
 

 

 

 

 



 

การบังคับใชพ้ระราชบญัญัติควบคุมการฆ่าสตัว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ในทางปกครอง 

การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการใช้มาตรการทางปกครองน้ันเป็นเรื่อง               
ที่ ยุ่งยากเน่ืองจากเก่ียวข้องกับเร่ืองดังกล่ามีกฎหมายอย่างน้อยสองฉบับคือกฎหมายเฉพาะกล่าวคือ
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหมายกลางที่วางหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการออกคําสั่งทางปกครองโดย 
มาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้กําหนดให้วิธีปฏิบัติราชการทาง
ตามกฎหมายต่างๆให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี เว้นแต่ในกรณีกฎหมายใดกําหนดวิธีปฏิบัติราชการ ไว้
โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ตํ่ากว่าหลักเกณฑ์ที่
กําหนดในพระราชบัญญัติน้ี 

ดังน้ัน เมื่อเจ้าหน้าที่จะบังคับใช้กฎหมายในทางปกครอง ได้แก่การออกคําสั่งทางปกครองรวมทั้ง      
การดําเนินการใดๆ ในทางปกครองจะต้องเปรียบเทียบกฎหมายสองฉบับคือพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์
และจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กล่าวคือ 
ถ้าเร่ืองใดไม่ได้กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้นํา
หลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับหรือ กําหนดหลักเกณฑ์ใน
เรื่องดังกล่าวไว้ แต่เมื่อเปรียบเทียบหลักเกณฑ์ประกันความเป็นธรรมหรือมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ แล้ว
มีระดับตํ่ากว่าพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี
แทน เช่น กรณีก่อนออกคําสั่งทางปกครองที่อาจกระทบสิทธิคู่กรณี ต้องให้โอกาสคู่กรณีได้ทราบข้อเท็จจริง
และโต้แย้ง แสดงพยานหลักฐานซึ่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเน้ือสัตว์  พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ได้
กําหนดเร่ืองน้ีไว้ จึงต้องนํามาตรา ๓๐ แห่ง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้
บังคับ เป็นต้น 

ดังน้ัน การจะบังคับใช้ พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้มี
ประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองซ่ึง พระราชบัญญัติ     
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และหลักกฎหมายทั่วไปที่เก่ียวข้องซึ่งไม่ได้บัญญัติไว้เป็น ลาย
ลักษณ์อักษร เช่น หลักความเสมอภาค หลักความได้สัดส่วน สําหรับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  จะกําหนดหลักเกณฑ์ในการเตรียมการและดําเนินการเพ่ือจัดให้มีคําสั่งทางปกครอง
รวมทั้งการดําเนินการใดๆในทางปกครอง สิ่งที่จําเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าเบ้ืองต้นคือ คําสั่งทางปกครอง ผู้
บังคับใช้กฎหมายต้องแยกระหว่างคําสั่งภายในฝ่ายปกครอง และคําสั่งทางปกครองให้ได้เน่ืองจากจะมีผลใน
การใช้กฎหมาย หากเป็นคําสั่งทางปกครองจะต้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  ซึ่งมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙ วางหลักไว้ว่า คําสั่งทางปกครอง หมายความว่าการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการ
สร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่ก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของ
สิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือช่ัวคราว เช่น การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ 
การรับรองหรือการรับจดทะเบียน ทั้งน้ีไม่รวมถึงกฎ 

จากตัวบทมาตรา ๕ สามารถแยกองค์ประกอบของคําสั่งทางปกครองได้ดังน้ี 
๑. เป็นการใช้อํานาจฝ่ายเดียวของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย กล่าวคือ ไม่ต้องให้เอกชนยินยอมก่อนซึ่ง

แตกต่างจากสัญญาต้องอาศัยความสมัครใจทั้งสองฝ่าย 
๒. เป็นการใช้อํานาจทางปกครองกล่าวคือ ไม่ใช่การใช้อํานาจนิติบัญญัติในการออกกฎหมาย ไม่ใช่การ

ใช้อํานาจตุลาการในการพิพากษาอรรถคดี แต่เป็นส่วนหน่ึงของอํานาจบริหารในการบังคับใช้กฎหมาย 



๓. มีผลทางกฎหมายเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน 
ระงับ หรือมีผลต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล 

๔. มีผลเฉพาะกรณีหรือเฉพาะบุคคล 
๕. มีผลโดยตรงออกไปสู่ภายนอก 
ตัวอย่าง เช่น ใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ (ฆ.จส. ๒)  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

เพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ เป็นคําสั่งทางปกครอง เน่ืองจากคําสั่งดังกล่าวเป็นการใช้
อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสถานสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลแล้วครบองค์ประกอบของ
คําสั่งทางปกครองทั้งห้าข้อดังกล่าวข้างต้น  

