
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ําเก๋ียน 
เรื่อง   ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกี๋ยน  วาดวยการควบคุม 

การฆาสัตวและการจําหนายเนื้อสัตว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมาตรา  ๔   

มาตรา  ๓๐  และมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว  พ.ศ.  ๒๕๕๙   

องคการบริหารสวนตําบลน้ําเกี๋ยน  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกี๋ยน 

และนายอําเภอภูเพียง  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกี๋ยน  เรื่อง  ควบคุม 

การฆาสัตวและการจําหนายเนื้อสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกี๋ยน  นับตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

 “สัตว”  หมายความวา  สัตวท่ีมิใชสัตวปา  และหมายความเฉพาะโค  กระบือ  แพะ   

แกะ  สุกร  และสัตวอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 “เนื้อสัตว”  หมายความวา  เนื้อหรือสวนอ่ืนของสัตวท่ีตายแลว  ซึ่งมิไดปรุงแตงใหเปนอาหาร 

หรือมิไดปรุงแตงเพ่ือใหคงอยูไมเปอยเนาทั้งท่ีชําแหละแลวและยังมิไดชําแหละ 

 “โรงพักสัตว”  หมายความวา  สถานที่พักสัตวหรือกักสัตวกอนทําการฆา 

 “โรงฆาสัตว”  หมายความวา  สถานท่ีท่ีกําหนดใหทําการฆาสัตวตามพระราชบัญญัติ 

ควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

้หนา   ๑๓๗

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 “พนักงานตรวจโรคสัตว”  หมายความวา  สัตวแพทยหรือบุคคลอื่นซึ่งราชการสวนทองถิ่น 

แตงตั้งใหมีอํานาจหนาท่ีตรวจโรคสัตวซึ่งมีในสัตวหรือเนื้อสัตว 

 “พนกังานเจาหนาท่ี”  หมายความวา  ผูซึ่งราชการสวนทองถิ่นแตงตัง้ใหปฏิบัติราชการ 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 “นายทะเบียน”  หมายความวา  ผูซึ่งอธิบดีแตงตั้งใหเปนนายทะเบียนประจําจังหวัด 

 ขอ  ๕ ใหกิจการโรงฆาสัตวเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกี๋ยน 

 ขอ  ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  มีผลบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

วาดวยการนั้นและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี   

ขอ  ๗ โรงฆาสัตวและโรงพักสัตวตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนาสถาน  โบราณสถาน   

โรงเรียน  สถานบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หอพัก  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัย  อันกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ 

แกประชาชนผูอยูอาศัยใกลเคียง 

ขอ  ๘ โรงฆาสัตวและโรงพักสัตวตองมีลักษณะอาคารตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) พ้ืนหองฆาสัตวตองเปนพ้ืนคอนกรีตหรือวัสดุที่ไมดูดซึมน้ํา  ไมดูดกล่ิน  ไมเปนพิษ   

ไมมีรอยแตก  ไม ล่ืน  พ้ืนตองลาดเอียง  ไมมีน้ําขัง  ใหถูกตองตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว 

และมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  (มกอช.)  และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 (๒) ฝาผนังและเพดานหองฆาสัตว  ใหใชวัสดุที่มีผิวเรียบเพ่ือปองกันมิใหเกิดส่ิงสกปรก 

เกาะติดไดและตองเปนวัสดุท่ีลางและทําความสะอาดไดงาย  ใหถูกตองตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว 

และมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร  แหงชาติ  (มกอช.)  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

 (๓) มีหองเก็บอุปกรณ  เครื่องมือเครื่องใชโดยเฉพาะและหองน้ําหองสวมตองแยก 

ออกเปนสัดสวนตางหากใหถูกตองตามมาตรฐานของกรมปศุสัตวและมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ   

(มกอช.)  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

 

้หนา   ๑๓๘
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 (๔) มีแสงสวางทั้งที่เปนแสงธรรมชาติ  และแสงไฟฟาเพียงพอไมนอยกวา  ๒๐๐  ลักซ   

โดยไมทําใหการมองเห็นสีของเนื้อสัตวเปล่ียนไปใหถูกตองตามมาตรฐานของกรมปศุสัตวและมาตรฐาน 

สินคาเกษตรและอาหาร  แหงชาติ  (มก  อช.)  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๕) จัดใหมีการระบายอากาศที่เหมาะสม  โดยที่ชองระบายอากาศไมนอยกวา  ๑  ใน  ๑๐   

