การแจ้งฆ่าสัตว์
กลุม่ ควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ

เปรียบเทียบ
พระราชบัญญัตคิ วบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ ายเนื้ อสัตว์ ๒๕๓๕

พระราชบัญญัตคิ วบคุมการฆ่าสัตว์เพือ่ การจาหน่ ายเนื้ อสัตว์ ๒๕๕๙

มาตรา ๑๕ ผูใ้ ดมีความประสงค์จะฆ่าสัตว์ให้แจ้งจานวนสัตว์ทจ่ี ะฆ่า
วันและเวลาทีจ่ ะดาเนินการฆ่าสัตว์ และชื่อของโรงฆ่าสัตว์ ตามแบบที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษาต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ (*) และเสียอากรการฆ่าสัตว์ (*)ตามอัตราที่
กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีเป็ นโรงฆ่าสัตว์ของราชการส่วนท้องถิน่ หรือหน่วยราชการ
อืน่ ใดทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากรัฐมนตรี ให้เสียค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์
และค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ตามอัตราที่
เมือ่ พนักงานเจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั แจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีอ่ อกหลักฐานการรับแจ้งเป็ นหนังสือให้แก่ผูป้ ระสงค์จะฆ่า
สัตว์ โดยกาหนดวันและเวลาในการฆ่าสัตว์ดงั กล่าวตามแบบที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓๑ ผูใ้ ดประสงค์จะฆ่าสัตว์เพือ่ การจาหน่ายเนื้อสัตว์ ให้แจ้งชนิ ด
และจานวนสัตว์ทจ่ี ะฆ่า แหล่งที่มาของสัตว์ท่จี ะฆ่า วันและเวลาทีจ่ ะฆ่าสัตว์
และชื่อของโรงฆ่าสัตว์ต่อพนักงานท้องถิ่น และเสียอากรการฆ่าสัตว์ตาม
อัตราทีก่ าหนดในกฎกระทรวง และหากเป็ นกรณี การฆ่าสัตว์เพือ่ การส่งออก
ด้วย ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เมือ่ ได้เสียอากรการฆ่าสัตว์ตามวรรคหนึ่งแล ้ว ให้พนักงานท้องถิน่ ออก
หลักฐานการรับแจ้งเป็ นหนังสือให้แก่ผูซ้ ง่ึ แจ้งความประสงค์ตามวรรคหนึ่ง
โดยต้องกาหนดจานวนสัตว์ แหล่งทีม่ าของสัตว์ทจ่ี ะฆ่า วันและเวลาในการ
ฆ่าสัตว์ เว้นแต่การฆ่าสัตว์เพือ่ การส่งออกด้วย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออก
หลักฐานการรับแจ้ง
การแจ้งการฆ่าสัตว์และการออกหลักฐานการรับแจ้งตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง ให้เป็ นไปตามแบบหลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีร่ ฐั มนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปรียบเทียบ
พระราชบัญญัตคิ วบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ ายเนื้ อสัตว์ ๒๕๓๕

พระราชบัญญัตคิ วบคุมการฆ่าสัตว์เพือ่ การจาหน่ ายเนื้ อสัตว์ ๒๕๕๙

มาตรา ๒๐ ภายใต้บงั คับมาตรา ๒๒ ให้ผูท้ ป่ี ระสงค์จะฆ่าสัตว์นา
มาตรา ๓๒ ผูท้ เ่ี สียอากรการฆ่าสัตว์ตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งแล้ว
สัตว์ไปยังโรงพักสัตว์และจะต้องฆ่าสัตว์นนั้ ในโรงฆ่าสัตว์ตามวันและ ต้องนาสัตว์ไปยังโรงพักสัตว์ และจะต้องฆ่าสัตว์นนั้ ตามหลักฐานการ
เวลาทีพ่ นักงานเจ้าหน้าทีก่ าหนดตามมาตรา ๑๕ วรรค ๓
รับแจ้งทีพ่ นักงานท้องถิน่ หรือพนักงานเจ้าหน้าทีอ่ อกให้

บทกาหนดโทษ
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ ายเนื้ อสัตว์ ๒๕๓๕

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพือ่ การจาหน่ ายเนื้ อสัตว์ ๒๕๕๙

มาตรา ๒๖ ห้ามมิให้ผูใ้ ดจาหน่ายหรือมีไว้เพือ่ จาหน่ายซึ่งเนื้อสัตว์ทถ่ี กู ฆ่าโดย
มิได้มกี ารแจ้งตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๙ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ หรือ
มาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษดังนี้
(๑) ถ้าเป็ นโคหรือกระบือ จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับตัวละไม่เกินห้าพัน
บาทเรียงตามรายตัวสัตว์ทฆ่ี ่า หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
(๒) ถ้าเป็ นสัตว์นอกจากโคหรือกระบือ จาคุกไม่เกินสามเดือน หรือ
ปรับตัวละไม่เกินสองพันห้าร้อยบาทเรียงตามรายตัวสัตว์ทฆ่ี ่า หรือทัง้ จาทัง้
ปรับ
มาตรา ๓๐ ผูร้ บั ใบอนุญาตตัง้ โรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ผูใ้ ดฆ่า
สัตว์เกินจานวนสัตว์ทผ่ี ูป้ ระสงค์ จะฆ่าได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง
ต้องระวางโทษปรับเรียงตามรายตัวสัตว์ทฆ่ี ่าเกินจานวนตัวละไม่เกินห้าพัน
บาทหรือสองพันห้าร้อยบาทตามมาตรา ๒๙
(๑) หรือ (๒) แล ้วแต่กรณี

