พระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. 2535
–––––––––––––
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2535
เปนปที่ 47 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535
มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
พระราชบัญญัตินี้จะใหใชบังคับในทองที่ใดเกี่ยวกับสัตวตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2502
(2) พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
สัตว หมายความวา สัตวที่มิใชสัตวปา และหมายความเฉพาะโค กระบือ แพะ แกะ สุกร และสัตวอื่นตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
เนื้อสัตว หมายความวา เนื้อหรือสวนอื่นของสัตวที่ตายแลวซึ่งมิไดปรุงแตงใหเปนอาหารหรือมิไดปรุงแตงเพื่อใหคง
อยูไมเปอยเนาทั้งนี้ ไมวาจะอยูในรางแหงสัตวนั้นหรือชําแหละแลว
โรงพักสัตว หมายความวา สถานที่พักสัตวหรือกักสัตวกอนทําการฆา
โรงฆาสัตว หมายความวา สถานที่ที่กําหนดใหทําการฆาสัตวตามพระราชบัญญัตินี้
คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พนักงานตรวจโรคสัตว หมายความวา สัตวแพทยหรือบุคคลอื่นผูซึ่งอธิบดีหรือราชการสวนทองถิ่นแตงตั้งใหมี
อํานาจหนาที่ตรวจโรคซึ่งมีในสัตวหรือเนื้อสัตว
พนักงานเจาหนาที่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรี อธิบดี หรือราชการสวนทองถิ่นแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
อธิบดี หมายความวา อธิบดีกรมการปกครอง
รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
(1)
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มาตรา 5 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา คณะกรรมการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
ประกอบดวยปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ผูแทนกระทรวงพาณิชย ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข และผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
เปนกรรมการ และอธิบดีกรมการปกครองเปนกรรมการและเลขานุการ
มาตรา 6 ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
ใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
(2) ใหความเห็นชอบในการออกประกาศหรือระเบียบตามพระราชบัญญัตินี้
(3) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 7 การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ
เปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 8 ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย และใหนํามาตรา 7 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา 9 ในการปฏิบัติหนาที่ ใหคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจออก
คําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาได
มาตรา 10 เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการตั้งโรงฆาสัตวโรงพักสัตว และการฆาสัตว ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออก
กฎกระทรวงดังตอไปนี้
(1) กําหนดที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผัง และหลักเกณฑเกี่ยวกับสิ่งปลูกสรางและสุขลักษณะของโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และ
การฆาสัตว
(2) กําหนดวัน เวลาเปดและปดโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
(3) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหผูประกอบกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอย
ภายในโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตวใหถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัย การจัดใหมีที่รวบรวมหรือกําจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล การระบายน้ําทิ้ง การระบายอากาศ การจัดใหมีการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและปองกันการระบาด
ของโรคติดตอ
มาตรา 11 ผูใดมีความประสงคจะตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ใหขอรับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผู
ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
คําขอรับใบอนุญาตใหเปนไปตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา แตอยางนอยตอง
มีรายการดังตอไปนี้
(1) วัน เดือน ป ที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาต
(2) ชื่อและที่อยูของผูขอรับใบอนุญาต ถาผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคลตองยื่นเอกสารหลักฐานหรือสําเนาแสดง
การเปนนิติบุคคลพรอมกับคําขอดวย
(3) สถานที่ตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
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เมื่ออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายไดรับคําขอตามวรรคหนึ่งแลว ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายตรวจพิจารณา
วาผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือไม แลวออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่ง
ไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
มาตรา 12 ในกรณีที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีคําสั่งไมอนุญาตผูขอรับใบอนุญาตมีสทิ ธิอุทธรณเปนหนังสือ
ตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง
ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณแลวแจงคําวินิจฉัยเปนหนังสือไปยังผู
อุทธรณ คําวินิจฉัยอุทธรณใหเปนที่สุด
มาตรา 13 ผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตวตองแสดงใบอนุญาตไว ณ ที่เปดเผยและเห็น