ดังน้ัน ในการออกคําสั่งไม่ว่าจะเป็นการพักใช้ การเพิกถอน ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย
สองฉบับทั้ง พระราชบัญญัติ ควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
หลักเกณฑ์ที่สําคัญใน พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่มีผลต่อความไม่ชอบด้วย
กฎหมายของคําสั่งทางปกครอง ดังน้ี 
มาตรา ๕ จะกําหนดคํานิยามศัพท์ทางกฎหมายที่สําคัญได้แก่  การพิจารณาทางปกครอง คําสั่งทางปกครอง 
เจ้าหน้าที่ คู่กรณี 

คําสั่งทางปกครอง หมายความว่า 
(๑) การใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่

ก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็น
การถาวรหรือช่ัวคราว เช่น การส่ังการ  การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรองและการรับจด
ทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ  

(๒) การอ่ืนที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ได้กําหนดให้คําสั่งที่อยู่
ในกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นคําสั่งทางปกครอง เช่น คําสั่งรับหรือไม่รับคําเสนอขาย รับจ้าง เช่า คําสั่งอนุมัติ
สั่งซื้อ สั่งจ้าง คําสั่งยกเลิกกระบวนการทําคําเสนอ คําสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน เป็นต้น 

การพิจารณาทางปกครอง หมายความว่า การเตรียมการและการดําเนินการเพ่ือจัดให้มีคําสั่ง  ทาง
ปกครอง เจ้าหน้าที่ หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ซึ่งใช้อํานาจหรือได้รับมอบอํานาจทาง
ปกครองของรัฐดําเนินการอย่างหน่ึงอย่างใด ไม่ว่าจะจัดต้ังขึ้นโดยราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือไม่ก็ตาม 

คู่กรณี หมายความว่า ผู้ย่ืนคําขอ ผู้คัดค้านคําขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคําสั่งทาง
ปกครอง ผู้ที่จะเข้ามาในกระบวนพิจารณาเน่ืองจากสิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนจากผลคําสั่งดังกล่าว 
 
๑. เจ้าหน้าทีท่ี่มีอํานาจในการทําคําสั่งทางปกครอง 
    กําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับตัวเจ้าหน้าที่ที่ทําการพิจารณาทางปกครองจะต้องมีอํานาจหน้าที่ในเรื่อง
น้ัน มีความเป็นกลาง ไม่มีส่วนได้เสีย หากเจ้าหน้าที่มีลักษณะดังกล่าวทําการพิจารณาทางปกครอง อาจทําให้
คําสั่งทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ 
มาตรา ๑๒ กําหนดว่าคําสั่งทางปกครองจะต้องกระทําโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจหน้าที่ในเรื่องน้ัน 
คําอธิบาย 

คําสั่งทางปกครองจะต้องทําโดยเจ้าหน้าผู้ทรงอํานาจ แต่มีข้อยกเว้น อาจมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืน
กระทําแทนได้ 
 มาตรา ๑๓ วางหลักไว้ว่า เจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะดังต่อไปน้ีจะทําการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ 

(๑) เป็นคู่กรณีเอง 
(๒) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี 
(๓) เป็นญาติของคู่กรณี 



(๔) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี 
(๕) เป็นเจ้าหน้ีหรือลูกหน้ี หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี 
(๖) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

คําอธิบาย 
เจ้าหน้าที่ที่มีความสัมพันธ์กับคู่กรณีตามท่ีกําหนดในมาตรานี้ จะทําการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ 
มาตรา ๑๔ วางหลักไว้ว่า เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณีคัดค้านว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดเป็นบุคคลตาม

มาตรา ๑๓ ให้เจ้าหน้าที่ผู้น้ันหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งผู้บังคับบัญชาเหนือตนข้ึนไปช้ันหน่ึงทราบ
เพ่ือที่ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวจะมีคําสั่งต่อไป 
คําอธิบาย 

กําหนดขั้นตอนในการปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่ที่เป็นบุคคลคนเดียวมีกรณีตามมาตรา ๑๓ โดยให้หยุดการ
พิจารณาทางปกครองไว้ก่อนจนกว่าผู้บังคับบัญชาจะมีคําสั่ง 

มาตรา ๑๕ วางหลักไว้ว่า เมื่อมีกรณีตามมาตรา ๑๓ หรือคู่กรณีคัดค้านว่ากรรมการในคณะกรรมการ
ที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีลักษณะดังกล่าว ให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาเหตุคัดค้านน้ัน ในการประชุมดังกล่าวกรรมการผู้ถูกคัดค้านเม่ือได้ช้ีแจงข้อเท็จจริงและตอบข้อซักถาม
แล้วต้องออกจากห้องประชุม 