ของพ้ืนที่หอง  หรืออาจจัดใหมีพัดลมระบายอากาศเพ่ิมเติมไดตามความจําเปน  ใหถูกตองตามมาตรฐาน 

ของกรมปศุสัตวและมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  (มกอช.)  และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

   (๖) เครื่องมือที่ติดตั้งประจําที่ตองติดตั้งใหหางจากฝาผนังหรือเพดานอยางนอย   

๓๐  เซนติเมตร  เพ่ือความสะดวกตอการตรวจสอบและทําความสะอาดใหถูกตองตามมาตรฐาน 

ของกรมปศุสัตวและมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  (มกอช.)  และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 ขอ ๙ โรงฆาสัตวที่พนักงานโรงฆาอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด 

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉินตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไว 

ในกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๑๐ โรงฆาสัตวและโรงพักสัตวตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ   

และการปองกันเหตุรําคาญ  ดังนี้ 

 (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย   

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

 (๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่ 

และตองดําเนนิการใหถกูตองตามขอบญัญัตอิงคการบรหิารสวนตําบลน้าํเกี๋ยน  วาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

หรือมูลฝอย 

 (๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปน 

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 (๔) มีการกําจัดกล่ินหรือเสียงที่เกิดขึ้นจากโรงฆาสัตวโรงพักสัตวและการฆาสัตว   

โดยมิใหเปนเหตุรําคาญ  หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง 

 (๕) มีระบบระบายน้ําทิ้งที่มีประสิทธิภาพ  และหามระบายน้ําทิ้งออกจากโรงฆาสัตว   

โรงพักสัตวจนกวาจะมีการบําบัดน้ําเสีย 

 (๖) ตองมีบอบําบัดน้ําเสียที่มีคุณภาพและหางจากอาคารผลิตพอสมควร 
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ขอ  ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่ เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม  ดังนี้ 

 (๑) ตองมีการกําจัดแมลง  นก  สัตวประเภทฟนแทะ  และสัตวมีพิษทั้งภายใน 

และบริเวณโรงพักสัตวอยางสม่ําเสมอ 

 (๒) ยาฆาแมลงจะตองเปนชนิดท่ีกฎหมายใหใชในโรงงานผลิตภัณฑอาหาร   

และใชอยางระมัดระวังไมใหปนเปอนกับเนื้อสัตว  และปฏิบัติตามคําแนะนําการใชยาอยางเครงครัด 

 ขอ  ๑๒ โรงฆาสัตวและโรงพักสัตวตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน   

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ  ดังนี้ 

 (๑) เครื่องมือ  อุปกรณ  โตะ  หรืออุปกรณที่เกี่ยวของในโรงฆาสัตว  โรงพักสัตว   

ตองทําความสะอาด  และฆาเชื้อโรคกอนและหลังปฏิบัติงาน  และระหวางปฏิบัติงาน 

 (๒) จัดใหมีการทําความสะอาดโรงฆาสัตวเปนประจําทุกวัน  ประจําสัปดาหหลังการฆาสัตว   

หากพบวามีโรคระบาดสัตวใหทําการฆาเชื้อโรค  และทําความสะอาดโรงฆาสัตว  รวมถึงแจงพนักงานเจาหนาที่ 

ทราบทันที  เพ่ือปองกันโรคระบาดสัตว 

 (๓) สบู  สารซักฟอกและสารฆาเชื้อโรคตองเปนชนิดที่กฎหมายอนุญาตใหใช 

ในโรงงานผลิตภัณฑอาหาร  และตองระมัดระวังไมใหปนเปอนกับเนื้อสัตว 

 (๔) น้ํา ท่ีใชลางซากสัตวและน้ํ าแข็งที่ ใชรักษาคุณภาพเนื้อสัตวตองสะอาด   

ตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด  และมีอยางเพียงพอ 

ขอ  ๑๓ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป 

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

 (๑) มีเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 (๒) กรณีท่ีมีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 

้หนา   ๑๔๐
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ขอ  ๑๕ หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขอนามัยของเจาหนาที่โรงฆาสัตว 

 (๑) ตองมีสุขภาพแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอหรือโรคที่สังคมรังเกียจ  โรคระบบ

ทางเดินอาหารและแผลติดเช้ือ  หรือปรากฏวาเปนโรคดังกลาวใหทําการรักษาใหหายจึงกลับเขามาทํางาน 

