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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) 

ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 
พ.ศ. ๒๕๓๕๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๓๕ แหง
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ .๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  กอนที่จะมีการกอสรางโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ใหผูที่มี

ความประสงคจะตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว 
โรงพักสัตว และการฆาสัตว พรอมหลักฐานตอนายอําเภอ ปลัดอําเภอ ผูเปนหัวหนาประจําก่ิง
อําเภอ หรือผูอํานวยการเขต เพ่ือเสนอตอผูวาราชการจังหวัดหรือปลัดกรุงเทพมหานคร แลวแต
กรณี ดังนี้ 

(๑) กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา ใหย่ืนสําเนาทะเบียนบานและบัตร
ประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 

(๒) กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล ใหย่ืนสําเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติ
บุคคลวัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล 

(๓) ผูขออนุญาตจะตองแนบสําเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ
ครอบครองที่ดินในระหวางที่ใชเปนที่ตั้งโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว และในกรณีที่ผูขออนุญาต
ไมใชเจาของที่ดินใหมีหนังสือแสดงความยินยอมของเจาของที่ดินดังกลาวเปนที่ตั้งโรงฆาสัตว 
โรงพักสัตว และการฆาสัตว 

(๔) แผนผังแสดงสถานที่ขอตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และส่ิงปลูกสรางอ่ืน
ตลอดจนที่รวบรวมหรือกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล ที่บําบัดน้ําเสียและที่ระบายน้ําทิ้ง พรอมทั้งแสดง
รายละเอียดที่ตั้งเนื้อที่และระยะหางของบานเรือนที่พักอาศัยของราษฎร ส่ิงปลูกสรางและ
ส่ิงแวดลอมอื่น ๆ ในบริเวณใกลเคียงโดยรอบ 

(๕) แบบแปลนโรงฆาสัตวและโรงพักสัตวที่จะดําเนินการกอสราง 
(๖) รายละเอียดเก่ียวกับการควบคุมดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยภายในโรง

ฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว การจัดใหมีที่รวบรวมหรือกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล การบําบัด
น้ําเสีย การระบายน้ําทิ้ง การระบายอากาศและการควบคุมเสียง รวมทั้งการขจัดมลพิษหรือส่ิงใด 
ๆ ที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ซึ่งอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และ
การฆาสัตว 

(๗) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๓/ตอนที่ ๗๑ ก/หนา ๑๙/๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ 
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ขอ ๒  เมื่อผูซึ่งมีความประสงคจะตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ได
ย่ืนหลักฐานตามขอ ๑ แลว ใหนายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ หรือ
ผูอํานวยการเขต แลวแตกรณีดําเนินการดังนี ้

(๑) ตรวจสอบหลักฐานใหถูกตองครบถวนตามขอ ๑ หากเห็นวาผูซึ่งมีความ
ประสงคจะตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ใหแจงเปนหนังสือเพ่ือดําเนินการแกไขใหถกตองภายใน
กําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

(๒) ตรวจสอบสถานที่ที่จะตั้งโรงฆาสัตว และโรงพักสัตว วามีความเหมาะสม
หรือไมโดยพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ ๔ 

(๓) บันทึกปากคํากํานัน ผูใหญบาน และราษฎรที่อยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง
กับสถานที่ที่จะตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว วามีความเหมาะสมและจะกอใหเกิด
ความเดือดรอนรําคาญแกราษฎรที่อยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือไม สําหรับทองที่ที่ไมมีกํานัน 
ผูใหญบาน ใหบันทึกปากคําสมาชิกสภาทองถ่ินอยางนอยสองคนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง
ที่สุด 

(๔) ใหนายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ หรือผูอํานวยการ
เขตรวบรวมหลักฐานเอกสาร พรอมทั้งเสนอความเห็นในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการ
ฆาสัตว ตอผูวาราชการจังหวัดหรือปลัดกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี ภายในเจ็ดวันนับแตวันรับ
เร่ืองที่ถูกตอง 

 
ขอ ๓  เมื่อผูซึ่งมีความประสงคจะตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว

ดําเนินการขอใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยโรงงานและตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
และเมื่ อไดกอสร างโรงฆ า สัตวและโรงพักสัตวแลว  ใหผู ว าราชการจั งหวัดหรือปลัด
กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี แตงตั้งคณะกรรมการตามจํานวนที่เห็นสมควรเพื่อตรวจสอบการ
กอสรางโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว โดยใหมีเจาหนาที่ของกรมโยธาธิการ กรมปศุสัตว กรมอนามัย 
กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ในเขตรับผิดชอบ
ซึ่งมีความรูในเรื่องการกอสรางหรือการฆาสัตวรวมอยูดวยและใหมีหนาที่ตรวจสอบการกอสรางให
ถูกตองตามที่ไดรับแจงในขอ ๑ และหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ที่กําหนดไวในขอ ๔ 

