
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและ

จําหนายเนื้อสัตว 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ

จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
พระราชบัญญัตินี้จะใหใชบังคับในทองที่ใดเกี่ยวกับสัตวตามที่ กําหนดใน

กฎกระทรวง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๐๒ 
(๒) พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๐๔ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สัตว” หมายความวา สัตวที่มิใชสัตวปา และหมายความเฉพาะโค กระบือ แพะ 

แกะ สุกร และสัตวอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๔๕/หนา ๑๗/๙ เมษายน ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“เนื้อสัตว” หมายความวา เนื้อหรือสวนอื่นของสัตวที่ตายแลว ซึ่งมิไดปรุงแตงให
เปนอาหารหรือมิไดปรุงแตงเพ่ือใหคงอยูไมเปอยเนา ทั้งนี้ ไมวาจะอยูในรางแหงสัตวนั้นหรือ
ชําแหละแลว 

“โรงพักสัตว” หมายความวา สถานที่พักสัตวหรือกักสัตวกอนทําการฆา 
“โรงฆ า สัตว” หมายความว า  สถานที่ ที่ กํ าหนดใหทํ าการฆ า สัตวตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย

เนื้อสัตว 
“พนักงานตรวจโรคสัตว” หมายความวา สัตวแพทยหรือบุคคลอื่น ผูซึ่งอธิบดี

หรือราชการสวนทองถ่ินแตงตั้งใหมีอํานาจหนาที่ตรวจโรคซึ่งมีในสัตวหรือเนื้อสัตว 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรี อธิบดี หรือราชการสวน

ทองถ่ินแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมปศุสัตว* 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการควบคุมการฆา

สัตวและจําหนายเนื้อสัตว” ประกอบดวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ*เปนประธานกรรมการ 
ผูแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูแทนกระทรวงพาณิชย ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข และ
ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม เปนกรรมการ และอธิบดีกรมปศุสัตว*เปนกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๖  ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 

และเง่ือนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว 
(๒) ใหความเห็นชอบในการออกประกาศหรือระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังของอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายตาม

พระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๗  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และใหนํามาตรา ๗ มาใชบังคับแกการประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๙  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่

คณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือเรียกบุคคลที่เก่ียวของมาใหถอยคําหรือ
ใหสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาได 

 
มาตรา ๑๐  เพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และ

การฆาสัตว ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงดังตอไปนี ้
(๑) กําหนดที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผัง และหลักเกณฑเก่ียวกับสิ่งปลูกสรางและ

สุขลักษณะของโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว 
(๒) กําหนดวัน เวลาเปดและปดโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว 
(๓) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหผูประกอบกิจการปฏิบัติเก่ียวกับการ

ดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยภายในโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตวใหถูกตองตาม
สุขลักษณะและอนามัย การจัดใหมีที่รวบรวมหรือกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การระบายน้ําทิ้ง 
การระบายอากาศ การจัดใหมีการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและปองกันการระบาดของ
โรคติดตอ 

 
มาตรา ๑๑  ผูใดมีความประสงคจะตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ให

ขอรับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

คําขอรับใบอนุญาตใหเปนไปตามแบบที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ*ประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา แตอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี ้

(๑) วัน เดือน ป ที่ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 
(๒) ช่ือและที่อยูของผูขอรับใบอนุญาต ถาผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคลตอง

ย่ืนเอกสารหลักฐานหรือสําเนาแสดงการเปนนิติบุคคลพรอมกับคําขอดวย 
(๓) สถานที่ตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว 
เมื่ออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายไดรับคําขอตามวรรคหนึ่งแลว ใหอธิบดีหรือ

ผูซึ่งอธิบดีมอบหมายตรวจพิจารณาวาผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
กฎกระทรวงหรือไม แลวออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผู
ขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

 
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีคําส่ังไมอนุญาต ผูขอรับ

ใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณแลว
แจงคําวินิจฉัยเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณ คําวินิจฉัยอุทธรณใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๑๓  ผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ตองแสดง

