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การแจ้งการฆ่าสัตว์ 

การแจ้งการฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ถูกก าหนดให้จัดท าเป็นกฎหมายล าดับรอง โดยกรมปศุสัตว์ได้จัดท าเป็นประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งการฆ่าสัตว์และการออกหลักฐานการรับแจ้งการฆ่าสัตว์  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  

  ผู้ประสงค์จะท าการฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติฯ นี้  ไม่ได้มีการก าหนดให้ผู้แจ้งต้อง 
เป็นเจ้าของสัตว์เป็นผู้แจ้ง และเนื่องจากระบบการเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยมีความหลากหลาย เช่น ระบบ
ประกันราคา หรือการจ้างเลี้ยง รวมถึงการผลิตเพ่ือน าไปแปรรูปในพ้ืนที่อ่ืนๆ ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน ผู้ประสงค์จะท าการฆ่าสัตว์จึงหมายรวมถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีหน้าที่แจ้งการฆ่า
สัตว์โดยมีความสัมพันธ์กับเจ้าของสัตว์ ทั้งนี้ เมื่อมีการแจ้งการฆ่าสัตว์แล้ว หากไม่ปฏิบัติตามที่ได้แจ้งไว้ 
ต่อพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ย่อมมีความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

กรณีการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ 
๑. ผู้ประสงค์จะท าการฆ่าสัตว์ต้องแจ้งการฆ่าสัตว์โดยใช้แบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่า

สัตว์ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งการฆ่าสัตว์และการออกหลักฐานการรับแจ้งการ
ฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยแจ้งต่อพนักงานท้องถิ่น ณ ที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงฆ่าสัตว์นั้น
ตั้งอยู่ โดยสามารถแจ้งล่วงหน้าได้ไม่เกิน ๗ วัน ก่อนจะท าการฆ่าสัตว์ พร้อมแนบหลักฐานที่มาของสัตว์ 
ได้แก่ ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ หรือ หนังสือรับรอง
แหล่งที่มาของสัตว์ 

๒. ผู้ประสงค์จะท าการฆ่าสัตว์จ่ายเงินค่าอากรการฆ่าสัตว์ตามชนิดสัตว์และจ านวนสัตว์  
ที่จะท าการฆ่าสัตว์ต่อพนักงานท้องถิ่น และให้พนักงานท้องถิ่นออกเอกสารการช าระค่าอากรการฆ่าสัตว์  
แก่ผู้ประสงค์จะท าการฆ่าสัตว์ 

๓. เนื่องจากอัตราการช าระค่าอากรการฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือ
การจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ยังมิได้ถูกก าหนดเป็นกฎกระทรวง จึงใช้กฎกระทรวงฉบับที่ ๔ และ ๖ 
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติควบคุม
การฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งสามารถเรียกเก็บได้เฉพาะค่าอากรการฆ่าสัตว์เท่านั้น 
ในอัตรา ดังนี้ 

๓.๑ โค ตัวละ ๑๒ บาท 
๓.๒ กระบือ ตัวละ ๑๕ บาท 
๓.๓ สุกร ตัวละ ๑๐ บาท 
๓.๔ สุกรที่มีน้ าหนักต่ ากว่า ๒๒.๕ กก. ตัวละ ๕ บาท 
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๓.๕ แพะ หรือ แกะ ตัวละ ๔ บาท 
กรณีการฆ่าไก่ เป็ด ห่าน (กฎกระทรวงฉบับที่ ๖ ให้ยกเว้นค่าอากร) และนกกระจอกเทศ 

(ยังไม่มีกฎกระทรวงก าหนดให้เรียกเก็บค่าอากร) ผู้ประสงค์จะท าการฆ่าสัตว์ดังกล่าว ต้องแจ้งการฆ่าสัตว์  
ต่อพนักงานท้องถิ่น โดยที่พนักงานท้องถิ่นไม่ต้องเรียกเก็บค่าอากรการฆ่าสัตว์จากผู้ประกอบการ 

๔. เมื่อพนักงานท้องถิ่นได้รับเงินค่าอากรการฆ่าสัตว์แล้ว ให้พนักงานท้องถิ่นออกเอกสาร
หรือหลักฐานรับเงินค่าอากรการฆ่าสัตว์ให้แก่ผู้แจ้งการฆ่าสัตว์ และจัดท าเอกสารตอบรับการฆ่าสัตว์ตามแบบ
แจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์ พร้อมส าเนาจ านวน ๒ ฉบับ โดยให้พนักงานท้องถิ่นเก็บเอกสารฉบับจริง 
และมอบส าเนาจ านวน ๒ ฉบับให้แก่ผู้แจ้งการฆ่าสัตว์ 

