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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ในการเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 

เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖1 

----------------------------------------------- 

 

หลักการ 

เพื่อเป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑเ์กี่ยวกับการควบคุมการเลีย้งและปล่อยสัตว์ เพื่อมิให้

ก่อให้เกิดเหตุร าคาญและป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ จึงได้

จัดท าขอ้บัญญัติ การควบคุมการเลีย้งหรอืปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 

 

 

เหตุผล 

ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ เป็บชุมชนที่มีขนาดใหญ่ มีการขยายตัวอย่าง

รวดเร็ว และมีการเลี้ยงสุนัขและแมวเป็นจ านวนมาก ซึ่งในบางครั้งเจ้าของสุนัขและแมวยังไม่มีความ

ตระหนักในเรื่องการดูแล รักษาเลี้ยงดูและควบคุมการปล่อยสุนัขและแมว ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสุนัขกัดท า

ร้ายผู้อื่นที่มิใชเ่จ้าของ หรอือาจเกิดโรคติดตอ่จากสุนัขหรือแมวสู่คน เพื่อเป็นการดูแลรักษาสุขภาวะความ

เป็นอยู่ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตบลบ้านไร่ให้ดีขึ้น ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับเหตุ

เดือดร้อนจากการเลี้ยงสัตว์ ควบคุมโรคระบาด มลภาวะและสภาพแวดล้อมเป็นพิษและกก าหนด

มาตรการในการควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสุนัขและแมว จงึได้ตราข้อบัญญัติเรื่องนีข้ึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

ข้อบัญญัติองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านไร่ 

เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสัตว์  พ.ศ. ๒๕๖1 

----------------------------------------------- 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ เรื่อง การควบคุม

การเลีย้งหรอืปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 ขึน้บังคับใช้ 

อาศัยอ าความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไข

เพิ่มเติม มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่

แก้ไขเพิ่มเติมประกอบกับมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไข

เพิ่มเติมซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านไร่  และความเห็นชอบของนายอ าเภอเทพสถิต จึงได้ตราข้อบัญญัติขึน้ไว้ดังนี ้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ เรื่อง การ

ควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖1” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติ  นีใ้ห้ใชบ้ังคับเมื่อพ้นก าหนดเวลา 7 วัน  นับแต่วันประกาศโดยเปิดเผย 

ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่  เป็นต้นไป  

ข้อ ๓ บรรดา ข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ก าหนด

ไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้หรอืซึ่งขัดแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน   

** ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ มิใหใ้ช้บังคับแก่ 

(1) การเลีย้งหรอืปล่อยสัตว์ของทางราชการ 

(2) การเลีย้งสัตว์ของผู้ใดได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ข้อ 5 ในข้อบัญญัตินี้ 

“สัตว์” หมายถึง สุนัขและแมว 

“ การเลี้ยงสัตว์ ” หมายถึง  การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่บ ารุงรักษา 

ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจณิ 

“ เจ้าของสัตว์ ”หมายถึง ผูค้รอบครองสัตว์  แตไ่ม่รวมถึงผู้ให้อาหารสัตว์เป็นประจ า 

“ สถานที่เลี้ยงสัตว์ ”หมายถึงกรง ที่ขัง หรอืที่เลีย้งอื่นที่มกีารควบคุมของเจา้ของสัตว์ 

“ที่หรอืทางสาธารณะ” หมายถึง สถานที่หรอืทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน

สามารถใช้ประโยชนห์รอืสัญจรร่วมกันได้ 

 

 

 

 

 

 



 
 

-2- 
 

“สิ่งปฏิกูล” หมายถึง อุจาระหรอืปัสสาวะและสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกมีกลิ่นเหม็น 

** “สัตว์ควบคุมพิเศษ” หมายถึง 

(1) สุนัขสายพันธุ์ที่ดุร้าย เช่น ร็อตไวเลอร์ (Rottweiller), พิทบูลเทอเรีย (Pitbull 

terrier), บูลเทอเรีย (Bullterrier), บางแก้ว, โดเบอร์แมน, ฟิล่า, อัลเซเซี่ยน (เยอรมันเชฟเพิรด์), มาสทิสต์, 

เชาเชา, อลาสกัน, มารามิวท์ หรือสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันกับที่กล่าวมาทั้งหมดหรือลูกผสมสายพันธุ์

