ระบบการออกอาชญาบัตรกับสวัสดิการของผูบริโภค
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เรือ่ งของหมูซงึ่ ไมคอย “หมู” กลับมาเปนขาวอีกครั้งหนึ่ง หนังสือพิมพ มติชน
ฉบับวันที่ 4 กรกฎาคม 2526 พาดหัวขาววา
“สั่งสอบสหสามัคคีคาสัตว ลอบคาหมูเถื่อนโจงครึ่ม”
เนือ้ ขาวสาธยายวา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2526 กระทรวงมหาดไทยสั่งการให
นายชลอ ธรรมศิริ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการ
ฉอราษฎรบังหลวงในบริษัท สหสามัคคีคา สัตว จํากัด ทั้งนี้เนื่องจากมีผูรองเรียนวา โรงฆาสัตว
ของบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํากัดมีการลักลอบฆาหมูเถื่อนวันหนึ่งๆเปนจํานวนมาก ผูรองเรียน
ระบุวา ประชาชนในกรุงเทพมหานครบริโภคหมูประมาณวันละ 4,500-5,000 ตัว แตปรากฏวา
การฆาหมูโดยซือ้ อาชญาบัตรจากบริษัทดังกลาวนี้เพียงวันละ 2,000-2,500 ตัวเทานั้น แสดงให
เห็นวา มีการฆาหมูเถื่อนประมาณวันละ 2,500-3,000 ตัว ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ไมเพียงแตบริษัท สห
สามัคคีคา สัตว จํากัดจะสูญเสียรายไดเทานั้น กรุงเทพมหานครก็ตองสูญเสียรายไดจากภาษีอากร
อันพึงจัดเก็บไดอีกดวย
ขึน้ ตนเปนมะลิซอน แตกใบออนเปนมะลิลา
แมวาขาวเรื่องของหมูจะเริ่มตนดวยการเปดโปงการฆาหมูเถื่อนในโรงฆาสัตวของ
บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํากัด แตแลวชั่วเวลาเพียงคืนเดียว เปาแหงการโจมตีก็แปรเปลี่ยน
จากสหสามัคคีคาสัตวมาเปนสหกรณสุกรประจําจังหวัด ดังที่ มติชน ฉบับวันที่ 5 กรกฎาคม 2526
พาดหัวขาววา
“หมูเถือ่ นระบาดทั่วประเทศ เสนอแกสหกรณเหลือบ”
ตามรายงานขาวของ มติชน ฉบับดังกลาวนี้ เจาหนาที่ระดับสูงของบริษัท
สหสามัคคีคาสัตว จํ ากัดเปดเผยวา การปลอยใหมีการลักลอบฆาหมูเถื่อนนั้นไมไดมีเฉพาะ
ที่โรงฆาสัตวของสหสามัคคีคาสัตวเทานั้น ทุกจังหวัดทั่วประเทศก็มีปญหาหมูเถื่อนเชนเดียวกัน
ทั้งนี้เนื่องจากคณะรัฐมนตรีในป 2523 มีมติใหสหกรณสุกรประจํ าจังหวัดมีเอกสิทธิ์ในการ
จั ด สรรอาชญาบั ต ร และเมื่ อ การซื้ อ อาชญาบั ต รต อ งผ า นสหกรณ ฯแตเ พี ย งผูเ ดีย ว ระบบ
“เสือนอนกิน” จึงไดเกิดขึ้น
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ในทันทีที่มีการเปดโปงระบบเสือนอนกินในสหกรณสุกรประจําจังหวัด บรรดา
ผูมีผลประโยชนในระบบสหกรณดงั กลาวนี้ตางสะดุงสะเทือนไปตามๆกัน นายหอม ทองประเสริฐ
ส.ส. จังหวัดระยอง สังกัดพรรคกิจสังคม ซึ่งดํารงตําแหนงประธานชุมนุมสหกรณผูเลี้ยงสุกร จํากัด
ดวย ถึงกับออกโรงตอบโต จนถึงขนาดที่หนังสือพิมพ มติชน ฉบับวันที่ 6 กรกฎาคม 2526 พาด
หัวขาววา
“ส.ส. หมูโตมหาดไทย โรงฆาสัตวรัฐหวย”
ทั้งนี้นายหอม ทองประเสริฐใหสัมภาษณวา ปญหาหมูเถื่อนมีมากอนที่รัฐบาล
ไดมอบเอกสิทธิ์ในการจัดสรรอาชญาบัตรใหแกสหกรณสุกรประจําจังหวัดเสียอีก การกลาวหาวา
สหกรณฯเปนตัวการที่กอใหเกิดปญหาหมูเถื่อนจึงไมมีมูลแหงความเปนจริง แทที่จริงนั้น การ
ลักลอบฆาหมูเถื่อนมีในโรงฆาสัตวของเทศบาลและสุขาภิบาล รวมทั้งโรงฆาสัตวของบริษัท
สหสามัคคีคาสัตว จํากัด
การกอเกิดของปญหาหมูเถื่อน
กอนป 2481 รัฐบาลยังมิไดเขาไปแทรกแซงในธุรกิจการฆาและการคาสุกร
ปญหาหมูเถื่อนจึงมิไดเกิดขึ้น เพราะเปนยุคที่ “ใครใครฆา ฆา ใครใครคา คา” ธุรกิจการฆาและ
การคาสุกรเกือบทั้งหมดอยูในมือคนจีน
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในเดือนมิถุนายน 2475 รัฐบาลคณะ
ราษฎรประกาศนโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยม แตการดําเนินนโยบายดังกลาวนี้เพิ่งจะปรากฏรูป
รางอยางจริงจังภายหลังป 2481 เมื่อจอมพลแปลก พิบูลสงครามขึ้นเถลิงอํานาจ และในปนั้นเอง
รัฐบาลก็ไดออกพระราชบัญญัติควบคุมการฆา ขาย โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร พุทธศักราช
2481 ทันทีทกี่ ฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช ปญหาหมูเถื่อนก็เกิดขึ้น
เจตนารมณของการตรากฎหมายฉบับนี้ เทาที่ปรากฏอยางเปนทางการก็คือ