ถ้าคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาทางปกครองคณะใดมีผู้ถูกคัดค้านในระหว่างกรรมการผู้ถูก
คัดค้านต้องออกจากท่ีประชุมให้ถือว่าคณะกรรมการคณะน้ันประกอบด้วยกรรมการทุกคนที่ไม่ถูกคัดค้าน 

ถ้าที่ประชุมมีมติให้กรรมการที่ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน ก็ให้กรรมการผู้น้ันปฏิบัติหน้าที่ต่อไป มติดังกล่าวให้กระทําโดยวิธีลงคะแนนลับ
และให้เป็นที่สุด 

คําอธิบาย 
กําหนดขั้นตอนในการปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่ที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจในการพิจารณา

ทางปกครองเช่นคณะกรรมตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ มีกรณีตามมาตรา ๑๓ ให้ประธานกรรมการเรียก
คณะกรรมการประชุมเพ่ือพิจารณาว่าจะให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหรือไม่ซึ่งหากคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ก็ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

มาตรา ๑๖ วางหลักไว้ว่าในกรณีมีเหตุอ่ืนใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เก่ียวกับเจ้าหน้าที่หรือ
กรรมการในคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทําให้การพิจารณาทาง
ปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้น้ันจะทําการพิจารณาทางปกครองในเร่ืองน้ันไม่ได้ 
คําอธิบาย 

กรณีที่มีเหตุอ่ืนนอกจากที่กําหนดในมาตรา ๑๓ ได้แก่ เหตุที่เก่ียวกับสภาพภายใน เช่นอคติสี่ได้แก่ รัก 
โลภ โกรธ หลง ซึ่งต้องมีสภาพร้ายแรงที่ทําให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง ถ้ามีกรณีดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ต้องหยุดพิจารณา 

๒. การพิจารณา 
เป็นกรณีที่เป็นรูปแบบ ขั้นตอนที่สําคัญหากไม่ปฏิบัติจะมีผลทําให้คําสั่งทางปกครองไม่ชอบด้วย

กฎหมายอาจถูกให้เพิกถอนได้และหากทําให้เกิดความเสียหายแก่เอกชนอาจถูกฟ้องละเมิดเพ่ือเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนได้ 

มาตรา ๓๐ กําหนดว่า คําสั่งทางปกครองใดที่อาจกระทบสิทธิคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้โอกาสคู่กรณีได้
ทราบข้อเท็จจริงและช้ีแจงแสดงพยานหลักฐานก่อนที่จะออกคําสั่ง หากไม่ดําเนินการตามมาตราดังกล่าว จะ
ส่งผลทําให้คําสั่งทางปกครองไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนได้และหากก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
เอกชนๆสามารถฟ้องต่อศาลปกครองเรียกร้องค่าเสียหายได้ 



๓. รูปแบบคําสั่ง 
  มาตรา ๓๗ กําหนดว่าคําสั่งทางปกครองที่ทําเป็นหนังสือจะต้องระบุเหตุผลซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริง 
ข้อกฎหมายและข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ หากไม่จัดให้มีเหตุผลจะส่งผลต่อความชอบด้วย
กฎหมายของคําสั่งได้ 
๔. การแจ้งสิทธิอุทธรณ์ 
  มาตรา ๔๐ กําหนดว่า คําสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์ ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการแจ้งสิทธิ
อุทธรณ์ไว้ในคําสั่ง หากไม่ดําเนินการ แม้จะไม่ส่งให้คําสั่งน้ันไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ก็จะมีผลทําให้ระยะเวลา
ในการอุทธรณ์ขยายออกไปได้  
๔. การแจ้งคําสั่งทางปกครอง 

คําสั่งทางปกครองจะมีผลทางกฎหมายก็ต่อเมื่อได้มีการแจ้งและการแจ้งน้ันต้องเป็นการแจ้ง   โดย
ชอบด้วยกฎหมาย หากไม่มีการแจ้ง หรือแจ้งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจะทําให้คําสั่งไม่มีผลตามกฎหมายได้ 

มาตรา ๖๙ วางหลักไว้ว่า การแจ้งคําสั่งทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอ่ืนที่เจ้าหน้าที่
ต้องแจ้งให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบอาจกระทําด้วยวาจาก็ได้แต่ถ้าผู้น้ันประสงค์จะให้กระทําเป็นหนังสือก็ให้แจ้งเป็น
หนังสือ 
การแจ้งเป็นหนังสือให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้น้ันหรือถ้าได้ส่งไปยังภูมิลําเนาของผู้น้ันให้ถือว่าได้รับแจ้งต้ังแต่ขณะ
ไปถึง การดําเนินการเร่ืองใดที่มีการให้ที่อยู่ไว้กับเจ้าหน้าทีไว้แล้ว การแจ้งไปยังที่อยู่ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการ
แจ้งไปยังภูมิลําเนาของผู้น้ัน 

