พระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
พ.ศ. 2535
:: พ.ร.บ. ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว มาตราที่ 1-35
:: บททั่วไป
มาตรา 1 พระราชบัญญัตนิ ี้เรียกวา "พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว และ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535"
มาตรา 2 พระราชบัญญัตนิ ี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
พระราชบัญญัตินี้จะใหใชบังคับในทองทีใ่ ดเกี่ยวกับสัตวตามที่กําหนด ใน
กฎกระทรวง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
[รก.2535/45/17/9 เมษายน 2535]
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนือ้ สัตว พ.ศ. 2502
(2) พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนือ้ สัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
"สัตว" หมายความวา สัตวที่มิใชสตั วปา และหมายความเฉพาะ
โค กระบือ แพะ แกะ สุกร และสัตวอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง "เนื้อสัตว" หมายความ
วา เนื้อหรือสวนอื่นของสัตวทตี่ ายแลว ซึ่งมิไดปรุงแตงใหเปนอาหารหรือมิไดปรุงแตงเพื่อใหคง
อยูไมเปอย เนา ทั้งนี้ ไมวาจะอยูในรางแหงสัตวนั้นหรือชําแหละแลว
"โรงพักสัตว" หมายความวา สถานที่พักสัตวหรือกักสัตวกอน ทําการฆา
"โรงฆาสัตว" หมายความวา สถานที่ที่กําหนดใหทําการฆาสัตว ตามพระราชบัญญัตินี้
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการควบคุมการฆาสัตว และจําหนาย
เนื้อสัตว
"พนักงานตรวจโรคสัตว" หมายความวา สัตวแพทยหรือบุคคลอื่น ผูซึ่งอธิบดีหรือ
ราชการสวนทองถิ่นแตงตั้งใหมีอํานาจหนาที่ตรวจ โรคซึ่งมีในสัตวหรือเนื้อสัตว

"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรี อธิบดี หรือราชการ สวนทองถิ่น
แตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมการปกครอง
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา 5 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการ ควบคุมการฆาสัตว
และจําหนายเนื้อสัตว" ประกอบดวยปลัด กระทรวงมหาดไทยเปนประธานกรรมการ ผูแทน
กระทรวงเกษตร และสหกรณ ผูแทนกระทรวงพาณิชย ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข และผูแทน
กระทรวงอุตสาหกรรม เปนกรรมการ และอธิบดีกรม การปกครองเปนกรรมการและเลขานุการ
มาตรา 6 ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงกําหนด หลักเกณฑวิธีการ และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรง ฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
(2) ใหความเห็นชอบในการออกประกาศหรือระเบียบตามพระ ราชบัญญัตินี้
(3) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี มอบหมายตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา 7 การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองค ประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติ หนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปน ประธานในที่
ประชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการ คนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด
มาตรา 8 ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และใหนํา มาตรา 7 มาใชบังคับแกการประชุมของ
คณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม
มาตรา 9 ในการปฏิบัตหิ นาที่ ใหคณะกรรมการหรือคณะ อนุกรรมการที่
คณะกรรมการมอบหมายมีอํานาจออกคําสั่ง เปนหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือ
ใหสง เอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาได
มาตรา 10 เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการ
ฆาสัตว ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง ดังตอไปนี้
(1) กําหนดที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผัง และหลักเกณฑเกี่ยวกับสิ่งปลูกสราง และสุขลักษณะ
ของโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
(2) กําหนดวัน เวลาเปดและปดโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการ ฆาสัตว