๕. ผู้แจ้งการฆ่าสัตว์ต้องน าสัตว์ไปยังโรงพักสัตว์ในบริเวณโรงฆ่าสัตว์ตามที่ได้แจ้งไว้กับ
พนักงานท้องถิ่น และมอบส าเนาการเอกสารตอบรับการฆ่าสัตว์ให้แก่ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์จ านวน ๑ ฉบับ 

กรณีการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออก 
๑. กรณีที่ผู้ประสงค์จะท าการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์เพ่ือการส่งออกด้วย ให้ผู้ประสงค์จะฆ่า

สัตว์ช าระค่าอากรให้แก่พนักงานท้องถิ่นในอัตรา ดังนี้ 
๑.๑ โค ตัวละ ๑๒ บาท 
๑.๒ กระบือ ตัวละ ๑๕ บาท 
๑.๓ สุกร ตัวละ ๑๐ บาท 
๑.๔ สุกรที่มีน้ าหนักต่ ากว่า ๒๒.๕ กก. ตัวละ ๕ บาท 
๑.๕ แพะ หรือ แกะ ตัวละ ๔ บาท 
๒. กรณีการฆ่าไก่ เป็ด ห่าน (กฎกระทรวงฉบับที่ ๖ ให้ยกเว้นค่าอากร) และนกกระจอกเทศ 

(ยังไม่มีกฎกระทรวงก าหนดให้เรียกเก็บค่าอากร) ให้ผู้ประสงค์จะท าการฆ่าสัตว์ดังกล่าวยังไม่ต้องแจ้งพนักงาน
ท้องถิ่น  

๓. ผู้ประสงค์จะท าการฆ่าสัตว์เมื่อได้ช าระค่าอากรการฆ่าสัตว์ตามข้อ ๑ แล้ว ให้น าเอกสาร
การช าระค่าอากรแจ้งการฆ่าสัตว์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่โรงฆ่าสัตว์เพ่ือการส่งออก หรือในกรณีการฆ่าไก่ เป็ด 
ห่าน ที่ไม่ต้องแจ้งพนักงานท้องถิ่น แต่ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยตรง พร้อมแนบหลักฐานที่มาของสัตว์ 
ได้แก่ ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ หรือ หนังสือรับรอง
แหล่งที่มาของสัตว์ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารตอบรับการฆ่าสัตว์ตามแบบแจ้งและตอบรับการ
แจ้งการฆ่าสัตว์ พร้อมส าเนาจ านวน ๓ ฉบับ โดยส่งมอบเอกสารตอบรับการฆ่าสัตว์ฉบับจริงให้พนักงาน
ท้องถิ่น และมอบส าเนาจ านวน ๒ ฉบับให้แก่ผู้แจ้งการฆ่าสัตว์ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บส าเนาไว้จ านวน 
๑ ฉบับ โดยจัดเก็บไว้ที่กรมปศุสัตว์ 

๔. ผู้แจ้งการฆ่าสัตว์ต้องน าสัตว์ไปยังโรงพักสัตว์ในบริเวณโรงฆ่าสัตว์ตามที่ได้แจ้งไว้กับ
พนักงานท้องถิ่น และมอบส าเนาการเอกสารตอบรับการฆ่าสัตว์ให้แก่ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์จ านวน ๑ ฉบับ 

การกรอกเอกสารแบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์ 
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การแจ้งการฆ่าสัตว์ตามแบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์ ผู้ประสงค์จะท าการฆ่าสัตว์
ต้องเป็นผู้กรอกรายละเอียดข้อมูล ดังนี้ 