มาตรา ๗๐ วางหลักไว้ว่า การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลนําไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับหรือขณะ
นําไปส่งไม่พบผู้รับและหากได้ส่งให้บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทํางานในสถานที่น้ันหรือกรณีผู้น้ันไม่
ยอมรับ หากได้วางหนังสือน้ันหรือปิดหนังสือไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ.สถานที่น้ันต่อหน้าเจ้าพนักงานตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 

มาตรา ๗๑ วางหลักไว้ว่า การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกําหนดเจ็ด
วันนับแต่วันส่งสําหรับกรณีภายในประเทศ 
คําอธิบาย 

การแจ้งคําสั่งทางปกครองมีความสําคัญจะมีส่งผลให้คําสั่งทางปกครองมีผลทางกฎหมายโดยใช้ยันต่อ
บุคคลขณะผู้นั้นได้รับแจ้ง 
การแจ้งมี ๒ แบบ 

๑. แจ้งด้วยวาจา 
๒ แจ้งเป็นหนังสือ 

  -วิธีให้บุคคลนําไปส่ง 
  -วิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ 
บทบัญญัติที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการในทางปกครองมีอีกมากมายซึ่งไม่ได้กล่าวในเอกสารน้ี เช่นการอุทธรณ์
คําสั่งทางปกครอง การพิจารณาใหม่ มาตรการบังคับทางปกครอง การเพิกถอนคําสั่งทางปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่
ต้องศึกษาในรายละเอียดต่อไป อีกทั้งมีหลักกฎหมายทั่วไปท่ีไม่ได้บัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ก็ถือเป็น
กฎหมายในความหมายอย่างกว้างและอาจจะต้องเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญด้วยตลอดจนต้องศึกษากฎหมาย
ปกครองฉบับอ่ืนที่ เ ก่ียวข้อง เช่น พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ . ๒๕๓๙ 
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.๒๕๔๒ เป็นต้น 

เมื่อดูหลักเกณฑ์ตาม พระราชบัญญัติ ควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ จะเห็นได้
ว่ามีบทบัญญัติที่เก่ียวข้องในการใช้มาตรการทางปกครอง ดังน้ี 

๑. มาตรา ๑๑ วางหลักไว้ว่า ผู้ใดมีความประสงค์จะต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ให้ขอรับ
ใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 



๒. มาตรา ๑๖ วางหลักไว้ว่าเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
พระราชบัญญัติน้ี ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และ
การฆ่าสัตว์ได้ไม่เกินครั้งละหน่ึงเดือน 
คําอธิบาย 

คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตราดังกล่าวเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบ
ต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลจึงเป็นคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การจะมีคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตดังกล่าวต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้
ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงซึ่งเป็นดุลพินิจว่าจะพักใช้หรือไม่ของอธิบดีกรมปศุสัตว์ 

๓. มาตรา ๑๗ วางหลักไว้ว่าเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตเคยถูกพักใช้ใบอนุญาตแล้วมากระทํา
ความผิดในเหตุอย่างเดียวกันอีกภายในหน่ึงปีให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
คําอธิบาย 

คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตราดังกล่าวเป็นการใช้อํานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มี
ผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลจึงเป็นคําสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

๔.มาตรา ๑๘ วางหลักไว้ว่า ก่อนสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตาม
มาตรา ๑๗ ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีหนังสือเตือน ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่
กําหนด 
คําอธิบาย 

หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการมีคําสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตจะต้องมีหนังสือเตือนก่อนซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ หากไม่ปฏิบัติก่อน
จะออกคําสั่งพักใช้หรือเพิกถอนจะส่งผลให้คําสั่งดังกล่าวอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายได้อาจถูกเพิกถอนโดยการ
ฟ้องศาลปกครองและหากเอกชนเสียหายอาจถูกฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ 
ดังน้ันในการปฏิบัติราชการทางปกครองโดยเฉพาะที่เก่ียวกับคําสั่งทางปกครองจะต้องนําหลักเกณฑ์ต่างๆใน
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับควบคู่กับพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่า
สัตว์และจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ เช่นในการออกคําสั่งพักใช้ใบอนุอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตก่อน
ออกคําสั่งดังกล่าวจะต้องมีหนังสือเตือนตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่าย
เน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเน่ืองจากคําสั่งดังกล่าวเป็นคําสั่งที่กระทบสิทธิจะต้องให้คู่กรณีมีโอกาสได้ทราบ
ข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นเหตุผลในการออกคําสั่งดังกล่าวและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อนออกคําสั่ง
ดังกล่าวตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หากไม่ปฏิบัติตามจะมี
ผลทําให้คําสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนได้ นอกจากต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ แล้ว คําสั่งดังกล่าว
จะต้องจัดให้มีเหตุผลซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสําคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณาและ
ข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ หากไม่จัดให้มีเหตุผลจะส่งผลต่อความชอบด้วยกฎหมายของคําสั่งทางปกครอง
ทั้งน้ีตามมาตรา ๓๗ และต้องมีการแจ้งสิทธิอุทธรณ์ว่าหากผู้อยู่ในบังคับของคําสั่งทางปกครองไม่เห็นด้วย
จะต้องโต้แย้งต่อใคร ภายในระยะเวลาเท่าใดโดยมาตรา ๑๒ แห่ง พระราชบัญญัติ ควบคุมการฆ่าสัตว์และ
จําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคําสั่ง 
ดังน้ันเจ้าหน้าที่มีหน้าที่จดแจ้งสิทธิอุทธรณ์ดังกล่าวไว้ในคําสั่งด้วย หากฝ่าฝืนจะมีผลในการขยายระยะเวลาใน
การอุทธรณ์ออกไปหน่ึงปี ถ้าไม่มีการแจ้งหลักเกณฑ์ใหม่ แม้จะไม่ส่งผลต่อความชอบด้วยกฎหมายก็ตามท้ังน้ี
ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ดังน้ันจึงเห็นได้ว่าการเตรียมการและการดําเนินการของเจ้าหน้าที่เพ่ือจัดให้มีคําสั่งทางปกครองจะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวบางกรณีจะมีผลทําให้คําสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ การออกคําสั่งโดยไม่มีอํานาจ การ



ออกคําสั่งโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ มาตรา ๓๗  และปฏิบัติไม่สอดคล้อง
พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ รวมทั้งการฝ่าฝืนหลัก
กฎหมายทั่วไป เช่น หลักความเสมอภาค หลักความได้สัดส่วน 
กระบวนการและขั้นตอนในการพักใช้ เพิกถอนใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ 

๑.เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ีอธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ได้ไม่เกินครั้งละหน่ึงเดือน 
ทั้งน้ีตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ เช่น กรณีไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อโดยไม่จัดให้มีการตรวจโรคสัตว์โดยพนักงานตรวจ
โรคสัตว์ภายในเวลา ๒๔ ช่ัวโมงก่อนทําการฆ่าสัตว์ตามข้อ ๑๕(๑) แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเง่ือนไขในการต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕  

๒. ก่อนพักใช้ใบอนุญาตอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องมีหนังสือ
เตือนให้ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆ่าและจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่กฎหมายกําหนด หากไม่ดําเนินการ
ตามข้ันตอนดังกล่าว คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ 

๓. เมื่อมีหนังสือเตือนแล้วผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวไม่ปฏิบัติภายในภายในระเวลาที่กําหนดให้   ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต แต่ก่อนที่มีคําสั่งดังกล่าวซึ่งเป็นคําสั่งทางปกครองเน่ืองจากเป็นการ
ใช้อํานาจตามกฎหมาย ของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ หรือหน้าที่ของบุคคลตามมาตรา ๕ 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙และเน่ืองจากพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่า
สัตว์หรือจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ได้กําหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งข้อเท็จจริงให้คู่กรณีทราบ และให้
คู่กรณีมีโอกาสโต้แย้งและ แสดงพยานหลักฐานก่อนออกคําสั่ง ดังน้ันจึงต้องนํามาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้บังคับทั้งน้ีตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 
ขั้นตอนดังกล่าวถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญ หากฝ่าฝืนจะมีผลให้คําสั่งดังกล่าวอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ โดยผู้
ได้รับความเดือดร้อนอาจฟ้องเพิกถอนคําสั่งดังกล่าวและหากเกิดความเสียหายแก่เอกชน อาจจะต้องรับผิดทาง
ละเมิดโดยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เอกชน 

๔. เมื่อออกคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตดังกล่าว เจ้าหน้าที่ต้องจัดให้มีเหตุผลซึ่งประกอบด้วยข้อเท็จจริงที่
เป็นสาระสําคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิงและข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนไว้ในคําสั่งดังกล่าวด้วย หากฝ่าผืนก็อาจ
ทําให้คําสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ทั้งน้ีตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 
๒๕๓๙ 

๕. เมื่อมีการพักใช้ใบอนุญาตไปแล้วและผู้น้ันได้กระทําผิดอีกในเหตุเดียวกันภายใน ๑ ปี ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจําหน่ายเน้ือสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่คําสั่งดังกล่าวเป็นคําสั่งทางปกครองต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับการพักใช้ใบอนุญาตด้วยเช่นกัน 
 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างหนังสือแจ้งคู่กรณี กรณีจะมีคําสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจําหน่ายเน้ือสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่อาจกระทบสิทธิของคู่กรณีตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.๒๕๓๙ 

ที่................... 

