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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท
เรื่อง กิจการโรงฆาสัตว
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท วาดวยกิจการโรงฆาสัตว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แ กไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบมาตรา ๔
มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๓๕
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท
โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาทและนายอําเภอชนแดน จึงตราขอบัญญัติไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท เรื่อง กิจการ
โรงฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๖๐”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินใี้ หใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาทใหใชบังคับตัง้ แตวนั ถัด
จากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“สัตว” หมายความวา สัตวที่มิใชสัตวปา และหมายความเฉพาะโค กระบือ แพะ
แกะ สุกร และสัตวอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“เนื้อสัต ว ” หมายความวา เนื้อหรือสว นอื่น ของสัต วที่ต ายแลว ซึ่งมิไดป รุงแตง
ใหเปนอาหารหรือมิไดปรุงแตงเพื่อใหคงอยูไมเปอยเนา ทั้งนี้ ไมวาจะอยูในรางแหงสัตวนั้นหรือชําแหละแลว
“โรงพักสัตว” หมายความวา สถานที่พักสัตวหรือกักสัตวกอนทําการฆา
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“โรงฆาสัตว” หมายความวา สถานที่ที่กําหนดใหทําการฆาสัตวตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๖๐
“ผูไดรับใบอนุญาต” หมายความวา ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการโรงฆาสัตวและโรงพักสัตวนั้น
“พนักงานโรงฆา” หมายความวา ผูที่ทํางานอยูในโรงฆาสัตวหรือผูปฏิบัติงาน
“มลพิษทางเสียง” หมายความวา สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความวา สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความวา สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้ํา” หมายความวา สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความวา โรงฆาสัตว โรงพักสัตว หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคล
อาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“พนักงานตรวจโรงสัตว” หมายความวา ผูซึ่งผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แตงตั้ง ใหมีอํานาจหนาที่ตรวจโรคสัตว หรือตรวจเนื้อสัต ว ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัต ว
และจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. ๒๕๖๐
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งราชการสวนทองถิ่นแตงตั้งใหปฏิบัติการ
ตามขอบัญญัตินี้
ขอ ๕ ใหกิจการโรงฆาสัตวเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท
ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย
วาดวยการผังเมือง หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ หรือสถานประกอบกิจการใด
ที่เขาขายเปนโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย แลวแตกรณี
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ขอ ๗ โรงฆาสัตวและโรงพักสัตวตองตั้งอยูหางจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หอพัก หรือสถานที่อื่น ๆ ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัย อันกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกประชาชน
ผูอยูอาศัยใกลเคียง
ขอ ๘ โรงฆาสัตวและโรงพักสัตวตองมีลักษณะอาคารตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) พื้นหองฆาสัตวตองเปนพื้นคอนกรีตหรือวัสดุที่ไมดูดซึมน้ํา ไมดูดกลิ่น ไมเปนพิษ
ไมมีรอยแตก ไมลื่น พื้นตองลาดเอียง ไมมีน้ําขัง ใหถูกตองตามมาตรฐานของกรมปศุสัตวและมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๒) ฝาผนังและเพดานหองฆาสัตว ใหใชวัสดุที่มีผิวเรียบเพื่อปองกันมิใหเกิดสิ่งสกปรก
เกาะติดไดและตองเปนวัสดุที่ลางและความสะอาดไดงาย ใหถูกตองตามมาตรฐานของกรมปศุสัต ว
และมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๓) มีหองเก็บอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช โดยเฉพาะและหองน้ํา หองสวมตองแยก
ออกเปนสัดสวนตางหาก ใหถูกตองตามมาตรฐานของกรมปศุสัตวและมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
(มกอช.) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๔) มีแสงสวางทั้งที่เปนแสงธรรมชาติ และแสงไฟฟาเพียงพอไมนอยกวา ๒๐๐ ลักซ
