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กฎกระทรวง 

ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๖) 
ออกตามความในพระราชบญัญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
------------------------------------ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๕ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ใหเรียกเก็บอากรการฆาสัตวตามอัตรา ดังตอไปนี้ 
   โค     ตัวละ ๑๒ บาท 
   กระบือ     ตัวละ ๑๕ บาท 
   สุกร     ตัวละ ๑๐ บาท 
   สุกรที่มีน้ําหนักต่ํากวา ๒๒.๕ กิโลกรัม  ตัวละ   ๕ บาท 
   แพะ หรือ แกะ    ตัวละ   ๔ บาท 
   ไก เปด หรือ หาน   ตัวละ ๑๐ สตางค 
 ขอ ๒  สําหรับการฆาสัตวในโรงฆาสัตวของราชการสวนทองถ่ิน หรือหนวยราชการอื่น
ใด ที่ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมโรงฆาสัตว และคาธรรมเนียมโรงพัก
สัตวตามอัตราดังตอไปนี้ 
 (ก) คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว 
   โค     ตัวละ ๑๒ บาท 
   กระบือ     ตัวละ ๑๕ บาท 
   สุกร     ตัวละ ๑๕ บาท 
   แพะ หรือ แกะ    ตัวละ   ๔ บาท 
   ไก     ตัวละ ๓๐ สตางค 
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  เปด     ตัวละ ๕๐ สตางค 
  หาน     ตัวละ   ๑ บาท 
 (ข) คาธรรมเนียมโรงพักสัตว 
  โค กระบือ สุกร แพะ หรือ แกะ  ตัวละ   ๓ บาท 
  ไก เปด หรือ หาน   ตัวละ ๑๐ สตางค 
 ขอ ๓ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตวของสัตวที่
ตายเองหรือที่มิไดถูกฆาตามพระราชบัญญัตินี้ตามอัตรา ดังตอไปนี้ 
 (ก) คาพาหนะของพนักงานตรวจโรคสัตวตามระเบียบวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของทางราชการ 
 (ข) คาเบี้ยเล้ียงของพนักงานตรวจโรคสัตวตามระเบียบวาดวยคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการของทางราชการ 
 (ค) คาธรรมเนียมการประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตว 
  โค     ตัวละ ๑๒ บาท 
  กระบือ     ตัวละ ๑๕ บาท 
  สุกร     ตัวละ ๑๐ บาท 
  สุกรที่มีน้ําหนักต่ํากวา 22.5 กิโลกรัม  ตัวละ   ๕ บาท 
  แพะ หรือ แกะ    ตัวละ   ๔ บาท 
  ไก เปด หรือ หาน   ตัวละ ๑๐ สตางค 
 ขอ ๔ ใหยกเวนอากรการฆาสัตวสําหรับการฆาสุกร ไก เปด หรือหาน เพื่อสงออกไปยัง
ตางประเทศ 
 ขอ ๕  ใหยกเวนอากรฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว และคาธรรมเนียมโรงพักสัตว 
ในกรณีที่ผูแจงการฆาสัตวจะทําการฆาสัตวในวันตรุษอิดิลอัฎฮา และวันเมาลิดนาบี ณ มัสยิดใน
หนึ่งป รวมกันไมเกินมัสยิดละสองครั้ง และแตละครั้งใหยกเวนสําหรับโคและกระบือรวมกัน
ไมเกินสองตัวสําหรับแพะหรือแกะรวมกันไมเกินสี่ตัว 
 ขอ ๖  ภายใตขอบังคับ 5 การฆาไก เปด และหานที่สามารถทําการฆานอกโรงฆาสัตว
ตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ ให
ยกเวนอากรการฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว และคาธรรมเนียมโรงพักสัตว แตถานําสัตวมา
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ฆาในโรงฆาสัตวของราชการสวนทองถ่ิน หรือหนวยราชการอื่นใดที่ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี 
ใหยกเวนเฉพาะอากรการฆาสัตว 
 ขอ ๗  ใหยกเวนอากรการฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว และคาธรรมเนียมโรงพัก
สัตว สําหรับการฆาสัตวเพื่อตรวจพิสูจนหรือทดลองทางวิชาการ โดยเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาที่
ของกรมปศุสัตวหรือโดยเจาหนาที่ของหนวยราชการ หรือขององคกรที่ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี
ไมวาจะเปนการฆานอกโรงฆาสัตวหรือในโรงฆาสัตวก็ตาม 
 ขอ ๘  ใหยกเวนอากรการฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว และคาธรรมเนียมโรงพัก
สัตวใหแกองคการผลิตอาหารสําเร็จรูปเฉพาะการฆาสัตวเพื่อผลิตอาหารสําเร็จรูป ณ โรงฆาสัตว
และโรงพักสัตวขององคการผลิตอาหารสําเร็จรูป 
 ขอ ๙  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตวและการฆาสัตว
ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
 ขอ ๑๐ ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการ
ฆาสัตวฉบับละ ๕๐ บาท 
 
 
   ใหไว ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 
   พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 
   รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๓๕ แหง
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติมีอํานาจออก
กฎกระทรวงกําหนดอัตราอากรและคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติ จึงจําเปนตอง
ออกกฎกระทรวงนี้ 
 

 
(ราชกิจจานุเบกษา  เลมที่ ๑๑๐ ตอนที่ ๙๐ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๖) 
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กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) 

ออกตามความในพระราชบญัญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

--------------------------- 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออก
กฎกระทรวงไวดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑  กอนที่จะมีการกอสรางโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ใหผูที่มีความ
ประสงคจะตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว 
โรงพักสัตว และการฆาสัตว พรอมหลักฐานตอนายอําเภอ ปลัดอําเภอ ผูเปนหัวหนาประจํากิ่ง
อําเภอ หรือผูอํานวยการเขต เพื่อเสนอตอ ผูวาราชการจังหวัดหรือปลัดกรุงเทพมหานคร แลวแต
กรณี ดังนี้ 
  (๑)  กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา ใหยื่นสําเนาทะเบียนบานและบัตร
ประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 
  (๒)  กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติ
บุคคล วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล 
  (๓)  ผูขออนุญาตจะตองแนบสําเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือ สิทธิ
ครอบครองที่ดินในระหวางที่ใชเปนที่ตั้งโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว และในกรณีที่ผูขออนุญาต
ไมใชเจาของที่ดินใหมีหนังสือแสดงความยินยอมของเจาของที่ดินที่ใหใชที่ดินดังกลาวเปนที่ตั้ง
โรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว 
  (๔)  แผนผังแสดงสถานที่ขอตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และส่ิงปลูกสรางอื่น 
ตลอดจนที่รวบรวมหรือกําจัดมูลฝอยส่ิงปฏิกูลที่บําบัดน้ําเสีย และที่ระบายน้ําทิ้ง พรอมทั้งแสดง
รายละเอียดที่ตั้ง เนื้อที่และระยะหางของบานเรือนที่พักอาศัยของราษฎร ส่ิงปลูกสรางและ
ส่ิงแวดลอมอื่นๆ ในบริเวณใกลเคียงโดยรอบ 
  (๕)  แบบแปลนโรงฆาสัตวและโรงพักสัตวที่จะดําเนินการกอสราง 
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  (๖)  รายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยภายใน
โรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว การจัดใหมีที่รวบรวมหรือกําจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล การบาํบดั
น้ําเสีย การระบายน้ําทิ้ง การระบายอากาศและการควบคุมเสียง รวมทั้งการขจัดมลพิษหรือส่ิงใดๆ 