เรื่อง................ 

เรียน................ 

อ้างถึง.................. 

 ด้วยนาย/นาง/นางสาว.......................................ผู้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และ
การฆ่าสัตว์ใบอนุญาตเลขที่..................ต้ังอยู่บ้านเลขที่..............ไม่ปฏิบัติตามตามหลักเกณฑ์และวิธีการป้องกัน
การระบาดของโรคติดต่อ โดยไม่จัดให้มีการตรวจโรคสัตว์โดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ภายใน ๒๔ ช่ัวโมงก่อนทํา
การฆ่าสัตว์ตามข้อ ๑๕(๑) แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการต้ังโรงพักสัตว์และ
การฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเป็นกรณีผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆ่าและจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งน้ี ได้มีหนังสือเตือนแล้ว ผู้รับใบอนุญาตยังคงไม่ปฏิบัติ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือเตือน 

 จึงเรียนมาเพ่ือให้ท่านมีโอกาสที่จะได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและให้ท่านได้มีโอกาส
โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในกําหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับแจ้งหนังสือน้ี 
 
 
      ขอแสดงความนับถือ 

                                             

                                      ผู้ว่าราชการจังหวัด.....ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างหนังสือการแจ้งสิทธิอุทธรณ์และการจัดให้มีเหตุผลตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๓๗  แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ในกรณีมีคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต 

(ตัวอย่างคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต) 
(ร่าง) 

คําสั่งจังหวัด... 
ที่       / 

เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ 
....................................................... 

 
  ด้วยนาย/นาง/นางสาว.........................ผู้รับใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการ 
ฆ่าสัตว์ ใบอนุญาตเลขที่...................ต้ังอยู่เลขที่...................................................................ไม่ปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑ์และวิธีการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ โดยไม่จัดให้มีการตรวจโรคสัตว์โดยพนักงานตรวจโรค
สัตว์ ภายในเวลา ๒๔ ช่ัวโมงก่อนทําการฆ่าสัตว์ ตามข้อ ๑๕ (๑) แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขในการต้ังโรงฆ่าโรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเป็นกรณีผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕ ทั้งน้ี ได้มีหนังสือ
แจ้งเตือนแล้ว ผู้รับใบอนุญาตยังคงไม่ปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือเตือน 
  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ และ
จําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบคําสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๙๐/๒๕๔๗ เรื่อง การมอบอํานาจให้ดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕ แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒๔ 
มีนาคม ๒๕๔๗ (หากเป็นบุคคลอ่ืนนอกจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ระบุคําสั่งมอบอํานาจฉบับน้ันๆ) จึงสั่งพักใช้
ใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ เลขที่...................ของ............... เป็นเวลา ๑ เดือน (หรือ
น้อยกว่าน้ันตามที่เห็นสมควร) เน่ืองจากไม่จัดให้มีการตรวจโรคสัตว์โดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ ภายในเวลา ๒๔ 
ช่ัวโมงก่อนทําการฆ่าสัตว์ ตามข้อ ๑๕ (๑) แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการต้ัง
โรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๕ และไม่ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในหนังสือเตือน ทั้งน้ี ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกพักใช้ใบอนุญาตต้องหยุดทําการ ฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ดังกล่าว 
ภายในระยะเวลาที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
 
  อน่ึง ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตต่อคณะกรรมการควบคุม การฆ่าสัตว์
และจําหน่ายเน้ือสัตว์ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทราบคําสั่งน้ี 
 
                                        สั่ง ณ วันที่......................พ.ศ. .......... 
 
                 (........................................) 
                                                                         ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 

 

  



 
ตัวอย่างหนังสือการแจ้งสิทธิอุทธรณ์และการจัดให้มีเหตุผลตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๓๗  แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ ในกรณีมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

(ตัวอย่างคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต) 
(ร่าง) 

คําสั่งจังหวัด... 
ที่       / 

เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ 
....................................................... 

