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เร่ือง พรบ.ควบคุมการฆ�าเพ่ือการจําหน�ายเน้ือสัตว� พ.ศ.๒๕๕๙ และ พรบ.โรคพิษสุนัขบ(า และ 
พรบ.ทารุณกรรมสัตว� 

โดยวิธีการฝกอบรมและการพัฒนาตนเอง 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบการประเมินท่ี ๒)  

         

๑. ผู(รับผิดชอบโครงการ ฝ*ายบริหารท่ัวไป สํานักงานปศุสัตว/จังหวัดพะเยา  
๒. ผู(ประสานงาน นายสัญลภัสม/  น2วมศิริ  
๓. หลักการและเหตุผล 
    พรบ.โรคพิษสุนัขบ(า และ พรบ.ทารุณกรรมสัตว� 
  การควบคุมป4องกันโรคระบาดในพ้ืนท่ี เป8นภารกิจท่ีสําคัญอย2างหนึ่งของสํานักงานปศุสัตว/
จังหวัดพะเยา และโรคพิษสุนัขบ<าเป8นโรคท่ีสําคัญท่ีกําลังเป8นป=ญหาท่ีทุกฝ*ายท่ีเก่ียวข<องต<องเร2งดําเนินการ
แก<ไข เพ่ือให<บรรลุตามตามแผนยุทธศาสตร/การกําจัดโรคพิษสุนัขบ<าให<หมดไปจากประเทศไทยภายในป� 
๒๕๖๓ และเป8นไปตามวัตถุประสงค/โครงการสัตว/ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ<า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย/ ดร. สมเด็จพระเจ<าลูกเธอ เจ<าฟ4าจุฬาภรณวลัยลักษณ/ อัครราชกุมารี ซ่ึงในการดําเนินการนั้น 
เจ<าหน<าท่ีท่ีเก่ียวข<องจําเป8นท่ีจะต<องมีความรู< ความเข<าใจ ในเรื่องระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวข<อง เพ่ือให<
สามารถปฏิบัติงานได<อย2างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สํานักงานปศุสัตว/จังหวัดพะเยาจึงได<จัดอบรมเพ่ือพัฒนาองค/
ความรู<ด<านกฎหมายท่ีเก่ียวข<องกับการควบคุมป4องกันโรคพิษสุนัขบ<าให<บุคลากรในสังกัด เพ่ือใช<เป8นแนวทาง
ในการดําเนินงานต2อไป 
                      กฎหมายท่ีเก่ียวข<องกับการควบคุมป4องกันโรคพิษสุนัขบ<ามีพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวข<อง เช2น 
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว/ พ.ศ. ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติป4องกันโรคพิษ สุนัขบ<า พ.ศ. ๒๔๙๘ และ
พระราชบัญญัติป4องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว/ พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติวิชาชีพการ
สัตวแพทย/ พ.ศ. ๒๕๔๕ พระราชบัญญัติโรคติดต2อ พ.ศ. ๒๕๒๓ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให<แก2องค/กรปกครองส2วนท<องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และพระราชบัญญัติองค/การบริหารส2วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก<ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป8นต<น แต2
ในการอบรมครั้งนี้ ได<เน<นให<ความรู<ด<านกฎหมายท่ีกรมปศุสัตว/เป8นผู<กับกับดูแล ดังนี้ 

๑. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว/ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได<ตราข้ึนโดยมีวัตถุประสงค/เพ่ือให<การป4องกันและ  
ควบคุมโรคระบาดท่ีเกิดกับสัตว/ และการทํางานของสัตวแพทย/ สารวัตร และพนักงาน เจ<าหน<าท่ีมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อันเป8นการคุ<มครองความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย/สินของประชาชน และเพ่ือ
ประโยชน/ในทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมท้ังปรับปรุง บทกําหนดโทษและอัตราค2าธรรมเนียมให<เหมาะสม
ยิ่งข้ึน  
 



 
๒. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ<า พ.ศ. ๒๕๓๕  ได<ตราข้ึนโดยมีวัตถุประสงค/ท่ีจะควบคุมและ 