โดยไมทําใหการมองเห็นสีของเนื้อสัตวเปลี่ยนไป ใหถูกตองตามมาตรฐานของกรมปศุสัตวและมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๕) จัดใหมีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยที่ชองระบายอากาศไมนอ ยกวา ๑ ใน ๑๐
ของพื้นที่หอง หรืออาจจัดใหมีพัดลมระบายอากาศเพิ่มเติมไดตามความจําเปน ใหถูกตองตามมาตรฐาน
ของกรมปศุสัตวและมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๖) เครื่องมือที่ตดิ ตั้งประจําที่ตองติดตัง้ ใหหา งจากฝาผนังหรือเพดานอยางนอย ๓๐ เซนติเมตร
เพื่อความสะอาดตอการตรวจสอบและความทําความสะอาดจําเปนใหถูกตองตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว
และมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๙ โรงฆาสัตวที่พนักงานโรงฆาสัตวอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน ที่ลางตามฉุกเฉิน ตามความจําเปนและเหมาะสม
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กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย
วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๐ โรงฆาสัตวและโรงพักสัตวตองมีการเก็บ รวบรวม หรือจํากัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
และการปองกันเหตุรําคาญ ดังนี้
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท
มูลฝอยรวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ
(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่และตอง
ดําเนินการใชถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๔) มีการกําจัดกลิ่นหรือเสียงที่เกิดขึ้นจากโรงฆาสัตว โรงพักสัตวและการฆาสัตว
โดยมิใหเปนเหตุรําคาญ หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียง
(๕) มีระบบระบายน้ําทิ้งที่มีประสิทธิภาพและหามระบายน้ําทิ้งออกจากโรงฆาสัตว
โรงพักสัตวจนกวาจะมีการบําบัดน้ําเสีย
(๖) ตองมีบอบําบัดน้ําเสียที่มีคุณภาพและหางจากอาคารผลิตพอสมควร
ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของโรคติดตอ
ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ดังนี้
(๑) ตองมีการกําจัดแมลง นก สัตว ประเภทฟนแทะ และสัตวมีพิษทั้งภายใน
และบริเวณโรงพักสัตวอยางสม่ําเสมอ
(๒) ยาฆาแมลงจะตองเปนชนิดกฎหมายใหใชในโรงงานผลิตภัณฑอาหาร และใช
อยางระมัดระวังไมใหปนเปอนกับเนื้อสัตว และปฏิบัติตามคําแนะนําการใชยาอยางเครงครัด
ขอ ๑๒ โรงฆาสัตวและโรงพักสัตวตองจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยเปนสัดสวน
และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ ดังนี้
(๑) เครื่องมือ อุปกรณ โตะ หรืออุปกรณที่เกี่ยวของในโรงฆาสัตว โรงพักสัตว
ตองทําความสะอาดและฆาเชื้อโรค กอนและหลังปฏิบัติงาน ระหวางปฏิบัติงานตองทําความสะอาด
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(๒) จัดใหมีการทําความสะอาดโรงฆาสัตวเปนประจําทุกวัน ประจําสัปดาหหลังการฆาสัตว
หากพบวามีโรคระบาดสัตวใหทําการฆาเชื้อโรค และความสะอาดโรงฆาสัตว รวมถึงแจงพนักงานเจาที่
ทราบทันทีเพื่อปองกันโรคระบาดสัตว
(๓) สบู สารซักฟอกและสารฆาเชื้อโรคตองเปนชนิดที่กฎหมายอนุญาตใหใชใน
โรงงานผลิตภัณฑอาหารและตองระมัดระวังไมใหปนเปอนกับเนื้อสัตว
(๔) น้ําที่ใชลางซากสัตวและน้ําแข็งที่ใชรักษาคุณภาพเนือ้ สัตวตอ งสะอาด ตามมาตรฐาน
ที่กฎหมายกําหนดและมีอยางเพียงพอ
ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพื่อความปลอดภัย ดังนี้
(๑) มีเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย
หรือสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย
และกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๕ สถานประกอบกิ จ การใดที่ มี ก ารประกอบกิ จ การอาจก อ ให เ กิ ด มลพิ ษ ทางเสี ย ง
หรื อ ความสั่ น สะเทื อ นมลพิ ษ ทางอากาศ มลพิ ษ ทางน้ํ า ของเสี ย อั น ตราย หรื อ มี ก ารใช ส ารเคมี
หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปน
อันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง
ขอ ๑๖ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอ บัญญัตินมี้ ีผลใชบงั คับ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ
ตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ ๕ ในลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
ในการออกใบอนุญาต พนักงานเจาหนาที่อาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพือ่ ปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได
ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว
ขอ ๑๗ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ ๕ ในลักษณะที่เปนการคา
ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ ยื่นตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อดําเนินการ