  (๒) ตองไดรับการอบรมดานสุขภาพประจําทุกป  หรือมีการระบาดของโรคอุบัติใหม 

ทั้งในคนและสัตว 

 (๓) ตองไดรับการตรวจสุขภาพอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  และตองเก็บรักษาเอกสาร 

ตรวจสุขภาพไวเปนหลักฐาน 

 (๔) ตองทําความสะอาดรางกายใหอยูสภาพท่ีเหมาะสมและสวมเส้ือท่ีสะอาด   

ไมสวมเครื่องประดับทุกประเภท  เชน  แหวน  กําไร  นาฬิกาขอมือ  เปนตน  ในขณะปฏิบัติงาน 

 (๕) ลางทําความสะอาดมือกอนเขาอาคารผลิต  ภายหลังออกจากหองสุขา   

และภายหลังจับตองส่ิงปนเปอนตาง ๆ 

 (๖) ไมบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม  ไมสูบบุหรี่  ไมบวนน้ําลาย  หรือกระทําการอยางอื่น   

ที่คลายคลึงในระหวางปฏิบัติงาน 

 (๗) ตองแตงกายมิดชิด  เรียบรอย  สวมเน็ทคลุมผม  สวมอุปกรณที่โรงฆาสัตว   

หรือองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกี๋ยน  จัดใหกอนปฏิบัติงานทุกครั้ง 

ขอ  ๑๖ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการ  ควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ 

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ  ๑๗ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใชหามมิใหผูใดดําเนินกิจการ 

ตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน 

 ในการออกใบอนุญาต  พนักงานเจาหนาที่อาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ 

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

 ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

้หนา   ๑๔๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๑๘ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา   

จะตองย่ืนคําขอใบรับอนุญาตตอนายทะเบียน  ตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี 

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๐ ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด 

ตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลน้ําเกี๋ยนกําหนด 

ขอ  ๒๑ ผูใดมีความประสงคจะฆาสัตวใหแจงจํานวนสัตวท่ีจะฆา  วันและเวลาท่ีจะดําเนินการฆา   

และชื่อของโรงฆาสัตวตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ตอพนักงานทองถิ่นและเสียคาอากรการฆาสัตว 

ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

เมื่อพนักงานทองถิ่นไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง  ใหพนักงานทองถิ่นออกหลักฐานการรับแจงเปนหนังสือ 

ใหแกผูที่ประสงคจะฆาสัตวโดยกําหนดวนัและเวลาในการฆาสัตวดงักลาวตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตนิี้ 

 ขอ  ๒๒ ในกรณีตอไปนี้จะฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวไดแตตองปฏิบัติตามขอกําหนด  ดังนี้ 

 (๑) การฆาสัตวซึ่งตองฆา  ณ  ที่ใดท่ีหนึ่งโดยเฉพาะ  ตามพิธีกรรมทางศาสนา 

 (๒) การฆาสัตวในทองที่ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่นั้นประกาศเปนครั้งคราว 

วาเปนทองที่กันดารและจําเปนตองฆาสัตวในทองที่นั้น 

 (๓) การฆาสัตวในกรณีท่ีมีเหตุสมควรเปนพิเศษ 

ขอ  ๒๓ ใหผูท่ีประสงคจะฆาสัตวนําสัตวไปยังโรงพักสัตวและจะตองฆาสัตวนั้นในโรงฆาสัตว 

ตามวันและเวลาที่พนักงานทองถิ่นกําหนด  ตามขอ  ๒๑  วรรคสอง 

ขอ  ๒๔ หามมิใหผูใดนําสัตวออกจากโรงพักสัตวหรือโรงฆาสัตว  เวนแตจะไดรับอนุญาต 

จากพนักงานเจาหนาท่ี 

ขอ  ๒๕ หามมิใหผูใด  จําหนาย  หรือมีไวเพ่ือจําหนายซึ่งเนื้อสัตวท่ีถูกฆาโดยมิไดมีการแจง 

ตามขอ  ๒๐  วรรคหนึ่ง 

ขอ  ๒๖ ในกรณีท่ีพนักงานตรวจโรคสัตว  มีเหตุควรสงสัยวาสัตวท่ีจะฆานั้นเปนโรคระบาด   

หรือเปนโรคหรือมีลักษณะไมเหมาะสมท่ีจะใชเนื้อสัตวเชนนั้นเปนอาหารใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ 