ป4องกันโรคพิษสุนัขบ<าได<อย2างมีประสิทธิภาพและได<ผลดี และกําหนดให<กรมปศุสัตว/ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ/ เป8นผู<มีหน<าท่ีปฏิบัติการให<เป8นไปตามกฎหมาย 
                 พระราชบัญญัติป4องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว/ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได<ตราข้ึนโดย
วัตถุประสงค/ เนื่องจากสัตว/เป8นสิ่งมีชีวิตท่ีมีความรู<สึกและ เป8นองค/ประกอบ สําคัญของสิ่งแวดล<อม  จึงควร
ได<รับการคุ<มครองมิให<ถูกกระทําการทารุณกรรม  และ เจ<าของสัตว/ ซ่ึงนําสัตว/มาเลี้ยงจะต<องจัดสวัสดิภาพให<
เหมาะสมตามประเภทและชนิด ของสัตว/ ท้ังในระหว2างการเลี้ยงดู การขนส2ง การนําสัตว/ไปใช<งาน หรือใช<ใน
การ แสดง ดังนั้นเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ/ในการป4องกันการทารุณกรรม และการจัดสวัสดิ ภาพสัตว/  เพ่ือให<
สัตว/ได<รับการคุ<มครองตามธรรมชาติของสัตว/อย2างเหมาะสมจึงจําเป8นต<อง ตราพระราชบัญญัตินี้ 
            
            พรบ.ควบคุมการฆ�าเพ่ือการจําหน�ายเนื้อสัตว� พ.ศ.๒๕๕๙ 
                 ความเป8นมา ด<วยประเทศไทยเคยมีพระราชบัญญัติควบคุมการฆ2าสัตว/และการจําหน2ายเนื้อสัตว/ 
พ.ศ. ๒๕๐๒ บังคับในท<องท่ีเขตเทศบาลนครกรุงเทพ จังหวัดพระนคร และเขตเทศบาลนครธนบุรี จังหวัด
ธนบุรี เก่ียวกับไก2 เป8ด และห2าน ซ่ึงต2อมาได<มีการยกเลิกเม่ือ ๑๒ กุมภาพันธ/ ๒๕๑๒ และได<มีการปรับปรุงมา
เป8นพระราชบัญญัติควบคุมการฆ2าสัตว/และการจําหน2ายเนื้อสัตว/ พ.ศ.๒๕๓๕ ซ่ึงได<ใช<ต2อมาจนกระท่ังได<มีการ
ประกาศใช<พระราชบัญญัติควบคุมการฆ2าสัตว/เพ่ือการจําหน2ายเนื้อสัตว/ พ.ศ. ๒๕๕๙ และมีผลบังคับใช<เม่ือ
วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทําให<กฎหมายว2าด<วยการควบคุมการฆ2าสัตว/และจําหน2ายเนื้อสัตว/ พ.ศ.๒๕๓๕ 
ท่ีใช<อยู2ในป=จจุบันนั้นถูกยกเลิกไป และทําให<ทุกพ้ืนท่ีในจังหวัดพะเยาท่ีเคยประกาศเป8นเขตท<องท่ีกันดารนั้น
(สามารถฆ2าสัตว/นอกโรงฆ2าสัตว/ได<) ถูกยกเลิกไปด<วย 
มาตราท่ีสําคัญท่ีควรรู< ตามมาตรา ๓๙ และตามมาตรา ๓๘ 
ตามมาตรา ๓๙ ของพรบ.ควบคุมการฆ2าสัตว/เพ่ือการจําหน2ายเนื้อสัตว/ ฉบับใหม2 ห<ามมิให<ผู<ใดฆ2าสัตว/นอกโรง
ฆ2าสัตว/เพ่ือการจําหน2ายเนื้อสัตว/ ในกรณีท่ีปรากฏว2าท<องท่ีใดไม2มีโรงฆ2าสัตว/ หรือกรณีท่ีมีเหตุผลสมควรเป8น
พิเศษ ผู<ว2าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจประกาศกําหนดสถานท่ีฆ2าสัตว/เพ่ือการ
จําหน2ายเนื้อสัตว/นอกโรงฆ2าสัตว/เป8นครั้งคราว และมิให<นําความในวรรคหนึ่งมาใช<บังคับสําหรับผู<ท่ีฆ2าสัตว/ และ
ถึงแม<ว2าตามมาตร ๓๙ ผู<ว2าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจประกาศกําหนดสถานท่ี
ฆ2าสัตว/เพ่ือการจําหน2ายเนื้อสัตว/นอกโรงฆ2าสัตว/เป8นครั้งคราว แต2หากยังมีการอนุญาตให<ฆ2าสัตว/นอกโรงฆ2าสัตว/
ได<อยู2 ก็จะยากต2อการพัฒนาด<านโรงฆ2าสัตว/ท่ัวประเทศตามไปด<วย และกรมปศุสัตว/เองก็พยายามผักดันให<มี
การพัฒนาโรงฆ2าสัตว/ให<มีคุณภาพและมาตรฐาน ซ่ึงจะก2อให<เกิดผลดีต2อผู<บริโภค โดยเฉพาะผู<บริโภคเนื้อสัตว/
ท่ัวไปจะได<ซ้ือเนื้อสัตว/ท่ีสะอาดและปลอดภัยต2อการบริโภค ป=จจุบันเก่ียวกับความปลอดภัยทางด<านอาหาร 
เนื้อสัตว/ท่ีจะนํามาประกอบอาหาร ต<องมาจากโรงฆ2าสัตว/ท่ีมีมาตรฐาน มีการรับรองจากพนักงานตรวจโรคสัตว/
ประจําโรงฆ2าสัตว/ สามรถตรวจสอบแหล2งท่ีมาของสัตว/ได< เช2นขบวนการเลี้ยง เลี้ยงกันแบบไหน อย2างไร การ
ห<ามใช<สารเร2งเนื้อแดงในสัตว/ในสุกร ในโค มีเอกสารยืนยันการตรวจหาสารเร2งเนื้อแดง ก2อนฆ2าสัตว/ ซ่ึงสิ่งต2างๆ 



