
การแจง้ฆ่าสตัว ์

กลุม่ควบคุมโรงฆ่าสตัวภ์ายในประเทศ



เปรยีบเทยีบ

พระราชบญัญตัคิวบคมุการฆ่าสตัวแ์ละจ าหน่ายเน้ือสตัว ์ ๒๕๓๕ พระราชบญัญตัคิวบคมุการฆ่าสตัวเ์พือ่การจ าหน่ายเน้ือสตัว ์ ๒๕๕๙

มาตรา ๑๕ ผูใ้ดมีความประสงคจ์ะฆ่าสตัวใ์หแ้จง้จ านวนสตัวท์ีจ่ะฆ่า 

วนัและเวลาทีจ่ะด าเนินการฆ่าสตัว ์ และชื่อของโรงฆ่าสตัว ์ตามแบบที่

กระทรวงเกษตรและสหกรณป์ระกาศก าหนดในราชกจิจานุเบกษาต่อ

พนักงานเจา้หนา้ที่ (*) และเสยีอากรการฆ่าสตัว ์ (*)ตามอตัราที่

ก าหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีเป็นโรงฆ่าสตัวข์องราชการส่วนทอ้งถิน่หรอืหน่วยราชการ

อืน่ใดทีไ่ดร้บัอนุญาตจากรฐัมนตร ีใหเ้สยีค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสตัว ์

และค่าธรรมเนียมโรงพกัสตัวต์ามอตัราที่

เมือ่พนกังานเจา้หนา้ทีไ่ดร้บัแจง้ตามวรรคหน่ึง ใหพ้นกังาน

เจา้หนา้ทีอ่อกหลกัฐานการรบัแจง้เป็นหนงัสอืใหแ้ก่ผูป้ระสงคจ์ะฆ่า

สตัว ์โดยก าหนดวนัและเวลาในการฆ่าสตัวด์งักลา่วตามแบบที่

กระทรวงเกษตรและสหกรณป์ระกาศก าหนดในราชกจิจานุเบกษา

มาตรา ๓๑ ผูใ้ดประสงคจ์ะฆ่าสตัวเ์พือ่การจ าหน่ายเนื้อสตัว ์ใหแ้จง้ชนิด

และจ านวนสตัวท์ีจ่ะฆ่า แหลง่ที่มาของสตัวท์ี่จะฆ่า วนัและเวลาทีจ่ะฆ่าสตัว ์

และชื่อของโรงฆ่าสตัวต่์อพนกังานทอ้งถิ่น และเสยีอากรการฆ่าสตัวต์าม

อตัราทีก่  าหนดในกฎกระทรวง และหากเป็นกรณีการฆ่าสตัวเ์พือ่การสง่ออก

ดว้ย ใหแ้จง้ต่อพนกังานเจา้หนา้ที่

เมือ่ไดเ้สยีอากรการฆ่าสตัวต์ามวรรคหนึ่งแลว้ ใหพ้นกังานทอ้งถิน่ออก

หลกัฐานการรบัแจง้เป็นหนงัสอืใหแ้ก่ผูซ้ึง่แจง้ความประสงคต์ามวรรคหนึ่ง 

โดยตอ้งก าหนดจ านวนสตัว ์แหลง่ทีม่าของสตัวท์ีจ่ะฆ่า วนัและเวลาในการ

ฆ่าสตัว ์เวน้แต่การฆ่าสตัวเ์พือ่การสง่ออกดว้ย ใหพ้นกังานเจา้หนา้ที่ออก

หลกัฐานการรบัแจง้

การแจง้การฆ่าสตัวแ์ละการออกหลกัฐานการรบัแจง้ตามวรรคหนึ่งและ

วรรคสอง ใหเ้ป็นไปตามแบบหลกัเกณฑ ์และวธิกีารทีร่ฐัมนตรวี่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา
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เปรยีบเทยีบ

พระราชบญัญตัคิวบคมุการฆ่าสตัวแ์ละจ าหน่ายเน้ือสตัว ์ ๒๕๓๕ พระราชบญัญตัคิวบคมุการฆ่าสตัวเ์พือ่การจ าหน่ายเน้ือสตัว ์ ๒๕๕๙

มาตรา ๒๐ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๒๒ ใหผู้ท้ีป่ระสงคจ์ะฆ่าสตัวน์ า