“… (จัดการ) ควบคุมการฆา ขาย โค กระบือ แพะ แกะ และสุกรเสียใหม เพื่อความปลอดภัยและ
ปกติสขุ ของประชาชน และเพื่อความสะดวกแกการควบคุมและจําหนายเมื่อถึงคราวจําเปน …”
ดวยเหตุนี้เอง กฎหมายฉบับนี้ใหอํานาจแกรัฐบาลในการควบคุมอาชีพการฆาสัตว การควบคุม
การคาเนื้อสัตว และการควบคุมราคาเนื้อสัตว
มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆา ขาย โค กระบือ แพะ แกะ และสุกร
พุทธศักราช 2481 มีบทบัญญัติวา “สัตวที่จะฆาไดตองเปนสัตวของรัฐบาล” นัยสําคัญของ
บทบัญญัตดิ งั กลาวนี้ก็คือ รัฐบาลตองการสงวนธุรกิจการฆาสัตวใหเปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาล และเอกชนที่ประกอบธุรกิจการฆาสัตวยอมมีความผิดตามกฎหมาย บรรดาสุกรที่มิไดฆา
โดยโรงงานของรัฐหรือผูที่ไดรับมอบหมายยอมถือเปนสุกรเถื่อนดวยกันทั้งสิ้น
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ตอมาในป 2488 พระราชบัญญัติการควบคุมการฆา ขาย โค กระบือ แพะ แกะ
และสุกร พ.ศ. 2481 ถูกยกเลิกไปโดยพระราชบัญญัติอากรการฆาสัตว พ.ศ. 2488 กฎหมาย
ฉบับนี้มีบทบัญญัติสํ าคัญวา ผูประกอบธุรกิจการฆาสัตวจักตองไดรับอนุญาตและเสียอากร
การฆาสัตว (มาตรา 5) และกําหนดใหการฆาสัตวจักตองกระทําในโรงฆาสัตวเสมอไป ทั้งนี้ยกเวน
การฆาสัตวเพือ่ พิธีกรรมทางศาสนา (มาตรา 6) ดวยเหตุนี้เอง การฆาสัตวโดยมิไดรับอนุญาตก็ดี
การฆาสัตวโดยมิไดเสียอากรการฆาสัตวก็ดี และการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว โดยที่มิใชการฆาสัตว
เพือ่ พิธกี รรมทางศาสนาก็ดี ลวนแลวแตถือเปนการฆาสัตวที่ผิดกฎหมายดวยกันทั้งสิ้น
พระราชบัญญัติอากรการฆาสัตว พ.ศ. 2488 มีการแกไขเพิ่มเติมตอมาอีกรวม 3
ครัง้ คือ ในป 2490 สองครั้ง และอีกครั้งหนึ่งในป 2496 อยางไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี้ถูกยกเลิกไป
โดย พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2502 ซึง่ ยังคงมีผลบังคับใช
อยูในปจจุบัน (2526)
มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ.
2502 มีบทบัญญัติวา
“หามมิใหผูใดฆาสัตว เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ และ
เสียอากรฆาสัตวคาธรรมเนียมสํ าหรับโรงฆาสัตว และคาธรรมเนียมสํ าหรับ
โรงพักสัตว ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง”
ดังนั้น การฆาสัตวที่ถูกตองตามกฎหมายในปจจุบันจึงมีสวนประกอบที่สําคัญ
ดังตอไปนี้ คือ
(1) จะตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
(2) จะตองเสียอากรฆาสัตว คาธรรมเนียมสําหรับโรงฆาสัตว และคาธรรมเนียม
สําหรับโรงพักสัตว
ดวยเหตุนี้เอง เราอาจกลาวสรุปไดวา ในยุค “ใครใครฆา ฆา” ซึง่ รัฐบาลยังมิได
เขามาควบคุมธุรกิจการฆาสัตว ปญหาหมูเถื่อนยังไมเกิดขึ้น ตอเมื่อรัฐบาลเขามาควบคุมการฆา
สัตว ปญหาหมูเถื่อนก็เกิดขึ้นโดยทันที เพราะตามกฎหมายถือวา การฆาสัตวโดยมิไดรับอนุญาต
ก็ดี และการฆาสัตวโดยมิไดเสียอากรการฆาสัตวและคาธรรมเนียมตางๆก็ดี ลวนแลวแตเปน
การฆาสัตวโดยผิดกฎหมายทั้งสิ้น ทั้งนี้ปรากฏวา มีการฆาสัตวโดยไมนําพาที่จะขออนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่และโดยมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการเสียอากรการฆาสัตวและคาธรรมเนียมตางๆ
เปนจํานวนมาก
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หมูเถื่อน หมูเถื่อน หมูเถื่อน เรื่องจริง มิใชอิงนิยาย
แมวาจะมีประจักษพยานขอเท็จจริงที่ยืนยันวา มีการฆาสุกรโดยไมถูกตองตาม
กฎหมาย แตการศึกษาปญหาหมูเถื่อนในเชิงปริมาณเปนไปไดดวยความยากลําบากยิ่ง ไมมีใคร
ทราบวา หมูเถื่อนที่มีการลอบฆากันในแตละวันมีมากนอยเพียงใด และแมจะมีผูพยายามเสนอ
ประมาณการเกี่ยวกับเรื่องนี้ แตตัวเลขประมาณการที่นํ าเสนอก็กอใหเกิดขอกังขาและเปนที่
ถกเถียงกันเปนอันมาก
ในวิ ท ยานิ พ นธ เ รื่ อ ง “ตลาดสุ ก ร” ซึ่ ง นายสาโรจน สุ นัน ทิวัฒน เสนอตอ
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อรับปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตในป
2504 นายสาโรจนไดศึกษาปญหาหมูเถื่อนเปนรายจังหวัด โดยใชขอมูลในป 2503 ผลการศึกษา
พบวา อัตราการฆาหมูเถื่อนแตกตางไปตามจังหวัด โดยมีคาตํ่าสุดในจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีการฆา
หมูเถื่อนเพียงประมาณรอยละ 0.31 ของปริมาณสุกรที่บริโภค และมีคาสูงสุดในจังหวัดพัทลุง
ซึง่ มีการฆาหมูเถื่อนประมาณรอยละ 24.8 ของปริมาณสุกรที่บริโภค อัตราการฆาหมูเถื่อนถัวเฉลี่ย
ทัง้ ประเทศตกประมาณ 6.76%
อยางไรก็ตาม งานวิจัยของเนาวรัตน หงษไพโรจนเรื่อง “อุปทานการสนองตอบ
ของสุกรตอจํานวนสุกรที่ฆาแลว” (สถาบันไทยคดีศึกษา 2522) พบวา ในระหวางป 2513-2519
อัตราการฆาหมูเถื่อนอยูระหวางรอยละ 52.7 ถึงรอยละ 66.2 ของปริมาณสุกรที่บริโภค ซึ่งนับเปน
อัตราสวนที่สูงมาก
เหตุจงู ใจในการลักลอบฆาสุกร
แมเราจะไมทราบแนชัดวา มีการลักลอบฆาสุกรในวันหนึ่งๆจํานวนมากนอยเพียง
ใด แตขอที่ประจักษแจงก็คือ มีการลักลอบฆาสุกรโดยไมถูกตองตามกฎหมายอยางแนนอน
ปญหามีอยูวา เหตุใดจึงมีการลักลอบฆาสุกรโดยผิดกฎหมาย
เหตุจงู ใจในการลักลอบฆาสุกร อันกอใหเกิดปญหาหมูเถื่อนนั้น โดยพื้นฐานแลว
เป น เหตุ จู ง ใจทางเศรษฐกิ จ ความต อ งการที่ จ ะหลี ก เลี่ ย งการเสี ย อากรการฆ า สั ต ว แ ละค า
ธรรมเนียมตางๆก็ดี ความตองการที่จะหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเงินไดก็ดี และความตองการที่จะ
หลีกเลี่ยงความยุงยากอันเกิดจากกระบวนการตรวจโรคสัตวก็ดี ลวนแลวแตเปนเหตุปจจัยที่กอ
ใหเกิดการลักลอบฆาสุกรทั้งสิ้น
ตามกฎหมายที่เปนอยูในปจจุบัน (2526) การฆาสุกรจะตองเสียอากรการฆาสัตว
และคาธรรมเนียมตางๆดังตอไปนี้
(1) อากรการฆาสัตว ตัวละ 10 บาท
(2) คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว ตัวละ 15 บาท
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(3) คาธรรมเนียมโรงพักสัตว ตัวละ 3 บาท
นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังไดขอใหจังหวัดตางๆจัดเก็บภาษีเงินไดจากผูคาสุกร
เปนการลวงหนา ทั้งนี้โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 52 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร กลาวคือ
(ก) เมื่อมีการขออนุญาตเคลื่อนยายสุกรมีชีวิตเพื่อขาย ใหจัดเก็บภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาในอัตรา 10 บาทตอการคาสุกร 1 ตัว
(ข) ในกรณีการคาสุกรชําแหละ ใหจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากผูคา
สุกรชําแหละในอัตราตัวละ 20 บาท
ดังนี้ จะเห็นไดวา ในกรณีของผูที่มีอาชีพฆาสุกรและจําหนายเนื้อสุกรภายใน
จังหวัดโดยทีม่ ไิ ดขนสุกรมีชีวิตขามจังหวัด จะตองเสียอากรการฆาสัตว ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
และคาธรรมเนียมตางๆรวมทั้งสิ้น 48 บาทตอสุกรหนึ่งตัว ทั้งนี้ยังไมรวมภาษีการคาที่จะตองเสีย
อีกในอัตรารอยละ 1.5 ของราคาสุกร จํานวนเงินที่ตองเสียดังกลาวนี้นับวาอยูในเกณฑสูงมากพอ
ทีจ่ ะจูงใจใหมีการฆาสุกรเถื่อนเพื่อลดรายจายดังกลาวนี้
สํ าหรับพอคาสุกรที่มีฐานะดี อาจมีเหตุจูงใจในเรื่องภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ซํ้ าเติมอีก ทั้งนี้เนื่องจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดามีโครงสรางอัตราภาษีตามกฎหมายแบบ
กาวหนา กลาวคือ ผูมีเงินไดสูงจะตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในอัตราสูงกวาผูมีเงินไดนอย
การประกอบอาชีพการฆาสุกรและจําหนายเนื้อสุกรอยางถูกตองตามกฎหมาย ยอมทิ้งรองรอย
หลักฐานใหพนักงานเจาหนาที่สรรพากรตรวจสอบเงินไดที่แทจริงไดโดยงาย และอาจถูกไลเบี้ย
ใหเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในอัตรากาวหนาในภายหลัง ขอเท็จจริงดังกลาวนี้อาจเปนเหตุ
จูงใจใหมีการลักลอบฆาสุกรกันมากขึ้น
ตามปกติการฆาสัตวจักตองกระทําในโรงฆาสัตวซึ่งลวนแลวแตเปนของราชการ
สวนทองถิ่น เจาของสุกรมีความเสี่ยงที่ตองแบกรับในแงที่วา หากสุกรที่สงเขาโรงฆาสัตวถูก