เหล2านี้จะทําให<เราได<เนื้อสัตว/ท่ีปลอดภัยต2อการนํามาบริโภค โรงฆ2าสัตว/ในจังหวัดพะเยามีไม2ครบทุกอําเภอ
อําเภอท่ีมีโรงฆ2าสัตว/ ได<แก2 อําเภอเมืองพะเยา อําเภอแม2ใจ อําเภอดอกคําใต< อําเภอปง อําเภอเชียงคํา อําเภอ
เชียงม2วน อําเภอภูซาง อําเภอท่ีไม2มีคืออําเภอภูกามยาวและอําเภอจุน เรื่องการบังคับใช<กฎหมายตามมาตรา 
๓๙ ห<ามฆ2าสัตว/นอกโรงฆ2าสัตว/แล<ว และมาตรา ๓๘ ห<ามมิให<ผู<ใดจํา หน2ายเนื้อสัตว/ท่ีมิได<รับการรับรองให<
จําหน2ายเนื้อสัตว/ตามพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงกําหนดโทษไว<ตามมาตรา ๖๒ ผู<ฝ*าฝTน ต<องระวางโทษจําคุกไม2เกิน
หนึ่งป� หรือปรับไม2เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ ซ่ึงกําหนดไว<สูงมากๆ คําอธิบายหมายถึงผู<ท่ีจะ
จําหน2ายเนื้อสัตว/ท่ัวไป ต<องมีเอกสารใบรับรองให<จําหน2ายเนื้อสัตว/ เรียกย2อๆ ว2าใบ รน.๑     
 

๔. วัตถุประสงค / 

 ๔.๑ เพ่ือให<บุคลากรในสังกัดสํานักงานปศุสัตว/จังหวัดพะเยา ได<มีความรู< ความเข<าใจ ถึง พรบ.ควบคุม
การฆ2าเพ่ือการจําหน2ายเนื้อสัตว/ พ.ศ.๒๕๕๙ และ พรบ.โรคพิษสุนัขบ<า และ พรบ.ทารุณกรรมสัตว/  