มาตรา ๖๐ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๒ หรือ
มาตรา ๓๖ วรรคหนึ่ง
ต้องระวางโทษปรับเรียงตามรายตัวของสัตว์ ดังต่อไปนี้
(๑) โคหรือกระบือ ตัวละไม่เกินห้าหมืน่ บาท
(๒) แพะ แกะ สุกร หรือนกกระจอกเทศ ตัวละไม่เกินสองหมืน่ บาท
(๓) ไก่ เป็ ด ห่าน ตัวละไม่เกินหนึ่งพันบาท
(๔) สัตว์อน่ื ตัวละไม่เกินสองหมืน่ บาท
มาตรา ๖๑ ผูร้ บั ใบอนุญาตผูใ้ ดฆ่าสัตว์เกินจานวนสัตว์ทผ่ี ูป้ ระสงค์จะ
ฆ่าได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตามอัตราที่
กาหนดในมาตรา ๖๐ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล้วแต่กรณี เรียงตามราย
ตัวสัตว์ทฆ่ี ่าเกินจานวน

การแจ้งการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายใหม่
๒. ประกาศนี้ให้มผี ลใช้บงั คับเมือ่ พ้นกาหนดสามสิบวันนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป (ประกาศ ๑๑
กันยายน ๒๕๖๐)
๓. ผูใ้ ดประสงค์จะทาการฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์หรือนอกโรงฆ่าสัตว์เพือ่ การจาหน่ายเนื้อสัตว์ภายในประเทศ ให้แจ้ง
รายละเอียดต่อพนักงานท้องถิ่น ณ ที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ และหากเป็ นกรณี การฆ่าสัตว์เพือ่
การจาหน่ ายเนื้ อสัตว์เพื่อการส่งออกด้วย ให้แจ้งรายละเอียดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ โรงฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออกนัน้
การแจ้งรายละเอียดการฆ่าสัตว์ตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้แบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์ทก่ี าหนดไว้
ท้ายประกาศนี้
๔. การแจ้งการฆ่าสัตว์ตามข้อ ๓ ให้แจ้งล่วงหน้าภายในเจ็ดวันก่อนทาการฆ่าสัตว์โดยยืน่ เอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) แบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์
(๒) ใบอนุญาตเคลือ่ นย้ายสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์หรือหนังสือรับรองแหล่งทีม่ าของสัตว์
ทีอ่ อกโดยปศุสตั ว์จงั หวัดหรือปศุสตั ว์อาเภอ

การแจ้งการฆ่าสัตว์ตามกฎหมายใหม่
๕. เมือ่ ได้แจ้งการฆ่าสัตว์เรียบร้อยแล้ว ให้ผูป้ ระสงค์จะทาการฆ่าสัตว์ชาระค่าอากรการฆ่าสัตว์ต่อพนักงานท้องถิ่น ตาม
วิธีการชาระที่รฐั มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกาหนด
๖. เมือ่ ผูป้ ระสงค์จะทาการฆ่าสัตว์ได้ชาระค่าอากรการฆ่าสัตว์แล ้ว ให้พนักงานท้องถิน่ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แล ้วแต่
กรณี ออกหลักฐานการรับแจ้งการฆ่าสัตว์ในแบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์
กรณี โรงฆ่าสัตว์เพื่อการจาหน่ ายเนื้ อสัตว์ภายในประเทศ หรือการฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์ ให้พนักงาน
ท้องถิ่นเก็บต้นฉบับแบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์ และส่งมอบสาเนาเอกสารดังกล่าว ให้ผูแ้ จ้งการฆ่าสัตว์
และผูป้ ระกอบกิจการฆ่าสัตว์
กรณี โรงฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออก ให้พนักงานเจ้าหน้าทีส่ ่งมอบต้นฉบับแบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่า
สัตว์ให้พนักงานท้องถิ่น และส่งมอบสาเนาเอกสารดังกล่าวให้ผูแ้ จ้งการฆ่าสัตว์ และผูป้ ระกอบกิจการฆ่าสัตว์ โดย
พนักงานเจ้าหน้าที่เก็บสาเนาไว้ ๑ ฉบับ
๗. ให้ผูป้ ระสงค์จะทาการฆ่าสัตว์ทไ่ี ด้รบั การตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์จากพนักงานท้องถิน่ หรือพนักงานเจ้าหน้าทีแ่ ล ้ว
ต้องนาสัตว์ไปยังโรงพักสัตว์ตามหลักฐานการรับแจ้งทีพ่ นักงานท้องถิน่ หรือพนักงานเจ้าหน้าทีอ่ อกให้ และแสดง
หลักฐานการรับแจ้งการฆ่าสัตว์ต่อผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์หรือพนักงานตรวจโรคสัตว์