ดังกล่าว 

(2) สัตว์ที่มีประวัติท าร้ายคนหรือพยายามท าร้ายคน โดยมีหลักฐานการแจ้งความ

ต่อเจา้หนา้ที่ต ารวจ 

(3) สัตว์ที่มัพฤติกรรมไล่ท าร้ายคนหรอืสัตว์ โดยปราศจากการยั่วยุ 

(4) สัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

“การขึ้นทะเบียนสัตว์” หมายถึง การน าเอกสารเกี่ยวกับสุนัขหรือแมวที่จดทะเบียนไว้

แล้วแจง้ตอ่พนักงานเจ้าหนา้ที่เพื่อบันทึกรายละเอียดรูปสัณฐาน 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายถึง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับแต่งตั้ง

จากเจา้พนักงานท้องถิ่นเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มอี านาจออก

ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

หมวดที่ 1 

บททั่วไป 
 

ข้อ 7 ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะ หรือในที่อื่นใดที่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นประกาศก าหนดโดยเด็ดขาด  

** ข้อ 8 เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ

ประชาชนในท้องถิ่นหรอืเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื่อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พืน้ที่ในเขตอ านาจขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเป็นเขตควบคุมหรือปล่อยสัตว์ดังนี้ (ออกตามความในมาตรา 29 พระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ.2535) 

(๑) ให้พืน้ที่ต่อไปนีเ้ป็นเขตห้ามเลี้ยงหรอืปล่อยสัตว์โดยเด็ดขาด  

1.1 พืน้ที่ผังเมืองประกาศเป็นเขตพาณชิย์กรรมและเขตประชากรหนาแนน่ 
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1.2 ผืนที่ผั ง เมืองประกาศเป็นประเภทอนุรักษ์ เพื่ อส่ ง เสริม เอกลักษณ์

ศลิปวัฒนธรรมไทย 

1.3 สถานที่ท่องเที่ยว 

1.4 วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ 

 (๒) ให้พืน้ที่ต่อไปนีเ้ป็นเขตห้ามเลี้ยงหรอืปล่อยสัตว์เกินจ านวนที่ก าหนด ดังนี้  

2.1 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ สถานที่ราชการทุกแห่งที่หรือ ทาง

สาธารณะรวมถึงตลาด ในเขตต าบลบ้านไร่ ยกเว้นโรงเรียนและเขตวัด เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

ทุกประเภท พื้นที่นอกจากที่ระบุในข้อห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ประเภทดังต่อไปนี้เกินจ านวนเกินจ านวน

ดังนี้ 

  ก.ช้างมา้  ไม่เกิน    ๑      ตัว 

  ข.สุกร โค กระบือ แพะ แกะ สุนัข   ประเภทละ ไม่เกิน   ๕      ตัว 

  ค.เป็ด ไก่ นก  ห่าน  ประเภทละ ไม่เกิน  5  ตัว 

2.2 จ านวนสัตว์อื่นนอกจาก (ก)-(ค) ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น 

2.3 การเลีย้งสัตว์ตอ้งไม่ก่อมลภาวะและเหตุร าคาญ 

2.4 ต้องไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแพร่เชื้อโรคที่ตดิต่อจากสัตว์สู่คน 

 (๓) ให้พืน้ที่ต่อไปนีเ้ป็นเขตที่การเลีย้งหรอืปล่อยสัตว์ต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใด

อย่างหนึ่ง ดังนี ้

3.1 พื้นที่อยู่อาศัยไม่หนาแน่นหรือสถานที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่

ประเภท และชนิดของสัตว์ และมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบาย

อากาศ ที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ าที่ถูกสุขลักษณะ และมีระบบบ าบัดของเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูก

สุขลักษณะ เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ประเภทดังนี้ 

ก.การเลี้ยงสุกร โค กระบือ แพะ แกะ สุนัข จ านวนไม่เกิน  15 ตัว 

ข.การเลีย้งไก่ นก เป็ด หา่น                   จ านวนไม่เกิน  20 ตัว 

ค. สัตว์อื่นๆนอกจาก ข้อ กและข             จ านวนไม่เกิน   5    ตัว 

๓.2 จัดให้มทีีเ่ลี้ยงสัตวต์ามความเหมาะสม  

๓.3 รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ  

๓.4 จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์เพื่อป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์ มา

สู่คนโดยสัตวแพทย์  

๓.5 การจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ  

๓.6 ให้เลี้ยงสัตวภ์ายในสถานที่ของตน  

๓.7 ไม่เลี้ยงสัตว์ในสถานที่ที่เจา้พนักงานท้องถิ่นก าหนด 
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หมวดที่ 2 

การจดทะเบียนสัตว์ 
 

*** ข้อ 9  ในการจดทะเบียนสัตว์  ให้เจ้าของบ้านหรือเจ้าของสัตว์ที่ครอบครองสัตว์เป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  60  วันขึ้นไป  ยื่นค าขอใบรับรองการจดทะเบียนและขึ้นทะเบียนสัตว์ต่อพนักงาน