สตัวไ์ปยงัโรงพกัสตัวแ์ละจะตอ้งฆ่าสตัวน์ ัน้ในโรงฆ่าสตัวต์ามวนัและ

เวลาทีพ่นกังานเจา้หนา้ทีก่  าหนดตามมาตรา ๑๕ วรรค ๓

มาตรา ๓๒ ผูท้ีเ่สยีอากรการฆ่าสตัวต์ามมาตรา ๓๑ วรรคหน่ึงแลว้ 

ตอ้งน าสตัวไ์ปยงัโรงพกัสตัว ์และจะตอ้งฆ่าสตัวน์ ัน้ตามหลกัฐานการ

รบัแจง้ทีพ่นกังานทอ้งถิน่หรอืพนกังานเจา้หนา้ทีอ่อกให ้



บทก าหนดโทษ

พระราชบญัญตัิควบคมุการฆ่าสตัวแ์ละจ าหน่ายเน้ือสตัว ์ ๒๕๓๕ พระราชบญัญตัิควบคมุการฆ่าสตัวเ์พือ่การจ าหน่ายเน้ือสตัว ์ ๒๕๕๙

มาตรา ๒๖ หา้มมใิหผู้ใ้ดจ าหน่ายหรอืมไีวเ้พือ่จ าหน่ายซึ่งเนื้อสตัวท์ีถ่กูฆ่าโดย

มไิดม้กีารแจง้ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง

มาตรา ๒๙ ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ หรอื

มาตรา ๒๕ ตอ้งระวางโทษดงันี้

(๑) ถา้เป็นโคหรอืกระบอื จ าคุกไม่เกนิหนึ่งปี หรอืปรบัตวัละไม่เกนิหา้พนั

บาทเรยีงตามรายตวัสตัวท์ีฆ่่า หรอืท ัง้จ าท ัง้ปรบั

(๒) ถา้เป็นสตัวน์อกจากโคหรอืกระบอื จ าคุกไม่เกนิสามเดอืน หรอื

ปรบัตวัละไม่เกนิสองพนัหา้รอ้ยบาทเรยีงตามรายตวัสตัวท์ีฆ่่า หรอืท ัง้จ าท ัง้

ปรบั

มาตรา ๓๐ ผูร้บัใบอนุญาตตัง้โรงฆ่าสตัว ์โรงพกัสตัว ์และการฆ่าสตัวผู์ใ้ดฆ่า

สตัวเ์กนิจ านวนสตัวท์ีผู่ป้ระสงค ์จะฆ่าไดแ้จง้ไวต้ามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง 

ตอ้งระวางโทษปรบัเรยีงตามรายตวัสตัวท์ีฆ่่าเกนิจ านวนตวัละไม่เกนิหา้พนั

บาทหรอืสองพนัหา้รอ้ยบาทตามมาตรา ๒๙

(๑) หรอื (๒) แลว้แต่กรณี

มาตรา ๖๐ ผูใ้ดไมป่ฏบิตัติามมาตรา ๓๑ วรรคหน่ึง มาตรา ๓๒ หรอื

มาตรา ๓๖ วรรคหน่ึง

ตอ้งระวางโทษปรบัเรยีงตามรายตวัของสตัว ์ดงัต่อไปน้ี

(๑) โคหรอืกระบอื ตวัละไมเ่กนิหา้หมืน่บาท

(๒) แพะ แกะ สุกร หรอืนกกระจอกเทศ ตวัละไมเ่กนิสองหมืน่บาท

(๓) ไก่ เป็ด ห่าน ตวัละไมเ่กนิหนึ่งพนับาท

(๔) สตัวอ์ืน่ ตวัละไมเ่กนิสองหมืน่บาท

มาตรา ๖๑ ผูร้บัใบอนุญาตผูใ้ดฆ่าสตัวเ์กนิจ านวนสตัวท์ีผู่ป้ระสงคจ์ะ

ฆ่าไดแ้จง้ไวต้ามมาตรา ๓๑ วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษปรบัตามอตัราที่

ก าหนดในมาตรา ๖๐ (๑) (๒) (๓) หรอื (๔) แลว้แต่กรณี เรยีงตามราย

ตวัสตัวท์ีฆ่่าเกนิจ านวน



การแจง้การฆ่าสตัวต์ามกฎหมายใหม่

๒. ประกาศนี้ใหม้ผีลใชบ้งัคบัเมือ่พน้ก าหนดสามสบิวนันบัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป (ประกาศ ๑๑ 

กนัยายน ๒๕๖๐)