ที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมซึ่งอาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการ
ฆาสัตว 
  (๗)  สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
 ขอ ๒  เมื่อผูซ่ึงมีความประสงคจะตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ไดยื่น
หลักฐานตามขอ ๑ แลว ใหนายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ หรือผูอํานวยการ
เขต แลวแตกรณีดําเนินการดังนี้ 
  (๑)  ตรวจสอบหลักฐานใหถูกตองครบถวนตามขอ ๑ หากเห็นวาผูซ่ึงมีความ
ประสงคจะตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ใหแจงเปนหนังสือเพื่อดําเนินการแกไขปญหาใหถูกตองภายใน
กําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 
  (๒)  ตรวจสอบสถานที่ที่จะตั้งโรงฆาสัตว และโรงพักสัตว วามีความเหมาะสม
หรือไมโดยพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอ ๔ 
  (๓)  บันทึกปากคํากํานัน ผูใหญบาน และราษฎรที่อยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง
กับสถานที่ที่จะตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว วามีความเหมาะสมและจะกอใหเกิด
ความเดือดรอนรําคาญแกราษฎรที่อยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือไม สําหรับทองที่ที่ไมมีกํานัน 
ผูใหญบาน ใหบันทึกปากคําสมาชิกสภาทองถ่ินอยางนอยสองคนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง
ที่สุด 
  (๔)  ใหนายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ หรือผูอํานวยการ
เขตรวบรวมหลักฐานเอกสาร พรอมทั้งเสนอความเห็นในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการ
ฆาสัตวตอผูวาราชการจังหวัดหรือปลัดกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี ภายในเจ็ดวันนับแตวันรับ
เร่ืองที่ถูกตอง 
 ขอ ๓ เมื่อผูซ่ึงมีความประสงคจะตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตวดําเนินการ
ขอใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยโรงงานและตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและเมื่อได
กอสรางโรงฆาสัตวและโรงพักสัตวแลว ใหผูวาราชการจังหวัดหรือปลัดกรุงเทพมหานคร แลวแต
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กรณี แตงตั้งคณะกรรมการตามจํานวนที่เห็นสมควรเพื่อตรวจสอบการกอสรางโรงฆาสัตวและ
โรงพักสัตว โดยใหมีเจาหนาที่ของกรมโยธาธิการ กรมปศุสัตว กรมอนามัย กระทรวงอุตสาหกรรม 
และกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมในเขตรับผิดชอบ ซ่ึงมีความรูในเรื่องการ
กอสรางหรือการฆาสัตวรวมอยูดวย และใหมีหนาที่ตรวจสอบการกอสรางใหถูกตองตามที่ไดรับแจง
ในขอ ๑ และหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ ๔ 
 ขอ ๔  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว 
  (๑)  ตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสม และมีบริเวณเพียงพอที่จะประกอบกิจการโรงฆาสัตว 
โรงพักสัตว และการฆาสัตว โดยไมกอใหเกิดอันตราย เหตุรําคาญหรือความเสียหายตอบุคคลหรือ
ทรัพยสินของผูอ่ืน 
  (๒)  ไมอยูใกลวัด สถานที่สําหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาโรงเรียน หรือ
สถานที่ศึกษา โรงพยาบาล สถานพยาบาลที่รับผูปวยคางคืน หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพักและ
สถานที่ราชการในระยะที่เห็นไดวาจะกอเหตุเดือดรอนรําคาญแกสถานที่ดังกลาว 
  (๓)  ไมอยูในยานที่ประชาชนอยูอาศัย อันจะกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแก
ประชาชนผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง 
