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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว
พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง วาดวยการควบคุมการเลี้ยง
หรือปลอยสัตว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม องคการบริหารสวนตําบลแสนตุง โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร
สวนตําบลแสนตุงและนายอําเภอเขาสมิง จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๖๓”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง เมื่อประกาศไวโดยเปดเผย
ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแสนตุงแลวสิบหาวัน
ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้
“การเลี้ยงสัตว” หมายความวา การเลี้ยงสัตวในสถานที่เลี้ยงสัตว
“การปลอยสัตว” หมายความวา การเลี้ยงสัตวในลักษณะที่มีการปลอยใหอยูนอก
สถานที่เลี้ยงสัตว รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว
“สถานที่เลี้ยงสัตว” หมายความวา คอกสัตว กรงสัตว ที่ขังสัตว หรือสถานที่ในลักษณะอื่น
ที่ใชในการควบคุมสัตวที่เลี้ยง
“เจาของสัตว” หมายความวา รวมถึงผูครอบครองสัตวดวย
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือสัญจรได
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบลแสนตุง
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง
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“เจาพนักงานสาธารณสุข ” หมายความวา เจาพนักงานซึ่ง ไดรับ การแตงตั้ ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๔ หามมิใหมีการเลี้ยงสัตวชนิดหรือประเภทเหลานี้ในเขตองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง
โดยเด็ดขาด ไดแก
(๔.๑) งูพิษและงูที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกคนและสัตวเลี้ยง
(๔.๒) ปลาปรันยา
(๔.๓) คางคกไฟ
(๔.๔) สัตวดุรายตาง ๆ
(๔.๕) สัตวมีพิษรายอื่น ๆ
(๔.๖) สัตวตองหามตามกฎหมายอื่น ๆ
ขอ ๕ หามเลี้ยงหรือปลอยสัตวประเภทชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ ลอ ลา สุกร
สุนัข แมว เปด ไก หาน นก หรือสัตวอื่น ๆ โดยเด็ดขาดในเขตพื้นที่สถานที่ราชการในการดูแล
ขององคการบริหารสวนตําบลแสนตุงสถานที่หนวยงานราชการอื่นในเขตองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง
รวมทั้งโรงเรียนหรือสถานศึกษาของเอกชนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบริเวณถนน และสถานที่
อันเปน ถนนสาธารณะทุกสาย บริเวณแมน้ําลําคลองทุกสาย ยกเวน พื้นที่ที่จัดไวใหเปนที่เลี้ยงสัต ว
ที่มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง
การเลี้ยงหรือปลอยสัตวตามวรรคหนึ่งนั้น คือกรณีกระทําการเปนประจําเปนอาจิณหรือไมสนใจ
ควบคุมดูแลสัตวจนเขาใจไดวามีการใชพื้นที่ถนนสาธารณะเปนที่เลี้ยงหรือปลอยสัตว
ขอ ๖ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง เปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว ดังตอไปนี้
(๖.๑) ชาง
(๖.๒) มา
(๖.๓) โค
(๖.๔) กระบือ
(๖.๕) แพะ
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(๖.๖) แกะ
