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พระราชบัญญัติ 
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและ

จําหนายเนื้อสัตว 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินีเ้รียกวา “พระราชบญัญัติควบคุมการฆาสัตวและ

จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
พระราชบัญญัตินี้จะใหใชบังคับในทองที่ใดเกี่ยวกับสัตวตามที่กําหนด 

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

๒๕๐๔ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี ้

                                                 
๑ รก.๒๕๓๕/๔๕/๑๗/๙ เมษายน ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“สัตว” หมายความวา สัตวท่ีมิใชสัตวปา และหมายความเฉพาะโค กระบือ แพะ 
แกะ สุกร และสัตวอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“เนื้อสัตว” หมายความวา เนื้อหรือสวนอื่นของสัตวที่ตายแลว ซึ่งมิไดปรุงแตง
ใหเปนอาหารหรือมิไดปรุงแตงเพื่อใหคงอยูไมเปอยเนา ท้ังน้ี ไมวาจะอยูในรางแหงสัตวนั้นหรือ
ชําแหละแลว 

“โรงพักสัตว” หมายความวา สถานที่พักสัตวหรือกักสัตวกอนทําการฆา 
“โรงฆาสัตว” หมายความวา สถานที่ที่กําหนดใหทําการฆาสัตวตาม

พระราชบัญญัตินี ้
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย

เนื้อสัตว 
“พนักงานตรวจโรคสัตว” หมายความวา สัตวแพทยหรือบคุคลอ่ืน ผูซ่ึงอธิบดี

หรือราชการสวนทองถิ่นแตงตั้งใหมีอํานาจหนาท่ีตรวจโรคซึ่งมีในสัตวหรือเนื้อสัตว 
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตร ีอธิบดี หรือราชการสวน

ทองถิ่นแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมการปกครอง 
“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๕  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการควบคุมการฆา

สัตวและจําหนายเนื้อสัตว” ประกอบดวยปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานกรรมการ ผูแทน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ผูแทนกระทรวงพาณิชย ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข และผูแทน
กระทรวงอุตสาหกรรม เปนกรรมการ และอธิบดีกรมการปกครองเปนกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๖  ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี ้
(๑) ใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 

และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว 
(๒) ใหความเห็นชอบในการออกประกาศหรือระเบียบตามพระราชบัญญัตินี ้
(๓) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายตาม

พระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๗  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียง
หนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๘  ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และใหนํามาตรา ๗ มาใชบังคับแกการประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๙  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการท่ี

คณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือ
ใหสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาได 

 
มาตรา ๑๐  เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และ

การฆาสัตว ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงดังตอไปนี ้
(๑) กําหนดที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผัง และหลักเกณฑเก่ียวกับส่ิงปลูกสรางและ

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

ดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยภายในโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตวใหถูกตองตาม
สุขลักษณะและอนามัย การจดัใหมีที่รวบรวมหรือกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล การระบายน้ําทิ้ง 
การระบายอากาศ การจัดใหมีการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและปองกันการระบาดของ
โรคติดตอ 

 
มาตรา ๑๑  ผูใดมีความประสงคจะต้ังโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว 

ใหขอรับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

คําขอรับใบอนุญาตใหเปนไปตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา แตอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี ้

(๑) วัน เดือน ป ที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
(๒) ชื่อและที่อยูของผูขอรับใบอนุญาต ถาผูขอรับใบอนญุาตเปนนิติบุคคลตอง

ยื่นเอกสารหลักฐานหรือสําเนาแสดงการเปนนิติบุคคลพรอมกับคําขอดวย 
(๓) สถานท่ีต้ังโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว 
เม่ืออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายไดรับคําขอตามวรรคหน่ึงแลว ใหอธิบดีหรือ

ผูซึ่งอธิบดีมอบหมายตรวจพิจารณาวาผูขอรับใบอนญุาตไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดใน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวงหรือไม แลวออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผู
ขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอ 