๓. ผูใ้ดประสงคจ์ะท าการฆ่าสตัวใ์นโรงฆ่าสตัวห์รอืนอกโรงฆ่าสตัวเ์พือ่การจ าหน่ายเนื้อสตัวภ์ายในประเทศ ใหแ้จง้

รายละเอยีดต่อพนกังานทอ้งถิ่น ณ ที่ท าการขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นนัน้ และหากเป็นกรณีการฆ่าสตัวเ์พื่อ 

การจ าหน่ายเน้ือสตัวเ์พื่อการสง่ออกดว้ย ใหแ้จง้รายละเอยีดต่อพนกังานเจา้หนา้ที่ ณ โรงฆ่าสตัวเ์พื่อการสง่ออกนัน้ 

การแจง้รายละเอยีดการฆ่าสตัวต์ามวรรคหนึ่ง ใหใ้ชแ้บบแจง้และตอบรบัการแจง้การฆ่าสตัวท์ีก่  าหนดไว ้  

ทา้ยประกาศนี้

๔. การแจง้การฆ่าสตัวต์ามขอ้ ๓ ใหแ้จง้ลว่งหนา้ภายในเจด็วนัก่อนท าการฆ่าสตัวโ์ดยยืน่เอกสารและหลกัฐาน 

ดงัต่อไปนี้

(๑) แบบแจง้และตอบรบัการแจง้การฆ่าสตัว ์

(๒) ใบอนุญาตเคลือ่นยา้ยสตัวต์ามกฎหมายวา่ดว้ยโรคระบาดสตัวห์รอืหนงัสอืรบัรองแหลง่ทีม่าของสตัว ์         

ทีอ่อกโดยปศุสตัวจ์งัหวดัหรอืปศุสตัวอ์  าเภอ

ประกาศกระทรวงแจ้งฆ่า.PDF


๕. เมือ่ไดแ้จง้การฆ่าสตัวเ์รยีบรอ้ยแลว้ ใหผู้ป้ระสงคจ์ะท าการฆ่าสตัวช์ าระค่าอากรการฆ่าสตัวต์่อพนักงานทอ้งถิ่น ตาม

วิธีการช าระที่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยก าหนด

๖. เมือ่ผูป้ระสงคจ์ะท าการฆ่าสตัวไ์ดช้ าระค่าอากรการฆ่าสตัวแ์ลว้ ใหพ้นกังานทอ้งถิน่หรือพนกังานเจา้หนา้ที ่แลว้แต่

กรณี ออกหลกัฐานการรบัแจง้การฆ่าสตัวใ์นแบบแจง้และตอบรบัการแจง้การฆ่าสตัว ์

กรณีโรงฆ่าสตัวเ์พื่อการจ าหน่ายเน้ือสตัวภ์ายในประเทศ หรอืการฆ่าสตัวน์อกโรงฆ่าสตัว ์ใหพ้นกังาน

ทอ้งถิ่นเก็บตน้ฉบบัแบบแจง้และตอบรบัการแจง้การฆ่าสตัว ์และส่งมอบส าเนาเอกสารดงักลา่ว ใหผู้แ้จง้การฆ่าสตัว ์

และผูป้ระกอบกจิการฆ่าสตัว ์

กรณีโรงฆ่าสตัวเ์พื่อการสง่ออก ใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีส่่งมอบตน้ฉบบัแบบแจง้และตอบรบัการแจง้การฆ่า

สตัวใ์หพ้นกังานทอ้งถิ่น และส่งมอบส าเนาเอกสารดงักลา่วใหผู้แ้จง้การฆ่าสตัว ์ และผูป้ระกอบกจิการฆ่าสตัว ์ โดย  

พนกังานเจา้หนา้ที่เก็บส าเนาไว ้๑ ฉบบั

๗. ใหผู้ป้ระสงคจ์ะท าการฆ่าสตัวท์ีไ่ดร้บัการตอบรบัการแจง้การฆ่าสตัวจ์ากพนกังานทอ้งถิน่หรอืพนกังานเจา้หนา้ทีแ่ลว้ 

ตอ้งน าสตัวไ์ปยงัโรงพกัสตัวต์ามหลกัฐานการรบัแจง้ทีพ่นกังานทอ้งถิน่หรอืพนกังานเจา้หนา้ทีอ่อกให ้และแสดง

หลกัฐานการรบัแจง้การฆ่าสตัวต์่อผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบกจิการฆ่าสตัวห์รอืพนกังานตรวจโรคสตัว ์

การแจง้การฆ่าสตัวต์ามกฎหมายใหม่