(๖.๗) ลอ
(๖.๘) ลา
(๖.๙) สุกร
(๖.๑๐) สุนัข
(๖.๑๑) แมว
(๖.๑๒) ไก
(๖.๑๓) หาน
(๖.๑๔) นก
(๖.๑๕) สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาซึ่งไดรับอนุญาตตามกฎหมาย
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดประเภทและชนิดสัตวที่ตองควบคุมการเลี้ยงเพิ่มเติม
ทั้งนี้ โดยอาจควบคุมการเลี้ยงสัตวเฉพาะในเขตทองที่ใดทองที่หนึง่ หรือเต็มพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแสนตุง
ขอ ๗ ผูใดจะประสงคจะเลี้ยงสัตวตามขอ ๖ ใหมาขอขึ้นทะเบียนสัตวเลี้ยงทุกป ณ องคการบริหาร
สวนตําบลแสนตุง
ขอ ๘ เพื่อประโยชนในการควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกประกาศกําหนดเขตพื้นที่เลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตวที่ตองควบคุม
ขอ ๙ โดยมีมาตรการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๙.๑) กําหนดจํานวน ประเภท และชนิดของสัตวเลี้ยง
(๙.๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการทําทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว
(๙.๓) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเลี้ยงสัตว
ขอ ๑๐ นอกจากการเลี้ยงสัตวตามปกติวิสัยแลว เจาของสัตวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
(๑๐.๑) จัดใหมีสถานที่เลี้ยงสัตวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมกับประเภทและชนิด
ของสัตว และมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ
มีระบบการระบายน้ําและบําบัดของเสียที่เกิดขึ้นอยางถูกสุขลักษณะ
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(๑๐.๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ โดยจัดเก็บสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ
เปนประจําไมปลอยใหเปนที่สะสมหรือหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง
(๑๐.๓) เมื่อสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตว และมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ
เพื่อปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญจากกลิ่น ควัน
และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา
(๑๐.๔) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคมุ กันโรคในสัตว เพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรค
ที่เกิดจากสัตว
(๑๐.๕) ใหเลี้ยงสัตวภายในสถานที่เลี้ยงสัตวของตน ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานที่
เลี้ยงสัตวโดยปราศจากการควบคุมกรณีเปนสัตวดุรายจะตองเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอก
เขาไปไมถึงตัวสัตวและมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน
(๑๐.๖) ไมนําสัตวเลี้ยงออกมานอกสถานที่เลี้ยงสัตวของตน เวนแตเฉพาะเพื่อ
การเคลื่อนยายสัตวและไดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
(๑๐.๗) ควบคุมดูแ ลสัตวข องตนมิใหกอใหเกิด อัน ตรายหรือเหตุรําคาญแกผูอื่น
หรือไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
(๑๐.๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น