 
มาตรา ๑๒  ในกรณีท่ีอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีคําส่ังไมอนุญาต ผูขอรับ

ใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง 
ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณแลว

แจงคําวินิจฉัยเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณ คําวินิจฉัยอุทธรณใหเปนท่ีสุด 
 
มาตรา ๑๓  ผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ตอง

แสดงใบอนุญาตไว ณ ท่ีเปดเผยและเห็นไดงายในโรงฆาสัตวและโรงพักสัตวของตน 
 
มาตรา ๑๔  ในกรณีใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว สูญ

หาย บุบสลาย หรือถูกทําลาย ใหผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ย่ืนคํา
ขอรับใบแทนตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีทราบการสูญหาย บุบสลายหรือถูก
ทําลาย 

 
มาตรา ๑๕  ผูใดมีความประสงคจะฆาสัตวใหแจงจํานวนสัตวที่จะฆา วันและ

เวลาที่จะดําเนินการฆาสัตว และชื่อของโรงฆาสัตวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษาตอพนักงานเจาหนาท่ี และเสียอากรการฆาสัตวตามอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

ในกรณีเปนโรงฆาสัตวของราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยราชการอื่นใดที่ไดรับ
อนุญาตจากรัฐมนตร ีใหเสียคาธรรมเนียมโรงฆาสัตวและคาธรรมเนียมโรงพักสัตวตามอัตราท่ี
กําหนดในกฎกระทรวงดวย 

เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาท่ีออก
หลักฐานการรับแจงเปนหนังสือใหแกผูที่ประสงคจะฆาสัตว โดยกําหนดวันและเวลาในการฆาสัตว
ดังกลาวตามแบบท่ีกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๖  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม

พระราชบัญญัตินี ้ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว 
โรงพักสัตว และการฆาสัตวไดไมเกินครั้งละหนึ่งเดือน 

 
มาตรา ๑๗  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตแลวมา

กระทําความผิดในเหตุอยางเดียวกันอีกภายในหนึ่งป ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจ
สั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๘  กอนสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๑๖ หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ตามมาตรา ๑๗ ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีหนังสือเตือนใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติให
ถูกตองภายในเวลาที่กําหนด 

การสงหนังสือเตือนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกผูรับใบอนุญาต ในกรณีที่ไมพบตัว
ผูรับใบอนุญาตใหปดหนังสือเตือนไว ณ สถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตและใหถือวาผูรับ
ใบอนุญาตไดทราบคําเตือนนั้นแลวตั้งแตวันปดหนังสือเตือน 

 
มาตรา ๑๙  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตตาม

มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ใหนํามาตรา ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๐  ภายใตบังคับมาตรา ๒๒ ใหผูท่ีประสงคจะฆาสัตวนําสัตวไปยัง

โรงพักสัตวและจะตองฆาสัตวนั้นในโรงฆาสัตวตามวันและเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดตาม
มาตรา ๑๕ วรรคสาม 

 
มาตรา ๒๑  หามมิใหผูใดนําสัตวออกจากโรงพักสัตวหรือโรงฆาสัตว เวนแตจะ

ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาท่ี 
 
มาตรา ๒๒  ในกรณีตอไปนี้ จะฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวไดแตตองปฏิบัติตาม

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

คราววาเปนทองที่กันดาร และจําเปนตองฆาสัตวในทองที่นั้น 
(๓) การฆาสัตวในกรณีที่มีเหตุสมควรเปนพิเศษ 
 
มาตรา ๒๓  ในกรณีที่พนักงานตรวจโรคสัตวมีเหตุควรสงสัยวาสัตวท่ีจะฆานั้น

เปนโรคระบาด หรือเปนโรคหรือมีลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาไมเหมาะสมที่จะใช
เนื้อสัตวเชนนั้นเปนอาหาร ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจส่ังงดการฆาสัตวและแยกสัตวนั้นไวเพื่อ
ตรวจพิสูจนได 

