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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลสระส่ีเหล่ียม 
เร่ือง   การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยมโดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยมและนายอําเภอพนัสนิคม  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ ให้ เ รียกว่า   “ข้อ บัญญัติอง ค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่ เหลี่ ยม   
เร่ือง  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยมนับแต่วันถัดจาก
วันที่ได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วข้อบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
  “การเลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  การมีสัตว์ไว้ในครอบครอง  และดูแลเอาใจใส่

บํารุงรักษาตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 
  “การปล่อยสัตว์”  หมายความว่า  การสละการครอบครองสัตว์  หรือปล่อยให้อยู่นอก

สถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม 
  “สถานที่เลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  คอกสัตว์  กรงสัตว์  ที่ขังสัตว์  หรือสถานที่ 

ในลักษณะอื่นที่ใช้เลี้ยงในการควบคุมสัตว์เลี้ยง 
  “เจ้าของสัตว์”  หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน 

และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
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  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยม 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๕ ในพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยมเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์  

ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ปลา 
  (๒)  ม้า 
  (๓)  ลา  ล่อ 
  (๔)  โค 
  (๕)  กระบือ 
  (๖)  สุกร 
  (๗)  แพะ 
  (๘)  กบ 
  (๙)  กวาง 
  (๑๐)  ห่าน 
  (๑๑)  เป็ด 
  (๑๒)  ไก่ 
  (๑๓)  สุนัข 
  (๑๔)  แมว 
  (๑๕)  งู 
  (๑๖)  จระเข้ 
  (๑๗)  นก 
  (๑๘)  สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ 
  (๑๙)  สัตว์ที่เป็นพาหะนําโรคหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือเป็นอันตราย 

ต่อประชาชนตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 
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ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดประเภทและชนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยงเพิ่มเติม  
ทั้งนี้  โดยอาจควบคุมการเลี้ยงเฉพาะในเขตท้องที่หนึ่งหรือเต็มพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยม 

ข้อ ๖ ห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ตามข้อ  ๕  ในพื้นที่ซึ่งเป็นที่หรือทางสาธารณะ  เช่น   
ถนนสาธารณะทุกสาย  หรือทางเดินรถไป  บริเวณสถานที่ราชการทุกแห่ง  บริเวณแม่น้ําทุกสาย  เป็นต้น 

ข้อ ๗ นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้วเจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ม่ันคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิด

ของสัตว์และขนาดเพียงพอแก่การดํารงชีวิตของสัตว์มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ  มีระบบ
การระบายน้ําที่ถูกสุขลักษณะ  และมีระบบบําบัดของเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกสุขลักษณะ 

  (๒)  รักษาสถานท่ีเลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ 
  (๓)  กําจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ 
  (๔)  จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์  เพื่อป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คน

โดยสัตวแพทย์ 
  (๕)  ใหเ้ลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน 
  (๖)  ไม่เลี้ยงสัตว์ในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 
  (๗)  ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุรําคาญต่อผู้อื่น 
  (๘)  ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น

รวมทั้งข้อบังคับ  ระเบียบและคําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยม   
ข้อ ๘ กรณีการเลี้ยงสัตว์  ซึ่งดําเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์  หรือเลี้ยงสัตว์ 

เป็นจํานวนมาก  เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามข้อ  ๗  อย่างเคร่งครัด   
เพื่อการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์  และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกัน
อันตรายจากเชื้อโรคหรือเหตุรําคาญอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์  ดังนี้ 

  (๑) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานท่ีเลี้ยงสัตว์ต้องทํารางระบายนํ้า   
รับน้ําโสโครกไปให้พ้นจากที่นั้น  โดยสะดวกและเหมาะสม 

  (๒) การระบายน้ําเสียต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้แหล่งน้ําสาธารณะ 
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  (๓) ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บหรือบําบัดน้ําเสียให้เหมาะสม  ทั้งนี้  ต้องไม่ทําให้เกิด
กลิ่นเหม็นสร้างความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อาศัยข้างเคียง 

  (๔) ต้องทําความสะอาด  กวาดล้างสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ 
  (๕) ต้องรักษาสถานที่  อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวัน  แมลงสาบ  ยุง  หรือสัตว์ 

นําโรคอื่น ๆ  และต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์  เคร่ืองใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ 
  (๖) ต้องมีที่รองรับมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 
ข้อ ๙ หลักจากที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับให้ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตามข้อ  ๘  ต้องได้รับ

ความยินยอมจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้นต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าสถานที่เลี้ยงสัตว์นั้นเป็นบริเวณที่โปร่ง  

อากาศถ่ายเทสะดวก  มีต้นไม้ให้ร่มเงาพอสมควร  ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  
สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ  ในระยะที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพ  และไม่ก่อเหตุ
รําคาญต่อชุมชน  โดยต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวและแหล่งน้ําสาธารณะในระยะ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  สําหรับสถานประกอบการเลี้ยงสัตว์น้อยกว่า  ๕๐  ตัว  ต้องมีระยะห่างในระยะ 
ที่ไม่ก่อให้เกิดความรําคาญต่อชุมชนใกล้เคียง 

  (๒)  สําหรับสถานประกอบการเลี้ยงสัตว์  ตั้งแต่  ๕๐ - ๕๐๐  ตัว  ต้องมีระยะห่าง 
ไม่น้อยกว่า  ๕๐  เมตร 

  (๓)  สําหรับสถานประกอบการเลี้ยงสัตว์  ตั้งแต่  ๕๐๐ - ๑,๐๐๐  ตัว  ต้องมีระยะห่าง 
ไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร 

  (๔)  สําหรับสถานประกอบการเลี้ยงสัตว์  ตั้งแต่  ๑,๐๐๐  ตัวขึ้นไปต้องมีระยะห่าง 
ไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  เมตร 

ผู้ขออนุญาตดังกล่าวให้ ย่ืนคําร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่ กําหนด 
พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้  อย่างละ  ๑  ชุด 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
  (๒)  สําเนาทะเบียน 
  (๓)  หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน 
  (๔ )  เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม   

เพื่อประกอบการพิจารณา 



 หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๑   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็นโรค  อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของบุคคลท่ัวไปให้เจ้าของสัตว์แยกหรือกักสัตว์นั้นไว้ต่างหาก  และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขทราบ  และต้องปฏิบัติตามคําแนะนําโดยเคร่งครัด 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ เจ้ าพนักงานท้องถิ่นผู้ที่ ได้ รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้อง ถ่ิน   
หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขพบสัตว์ในพื้นที่ตามข้อ  ๕  โดยไม่ปรากฏเจ้าของให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  มีอํานาจจับสัตว์และนําสัตว์ 
ไปกักไว้ในที่สําหรับสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน  หรือกรณีสัตว์นั้น 
อาจเป็นอันตรายต่อประชาชนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควร   
ในระหว่างการจับสัตว์  หากสัตว์วิ่งหนีหรือเกิดอุบัติเหตุอื่นใดต่อสัตว์ก็ตาม  หากเป็นเหตุที่โดยพฤติการณ์
ต้องเกิดขึ้นและเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว  ทางองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยมจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ  ทั้งสิ้น 

กรณีตามวรรคหนึ่ง  ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นต่อบุคคลที่สาม  อันเนื่องมาจากการกระทําดังกล่าว  
บุคคลที่สามย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้  โดยองค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยมจะพิจารณา 
ไล่เบ้ียความผิดตามข้อเท็จจริง 

ข้อ ๑๒ เม่ือได้จับสัตว์มากักไว้ตามความในข้อ  ๑๑  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะปิดประกาศแจ้งให้
เจ้าของทราบและให้มารับสัตว์คืนไปภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้จับสัตว์มากักไว้โดยประกาศไว้   
ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยมหรือที่เปิดเผย   

เม่ือพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้วไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของให้สัตว์นั้น 
ตกเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยม 

ข้อ ๑๓ กรณีที่กักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่นหรือต้องเสียค่าใช้จ่าย 
เกินสมควรเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามสมควรแก่กรณีก่อนถึงกําหนด 
สิบห้าวันก็ได้เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาด 
และค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาเงินนั้นไว้แทนสัตว์ที่จําหน่ายไป 
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กรณีสัตว์นั้นตายหรือเจ็บป่วยหรือไม่สมควรจําหน่ายต่อไป  หรือเป็นโรคติดต่อที่อาจเป็นอันตราย
แก่สัตว์อื่น ๆ  หรือเม่ือสัตวแพทย์หรือปศุสัตว์อําเภอได้ตรวจสอบและให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 

ข้อ ๑๔ สัตว์ใดที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกักไว้  ในกรณีที่เจ้าของสัตว์แสดงหลักฐานรับคืนไป
ภายในกําหนดตามข้อ  ๑๒  เจ้าของสัตว์จะต้องเสียค่าเลี้ยงดูตามจํานวนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จ่ายจริง 