  (๔)  จัดใหมีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยมีชองระบบอากาศไมนอยกวา
หนึ่งในสิบของพื้นที่หอง หรืออาจจัดใหมีพัดลมระบายอากาศเพิ่มเติมไดตามความจําเปน 
  (๕)  จัดใหมีที่รวบรวมหรือกําจัดมูลฝอยและสิ่งที่ปฏิกูลที่เหมาะสม และถูก
สุขลักษณะ 
  (๖)  โรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ตองสะอาดถูกสุขลักษณะและ
อนามัยตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอ ๖ 
  (๗)  มีหองเก็บอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชตางๆ โดยเฉพาะและหองน้ํา หอง
สวมตองแยกออกเปนสัดสวนตางหาก 
  (๘)  พื้นหองฆาสัตว ตองเปนพื้นคอนกรีตหรือเปนวัสดุที่ไมดูดซึมน้ํา ไมดูด
กล่ิน ไมเปนพิษ ไมมีรอยแยก ไมล่ืน พื้นตองลาดเอียงไมมีน้ําขัง มุมหองตองเปนมุมโคงสะดวกตอ
การทําความสะอาด 
  (๙)  ฝาผนังและเพดานหองฆาสัตวใหใชวัสดุที่มีผิวเรียบเพื่อปองกันมิใหส่ิง
สกปรกเกาะติดได และจะตองเปนวัสดุที่ลางและทําความสะอาดไดงายดวย 
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  (๑๐)  เครื่องมือเครื่องใชเฉพาะที่สัมผัสกับเนื้อสัตวตองมีผิวเรียบ ไมผุกรอนหรือ
เปนสนิม ไมเปนพิษ ไมดูดกลิ่น ไมมีรอยแยก รอยตอตองเชื่อมใหสนิทเรียบ ทําความสะอาดงาย 
ทนทานตอความรอน ความเย็น ยาฆาเชื้อโรค และสารเคมีตาง ๆ  
  (๑๑)  เครื่องมือที่ติดตั้งประจําที่ ตองติดตั้งใหหางจากฝาผนังหรือเพดานอยาง
นอยสามสิบเซนติเมตร เพื่อสะดวกตอการตรวจสอบและทําความสะอาด 
  (๑๒) มีแสงสวางทั้งที่เปนแสงธรรมชาติและแสงไฟฟาเพียงพอไมนอยกวาสอง
รอยลักซ โดยไมทําใหการมองเห็นสีของเนื้อสัตวเปลี่ยนไป 
 ขอ ๕  เมื่อผูขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ไดกอสราง
โรงฆาสัตวและโรงพักสัตวเรียบรอยแลว ใหผูวาราชการจังหวัดหรือปลัดกรุงเทพมหานคร แลวแต
กรณีสงคําขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว พรอมทั้งเอกสารหลักฐาน
ตามขอ ๑ และ ขอ ๒ และความเห็นของคณะกรรมการตามขอ ๓ ตลอดจนความเห็นของผูวา
ราชการจังหวัดหรือปลัดกรุงเทพมหานคร แลวแตกรณี ไปใหอธิบดีกรมการปกครองหรือผูซ่ึง
อธิบดีกรมการปกครองหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายในเจ็ดวัน 
 ขอ ๖ ผู รับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตวตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธีการในการดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงฆาสัตวและโรงพักสัตวใหถูกตอง
ตามสุขลักษณะและอนามัย ดังนี้ 
  (๑)  มีมาตรการปองกันไมใหซากสัตวหรือเนื้อปนเปอนกับสิ่งสกปรก 
  (๒)  เครื่องมือ อุปกรณ โตะ เล่ือย รถสําหรับบรรทุกเนื้อสัตวทั้งในและนอก
โรงฆาสัตว ภาชนะบรรจุ ตลอดจนเครื่องใชตางๆ ภายในโรงฆาสัตวตองทําความสะอาดและ
ฆา เชื้ อโรคกอนและหลังปฏิบัติ งานตองทํ าความสะอาดตามหลัก เกณฑและวิ ธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนดในกรณีที่พบวาสิ่งของดังกลาวไดใชกับสัตวปวยหรือซากสัตวที่เปน
โรคจะตองทําการฆาเชื้อโรค และทําความสะอาดทันที 
  (๓) จัดใหมีการทําความสะอาดโรงฆาสัตวเปนประจําวัน ประจําสัปดาห หลัง
การฆาหากพบวามีโรคระบาดสัตวใหทําการฆาเชื้อโรคและทําความสะอาดโรงฆาสัตวทันทีเพื่อ
ปองกันโรคระบาดสัตว 
  (๔) สบู สารซักฟอก และสารฆาเชื้อโรค ตองเปนชนิดที่กฎหมายอนุญาตใหใช
ในโรงงานผลิตภัณฑอาหาร และระมัดระวังไมใหปนเปอนกับเนื้อสัตว 
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  (๕) น้ําที่ใชสําหรับลางซากสัตวและน้ําแข็งที่ใชสําหรับรักษาคุณภาพเนื้อสัตว
ตองสะอาดตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด และมีอยางเพียงพอ 
