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คู่มือส าหรับประชาชน: ข้อบัญญัต ิเร่ือง การควบคุมการเลีย้งหรือปล่อยสัตว์ซึ่งเป็นเหตุร าคาญและเป็น
อันตรายแก่ประชาชน พ.ศ.2544 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลมโูนะ อ าเภอสไุหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: ข้อบญัญัต ิเร่ือง การควบคมุการเลีย้งหรือปล่อยสตัว์ซึง่เป็นเหตรุ าคาญและเป็นอนัตรายแก่

ประชาชน พ.ศ.2544 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารสว่นต าบลมโูนะ อ าเภอสไุหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนมุตัิ  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ตามพระราชบญัญติัการสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
2) ข้อบญัญติัต าบลมูโนะ เร่ือง การควบคมุการเลี้ยงหรือปล่อยสตัว์ซ่ึงเป็นเหตรุ าคาญและเป็นอนัตรายแก่

ประชาชน พ.ศ.2544 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสขุ  พ.ศ.2535 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ข้อบญัญตัิต าบลมโูนะ เร่ือง การควบคมุการเลีย้งหรือปล่อย
สตัว์ซึง่เป็นเหตรุ าคาญและเป็นอนัตรายแก่ประชาชน พ.ศ.2544 

9. ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  30  วนั  
10. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

11. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] ข้อบญัญัตกิารควบคมุการเลีย้งและปลอ่ยสตัว์ พ.ศ.2544 
20/08/2558 09:24  

12. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ ส่วนสาธารณสขุและส่ิงแวดล้อม/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น.  
หมายเหตุ - 

 



2/4 
 

13. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
มาตราฐาน วิธีการการควบคมุการเลีย้งหรือปล่อยสตัว์ 
  (1) จดัให้มีสถานท่ีเลีย้งสตัว์ท่ีมัน่คง แข็งแรง ตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสตัว์ และมีขนาดเพียงพอแก่
การด ารงชีวิตของสตัว์ มีแสงสวา่ง และการระบายอากาศท่ีเพียงพอ มีระบบการระบายน า้และสิ่งโสโครกท่ีถกูสขุลกัษณะ  
  (2) รักษาสถานท่ีเลีย้งสตัว์ให้สะอาดอยูเ่สมอ 
  (3) ก าจดัซากสตัว์ และมลูสตัว์ให้ถกูสขุลกัษณะ 
  (4) จดัให้มีการสร้างภมูิคุ้มกนัโรคในสตัว์ เพ่ือป้องกนัโรคสตัว์ติดคน 
  (5) ให้เลีย้งสตัว์ภายในสถานท่ีของตน 
  (6) ไมเ่ลีย้งสตัว์ในสถานท่ี ท่ีนายกก าหนด 
 ข้อ 8. ในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์สงสยัวา่สตัว์ท่ีเลีย้งนัน้เป็นโรคอนัอาจเป็นอนัตรายแก่สขุภาพของบคุคลทัว่ไป ให้เจ้าของ
สตัว์แยกสตัว์นัน้ไว้ตา่งหากและแจ้งให้เทศบาลทราบและต้องปฏิบตัิตามค าแนะน าของสตัวแพทย์ 
  ข้อ 9. ให้นายกมีอ านาจก าหนดเขตควบคมุการปลอ่ยสตัว์เฉพาะในเขตท้องท่ีใดท้องท่ีหนึง่ หรือเตม็พืน้ท่ีอบต. 
 ข้อ 10. เจ้าของสตัว์จะต้องควบคมุดแูลสตัว์ของตนมิให้ก่ออนัตราย หรือเหตรุ าคาญแก่ผู้ อ่ืน 
 ข้อ 11. เจ้าของสตัว์ไมป่ฏิบตักิารตามข้อ 7 หรือละเว้นการปฏิบตักิาร จนเป็นเหตรุ าคาญแก่ผู้ อ่ืน เจ้าพนกังานท้องถ่ินมี
อ านาจในการด าเนินการตามมาตรา 30 แหง่พระราชบญัญตัสิาธารณสขุ พ.ศ. 2535 ดงันี ้
   (1) กกัสตัว์ดงักลา่วไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวนั ถ้าพ้นสามสิบวนั แล้วไมมี่เจ้าของมาแสดงตวัขอรับสตัว์นัน้คืน ให้
สตัว์นัน้เป็นของราชการส่วนท้องถ่ิน 
 (2) กรณีกกัสตัว์ดงักลา่วไว้แล้วมีเจ้าของมาขอรับภายในสามสิบวนั เจ้าของสตัว์นัน้จะต้องเสียคา่ใช้จา่ยส าหรับเลีย้ง
สตัว์ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ินได้ใช้จา่ยจริงแก่ราชการส่วนท้องถ่ินนอกจากนัน้จะต้องเสียคา่ปรับไมเ่กินหนึง่พนับาท 
 (3) กรณีท่ีการกกัสตัว์ ระหว่างรอเจ้าของมารับคืน อาจก่อให้เกิดอนัตรายตอ่สตัว์นัน้หรือสตัว์อ่ืน หรือต้องเสียคา่ใช้จา่ย
เกินสมควรเจ้าพนกังานท้องถ่ินจะขายหรือขายทอดตลาดสตัว์นัน้ ก่อนครบก าหนดสามสิบวนัก็ได้ แล้วหกัคา่ใช้จ่าย และ
เก็บสว่นท่ีเหลือแทนสตัว์ได้ 
 (4) เม่ือเจ้าของมารับคืนภายในสามสิบวนั ให้คืนสว่นท่ีเหลือเก็บไว้แทนสตัว์แก่เจ้าของ สว่นโทษปรับนัน้ขึน้อยูก่บัดลุย
พินิจของเจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือผู้ซึง่เจ้าพนกังานท้องถ่ินมอบหมาย 
 (5) กรณีท่ีปรากฏวา่ สตัว์นัน้เป็นโรคตดิตอ่อนัอาจเป็นอนัตรายตอ่ประชาชน เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจท าลายหรือ
จดัการตามสมควรได้ทนัที ไมต้่องรอเจ้าของหรือรอให้ครบก าหนดสามสิบวนั 
14. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 
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1) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 10 ถึง 15 นาที   