ตรวจพบในภายหลังวาเปนโรค มาตรา 12 วรรค 2 แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2502 มีบทบัญญัติ
“ในกรณีที่ปรากฏแกพนักงานตรวจโรคสัตววา เนื้อสัตวของสัตวที่ไดฆาเปนโรค
และหรือมีลักษณะตามที่กํหา นดในกฎกระทรวงวาไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตว
เชนนั้นเปนอาหาร ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจทําลายเนื้อสัตวนั้นเสียทั้งตัว
หรือบางสวน หรือจัดทําใหเปนเนื้อสัตวที่ควรใชเปนอาหารเสียกอนก็ได”
ในกรณีดงั กลาวนี้ เจาของสุกรอาจตองเสียเงินสินนํ้าใจแกพนักงานตรวจโรคสัตว
เพื่อใหเอาหูไปนาเอาตาไปไร หรืออยางนอยที่สุดอนุญาตใหนํ าเนื้อสัตวที่เปนโรคเขาหองเย็น
เพื่อทําลายเชื้อโรค แทนการทําลายเนื้อสัตวเสีย แตการลักลอบฆาสุกรจะไมตองประสบปญหา
เหลานี้แมแตนอย
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สถานที่ฆาหมูเถื่อน
ขอที่นาสังเกตก็คือ กรณีอื้อฉาวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เจาหนาที่ชั้นสูงของบริษัท
สหสามัคคีคาสัตว จํากัด มิไดปฏิเสธวา ไมมีการลักลอบฆาหมูเถื่อนในโรงฆาสัตวของบริษัท
ดังกลาว หากแตตอบโตวา การฆาหมูเถื่อนมีในทุกจังหวัดทั่วประเทศ พรอมทั้งโจมตีวา สหกรณ
สุกรประจําจังหวัดมีสวนกอใหเกิดปญหาหมูเถื่อนดวย (มติชน ฉบับวันที่ 5 กรกฎาคม 2526) และ
ตอมา นายหอม ทองประเสริฐ ประธานชุมนุมสหกรณผเู ลี้ยงสุกร จํากัด เปดโปงวา การลักลอบฆา
หมู เ ถื่ อ นกระทํ ากั น ในโรงฆ า สั ต ว ข องเทศบาลและสุ ข าภิบ าล รวมทั้ ง โรงฆา สัตวของบริษัท
สหสามัคคีคาสัตว จํากัด (มติชน ฉบับวันที่ 6 กรกฎาคม 2526)
คําใหสัมภาษณของนายหอมเปนไปตามคํากลาวที่วา “พูดอีกก็ถูกอีก” เพราะ
ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจํ าหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2502
โรงฆาสัตวทั้งปวงจะตองเปนของราชการสวนทองถิ่น เอกชนที่ตองการประกอบธุรกิจการฆาสัตว
เมือ่ ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหตั้งโรงฆาสัตวแลว จะตองยกโรงฆาสัตว
พรอมทัง้ ทีด่ นิ ใหเปนสมบัติของราชการสวนทองถิ่น ในทางปฏิบัติ ราชการสวนทองถิ่นมิไดเขามา
ยุงเกี่ยวกับประกอบธุรกิจโรงฆาสัตว หากแตปลอยใหเอกชนผูจัดตั้งโรงฆาสัตวนั้นๆดําเนินการ
อยางไรก็ตาม นับตั้งแตป 2525 เปนตนมา รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมใหมีการลงทุนจัดตั้งโรงฆา
สัตวเพื่อการสงออก ทั้งนี้โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
ในกรณีนี้ เอกชนที่ประกอบธุรกิจการฆาสัตวเพื่อการสงออก ไมตองยกโรงฆาสัตวใหแกราชการ
สวนทองถิ่น
การลักลอบฆาสุกรมิไดมีเฉพาะในโรงฆาสัตว ซึ่งโดยนิตินัยเปนของราชการ
สวนทองถิน่ เทานัน้ นอกอาณาบริเวณโรงฆาสัตวก็มีการฆาหมูเถื่อนดวย ทั้งนี้ไมวาจะเปนภายใน
ฟารมเลี้ยงสุกรหรือตามหองแถวตางๆ
อาชญาบัตร : ใบเบิกทางไปสูความรุมรวย
ดังไดกลาวแลววา การฆาสัตวที่ถูกตองตามกฎหมายจะตองไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่ เมื่อไดรับอนุญาตแลว ทางราชการจะออก “อาชญาบัตร” หรือ “ใบอนุญาตให
ฆาสัตว” ให มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2502
มีบทบัญญัติวา
“ใหผทู ไี่ ดรับใบอนุญาตใหฆาสัตวนําสัตวไปยังโรงพักสัตว และจะตองฆาสัตวนั้น
ในโรงฆาสัตวตามวันและระหวางระยะเวลาที่ระบุไวในใบอนุญาต”
พรอมกันนี้ เจาของสัตวจะตองเสียอากรการฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว และคาธรรมเนียม
โรงพักสัตว ดังไดกลาวมาแลว
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ระบบการออกอาชญาบัตรเทาที่ผานมา มีวิธีการในทางปฏิบัติที่แตกตางกันอยู 2
วิธี คือ
วิ ธี ที่ ห นึ่ ง ผู  ป ระกอบกิ จ การโรงฆ า สั ต ว เ ป น ผู  ซื้ อ อาชญาบั ต รจากราชการ
สวนทองถิน่ แลวนํามาขายตอใหแกพอคาสุกรที่นําสุกรมาฆา ณ โรงฆาสัตวนั้น
วิ ธี ที่ ส อง ราชการสว นทอ งถิ่น มอบเอกสิ ท ธิ์ใ นการจัดสรรอาชญาบัตรให แก
สหกรณผเู ลี้ยงสุกร ทั้งนี้เพื่อใหสหกรณผูเลี้ยงสุกรมีอํานาจตอรองกับพอคาสุกรชําแหละ
บทบาทของสหกรณผูเลี้ยงสุกร กทม.