ภายหลังท่ีไดทําการตรวจพิสูจนแลว พนักงานเจาหนาที่อาจมีคําสั่งใหดําเนินการ
ฆาสัตวนั้นได ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวที่จะฆานั้นเปนโรคระบาดหรือเปนโรคหรือมีลักษณะตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงวาไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตวเชนนั้นเปนอาหาร ใหพนักงานเจาหนาท่ีคืน
เงินอากรและคาธรรมเนียมสําหรับโรงฆาสัตวใหแกผูที่ประสงคจะฆาสัตวนั้น 

 
มาตรา ๒๔  เมื่อไดฆาสัตวแลวหามมิใหผูใดนําเนื้อสัตวออกจากโรงฆาสัตว

กอนที่พนักงานเจาหนาที่ประทับตรารับรองใหจําหนายที่เนื้อสัตวนั้นแลว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ปรากฏแกพนักงานตรวจโรคสัตววาเนื้อสัตวของสัตวที่ไดฆาเปนโรค
และหรือมีลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตวเชนนั้นเปนอาหาร 
ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจทําลายเนื้อสัตวนั้นเสียท้ังตัวหรือบางสวน หรือจัดทําใหเปนเนื้อสัตว
ที่ควรใชเปนอาหารเสียกอนได 

 
มาตรา ๒๕  ผูใดประสงคจะจําหนายเนื้อสัตวของสัตวที่ตายเองหรือที่มิไดถูกฆา

ตามพระราชบัญญัตินี ้ใหนําเนื้อสัตวของสัตวนั้นซึ่งอยูในสภาพที่ยังมิไดชําแหละไปใหพนักงาน
ตรวจโรคสัตวตรวจ หรือในกรณีมีเหตุสมควรจะขอใหพนักงานตรวจโรคสัตวไปตรวจเนื้อสัตวนั้น
ก็ได  ท้ังน้ี โดยเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง เมื่อพนักงานตรวจโรคสัตว
ไดตรวจแลวเห็นวาเปนเนื้อสัตวที่ควรใชเปนอาหารได ก็ใหพนักงานเจาหนาท่ีประทับตรารับรอง
ใหจําหนายที่เนื้อสัตวนั้นแลวจึงใหจําหนายได 

ในกรณีที่พนักงานตรวจโรคสัตวเห็นวาไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตวนั้นเปนอาหาร 
ใหนํามาตรา ๒๔ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๖  หามมิใหผูใดจําหนายหรือมีไวเพื่อจําหนายซึ่งเนื้อสัตวท่ีถูกฆาโดย

มิไดมีการแจงตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง 
 
มาตรา ๒๗  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป 

หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๒๘  ผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตวผูใดไม

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

๒๕ ตองระวางโทษดังน้ี 
(๑) ถาเปนโคหรือกระบือ จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับตัวละไมเกินหาพันบาท

เรียงตามรายตัวสัตวท่ีฆา หรือท้ังจําท้ังปรับ 
(๒) ถาเปนสัตวนอกจากโคหรือกระบือ จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับตัวละ

ไมเกินสองพันหารอยบาทเรียงตามรายตัวสัตวท่ีฆา หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๓๐  ผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตวผูใดฆา

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

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสองพันหารอยบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๓๒  ในกรณีที่โรงฆาสัตวและโรงพักสัตวไดเปดดําเนินการตามมาตรา ๕ 

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

ในกรณีตามวรรคหนึ่งไมกระทบกระเทือนตอสัญญาที่สวนราชการไดทําไวกับ
บุคคลใด ๆ เก่ียวกับโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว และใหราชการสวนทองถิ่นที่เปนนิติบุคคลซึ่งโรง
ฆาสัตวและโรงพักสัตวตามสัญญานั้นตั้งอยูในเขตเปนคูสัญญาตามสัญญานั้นแทนสวนราชการซึ่ง
เปนคูสัญญา 
 