2) การพิจารณา เจ้าหน้าท่ีออกตรวจสอบพืน้ท่ี 3 วนั   

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 

นายทะเบียนพิจารณาออก
ใบอนญุาต/ใบรับรอง 

1 วนั   

 
15. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
16. ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอนและระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว 3 วนั 

17. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1.ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 2 ฉบบั 
2.ส าเนาบตัรประชาชน  จ านวน 2 ฉบบั 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1.หนงัสือยินยอมจากบ้านข้างเคียงทัง้ 4 ด้านของท่ีตัง้ 
 

18. ค่าธรรมเนียม 
1.การเลีย้งสกุร 
ตัง้แต1่0 – 20 ตวั ฉบบัละ 100 บาท 
ตัง้แต2่1 – 50 ตวัฉบบัละ 300 บาท 
ตัง้แต5่1 – 70 ตวัฉบบัละ 500บาท 
ตัง้แต7่1 – 100 ตวัฉบบัละ 800 บาท 
๒.การเลีย้งไก่และการเลีย้งเป็ด 
ตัง้แต1่00 – 300 ตวัฉบบัละ 100 บาท 
ตัง้แต ่301 – 1,000 ตวัฉบบัละ 300 บาท 
ตัง้แต1่,001 – 2,500 ตวัฉบบัละ 500 บาท 
ตัง้แต2่,501 – 5,000 ตวัฉบบัละ 800 บาท 
๓.การเลีย้งนกกระทา 
ตัง้แต5่00 – 1,000 ตวัฉบบัละ 100 บาท 
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ตัง้แต1่,001 – 2,000ตวัฉบบัละ 300 บาท 
ตัง้แต2่,001 – 3,000 ตวัฉบบัละ 500 บาท 
 

19. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  สายตรงองค์การบริหารสว่นต าบลมโูนะโทรศพัท์ 073-621020-2 

หมายเหตุ - 
2) ช่องทางการร้องเรียน ตู้ รับเร่ืองราวร้องทกุข์หน้าองค์การบริหารส่วนต าบลมโูนะ 

หมายเหตุ - 
3) ช่องทางการร้องเรียน ไปรษณีย์/ท่ีอยู่อบต.มโูนะ 49/1 ม.1 ต.มโูนะอ.สไุหงโก-ลกจ.นราธิวาส 96120 

หมายเหตุ - 
4) ช่องทางการร้องเรียน http://www.munok.go.th 

หมายเหตุ - 
5) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 

20. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

     ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

21. หมายเหตุ 
- 

วันท่ีพมิพ์ 29/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย องค์การบริหารสว่นต าบลมโูนะ

อ าเภอสไุหงโก-ลกจงัหวดั
นราธิวาสสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 

 
 




