




ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนศรีชุม 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติ  วาดวยการควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตวในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลดอนศรีชุม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติมประกอบกับมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

และที่แกไขเพ่ิมเติม  องคการบริหารสวนตําบลดอนศรีชุมโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร 

สวนตําบลดอนศรีชุมและนายอําเภอดอกคําใต  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนศรีชุม  เรื่อง  การควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบรหิารสวนตําบลดอนศรีชุมตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ  ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนศรีชุม 

 “พนักงานเจาหนาที”่  หมายความวา  ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตัง้ใหเปนพนักงานเจาหนาที ่

ตามขอบัญญัตินี้ 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 “ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงาน 

สวนทองถิ่นซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลดอนศรีชุม 

 “สัตวแพทย”  หมายความวา  สัตวแพทยผูซึ่งปฏิบัติงานในสวนราชการของรัฐ 

้หนา   ๕๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๖๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๒



 “สัตว”  หมายความวา  สัตวทุกชนิดไมวาจะเปนสัตวเล้ียงหรือสัตวปาหรือสัตวชนิดอื่น ๆ   

 “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลใหสัตวนั้นเจริญเติบโต   

และมีชีวิตอยูไดเพ่ือไวขายหรือการคาหรือเพ่ือพักผอนหยอนใจหรือเปนงานอดิเรก  การมีสัตวไวในครอบครอง 

และดูแลเอาใจใสบํารุงรักษาตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ 

 “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การสละการครอบครองสัตว  หรือปลอยใหอยู 

นอกสถานที่เล้ียงสัตวโดยปราศจากการควบคุม 

 “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 

 “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ท่ีขังสัตว  หรือสถานท่ี 

ในลักษณะอื่นท่ีใชในการควบคุมสัตวที่เล้ียง 

 “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

 “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะและหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

ขอ  ๕ เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตวใหพ้ืนที่ในเขตอํานาจขององคการบริหาร

สวนตําบลดอนศรีชุมเปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังตอไปนี้ 

 (๑) สุนัข 

 (๒) แมว 

 (๓) โค 

 (๔) กระบือ 

 (๕) สุกร 

 (๖) ไก 

 (๗) เปด  หาน 

 (๘) ชาง 

 (๙) แพะ  แกะ 

้หนา   ๕๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๖๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๒



 (๑๐) สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมปาไม 

 (๑๑) สัตวอื่น ๆ   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกประกาศกําหนดจํานวน  ประเภท  ชนิด  หลักเกณฑ   

วิธีการ  และเงื่อนไขการปลอยสัตวที่ตองควบคุมการเล้ียงเพ่ิมเติม  ท้ังนี้  โดยอาจควบคุมการเล้ียงสัตว 

เฉพาะในเขตทองที่ใดทองท่ีหนึ่งหรือเต็มพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลดอนศรีชุม 

ขอ  ๖ หามทําการเล้ียงหรือปลอยสัตวท่ีตองควบคุมตามขอ  ๕  ในที่หรือทางสาธารณะ 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนศรีชุมโดยเด็ดขาด 

การเล้ียงหรือปลอยตามวรรคหนึ่งนั้น  คือกรณีกระทําการเปนประจําเปนอาจิณ  หรือไมสนใจ

ควบคุมดูแลสัตวจนเขาใจไดวามีการใชพ้ืนที่ถนนสาธารณะเปนที่เล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว 

ขอ  ๗ นอกจากการเล้ียงสัตวตามปกติวิสัยแลวเจาของสัตวท่ีมีสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

 (๑) จัดใหมีสถานที่เล้ียงสัตวท่ีมั่นคง  แข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภทและชนิด

ของสัตวโดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตวมีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ   

มีระบบการระบายน้ําและบําบัดของเสียท่ีเกิดขึ้นอยางถูกสุขลักษณะ 

 (๒) รักษาสถานที่เล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ  ใหถูกสุขลักษณะเปนประจําไมปลอยใหเปน 

ที่สะสมหมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูท่ีอยูบริเวณใกลเคียง 

 (๓) เมื่อสัตวตายลง  เจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ 

เพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ท้ังนี้  โดยวิธีท่ีไมกอเหตุรําคาญจากกล่ิน  ควัน   

และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา 

 (๔) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตวเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว 

 (๕) ใหเล้ียงสัตวภายในสถานที่เล้ียงสัตวของตนไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานท่ีเล้ียงสัตว 

โดยปราศจากการควบคุม  กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเล้ียงในสถานท่ีหรือกรงท่ีบุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตว   

และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

 (๖) ไมนําสัตวเล้ียงออกมานอกสถานที่เล้ียงสัตวของตน  เวนแตเฉพาะเพ่ือการเคล่ือนยายสัตว 

และไดปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

 (๗) ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือรําคาญแกผูอื่นหรือไมกอใหเกิดมลพิษ

ตอส่ิงแวดลอม 

้หนา   ๖๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๖๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๒



 (๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น   

รวมทั้งขอบังคับ  ระเบียบ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลดอนศรีชุม 

ขอ  ๘ กรณีที่การเล้ียงสัตวซึ่งดําเนินกิจการในลักษณะของฟารมเล้ียงสัตวหรือเล้ียงสัตว 

เปนจํานวนมาก  เจาของสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ  ๗  อยางเครงครัด  เพ่ือการดูแลสภาพ 

หรือสุขลักษณะของสถานท่ีที่ใชเล้ียงสัตวและตองปฏิบัติตามาตรการเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรค   

หรือเหตุรําคาญอันเกิดจากการเล้ียงสัตว  ดังนี้ 

 (๑) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานท่ีเล้ียงสัตวตองทํารางระบายน้ํารับน้ําโสโครก 

ไปใหพนจากที่นั้น  โดยสะดวกและเหมาะสม 

 (๒) การระบายน้ําเสียตองไมใหเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชแหลงน้ําสาธารณะตองจัดใหมี

ระบบกักเก็บหรือบําบัดน้ําเสียใหเหมาะสม  ทั้งนี้  ตองไมทําใหเกิดกล่ินเหม็นจนสรางความเดือดรอน

รําคาญแกผูอยูอาศัยขางเคียง 

 (๓) ตองทําความสะอาด  กวาดลางสถานที่เล้ียงสัตวใหอยูในภาวะอันดีเสมอ 

 (๔) ตองรักษาสถานที่อยาใหเปนที่เพาะพันธุแมลงวัน  แมลงสาบ  ยุง  หรือสัตวนําโรคอื่น  ๆ  

และตองเก็บวัสดุอุปกรณ  เครื่องใชในการเล้ียงสัตวใหเปนระเบียบเรียบรอยเสมอ 

 (๕) ตองมีท่ีรองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

ขอ  ๙ หลังจากที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใชผูใดประสงคจะเล้ียงสัตวตามขอ  ๘  ตองไดรับความยินยอม 

จากการประชุมประชาคมหมูบาน  และไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามขอบัญญัติองคการบริหาร 

สวนตําบลดอนศรีชุม  เรื่อง  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  โดยเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตถูกตองครบถวน 

 การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้นตองปรากฏขอเท็จจริงวาสถานท่ีเล้ียงสัตวนั้นเปนบริเวณท่ีโปรง   

อากาศถายเทสะดวก  มีตนไมใหรมเงาพอสมควร  ตั้งอยูหางจากแหลงชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน   

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ  ในระยะที่ไมสงผลกระทบตอสุขภาพ   

และไมกอเหตุรําคาญตอชุมชนโดยตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวและแหลงน้ําสาธารณะในระยะ   

ดังตอไปนี้ 

 (๑) สําหรับสถานประกอบการเล้ียงสัตวนอยกวา  ๕๐  ตัว  ตองมีระยะหางในระยะ 

ที่ไมกอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง 

้หนา   ๖๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๖๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๖๒



 (๒) สําหรับสถานประกอบการเล้ียงสัตวกวา  ๕๐  -  ๕๐๐  ตัว  ตองมีระยะหาง 

ไมนอยกวา  ๕๐๐  เมตร 

 (๓) สําหรับสถานประกอบการเล้ียงสัตวกวา  ๕๐๐  -  ๑,๐๐๐  ตัว  ตองมีระยะหาง 

ไมนอยกวา  ๑  กิโลเมตร 

 (๔) สําหรับสถานประกอบการเล้ียงสัตวกวา  ๑,๐๐๑  ตัวขึ้นไป  ตองมีระยะหาง 

ไมนอยกวา  ๒  กิโลเมตร 

ผูขออนุญาตดังกลาวใหย่ืนคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่น  ตามแบบและเงื่อนไขที่กําหนด  

