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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๐๓) 

ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคุมการฆาสัตว 
และจําหนายเนื้อสัตว 

พ.ศ. ๒๕๐๒๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๖ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๒๐ แหง

พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๐๒  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ใหเจาพนักงานตอไปนี้เปนพนักงานเจาหนาที่ออกใบอนุญาตใหฆาสัตว

และใบอนุญาตใหจําหนายเนื้อสัตวตามมาตรา ๖ และมาตรา ๑๓ 
(ก) นายกเทศมนตรี หรือผูซึ่งนายกเทศมนตรีแตงตั้งสําหรับทองที่ในเขต

เทศบาล 
(ข) ประธานกรรมการสุขาภิบาล หรือผูซึ่งประธานกรรมการสุขาภิบาลแตงตั้ง

สําหรับทองที่ในเขตสุขาภิบาล 
(ค) นายอําเภอทองที่ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอทองที่หรือเจา

พนักงานซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งสําหรับทองที่นอกเขตเทศบาล หรือสุขาภิบาล 
 
ขอ ๒  ผูใดจะขออนุญาตฆาสัตวใหย่ืนคํารองตามแบบที่กระทรวงมหาดไทย

กําหนดตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ตามขอ ๑ 
ถาสัตวที่ผูขออนุญาตฆาเปนสัตวที่ตองมีตั๋วรูปพรรณตามกฎหมาย ผูขออนุญาต

จะตองย่ืนตั๋วรูปพรรณสัตว และนําสัตวมาใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบดวย ในกรณีที่ผูขอ
อนุญาตไมอาจนําสัตวมาใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ พนักงานเจาหนาที่อาจมอบหมายใหผูใด
ตรวจสอบตั๋วรูปพรรณกับตัวสัตวนั้นแทนได 

 
ขอ ๓  เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับคํารองตามขอ ๒ และตรวจพิจารณาแลวเห็น

ควรอนุญาต ก็ใหออกใบอนุญาตตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
สําหรับสัตวที่ตองมีตั๋วรูปพรรณตามกฎหมาย ถาพนักงานเจาหนาที่เห็นวาตั๋ว

รูปพรรณไมถูกตองกับตัวสัตว หรือไมถูกตองตามกฎหมายจะงดการอนุญาตไวและสั่งใหผูขอ
อนุญาตจัดทําใหถูกตองเสียกอนก็ได 

 
ขอ ๔  ผูใดประสงคจะจําหนายเนื้อสัตวของสัตวที่ตายเองหรือที่มิไดถูกฆาโดย

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา.เลม ๗๗/ตอนที่ ๗/ฉบับพิเศษ หนา ๒๑/๒๗ มกราคม 

๒๕๐๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไดรับใบอนุญาต ใหย่ืนคํารองตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดตอพนักงานเจาหนาที่แหง
ทองที่ตามขอ ๑ 

เมื่อพนักงานตรวจโรคสัตวไดตรวจแลว เห็นวาเปนเนื้อสัตวที่ควรใชเปนอาหาร
ได และพนักงานเจาหนาที่ เห็นควรอนุญาต ก็ใหออกใบอนุญาตใหจําหนายตามแบบที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ถาเนื้อสัตวที่ขออนุญาตจําหนายเปนเนื้อสัตวของสัตวที่ตองมีตั๋วรูปพรรณตาม
กฎหมาย ใหนําความในขอ ๒ และ ขอ ๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
ขอ ๕  ในโรงฆาสัตวแหงหนึ่ง ๆ ใหมีพนักงานโรงฆาสัตวและพนักงานตรวจโรค

สัตว ซึ่งอธิบดีหรือราชการสวนทองถ่ินเปนผูแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ในกรณีจําเปนอาจแตงตั้งบุคคลคนเดียวกันดํารงตําแหนงทั้งสองตําแหนง

ดังกลาวในขอนี้ก็ได 
 
ขอ ๖  ใหพนักงานโรงฆาสัตวเปนพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ 

มาตรา ๑๒  และเปนพนักงานเจาหนาที่ประทับตราอนุญาตที่เนื้อสัตวตามมาตรา ๑๓ 
 
 

ใหไว ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๓ 
พลเอก ป. จารุเสถียร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากไดประกาศใช
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว  พ.ศ. ๒๕๐๒ แลว สมควรออก
กฎกระทรวงเพื่อแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เก่ียวกับการออกใบอนุญาตพนักงานโรงฆาสัตว 
พนักงานตรวจโรคสัตว กําหนดวิธีการขอรับใบอนุญาตใหฆาสัตว ใบอนุญาตใหจําหนายเนื้อสัตว 
แบบพิมพใบอนุญาต ตลอดจนการกําหนดอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ เพ่ือใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของพระราชบัญญัต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐาปนี/แกไข 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 

B+A(C) 
 

อัมภิญา/จัดทาํ 
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

 