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง

หนา้ ๑๖๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ขอรับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมปศุสัตวหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ขอ ๑๘ ผู ไ ดรั บ ใบอนุญ าตต องแสดงใบอนุญ าตไว โ ดยเป ด เผยและเห็ น ง าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๑๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย เสียหาย หรือถูกทําลาย ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับ
ใบแทนใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ใบอนุญาตสูญหาย เสียหายหรือถูกทําลาย
การออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ขอ ๒๐ ผูใดมีความประสงคจะฆาสัตวใหแจงจํานวนสัตวที่จะฆา วันและเวลาที่จะดําเนินการ
ฆาและชื่อของโรงฆาสัตวตามแบบที่กําหนดไวตอพนักงานเจาหนาที่ และเสียอากรการฆาสัตวตามอัตรา
ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่ง ใหพนักงานเจาหนาที่ออกหลักฐานการรับแจง
เปนหนังสือใหแกผูที่ประสงคจะฆาสัตว โดยกําหนดวันและเวลาในการฆาสัตวดังกลาวตามแบบที่กําหนดไว
ขอ ๒๑ ในกรณีตอไปนี้ จะฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวไดแตตองปฏิบัติตามขอกําหนด ดังนี้
(๑) การฆาสัตวซึ่งตองฆา ณ ที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ ตามพิธีกรรมทางศาสนา
(๒) การฆาสัตวในทองที่ซึ่งผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่นั้นประกาศเปนครั้งคราว
วาเปนทองที่กันดาร และจําเปนตองฆาสัตวในทองที่นั้น
(๓) การฆาสัตวในกรณีที่มีเหตุสมควรเปนพิเศษ
ขอ ๒๒ ใหผูที่ประสงคจะฆาสัตวนําสัตวไปยังโรงพักสัตวและจะตองฆาสัตวนั้นในโรงฆาสัตว
ตามวันและเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดตามขอ ๒๐ วรรคสอง
ขอ ๒๓ หามมิใหผูใดนําสัตวออกจากโรงพักสัตวหรือโรงฆาสัตว เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่
ขอ ๒๔ ในกรณีที่พนักงานตรวจโรคสัต วมีเหตุควรสงสัยวาสัตวที่จะฆานั้นเปนโรคระบาด
หรือเปนโรคหรือมีลักษณะไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตวเชนนั้นเปนอาหาร ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
สั่งงดการฆาสัตวและแยกสัตวนั้นไวเพื่อตรวจพิสูจนได