ส่ังงดการฆาสัตวและแยกสัตวนั้นไวเพ่ือตรวจพิสูจนได 

้หนา   ๑๔๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ภายหลังที่ไดทําการตรวจพิสูจนแลว  พนักงานเจาหนาที่อาจมีคําส่ังใหดําเนินการฆาสัตวนั้นได   

ในกรณีที่ปรากฏวาสัตว ท่ีจะฆานั้นเปนโรคระบาด  หรือเปนโรค  หรือมีลักษณะตามที่กําหนด 

ในกฎกระทรวงที่ออกตามตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว  พ.ศ.  ๒๕๕๙   

วาไมเหมาะสมท่ีจะใชเนื้อสัตวเชนนั้นเปนอาหารใหพนักงานเจาหนาที่คืนเงินอากรและคาธรรมเนียม 

สําหรับโรงฆาสัตวใหแกผูท่ีประสงคจะฆาสัตวนั้น 

ขอ  ๒๗ เมื่อไดฆาสัตวแลว  หามมิใหผูใดนําเนื้อสัตวออกจากโรงฆาสัตวท่ีไดฆาสัตวกอนที่ 

พนักงานเจาหนาที่ประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตวนั้นแลว 

ในกรณีที่ปรากฏแกพนักงานตรวจโรคสัตววาเนื้อสัตวของสัตวที่ฆาเปนโรคและหรือมีลักษณะไมเหมาะสม 

ที่จะใชเนื้อสัตวเชนนั้นเปนอาหารใหพนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจทําลายเนื้อสัตวนั้นเสียท้ังตัวหรือบางสวน   

หรือจัดทําใหเปนเนื้อสัตวที่ควรใชเปนอาหารเสียกอน 

ขอ  ๒๘ ผูใดประสงคจะจําหนายเนื้อสัตวของสัตวที่ตายโดยมิไดถูกฆาตามขอบัญญัตินี้   

ใหนําเนื้อสัตวของสัตวนั้น  ซึ่งอยูในสภาพที่ยังมิไดชําแหละไปใหพนักงานตรวจโรคสัตวตรวจ  หรือในกรณี 

ที่มีเหตุสมควรจะขอใหพนักงานตรวจโรคสัตวไปตรวจเนื้อสัตวนั้นก็ได  ท้ังนี้  ตองเสียคาธรรมเนียม 

ตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

เมื่อพนักงานตรวจโรคสัตว ไดตรวจแลว  เห็นวาเปนเนื้อ สัตว ท่ีควรใช เปนอาหารได   

ก็ใหพนักงานตรวจโรคสัตวประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตวได  ในกรณีที่พนักงานตรวจโรคสัตว 

เห็นวาไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตวนั้นเปน  อาหารใหนําขอ  ๒๕  วรรคสาม  มาบังคับใชโดยอนุโลม 

 ขอ  ๒๙ บรรดาคาอากร  คาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดของ 

องคการบริหารสวนตําบลน้ําเกี๋ยน 

ขอ  ๓๐ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพ่ือการจําหนายเนื้อสัตว  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ขอ  ๓๑ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกี๋ยนเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๓  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

มังกร  ดีปนตา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลน้ําเกี๋ยน 

้หนา   ๑๔๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ําเกี๋ยน 
เรื่อง  ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

ลําดับท่ี รายการ 
อัตราอากรและคาธรรมเนียม 

(บาท) 
๑ อากรฆาสัตว 

๑.๑ โค 
๑.๒ กระเบือ 
๑.๓ สุกร  หรือนกกระจอกเทศ 
๑.๔ สุกรท่ีมีน้ําหนักต่ํากวา  ๒๒.๕  กิโลกรม 
๑.๕ แพะ  หรือแกะ 
๑.๖ ไก  เปด  หรือหาน 
๑.๗ สัตวอ่ืนตามกําหนดในกฎกระทรวง 

 
ตัวละ  ๒๐  บาท 
ตัวละ  ๒๕  บาท 
ตัวละ  ๑๕  บาท 
ตัวละ  ๑๐  บาท 
ตัวละ  ๑๐  บาท 
ตัวละ  ๒๐  สตางค 
ตัวละ  ๒๐  บาท 

