
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การควบคมุการเลี�ยงหรอืปลอ่ยสตัว ์
หนว่ยงานที ใหบ้รกิาร : เทศบาลตําบลเจดยีห์ลวง อําเภอแมส่รวย จังหวดัเชยีงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื อนไข (ถา้ม)ี ในการยื นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ตามมาตรา 50 (3) (4) และมาตรา 60 แหง่พระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิ-มเตมิถงึ (ฉบบัที- 13) พ.ศ. 2552 
ประกอบกบัมาตรา 29 แหง่พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 อนัเป็นพระราชบัญญัตทิี-มบีทบญัญตับิางประการเกี-ยวกบั
การจํากดัสทิธแิละเสรภีาพของบคุคล ซึ-งมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
บญัญตัใิหก้ระทําไดโ้ดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญตัแิหง่กฎหมาย เทศบาลตําบลเจดยีห์ลวงไดต้ราเทศบญัญตั ิเรื-อง &quot;การ
ควบคมุการเลีFยงหรอืปลอ่ยสตัว ์พ.ศ. 2555&quot; ขึFนบงัคบัใชใ้นเขตเทศบาล โดยมหีลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงื-อนไขดงันีF 
 
ขอ้ 10 หลงัจากที-เทศบญัญตันิีFมผีลบงัคบัใช ้ผูใ้ดประสงคจ์ะเลีFยงสตัวต์ามขอ้ 9 ตอ้งไดร้ับความยนิยอมจากการประชมุประชาคม
หมูบ่า้นและไดร้ับอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิ-น 
 
การอนุญาตตามวรรคหนึ-งนัFน ตอ้งปรากฎขอ้เท็จจรงิวา่ สถานที-เลีFยงสตัวนั์Fนเป็นบรเิวณที-โปร่ง อากาศถา่ยเทะสะดวก มตีน้ไมใ้ห ้
รว่มเงาพอสมควรตั Fงอยู่หา่งจากแหลง่ชมุชน ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบนัการศกึษา โรงพยาบาล หรอืสถานที-ของราชการ
อื-นๆ ในระยะที-ไม่สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพ และไมก่อ่เหตรํุาคาญตอ่ชุมชน โดยตอ้งมรีะยะหา่งจากสถานที-ดงักลา่ว และแหลง่นํFา
สาธารณะในระยะดงัตอ่ไปนีF 
 
(1)สาํหรับสถานประกอบกจิการเลีFยงสตัว ์นอ้ยกวา่ 20 ตวั ตอ้งมรีะยะหา่งในระยะที-ไมก่อ่ใหเ้กดิความรําคาญในชมุชนใกลเ้คยีง 
 
(2)สาํหรับสถานประกอบกจิการเลีFยงสตัว ์ตั Fงแต ่20-500 ตวั ตอ้งมรีะยะหา่งไมน่อ้ยกวา่ 800 เมตร 
 
(3)สาํหรับสถานประกอบกจิการเลีFยงสตัว ์ตั Fงแต ่500-1,000 ตวั ตอ้งมรีะยะหา่งไมน่อ้ยกวา่ 1 กโิลเมตร 
 
(4)สาํหรับสถานประกอบกจิการเลีFยงสตัว ์ตั Fงแต ่1,000 ตวัขึFนไป ตอ้งมรีะยะหา่งไมน่อ้ยกวา่ 2 กโิลเมตร 
 
ผูข้ออนุญาตดงักลา่วใหย้ื-นคํารอ้งตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิ-นตามแบบและเงื-อนไขที-กาํหนด 
  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที ใหบ้รกิาร 
งานป้องกนัและควบคมุโรคตดิตอ่  กองสาธารณสขุและ
สิ-งแวดลอ้ม 
เทศบาลตําบลเจดยีห์ลวง 
โทร. 053-950732  โทรสาร 053-950382  e-mail : 
chedeeloung@hotmail.com/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที-ทางราชการกําหนด) ตั Fงแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที-ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 25 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยื-นคาํขอใบอนุญาตพรอ้มหลกัฐานที-ทอ้งถิ-น
กําหนด 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี เทศบาลตําบลเจดยี์
หลวง อําเภอแม่สรวย 

จังหวดัเชยีงราย 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ที-ตรวจสอบความถกูตอ้งของคําขอและความครบถว้น
ของเอกสารหลกัฐานทันท ี กรณีไมถ่กูตอ้ง/ครบถว้น เจา้หนา้ที-
แจง้ตอ่ผูย้ื-นคาํขอใหแ้กไ้ข/เพิ-มเตมิ เพื-อดาํเนนิการ หากไม่

