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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๖) 

ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 
พ.ศ. ๒๕๓๕๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ใหเรียกเก็บอากรการฆาสัตวตามอัตรา ดังตอไปนี ้
โค      ตัวละ ๑๒ บาท 
กระบือ      ตัวละ ๑๕ บาท 
สุกร      ตัวละ ๑๐ บาท 
สุกรที่มีน้ําหนักต่ํากวา ๒๒.๕ กิโลกรัม   ตัวละ   ๕ บาท 
แพะ หรือแกะ     ตัวละ   ๔ บาท 
ไก เปด หรือหาน    ตัวละ ๑๐ สตางค 
 
ขอ ๒  สําหรับการฆาสัตวในโรงฆาสัตวของราชการสวนทองถ่ิน หรือหนวย

ราชการอื่นใดท่ีได รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ใหเ รียกเก็บคาธรรมเนียมโรงฆาสัตว และ
คาธรรมเนียมโรงพักสัตวตามอัตรา ดังตอไปนี้ 

(ก) คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว 
โค      ตัวละ ๑๒ บาท 
กระบือ     ตัวละ ๑๕ บาท 
สุกร     ตัวละ ๑๕ บาท 
สุกร     ตัวละ ๑๐ บาท 
แพะ หรือแกะ    ตัวละ   ๔ บาท 
ไก      ตัวละ ๓๐ สตางค 
เปด     ตัวละ ๕๐ สตางค 
หาน     ตัวละ   ๑ บาท 

(ข) คาธรรมเนียมโรงพักสัตว 
โค กระบือ สุกร แพะ หรือแกะ  ตัวละ   ๓ บาท 
ไก เปด หรือหาน    ตัวละ ๑๐ สตางค 

 
ขอ ๓  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมการประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตวของ

สัตวที่ตายเองหรือที่มิไดถูกฆาตามพระราชบัญญัตินี้ตามอัตรา ดังตอไปนี ้

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๐/ตอนที่ ๙๐/ฉบับพิเศษ หนา ๖/๙ กรกฎาคม ๒๕๓๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(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 หรือแกะ    ตัวละ   ๔ บาท 
ไก เปด หรือหาน    ตัวละ ๑๐ สตางค 

 
ขอ ๔  ใหยกเวนอากรการฆาสัตวสําหรับการฆาสุกร ไก เปด หรือหานเพื่อ

สงออกจําหนายยังตางประเทศ 
 
ขอ ๕  ใหยกเวนอากรการฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว และคาธรรมเนียม

โรงพักสัตว ในกรณีที่ผูแจงการฆาสัตวจะทําการฆาสัตวในวันตรุษอิดิลอัฏฮา และวันเมาลิดนาบี ณ 
มัสยิด ในปหนึ่งรวมกันไมเกินมัสยิดละสองครั้ง และแตละครั้งใหยกเวนสําหรับโคและกระบือ
รวมกันไมเกินสองตัว สําหรับแพะหรือแกะรวมกันไมเกินสี่ตัว 

 
ขอ ๖  ภายใตบังคับขอ ๕ การฆาไก เปด และหานที่สามารถทําการฆานอกโรงฆา

สัตวตามมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ใหยกเวนอากรการฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว และคาธรรมเนียมโรงพักสัตว แตถานํามาฆา
ในโรงฆาสัตวของราชการสวนทองถ่ิน หรือหนวยราชการอื่นใดที่ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรี ให
ยกเวนเฉพาะอากรการฆาสัตว 

 
ขอ ๗  ใหยกเวนอากรการฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว และคาธรรมเนียม

โรงพักสัตว สําหรับการฆาสัตวเพ่ือตรวจพิสูจนหรือทดลองทางวิชาการ โดยเจาพนักงานผูมีอํานาจ
หนาที่ของกรมปศุสัตวหรือโดยเจาหนาที่ของหนวยราชการ หรือขององคการที่ไดรับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีไมวาจะเปนการฆานอกโรงฆาสัตวหรือในโรงฆาสัตวก็ตาม 

 
ขอ ๘  ใหยกเวนอากรการฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว และคาธรรมเนียม

โรงพักสัตว ใหแกองคการผลิตอาหารสําเร็จรูปเฉพาะการฆาสัตวเพ่ือผลิตอาหารสําเร็จรูป ณ โรง
ฆาสัตวและโรงพักสัตวขององคการผลิตอาหารสําเร็จรูป 

 
ขอ ๙  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตวและการฆา

สัตว ฉบับละ ๒๐๐ บาท 



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 
 

 
ขอ ๑๐  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว 

และการฆาสัตว ฉบับละ ๕๐ บาท 
 
 

ใหไว ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 
พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 



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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๓๕ แหง
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหรัฐมนตรีมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราอากรและคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติ  จึง
จําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดลธี/จดัทํา 
๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

 