๒ คาธรรมเนียมการรับรองใหจําหนายเนื้อสัตวของสัตวท่ีตาย  
โดยมิไดถูกฆาหรือฆานอกโรงฆาสัตว 
๒.๑ โค 
๒.๒ กระเบือ 
๒.๓ สุกร  หรือนกกระจอกเทศ 
๒.๔ สุกรท่ีมีน้ําหนักต่ํากวา  ๒๒.๕  กิโลกรม 
๒.๕ แพะ  หรือแกะ 
๒.๖ ไก  เปด  หรือหาน 
๒.๗ สัตวอ่ืนตามกําหนดในกฎกระทรวง 

 
 
ตัวละ  ๒๐  บาท 
ตัวละ  ๒๕  บาท 
ตัวละ  ๑๕  บาท 
ตัวละ  ๑๐  บาท 
ตัวละ  ๑๐  บาท 
ตัวละ  ๒๐  สตางค 
ตัวละ  ๒๐  บาท 

๓ คาธรรมเนียมใบอนุญาต 
๓.๑ ใบอนุญาต 
๓.๒ การตออายุใบอนุญาต 
๓.๓ การโอนใบอนุญาต 
๓.๔ ใบแทนใบอนุญาต 

 
ฉบับละ  ๕๐๐  บาท 
ครั้งละเทากับคาธรรมเนียมใบอนุญาต 
ครั้งละก่ึงหนึ่งของคาธรรมเนียมใบอนุญาต 
ฉบับละ  ๑๐๐  บาท 

 
 
 



แบบ  ฆจส.  ๑ 
 
 

 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
ตั้งโรงฆาสัตว  โรงพักสัตว  และการฆาสัตว 

 

เขียน................................................................... 
วันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ. .............. 

 

เรื่อง การขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว  โรงพักสัตว  และการฆาสัตว 
เรียน ................................................................................................. 
 

 ๑. ขาพเจา..................................................................................................................................................... 
  (๑) เปนบุคคลธรรมดา  เชื้อชาติ....................................สัญชาติ................................อายุ...................ป 
บัตรประจําตัวประชาชน  หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว  เลขท่ี................................................................................. 
ออกให  ณ  อําเภอ/เขต..........................................................................จังหวัด................................................................ 
อยูบานเลขท่ี...........................หมูท่ี................ตรอก/ซอย................................................ถนน........................................... 
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด............................................ 
โทรศัพท...................................................มือถือ.......................................................โทรสาร.............................................. 
  (๒) เปนนิติบุคคลประเภท..................................................จดทะเบียนเม่ือ............................................ 
เลขทะเบียน.................................สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี........................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย..................................... 
ถนน..............................................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต...................................................... 
จังหวัด.........................................โทรศัพท......................................................มือถือ...................................................... 
โทรสาร....................................................โดย..................................................................................................................... 
ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต  เชื้อชาติ................................สัญชาติ..................................อายุ..................ป 
บัตรประจําตัวประชาชน  หรือใบสําคัญคนตางดาว  เลขท่ี................................................................................................ 
ออกให  ณ  อําเภอ/เขต...............................................................จังหวัด........................................................................... 
อยูบานเลขท่ี...........................หมูท่ี....................ตรอก/ซอย..............................................ถนน......................................... 
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.................................................จังหวดั............................................... 
โทรศัพท...............................................มือถือ........................................................โทรสาร................................................. 
 ๒. ขาพเจา  ไดดําเนินการสรางโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว  (ชนิดสัตว.........................................................) 
กําลังการผลิตสูงสุด........................ตัวตอวัน  ตามท่ีไดแจงความประสงคไวกับ................................................................. 
เม่ือวันท่ี.................เดือน.............................พ.ศ. .................ชื่อโรงฆาสัตว......................................................................... 
ตั้งอยูเลขท่ี..........................หมูท่ี..............ตรอก/ซอย.....................................................ถนน............................................ 
ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด........................................... 
โทรศัพท....................................................มือถือ........................................................โทรสาร............................................ 
 โดยไดปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ทุกประการ 



 ๓.  ขาพเจาขอยื่นคําขอตออธิบดีกรมปศุสัตวหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย  เพ่ือขอใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว   
โรงพักสัตวและการฆาสัตวตามมาตรา  ๑๑  แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
ท้ังนี้  ในการดําเนินการเก่ียวกับโรงฆาสัตว  โรงพักสัตว  และการฆาสัตว  ขาพเจาจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกลาว   
และเง่ือนไขท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดไวทุกประการ  พรอมกันนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ  มาดวย 
ตามเอกสารแนบทายคําขอนี ้
 
 
 