ในระหวางป 2502-2521 ระบบการออกอาชญาบัตรเปนไปตามวิธีการที่หนึ่ง
ในกรณีของกรุงเทพมหานคร บริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํากัด จะเปนผูซื้ออาชญาบัตรจาก
กรุงเทพมหานคร แลวนํามาขายตอใหแกพอคาสุกรที่นําสุกรมาฆา ณ โรงฆาสัตวของบริษัท
อยางไรก็ตาม เมื่อรัฐบาลตัดสินใจใชนโยบายการคาสุกรแบบปดเขต โดยหาม
มิใหเคลื่อนยายสุกรชําแหละจากตางจังหวัดเขามาจําหนายในกรุงเทพมหานคร ตั้งแตวันที่ 15
กันยายน 2521 ในการนี้ กรุงเทพมหานครไดจัดระบบการซื้อขายสุกรมีชีวิต โดยวางแนวทาง
ปฏิบัติใหซื้อขายผานสหกรณผเู ลี้ยงสุกร จํากัด (กรุงเทพมหานคร) หรือที่เรียกยอๆวา “สหกรณ
ผูเลี้ยงสุกร กทม.” ดวยการมอบอาชญาบัตรใหแกสหกรณฯดังกลาวนี้
สหกรณผูเลี้ยงสุกร กทม. จะรับซื้อสุกรมีชีวิตจากผูเลี้ยงหรือพอคารวบรวมสุกร
ตามราคาขัน้ ตําที
่ ่รัฐบาลกําหนดไว แลวขายตอใหแกพอคาสุกรชําแหละ โดยมอบอาชญาบัตรให
ตามจํานวนสุกรที่ซื้อ พอคาสุกรชําแหละที่ไมซื้อสุกรมีชีวิตจากสหกรณผูเลี้ยงสุกร กทม. จะไมได
รับอาชญาบัตรในการฆาสุกร การมอบเอกสิทธิ์ในการจัดสรรอาชญาบัตรใหแกสหกรณฯจึงมี
ผลบังคับใหแกพอคาสุกรชําแหละตองซื้อสุกรมีชีวิตจากสหกรณฯ แมวาระบบดังกลาวนี้จะชวยให
ผูเลี้ยงสุกรสามารถขายสุกรไดราคาดีขึ้น แตในอีกดานหนึ่งก็มีสวนผลักดันใหมีการฆาสุกรเถื่อน
มากยิ่งขึ้น
สหกรณผเู ลี้ยงสุกร จํากัด (กรุงเทพมหานคร) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2518
โดยในชั้นแรกไมสูมีบทบาทมากนัก แตเพิ่งจะเจริญเติบโตอยางรวดเร็วภายหลังจากที่ไดรับ
มอบเอกสิทธิใ์ นการจัดสรรอาชญาบัตรสําหรับการฆาสัตวในเขตกรุงเทพมหานครนับตั้งแตวันที่ 15
กันยายน 2521 ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากเอกสิทธิ์ดังกลาวนี้ทําใหสหกรณฯมีอํานาจตอรองเพิ่มขึ้นเปนอันมาก
ดวยเหตุนี้เอง จึงมีการจัดตั้งสาขาของสหกรณผูเลี้ยงสุกร กทม. ขึน้ ในจังหวัดตางๆรวม 86 สาขา
โดยพยายามยึดกุมเอกสิทธิ์ในการจัดสรรอาชญาบัตร ดังที่สหกรณผูเลี้ยงสุกร กทม. ประสบ
ความสําเร็จมาแลว
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ไมตองสงสัยเลยวา สหกรณผูเลี้ยงสุกร กทม. จะไมมีฐานอํานาจทางการเมือง
หนุนหลัง แมวาผูบริหารสวนใหญของสหกรณดังกลาวนี้จะเปนผูเลี้ยงและพอคาสุกรในภาค
ตะวันออก แตผูจัดการของสหกรณแหงนี้คือ พลเรือตรีสรเดช อํานรรฆสรเดช จากกองบัญชาการ
ทหารสูงสุด และขอใหสังเกตดวยวา ในชวงที่สหกรณผูเลี้ยงสุกร กทม. สามารถขยายฐานอํานาจ
ทางเศรษฐกิจอยางกวางขวางนั้น เปนชวงที่พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทนดํารงตําแหนงนายก
รัฐมนตรี
ในประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย ไมเคยปรากฏวามีบริษัทธุรกิจใดหรือสหกรณใด
ที่มีอํานาจทางการเมืองหนุนหลังจะสามารถเติบโตอยางมั่นคงโดยตลอดรอดฝง สัญญาณแหง
ความไมมั่นคงเริ่มปรากฏขึ้นเมื่อผูมีอํานาจทางการเมืองเริ่มสงคนจากกองบัญชาการทหารสูงสุด
เขาไปดํารงตําแหนงตางๆในสหกรณแหงนี้ ซึ่งกอใหเกิดภาระทางการเงินโดยไมจําเปน
กฎแหงธรรมชาติขอหนึ่งมีอยูวา ณ ที่ใดมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจมาก การ
แยงชิงผลประโยชนยอมมีมากตามไปดวย การที่สหกรณผูเลี้ยงสุกร กทม. มีเอกสิทธิ์ในการจัดสรร
อาชญาบัตรยอมทําใหองคกรดังกลาวนี้แปรสภาพเปนแหลงผลประโยชนที่สําคัญ ไมชาไมนาน
การทุจริตภายในสหกรณฯก็เกิดขึ้น
ตามขอเท็จจริงในทางปฏิบัติ เมื่อสหกรณผูเลี้ยงสุกร กทม. รับซื้อสุกรมีชีวิตจาก
ผูเลี้ยงสุกรก็ดี หรือจากพอคาผูรวบรวมสุกรก็ดี สหกรณฯมิไดชําระเงินโดยทันที แตจะชําระเงิน
หลังจากทีข่ ายสุกรมีชีวิตใหแกพอคาสุกรชําแหละแลว การทุจริตภายในสหกรณผูเลี้ยงสุกร กทม.
