
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๐๓) 

ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคุมการฆาสัตว 
และจําหนายเนื้อสัตว 

พ.ศ. ๒๕๐๒๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑ มาตรา ๑๒ และมาตรา ๒๐  แหง

พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๐๒  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  สัตวที่เปนโรค และหรือมีลักษณะดังตอไปนี้ใหถือวาไมเหมาะสมที่จะใช 

เนื้อสัตวเชนนั้นเปนอาหารตามมาตรา ๑๑ 
(๑) วัณโรค (TUBEROULOSIS) 
(๒) โรคพิษสนุัขบา (RABIES) 
(๓) โรคบรูเซลโลซีส (BRUCELLOSIS) 
(๔) โรคอาโทรฟกไรไนตีส (ATROPHIC RHINITIS) 
(๕) โรคบาดทะยัก (TETANUS)  
(๖) โรคไขขา (BLACKLEG) 
(๗) โรคไฟลามทุงของสุกร (SWINE ERYSIPELAS) 
(๘) สัตวที่มีอาการไขสูง สําหรับสุกรปรอทตั้งแต ๑๐๖ องศาฟาเรนไฮท ข้ึนไป  

สําหรับโค กระบือ แพะ หรือแกะ ปรอทตัง้แต ๑๐๕ องศาฟาเรนไฮทข้ึนไป 
(๙) สัตวที่มีลักษณะบวมทั้งตัว (GENERALIZED EDEMA) 
(๑๐) สัตวที่ผอมแหงมาก (EMACIATION) 
(๑๑) สัตวทีต่ัง้ทอง หรือสัตวที่เพ่ิงตกลูกใหม 
(๑๒) สัตวที่เปนแผล ฝ ทั่ว ๆ ไป 
(๑๓) สัตวทีป่รากฏชัดวาไดฉีดวคัซีนไวแลวยังไมครบยี่สิบเอ็ดวัน 
 
ขอ ๒  เนื้อสัตวที่เปนโรค และหรือมีลักษณะดังตอไปนี้ ใหถือวาไมเหมาะสมที่จะ

ใชเนื้อสัตวเชนนั้นเปนอาหารตามมาตรา ๑๒ 
(๑) โรคระบาด  
(๒) โรคดังกลาวในขอ ๑ (๑) ถึง (๗) 
(๓) เนื้อสัตวที่มีลักษณะเปนโรคดีซาน 
(๔) เนื้อสัตวที่มีโรคโลหิตเปนพิษ (SEPTICEMIA) 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา.เลม ๗๗/ตอนที่ ๗/ฉบับพิเศษ หนา ๒๕/๒๗ มกราคม 

๒๕๐๓ 



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 
 

(๕) เนื้อสัตวที่มีตัวพยาธ ิ
(๖) เนื้อสัตวที่ชํ้า หรือมีโลหิตคั่งฝงอยูในเนื้อสัตวนั้น 
(๗) เนื้อสัตวที่เปนแผล ฝ หนอง เนา หรือเนื้อตาย (NECROSIS) 
(๘) เนื้อสัตวที่มีลักษณะอักเสบบวม หรือแข็งเปนไต 
(๙) เนื้อสัตวที่มีกล่ินปสสาวะ หรือกล่ินยา 
(๑๐) เนื้อสัตวที่ไมสะอาด ไมสด หรือมีสีดําคล้าํ 
 
ขอ ๓  เนื้อสัตวที่เปนโรค และหรือมีลักษณะดังกลาว ในขอ ๒ ใหพนักงาน

เจ าหน าที่ ทํ าลาย  หรือจัดทํ า ให เปน เนื้ อ สัตวที่ ค วรใช เปนอาหารไดตามระ เบี ยบที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 
 

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
กฎกระทรวงกําหนดโรคระบาดโรค และหรือลักษณะเนื้อสัตว ซึ่งถือวาไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตว
เชนนั้นเปนอาหาร และใหพนักงานเจาหนาที่ทําลายหรือจัดใหเปนเนื้อสัตวที่ควรใชเปนอาหารได 
เพ่ือเปนหลักการปฏิบัติตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติดังกลาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฐาปนี/แกไข 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ 

A+B(C) 
 

อัมภิญา/จัดทาํ 
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

 