รวมทั้งขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลแสนตุง
ขอ ๑๑ กรณีการเลี้ยงสัตวซึ่งดําเนินกิจการในลักษณะของฟารมเลี้ยงสัตวหรือเลี้ยงสัตวเปนจํานวนมาก
เจาของตองปฏิบัตติ ามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ ๑๐ อยางเครงครัด เพื่อการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะ
ของสถานที่ที่ใชเลี้ยงสัตวและตองปฏิบัติตามมาตรการเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรค หรือเหตุรําคาญ
อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว ดังนี้
(๑๑.๑) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว ตองทํารางระบายน้ํา
รับน้ําโสโครกไปพนจากที่นั้นโดยสะดวกและเหมาะสม
(๑๑.๒) การระบายน้ําตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําแหลงสาธารณะ
(๑๑.๓) ตองจัดใหมีระบบกักเก็บหรือบําบัดน้ําเสียใหเหมาะสม ทั้งนี้ ตองไมทําให
เกิดกลิ่นเหม็นจนสรางความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัยใกลเคียง
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(๑๑.๔) ตองทําความสะอาด กวาดลางสถานที่เลี้ยงสัตวใหอยูในภาวะอันดีเสมอ
(๑๑.๕) ตองรักษาสถานที่ อยาใหเปน แหลงเพาะพัน ธุแมลงวัน แมลงสาบ ยุง
หรือสัตวนําโรคอื่น ๆ และตองเก็บวัสดุอุปกรณ เครื่องใชในการเลี้ยงสัตวใหเปนระเบียบเรียบรอยเสมอ
(๑๑.๖) ตองมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะจํานวนที่เพียงพอ
ขอ ๑๒ ผูใดจะประสงคจะเลี้ยงสัตวตามขอ ๖ ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
และตองปรากฏขอเท็จจริงวาสถานที่เลี้ยงสัตวนั้นเปนบริเวณที่โปรง อากาศถายเทสะดวก มีตนไมใหรมเงา
พอสมควรตั้งอยูหางจากแหลงชุมชน ศาสนสถานโบราณสถานสถาบันการศึกษา โรงพยาบาลหรือสถานที่
ของราชการอื่น ๆ ในระยะที่ไมสงผลกระทบตอสุขภาพและไมกอเหตุรําคาญตอชุมชนโดยตองมีระยะหาง
จากสถานที่ดังกลาวและแหลงน้ําสาธารณะในระยะ ดังตอไปนี้
(๑๒.๑) สําหรับการเลี้ยงไมเกิน ๕๐ ตัว ตองมีระยะหางในระยะที่ไมกอใหเกิด
ความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง
(๑๒.๒) สําหรับการเลี้ยงสัตวตั้งแต ๕๑ ตัว แตไมเกิน ๕๐๐ ตัว ตองมีระยะหาง
ไมนอยกวา ๕๐๐ เมตร จากชุมชนอันเปนที่อยูอาศัย และไมกอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง
(๑๒.๓) สําหรับการเลี้ยงสัตวตงั้ แต ๕๐๑ ตัว แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตัว ตองมีระยะหาง
ไมนอยกวา ๑ กิโลเมตร จากชุมชนอันเปนที่อยูอาศัยและไมกอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง
(๑๒.๔) สําหรับการเลี้ยงสัตวเกิน ๑,๐๐๑ ตัวขึ้นไป ตองมีระยะหางไมนอยกวา
๒ กิโลเมตร จากชุมชนอันเปนที่อยูอาศัย และไมกอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง
ผูขออนุญาตดังกลาวใหยื่นคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่กําหนดพรอมดวย
หลักฐาน ดังตอไปนี้อยางนอย ๑ ชุด
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) หนังสือแสดงความเปนเจาของที่ดิน
(๔) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรเรียกเพิ่มเติมเพื่อประกอบ
พิจารณา