ในเวลาตอมาทํ าใหผูเลี้ยงสุกรและพอคาผูรวบรวมสุกร ซึ่งขายสุกรมีชีวิตแกสหกรณฯมิไดรับ
การชําระเงินจํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังจากที่รัฐบาลยกเลิกเอกสิทธิในการจัดสรร
อาชญาบัตรเขตกรุงเทพมหานครแกสหกรณดังกลาว
การกอเกิดของสหกรณผเู ลี้ยงสุกรประจําจังหวัด : เมือ่ บก.สูงสุดถูกดัดหลัง
ธุรกิจการฆาและการคาสุกรเปนธุรกิจที่มีผลประโยชนนับรอยนับพันลานบาท
ในระหวางสวนราชการดวยกันเอง การที่สหกรณผูเลี้ยงสุกร กทม. มีเอกสิทธิ์ในการจัดสรร
อาชญาบัตรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพื้นฐานแลวมีผลเสมือนหนึ่งกองบัญชาการทหารสูงสุด
แยงชิงผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากกระทรวงมหาดไทย ยิ่งเมื่อสหกรณผูเลี้ยงสุกร กทม.
พยายามขยายเผาพันธุสูตางจังหวัดโดยหวังที่จะใชแบบจําลองเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยก็ยิ่ง
มีความรูส ึกวา ตนกําลังสูญเสียฐานอํานาจเศรษฐกิจที่สําคัญ
ดวยเหตุนี้เอง กระบวนการดัดหลังสหกรณผูเลี้ยงสุกร กทม. จึงเกิดขึ้น กระบวน
การดังกลาวนี้อาจจําแนกออกเปน 4 ขั้นตอน กลาวคือ
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ขั้ น ตอนที่ ห นึ่ ง กระทรวงมหาดไทยกํ าหนดนโยบายให ผู  ว  า ราชการจั ง หวั ด
ทุกจังหวัดสนับสนุนใหผูเลี้ยงสุกรภายในจังหวัดรวมตัวกันเปนสหกรณผูเลี้ยงสุกรประจําจังหวัด
ผลก็คือ ในหลายตอหลายจังหวัดเกิดมีสหกรณผูเลี้ยงสุกรในจังหวัดเดียวกันถึง 2 สหกรณ
อันไดแก สหกรณผูเลี้ยงสุกรประจําจังหวัด และสาขาของสหกรณผูเลี้ยงสุกร กทม. ความขัดแยง
ระหวางสหกรณทั้งสองจึงเกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการแยงชิงเอกสิทธิ์ในการจัดสรร
อาชญาบัตร
ขัน้ ตอนที่สอง บรรดาสหกรณผเู ลี้ยงสุกรประจําจังหวัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามนโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทย รวมตัวกันเปน “ชุมนุมสหกรณผูเลี้ยงสุกร จํากัด” เมือ่ วันที่ 17 ตุลาคม
2521 โดยทําหนาที่เปนสหกรณผเู ลี้ยงสุกรระดับชาติ ในชั้นแรก นายโกศล ไกรฤกษดํารงตําแหนง
ประธานชุมนุมสหกรณฯ และนายหอม ทองประเสริฐ เปนรองประธานฯ คนที่หนึ่ง
ขัน้ ตอนที่สาม คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2522 มีมติให
กระทรวงมหาดไทยกําชับผูวาราชการจังหวัดมอบอาชญาบัตรแกสหกรณผูเลี้ยงสุกรประจําจังหวัด
พร อ มทั้ ง สั่ ง การให ก ารซื้ อ ขายและเคลื่ อ นย า ยสุ ก รมีชีวิตตอ งดํ าเนิน ผา นสหกรณผู เ ลี้ย งสุ ก ร
ประจําจังหวัดเทานั้น สําหรับกรุงเทพมหานครใหมอบอาชญาบัตรสําหรับสุกรที่จะฆาในกรุงเทพ
มหานครแกชุมนุมสหกรณผเู ลี้ยงสุกร จํากัด ซึ่งจะเปนผูรวบรวมสุกรมีชีวิตจากสหกรณผูเลี้ยงสุกร
ระดับจังกวัด และนําสุกรมีชีวิตมาจําหนายแกพอคาสุกรชําแหละหรือสหกรณผูคาสุกรชําแหละใน
กรุงเทพมหานคร
ขั้นตอนที่สี่ อธิบดีกรมการปกครองออกประกาศอนุญาตใหนําเนื้อสุกรชําแหละ
จากโรงฆาสัตวในจังหวัดอื่นๆเขามาจํ าหนายในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้นับตั้งแตวันที่ 15
สิงหาคม 2522 เปนตนมา
กระบวนการดัดหลังสหกรณผูเลี้ยงสุกร กทม. จบสิ้นลงเมื่ออํานาจในการจัดสรร
อาชญาบัตรตกแกชุมนุมสหกรณผูเลี้ยงสุกร จํากัด และสหกรณผูเลี้ยงสุกรประจําจังหวัด การสิ้น
อํานาจดังกลาวนี้พลอยทําใหสหกรณผูเลี้ยงสุกร กทม. ตองสิ้นชีวิตในเวลาตอมา พรอมทั้งหนี้สิน
นับลานบาท สหกรณผูเลี้ยงสุกร กทม. เติบโตขึน้ มาดวยอํานาจรัฐ และจบบทบาทลงดวยอํานาจ
รัฐดวยเชนกัน และนี่อาจถือเปนกรณีประจักษพยานอีกกรณีหนึ่งไดวา รัฐเปนทั้งผูสรางและ
ผูท าลายขบวนการสหกรณ
ํ
ในประเทศไทย
กาวตอไปของชุมนุมสหกรณผูเลี้ยงสุกร
เปาหมายของชุมนุมสหกรณผูเลี้ยงสุกร จํากัด และสหกรณผูเลี้ยงสุกรประจํา
จั ง หวั ดมิได อยู เ ฉพาะแตการยึ ดกุ ม เอกสิท ธิ์ใ นการจัดสรรอาชญาบั ตรเท า นั้น หากทวา ยัง มี