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง
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๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ภายหลังที่ไดทําการตรวจพิสูจนแลว พนักงานเจาหนาที่อาจมีคําสั่งใหดําเนินการฆาสัตวนั้นได
ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวที่จะฆานั้นเปนโรคระบาดหรือเปนโรคหรือมีลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
วาไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตวเชนนั้นเปนอาหาร ใหพนักงานเจาหนาที่คืนเงินอากรและคาธรรมเนียม
สําหรับโรงฆาสัตวใหแกผูที่ประสงคจะฆาสัตวนั้น
ขอ ๒๕ เมื่อไดฆาสัตวแลวหามมิใหผูใดนําเนื้อสัตวออกจากโรงฆาสัตวกอนที่พนักงานเจาหนาที่
ประทับตรารับรองใหจําหนายที่เนื้อสัตวนั้นแลว
ในกรณีที่ปรากฏแกพนักงานตรวจโรคสัตววาเนื้อสัตวของสัตวที่ไดฆาเปนโรคและหรือมีลักษณะ
ไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตวเชนนั้นเปนอาหาร ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจทําลายเนื้อสัตวนั้นเสียทั้งตัว
หรือบางสวนหรือจัดทําใหเปนเนื้อสัตวที่ควรใชเปนอาหารเสียกอนได
ขอ ๒๖ ผูใดประสงคจะจําหนายเนื้อสัตวของสัตวที่ตายเอง หรือที่มิไดถูกฆาตามขอบัญญัตินี้
ใหนําเนื้อสัตวของสัตวนั้นซึ่งอยูในสภาพที่ยังมิไดชําแหละไปใหพนักงานตรวจโรคสัตวตรวจ หรือในกรณี
มีเหตุสมควรจะขอใหพนักงานตรวจโรคสัตวไปตรวจเนือ้ สัตวนั้นก็ได ทั้งนี้ โดยเสียคาธรรมเนียมตามอัตรา
ที่กําหนดไวทายขอบัญญัตนิ ี้ เมื่อพนักงานตรวจโรคสัตวไดตรวจแลวเห็นวาเปนเนื้อสัตวที่ควรใชเปนอาหารได
ก็ใหพนักงานเจาหนาที่ประทับตรารับรองใหจําหนายที่เนื้อสัตวนั้นแลวจึงใหจําหนายได
ในกรณีที่พนักงานตรวจโรคเห็นวาไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตวนั้นเปนอาหารใหนําขอ ๒๕ วรรคสอง
มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๒๗ บรรดาคา อากร คาธรรมเนีย มและคาปรับ ตามขอ บัญ ญัตินี้ ใหเ ปน รายไดข อง
องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท
ขอ ๒๘ หามมิใหผูใดจําหนายหรือมีไวเพื่อจําหนายซึง่ เนือ้ สัตวที่ถกู ฆาโดยมิไดแจงตามขอ ๒๐
ขอ ๒๙ ผูใดไมปฏิบัติตามขอ ๑๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
ขอ ๓๐ ผูรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ผูใดไมปฏิบัติตามขอ ๑๙
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
ขอ ๓๑ ผูใดไมปฏิบัติตามขอ ๒๑ ขอ ๒๒ ขอ ๒๓ หรือขอ ๒๙ ตองระวางโทษปรับ ดังนี้
(๑) ถาเปนโคหรือกระบือ ปรับตัวละไมเกินหาพันบาท เรียงตามรายตัวสัตวที่ฆา
(๒) ถาเปนสัตวนอกจากโคหรือกระบือ ปรับตัวละไมเกินสองพันหารอยบาทเรียงตาม
รายตัวสัตวที่ฆา

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง
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ขอ ๓๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาทเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สมเดช ธรรมมา
นายกองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท

บัญชีอัตราอากรและคาธรรมเนียม
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท
เรื่อง กิจการโรงฆาสัตว พ.ศ. ๒๕๖๐
1. อากรการฆาสัตว
โค
กระบือ
สุกร
สุกรที่มีน้ําหนักต่ํากวา 22.5 กิโลกรัม
แพะ หรือแกะ
สัตวอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ

12
15
10
5
4
4

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

2. คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว
โค
กระบือ
สุกร
แพะ หรือแกะ
สัตวอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ
ตัวละ

12
15
15
4
4

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3. คาธรรมเนียมโรงพักสัตว

ตัวละ

3

บาท

4. คาธรรมเนียมการประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตวของสัตวที่ตายเองหรือที่มิไดถูกฆาตามขอบัญญัตินี้
(ก) คาพาหนะของพนักงานตรวจโรคสัตวตามระเบียบวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการทางราชการ
(ข) คาเบี้ยเลี้ยงของพนักงานตรวจโรคสัตวตามระเบียบวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการทางราชการ
(ค) คาธรรมเนียมการประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตว
โค
ตัวละ
12 บาท
กระบือ
ตัวละ
15 บาท
สุกร
ตัวละ
10 บาท
สุกรที่มีน้ําหนักต่ํากวา 22.5 กิโลกรัม ตัวละ
5 บาท
แพะ หรือแกะ
ตัวละ
4 บาท
สัตวอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ตัวละ
4 บาท
5. คาธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว
โรงพักสัตว และการฆาสัตว

ฉบับละ

๒๐๐ บาท

6. คาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต

ฉบับละ

๕๐ บาท