พรอมดวยหลักฐานดังตอไปนี้  อยางละ  ๑  ชุด 

 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

 (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

 (๓) หนังสือแสดงความเปนเจาของที่ดิน 

 (๔) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติม 

เพ่ือประกอบการพิจารณา 

ขอ  ๑๐ ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยวาสัตวเล้ียงนั้นเปนโรคอันอาจเปนอันตรายแกสุขภาพ 

ของบุคคลทั่วไป  ใหเจาของสัตว  แยก  กักกันสัตวนั้นไวตางหากและแจงใหเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือเจาพนักงานสาธารณสุขทราบ  รวมถึงตองแจงใหสัตวแพทยของหนวยงานราชการทราบและตองปฏิบัติ 

ตามคําแนะนําโดยเครงครัด 

ขอ  ๑๑ เจาของสัตวจะตองควบคุมดแูลสัตวและสถานที่เล้ียงสัตวของตนมิใหกอเหตุรําคาญแกผูอื่น 

 ขอ  ๑๒ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่น  พนักงานเจาหนาท่ี  เจาพนักงานสาธารณสุขพบสัตว 

ในท่ีหรือทางสาธารณะซึ่งอยูภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนศรีชุมหรือเขตควบคุมการเล้ียง 

หรือปลอยสัตวโดยไมปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูท่ีไดรับการมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจจับสัตวและนําสัตวไปกักไวในที่สําหรับสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นจัดไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน   

หรือกรณีสัตวนั้นอาจเปนอันตรายตอประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการ 

ตามท่ีเห็นสมควร 

ในระหวางการจับสัตวหากสัตววิ่งหนีเกิดอุบัติเหตุอื่นใดทําใหสัตวบาดเจ็บ  หากเปนเหตุ 

ที่โดยพฤติการณตองเกิดขึ้นและเจาพนักงานทองถิ่นไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลวทางองคการบริหาร

สวนตําบลดอนศรีชุมจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ  ทั้งส้ิน 
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ขอ  ๑๓ เมื่อไดจับสัตวมากักไวตามความในขอ  ๑๒  เจาพนักงานทองถิ่นจะปดประกาศ 

แจงใหเจาของทราบและใหมารับสัตวคืนไปภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันท่ีไดจับสัตวมากักไวโดยประกาศไว 

ที่สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลดอนศรีชุมหรือท่ีเปดเผยเมื่อพนกําหนดสามสิบวันแลวไมมีผูใดมาแสดงตัว 

เปนเจาของสัตว  ใหสัตวนั้นตกเปนขององคการบริหารสวนตําบลดอนศรีชุม  เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นใหคืนสัตวนั้นแกเจาของสัตวและไดชําระอัตราคาธรรมเนียมการปรับ  และคาใชจาย

ในการเล้ียงดูสัตวตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๔ กรณีที่กักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น  หรือตองเสียคาใชจาย

เกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามสมควรแกกรณีกอนถึงกําหนด 

สามสิบวันก็ไดเงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาด  เมื่อไดหักคาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาด

และคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาเงินนั้นไวแทนตัวสัตว 

กรณีสัตวนั้นตายหรือเจ็บปวยหรือไมสมควรจําหนายตอไปหรือเปนโรคติดตอท่ีอาจเปนอันตราย 

แกสัตวอื่น ๆ  หรือเมื่อสัตวแพทยไดตรวจสอบและใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรแลวเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจทําลายได 

ในกรณีมิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน 

ภายในกําหนดตามขอ  ๑๓  หรือไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหรับสัตวคืนนั้น  เจาของสัตว 

ตองเสียคาธรรมเนียมการปรับและคาใชจายสําหรับการเล้ียงสัตวตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๕ หากเจาของสัตวปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

กฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   

หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังใหเจาของสัตวแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได  และถาเจาของสัตวไมแกไขหรือถาการเล้ียงสัตว   

หรือปลอยสัตวนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน   

เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังใหผูนั้นหยุดเล้ียงสัตวทันทีเปนการชั่วคราว  จนกวาจะเปนท่ีพอใจแกเจาพนักงานทองถิ่น 

วาปราศจากอันตรายแลวก็ได 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่งใหกําหนดระยะเวลาท่ีตองปฏิบัติตามคําส่ังไว 

ตามสมควรแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน  เวนแตเปนกรณีมีคําส่ังใหหยุดดําเนินการทันที 

ขอ  ๑๖ กรณีการเล้ียงสัตวในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ 

ตอผูอื่นใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของสัตวหรือผูครอบครองสถานท่ีเล้ียงสัตว 
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ระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควร  และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุรําคาญนั้น   

หรือสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตใหระบุไวในคําส่ังนั้น 

ขอ  ๑๗ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข 

มีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริงหรือทําคําชี้แจง 

เปนหนังสือหรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 (๒) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก 

หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมเพ่ือใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง 

หรือเรียกหนังสือหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีนั้น 

 (๓) ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพประชาชน   

เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 

 (๔) เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใด ๆ  ที่สงสัยวาไมถูกสุขลักษณะหรืออาจกอใหเกิด 

เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เปนปริมาณพอสมควร  เพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบได 

โดยไมตองใชราคา 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  พนักงานสวนทองถิ่น  เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ 

ตามวรรคหนึ่ง  ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลดอนศรีชุม  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได 

 ขอ  ๑๘ ผู ใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๑๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนศรีชุมรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๔  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

สม  อปุนนัท 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลดอนศรีชุม 
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนศรีชุม 
เรื่อง  การควบคุมการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
ลําดับท่ี ประเภท คาธรรมเนียม  บาท/ป 

 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

คาธรรมเนียมการปรับ 
ชาง 
มา  โค  กระบือ  สุกร 
แพะ  แกะ  ลอ  ลา  สุนัข 
สัตวอ่ืน ๆ 

 
คาปรับเชือกละไมเกิน 
คาปรับตัวละไมเกิน 
คาปรับตัวละไมเกิน 
คาปรับตัวละไมเกิน 

 
๑,๐๐๐  บาท 
   ๕๐๐  บาท 
   ๒๐๐  บาท 
   ๑๐๐  บาท 

 คาใชจายในการเล้ียงดู 
คาใชจายในการเลี้ยงดูสัตวแตละชนิด  หรือแตละประเภท 

 
ตามจํานวนท่ีไดจายจริง 

 
  



 
 
 

 
                                                                              เขียนท่ี ………………………….…………………….. 
           วันท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………….………… 

 
 ขาพเจา …………………………………………………………..  อายุ……………….. ป  สัญชาติ ……………………..…. 
อยูบานเลขท่ี ………. หมูท่ี …..…. ตรอก/ซอย ……… ถนน ………………………..แขวง/ตําบล …………..………..……… 
เขต/อําเภอ ………..………………........…… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ………………………..….…...……………….………..  
จังหวัด ……………………………..……… หมายเลขโทรศัพท ……………………………………………………….………..………... 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
  (  )  สถานท่ีจําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท …………………………………….........………………… 
   โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการ …….........……………  ตารางเมตร 
  (  ) กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท ……………………………...........…………………………………. 
   มีคนงาน ……….........…. คน ใชเครื่องจักรขนาด …………...…….  แรงมา 
  (  ) กิจการตลาด ท่ีมีการจําหนาย …………….……........…....….. (เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด) 
  (  ) กิจการจําหนายสินคาในท่ี/ทางสาธารณสุข  จําหนายสินคาประเภท ……..……..........………………… 
   ณ บริเวณ ………………………………………..........…. โดยวิธีการ …………………….………………………….. 
  (  ) กิจการรับทําการเก็บ  ขน  หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย  โดยทําเปนธุรกิจ  ประเภท 

   � เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดท่ี ……………………………………….................………………………. 