(3) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหผูประกอบกิจการปฏิบัติ เกี่ยวกับการดูแล
รักษาความสะอาดเรียบรอยภายในโรงฆาสัตว โรง พักสัตว และการฆาสัตวใหถูกตองตาม

สุขลักษณะและอนามัย การจัด ใหมีที่รวบรวมหรือกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การระบายน้ํา
ทิ้ง การ ระบายอากาศ การจัดใหมีการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและปองกัน การระบาดของ
โรคติดตอ
มาตรา 11 ผูใดมีความประสงคจะตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และ การฆาสัตว ให
ขอรับใบอนุญาตจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
คําขอรับใบอนุญาตใหเปนไปตามแบบทีก่ ระทรวงมหาดไทยประกาศ กําหนดในราช
กิจจานุเบกษา แตอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(1) วัน เดือน ป ที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาต
(2) ชื่อและที่อยูของผูขอรับใบอนุญาต ถาผูขอรับใบอนุญาตเปน นิติบุคคลตองยื่น
เอกสารหลักฐานหรือสําเนาแสดงการเปนนิติบุคคล พรอมกับคําขอดวย
(3) สถานที่ตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว
เมื่ออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายไดรับคําขอตามวรรคหนึ่งแลว ใหอธิบดีหรือผูซึ่ง
อธิบดีมอบหมายตรวจพิจารณาวาผูขอรับใบอนุญาต ไดปฏิบัตติ ามหลักเกณฑที่กําหนดใน
กฎกระทรวงหรือไม แลวออก ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให
ผูขอ รับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
มาตรา 12 ในกรณีที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีคําสั่งไมอนุญาต ผูขอรับ
ใบอนุญาตมีสทิ ธิอุทธรณเปนหนังสือตอคณะกรรมการภายใน สามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง
ใหคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ อุทธรณแลวแจง
คําวินิจฉัยเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณ คําวินิจฉัย อุทธรณใหเปนที่สดุ
มาตรา 13 ผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ตองแสดง
ใบอนุญาตไว ณ ที่เปดเผยและเห็นไดงายในโรงฆาสัตวและ โรงพักสัตวของตน
มาตรา 14 ในกรณีใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการ ฆาสัตว สูญ
หาย บุบสลาย หรือถูกทําลาย ใหผูรับใบอนุญาตตั้งโรง ฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ยื่น
คําขอรับใบแทนตอพนักงาน เจาหนาที่ภายในสิบหาวันนับแตวันทีท่ ราบการสูญหาย บุบสลาย
หรือถูกทําลาย
มาตรา 15 ผูใดมีความประสงคจะฆาสัตวใหแจงจํานวนสัตวที่จะฆา วันและเวลาที่
จะดําเนินการฆาสัตว และชือ่ ของโรงฆาสัตวตามแบบที่ กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดใน
ราชกิจจานุเบกษาตอพนักงาน เจาหนาที่ และเสียอากรการฆาสัตวตามอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
ในกรณีเปนโรงฆาสัตวของราชการสวนทองถิ่นหรือหนวยราชการ อื่นใดที่ไดรับ
อนุญาตจากรัฐมนตรี ใหเสียคาธรรมเนียมโรงฆาสัตวและ คาธรรมเนียมโรงพักสัตวตามอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวงดวย
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนา ที่ออกหลักฐาน

การรับแจงเปนหนังสือใหแกผูที่ประสงคจะฆาสัตว โดยกําหนดวันและเวลาในการฆาสัตว
ดังกลาวตามแบบที่กระทรวง มหาดไทยประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 16 เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบตั ิตามกฎกระทรวง ที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมี อํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งโรงฆา
สัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ไดไมเกินครั้งละหนึง่ เดือน
มาตรา 17 เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาต แลวมากระทํา
ความผิดในเหตุอยางเดียวกันอีกภายในหนึ่งป ใหอธิบดี หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา 18 กอนสั่งพักใชใบอนุญาตตาม มาตรา 16 หรือสั่งเพิกถอน ใบอนุญาต