ไดงายในโรงฆาสัตวและโรงพักสัตวของตน
มาตรา 14 ในกรณีใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว สูญหาย บุบสลาย หรือถูกทําลาย ใหผูรับ
ใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ยื่นคําขอรับใบแทนตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ทราบการสูญหาย บุบสลายหรือถูกทําลาย
มาตรา 15 ผูใดมีความประสงคจะฆาสัตวใหแจงจํานวนสัตวที่จะฆาวันและเวลาที่จะดําเนินการฆาสัตว และชื่อ
ของโรงฆาสัตวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาตอพนักงานเจาหนาที่ และเสียอากร
การฆาสัตวตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีเปนโรงฆาสัตวของราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยราชการอื่นใดที่ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี ใหเสีย
คาธรรมเนียมโรงฆาสัตวและคาธรรมเนียมโรงพักสัตวตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงดวย
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ออกหลักฐานการรับแจงเปนหนังสือใหแกผูที่
ประสงคจะฆาสัตว โดยกําหนดวันและเวลาในการฆาสัตวดังกลาวตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา
มาตรา 16 เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีหรือผูซึ่ง
อธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตวไดไมเกินครั้งละหนึ่งเดือน
มาตรา 17 เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตแลวมากระทําความผิดในเหตุอยางเดียวกันอีก
ภายในหนึ่งป ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา 18 กอนสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา 16 หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 17 ใหอธิบดีหรือผูซึ่ง
อธิบดีมอบหมายมีหนังสือเตือนใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด
การสงหนังสือเตือนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกผูรับใบอนุญาต ในกรณีที่ไมพบตัวผูรับใบอนุญาตใหปด หนังสือเตือนไว
ณ สถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตไดทราบคําเตือนนั้นแลวตั้งแตวันปดหนังสือเตือน
มาตรา 19 ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 16 และมาตรา 17 ใหนํา
มาตรา 12 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 20 ภายใตบังคับมาตรา 22 ใหผูที่ประสงคจะฆาสัตวนําสัตวไปยังโรงพักสัตวและจะตองฆาสัตวนั้นในโรง
ฆาสัตวตามวันและเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดตามมาตรา 15 วรรคสาม
มาตรา 21 หามมิใหผูใดนําสัตวออกจากโรงพักสัตวหรือโรงฆาสัตวเวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
มาตรา 22 ในกรณีตอไปนี้ จะฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวไดแตตองปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวง
(1) การฆาสัตวซึ่งตองฆา ณ ที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ ตามพิธีกรรมในทางศาสนา
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(2) การฆาสัตวในทองที่ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่นั้นประกาศเปนครั้งคราววาเปนทองที่กันดาร และ
จําเปนตองฆาสัตวในทองที่นั้น
(3) การฆาสัตวในกรณีที่มีเหตุสมควรเปนพิเศษ
มาตรา 23 ในกรณีที่พนักงานตรวจโรคสัตวมีเหตุควรสงสัยวาสัตวที่จะฆานั้นเปนโรคระบาด หรือเปนโรคหรือมี
ลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตวเชนนั้นเปนอาหาร ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่ง
งดการฆาสัตวและแยกสัตวนั้นไวเพื่อตรวจพิสูจนได
ภายหลังที่ไดทําการตรวจพิสูจนแลว พนักงานเจาหนาที่อาจมีคําสั่งใหดําเนินการฆาสัตวนั้นได ในกรณีที่ปรากฏวา
สัตวที่จะฆานั้นเปนโรคระบาดหรือเปนโรคหรือมีลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตว
เชนนั้นเปนอาหาร ใหพนักงานเจาหนาที่คืนเงินอากรและคาธรรมเนียมสําหรับโรงฆาสัตวใหแกผูที่ประสงคจะฆาสัตวนั้น
มาตรา 24 เมื่อไดฆาสัตวแลวหามมิใหผูใดนําเนื้อสัตวออกจากโรงฆาสัตวกอนที่พนักงานเจาหนาที่ประทับตรา
รับรองใหจําหนายที่เนื้อสัตวนั้นแลว
ในกรณีที่ปรากฏแกพนักงานตรวจโรคสัตววาเนื้อสัตวของสัตวที่ไดฆาเปนโรคและหรือมีลักษณะตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงวาไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตวเชนนั้นเปนอาหาร ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจทําลายเนื้อสัตวนั้นเสียทั้งตัว
หรือบางสวน หรือจัดทําใหเปนเนื้อสัตวที่ควรใชเปนอาหารเสียกอนได
มาตรา 25 ผูใดประสงคจะจําหนายเนื้อสัตวของสัตวที่ตายเองหรือที่มิไดถูกฆาตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนํา
เนื้อสัตวของสัตวนั้นซึ่งอยูในสภาพที่ยังมิไดชําแหละไปใหพนักงานตรวจโรคสัตวตรวจ หรือในกรณีมีเหตุสมควรจะขอให
พนักงานตรวจโรคสัตวไปตรวจเนื้อสัตวนั้นก็ได ทั้งนี้ โดยเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง เมื่อ
พนักงานตรวจโรคสัตวไดตรวจแลวเห็นวาเปนเนื้อสัตวที่ควรใชเปนอาหารได ก็ใหพนักงานเจาหนาที่ประทับตรารับรองให
จําหนายที่เนื้อสัตวนั้นแลวจึงใหจําหนายได
ในกรณีที่พนักงานตรวจโรคสัตวเห็นวาไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตวนั้นเปนอาหาร ใหนํามาตรา 24 วรรคสอง มาใช
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 26 หามมิใหผูใดจําหนายหรือมีไวเพื่อจําหนายซึ่งเนื้อสัตวที่ถูกฆาโดยมิไดมีการแจงตามมาตรา 15 วรรค
หนึ่ง
มาตรา 27 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 11 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
