
๑ 

 

บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 

เร่ือง การควบคุม เลี้ยงสตัว์ ปล่อยสัตว ์พ.ศ. 2562 
 
 

หลักการ 
เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่6 ) พ.ศ. 2552 มาตรา 7 มาตรา 20 มาตรา 44 มาตรา 45 มาตรา 58 และ
มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2536) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า โดยผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลข้อเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุม เลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ลาดหญ้าเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ และนายอ าเภอเมืองกาญจนบุรี เพ่ือเห็นชอบและประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลลาดหญ้า  

 
เหตุผล 

ตามมาตรา 67 (2),(3),(7) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง ฉบับที่6) พ.ศ.2553 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่รักษาความสะอาดของถนนทางเดิน  
ที่สาธารณะ ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และมีหน้าที่คุ้มครอง ดูแล และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีความจ าเป็นต้องออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือบังคับใช้ต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

ข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 
เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

พ.ศ. ๒๕62 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 
๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบ
กับมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้าโดยได้รับความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้าและนายอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕62” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้าแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และค าสั่งอื่นใดขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลลาดหญ้าในส่วนที่ได้ตราแล้วในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

ข้อบัญญัตินี้ 
“ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่ง

ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอ านาจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่า 
การกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“สัตวแพทย์” หมายความว่า สัตวแพทย์ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในส่วนราชการของรัฐและหมายความรวมถึง
ผู้ซึ่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่สัตว์แพทย์ในราชการส่วนท้องถิ่น 

  “การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์หรือมีสัตว์เลี้ยงไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่
บ ารุงรักษาตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 

“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์หรือปล่อยสัตว์ให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยง
สัตว์ โดยปราศจากการควบคุม 

“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึง ผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือที่เลี้ยงสัตว์อ่ืนที่มีการควบคุม

ของเจ้าของสัตว์ไม่ว่าจะมีขอบรั้วหรือไม่ 
ข้อ ๕ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือ

เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ในพ้ืนที่จึงให้เขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้าเป็นเขตควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) สุนัข 
(๒) แมว 



๓ 

 

(๓) โค 
(๔) กระบือ 
(๕) สุกร 
(๖) ไก ่
(๗) เป็ด 
(๘) สัตว์อ่ืน ๆ 
(๙) สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดประเภทและชนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยงเพ่ิมเติมทั้งนี้  โดยอาจ
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่งหรือเต็มพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 

ข้อ ๖ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในองค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้าให้ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตามข้อ  ๕ โดยให้มี
มาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดจ านวน ประเภท และชนิดของสัตว์เลี้ยง 
  (๒) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการท าทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว์ 

(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์ 

ข้อ ๗ นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์ที่มีสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสัตว์โดย  
มีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่าง และการระบายอากาศที่เพียงพอ 
มีระบบการระบายน้ า และบ าบัดของเสียที่เกิดข้ึนอย่างถูกสุขลักษณะ 

(๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ ให้ถูกสุขลักษณะ ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจน
เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

(๓) เมื่อสัตว์ตายลงเจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพ่ือป้องกันมิให้
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญจากกลิ่น ควันและไม่เป็นเหตุให้เกิดการ
ปนเปื้อนของแหล่งน้ า 

(๔) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ 
(๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการ

ควบคุม หากประสงค์จะไปเลี้ยงในสถานที่อ่ืนต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่และต้องควบคุมดูแล กรณีเป็นสัตว์
ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์  และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้
อย่างชัดเจน 

(๖) ไม่เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
(๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือร าคาญแก่ผู้อ่ืนไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
(๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้ง

ข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า 
 
 



๔ 

 

ข้อ ๘ กรณีการเลี้ยงสัตว์ซึ่งด าเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์  หรือเลี้ยงสัตว์เป็นจ านวนมาก 
เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ ๗ อย่างเคร่งครัดเพ่ือการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของ
สถานที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค หรือเหตุร าคาญอันเกิดจากการ
เลี้ยงสัตว์ ดังนี้ 

(๑) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องท ารางระบายน้ ารับน้ าโสโครกไปให้พ้น
จากที่นั้นโดยสะดวกและเหมาะสม 

(๒) การระบายน้ าเสียต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้แหล่งน้ าสาธารณะ 
(๓) ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บหรือบ าบัดน้ าเสียให้เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องไม่ท าให้เกิดกลิ่นเหม็นจนสร้าง

ความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 
(๔) ต้องท าความสะอาดกวาดล้างสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ 
(๕) ต้องรักษาสถานที่อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวัน แมลงสาบ ยุง หรือสัตว์น าโรคอ่ืน ๆ และต้อง

เก็บวัสดุอุปกรณ ์เครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ 
(๖) ต้องมีท่ีรองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะจ านวนเพียงพอ 
 

ข้อ ๙ หลังจากท่ีข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตามข้อ ๘ ต้องได้รับความยินยอมจากการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นการอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้นต้องปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าสถานที่เลี้ยงสัตว์นั้นเป็นบริเวณที่โปร่งอากาศถ่ายเทสะดวกมีต้นไม้ให้ร่มเงาพอสมควร  ตั้งอยู่ห่างจาก
แหล่งชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถานสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่ของราชการอ่ืน ๆ ในระยะที่ 
ไม่ส่งผลต่อสุขภาพ และไม่ก่อเหตุร าคาญต่อชุมชนโดยต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวและแหล่งน้ าสาธารณะใน
ระยะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าหรับสถานประกอบการเลี้ยงสัตว์น้อยกว่า ๕๐ ตัว ต้องมีระยะห่างในระยะท่ีไม่ก่อให้เกิดความ
ร าคาญต่อชุมชนใกล้เคียง 

(๒) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่  ๕๐ - ๕๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า  
๕๐๐ เมตร 

(๓) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์กว่า ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า  
๑ กิโลเมตร 

(๔) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์กว่า  ๑,๐๐๐ ตัวขึ้นไป ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า  
๒ กิโลเมตร 

ผู้ขออนุญาตดังกล่าวให้ยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่ก าหนดพร้อมด้วยหลักฐาน
ดังต่อไปนี้อย่างละ ๑ ชุด 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน 
(๔) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของบุคคลทั่วไปให้
เจ้าของสัตว์ แยก กักกันสัตว์นั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขทราบ รวมถึง
ต้องแจ้งให้สัตวแพทย์ของหน่วยงานราชการทราบ และต้องปฏิบัติตามค าแนะน าโดยเคร่งครัด 



๕ 

 

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ หรือห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เฉพาะ
เขตควบคุมการปล่อยสัตว์ เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือเต็มพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า ยกเว้น
การปล่อยสัตว์เพ่ือการกุศลตามประเพณี 

ข้อ ๑๒ เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์และสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนมิให้ก่อเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น 
ข้อ ๑๓ หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕กฎกระทรวงหรือ

ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่
ก าหนดไว้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีอ านาจสั่งให้เจ้าของสัตว์แก้ไขหรือปรับปรุง
ให้ถูกต้องได้ และถ้าเจ้าของสัตว์ไม่แก้ไขหรือถ้าการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์นั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
จะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดเลี้ยงสัตว์ทันทีเป็นการ
ชั่วคราว จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ให้ก าหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งไว้ตามสมควร 

ข้อ ๑๔ กรณีการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อผู้อ่ืน 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือผู้ครอบครองสถานที่เลี้ยงสัตว์ระงับเหตุ
ร าคาญภายในเวลาอันควร และถ้าเห็นสมควรจะให้กระท าโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุร าคาญนั้นหรือสมควรก าหนดวิธีการ
เพ่ือป้องกันมิให้มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตให้ระบุไว้ในค าสั่งนั้น 

ข้อ ๑๕ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อบัญญัตินี้ให้ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือ หรือให้
ส่งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในเวลา 
ท าการเพ่ือตรวจสอบ หรือควบคุมเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ในการนี้ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
สถานที่นั้น 

(๓) แนะน าให้เจ้าของสัตว์ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติหรือตามพระราชบัญญัติผู้ได้รับใบอนุญาต
หรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามเง่ือนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือตามข้อบัญญัตินี้ 

(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพประชาชน เพ่ือประโยชน์ 
ในการด าเนินคดีหรือเพ่ือน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 

(๕) เก็บหรือน าสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าไม่ถูกสุขลักษณะ หรืออาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญจาก
อาคารหรือสถานที่ใด ๆ เป็นปริมาณพอสมควรเพ่ือเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบได้โดยไม่ต้องใช้ราคา 

ข้อ 16 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรา 44 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบล
ลาดหญ้า ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได้ 

ข้อ ๑7 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจปรับได้ตามอัตราที่ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นสมควร ตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ( บทก าหนดโทษปรับ 
ไม่เกิน 5,000.- บาท ) 