เจ้าหนา้ที่  ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ หรอืสถานที่ใดตามที่เจา้พนักงานท้องถิ่นก าหนด 

*** ข้อ 11  ในกรณีทีส่ัตว์ตายหรือได้พบซากสัตว์ที่ตายแล้ว เจ้าของบ้านหรอืเจ้าของสัตว์มี

หน้าที่ต้องแจ้งการตายหรือพบสัตว์ที่ตายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด  

ภายใน  30  วันนับแตว่ันที่สัตว์ตายหรือพบสัตว์ที่ตาย เพื่อปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ตอ่ไป 

 กรณีที่สัตว์พน้ไปจากการครอบครองของเจ้าของสัตว์ เชน่ หาย ยกสัตว์ให้บุคคลอื่น เป็น

ต้น เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด ภายใน 90 

วัน นับแต่วันที่สัตว์พ้นไปจากการครอบครอง 

 

หมวดที่ 3 

การควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสัตว์ 
 

ข้อ 11  ในการเลี้ยงสัตว์  ใหเ้จ้าของสัตว์มีหนา้ที่ตอ้งปฏิบัติตอ่ไปนี้ 

(1) ต้องน าสัตว์ที่มีอายุระหว่าง 2-4 เดือน ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็น

ครั้งแรกและต้องน าสัตว์ไปฉีดวัคซีนครัง้ตอ่ไปตามที่ก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 

(2) จัดสถานที่เลี้ยงตามความเหมาะสมของสัตว์โดยมีขนาดเพียงพอแก่การ

ด ารงชีวิตของสัตว์มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการะบายน้ าและการก าจัดสิ่ง

ปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ  ทั้งนีต้ามประกาศของพนักงานเจ้าหน้าที ่

กรณีเป็นสัตว์ควบคุมพิเศษจะต้องเลี้ยงในสถานที่ หรือกรงที่สัตว์ไม่สามารถเข้าถึง

บุคคคลภายนอกได้ และมีป้ายเตอืนให้ระมัดระวังโดยสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน  

(3) ควบคุมดูแลสัตว์มใิห้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อื่น 

บุคคลภายนอกได้  และมีป้ายเตอืนให้ระมัดระวังโดยสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 

(4) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ

เป็นประจ าไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็น หรอืแหลง่เชือ้โรคที่เป็นอันตราย 
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(5)  ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสัตว์ให้ด ารงชีวิตอยู่อย่างปกติ  หาก

เจ้าของสัตว์ไม่สามารถเลีย้งดูสัตว์ได้เป็นการช่ัวคราว  ตอ้งจัดใหม้ีผู้ดูแลความเป็นอยู่ของสัตวใ์ห้เป็นปกติ 

 (6) จัดให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิด

จาดสัตว์ 

(7) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ 

โดยปราศจากการควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุรา้ยจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรอืกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึง

ตัวสัตว์ และมีป้ายเตอืนให้ระมัดระวังไว้อย่างชัดเจน 

(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงาน

เจ้าหนา้ที ่

** ข้อ 12 ให้เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องก าจัดสิ่งปฏิกูลอันเกิดจากสัตว์ของตนในที่หรือทาง

สาธารณะ 

*** ข้อ 13 เมื่อมีกรณีสงสัยหรือพบว่าสัตว์ที่ตนเลี้ยงไว้มีอาการโรค เช่น อาการดุร้าย   วิ่ง

เพ่นพ่าน กัดสิ่งที่ขวางหน้า หรือเซื่องซึม ซุกตัวในที่มืด ปากอ้าลิ้นห้อยแดงคล้ า น้ าลายไหล เดินโซเซ ตัว

แข็ง ขาอ่อนเปลี้ย เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องแจ้งต่อพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ภายใน 24 

ช่ัวโมง 

เมื่อสัตว์ซึ่งปรากฏอาการตามวรรคหนึ่ง กัดหรือท าร้ายบุคคลใด ให้เจ้าของที่เป็นผู้

ครอบครองสัตว์จับสัตว์นั้นกักขังไว้เพื่อ สังเกตอาการไม่น้อยกว่า 10 วัน และแจ้งอาการสัตว์พนักงาน

ท้องถิ่นหรอืพนักงานเจ้าหนา้ที่หรอืสัตว์แพทย์ของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทราบ 

เมื่อสัตว์ซึ่งปรากฏอาการตามวรรคหนึ่ง ตายหรือสงสัยจะเป็นโรคเจ้าของสัตว์ต้องแจ้ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสัตว์แพทย์ของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเพื่อตรวจหาโรค