เปาหมายสูงสุดในการประกอบธุรกิจการฆาและการคาสุกรใหครบวงจรอีกดวย
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สหกรณผูเลี้ยงสุกรก็ดุจดังสหกรณการเกษตรอื่นๆในขอที่วา กรรมการบริหาร
มักจะเปนผูเ ลีย้ งสุกรรายใหญ หรือมิฉะนั้นก็เปนผูมีอิทธิพลในทองถิ่น ผูเลี้ยงสุกรรายยอยยากที่จะ
กาวเขาไปยึดกุมการบริหารสหกรณฯได การเติบโตของสหกรณผูเลี้ยงสุกรเกิดขึ้นภายหลังจากที่
กลุมเจริญโภคภัณฑเริ่มมีธุรกิจการเลี้ยงสุกร และกําลังกาวเขาสูธุรกิจการฆาสัตว การขยาย
ฐานเศรษฐกิจของกลุมเจริญโภคภัณฑกอใหเกิดความตระหนกตกใจในหมูผูเลี้ยงสุกรรายใหญ
เปนอันมาก เพราะเปนที่แนนอนวา กลุมเจริญโภคภัณฑจะตองดึงบรรษัทนานาชาติเขามา
หนุนชวย ซึ่งจะมีผลกระทบกระเทือนตอผลประโยชนของผูเลี้ยงสุกรรายใหญ โดยที่ผูเลี้ยงสุกร
รายยอยไมมีอะไรจะสูญเสียอีกแลว
ดวยเหตุนี้เอง บรรดาผูเลี้ยงสุกรรายใหญจึงพยายามรวมตัวกันเปนสหกรณ
โดยเชือ่ วา สหกรณเปนการจัดองคกรลักษณะเดียวที่สามารถแขงขันและคานอํานาจเศรษฐกิจของ
กลุมเจริญโภคภัณฑได ภายหลังจากที่สหกรณผูเลี้ยงสุกรประจํ าจังหวัดรวมตัวกันเปนชุมนุม
สหกรณผเู ลีย้ งสุกร จํากัด องคกรดังกลาวนี้ก็กําหนดแผนงานที่จะประกอบธุรกิจการฆาและการคา
สุกรใหครบวงจร โดยเริ่มตั้งแตการจัดตั้งฟารมเลี้ยงสุกร การผลิตอาหารสัตว การจัดตั้งโรงงาน
ฆาสัตว ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑสัตว
แตยังไมทันที่ชุมนุมสหกรณผูเลี้ยงสุกร จํากัด และสหกรณผูเลี้ยงสุกรประจํา
จังหวัดจะเริม่ กาวตอไป เรื่องอื้อฉาวก็เกิดขึ้นจนเปนขาวแพรสะพัดในหนาหนังสือพิมพ ทั้งนี้ปรากฏ
วา องคกรใหมของผูเลี้ยงสุกรดังกลาวนี้เลือกที่เจริญรอยตามสหกรณผูเลี้ยงสุกร กทม. ดวยการ
ยึดกุมเอกสิทธิ์ในการจัดสรรอาชญาบัตร แตการเติบโตของสหกรณผูเลี้ยงสุกรประจํ าจังหวัด
โดยอาศัยเอกสิทธิ์ในการจัดสรรอาชญาบัตรนั้น โดยเนื้อแทแลวมิใชการเติบโตดวยจังหวะกาว
อันมัน่ คง และเปดชองใหมีการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลไดโดยงาย
หนังสือพิมพ มติชน ฉบับวันที่ 5 กรกฎาคม 2526 รายงานขาววา ในการฆาสุกร
อยางถูกตองตามกฎหมาย เจาของสุกรจะตองซื้ออาชญาบัตรจากสหกรณผูเลี้ยงสุกรประจํ า
จังหวัด โดยเสียอากรการฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว และคาธรรมเนียมโรงพักสัตว รวมทั้ง
สิน้ 28 บาทตอสุกรหนึ่งตัว นอกจากนี้ ยังตองเสียคาธรรมเนียมพิเศษแกสหกรณฯในอัตราสุกรตัว
ละ 20 บาท แสดงใหเห็นวา สหกรณ แ สวงหารายได จ ากอํ านาจผู ก ขาดในอาชญาบัตร
ที่ไดรับจากรัฐบาล
การที่สหกรณผูเลี้ยงสุกรประจํ าจังหวัดเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษจากผูซื้อ
อาชญาบัตรดังกลาวนี้ ยอมมีผลใหราคาเนื้อสุกรชําแหละแพงขึ้น เพราะเปนธรรมดาที่พอคาสุกร
จะตองผลักภาระรายจายไปใหผูบริโภคเทาที่จะมีชองทางทําได นอกจากนี้ การที่พอคาสุกรตอง
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เสียคาธรรมเนียมมากขึ้น ยอมทําใหสิ่งจูงใจในการลักลอบฆาหมูเถื่อนมีมากยิ่งขึ้น ซึ่งในที่สุดแลว
ยอมทําใหรัฐตองสูญเสียรายไดจากการจัดเก็บภาษีอากรอันพึงได
อาชญาบัตรกับสวัสดิการของผูบริโภค
การที่ รั ฐ บาลเข า มามี บ ทบาทในการควบคุ ม ธุ ร กิ จ การฆ า สั ต ว แ ละธุ ร กิ จ
การจํ าหน า ยเนื้อสั ตว เปน ผลสืบเนื่องมาจากเจตนารมณของรัฐบาลที่จะใหหลักประกันแก
ประชาชนวา จะไดบริโภคเนื้อสัตวที่สะอาด ปลอดภัย และปราศจากโรค แตในขอเท็จจริง วิธีการ
ในทางปฏิบัติไมสามารถใหหลักประกันในเรื่องนี้ได ทั้งนี้เพราะเหตุวา การออกอาชญาบัตร
เปนกระบวนการที่แยกตางหากจากการตรวจโรคสัตว ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2502 อํานาจในการออกอาชญาบัตรหรือใบอนุญาตใหฆาสัตวเปนของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือผูที่ไดรับมอบหมายอํานาจจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทย ในทางปฏิบัติ พอคาสุกรสามารถซื้ออาชญาบัตรกอนที่มีการตรวจโรคสัตวเสียอีก