 
 



๖ 

 

 



๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบกจิการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ 



๘ 

 

ล ำดับที่ ประเภทกำรค้ำ ค่ำธรรมเนียมฉบับละ 
ไม่เกิน/บำทต่อปี 

หมำยเหตุ 

๑. กำรเลี้ยงม้ำ โค กระบือ ช้ำง 
ก. ม้ำ โค กระบือ ๕ – ๑๐ ตัว 
ข. ม้ำ โค กระบือ ๑๑ – ๒๐ ตัว 
ค. ม้ำ โค กระบือ ๒๑ ตัว ขึ้นไป 

 
๑๐๐.- 
๒๐๐.- 
๓๐๐.- 

ล ำดับที่ ๑ – ๖ ถ้ำท ำตำมนัย
แห่งกฎหมำยว่ำด้วยกำรสวน
ครั วและกำร เลี้ ย งสั ต ว์ เพื่ อ
ประโยชน์แห่งครัวเรือนไม่บังคับ 

๒. กำรเลี้ยงสุกร 
ก. สุกร ๕ - ๑๐ ตัว 
ข. สุกร ๑๑ – ๒๐ ตัว 
ค. สุกร ๒๑ ตัว ข้ึนไป 

 
๑๐๐.- 
๒๐๐.- 
๕๐๐.- 

 

 

๓. กำรเลี้ยงแพะ แกะ 
ก. แพะ แกะ ๕ – ๑๐ ตัว 
ข. แพะ แกะ ๑๑ – ๒๐ ตัว 
ค. แพะ แกะ ๒๑ ตัว ข้ึนไป 

 
๑๐๐.- 
๒๐๐.- 
๕๐๐.- 

 

 

๔. กำรเลี้ยงห่ำน เป็ด ไก่ 
ก. ห่ำน เป็ด ไก่ ๕๐ – ๑๐๐ ตัว 
ข. ห่ำน เป็ด ไก่ ๑๐๑ – ๕๐๐ ตัว 
ค. ห่ำน เป็ด ไก่ ๕๐๑ ตัว ข้ึนไป 

 
๑๐๐.- 
๒๐๐.- 
๕๐๐.- 

 

๕. กำรเลี้ยงสุนัข  แมว  กระต่ำย 
ก.  สุนัข  แมว  กระต่ำย ๕ – ๑๐ ตัว  

ข.  สุนัข  แมว  กระต่ำย ๑๑ – ๒๐ ตัว  

ค.  สุนัข  แมว  กระต่ำย ๒๑ ตัว ข้ึนไป 

 
๑๐๐.- 
๒๐๐.- 
๓๐๐.- 

 

 

๖. กำรเลี้ยง นก 
ก.  นก  ๕ – ๑๐ ตัว 
ข.  นก  ๑๑ – ๒๐ ตัว 
ค.  นก  ๒๑ ตัว ขึ้นไป 

๑๐๐.- 
๒๐๐.- 
๓๐๐.- 

 

    

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบกจิการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ 



๙ 

 

 
 

ล ำดับที่ 
 

ประเภทกำรค้ำ 
ค่ำธรรมเนียมฉบับละ 

ไม่เกิน/บำทต่อปี 
 

หมำยเหตุ 
๗. กำรเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอำนม กำรรีดเอำนม ๒๐๐ 

 
 

๘. กำรท ำเนย เนยเทียม ๔๐๐ 
 

 

๙. กำรฆ่ำห่ำน เป็ด ไก่ 
ก. โดยใช้เครื่องจักร 
ข. โดยไม่ใช้เครื่องจักร 

 
๓๐๐ 
๒๐๐ 

 

ยกเว้นกำรฆ่ำในภัตตำคำร
โรงแรมหรือร้ำนขำยข้ำวแกง
เพื่อปรุงอำหำร 

๑๐. กำรฟอกหนังสัตว์และกำรสะสมหนังสัตว์เป็น
แผ่นที่ฟอกแล้ว 

 
๑,๐๐๐ 

 

 

๑๑. กำรสะสมเขำสัตว์ กระดูกสัตว์ ขนสัตว์ หนังสัตว์  ๑,๐๐๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                                                                                                                                                                                  

 



๑๐ 

 

 
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดหญ้ำ 

เรื่อง 

กำรควบคุม เลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖2 

 

 

 

 

ของ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำดหญ้ำ 

อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี  จังหวัดกำญจนบุรี 