   �  เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี  .…..…………………….….................…………… 

   �  เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหลงกําจัดท่ี   ….……………………………………….................…..……………. 

   �  เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดท่ี …………………………….………………..................….. 
  (  )  กิจการอ่ืน ๆ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดแก..........................……………….........…… 
.............................................................................................................................................................................. 
ตอ  (เจาพนักงานทองถ่ิน) ……………......………………………………………… พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐาน
และเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 
  ๑)  สําเนาบัตรประจําตัว …………………..........…………….. (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  ๒)  สําเนาทะเบียนบาน 
  ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 
   ๓.๑)  .………………………………………………………………….…………....……… 
   ๓.๒)  .…………………………………………………………………………….....……… 
  ๔)  ..………………………………….…………………………………………………………….. 
  ๕)  …..………………………………………………….………………………………………….. 
                        
 

 

แบบคําขอรับใบอนุญาต 
 



 (ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต) 
 

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ขาพเจาขอรับรองวา   ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
     (ลงชื่อ)………………….………………….……. ผูขอรับใบอนุญาต 
             (……………………….………………....) 
 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (  )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังนี้ …………………........................……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..........................................………….. 
…………………………………………………………………………………………………………..........................................………….. 
 (  )  เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ ………………………………………………....................................……………….. 
…………………………………………………………………………………………………………..........................................………….. 
 
     (ลงชื่อ)……………………………………………. เจาพนักงานสาธารณสุข 
             (……………..……………....…………….) 
     ตําแหนง …………………………………..……… 
     วันท่ี…..…........../…………..……/………….… 
 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
             (   )  อนุญาตใหประกอบกิจการได 
             (   )  ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
     (ลงชื่อ)………………………..............………….เจาพนักงานทองถ่ิน 
             (……………..……………....…………….) 
     ตําแหนง…………………………………..…….… 
     วันท่ี…..…........../…………..……/………….… 



 
 

 
                                                               

                เขียนท่ี ………………………….…………………….. 
           วันท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………….………… 

 
 ขาพเจา …………………………………………………………..  อายุ……………….. ป  สัญชาติ …………………….…. 
อยูบานเลขท่ี ………. หมูท่ี …..…. ตรอก/ซอย ……… ถนน ………………………..แขวง/ตําบล …………..………….…… 
เขต/อําเภอ ………..………………........…… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ………………………..….…...………………….……..  
จังหวัด ……………………………..……… หมายเลขโทรศัพท ……………………………………………………….…………….…... 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท …………………….………………………………………….…… 
ตามใบอนุญาตเลมท่ี ………. เลขท่ี ………/……… ออกใหเม่ือวันท่ี ………. เดือน ………………… พ.ศ………………….
ตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน) …………………………………………………………………………………………………….……………….. 

พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 
  ๑) สําเนาบัตรประจําตัว …………..………..………... (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  ๒) สําเนาทะเบียนบาน 
  ๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 
   ๓.๑)  .……………………………………………..……………………………………………………………… 
   ๓.๒)  ………………………………………………..……………………………………………………………. 
  ๔)  ..……………………………………………………………….……………………….………………………….... 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา   ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
      (ลงชื่อ)………………………………….……. ผูขอรับใบอนุญาต 
              (………………………..……………..) 
 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
    (  )   เห็นสมควรอนุญาต   
    (  )   เห็นควรไมอนุญาต  เพราะ  …………………… 
           ………………………..…………………………………. 
 
(ลงชื่อ) ………………………..………. เจาพนักงานสาธารณสุข 
          ( ……………………………….. ) 
ตําแหนง ……………………………………….…………  
วันท่ี……….…../…………………………/…………….. 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
  
    (  )   อนุญาต  ใหประกอบกิจการได 
    (  )   ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
 
 
 (ลงชื่อ) …………………………………………………  
             (…………………………………….……..) 
   ตําแหนง ……………………………………………. 
  วันท่ี……….../…………………………/……………. 
        

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 



       
(ดานหลังคําขอตอใบอนุญาต) 

 
รายการตออายุหนังสือรับรองการแจงและเสียคาธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีออกใบอนุญาต 
วัน/เดือน/ป 

ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 
ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี วัน/เดือน/ป 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 
 
 
 