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอ ๑๓ ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยวาสัตวที่เลี้ยงนั้นเปนโรคอันตรายแกสุขภาพของบุคคลทั่วไป
ใหเจาของสัตว แยก กัก สัตวนั้นไวตา งหาก และแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขทราบ
รวมถึงตองแจงใหสัตวแพทยของหนวยงานราชการทราบและตองปฏิบัติตามคําแนะนําโดยเครงครัด
ขอ ๑๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดการเลี้ยงสัตว หรือหามเลี้ยงหรือปลอยสัตว
เฉพาะเขตควบคุมการปลอยสัตว เฉพาะในเขตทองที่ใดทองที่หนึ่งหรือเต็มพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแสนตุง
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการปลอยสัตวเพื่อการกุศลตามประเพณี
ขอ ๑๕ เจาของสัตวจะตองควบคุมดูแลสัตวและสถานที่เลี้ยงสัตวของตน มิใหกอเหตุรําคาญแกผอู นื่
ขอ ๑๖ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่น พนักงานเจาหนาที่ เจาพนักงานสาธารณสุขพบสัตว
ในที่หรือทางสาธารณะซึ่งอยูภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง หรือเขตควบคุมการเลี้ยง
หรือปลอยสัตวโดยไมปรากฏเจาของใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น
มีอํานาจจับสัตวและนําสัตวไปกักไวในที่สําหรับสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นจัดไวเปนเวลาอยางนอย ๓๐ วัน
เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพื่อรับสัตวคืน ใหสัตวนั้นตกเปนของ
องคการบริหารสวนตําบลแสนตุง หรือกรณีสัตวนั้นอาจเปนอันตรายตอประชาชนใหเจาพนักงานทองถิ่น
มีอํานาจทําลายหรือจัดการตามเหตุที่สมควร
ในระหวางการจับสัตวหากสัตววิ่งหนีจนเกิดอุบัติเหตุอื่นใดทําใหสัตวบาดเจ็บ หากเปนเหตุ
โดยพฤติการณที่เกิดขึน้ และเจาพนักงานทองถิน่ ไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว องคการบริหารสวนตําบลแสนตุง
จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น กรณีถาความเสียหายเกิดขึ้นตอบุคคลที่สามอันเนื่องมาจาก
การกระทําดังกลาวบุคคลดังกลาวยอมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายได โดยองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง
จะพิจารณาไลเบี้ยความผิดตามขอเท็จจริง
ขอ ๑๗ เมื่อไดจับสัตวมากักไวตามความในขอ ๑๖ เจาพนักงานทองถิ่นจะปดประกาศแจง
ใหเจาของทราบและใหมารับสัตวคืนภายใน ๓๐ วันนับตั้งแตวันที่ไดจับสัตวมากักไวโดยประกาศไวที่
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแสนตุงหรือที่เปดเผย เมื่อพนกําหนด ๓๐ วันแลวไมมีผูใดแสดงตัว
เปนเจาของสัตวใหสัตวนนั้ ตกเปนขององคการบริหารสวนตําบลแสนตุง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ใหคืนสัตวนั้นแกเจาของสัตว และไดรับชําระอัตราคาธรรมเนียมการปรับและคาใชจายในการเลี้ยงดูสัตว
ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๓๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอ ๑๘ กรณีที่กักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น หรือตองเสียคาใชจาย
เกินสมควรเจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควรแกกรณีกอนถึงกําหนดเวลา
ดังกลาวก็ได เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาด
และคาเลี้ยงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนตัวสัตว กรณีสัตวนั้นตายหรือเจ็บปวยไมสมควรจําหนายตอไป
หรือเปนโรคติดตอที่อาจเปนอันตรายแกสัตวอื่น ๆ หรือเมื่อสัตวแพทยไดตรวจสอบและใหความเห็น
เปนลายลักษณอักษรแลวเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายได ในกรณีที่มิไดขายหรือขายทอดตลาดสัตว
และเจาของสัตวมารับสัตวคืนภายในกําหนดตามขอ ๑๖ หรือไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ใหรับสัตวคืนนั้น เจาของสัตวตองเสียคาธรรมเนียมการปรับและเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเลี้ยงดูสัตว
ใหแกองคการบริหารสวนตําบลแสนตุงตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
ขอ ๑๙ หากเจาของสัตวปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แกไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แกไขเพิ่มเติม หรือขอบัญญัตินี้ หรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่กําหนดไวเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
หรือปลอยสัตวใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งเจาของสัตวแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได และถาเจาของสัตว
ไมแกไขหรือถาการเลี้ยงสัตว หรือปลอยสัตวนั้นจะกอใหหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรง
ตอสุขภาพของประชาชน เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งใหผูนั้นหยุดการเลี้ยงสัต วทันทีเปนการชั่วคราว
จนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ได
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดระยะเวลาที่ตองปฏิบัติตามคําสั่งไวตามสมควร
แตตองไมนอยกวา ๗ วัน เวนแตเปนกรณีมีคําสั่งใหหยุดดําเนินการทันที
ขอ ๒๐ กรณีการเลี้ยงสัตวในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ
ตอผูอื่นใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหเจาของสัตวหรือผูครอบครองสถานที่เลี้ยงสัตว
ระงับเหตุราํ คาญภายในเวลาอันสมควร และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดหรือเพื่อระงับเหตุรําคาญนั้น
หรือสมควรกําหนดวิธีการเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตใหระบุไวคําสั่งนั้น
ขอ ๒๑ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข
มีอํานาจ ดังตอไปนี้

