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คู่มือส ำหรับประชำชน: ข้อบัญญัตติ ำบล เร่ือง กำรควบคุมกำรเลีย้งสัตว์และปล่อยสัตว์ พ.ศ.2547 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ อ าเภอทา่เรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: ข้อบญัญัตติ าบล เร่ือง การควบคมุการเลีย้งสตัว์และปล่อยสตัว์ พ.ศ.2547 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัการสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ข้อบญัญตัิต าบล เร่ือง การควบคมุการเลีย้งและปลอ่ยสตัว์ 
พ.ศ.2547 องค์การบริหารส่วนต าบลทา่เจ้าสนกุ  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  1 ชัว่โมง  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ข้อบญัญัติต าบล เร่ือง การควบคมุการเลีย้งสตัว์และปลอ่ยสตัว์ พ.ศ.2547  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนกุ/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (สอบถามข้อมูลไดที้ ่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนกุ  อ าเภอท่าเรือ  จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 0-3576-0436 ต่อ 13) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 29 แหง่พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535 องค์การบริหารสว่นต าบลท่าเจ้า
สนกุ ออกข้อบญัญตัไิว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนกุ และนายอ าเภอทา่เรือ จงึตรา
ข้อบงัคบัขึน้ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
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ข้อ 1 ขอับญัญัตนีิเ้รียกวา่ &quot;ข้อบญัญัติต าบล เร่ือง การควบคมุการเลีย้งสตัว์และปลอ่ยสตัว์ พ.ศ.2547&quot; 
 
ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบญัญัตนีิ ้ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนกุ เม่ือได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ท่ีท าการองค์การ
บริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ แล้ว 
 
ข้อ 3 ข้อบญัญ ัตนีใ้ห้ใช้แก่ 
 
(1) การเลีย้งและปล่อยสตัว์ของทางราชการ 
 
(2) การเลีย้งสตัว์ของผ้  ู ได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุสภาพ 
 
ข้อ 4 ในข้อบญัญ ตนีิ ้
 
การเลีย้งสตัว์ หมายความวา่ การมีสตัว์ไว้ในครอบครองและด แลเอาใจใส่บ ารุง ตลอดจนให้อาหารเป็้นอาจิณ 
 
เจ้าของสตัว์ หมายความรวมถึง ผ้  ู ครอบครองสตัว์ด้วย 
 
สถานท่ีเลีย้งสตัว์ หมายความวา่ คอกสตัว์ กรงสตัว์ ท่ีขงัสตัว์ 
 
ข้อ 5 ให้องค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ เป็นเขตควบคมุการเลีย้งสตัว์ ดงัตอ่ไปนี  ้
 
(1) ช้าง 
 
(2) ม้า 
 
(3) โค 
 
(4) กระบือ 
 
(5) สกุร 
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(6) แพะ 
 
(7) แกะ 
 
(8) หา่น 
 
(9) เป็ด 
 
(10) ไก่ ยกเว้น ไก่พืน้เมืองท่ีมิใชเ่ลีย้งเป้นการค้า 
 
(11) สนุขั 
 
(12) แมว 
 
(13) ง  
 
(14) จระเข้ 
 
(15) นก 
 
ให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ มีอ านาจก าหนดประเภทและชนิดของสตัว์ท่ีควบคมุการเลีย้งเพ่มิเติม ทัง้นี ้
อาจควบคมุการเลีย้งเฉพาะในสว่นใดหรือทัง้หมดของพืน้ท่ีในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ 
 
ข้อ 6 นอกจากการเลีย้งสตัว์ปกติวิสยัแล้ว เจ้าของสตัว์จะต้องปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้
 
(1) จดัให้มีสถานท่ีเลีย้งสตัว์ท่ีมัน่คงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสตัว์และมีขนาดเพียงพอแก่การ
ด ารงชีพของสตัว์ มีแสงสวา่ง และการระบายอากาศท่ีเพียงพอ มีระบบการระบายน า้และสิ่งโสโครกท่ีถ กสขุลกัษณะ 
 
(2) รักษาสถานท่ีเลีย้งสตัว์ให้สะอาดอย่  ู เสมอ 
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(3) ก าจดัซากสตัว์และม ลสตัว์ให้ถ กสขุลกัษณะ 
 
(4) จดัให้มีการสร้างภ มิคูุ้มกนัโรคในสตัว์เพ่ือป้องกนัโรคสตัว์ติดคน 
 
(5) ให้เลีย้งสตัว์ภายในสถานท่ีของตนเอง 
 
(6) ไมเ่ลีย้งสตัว์ในสถานท่ีท่ีนายกองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ ก าหนด 
 
ข้อ 7 กรณีมีเหตอุนัควรสงสยัวา่สตัว์ท่ีเลีย้งนัน้เป็นโรคอนัตรายตอ่สขุภาพของบคุคลทัว่ไป ให้เจ้าของสตัว์แยกกกัสตัว์ 
นัน้ไว้ตา่งหากและแจ้งให้องค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ ทราบ และต้องปฏิบตัิตามค าแนะน าขององค์การบริหาร
สว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ 
 
ข้อ 8 ให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ มีอ านาจก าหนดเขตควบคมุการปลอ่ยสตัว์เฉพาะในส่วนหนึง่สว่นใด
หรือทัง้หมดของพืน้ท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนกุ 
 
ข้อ 9 เจ้าของสตัว์จะต้องควบคมุด แลสตัว์ของตนมิให้ก่ออนัตรายหรือเหตรุ าคาญแก่ผ้  ู อ่ืน 
 
ข้อ 10 ผ ้ใดฝ่าฝืนข้อบญัญัตินี ้ต้องระวางโทษตามท่ีบญัญตัไิว้ในบทก าหนดโทษ แห่ง พ.ร.บ.การสาธารณสขุ พ.ศ.2535 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผ้  ู แจ้ง ย่ืนเอกสารการเลีย้ง
สตัว์ และปลอ่ยสตัว์ให้
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
 

20 นาที องค์การบริหาร
สว่นต าบลทา่เจ้า
สนกุ อ าเภอ
ทา่เรือ จงัหวดั
พระนครศรีอยธุย
า 

(องค์การบริหาร
สว่นต าบลทา่เจ้า
สนกุ  อ าเภอ
ทา่เรือ  จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา
) 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีด าเนินการ 40 นาที องค์การบริหาร (องค์การบริหาร
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
เสนอนายกองค์การบริหาร
สว่นต าบลทา่เจ้าสนกุลง
นาม 
 

สว่นต าบลทา่เจ้า
สนกุ อ าเภอ
ทา่เรือ จงัหวดั
พระนครศรีอยธุย
า 

สว่นต าบลทา่เจ้า
สนกุ  อ าเภอ
ทา่เรือ  จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา
) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   1 ชัว่โมง 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 1 1 ฉบบั - 

2) 
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

กรมกำรปกครอง 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
เอกสำรแสดง
ควำมเป็นเจ้ำของ
สตัว์ 

- 1 1 ฉบบั - 

2) 
แผนผงัแสดง
บริเวณ 

- 1 1 ฉบบั - 

3) หนงัสือมอบ - 1 1 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อ ำนำจให้ใช้
สถำนท่ี 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ท่ีท าการองค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ  อ าเภอทา่เรือ  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

หมายเหตุ (0-3576-0436 ต่อ 12) 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศ นย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 23/07/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้า

สนกุ อ าเภอทา่เรือ จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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