สัตว์ 

*** ข้อ 14 บุคคลใดให้อาหารสัตว์เป็นประจ าหรือครั้งคราวมีหน้าที่สังเกตอาการสัตว์ หาก

ปากฏกรณีสงสัยว่าสัตว์ดังกล่าว มีอาการตามข้อ 13 วรรคหนึ่ง บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อเจ้า

พนักงานท้องถิ่นหรอืพนักงานเจ้าหนา้ที่ ภายใน 24 ช่ัวโมง 

ข้อ 15 เมื่อสัตว์ตาย เจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันมใิห้

เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค เพาะพันธุ์แมลงหรือพาหะน าโรคโดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญและไม่ให้เกิดการ

ปนเปื้อนในแหลง่น้ า 

*** ข้อ 16 เมื่อสัตว์ที่เลี้ยงไว้ มีอาการโรคสัตว์หรือเป็นโรคสัตว์หรือถูกสัตว์ซึ่งเป็นโรคกัด

หรือท าร้ายเจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสัตวแพทย์

ของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
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ข้อ 17 เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องอ านวยความสะดวกหรือไม่กระท าการใดอันเป็นการ

ขัดขวางการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และห้ามมิให้

บุคคลใดขัดขวางการจับสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของในที่สาธารณะ ทั้งนี้ให้เจ้าของสัตว์หรือบุคคลอื่นใดมีหน้าที่ให้

ข้อมูลสัตวท์ี่สงสัยว่าจะเป็นโรคสัตว์ 

ข้อ 18 เมื่อมีประกาศเขตระบาดโรคสัตว์หรอืประกาศเขตโรคสัตว์ช่ัวคราว ห้ามมิให้ผู้ใด

เคลื่อนย้ายสัตว์หรอืซากสัตว์ภายใน และเข้า-ออก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ เว้นแตไ่ด้รับอนุญาต

เป็นหนังสือจากสัตว์แพทย์ของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหรอืพนักงานท้องถิ่นหรอืพนักงานเจ้าหน้าที่ 

** ข้อ 19 ผูใ้ดน าสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) ควบคุมสัตว์ด้วยอุปกรณ์ที่แข็งแรงพอที่จะหยุดยั้งมิให้สัตว์ท าร้ายผู้อื่นหรือท า

ความเสียหายแก่สิ่งของสาธารณะหรอืของผู้อื่นได้อย่างทันท่วงที 

(3) กรณีที่เป็นสุนัขควบคุมพิเศษ ต้องสวมใส่อุปกรณ์ครอบปากและสายลากจูงที่

แข็งแรงและจับสายลากจูงสุนัขห่างจากตัวสุนัขไม่เกิน 50 เซนติเมตร 

 

หมวดที่ 4 

อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

ข้อ 20 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้

ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในเขตอ านาจ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้  (บัญญัติตามมาตรา 44 วรรคสอง 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535) 
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หมวด 5  

บทก าหนดโทษ 

 
 

 

ประกาศ ณ วันที่  14  เดือนกันยายน   พ.ศ.2561 
 

 

 

 

 

             (ลงช่ือ)     

                 ( นายกรานต์  เขตจันทึก ) 

             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 
 

เห็นชอบ 

 (ลงช่ือ) 

                 ( นายวิชัย  ตัง้ค าเจริญ ) 

           นายอ าเภอเทพสถิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบค าขอรับใบอนุญาต 

 

        เขียนที่ …………………………………….. 

       วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 

 ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี  สัญชาติ ………………………. 

อยู่บ้านเลขที่ ……………. หมู่ที่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน ………………………….. 

แขวง/ต าบล ………………………. เขต/อ าเภอ ………..…………… เทศบาล/สุขาภบิาล/อบต ………………. 

…………………………………….. จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………... 

 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

  (  )  สถานที่จ าหน่ายอาหารหรอืสะสมอาหาร ประเภท ………………………………………… 

         โดยมีพืน้ที่ประกอบการ …………………  ตารางเมตร 

  (  )  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท …………………………………………………. 

         ……………………. มีคนงาน …………. คน ใชเ้ครื่องจักรขนาด ……………….  แรงม้า 

  (  )  กิจการตลาด ที่มกีารจ าหน่าย ………….. ( เป็นประจ า/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด ) 

  (  )  กิจการจ าหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณสุข  จ าหน่ายสินค้าประเภท …………… 

         ณ บริเวณ ………………………………. โดยวิธีการ …………………………………….. 

  (  )  กิจการรับท าการเก็บ  ขนหรอืก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ    ประเภท 

      เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งก าจัดที่ ………………………………………………. 