- เลขที ่: เว้นว่าง (ให้พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้กรอก) 
- เขียนที ่: ระบุท่ีท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือชื่อโรงฆ่าสัตว์เพ่ือการส่งออก 
- วัน/เดือน/ปี : ให้ระบุวันที่ท าการแจ้งฆ่าสัตว์ 
- เรียน : ให้ระบุค าว่า “พนักงานท้องถิ่น” หรือ “พนักงานเจ้าหน้าที่” แล้วแต่กรณี 
- ข้าพเจ้า : ให้ระบุชื่อผู้แจ้งการฆ่าสัตว์ 
- อาย ุ: ให้ระบุอายุของผู้แจ้งการฆ่าสัตว์ 
- บัตรประชาชนเลขท่ี : ให้ระบุเลขที่บัตรประชาชนของผู้แจ้งการฆ่าสัตว์ 
- อยู่บ้านเลขที่ ..... : ให้ระบุที่อยู่ตามบัตรประชาชนของผู้แจ้งการฆ่าสัตว์ 
- หมายเลขโทรศัพท์ : ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ของผู้แจ้งการฆ่าสัตว์ 
- มีความประสงค์จะฆ่าสัตว์ชนิด : ให้ระบุชนิดของสัตว์ที่จะท าการฆ่าสัตว์ 
- จ านวน : ให้ระบุจ านวนตัวที่จะท าการฆ่าสัตว์ 
- ในวันที ่: ให้ระบุวันที่ที่จะท าการฆ่าสัตว์ 
- ตั้งแต่เวลา .... น. ถึงเวลา .... น. : ให้ระบุเวลาที่จะท าการฆ่าสัตว์ตัวแรกโดยประมาณ 

จนถึงเวลาที่จะท าการฆ่าสัตว์ตัวสุดท้ายโดยประมาณ 
- ณ โรงฆ่าสัตว์/สถานที่ : ให้ระบุชื่อโรงฆ่าสัตว์หรือสถานที่อ่ืนที่ไม่ใช่โรงฆ่าสัตว์ที่จะท าการ

ฆ่าสัตว์ แล้วแต่กรณี 
- ประเภทโรงฆ่าสัตว์เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ : ให้ท าเครื่องหมายหน้าข้อความที่เป็น

ประเภทของโรงฆ่าสัตว์ที่จะท าการฆ่าสัตว์ 
- ใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์เลขที ่: ให้ระบุรหัสเลขที่ใบอนุญาตฯ ตามกฎหมาย 
- ตั้งอยู่เลขท่ี ..... : ให้ระบุสถานที่ตั้งของโรงฆ่าสัตว์ 
-  หมายเลขโทรศัพท์  : ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของโรงฆ่าสัตว์  หรือหมายเลข

โทรศัพท์มือถือของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ 
- รายละเอียดแหล่งที่มาของสัตว์ ๑. ชื่อฟาร์ม/ชื่อผู้ประกอบการ : ให้ระบุชื่อฟาร์มเลี้ยง

สัตว์หรือชื่อเจ้าของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 
- ที่ตั้งฟาร์มเลขที่ ..... : ให้ระบุสถานที่ตั้งฟาร์มโดยดูข้อมูลจากใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์

หรือใบรับรองแหล่งที่มาของสัตว์ 
- เลขทะเบียนมาตรฐานฟาร์มที่ (ถ้ามี) : ให้ระบุเลขทะเบียนมาตรฐานฟาร์ม 
- จ านวน : ให้ระบุจ านวนสัตว์ที่จะท าการฆ่าสัตว์จากฟาร์มต้นทาง 
- ๒. กรณีสัตว์ที่จะฆ่ามีแหล่งที่มาหลายแห่งโปรดระบุตามเอกสารแนบท้าย  : ให้ผู้แจ้ง

จัดท ารายละเอียดของสัตว์ที่จะฆ่าเป็นเอกสารแนบ โดยต้องมีรายละเอียดตามข้อ ๑. ให้ชัดเจน 

การกรอกแบบตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์   
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- หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า : ให้ระบุชื่อผู้แจ้งการฆ่าสัตว์ 
- ได้แจ้งความประสงค์จะฆ่าสัตว์ชนิด : ให้ระบุชนิดสัตว์ที่ผู้แจ้งฆ่าสัตว์ประสงค์จะฆ่าสัตว์ 
- จ านวน : ให้ระบุจ านวนสัตว์ที่ท าการฆ่าสัตว์ 
- ณ โรงฆ่าสัตว์/สถานที่ : ให้ระบุชื่อโรงฆ่าสัตว์หรือสถานที่อ่ืนที่ไม่ใช่โรงฆ่าสัตว์ที่จะท าการ

ฆ่าสัตว์ แล้วแต่กรณี 
- ใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์เลขที่ : ให้ระบุรหัสเลขที่ใบอนุญาตฯ ตามกฎหมาย 
- ในวันที ่: ให้ระบุวันที่ที่จะท าการฆ่าสัตว์ 
- ระหว่างเวลา : ให้ระบุเวลาเริ่มต้นที่จะท าการฆ่าสัตว์ตัวแรกโดยประมาณ 
- และช าระอากรการฆ่าสัตว์ต่อพนักงานท้องถิ่นเป็นเงิน  : ให้ระบุจ านวนเงินที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกเก็บจากผู้แจ้งการฆ่าสัตว์ 
- ตามใบเสร็จรับเงิน : ให้ระบุเลขที่เอกสารการรับเงินหรือเลขท่ีใบเสร็จรับเงิน 
- ให้ไว้ ณ วันที่ ... : ให้ระวันที่ตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์ 