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๒๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

(๒๑.๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจง
เปนหนังสือ หรือใหสงเอกสารหลักฐานใดในการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒๑.๒) เขาไปในสถานที่ใด ๆ ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการ
เพื่อตรวจสอบ หรือควบคุมใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แกไขเพิ่มเติม เวลาทําการเพื่อตรวจสอบ ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือหรือหลักฐาน
เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้น
(๒๑.๓) แนะนํ า ให เ จ า ของสั ต ว ป ฏิ บั ติ ต ามข อ บั ญ ญั ติ ห รื อ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง
หรือตามขอบัญญัตินี้
(๒๑.๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน
เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีที่จําเปน
(๒๑.๕) เก็บหรือนําสินคาสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยวาไมถูกสุขลักษณะหรืออาจกอใหเกิด
เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เปนปริมาณพอสมควรเพื่อเปนตัวอยางในการตรวจสอบได
ขอ ๒๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อใหปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลแสนตุง ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
ขอ ๒๓ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๒๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแสนตุงมีหนาที่รักษาการตามขอบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๓
อภินันท สวางไสว
นายกองคการบริหารสํวนตําบลแสนตุง

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว พ.ศ. 2563
ลําดับที่

ประเภท

คาธรรมเนียม
(บาท/ครั้ง)

1

คาธรรมเนียมการปรับ
ชาง คาปรับเชือกละไมเกิน

2

มา โค กระบือ สุกร คาปรับตัวละไมเกิน

500

3

แพะ แกะ ลอ ลา สุนัข แมว คาปรับตัวละไมเกิน

200

4

สัตวอนื่ ๆ คาปรับตัวละไมเกิน

100

คาใชจายในการเลี้ยงดูสัตว
คาใชจายในการเลี้ยงดูสัตวแตละชนิด หรือแตละประเภท

1,000

ตามจํานวนที่ไดจายจริง

คําขอเลขที่......./...........
(เจาหนาที่กรอก)

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการควบคุมการเลีย้ งหรือปลอยสัตว

เขียนที่..................................................................
วันที่...........เดือน.............................. พ.ศ. ..........
๑. ขาพเจา ................................................................................. อายุ..............ป สัญชาติ.................
โดย................................................................................................................ ผูมีอาํ นาจลงนามแทนนิติบคุ คล
ปรากฏตาม.........................................................................................................................................................
ที่อยูเลขที่ ..........................หมูที่ ..............ตรอก/ซอย.........................................ถนน......................................
แขวง/ตําบล....................................................เขต/อําเภอ............................................จังหวัด..........................
หมายเลขโทรศัพท...............................................................ผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
๒. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว ดังนี้
สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆ ระบุ................................)
สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก ..............................................................................
..............................................................................................................................................................................
หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มกี ารมอบอํานาจ)
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
หลักฐานทีแ่ สดงการเปนผูมอี ํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแสนตุงประกาศกําหนด คือ
๑)........................................................................................
๒)........................................................................................
ขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) .............................................. ผูข อรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
(............................................)

สวนของเจาหนาที่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
เลขที่............................ไดรบั เรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไมครบ คือ
๑)..............................................................
๒)..............................................................
๓)..............................................................
(ลงชื่อ) ...........................................
(..........................................)
ตําแหนง...........................................

สวนของผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
เลขที่..........................ไดรบั เรื่องเมือ่ วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไมครบ คือ
๑)..............................................................
๒)..............................................................
๓)..............................................................
ดังนัน้ กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิน่ ภายใน.....วันนับตั้งแต
วันนี้เปนตนไป
(ลงชื่อ) ...........................................
(..........................................)
ตําแหนง...........................................

คําขอเลขที่......./...........
(เจาหนาที่กรอก)

แบบคําขอแจง
จัดตั้งสถานที่เลี้ยงหรือปลอยสัตว
เขียนที่.......................................................................
วันที่..............เดือน.............................. พ.ศ. ............