ใบอนุญาตไว ณ ที่เปดเผยและเห็นไดงายในโรงฆาสัตวและโรงพักสัตวของตน 
 
มาตรา ๑๔  ในกรณีใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว สูญ

หาย บุบสลาย หรือถูกทําลาย ใหผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ย่ืนคํา
ขอรับใบแทนตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบการสูญหาย บุบสลายหรือถูก
ทําลาย 

 
มาตรา ๑๕  ผูใดมีความประสงคจะฆาสัตวใหแจงจํานวนสัตวที่จะฆา วันและเวลา

ที่จะดําเนินการฆาสัตว และช่ือของโรงฆาสัตวตามแบบที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ*ประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษาตอพนักงานเจาหนาที่ และเสียอากรการฆาสัตวตามอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

ในกรณีเปนโรงฆาสัตวของราชการสวนทองถ่ินหรือหนวยราชการอื่นใดที่ไดรับ
อนุญาตจากรัฐมนตรี ใหเสียคาธรรมเนียมโรงฆาสัตวและคาธรรมเนียมโรงพักสัตวตามอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวงดวย 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ออก
หลักฐานการรับแจงเปนหนังสือใหแกผูที่ประสงคจะฆาสัตว โดยกําหนดวันและเวลาในการฆาสัตว
ดังกลาวตามแบบที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ*ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๖  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม

พระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว 
โรงพักสัตว และการฆาสัตวไดไมเกินครั้งละหนึ่งเดือน 

 
มาตรา ๑๗  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตเคยถูกส่ังพักใชใบอนุญาตแลวมา

กระทําความผิดในเหตุอยางเดียวกันอีกภายในหนึ่งป ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจ
ส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

 
มาตรา ๑๘  กอนสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ หรือส่ังเพิกถอนใบอนุญาต

ตามมาตรา ๑๗ ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีหนังสือเตือนใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติให
ถูกตองภายในเวลาที่กําหนด 

การสงหนังสือเตือนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกผูรับใบอนุญาต ในกรณีที่ไมพบตัว
ผูรับใบอนุญาตใหปดหนังสือเตือนไว ณ สถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาต
ไดทราบคําเตือนนั้นแลวตั้งแตวันปดหนังสือเตือน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๙  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตถูกส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตตาม
มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ใหนํามาตรา ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๐  ภายใตบังคับมาตรา ๒๒ ใหผูที่ประสงคจะฆาสัตวนําสัตวไปยัง

โรงพักสัตวและจะตองฆาสัตวนั้นในโรงฆาสัตวตามวันและเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดตาม
มาตรา ๑๕ วรรคสาม 

 
มาตรา ๒๑  หามมิใหผูใดนําสัตวออกจากโรงพักสัตวหรือโรงฆาสัตว เวนแตจะ

ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 
 
มาตรา ๒๒  ในกรณีตอไปนี้ จะฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวไดแตตองปฏิบัติตาม

ขอกําหนดในกฎกระทรวง 
(๑) การฆาสัตวซึ่งตองฆา ณ ที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ ตามพิธีกรรมในทางศาสนา 
(๒) การฆาสัตวในทองที่ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่นั้นประกาศเปนครั้ง

คราววาเปนทองที่กันดาร และจําเปนตองฆาสัตวในทองที่นั้น 
(๓) การฆาสัตวในกรณีที่มีเหตุสมควรเปนพิเศษ 
 
มาตรา ๒๓  ในกรณีที่พนักงานตรวจโรคสัตวมีเหตุควรสงสัยวาสัตวที่จะฆานั้น

เปนโรคระบาด หรือเปนโรคหรือมีลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาไมเหมาะสมที่จะใช
เนื้อสัตวเชนนั้นเปนอาหาร ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งงดการฆาสัตวและแยกสัตวนั้นไวเพ่ือ
ตรวจพิสูจนได 

ภายหลังที่ไดทําการตรวจพิสูจนแลว พนักงานเจาหนาที่อาจมีคําส่ังใหดําเนินการ
ฆาสัตวนั้นได ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวที่จะฆานั้นเปนโรคระบาดหรือเปนโรคหรือมีลักษณะตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงวาไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตวเชนนั้นเปนอาหาร ใหพนักงานเจาหนาที่คืน
เงินอากรและคาธรรมเนียมสําหรับโรงฆาสัตวใหแกผูที่ประสงคจะฆาสัตวนั้น 