                                  เก็บขนและก าจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบก าจัดอยู่ที ่ .…………………… 

   เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหล่งก าจัดที่   ….…………………………………………. 

   เก็บขนและก าจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งก าจัดที่ …………………………………….. 

  (  )  กิจการอื่นๆ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้แก่.............. ……………………… 

............................................................................................................................................................... 

ต่อ(เจ้าพนักงานท้องถิ่น ) ………………………………………… พร้อมค าขอนี ้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสาร

มาด้วย  ดังนี้คอื 

  1)  ส าเนาบัตรประจ าตัว ………………………………….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ ) 

  2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 

  3)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  คอื 

   3.1  .…………………………………………………………………………………… 

   3.2  ……………………………………………………………………………………. 

  4)  ..…………………………………………………………………………………………….. 

  5)  …..………………………………………………………………………………………….. 



 
 

( ด้านหลังค าขอรับใบอนุญาต ) 

 

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนีเ้ป็นความจริงทุกประการ 

 

      ( ลงช่ือ ) ………………………………. ผูข้อรับใบอนุญาต 

       ( ……………………………. ) 

 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

  (  )   เห็นสมควรอนุญาต  และควรก าหนดเงื่อนไขดังนี้ ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

  (  )   เห็นควรไม่อนุญาต  เพราะ ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

     ( ลงช่ือ ) …………………………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

      ( ……………………………….. ) 

              ต าแหน่ง ………………………………….. วันที…่../………/…….. 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

             (   )    อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 

             (   )   ไม่อนุญาตใหป้ระกอบกิจการ 

                                                        ( ลงช่ือ ) …………………………………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

                     ( ……………………………….. ) 

             ต าแหน่ง ………………………….. วันที…่../………/…….. 

 



 
 

 แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 

 

        เขียนที่ ………………………………………………… 

       วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………………… 

 ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี  สัญชาติ ………………………………………………….. 

อยู่บ้านเลขที่ ………………… หมูท่ี่ …………… ตรอก/ซอย ………………………………. ถนน ……………………………………… 

แขวง/ต าบล …………………………….. เขต/อ าเภอ ………..…………………. เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ……………………… 

…………………………………….. จังหวัด ……………………………….. หมายเลขโทรศัพท์ ……………………......................... 

 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท ………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………….  ตามใบอนุญาตเล่มที่ ………. เลขที่ ………/……… 

ออกใหเ้มื่อวันที่ ………. เดือน ………………… พ.ศ………ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) ………………………………………….. 

พร้อมค าขอนี ้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังนีค้ือ 

  1)  ส าเนาบัตรประจ าตัว ………….…………… (ประชาชน /ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 

  2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 

  3)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ 

   3.1.……………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 3.2 ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 4)……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   ข้อความในแบบค าขอใบอนุญาตนีเ้ป็นความจริงทุกประการ 

 

      (ลงช่ือ) ………………………………. ผูข้อรับใบอนุญาต 

               ( ……………………………. ) 

 



 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 

    (  )   เห็นสมควรอนุญาต   

    (  )   เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ…………………… 

           ……………………………………………………………… 

(ลงช่ือ) ……………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

     ( ……………………………….. ) 

   ต าแหน่ง …………………… วันที…่…../………/…….. 

 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

  

    (  )   อนุญาต  ให้ประกอบกิจการได้ 

    (  )   ไม่อนุญาตใหป้ระกอบกิจการ 

                

 (ลงช่ือ) ……………………………  

      ( ……………………………….. ) 

ต าแหน่ง ………………วันที…่….../…………/……….. 

 
 

อัตราค่าธรรมเนียมการปรับและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสัตว์ 

ท้ายข้อบัญญัติ องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านไร่ 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

ล าดับ

ที่ 

ประเภท ค่าธรรมเนียม 

(บาท) 

ค่าธรรมเนียมการปรับ 

๑ ช้าง                                           ค่าปรับเชือกละไม่เกิน                           ๑,๐๐๐ 

๒ ม้า โค กระบือ สุกร                       ค่าปรับตัวละไม่เกิน ๕๐๐ 

๓ แพะ แกะ ลา ลอ่ สุนัข                    ค่าปรับตัวละไม่เกิน ๒๐๐ 

๔ สัตว์อื่นๆ                                    ค่าปรับตัวละไม่เกิน ๑๐๐ 

ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู 

 ค่าใช้จ่ายในการเลีย้งดูสัตว์แตล่ะชนิด หรอืแต่ละประเภทตาม

จ านวนที่ได้จ่ายจริง 

 

 

 