การกรอกหนังสือรับรองแหล่งท่ีมาของสัตว์ 
หนังสือรับรองแหล่งที่มาของสัตว์เป็นเอกสารตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการ

จ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการแจ้งการฆ่าสัตว์ เพ่ือแสดงถึง
แหล่งที่มาของสัตว์ที่จะท าการฆ่าสัตว์ ตามมาตรา ๓๑ โดยปศุสัตว์จังหวัดหรือปศุสัตว์อ าเภอเป็นผู้ลงนาม
รับรอง ทั้งนี้ หากผู้ประสงค์แจ้งการฆ่าสัตว์มีใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์แล้ว ให้จัดท าเป็นส าเนา
แล้วน าไปแนบเป็นหลักฐานประกอบการแจ้งการฆ่าสัตว์ต่อพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่หาก  
ผู้ประสงค์แจ้งการฆ่าสัตว์ไม่สามารถหาใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์มาใช้เป็นหลักฐานแล้ว  
ให้เจ้าของสัตว์ติดต่อเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเพ่ือจัดท าเอกสารดังกล่าว 
โดยระบุรายละเอียดข้อความ ดังนี้ 

- เขียนที ่: ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่ออกเอกสาร 
- นาย/นาง/นางสาว : ให้ระบุชื่อเจ้าของสัตว์ ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
- อาย ุ: ให้ระบุอายุเจ้าของสัตว์ กรณีเป็นนิติบุคคลไม่ต้องระบุ 
- บัตรประชาชนเลขท่ี : ให้ระบุหมายเลขบัตรประชาชนของเจ้าของสัตว์ 
- อยู่บ้านเลขที่ .... : ให้ระบุที่อยู่เจ้าของสัตว์ตามบัตรประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคลให้ระบุ

ที่ตั้งของสาขา  
- โทรศัพท์ : ให้ระบุโทรศัพทท์ี่สามารถติดต่อเจ้าของสัตว์ได้ 
- ประสงค์เคลื่อนย้ายสัตว์ชนิด : ให้ระบุชนิดสัตว์ที่จะเคลื่อนย้ายมาท าการฆ่าสัตว์ 
- จ านวน : ให้ระบุจ านวนสัตว์ 
- เลขทะเบียนฟาร์มมาตรฐานที่ : ให้ระบุทะเบียนมาตรฐานฟาร์ม (ถ้ามี) 
- จากบ้านเลขที่ ..... : ให้ระบุสถานที่ต้นทางของสัตว์ 
- โดยรถขนส่งหมายเลขทะเบียน : ให้ระบุรถท่ีใช้ขนส่งสัตว์ไปยังโรงฆ่าสัตว์ 
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- ไปยังสถานที่/โรงฆ่าสัตว์ชื่อ : ให้ระบุสถานที่ที่จะท าการฆ่าสัตว์ กรณีการฆ่าสัตว์นอกโรง
ฆ่าสัตว์ หรือชื่อของโรงฆ่าสัตว์ที่สัตว์จะเคลื่อนย้ายไปฆ่า 

- ใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์เลขท่ี : ให้ระบุรหัสเลขที่ใบอนุญาตฯ ตามกฎหมาย 
- เลขที่ ....... : ให้ระบุสถานที่ตั้งของโรงฆ่าสัตว์ 
- ในวันที ่: ให้ระบุวันที่จะเคลื่อนย้ายสัตว์ไปยังโรงฆ่าสัตว์ 
- ประวัติการให้วัคซีนภายใน ๑ เดือน : ให้ระบุชนิดวัคซีนและอายุของสัตว์ที่ท าวัคซีน

ภายใน ๑ เดือนก่อนการเคลื่อนย้ายสัตว์ 
- หนังสือรับรองฉบับนี้ มีผลถึงวันที่ : ให้ระบุวันที่สัตว์จะเดินทางไปถึงโรงฆ่าสัตว์ 
- ออกให้ ณ วันที่ : ให้ระบุวันที่ออกเอกสาร 
- ลงช่ือ : ให้ปศุสัตว์จังหวัดหรือปศุสัตว์อ าเภอเป็นผู้ลงนาม 