ตาม มาตรา 17 ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีหนังสือ เตือนใหผูรับใบอนุญาตปฏิบตั ิให
ถูกตองภายในเวลาที่กําหนด
การสงหนังสือเตือนตามวรรคหนึ่ง ใหสงแกผูรับใบอนุญาต ในกรณีที่ ไมพบตัวผูรับ
ใบอนุญาตใหปดหนังสือเตือนไว ณ สถานที่ที่ระบุไวในใบ อนุญาตและใหถือวาผูร ับใบอนุญาตได
ทราบคําเตือนนั้นแลวตั้งแตวัน ปดหนังสือเตือน
มาตรา 19 ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบ อนุญาตตามม
าตรา 16 และ มาตรา 17 ใหนาํ มาตรา 12 มาใชบังคับ โดยอนุโลม
มาตรา 20 ภายใตบังคับ มาตรา 22 ใหผูที่ประสงคจะฆาสัตวนําสัตว ไปยังโรงพัก
สัตวและจะตองฆาสัตวนั้นในโรงฆาสัตวตามวันและเวลา ที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดตาม
มาตรา 15 วรรคสาม
มาตรา 21 หามมิใหผูใดนําสัตวออกจากโรงพักสัตวหรือโรงฆาสัตว เวนแตจะไดรบั
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
มาตรา 22 ในกรณีตอไปนี้ จะฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวไดแตตองปฏิบตั ิ ตาม
ขอกําหนดในกฎกระทรวง
(1) การฆาสัตวซึ่งตองฆา ณ ที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ ตามพิธีกรรมใน ทางศาสนา
(2) การฆาสัตวในทองที่ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่นั้นประกาศ เปนครั้ง
คราววาเปนทองที่กันดาร และจําเปนตองฆาสัตวในทองที่นั้น
(3) การฆาสัตวในกรณีที่มีเหตุสมควรเปนพิเศษ
มาตรา 23 ในกรณีที่พนักงานตรวจโรคสัตวมีเหตุควรสงสัยวาสัตว ที่จะฆานั้นเปน
โรคระบาด หรือเปนโรคหรือมีลักษณะตามที่กําหนด ในกฎกระทรวงวาไมเหมาะสมที่จะใช
เนื้อสัตวเชนนัน้ เปนอาหาร ให พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งงดการฆาสัตวและแยกสัตวนั้นไว
เพื่อ ตรวจพิสจู นได
ภายหลังที่ไดทําการตรวจพิสูจนแลว พนักงานเจาหนาที่อาจมีคําสั่ง ใหดําเนินการฆา
สัตวนั้นได ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวที่จะฆานั้นเปน โรคระบาดหรือเปนโรคหรือมีลักษณะตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง วาไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตวเชนนั้นเปนอาหาร ใหพนักงาน เจาหนาที่
คืนเงินอากรและคาธรรมเนียมสําหรับโรงฆาสัตวใหแกผูที่ ประสงคจะฆาสัตวนั้น
มาตรา 24 เมื่อไดฆาสัตวแลวหามมิใหผูใดนําเนื้อสัตวออกจาก โรงฆาสัตวกอนที่
พนักงานเจาหนาที่ประทับตรารับรองใหจําหนาย ที่เนือ้ สัตวนั้นแลว
ในกรณีที่ปรากฏแกพนักงานตรวจโรคสัตววาเนื้อสัตวของสัตวที่ ไดฆาเปนโรคและหรือมี
ลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวา ไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตวเชนนั้นเปนอาหาร ให
พนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจทําลายเนื้อสัตวนั้นเสียทัง้ ตัวหรือบางสวน หรือจัดทําใหเปน
เนื้อสัตวที่ควรใชเปนอาหารเสียกอนได
มาตรา 25 ผูใดประสงคจะจําหนายเนื้อสัตวของสัตวที่ตายเอง หรือที่มไิ ดถูกฆา
ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนําเนื้อสัตวของสัตวนั้นซึ่ง อยูในสภาพที่ยงั มิไดชําแหละไปใหพนักงาน
ตรวจโรคสัตวตรวจ หรือ ในกรณีมีเหตุสมควรจะขอใหพนักงานตรวจโรคสัตวไปตรวจเนื้อสัตว
นั้นก็ได ทั้งนี้ โดยเสียคาธรรมเนียมตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง เมื่อพนักงานตรวจโรค
สัตวไดตรวจแลวเห็นวาเปนเนื้อสัตวที่ควรใช เปนอาหารได ก็ใหพนักงานเจาหนาที่ประทับตรา
รับรองใหจําหนาย ที่เนื้อสัตวนั้นแลวจึงใหจําหนายได
ในกรณีที่พนักงานตรวจโรคสัตวเห็นวาไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตว นั้นเปนอาหาร ใหนํา
มาตรา 24 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 26 หามมิใหผูใดจําหนายหรือมีไวเพื่อจําหนายซึ่งเนื้อสัตว ที่ถูกฆาโดยมิได
มีการแจงตาม มาตรา 15 วรรคหนึ่ง
มาตรา 27 ผูใดไมปฏิบัตติ าม มาตรา 11 ตองระวางโทษจําคุก ไมเกินหนึ่งป หรือ
ปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 28 ผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการ ฆาสัตวผูใดไมปฏิบัติ