 
  ด้วยนาย/นาง/นางสาว..........................ผู้รับใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่า
สัตว์ ใบอนุญาตเลขที่......................... ต้ังอยู่เลขที่.............................................................ได้ถูกสั่งพักใช้ 
ใบอนุญาตโดยเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อโดยไม่จัดให้มีการ
ตรวจโรคสัตว์โดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ ภายในเวลา ๒๔ ช่ัวโมงก่อนทําการฆ่าสัตว์ ตามข้อ ๑๕ (๑) แห่ง
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการต้ังโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามคําสั่งจังหวัด........ที่...../..... เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ 
ลงวันที่..... ..... ....ต่อมาปรากฏว่าภายในระยะ ๑ ปี นับจากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตยังคงไม่มีการ
ตรวจโรคสัตว์โดยพนักงานตรวจโรคภายในเวลา ๒๔ ช่ัวโมงก่อนทําการฆ่าสัตว์ ตามข้อ ๑๕ (๑) แห่ง
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.
๒๕๕๕ ดังกลา่วอีก 
  อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ และ
จําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบคําสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๙๐/๒๕๔๗ เรื่อง การมอบอํานาจให้ดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕ แทนอธิบดี       กรม    ปศุสัตว์ ลง
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๗ (หากเป็นบุคคลอ่ืนนอกจากผู้ว่าราชการจังหวดให้ระบุคําสั่งมอบอํานาจฉบับน้ันๆ) จึง
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์                เลขที่...............ของ................. 
เน่ืองจากได้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตโดยที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ 
โดยไม่จัดให้มีการตรวจโรคสัตว์โดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ ภายในเวลา ๒๔ ช่ัวโมงก่อนทําการฆ่าสัตว์ ตามข้อ 
๑๕ (๑) แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์     วิธีการ และเง่ือนไขในการ    ต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และ
การฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้วต่อมาปรากฏว่าภายใน ๑ ปีนับจากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตยังคงไม่จัดให้มีการ
ตรวจโรคโดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ดังกล่าวอีก และไม่ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนดใน
หนังสือเตือน ทั้งน้ี ผู้รับใบอนุญาตซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตต้องหยุดทําการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ดังกล่าว 
 
  อน่ึง ผู้รับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต่อคณะกรรมการควบคุมการฆ่า
สัตว์และจําหน่ายเน้ือสัตว์ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทราบคําสั่งน้ี 
 
            สั่ง ณ วันที่.................... พ.ศ. ........... 
 
                 (..........................................) 

   ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
  



ตัวอย่างหนังสือเตือนก่อนออกคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
(ตัวอย่างร่างหนังสือแจ้งเตือนก่อนออกคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต กรณีโรงฆ่าสัตว์ต้ังอยู่ในต่างจังหวัด) 

          ......................  
ที่............./.............                                      ............................ 
  วันที่................................. 
 
เรื่อง  แจ้งเตือนการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการต้ัง โรงฆ่าสัตว์  
       โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕ กรณีไม่จัดให้มีการตรวจโรคสัตว์โดย พนักงานตรวจโรคสัตว์    
       ภายในเวลา ๒๔ ช่ัวโมงก่อนทําการฆ่าสัตว์ เพ่ือพิจารณาออกคําสั่งพักใช้ใบอนุญาต 
 
เรียน  .................................(ช่ือผู้รับใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สําเนารายงานของคณะกรรมการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ระดับจังหวัด จํานวน ๑ ฉบับ 

 ด้วยปรากฏจากรายงานของคณะกรรมการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ระดับจังหวัด ว่าโรงฆ่าสัตว์
เลขที่................... ของ ................... ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ โดย
ไม่จัดให้มีการตรวจโรคสัตว์โดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ ภายในเวลา ๒๔ ช่ัวโมงก่อนทําการฆ่าสัตว์ ตามข้อ ๑๕ 
(๑) แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงเป็นกรณีผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่า
สัตว์และจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่าย
เน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเน้ือสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบข้อ ๑ (๓) ของคําสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๙๐/๒๕๔๗ เรื่อง การมอบอํานาจให้ดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕  แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒๔ 
มีนาคม ๒๕๔๗ (หากเป็นบุคคลอ่ืนนอกจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ระบุคําสั่งมอบอํานาจฉบับน้ันๆ) จึงมีหนังสือ
เตือนให้ท่านในฐานะผู้รับใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ดําเนินการจัดให้มีการตรวจโรค
สัตว์โดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ ภายในเวลา ๒๔ ช่ัวโมงก่อนทําการฆ่าสัตว์ ตามข้อ ๑๕ (๑) แห่งกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ภายใน
ระยะเวลา....... (ก่ีวันก่ีเดือนหรือก่ีปีเป็นดุลพินิจของผู้แจ้งเตือนซึ่งเป็นผู้ออกคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตโดย
ระยะเวลาดังกล่าวต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้รับใบอนุญาตทั้งน้ี ต้องเป็นระยะเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตสามารถ
ดําเนินการจัดหาพนักงานตรวจโรคสัตว์ได้ทัน) นับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตได้รับหนังสือเตือนหรือนับแต่วันที่ปิด
หนังสือเตือนกรณีไม่พบตัวผู้รับใบอนุญาต หากไม่ดําเนินการปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด จัง
หวัด... จะออกคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ต่อไป 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาดําเนินการ  
      ขอแสดงความนับถือ 

 
      (.............................) 
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด……….                                             
โทร. ................................ 
โทรสาร. ............................. 