 
ขอ ๔  หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการ

ฆาสัตว 
(๑) ตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม และมีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจการโรงฆา

สัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว โดยไมกอใหเกิดอันตราย เหตุรําคาญหรือความเสียหายตอ
บุคคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืน 

(๒) ไมอยูใกลวัด สถานที่สําหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา โรงเรียน หรือ
สถานที่ศึกษา โรงพยาบาล สถานพยาบาลที่รับผูปวยคางคืน หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก
และสถานที่ราชการ ในระยะที่เห็นไดวาจะกอเหตุเดือดรอนรําคาญแกสถานที่ดังกลาว 



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 
 

(๓) ไมอยูในยานที่ประชาชนอยูอาศัย อันจะกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแก
ประชาชนผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง 

(๔) จัดใหมีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยมีชองระบายอากาศไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของพื้นที่หอง หรืออาจจัดใหมีพัดลมระบายอากาศเพิ่มเติมไดตามความจําเปน 

(๕) จัดใหมีที่รวบรวมหรือกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลที่เหมาะสม และถูก
สุขลักษณะ 

(๖) โรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ตองสะอาดถูกสุขลักษณะและ
อนามัยตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอ ๖ 

(๗) มีหองเก็บอุปกรณ เครื่องมือเคร่ืองใชตาง ๆ โดยเฉพาะ และหองน้ํา หอง
สวมตองแยกออกเปนสัดสวนตางหาก 

(๘) พ้ืนหองฆาสัตว ตองเปนพื้นที่คอนกรีตหรือเปนวัสดุที่ไมดูดซึมน้ํา ไมดูด
กล่ิน ไมเปนพิษ ไมมีรอยแยก ไมล่ืน พ้ืนตองลาดเอียงไมมีน้ําขัง มุมหองตองเปนมุมโคงสะดวก
ตอการทําความสะอาด 

(๙) ฝาผนังและเพดานหองฆาสัตว ใหใชวัสดุที่มีผิวเรียบเพื่อปองกันไมใหส่ิง
สกปรกเกาะติดได และจะตองเปนวัสดุที่ลางทําความสะอาดไดงายดวย 

(๑๐) เครื่องมือเครื่องใชเฉพาะที่สัมผัสกับเนื้อสัตวตองมีผิวเรียบ ไมผุกรอน
หรือเปนสนิม ไมเปนพิษ ไมดูดกลิ่น ไมมีรอยแยก รอยตอตองเช่ือมใหสนิทเรียบ ทําความสะอาด
งายทนทานตอความรอนความเย็น ยาฆาเช้ือโรคและสารเคมีตาง ๆ 

(๑๑) เครื่องมือที่ติดตั้งประจําที่ ตองติดตั้งใหหางจากฝาผนังหรือเพดานอยาง
นอยสามสิบเซนติเมตร เพ่ือสะดวกตอการตรวจสอบและทําความสะอาด 

(๑๒) มีแสงสวางทั้งที่เปนแสงธรรมชาติและแสงไฟฟาเพียงพอไมนอยกวาสอง
รอยลักซโดยไมทําใหการมองเห็นสีของเนื้อสัตวเปลี่ยนไป 

 
ขอ ๕  เมื่อผูขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ได

กอสรางโรงฆาสัตว และโรงพักสัตวเสร็จเรียบรอยแลว ใหผูวาราชการจังหวัดหรือปลัด
กรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี สงคําขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว 
พรอมทั้งเอกสารหลักฐานตามขอ ๑ และขอ ๒ และความเห็นของคณะกรรมการตามขอ ๓ 
ตลอดจนความเห็นของผูวาราชการจังหวัดหรือปลัดกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี ไปใหอธิบดี
กรมการปกครองหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเจ็ดวัน 

 
ขอ ๖  ผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตวตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑและวิธีการในการดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงฆาสัตว และโรงพักสัตวใหถูกตอง
ตามสุขลักษณะและอนามัย ดังนี้ 

(๑) มีมาตรการปองกันไมใชซากสัตวหรือเนื้อสัตวปนเปอนกับสิ่งสกปรก 
(๒) เครื่องมือ อุปกรณ โตะ เล่ือย รถสําหรับบรรทุกเนื้อสัตวทั้งในและนอกโรง

ฆาสัตว ภาชนะบรรจุ ตลอดจนเครื่องใชตาง ๆ ภายในโรงฆาสัตวตองทําความสะอาดและฆาเช้ือ



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 
 

โรคกอนและหลังปฏิบัติงาน ระหวางการปฏิบัติงานตองทําความสะอาดตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด ในกรณีที่พบวาส่ิงของดังกลาวไดใชกับสัตวปวยหรือซากสัตวที่เปน
โรคจะตองทําการฆาเช้ือโรค และทําความสะอาดทันที 