  ทั้งนี้ ผู้จัดท าหนังสือรับรองแหล่งที่มาของสัตว์จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
ก่อนจัดท าหนังสือฉบับนี้ และจัดท าส าเนาหนังสือฉบับนี้จ านวน ๑ ฉบับเก็บไว้ที่หน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

  พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.  ๒๕๕๙ ได้มอบอ านาจ 
ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์เป็นผู้ท าหน้าที่รับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ ซึ่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์  
และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ดังนั้น พนักงานโรคสัตว์ 
จึงมีความรับผิดชอบในการอนุญาตให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ผ่านการตรวจรับรองโดยพนักงานตรวจโรคสัตว์เอง 
และจากมาตรา ๕๐ (๓) ที่ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปในสถานที่ช าแหละและตัดแต่งเนื้อสัตว์ 
หรือจ าหน่ายเนื้อสัตว์ในเวลาท าการของสถานที่นั้น เพ่ือตรวจสอบและควบคุมให้การปฏิบัติเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานตรวจโรคสัตว์จะต้องศึกษาข้อกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติ  
ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
  หลักการของการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ตามระเบียบของกรมปศุสัตว์ฉบับนี้ ค านึงถึง 
การตรวจสอบย้อนกลับของเนื้อสัตว์ที่ผ่านการตรวจและรับรองโดยพนักงานตรวจโรคสัตว์  เพ่ือสร้างความ
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มั่นใจให้แก่ผู้บริโภค และอ านวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ  และสอดคล้อง 
กับเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

การรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ท่ีฆ่าในโรงฆ่าสัตว์ 
  ๑. พนักงานตรวจโรคสัตว์ตรวจสอบเอกสารการแจ้งฆ่าสัตว์จากผู้ประสงค์ฆ่าสัตว์หรือ 
ผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ และท าการตรวจสอบชนิด จ านวนสัตว์ เอกสารการเคลื่อนย้ายสัตว์ ว่าตรงกับเอกสาร
ดังกล่าวหรือไม่ หากไม่ตรงกับเอกสารแจ้งการฆ่าสัตว์ ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือ
พิจารณาด าเนินการตามข้อกฎหมาย 

๒. พนักงานตรวจโรคสัตว์ท าการตรวจสัตว์และเนื้อสัตว์ตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง 
การก าหนดโรคหรือลักษณะของสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร เรียบร้อยแล้ว 
และมีความเห็นว่าสามารถน าไปจ าหน่ายเพื่อการบริโภคได้ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

๒.๑ การประทับตรา  
- กรณีเนื้อสัตว์ที่ไม่ใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้ม ให้พนักตรวจโรคสัตว์ประทับตรารับรองให้จ าหน่าย

เนื้อสัตว์ที่ชิ้นส่วนขนาดใหญ่ จ านวนอย่างน้อย ๑ แห่ง โดยใช้สีที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร เช่น สีผสมอาหาร และ
ให้ค านึงถึงต าแหน่งที่จะท าการประทับเพ่ือไม่สูญเสียเนื้อสัตว์ในต าแหน่งที่ที่ประทับตรา 

- กรณีเนื้อสัตว์ที่มีการใช้บรรจุภัณฑ์ ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ควบคุมบรรจุภัณฑ์ที่มี 
ตรารับรองให้จ าหน่าย เพ่ือให้สอดคล้องกับจ านวนสัตว์ที่เข้าฆ่า และปริมาณเนื้อสัตว์ในแต่ละบรรจุภัณฑ์ 
โดยตราที่ประทับบนบรรจุภัณฑ์จะต้องมีข้อความตามที่ก าหนดในประกาศ 

ตราประทับส าหรับเนื้อสัตว์ที่ได้จากสัตว์ที่ถูกฆ่าในโรงฆ่าสัตว์จะต้องเป็นไปตามแบบที่  
กรมปศุสัตว์ก าหนด อย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญครบถ้วนในตราประทับ และเนื่องจากกฎหมายล าดับรอง 
เรื่องการขึ้นทะเบียนพนักงานตรวจโรคสัตว์ยังไม่มีผลบังคับใช้ จึงอนุโลมให้ยังไม่ต้องมีรหัสประจ าตัวพนักงาน
ตรวจโรคสัตว์ในตราประทับทั้งท่ีเนื้อสัตว์และบรรจุภัณฑ์  