 
มาตรา ๒๔  เมื่อไดฆาสัตวแลวหามมิใหผูใดนําเนื้อสัตวออกจากโรงฆาสัตวกอนที่

พนักงานเจาหนาที่ประทับตรารับรองใหจําหนายที่เนื้อสัตวนั้นแลว 
ในกรณีที่ปรากฏแกพนักงานตรวจโรคสัตววาเนื้อสัตวของสัตวที่ไดฆาเปนโรค

และหรือมีลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตวเชนนั้นเปนอาหาร 
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจทําลายเนื้อสัตวนั้นเสียทั้งตัวหรือบางสวน หรือจัดทําใหเปนเนื้อสัตว
ที่ควรใชเปนอาหารเสียกอนได 

 
มาตรา ๒๕  ผูใดประสงคจะจําหนายเนื้อสัตวของสัตวที่ตายเองหรือที่มิไดถูกฆา

ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนําเนื้อสัตวของสัตวนั้นซึ่งอยูในสภาพที่ยังมิไดชําแหละไปใหพนักงาน
ตรวจโรคสัตวตรวจ หรือในกรณีมีเหตุสมควรจะขอใหพนักงานตรวจโรคสัตวไปตรวจเนื้อสัตวนั้น
ก็ได ทั้งนี้ โดยเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง เมื่อพนักงานตรวจโรคสัตวได



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตรวจแลวเห็นวาเปนเนื้อสัตวที่ควรใชเปนอาหารได ก็ใหพนักงานเจาหนาที่ประทับตรารับรองให
จําหนายที่เนื้อสัตวนั้นแลวจึงใหจําหนายได 

ในกรณีที่พนักงานตรวจโรคสัตวเห็นวาไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตวนั้นเปนอาหาร 
ใหนํามาตรา ๒๔ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๖  หามมิใหผูใดจําหนายหรือมีไวเพ่ือจําหนายซึ่งเนื้อสัตวที่ถูกฆาโดย

มิไดมีการแจงตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง 
 
มาตรา ๒๗  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 

หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๒๘  ผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตวผูใดไม

ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๔ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
มาตรา ๒๙  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา 

๒๕ ตองระวางโทษดังนี้ 
(๑) ถาเปนโคหรือกระบือ จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับตัวละไมเกินหาพันบาท

เรียงตามรายตัวสัตวที่ฆา หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(๒) ถาเปนสัตวนอกจากโคหรือกระบือ จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับตัวละไม

เกินสองพันหารอยบาทเรียงตามรายตัวสัตวที่ฆา หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๓๐  ผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตวผูใดฆา

สัตวเกินจํานวนสัตวที่ผูประสงคจะฆาไดแจงไวตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับเรียง
ตามรายตัวสัตวที่ฆาเกินจํานวนตัวละไมเกินหาพันบาทหรือสองพันหารอยบาทตามมาตรา ๒๙ 
(๑) หรือ (๒) แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๓๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสองพันหารอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๓๒  ในกรณีที่โรงฆาสัตวและโรงพักสัตวไดเปดดําเนินการตามมาตรา ๕ 

แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๐๒ อยูแลว ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาไดมีการขอรับใบอนุญาตและไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๑ 
แหงพระราชบัญญัตินี้แลว และใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใบอนุญาตให 

ในกรณีตามวรรคหนึ่งไมกระทบกระเทือนตอสัญญาที่สวนราชการไดทําไวกับ
บุคคลใด ๆ เก่ียวกับโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว และใหราชการสวนทองถ่ินที่เปนนิติบุคคลซึ่งโรง
ฆาสัตวและโรงพักสัตวตามสัญญานั้นตั้งอยูในเขตเปนคูสัญญาตามสัญญานั้นแทนสวนราชการซึ่ง
เปนคูสัญญา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๓  ในกรณีที่มีการฆาสัตวโดยบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหตั้งโรงฆาสัตว

และโรงพักสัตวตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 
๒๕๐๒ อยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมาตรา ๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ แหง
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๐๒ ยังคงมีผลใชบังคับตอไป
จนกวาการมอบหมายนั้นจะสิ้นสุดลง และในกรณีดังกลาวใหผูที่ประสงคจะฆาสัตวที่โรงฆาสัตว
ดังกลาวเสียคาธรรมเนียมสําหรับโรงฆาสัตวและคาธรรมเนียมสําหรับโรงพักสัตวตามมาตรา ๑๕ 
แหงพระราชบัญญัตินี้ดวย 

 
มาตรา ๓๔  บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ 

และคําส่ังที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๐๒ ให
ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะมีพระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ และคําส่ังที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๓๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ*รักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราอากรและคาธรรมเนียมไมเกิน
อัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเวนอากรหรือคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่น ๆ เพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท  ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราอากรและคาธรรมเนียม 
   

 
๑. อากรการฆาสัตว 

โค ตัวละ ๑๒ บาท 
กระบือ ตัวละ ๑๕ บาท 
สุกร ตัวละ ๑๐ บาท 
สุกรที่มีน้ําหนกัต่ํากวา ๒๒.๕ กิโลกรัม ตัวละ ๕ บาท 
แพะ หรือ แกะ ตัวละ ๔ บาท 
สัตวอ่ืนตามทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง ตัวละ ๔ บาท 

๒. คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว 
โค ตัวละ ๑๒ บาท 
กระบือ ตัวละ ๑๕ บาท 
สุกร ตัวละ ๑๕ บาท 
แพะ หรือ แกะ ตัวละ ๔ บาท 
สัตวอ่ืนตามทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง ตัวละ ๔ บาท 

๓. คาธรรมเนียมโรงพักสัตว ตัวละ ๓ บาท 
๔. คาธรรมเนียมการประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตวของสัตวที่ตายเองหรือที่มิไดถูกฆา

ตามพระราชบัญญัตินี ้
(ก)  คาพาหนะของพนักงานตรวจโรคสัตวตามระเบียบวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการของทางราชการ 
(ข)  คาเบี้ยเลี้ยงของพนักงานตรวจโรคสัตวตามระเบียบวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการของทางราชการ 
(ค)  คาธรรมเนียมการประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตว 
โค ตัวละ ๑๒ บาท 
กระบือ ตัวละ ๑๕ บาท 
สุกร ตัวละ ๑๐ บาท 
สุกรที่มีน้ําหนกัต่ํากวา ๒๒.๕ กิโลกรัม ตัวละ ๕ บาท 
แพะ หรือ แกะ ตัวละ ๔ บาท 
สัตวอ่ืนตามทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง ตัวละ ๔ บาท 

๕. คาธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว 
โรงพักสัตว และการฆาสัตว ฉบับละ ๒๐๐ บาท 

๖. คาธรรมเนียมใบแทนใบอนญุาต ฉบับละ ๕๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ไดเกิดภาวะขาดแคลน
เนื้อสัตวสําหรับบริโภคในหลายพื้นที่ของประเทศทําใหราคาเนื้อสัตวปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 
ซึ่งการแกไขปญหาเกี่ยวกับเนื้อสัตวในระยะยาวเพื่อใหเกิดประโยชนตอผูบริโภคอยางแทจริง
จะตองดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหเปนการคาแบบเสรีไมใหมีการผูกขาด สมควรปรับปรุง
กฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตวใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒ 

 
มาตรา ๔๔  ในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 

๒๕๓๕ ใหแกไขคําวา “กระทรวงมหาดไทย” เปน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ” คําวา 
“รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย” เปน “รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ” คําวา 
“ปลัดกระทรวงมหาดไทย” เปน “ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ” และคําวา “อธิบดีกรมการ
ปกครอง” เปน “อธิบดีกรมปศุสัตว” 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 
 
 
 

                                                 
๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุนันทา/แกไข 
๒๐/๐๙/๔๔ 

A+B (C) 
 

สุนันทา/นวพร/พัลลภ จัดทํา 
๒๗ พ.ค.๒๕๔๖ 

 
วศิน/แกไข 

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 

 