1 ชั-วโมง เทศบาลตําบลเจดยี์
หลวง อําเภอแม่สรวย 

จังหวดัเชยีงราย 
 



ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที รบัผดิชอบ 

สามารถดําเนนิการไดใ้นขณะนัFนใหจ้ัดทําบันทกึความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรอืหลกัฐานยื-นเพิ-มเตมิภายในระยะเวลาที-
กําหนด โดยใหเ้จา้หนา้ที-และผูย้ื-นคําขอลงนามไวใ้นบนัทกึนัFน
ดว้ย 
(หมายเหต:ุ -)  

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ที-ตรวจสถานที-ดา้นสขุลกัษณะ  กรณีถกูตอ้ง ตาม
หลกัเกณฑด์า้นสขุลกัษณะเสนอพจิารณาออกใบอนุญาต  กรณี
ไมถ่กูตอ้ง ตามหลกัเกณฑด์า้นสขุลักษณะแนะนําใหป้รับปรงุ
แกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี เทศบาลตําบลเจดยี์
หลวง อําเภอแม่สรวย 

จังหวดัเชยีงราย 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
การแจง้คําสั-งออกใบอนุญาต/ไมอ่นุญาต ใหต้อ่อายใุบอนุญาต  
กรณีอนุญาต  มหีนังสอืแจง้การอนุญาตแกผู่ข้ออนุญาตทราบ
เพื-อมารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที-ทอ้งถิ-นกําหนด หากพน้
กําหนดถอืวา่ไมป่ระสงคจ์ะรับใบอนุญาต เวน้แตจ่ะมเีหตหุรอืขอ้
แกต้ัวอันสมควร  กรณีไมอ่นุญาต ใหแ้จง้คําสั-งไมอ่นุญาต ใหต้อ่
อายใุบอนุญาตการควบคมุแกผู่ข้ออายใุบอนุญาตทราบพรอ้ม
แจง้สทิธใินการอทุธรณ์ 
(หมายเหต:ุ -)  

8 นาท ี เทศบาลตําบลเจดยี์
หลวง อําเภอแม่สรวย 

จังหวดัเชยีงราย 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

หนงัสอืแสดงความเป็นเจา้ของที ดนิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

เอกสารหรอืหลกัฐานอื นที เจา้พนกังานทอ้งถิ น เห็นสมควรเรยีก
เพิ มเตมิเพื อประกอบการพจิารณา 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

เอกสารรบัรองจากประชาคมหมูบ่า้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามหรือฝ่าฝืนเทศบญัญตั ิเร ื อง "การควบคุมการ
เลี�ยงหรอืปลอ่ยสตัว ์พ.ศ. 2555"  ตอ้งระวางโทษตามบทบญัญตั ิ
แหง่พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 



ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) เทศบาลตําบลเจดยีห์ลวง หรอืศนูยดํ์ารงธรรมเทศบาลตาํบลเจดยีห์ลวง 

(หมายเหต:ุ (เลขที- 999 หม◌่ ู4 ตําบลเจดยีห์ลวง อาํเภอแม่สรวย จังหวดัเชยีงราย 57180  โทร. 053-950732 
โทรสาร 053-950382  e-mail : chedeeloung@hotmail.com  หรอืเว็ปไซด ์
http://www.chedeeloung.go.th))  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที- 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที- 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยร์ับเรื-องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั Fน 2 ถนนแจง้วฒันะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรื-องรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื อแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชื อกระบวนงาน: การควบคมุการเลีFยงหรอืปลอ่ยสตัว ์ 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลเจดยีห์ลวง อําเภอแม่สรวย จังหวดัเชยีงราย กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิ-น เทศบาลตําบลเจดยีห์ลวง อําเภอแมส่รวย จังหวดัเชยีงราย 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที-เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที เกี ยวขอ้ง: 

  
1)พระราชบัญญตักิารสาธารณสขุพ.ศ.2535  
  
2)พระราชบัญญตัเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพ่ิมเตมิถงึ (ฉบบัที- 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 50(3)(4) ประกอบมาตรา 60  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารที-มคีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พื�นที ใหบ้รกิาร: ทอ้งถิ-น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที กําหนดระยะเวลา: พระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 แกไ้ขเพิ-มเตมิถงึ (ฉบบัที- 13) พ.ศ. 
2552 
ระยะเวลาที กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 25.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี-ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที-มากที-สดุ 0 

 จํานวนคําขอที-นอ้ยที-สดุ 0 
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที  



ชื ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: สาํเนาคูม่อืประชาชน  การควบคมุการเลีFยงหรอืปลอ่ยสตัว ์ มานสิา เทศบาลตําบลเจดยีห์ลวง  
28/01/2559 15:30 
 
 

เอกสารฉบับนีFดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที-เผยแพร่คูม่อื: - 