1. ขาพเจา....................................................... อายุ ................. ป สัญชาติ.....................................
โดย................................................................................................................ผูม ีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม...................................................................ทีอ่ ยูเลขที่.................................... หมูท ี่.....................
ตรอก/ซอย..........................ถนน.............................................แขวง/ตําบล....................................................
เขต/อําเภอ........................จังหวัด....................................หมายเลขโทรศัพท....................................ผูข อแจง
2. ชื่อสถานที่ประกอบกิจการ.......................................................ประเภท.....................................
มีพื้นที่........ตารางเมตร ตัง้ อยูเลขที่............หมูที่.......ตําบล...................อําเภอ..............................................
จังหวัด...........................หมายเลขโทรศัพท..................................
3. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว ดังนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆ ระบุ................)
ของผูแ ทนนิตบิ ุคคลและผูร บั มอบอํานาจ (ถามี)
(2) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก............................................................
(3) หลักฐานทีแ่ สดงการเปนผูมอี ํานาจลงนามแทนนิติบคุ คลและใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มี
การมอบอํานาจ)
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
(5) เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแสนตุงประกาศกําหนด
ขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).....................................ผูขอแจง
(....................................)

สวนของเจาหนาที่
ใบรับแจง
ชื่อสถานประกอบกิจการ.................................................................................ประเภท...........................
มีพื้นที่.............ตารางเมตร ตั้งอยูเลขที่................หมูท.ี่ .......ตําบล....................................อําเภอ.............
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท.....................................
เลขที่............................ไดรบั เรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไมครบ ไดแก ...................................................
(ลงชื่อ) ...........................................
(..........................................)
ตําแหนง...........................................

สวนของผูแจง
ใบรับแจง
ชื่อสถานประกอบกิจการ.................................................................................ประเภท...........................
มีพื้นที่.............ตารางเมตร ตั้งอยูเลขที่................หมูท.ี่ .......ตําบล....................................อําเภอ.............
จังหวัด..................................หมายเลขโทรศัพท.....................................
เลขที่............................ไดรบั เรื่องเมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..............
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน
ครบ
ไมครบ ไดแก..............................................
(ลงชื่อ) ...........................................
(..........................................)
ตําแหนง...........................................
เจาพนักงานทองถิ่น

หนังสือรับรองการแจง
จัดตั้งสถานที่เลี้ยงหรือปลอยสัตว
เลมที่..........เลขที่............./................
(๑) เจาพนักงานทองถิน่ ออกหนังสือรับรองการแจงให.................................................................
สัญชาติ...................อยูบานเลขที่.................หมูที่..............ตําบล..........................อําเภอ..........................
จังหวัด............................หมายเลขโทรศัพท................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ...........................................ประเภท.......................มีพื้นที่...............ตารางเมตร
ตั้งอยูเลขที่................หมูท.ี่ ...........ตําบล......................อําเภอ.....................จังหวัด..................................
หมายเลขโทรศัพท.................................
(๒) ผูรับหนังสือรับ รองการแจง ตองปฏิบัติต ามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดใน
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแสนตุง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. 2563
(๓) ผูรบั ใบอนุญาตตองปฏิบัตติ ามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อกี ดวย คือ
(๓.๑) .........................................................................................
(๓.๒) .........................................................................................
(๓.๓) .........................................................................................
(๔) หนังสือรับรองการแจงฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่..........เดือน..................................พ.ศ. ............

คําเตือน

(ลงชื่อ) ............................................
(............................................)
ตําแหนง................................................
เจาพนักงานทองถิ่น
(๑) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองแสดงหนังสือรับรองการแจงนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานทีป่ ระกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน 500 บาท
(๒) ผูรับหนังสือรับรองการแจงตองเสียคาธรรมเนียมตอราชการสวนทองถิ่นทุกปตามกําหนดเวลา
หากฝาฝนจะตองเสียคาปรับเพิ่มอีกรอยละ 20 ของคาธรรมเนียมที่คางชําระ
(มีตอดานหลัง)

รายการเสียคาธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจง
วัน/เดือน/ป
ที่ชําระคาธรรมเนียม

เลมที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่
วัน/เดือน/ป

(ลงชื่อ)
เจาพนักงานทองถิน่