๒.๒ การออกเอกสารการรับรอง 
ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์จัดท าเอกสาร รน.๑ จ านวน ๑ ฉบับ ต่อ ๑ สถานที่ปลายทาง 

ที่เนื้อสัตว์ดังกล่าวจะเคลื่อนย้าย โดยระบุรายละเอียด ดังนี้  
- เลขที ่: ให้ก าหนดเลขที่ของเอกสาร รน.๑ ตามด้วยเครื่องหมาย “/” และปีงบประมาณ 
- เขียนที ่: ระบุชื่อโรงฆ่าสัตว์ 
- วัน เดือน ปี : ระบุวันเดือนปีที่จัดท าเอกสาร 
- ข้าพเจ้า : ให้ระบุชื่อพนักงานตรวจโรคสัตว์ที่ท าการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
- ทะเบียนพนักงานตรวจโรค : ระบุเลขทะเบียนที่พนักงานตรวจโรคสัตว์ก าหนดให้ หากยัง

ไม่มี ไม่ต้องระบ ุ
- ที่มาของสัตว์ : ระบุชื่อฟาร์มและที่อยู่ กรณีเป็น GAP ฟาร์ม ให้ระบุเลขทะเบียนฟาร์ม

อย่างเดี่ยว ไม่ต้องระบุชื่อฟาร์มและท่ีอยู่ 
- เนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ช่ือ : ระบุชื่อโรงฆ่าสัตว์ 



กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตวภ์ายในประเทศ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุัตว์ 

พิมพ์เมื่อวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐  

- เลขที่ใบอนุญาต : ระบุเลขทะเบียนโรงฆ่าสัตว์ตามกฎหมาย 
- ชื่อเจ้าของเนื้อสัตว ์: ระบุชื่อเจ้าของสถานที่ปลายทางของเนื้อสัตว์ ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา

หรือนิติบุคคล 
- ที่อยู่เจ้าของสัตว์ : ระบุท่ีอยู่ตามบัตรประชาชน กรณีนิติบุคคลระบุสถานที่ตั้ง 
- วันที่เข้าฆ่า : ระบุวันที่ท าการฆ่าสัตว์ 
- ชนิดเนื้อสัตว์ : ระบุชนิดของสัตว์ เช่น ไก่ เป็ด ห่าน สุกร โค กระบือ แพะ แกะฯ 
- ระบุประเภท : ระบุชิ้นส่วนหรือลักษณะของเนื้อสัตว์ที่จะจ าหน่าย 
- น้ าหนักสุทธิ : ระบุน้ าหนักรวมของเนื้อสัตว์ที่จะเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ปลายทาง 
- ไปยังสถานที่จ าหน่ายช่ือ : ระบุชื่อสถานที่ปลายทาง 
- ที่อยู ่: ระบุท่ีตั้งของสถานที่ปลายทาง 
- ความเห็นของพนักงานตรวจโรคสัตว์ : ท าเครื่องหมายหน้าข้อความที่ต้องการ 
- ค าสั่งของพนักงานตรวจโรคสัตว์ : กรณีที่พนักงานตรวจโรคสัตว์เห็นว่าให้จ าหน่าย

เนื้อสัตว์นั้นได้ ให้ระบุข้อความ “อนุญาตให้จ าหน่าย” กรณีที่เห็นควรให้ท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ให้ระบุ 
“ไม่อนุญาตให้จ าหน่าย และให้ด าเนินการ........(ท าลายหรือแปรสภาพ)” 

โดยเนื้อสัตว์ที่ถือว่าผ่านการตรวจรับรองโดยพนักงานตรวจโรคสัตว์แล้วจะต้องประกอบ  
ด้วยหลักฐานตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ 

๓. พนักงานตรวจโรคสัตว์ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์และ
เนื้อสัตว์อีกครั้ง ก่อนส่งมอบเอกสารการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ให้แก่เจ้าของเนื้อสัตว์ 

๔. พนักงานตรวจโรคสัตว์บันทึกและจัดเก็บข้อมูลการออกใบรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์  
แล้วจัดส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือรวบรวมจัดท ารายงานการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์  โดยโรงฆ่าสัตว์
ภายในประเทศให้จัดส่งไปที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ส าหรับโรงฆ่าสัตว์เพ่ือการส่งออกให้จัดส่งไปที่ส านัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ) 

การรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ท่ีฆ่านอกโรงฆ่าสัตว ์
  การรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์นั้น พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพ่ือ
การจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดให้น ามาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๔ มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