  (๖) จะตองทําการกําจัดแมลง นก สัตวประเภทฟนแทะ และสัตวมีพิษทั้ง
ภายในและบริเวณโรงพักสัตวอยางสม่ําเสมอ 
  (๗) ในกรณีที่มีโรคระบาดสัตวหรือสงสัยวามีโรคระบาดสัตวเกิดขึ้นในบริเวณ
โรงฆาสัตว หรือโรงพักสัตวใหผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และโรงฆาสัตวแจงและ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติในกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว เสมือนตนเปน
เจาของสัตวตามกฎหมายดังกลาว 
  (๘) ยาฆาแมลงจะตองเปนชนิดที่กฎหมายใหใชในโรงงานผลิตภัณฑอาหาร 
เมื่อนําไปใชตองกระทําอยางระมัดระวังไมใหปนเปอนกับเนื้อสัตว และใหปฏิบัติตามคําแนะนํา
การใชยานั้นๆ โดยเครงครัด 
  (๙) มีระบบระบายน้ําทิ้งที่มีประสิทธิภาพ และหามมิใหระบายน้ําทิ้งออกจาก
โรงฆาสัตว และโรงพักสัตว จนกวาจะมีการบําบัดน้ําเสียที่อยูในเกณฑที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนดแตตองไมใช วิธีทําใหเจือจาง สําหรับโรงฆาสัตวที่มีปริมาณการฆาโค กระบือ แพะ แกะ 
หรือสุกร รวมกันมากกวาวันละหนึ่งรอยตัวและสําหรับไก เปด หรือหาน รวมกันมากกวาวันละ
สองพันตัว จะตองมีแบบแปลนจํากัดน้ําเสียที่วิศวกรผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
รับรอง 
  (๑๐) มีการกําจัดกลิ่นหรือเสียงที่เกิดขึ้นจากโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการ
ฆาสัตว โดยมิใหเปนเหตุเดือดรอนรําคาญ หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชนที่อาศัย
อยูในบริเวณใกลเคียง 
 ขอ ๗ หลักเกณฑและวิธีการปองกันการระบาดของโรคติดตอ ใหผูรับใบอนุญาตตั้ง
โรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตวปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑) สัตวที่จะทําการฆาตองไดรับการตรวจโรคภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมงกอนทําการ
ฆาหากจําเปนตองกักสัตวไวไมเกินยี่สิบสี่ช่ัวโมง ใหตรวจซ้ําอีกครั้งกอนทําการฆา 
  (๒) การตรวจโรคตาม (๑) ตองกระทําโดยพนักงานตรวจโรคสัตวเทานั้น 
  (๓) หามนําสัตวอ่ืนหรือเนื้อสัตวอ่ืนเขาไปในบริเวณโรงฆาสัตวนอกจากที่
พนักงานเจาหนาที่ออกหลักฐานการแจงวาจะนํามาทําการฆาเทานั้น 
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 ขอ ๘ ผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตวตองใหความรวมมือ
และอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่และพนักงานตรวจโรคสัตว ซ่ึงไดรับการแตงตั้งให
ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ขอ ๙ ผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตวตองหยุดทําการฆาสัตว
ในวันพระและวันสําคัญตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 ขอ ๑๐ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามขอ ๔ (๑), (๒) และ (๓) ไมใชกับโรงฆาสัตว 
และโรงพักสัตว ที่ไดรับอนุญาตอยูกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ แตโรงฆาสัตว และโรงพัก
สัตวดังกลาวจะตองปฏิบัติใหถูกตองตามขอกําหนดตางๆ แหงกฎกระทรวงนี้เวนแตกรณีตามขอ  
๔(๔) ถึง (๑๒) ตองปฏิบัติใหถูกตองเมื่อพนหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้
ใชบังคับ และขอ ๖(๙) และ (๑๐) ตองปฏิบัติใหถูกตองเมื่อพนหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้
ใชบังคับ 
 
 ใหไว ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 บรรหาร  ศิลปอาชา 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๓ ตอนที่ ๗๑ ก. ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๙) 