(๓) จัดใหมีการทําความสะอาดโรงฆาสัตวเปนประจํา ประจําสัปดาหหลังการฆา
หากพบวามีโรคระบาดสัตวใหทําการฆาเช้ือโรคและทําความสะอาดโรงฆาสัตวทันทีเพ่ือปองกันโรค
ระบาดสัตว 

(๔) สบู สารซักฟอก และสารฆาเช่ือโรค ตองเปนชนิดที่กฎหมายอนุญาตใหใช
ในโรงงานผลิตภัณฑอาหาร และระมัดระวังไมใหปนเปอนกับเนื้อสัตว 

(๕) น้ําที่ใชสําหรับลางซากสัตวและน้ําแข็งที่ใชสําหรับรักษาคุณภาพเนื้อสัตวตอง
สะอาดตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด และมีอยางเพียงพอ 

(๖) จะตองทําการกําจัดแมลง นก สัตวประเภทฟนแทะ และสัตวมีพิษทั้งภายใน
และบริเวณโดยรอบโรงฆาสัตวอยางสม่ําเสมอ 

(๗) ในกรณีที่มีโรคระบาดสัตวหรือสงสัยวามีโรคระบาดสัตวเกิดขึ้นในบริเวณ
โรงฆาสัตวหรือโรงพักสัตว ใหผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตวแจงและ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติในกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว เสมือนตนเปน
เจาของสัตวตามกฎหมายดังกลาว 

(๘) ยาฆาแมลงจะตองเปนชนิดที่กฎหมายใหใชในโรงงานผลิตภัณฑอาหาร เมื่อ
นําไปใชตองกระทําอยางระมัดระวังไมใหปนเปอนกับเนื้อสัตว และใหปฏิบัติตามคําแนะนําการใช
ยานั้น ๆ โดยเครงครัด 

(๙) มีระบบระบายน้ําทิ้งที่มีประสิทธิภาพ และหามมิใหระบายน้ําทิ้งออกจากโรง
ฆาสัตว และโรงพักสัตว จนกวาจะมีการบําบัดน้ําเสียที่อยูในเกณฑที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
แตตองไมใชวิธีทําใหเจือจาง สําหรับโรงฆาสัตวที่มีปริมาณการฆาโค กระบือ แพะ แกะ หรือสุกร 
รวมกันมากกวาวันละหนึ่งรอยตัว และสําหรับไก เปดหรือหาน รวมกันมากกวาวันละสองพันตัว 
จะตองมีแบบแปลนกําจัดน้ําเสียที่วิศวกรผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมรับรอง 

(๑๐) มีการกําจัดกลิ่นหรือเสียงที่เกิดขึ้นจากโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆา
สัตว โดยมิใหเปนเหตุเดือดรอนรําคาญ หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู
ในบริเวณใกลเคียง 

 
ขอ ๗  หลักเกณฑและวิธีการปองกันการระบาดของโรคติดตอ ใหผู รับ

ใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตวปฏิบัติ ดังนี ้
(๑) สัตวที่จะทําการฆาสัตวตองไดรับการตรวจโรคภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงกอนทํา

การฆาหากจําเปนกักสัตวไวเกินยี่สิบสี่ช่ัวโมง ใหตรวจซ้ําอีกครั้งหนึ่งกอนทําการฆา 
(๒) การตรวจโรคตาม (๑) ตองกระทําโดยพนักงานตรวจโรคสัตวเทานั้น 
(๓) หามนําสัตวอ่ืนหรือเนื้อสัตวอ่ืนเขาไปในบริเวณโรงฆาสัตว นอกจากสัตวที่

พนักงานเจาหนาที่ออกหลักฐานการแจงวาจะนํามาทําการฆาเทานั้น 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

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 ๘  ผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตวตองใหความ
รวมมือ และอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่และพนักงานตรวจโรคสัตว ซึ่งไดรับการ
แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.๒๕๓๕ 

 
ขอ ๙  ผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตวตองหยุดทําการ

ฆาสัตวในวันพระและวันสําคัญตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 
ขอ ๑๐  หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขตามขอ ๔ (๑) (๒) และ(๓) ไมใชกับ

โรงฆาสัตวและโรงพักสัตว ที่ไดรับอนุญาตอยูกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ แตโรงฆาสัตว และ
โรงพักสัตวดังกลาวจะตองปฏิบัติใหถูกตองตามขอกําหนดตาง ๆ แหงกฎกระทรวงนี้ เวนแตกรณี
ตามขอ ๔ (๔) ถึง (๑๒) ตองปฏิบัติใหถูกตอง เมื่อพนหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และขอ ๖ (๙) และ (๑๐) ตองปฏิบัติใหถูกตองเมื่อพนหนึ่งปนับแตวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

 
 

ใหไว ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๙ 
บรรหาร  ศิลปอาชา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

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 โดยที่มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และ
มาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให
การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขอใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการ
ฆาสัตวตองปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดลธี/จดัทํา 
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

 