ข้อ ๑๕ หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
กฎกระทรวง  หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้
หรือคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ินที่กําหนดไว้เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
มีอํานาจสั่งให้เจ้าของสัตว์แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้  และถ้าเจ้าของสัตว์ไม่แก้ไขหรือถ้าการเลี้ยงสัตว์
หรือปล่อยสัตว์นั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ 
ของประชาชนนอกจากจะต้องระวางโทษปรับตามข้อบัญญัตินี้แล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจจับสัตว์
และนําสัตว์ไปกักไว้ในที่สําหรับกักสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้น
หยุดเลี้ยงสัตว์ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตราย 
แล้วก็ได้ 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหน่ึงให้กําหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคําสั่งไว้ 
ตามสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวันเว้นแต่เป็นกรณีมีคําสั่งให้หยุดดําเนินการทันที 

ข้อ ๑๖ กรณีการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน
รําคาญต่อผู้อื่น  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์  หรือผู้ครอบครอง
สถานที่เลี้ยงสัตว์ระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันควร  และถ้าเห็นสมควรจะให้กระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับ
เหตุรําคาญนั้น  หรือสมควรกําหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรําคาญนั้น  หรือสมควรกําหนดวิธีการ 
เพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตให้ระบุไว้ในคําสั่งนั้น 

ข้อ ๑๗ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ .ศ .   ๒๕๓๕   
และข้อบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาให้ถ้อยคําหรือแจ้งข้อเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจง 
เป็นหนังสือหรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 
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  (๒)  เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก  
หรือในเวลาทําการเพื่อตรวจสอบ  หรือควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในการนี้ให้มีอํานาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือหรือหลักฐาน   
ที่เก่ียวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น 

    (๓)  แนะนําให้เจ้าของสัตว์ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติหรือตามพระราชบัญญัติ 
ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามเง่ือนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
การแจ้งหรือตามข้อบัญญัตนิี้ 

    (๔)  ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ  ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน  
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินคดีหรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีจําเป็น 

    (๕)  เก็บหรือนําสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ  ที่สงสัยว่าไม่ถูกสุขลักษณะ  หรืออาจ
ก่อให้ เ กิดเหตุ รําคาญจากอาคารหรือสถานที่ ใด ๆ  เป็นปริมาณพอสมควร  เพื่อเป็นตัวอย่าง 
ในการตรวจสอบได้โดยไม่ต้องใช้ราคา 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามวรรคหนึ่งในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยม  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเร่ืองก็ได้ 

ข้อ ๑๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจปรับได้ 
ตามอัตราที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นสมควร  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินค่าปรับตามที่พระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กําหนดไว้ 

ข้อ ๑๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่ เหลี่ยมเป็นผู้ รักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สมบัติ  นรวรา 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยม 

(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น)  ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยม 



 
      บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสระส่ีเหล่ียม 

เรื่อง  การควบคุมการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 
บาท สตางค 

 1.  กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว   

1 การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง 

การเลี้ยงมา  โค  กระบือ ลา ลอ แพะ 
 ก.  จํานวน  5  ตัว  ถึง  99  ตัว 

 ข.  จํานวน  ตั้งแต  100  ตวัข้ึนไป 

 
 

- 
200 

 
 

- 
- 

2 การเลี้ยงสุกร   

  ก.  จํานวน  15 - 100  ตัว - - 
  ข.  จํานวน  ตั้งแต  101 - 200  ตัวข้ึนไป 100 - 
  ค. จํานวน 201 ตัวข้ึนไป 300 - 

3 การเลี้ยงหาน  เปด  ไก   
     ก.  จํานวนไมเกิน  100  ตัว - - 

  ข.  จํานวนตั้งแต  101 - 500  ตัว 100 - 
  ค.  จํานวนตั้งแต  501 - 2,000  ตัว 200 - 
  ง.  จํานวนตั้งแต  2,001 - 5,000  ตวั 300 - 
  จ.  จํานวนตั้งแต  5,001  ตวัข้ึนไป 500 - 

4 การเลี้ยงแมลง กระชัง เพ่ือการคา 300 - 
5 การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม 300 - 
6 การเลี้ยงจระเข 1,000 - 
7 การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใด  อันมี

ลักษณะทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือเพ่ือประโยชน
ของกิจการนั้น  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรง 

หรือทางออมหรือไมก็ตาม 

3,000 - 

 
 
 
 
 
 