๑. พนักงานตรวจโรคสัตว์ตรวจสอบเอกสารการแจ้งฆ่าสัตว์จากผู้ประสงค์ฆ่าสัตว์  
หรือผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ และท าการตรวจสอบชนิด จ านวนสัตว์ เอกสารการเคลื่อนย้ายสัตว์ ว่าตรงกับ
เอกสารดังกล่าวหรือไม่ หากไม่ตรงกับเอกสารแจ้งการฆ่าสัตว์ ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่
เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามข้อกฎหมาย 

๒. พนักงานตรวจโรคสัตว์ท าการตรวจเนื้อสัตว์ตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การก าหนด
โรคหรือลักษณะของสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร เรียบร้อยแล้ว และมี
ความเห็นว่าสามารถน าไปจ าหน่ายเพื่อการบริโภคได้ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

๒.๑ การประทับตรา  



กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตวภ์ายในประเทศ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุัตว์ 

พิมพ์เมื่อวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐  

- กรณีเนื้อสัตว์ที่ไม่ใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้ม ให้พนักตรวจโรคสัตว์ประทับตรารับรองให้จ าหน่าย
เนื้อสัตว์ที่ชิ้นส่วนขนาดใหญ่ จ านวนอย่างน้อย ๑ แห่ง โดยใช้สีที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร เช่น สีผสมอาหาร และ
ให้ค านึงถึงต าแหน่งที่จะท าการประทับเพ่ือไม่สูญเสียเนื้อสัตว์ในต าแหน่งที่ที่ประทับตรา 

- กรณีเนื้อสัตว์ที่มีการใช้บรรจุภัณฑ์  ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ควบคุมบรรจุภัณฑ์ที่มี 
ตรารับรองให้จ าหน่าย เพ่ือให้สอดคล้องกับจ านวนสัตว์ที่เข้าฆ่า และปริมาณเนื้อสัตว์ในแต่ละบรรจุภัณฑ์ โดย
ตราทีป่ระทับบนบรรจุภัณฑ์จะต้องมีข้อความตามท่ีก าหนดในประกาศ  

ตราประทับส าหรับเนื้อสัตว์ที่ได้จากสัตว์ที่ถูกฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์จะต้องเป็นไปตามแบบที่ 
กรมปศุสัตว์ก าหนด อย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญครบถ้วนในตราประทับ และเนื่องจากกฎหมายล าดับรอง  
เรื่องการขึ้นทะเบียนพนักงานตรวจโรคสัตว์ยังไม่มีผลบังคับใช้ยังไม่มีผลบังคับใช้ จึงอนุโลมให้ยังไม่ต้องมีรหัส
ประจ าตัวพนักงานตรวจโรคสัตว์ในตราประทับท้ังที่เนื้อสัตว์และบรรจุภัณฑ์  

๒.๒ การออกเอกสารการรับรอง 
ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์จัดท าเอกสาร รน.๓ จ านวน ๑ ฉบับ ต่อ ๑ สถานที่ปลายทาง 

ที่เนื้อสัตว์ดังกล่าวจะเคลื่อนย้าย โดยระบุรายละเอียด เช่นเดียวกับการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ฆ่า 
นอกโรงฆ่าสัตว์ 

โดยเนื้อสัตว์ที่ถือว่าผ่านการตรวจรับรองโดยพนักงานตรวจโรคสัตว์แล้วจะต้องประกอบ  
ด้วยหลักฐานตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ 

๓. พนักงานตรวจโรคสัตว์ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์และ
เนื้อสัตว์อีกครั้ง ก่อนส่งมอบเอกสารการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ให้แก่เจ้าของเนื้อสัตว์ 

๔. พนักงานตรวจโรคสัตว์บันทึกและจัดเก็บข้อมูลการออกใบรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์  
แล้วจัดส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือรวบรวมจัดท ารายงานการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์  โดยโรงฆ่าสัตว์
ภายในประเทศให้จัดส่งไปที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ส าหรับโรงฆ่าสัตว์เพ่ือการส่งออกให้จัดส่งไปที่ส านัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ) 

การรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ท่ีตายโดยมิได้ถูกฆ่า 
  การรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่า เจ้าของสัตว์จะต้องด าเนินการ 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ โดยให้สัตวแพทย์ท้องที่หรือเจ้าหน้าที่จากห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคสัตว์
รายงานการตรวจวินิจฉัย เพ่ือยืนยันว่าสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่าดังกล่าวมิได้เป็นโรคระบาดสัตว์ เมื่อได้รับผล
การวินิจฉัยแล้วว่าสัตว์ที่ตายเองดังกล่าวมิได้เป็นโรคระบาดสัตว์ ให้น าซากสัตว์นั้นไปให้พนักงานตรวจโรคสัตว์
ในพ้ืนที่ใกล้เคียงที่มีโรงฆ่าสัตว์ตั้งอยู่ตรวจเนื้อสัตว์หลังฆ่า หรืออาจขอให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ ดังกล่าว
เดินทางมาตรวจเนื้อสัตว์ในพ้ืนที่ที่สัตว์ตาย 

๑. พนักงานตรวจโรคสัตว์ท าการตรวจเนื้อสัตว์ตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง  การก าหนด
โรคหรือลักษณะของสัตว์หรือเนื้อสัตว์ที่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เนื้อสัตว์นั้นเป็นอาหาร เรียบร้อยแล้ว และมี
ความเห็นว่าสามารถน าไปจ าหน่ายเพื่อการบริโภคได้ ให้ด าเนินการ ดังนี้ 



กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตวภ์ายในประเทศ ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุัตว์ 

พิมพ์เมื่อวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐  

 
 
๑.๑ การประทับตรา  
- กรณีเนื้อสัตว์ที่ไม่ใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหุ้ม ให้พนักตรวจโรคสัตว์ประทับตรารับรองให้จ าหน่าย

เนื้อสัตว์ที่ชิ้นส่วนขนาดใหญ่ จ านวนอย่างน้อย ๑ แห่ง โดยใช้สีที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร เช่น สีผสมอาหาร และ
ให้ค านึงถึงต าแหน่งที่จะท าการประทับเพ่ือไม่สูญเสียเนื้อสัตว์ในต าแหน่งที่ที่ประทับตรา 

- กรณีเนื้อสัตว์ที่มีการใช้บรรจุภัณฑ์  ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ควบคุมบรรจุภัณฑ์ที่มี 
ตรารับรองให้จ าหน่าย เพ่ือให้สอดคล้องกับจ านวนสัตว์ที่เข้าฆ่า  และปริมาณเนื้อสัตว์ในแต่ละบรรจุภัณฑ์ 
โดยตราที่ประทับบนบรรจุภัณฑ์จะต้องมีข้อความตามที่ก าหนดในประกาศ  

ตราประทับส าหรับเนื้อสัตว์ที่ได้จากสัตว์ที่ ตายโดยมิได้ถูกฆ่าจะต้องเป็นไปตามแบบ 
ที่กรมปศุสัตว์ก าหนด อย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญครบถ้วนในตราประทับ และเนื่องจากกฎหมายล าดับรอง
เรื่องการขึ้นทะเบียนพนักงานตรวจโรคสัตว์ยังไม่มีผลบังคับใช้ยังไม่มีผลบังคับใช้ จึงอนุโลมให้ยังไม่ต้องมี  
รหัสประจ าตัวพนักงานตรวจโรคสัตว์ในตราประทับท้ังที่เนื้อสัตว์และบรรจุภัณฑ์  

๑.๒ การออกเอกสารการรับรอง 
ให้พนักงานตรวจโรคสัตว์จัดท าเอกสาร รน.๒ จ านวน ๑ ฉบับ ต่อ ๑ สถานที่ปลายทาง 

ที่เนื้อสัตว์ดังกล่าวจะเคลื่อนย้าย โดยระบุรายละเอียด เช่นเดียวกับการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่ฆ่านอก 
โรงฆ่าสัตว์ 

โดยเนื้อสัตว์ที่ถือว่าผ่านการตรวจรับรองโดยพนักงานตรวจโรคสัตว์แล้วจะต้องประกอบ  
ด้วยหลักฐานตามขอ้ ๑.๑ และ ๑.๒ 

๒. พนักงานตรวจโรคสัตว์ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์และ
เนื้อสัตว์อีกครั้ง ก่อนส่งมอบเอกสารการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ให้แก่เจ้าของเนื้อสัตว์ 

๓. พนักงานตรวจโรคสัตว์บันทึกและจัดเก็บข้อมูลการออกใบรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์  
แล้วจัดส่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือรวบรวมจัดท ารายงานการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์  โดยโรงฆ่าสัตว์
ภายในประเทศให้จัดส่งไปที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ส าหรับโรงฆ่าสัตว์เพ่ือการส่งออกให้ จัดส่งไปที่ส านัก
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ) 