ตาม มาตรา 13 หรือ มาตรา 14 ตองระวาง โทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 29 ผูใดไมปฏิบัตติ าม มาตรา 15 มาตรา 20 มาตรา 22 หรือ มาตรา 25 ตอง
ระวางโทษดังนี้
(1) ถาเปนโคหรือกระบือ จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับตัวละไมเกิน หาพันบาท
เรียงตามรายตัวสัตวทฆี่ า หรือทั้งจําทั้งปรับ
(2) ถาเปนสัตวนอกจากโคหรือกระบือ จําคุกไมเกินสามเดือน หรือ ปรับตัวละไม
เกินสองพันหารอยบาทเรียงตามรายตัวสัตวที่ฆา หรือ ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 30 ผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ผูใดฆาสัตว
เกินจํานวนสัตวที่ผูประสงคจะฆาไดแจงไวตาม มาตรา 15 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับเรียง
ตามรายตัวสัตวที่ฆาเกินจํานวน ตัวละไมเกินหาพันบาทหรือสองพันหารอยบาทตาม
มาตรา 29 (1) หรือ (2) แลวแตกรณี
มาตรา 31 ผูใดฝาฝน มาตรา 21 มาตรา 24 หรือ มาตรา 26 ตอง ระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสองพันหารอย บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 32 ในกรณีที่โรงฆาสัตวและโรงพักสัตวไดเปดดําเนินการ ตาม
มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย เนื้อสัตวพ.ศ.2502 อยูแลว ใน
วันที่พระราชบัญญัตินใี้ ชบงั คับ ใหถือ วาไดมีการขอรับใบอนุญาตและไดรับใบอนุญาตตาม
มาตรา 11 แหง พระราชบัญญัตินี้แลว และใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายออก ใบอนุญาต
ให
ในกรณีตามวรรคหนึ่งไมกระทบกระเทือนตอสัญญาที่สวนราชการ ไดทําไวกับบุคคล
ใด ๆ เกี่ยวกับโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว และให ราชการสวนทองถิน่ ที่เปนนิตบิ ุคคลซึ่งโรงฆา
สัตวและโรงพักสัตว ตามสัญญานั้นตั้งอยูในเขตเปนคูส ัญญาตามสัญญานั้นแทนสวน ราชการซึ่ง
เปนคูสัญญา
มาตรา 33 ในกรณีที่มกี ารฆาสัตวโดยบุคคลที่ไดรบั มอบหมายใหตั้ง โรงฆาสัตว
และโรงพักสัตวตาม มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติควบคุม การฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ.2502 อยูแลวในวันที่พระราช บัญญัตินใี้ ชบังคับ ให มาตรา 5 มาตรา 6 และ
มาตรา 7 แหงพระราช บัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนือ้ สัตว พ.ศ.2502 ยังคงมีผล
ใชบังคับตอไปจนกวาการมอบหมายนั้นจะสิ้นสุดลง และในกรณีดังกลาว ใหผูที่ประสงคจะฆา
สัตวที่โรงฆาสัตวดังกลาวเสียคาธรรมเนียม สําหรับโรงฆาสัตวและคาธรรมเนียมสําหรับโรงพัก
สัตวตาม มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัตินี้ดวย
มาตรา 34 บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ และ
คําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมการ ฆาสัตวและจําหนายเนือ้ สัตว พ.ศ.2502 ใหยังคงใช
บังคับไดตอไป เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตนิ ี้ ทั้งนี้ จนกวาจะมีพระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งที่ออก ตามพระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ
มาตรา 35 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม พระราชบัญญัติ
นี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราอากร และคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทาย
พระราชบัญญัตนิ ี้ ลดหรือยกเวน อากรหรือคาธรรมเนียม และกําหนดกิจการอื่น ๆ เพื่อ
ปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช บังคับได
:: ผูรับสนองพระบรมราชโองการ อานันท ปนยารชุน นายกรัฐมนตรี
*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดย ที่ไดเกิดภาวะขาดแคลน
เนื้อสัตวสําหรับบริโภคในหลายพื้นที่ของ ประเทศทําใหราคาเนื้อสัตวปรับตัวสูงขึน้ อยาง
ตอเนื่อง ซึ่งการแกไข ปญหาเกี่ยวกับเนือ้ สัตวในระยะยาวเพื่อใหเกิดประโยชนตอ ผูบริโภค
อยางแทจริงจะตองดําเนินการสงเสริมสนับสนุนใหเปนการคาแบบ เสรีไมใหมีการ

ผูกขาด สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุม การฆาสัตวและจําหนายเนือ้ สัตวให
เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตอง ตราพระราชบัญญัตินี้