  



ตัวอย่างหนังสือเตือนก่อนออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
(ตัวอย่างร่างหนังสือแจ้งเตือนก่อนออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต กรณีโรงฆ่าสัตว์ต้ังอยู่ในต่างจังหวัด) 

            ......................  
ที่............./.............                                      ............................ 
  วันที่................................. 

เรื่อง  แจ้งเตือนการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการต้ัง   
        โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕ กรณีไม่จัดให้มีการตรวจโรคสัตว์โดย  
        พนักงานตรวจโรคสัตว์ ภายในเวลา ๒๔ ช่ัวโมงก่อนทําการฆ่าสัตว์ เพ่ือพิจารณาออกคําสั่ง 
        เพิกถอนใบอนุญาต 
 
เรียน  .................................(ช่ือผู้รับใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์) 
 
อ้างถึง  ๑. สําเนาหนังสือจังหวัด.........ที่......../....... ลงวันที่ ....................... 
         ๒. สําเนาคําสั่งจังหวัด........ ที่.../.... เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ 
            ลงวันที่ ...................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สําเนารายงานของคณะกรรมการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ระดับจังหวัด จํานวน ๑ ฉบับ 
 ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ จังหวัด.... ได้แจ้งเตือนให้ท่านในฐานะผู้รับใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ 
โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ เลขท่ี... จัดให้มีการตรวจโรคสัตว์โดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ ภายในเวลา ๒๔ 
ช่ัวโมงก่อนทําการฆ่าสัตว์ ตามข้อ ๑๕ (๑) แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการต้ัง
โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๕ ภายในระยะเวลา... และตามคําสั่งที่อ้างถึง ๒ ท่านไม่ปฏิบัติ
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด จังหวัด... จึงได้ออกคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และ
การฆ่าสัตว์ เป็นระยะเวลา... (๑ เดือนหรือน้อยกว่าน้ันให้ระบุ) บัดน้ี ได้ล่วงเลยระยะเวลาพักใช้ใบอนุญาตแล้ว 
แต่ยังคงปรากฏจากรายงานของคณะกรรมกาจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ระดับจังหวัดว่าท่านยังคงไม่จัดให้มีการ
ตรวจโรคสัตว์โดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ ภายในเวลา ๒๔ ช่ัวโมงก่อนทําการฆ่าสัตว์ตามข้อ ๑๕ (๑) แห่ง
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 
๒๕๕๕  (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) จึงเป็นกรณีผู้รับใบอนุญาตเคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตแล้วมากระทําความผิดใน
เหตุอย่างเดียวกันอีกภายใน ๑ ปี ให้อธิบดีกรมปศุสัตว์หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายมีอํานาจสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาต ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจาํหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕ 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเน้ือสัตว์ 
พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบข้อ ๑ (๓) ของคําสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๙๐/๒๕๔๗ เรื่อง การมอบอํานาจให้ดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๕ แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงวันที่ ๒๔ 
มีนาคม ๒๕๔๗ (หากเป็นบุคคลอ่ืนนอกจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ระบุคําสั่งมอบอํานาจฉบับน้ันๆ) จึงมีหนังสือ
เตือนให้ท่านในฐานะผู้รับใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์  ดําเนินการจัดให้มีการตรวจโรค
สัตว์โดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ ภายในเวลา ๒๔ ช่ัวโมงก่อนทําการฆ่าสัตว์ ตามข้อ ๑๕ (๑) แห่งกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๕ ภายใน
ระยะเวลา........(กี่วันก่ีเดือนหรือก่ีปีเป็นดุลพินิจของผู้แจ้งเตือนซึ่งเป็นผู้ออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตโดย
ระยะเวลาดังกล่าวต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้รับใบอนุญาต ทั้งน้ี ต้องเป็นระยะเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตสามารถ
ดําเนินการจัดหาพนักงานตรวจโรคสัตว์ได้ทัน) 
 

นับแต่วันที่ผู้รบัใบอนุญาต….



-๒- 
 

นับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตได้รับหนังสือเตือน หรือนับแต่วันที่ปิดหนังสือเตือนกรณีไม่พบตัวผู้รับใบอนุญาต หาก
ไม่ดําเนินการปฏิบัติให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด จังหวัด............ จะออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต้ังโรง
ฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ต่อไป 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาดําเนินการ 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
  (...............................) 
 
 
 
 
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด..... 
โทร. .................................. 
โทรสาร. ..................................... 
 
 
หมายเหตุ ให้ผู้เสนอเร่ืองแก้ไขเพ่ิมเติมในรายละเอียดให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และให้ตัดข้อความในวงเล็บ
ออกทั้งหมด ยกเว้นอนุมาตราและช่ือผู้ลงนาม 
 
 
 

 


















































	Doc1
	Law Slaghter
	Law 1
	2539


