
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลบางแก้ว อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. หลักเกณฑ์วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์จะเลีย้งสัตว์ควบคมุ ต้องได้รับความยินยอมจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจา้พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ โดยยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายก าหนดพร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตตามข้อก าหนดของท้องถิ่น ณ ส านักปลัด เทศบาลต าบลบางแก้ว 
 
2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามทีร่ะบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
   (1) ผู้ขออนุญาตต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน 
   (2) หลักเกณฑด์้านคณุสมบัติของผู้ขออนุญาต ให้ยื่นค าร้องต่อเจา้พนักงานท้องถิ่นตามแบบและเง่ือนไขท่ีก าหนด (ตามข้อก าหนด         
ของท้องถิ่น) 
หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริม่นับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าทีไ่ดร้ับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน
เรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วัน นับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
สถำนที่ให้บริกำร 
ส านักปลดั เทศบาลต าบลบางแก้ว  
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ : โดยตามหลักการปฏบิัตินั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยู่
ในเขตท้องถิ่นใดให้ยื่นค าขอใบอนุญาตในเขตท้องถิ่นนั้น) 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
ก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 15 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบอนุญาตเลี้ยงสตัว์ควบคุม          
พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นก าหนด 
(หมายเหตุ : 1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ   
ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น) 

10 นาที เทศบาลต าบลบางแก้ว
อ าเภอบางแก้ว 
จังหวัดพัทลุง 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันท ี
กรณไีม่ถูกต้อง/ครบถ้วนเจ้าหนา้ที่แจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพิ่มเตมิ
เพื่อด าเนินการหากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้นให้จดัท าบันทึก
ความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยให้เจ้าหน้าที่และผูย้ื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึก
นั้นด้วย 
(หมายเหตุ : 1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ     
ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 

30 นาที เทศบาลต าบลบางแก้ว 
อ าเภอบางแก้ว 
จังหวัดพัทลุง 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
2. หากผู้ขออนุญาตไม่แก้ไขค าขอหรือไมส่่งเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถว้น
ตามที่ก าหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนค าขอและ
เอกสารพร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนด้วยและแจ้งสิทธ ิ     
ในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง     
พ.ศ. 2539) 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีดา้นสุขลักษณะ 
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสขุลักษณะเสนอพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
กรณไีม่ถูกต้องตามหลักเกณฑด์้านสุขลักษณะแนะน าให้ปรับปรุงแกไ้ข
ด้านสุขลักษณะ 
หมายเหต ุ: 1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานท่ีรับผดิชอบให้
ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 
2. กฎหมายก าหนดภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีเอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วน 
(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2557) 

10 วัน เทศบาลต าบลบางแก้ว 
อ าเภอบางแก้ว 
จังหวัดพัทลุง 

 

4) การแจ้งค าสั่งออกใบอนุญาต/ค าสัง่ไม่อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมารับใบอนญุาต
ภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นก าหนดหากพ้นก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะ
รับใบอนุญาตเว้นแต่จะมีเหตหุรือข้อแก้ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาต 
แจ้งค าสั่งไม่ออกใบอนุญาตเลีย้งสตัว์ควบคุมแก่ผู้ขออนุญาตทราบ
พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ ์
หมายเหต ุ: 1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน/หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ    
ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 
2. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจ    
มีค าสั่งไม่อนุญาตไดภ้ายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและ
ครบถ้วนให้แจ้งการขยายเวลาใหผู้ข้ออนุญาตทราบทุก 7 วัน จนกว่า
จะพิจารณาแล้วเสร็จพร้อมส าเนาแจ้งส านัก ก.พ.ร. ทราบ) 

5 วัน เทศบาลต าบลบางแก้ว 
อ าเภอบางแก้ว 
จังหวัดพัทลุง 

 

5) ช าระค่าธรรมเนยีม (กรณีมีค าสั่งอนุญาต) 
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่
ท้องถิ่นก าหนด 
(หมายเหต ุ: 1. ระยะเวลาให้บริการส่วนงาน /หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ
ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น 
2. กรณีไม่ช าระตามระยะเวลาที่ก าหนดจะต้องเสียคา่ปรับเพิม่ขึ้นอีก
ร้อยละ 20 ของจ านวนเงินท่ีค้างช าระ) 

30 นาที เทศบาลต าบลบางแก้ว 
อ าเภอบางแก้ว 
จังหวัดพัทลุง 

 

 
 
 
 
 



รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

- 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

- 

3) 
 

หนังสือแสดงควำมเป็นเจ้ำของท่ีดิน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 

4) 
 

เอกสำรหรือหลักฐำนอืน่ที่เจ้ำพนกังำนท้องถิ่น เห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติม 
เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ  (เอกสารและหลักฐานอื่นๆตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นก าหนด) 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) อัตรำค่ำธรรมเนียมกำรปรับและค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูสัตว์ 
ท้ำยเทศบัญญัติ เทศบำลต ำบลบำงแก้ว เร่ือง กำรควบคุมกำรเลี้ยง 
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 
ค่ำธรรมเนียมกำรปรับ 
1. ช้าง                                                          ค่าปรับเชือกละไม่เกิน 
2. ม้า โค กระบือ สุกร                                        ค่าปรับตัวละไมเ่กิน 
3. แพะ แกะ ล่อ ลา สุนัข                                    ค่าปรับตัวละไม่เกิน 
4. สัตว์อื่นๆ                                                    ค่าปรับตัวละไมเ่กิน 

 
 
 
 

1,000 บาท 
500 บาท 
200 บาท 
100 บาท 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลี้ยงดูสัตว์แต่ละชนิด หรือแต่ละประเภท ตามจ านวนที่ได้จ่ายจริง 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) เทศบาลต าบลบางแก้ว 
เลขท่ี 999 หมู่ที่ 1 ต าบลท่ามะเดือ่ อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง  93140  

2) โทรศัพท์  074-697373  
โทรสาร   074-697458 

3) เว็บไซต์ : www.bangkaeo.go.th 
4) เฟซบุ๊ค : เทศบาลต าบลบางแก้ว 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) 
2) 

แบบค าขอรับใบอนุญาต 
แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 
(หมายเหต ุ: เอกสาร / แบบฟอร์มเป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น) 

 