๔.๒ เพ่ือพัฒนาในการปฏิบัติหน<าท่ีทางราชการได<อย2างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล รวมถึง
สามารถแนะนําต2อประชาชนผู<สนใจในด<านนี้ สามารถแก<ไขป=ญหาในการปฏิบัติหน<าท่ีได< 

  
 ๕. กลุ�มเป4าหมาย 
 บุคลากรภายในสํานักงานปศุสัตว/จังหวัดพะเยา 

๖. วิทยากร 
  นายอนิรุธ  เนื่องเม็ก     ตําแหน2ง นายสัตวแพทย/ชํานาญการพิเศษ หัวหน<ากลุ2มพัฒนาสุขภาพสัตว/ 
           นายบุญจันทร/ ทูลมณี    ตําแหน2ง นายสัตวแพทย/ชํานาญการพิเศษ หัวหน<ากลุ2มพัฒนาคุณภาพ                   
                                         สินค<าปศุสัตว/  
           นายบรรจง  อาจคํา      ตําแหน2ง นายสัตวแพทย/ชํานาญการ  

๗. การประเมินผล 
๑. ประเมินความรู<ความเข<าใจ ในหัวข<อท่ีได<รับการพัฒนาตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
๒. ความสามารถค<นหาป=ญหา 
๓. ความสามารถในการวิเคราะห/สาเหตุของป=ญหา 
๔. ความสามารถในการวางแผนแก<ไขป=ญหา 
๕. ความสามารถในการกําหนดแนวทางไปสู2การปฏิบัติได<อย2างเป8นรูปธรรม 
๖. ความสามารถในการนําเสนอและเผยแพร2 

  

 



๘. วัน เวลา และสถานท่ี 

ระยะเวลาดําเนินการ เชิญประชุมชี้แจงพร<อมรายงานผล พรบ.ควบคุมการฆ2าเพ่ือการจําหน2าย
เนื้อสัตว/ พ.ศ.๒๕๕๙ และ พรบ.โรคพิษสุนัขบ<า และ พรบ.ทารุณกรรมสัตว/  วันท่ี ๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และเขียนข<อเสนอแนะรายงานผลในเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
ณ ห<องประชุมสํานักงานปศุสัตว/จังหวัดพะเยา   

๙. ผลท่ีคาดว�าจะได(รับ 
 ๑. บุคลากรได<รับคัดเลือกจะได<รับการพัฒนา ถ2ายทอดองค/ความรู< มีความเข<าใจ ให<ความสําคัญและมี
ความตระหนักในเรื่อง พรบ.ควบคุมการฆ2าเพ่ือการจําหน2ายเนื้อสัตว/ พ.ศ.๒๕๕๙ และ พรบ.โรคพิษสุนัขบ<า 
และ พรบ.ทารุณกรรมสัตว/ มากข้ึน 
 ๒. บุคลากรในสังกัดมีความรู<ความเข<าใจ สามารถแนะนําบอกต2อผู<มาติตดต2อราชการได<อย2างดี 

๓. บุคลากรในสังกัดได<นําไปฝกฝนและพัฒนาตนเอง ไปสู2การปฏิบัติงานอย2างเป8นรูปธรรม 
๔. สามารถนําผลการประเมินจากหลักสูตรไปใช<ในการแก<ป=ญหาและปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน

ของหน2วยงานให<ดีข้ึน มีคุณภาพและได<มาตรฐาน 
 
 
๑๐. ผู(เสนอโครงการ    ………………………………………….. 
         ( นายสัญลภัสม�  น�วมศิริ) 
             นักจัดการงานท่ัวไป 
 
 
๑๑. ผู(เห็นชอบโครงการ    …………………………………………… 
             ( นางอรุณี  บัวเทศ ) 
          เจ(าพนักงานธุรการอาวุโส 
 

๑๒. ผู(อนุมัติโครงการ     …………………………………………… 
                ( นางวิไลลักษณ�  กาญจนวัฒน� ) 
                                       ปศุสัตว�จังหวัดพะเยา 