          ลงชื่อ........................................................ผูขอรับใบอนุญาต 
       (........................................................) 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ  (สําหรับผูประกอบการ) 
  ๑. สําเนาทะเบียนบาน  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว   
   (กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา) 
  ๒. สําเนาหนังสือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 
  ๓. สําเนาหนังสือแสดงสิทธิในท่ีดินท่ีตั้งโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว 
  ๔. สําเนาหนังสือตอบการใชท่ีดินกอสรางโรงฆาสัตวจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบตามกฎหมาย 
   วาดวยการผังเมือง 
  ๕. บันทึกปากคําผูอํานวยการเขต  กํานัน  ผูใหญบาน  หรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบและราษฎรท่ีอาศัย   
   อยูในบริเวณใกลเคียงกับสถานท่ีท่ีตั้งโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว 
  ๖. แผนผังแสดงท่ีตั้งโรงฆาสัตวและโรงพักสัตวและสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณใกลเคียง  ในกระดาษ   
   ขนาด  A๒  หรือ  A๓  จํานวน  ๕  ชุด 
  ๗. แบบแปลนแผนผังอาคารและสิ่งปลูกสรางภายในบริเวณโรงฆาสัตวซ่ึงถูกตองตามมาตราสวน   
   พรอมดวยคําอธิบาย  รายละเอียด  โดยมีคํารับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
   และหรือบุคคลอ่ืน  ตามท่ีกฎหมายกําหนด  ในกระดาษขนาด  A๒  หรือ  A๓  จํานวน  ๕  ชุด   
   ประกอบดวย 
    ๗.๑ แบบแปลนพ้ืนอาคารโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว 
    ๗.๒ แบบแปลนแสดงการติดตั้งเครื่องมือและเครื่องจักร 
    ๗.๓ แบบแปลนแสดงระบบการระบายอากาศ 
    ๗.๔ แบบแปลนแสดงระบบแสงสวาง 
    ๗.๕ แบบแปลนแสดงระบบน้ําดี 
    ๗.๖ แบบแปลนแสดงระบบระบายน้ําท้ิง 
    ๗.๗  แบบแปลนแสดงระบบการบําบัดน้ําเสีย 
  ๘. รายการเครื่องมือ  เครื่องจักรและอุปกรณท่ีใชในการผลิต 
  ๙. แผนภูมิแสดงข้ันตอนกระบวนการผลิต 
  ๑๐. สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
  ๑๑. สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  (ถามี) 
  ๑๒. สําเนาทะเบียนเลขท่ีตั้งโรงฆาสัตว 
  ๑๓. สําเนาผลวิเคราะหคุณภาพน้ําใชและ/หรือน้ําแข็ง  ทางเคมีทางกายภาพ  และทางจุลชีววิทยา 
   ไมเกิน  ๖  เดือน 

 

 
 

 
 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

สําหรับเจาหนาท่ี 
 ขาพเจาไดทําการตรวจสอบเอกสารแลว 
   เอกสารครบถวน    เอกสารไมครบถวน  ขาดรายการท่ี.................................................................... 
 
           ลงชื่อ......................................................เจาหนาท่ี 
        (.....................................................) 
       ตําแหนง...................................................... 



แบบ  ฆจส. ๒ 
 
 
 
 

ใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว  โรงพักสัตว  และการฆาสัตว 
โรงฆา...............................................(ชนิดสัตว) 

 
เลขท่ี.........................../.......................... 
 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๑๑  แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
 อนุญาตให.....................................................................................................................อายุ.........................ป 
เชื้อชาติ.................................สัญชาติ...........................................อยูบานเลขท่ี........................................หมูท่ี.................. 
ตรอก/ซอย.............................................ถนน..................................................ตําบล/แขวง................................................ 
อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด..................................................ตั้งโรงฆาสัตวโรงพักสัตวและการฆาสัตว 
ชื่อโรงฆาสัตว.....................................................................................กําลังผลิตสูงสุด...........................................ตัวตอวัน   
ตั้งอยูเลขท่ี...............................หมูท่ี................ตรอก/ซอย...............................................ถนน........................................... 
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต..................................................จงัหวัด................................................. 
โดยตองประกอบกิจการโรงฆาสัตวโรงพักสัตวและการฆาสัตวตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และตามเง่ือนไขท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด 
 
 อนุญาต  ณ  วันท่ี.............เดือน...........................................พ.ศ. ................. 
 