นอกจากนี้ การตรวจโรคสัตวในโรงฆาสัตวตางๆก็มิไดกระทํ าอยางจริงจัง ซึ่งขัดตอหลักการ
คุมครองผูบริโภค
หากรั ฐ บาลมี เ จตนารมณ อั น แน ว แน ที่ จ ะดํ าเนิ น นโยบายสุ ก รเพื่ อสวั ส ดิ ก าร
ของผูบ ริโภค จําเปนที่จะตองมีการปรับเปลี่ยนนโยบายอยางนอย 4 ประการ กลาวคือ
ประการแรก อํ านาจในการออกอาชญาบัต รควรจะโอนจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยไปใหแกอธิบดีกรมปศุสัตวหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากอธิบดี
กรมปศุสตั ว ทัง้ นี้เพื่อใหการออกอาชญาบัตรเปนกระบวนการอันหนึ่งอันเดียวกับการตรวจโรคสัตว
ในการนี้ จะตองไมยกเอกสิทธิ์ในการจัดสรรอาชญาบัตรใหแกองคกรหนึ่งองคกรใด
ประการที่สอง การออกอาชญาบัตรควรจะกระทํ าก็ตอเมื่อไดมีการตรวจโรค
ภายนอกของสัตวที่จะฆาแลว จนเปนที่แนใจวาจะไมเปนภัยตอสวัสดิภาพของผูบริโภค
ประการที่ ส าม สุกรที่ ผา นการตรวจโรคภายนอกและไดรับ อาชญาบัตรแลว
จะถูกสงเขาโรงฆาสัตว หลังจากดํ าเนินการฆาแลว จะตองมีการตรวจโรคภายใน จนเปนที่
แนใจวาไมเปนโรคและไมเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของผูบริโภคแลว จึงจะออกใบอนุญาตให
จําหนายเนื้อสัตวได
ประการที่สี่ คณะกรรมการคุมครองผูบริโภคและคณะกรรมการอาหารและยา
จะตองสุมตัวอยางตรวจเนื้อสัตวที่จัดจําหนายตามตลาดตางๆ
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ในขณะนี้ กรุงเทพมหานครกําลังสอบสวนวา มีการลักลอบฆาสุกรในโรงฆาสัตว
ของบริษัท สหสามัคคีคา สัตว จํากัดหรือไม สวนกระทรวงมหาดไทยก็กําลังขมีขมันสอบสวนดูวา
สหกรณผูเลี้ยงสุกรประจําจังหวัดมีบทบาทในการกอปญหาหมูเถื่อนและปญหาหมูแพง ตลอดจน
มีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดหรือไม
หลายคนคาดเดาวา ผลการสอบสวนคงลงเอยดวยขอสรุปที่วา ขอโจมตีทั้งหลาย
หามีมลู แหงความเปนจริงแตประการใดไม แมวาการลักลอบฆาสัตวดวย การเวียนใชอาชญาบัตร
ภายในโรงฆาสัตวของบริษัท สหสามัคคีคาสัตว จํากัดไดมีมาชานานแลว และแมวาการเรียกเก็บ
เงินกินเปลาของสหกรณฯ ผูมีเอกสิทธิ์ในการจัดสรรอาชญาบัตรหาไดเพิ่งเกิดขึ้นในครั้งนี้ หากแตมี
มาแตยุคที่สหกรณผูเลี้ยงสุกร กทม. ยังเรืองอํานาจ
ธุ ร กิ จ การฆ า สั ต ว แ ละการจํ าหน า ยเนื้ อ สั ต ว เ ป น ธุ ร กิ จ ที่ ข  า ราชการกระทรวง
มหาดไทยมีสวนไดรับผลประโยชน ทั้งนี้มิไดมีเฉพาะแตเงินผลประโยชนที่พอคาสุกรจัดสรรให
เพือ่ เปนผลตอบแทนแกการเอาหูไปนาเอาตาไปไรในกรณีของการลักลอบฆาสัตวเทานั้น หากทวา
ยังมีผลประโยชนจากการเบียดบังเงินไดของราชการสวนทองถิ่นอีกดวย การเวียนใชอาชญาบัตร
จะมิอาจเกิดขึน้ จนเปนกิจวัตรประจําวันหากมิไดรับความรวมมือจากพนักงานเจาหนาที่
นอกจากนี้ มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ. 2502 ยังมีบทบัญญัติวา เอกชนที่กอตั้งโรงฆาสัตวและโรงพักสัตว แมโดยนิตินัย
จะตองยกโรงงานและที่ดินแกราชการสวนทองถิ่น แตโดยพฤตินัยยังคงเปนผูประกอบการอยูนั้น
หากมีผูนําสัตวมาฆา ซึ่งตองเสียอากรการฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว และคาธรรมเนียม
โรงพักสัตว เงินคาธรรมเนียมทั้งปวงจะตองตกแกผูประกอบโรงฆาสัตวและโรงพักสัตวนั้นๆ
นับตัง้ แตกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใชในป 2502 เปนตนมา จนถึงบัดนี้ (2526)
ราชการสวนทองถิ่นไดฮุบเอาเงินคาธรรมเนียมโรงฆาสัตวและคาธรรมเนียมโรงพักสัตว โดยมิได
จายคืนแกโรงงานตามเจตนารมณแหงกฎหมาย
ปญหามีอยูวา เงินคาธรรมเนียมรายการดังกลาวนี้ไดนําสงเขาเปนรายไดของ
ราชการสวนทองถิ่นหรือไม หรือวาเรี่ยราดตกหลนหายไปไหน1
จนบัดนีย้ งั ไมมีคําตอบจากกระทรวงมหาดไทย

1

หมายเหตุ
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