มาตรา 28 ผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตวผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 13 หรือมาตรา 14
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 29 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 15 มาตรา 20 มาตรา 22 หรือมาตรา 25 ตองระวางโทษดังนี้
(1) ถาเปนโคหรือกระบือ จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับตัวละไมเกินหาพันบาทเรียงตามรายตัวสัตวที่ฆา หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
(2) ถาเปนสัตวนอกจากโคหรือกระบือ จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับตัวละไมเกินสองพันหารอยบาทเรียงตามราย
ตัวสัตวที่ฆา หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 30 ผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตวผูใดฆาสัตวเกินจํานวนสัตวที่ผูประสงคจะฆา
ไดแจงไวตามมาตรา 15 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับเรียงตามรายตัวสัตวที่ฆาเกินจํานวนตัวละไมเกินหาพันบาทหรือ
สองพันหารอยบาทตามมาตรา 29 (1) หรือ (2) แลวแตกรณี
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มาตรา 31 ผูใดฝาฝนมาตรา 21 มาตรา 24 หรือมาตรา 26 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกิน
สองพันหารอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 32 ในกรณีที่โรงฆาสัตวและโรงพักสัตวไดเปดดําเนินการตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆา
สัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.2502 อยูแลว ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาไดมีการขอรับใบอนุญาตและ
ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัตินี้แลว และใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายออกใบอนุญาตให
ในกรณีตามวรรคหนึ่งไมกระทบกระเทือนตอสัญญาที่สวนราชการไดทําไวกับบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับโรงฆาสัตวและ
โรงพักสัตว และใหราชการสวนทองถิ่นที่เปนนิติบุคคลซึ่งโรงฆาสัตวและโรงพักสัตวตามสัญญานั้นตั้งอยูในเขตเปน
คูสัญญาตามสัญญานั้นแทนสวนราชการซึ่งเปนคูสัญญา
มาตรา 33 ในกรณีที่มกี ารฆาสัตวโดยบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหตั้งโรงฆาสัตวและโรงพักสัตวตามมาตรา 5 แหง
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.2502 อยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหมาตรา 5
มาตรา 6 และมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.2502 ยังคงมีผลใชบังคับตอไป
จนกวาการมอบหมายนั้นจะสิ้นสุดลง และในกรณีดังกลาวใหผูที่ประสงคจะฆาสัตวที่โรงฆาสัตวดังกลาวเสียคาธรรมเนียม
สําหรับโรงฆาสัตวและคาธรรมเนียมสําหรับโรงพักสัตวตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัตินี้ดวย
มาตรา 34 บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.2502 ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ จนกวาจะมีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ
มาตรา 35 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดอัตราอากรและคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ ลดหรือยกเวนอากรหรือคาธรรมเนียม และกําหนด
กิจการอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี
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อัตราอากรและคาธรรมเนียม

1. อากรการฆาสัตว
โค
ตัวละ 12 บาท
กระบือ
ตัวละ 15 บาท
สุกร
ตัวละ 10 บาท
สุกรที่มีน้ําหนักต่ํากวา 22.5 กิโลกรัม
ตัวละ 5 บาท
แพะ หรือ แกะ
ตัวละ 4 บาท
สัตวอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ตัวละ 4 บาท
2. คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว
โค
ตัวละ 12 บาท
กระบือ
ตัวละ 15 บาท
สุกร
ตัวละ 15 บาท
แพะหรือแกะ
ตัวละ 4 บาท
สัตวอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ตัวละ 4 บาท
3. คาธรรมเนียมโรงพักสัตว
ตัวละ 3 บาท
4. คาธรรมเนียมการประทับตรารับรองใหจําหนาย
เนื้อสัตวของสัตวที่ตายเองหรือที่มิไดถูกฆาตาม
พระราชบัญญัตินี้
(ก) คาพาหนะของพนักงานตรวจโรคสัตวตามระเบียบวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของทางราชการ
(ข) คาเบี้ยเลี้ยงของพนักงานตรวจโรคสัตวตามระเบียบวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการของทางราชการ
(ค) คาธรรมเนียมการประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตว
โค
ตัวละ 12 บาท
กระบือ
ตัวละ 15 บาท
สุกร
ตัวละ 10 บาท
สุกรที่มีน้ําหนักต่ํากวา 22.5 กิโลกรัม
ตัวละ 5 บาท
แพะหรือแกะ
ตัวละ 4 บาท
สัตวอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ตัวละ 4 บาท
5. คาธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว
โรงพักสัตว และการฆาสัตว
ฉบับละ 200 บาท
6. คาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ 50 บาท
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หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ไดเกิดภาวะขาดแคลนเนื้อสัตวสําหรับบริโภคใน
หลายพื้นที่ของประเทศทําใหราคาเนื้อสัตวปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งการแกไขปญหาเกี่ยวกับเนื้อสัตวในระยะยาว
เพื่อใหเกิดประโยชนตอผูบริโภคอยางแทจริงจะตองดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหเปนการคาแบบเสรีไมใหมีการผูกขาด
สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตวใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