 
 
           ลงชื่อ.............................................................ผูอนุญาต   
        (............................................................) 
       ตําแหนง............................................................. 
 
 



ลักษณะของเง่ือนไข 
ประกอบใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว  โรงพักสัตว  และการฆาสัตว 

 
๑. ตองไมกอใหเกิดอันตราย  เหตุรําคาญหรือความเสียหายตอบุคคลหรือทรัพยสินของผูอ่ืน 
๒. ตองใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีและพนักงานตรวจโรคสัตวซ่ึงไดรับการแตงตั้ง 
 ใหปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
๓. ตองหยุดทําการฆาสัตวในวันพระและวันสําคัญตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด 
๔. ตองปฏิบัติตามนโยบายและเง่ือนไขอ่ืน  ๆ  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ  ฆจส. ๓ 
แบบขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ตั้งโรงฆาสัตว  โรงพักสัตว  และการฆาสัตว 
 

เขียนท่ี............................................................ 
วันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ. ........... 

 
เรื่อง การขอรับใบแทนใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตวโรงพักสัตวและการฆาสัตว 
เรียน .................................................................................................. 
 
 ๑. ขาพเจา..................................................................................................................................................... 
  (๑) เปนบุคคลธรรมดา  เชื้อชาติ.................................สญัชาติ..................................อายุ....................ป 
บัตรประจําตัวประชาชน  หรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว  เลขท่ี................................................................................. 
ออกให  ณ  อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด............................................อยูบานเลขท่ี........................... 
หมูท่ี............ตรอก/ซอย...........................................ถนน......................................ตําบล/แขวง.......................................... 
อําเภอ/เขต.............................จังหวัด..................................โทรศัพท...................................โทรสาร.................................. 
มือถือ.................................................... 
  (๒) เปนนิติบุคคลประเภท....................................................................................................................... 
ชื่อ............................................................จดทะเบียนเม่ือ......................................เลขทะเบียน......................................... 
สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี......................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย...................................ถนน............................................... 
ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต................................................จังหวดั............................................... 
โทรศัพท.................................................โทรสาร.....................................................มือถือ.................................................. 
โดย..................................................................................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต 
เชื้อชาติ......................................................สญัชาติ...............................................................อายุ....................................ป   
บัตรประจําตัวประชาชนหรือใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว  เลขท่ี................ออกให  ณ  อําเภอ/เขต............................. 
จังหวัด.....................................อยูบานเลขท่ี.............................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย............................................... 
ถนน.............................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด............................... 
โทรศัพท.............................................โทรสาร...................................................มือถือ........................................................ 
 
 ๒. ขาพเจาไดรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตวโรงพักสัตวและการฆาสัตว  (ชนิดสัตว..........................................)   
เลขท่ี..................................../.............................เม่ือวันท่ี...................เดือน............................................พ.ศ. .................. 
ชื่อโรงฆาสัตว...................................................................................กําลังการผลิตสูงสุด......................................ตัวตอวัน   
ตั้งอยูเลขท่ี...........................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย..................................................ถนน............................................. 
ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต................................................จังหวัด........................................... 
โทรศัพท.............................................โทรสาร...................................................มือถือ........................................................ 
 



 ๓. พรอมกับคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานตาง ๆ  มาดวยคือ 
   (๑) สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว 
   (๒) สําเนาใบแจงความเอกสารหายจากสถานีตํารวจ 
   (๓) หนังสือมอบอํานาจ  กรณีมิใชผูรับใบอนุญาต  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
    หรือสําเนาใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว  ท้ังของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ   
    พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 
 ๔. ขาพเจาขอแจงวาใบอนุญาตดังกลาวตามขอ  ๒  ได................................................................................ 
จึงยื่นคํารองตอ.................................................................................เพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตวโรงพักสัตว   
และการฆาสัตว  ตามมาตรา  ๑๔  แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
และขอไดโปรดพิจารณาออกใบแทนใบอนุญาตดังกลาวใหขาพเจาตอไปดวย 
 
 
 
          ลงชื่อ.....................................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 
       (....................................................) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

สําหรับเจาหนาท่ี 
 ขาพเจาไดทําการตรวจรับเอกสารแลว    เอกสารครบถวน    เอกสารไมครบถวนขาดรายการท่ี.................. 
 
 
 
          ลงชื่อ.....................................................เจาหนาท่ี 
       (....................................................) 
      ตําแหนง..................................................... 
 
 

 


