ านวน .................................. ตวั (กรณีจ าหน่ายทั้งตัว) 
๓. ชนิดสัตว ์.......................................   น้ าหนักสุทธิ .......................... กิโลกรัม (กรณีจ าหน่ายเป็นเนื้อสัตว์) 
๓. รหัสในการบ่งชี้ชุดการผลิต (Lot number) และชุดย่อยการผลิต (Sub Lot number) (ถ้ามี) ...................... 

............................................................................................................................. ............................................ 
๔. สถานที่ปลายทาง .............................................. เลขที่ .................. หมู่ที่ ..... ถนน ........................................ 

ต าบล/แขวง ...................................... อ าเภอ/เขต ................................... จังหวัด ... ..................................... 
๕. ชื่อ-สุกล เจ้าของเนื้อสัตว์ ........................................................................ อยู่บ้านเลขท่ี .................. หมู่ที่ .....  

ถนน ........................................... ต าบล/แขวง ...................................... อ าเภอ/เขต .................................... 
จังหวัด ......................................... โทรศัพท์ ......................................   

 
 
 

 
 

หมายเหตุ : การออกใบรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ให้ออกหนึ่งใบรับรองต่อหนึ่งสถานที่ปลายทาง 

 

ลงชื่อ ............................................. 
            (.....................................) 
             พนักงานตรวจโรคสัตว์ 

แบบ รน. 
เลขที่ ............................... 



วรฉัตร/ร่าง/พิมพ์/ทาน /ตรวจ 

 

แบบตรำรับรองให้จ ำหน่ำยเนื้อสัตว์ 

ตรารับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ของสัตว์ที่ฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วรฉัตร/ร่าง/พิมพ์/ทาน /ตรวจ 

แบบรำยงำนกำรรับรองให้จ ำหน่ำยเน้ือสัตว์ 

ชื่อ-สกลุ พนักงำนตรวจโรคสัตว์  ๑. ................................................................... ทะเบยีน ........................................................ 
ชื่อ-สกลุ พนักงำนตรวจโรคสัตว์  ๒. ................................................................... ทะเบยีน ........................................................ 
ชื่อ-สกลุ พนักงำนตรวจโรคสัตว์  ๓. ................................................................... ทะเบยีน ........................................................ 

 โรงฆ่ำสัตว์ชื่อ ....................................................................... ทะเบียนโรงฆ่ำสัตว์ ............................................................... 
 ชื่อสถำนทีช่ ำแหละเน้ือสัตว์ของสัตว์ที่ตำยโดยมิได้ถูกฆ่ำ หรือสถำนที่ฆ่ำสัตว์นอกโรงฆ่ำสัตว์ ........................................ 

 สถำนที่ต้ัง .............................................................................................................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................................................ 

 

ว /ด /ป 
สถำนที่ปลำยทำง ชนิด

เนื้อสัตว์ 
จ ำนวน น้ ำหนัก วิธีกำรรับรอง 

เลขที่ใบ รน. 
ชื่อ ที่อยู่ (ตัว) (กิโลกรัม) รน บรรจุภัณฑ์ 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

หมำยเหตุ  ๑) กรณีจ าหน่ายเนื้อสัตว์เป็นลักษณะซากให้ระบุจ านวนตัว 
หมายเหตุ  ๒) กรณีรับรองโดยใบรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ใหร้ะบหุมายเลขเอกสาร 