มาตรา ๓๓  ในกรณีที่มีการฆาสัตวโดยบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหตั้งโรงฆาสัตว
และโรงพักสัตวตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 
๒๕๐๒ อยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมาตรา ๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๗ แหง
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๐๒ ยังคงมีผลใชบังคับตอไป
จนกวาการมอบหมายนั้นจะสิ้นสุดลง และในกรณีดังกลาวใหผูท่ีประสงคจะฆาสัตวที่โรงฆาสัตว
ดังกลาวเสียคาธรรมเนียมสําหรับโรงฆาสัตวและคาธรรมเนียมสําหรับโรงพักสัตวตามมาตรา ๑๕ 
แหงพระราชบัญญัตินี้ดวย 

 
มาตรา ๓๔  บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ 

และคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๐๒ ให
ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้  ท้ังน้ี จนกวาจะมีพระราช
กฤษฎีกา  กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ 
 

มาตรา ๓๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี ้และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราอากรและคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย
พระราชบัญญัตินี ้ลดหรือยกเวนอากรหรือคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราอากรและคาธรรมเนียม 
   

 
๑.   อากรการฆาสัตว 
โค ตัวละ ๑๒ บาท 
กระบือ ตัวละ ๑๕ บาท 
สุกร ตัวละ ๑๐ บาท 
สุกรที่มีน้ําหนักต่ํากวา ๒๒.๕ กิโลกรัม ตัวละ ๕ บาท 
แพะ หรอื แก ตัวละ ๔ บาท 
สัตวอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ตัวละ ๔ บาท 

๒.   คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว 
โค ตัวละ ๑๒ บาท 
กระบือ ตัวละ ๑๕ บาท 
สุกร ตัวละ ๑๕ บาท 
แพะ หรอื แกะ ตัวละ ๔ บาท 
สัตวอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ตัวละ ๔ บาท 

๓.   คาธรรมเนียมโรงพักสัตว ตัวละ ๓ บาท 
๔.   คาธรรมเนียมการประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตวของสัตวที่ตายเอง

หรือที่มิไดถูกฆาตามพระราชบัญญัตินี ้
(ก)  คาพาหนะของพนักงานตรวจโรคสัตวตามระเบียบวาดวยคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการของทางราชการ 
(ข)  คาเบี้ยเลี้ยงของพนักงานตรวจโรคสัตวตามระเบียบวาดวยคาใชจายในการ

เดินทางไปราชการของทางราชการ 
(ค)  คาธรรมเนียมการประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตว 
โค ตัวละ ๑๒ บาท 
กระบือ ตัวละ ๑๕ บาท 
สุกร ตัวละ ๑๐ บาท 
สุกรที่มีน้ําหนักต่ํากวา ๒๒.๕ กิโลกรัม ตัวละ ๕ บาท 
แพะ หรอื แกะ ตัวละ ๔ บาท 
สัตวอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ตัวละ ๔ บาท 

๕.   คาธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว 
โรงพักสัตว และการฆาสัตว ฉบบัละ ๒๐๐ บาท 

๖. คาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต ฉบบัละ ๕๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่ไดเกิดภาวะขาดแคลน
เนื้อสัตวสําหรับบริโภคในหลายพื้นที่ของประเทศทําใหราคาเนื้อสัตวปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 
ซึ่งการแกไขปญหาเกี่ยวกับเนื้อสัตวในระยะยาวเพื่อใหเกิดประโยชนตอผูบริโภคอยางแทจริง
จะตองดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหเปนการคาแบบเสรีไมใหมีการผูกขาด สมควรปรับปรุง
กฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตวใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้
 

สุนันทา/แกไข 
๒๐/๐๙/๔๔ 
A+B (C) 

 
สุนันทา/นวพร/พัลลภ จัดทํา 

๒๗ พ.ค.๒๕๔๖ 
 


