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บันทึกหลักการและเหตุผล
ในการเสนอรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหวยกระเจา
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.๒๕61
----------------------------------------------หลักการ
กํ าหนดมาตรการในการควบคุ มการเลี้ ย งสั ต ว ห รื อ ปล อ ยสั ต ว ในเขตเทศบาลตํ าบลห วยกระเจา
เพื่อปองกันและแกไขปญหาเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนจากการเลี้ยงสัตวและปลอยสัตว
เหตุผล
โดยที่มาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กําหนดไวเพื่อ ประโยชนในการ
รักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนในทองถิ่น และเพื่อปองกันอันตราย และเชื้อโรคที่เกิด
จากสัตว ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจในการออกขอบัญญัติทองถิ่นในการกําหนด ใหสวนหนึ่งสวนใดของพื้นที่หรือ
ทั้งหมดของพื้นในเขตอํานาจ นั้น เปนเขตควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว
เนื่องจากปจจุบันเทศบาลตําบลหวยกระเจา ยังมิไดตราเทศบัญญัติดังกลาวออกมาบังคับใช ประกอบ
กั บ ภ าย ใน เ ขตท อ งที่ เ ท ศ บา ลตํ าบ ลห วย ก ร ะ เ จา ไ ด มี ป ญห า เ รื่ อ งก าร เ ลี้ ย งสั ตว ใน ส ถาน ที่ ที่ ไ ม
เหมาะสมเป น จํ า นวนมาก ดั ง นั้ น เพื่ อ กํ า หนดมาตรการควบคุ ม การเลี้ ย งสั ต ว แ ละปล อ ยสั ต ว ภ ายในพื้ น ที่
เทศบาลตําบลหวยกระเจา จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ ๒๕๓๕
และมาตรา ๕๐ ( ๓ ) ( ๔ ) มาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๑๒ )
พ.ศ.๒๕๔๖ จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหวยกระเจา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว พ.ศ.2560
เพื่อบังคับใชในเขตเทศบาลตําบลหวยกระเจา

(๑ )
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลหวยกระเจา
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.2561
----------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหวยกระเจา
ปลอยสัตว ในเขตเทศบาลตําบลหวยกระเจา

วาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือ

อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) (๔) และมาตรา ๖๐ แห งพระราชบั ญญั ติ เ ทศบาล
พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง ( ฉบับที่ ๑๒ ) พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๓๕ อั น เป น พระราชบั ญญั ติ ที่ มี บทบั ญญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บการจํ า กั ด สิ ท ธิ และเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลหวยกระเจา โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบล
หวยกระเจา และผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลหวยกระเจา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปลอยสัตว พ.ศ.2561”
ข อ ๒ เทศบั ญญั ตินี้ ให ใช บังคั บในเขตเทศบาลตํ าบลห วยกระเจา เมื่ อได ประกาศไว โดยเป ดเผย
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหวยกระเจา แลวเจ็ดวัน
ข อ ๓ บรรดาเทศบั ญญั ติ ข อบั ญญั ติ ข อบั งคั บ กฎ ระเบี ยบ และ คํ าสั่ งอื่ นใดของเทศบาลตํ าบล
หวยกระเจา ในสวนที่ไดตราไวแลวในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่
ตามเทศบัญญัตินี้
“เจ า พนั ก งานสาธารณสุ ข”
หมายความว า เจ า พนั ก งานซึ่ งได รั บ การแต งตั้ งจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
“ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของ
เทศบาลตําบลหวยกระเจา

(๒ )
“ การเลี้ยงสัตว ” หมายความวา การมีสัตวหรือมีสัตวเลี้ยงไวในครอบครองและดูแลเอาใจใส
บํารุงรักษา ตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ
“ การปลอยสัตว ” หมายความวา การสละการครอบครองสัตว หรือปลอยสัตวใหอยูนอก
สถานที่เลี้ยงสัตว โดยปราศจากการควบคุม
“ เจาของสัตว ” หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย
“ สถานที่เลี้ยงสัตว ” หมายความวา คอกสัตว กรงสัตว ที่ขังสัตว หรือที่เลี้ยงสัตวอื่นที่มีการ
ควบคุมของเจาของสัตวไมวาจะมีขอบรั้วหรือไม
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือสัญจรได
ขอ ๕ หามเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตวประเภท ชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ ลอ ลา สุนัข แมว
ในเขตพื้นที่ถนนสาธารณะทุกสายซึ่งเทศบาลตําบลหวยกระเจา รับผิดชอบดูแล
การเลี้ยงหรือปลอยตามวรรคหนึ่งนั้น คือกรณีกระทําการเปนประจําเปนอาจิณ หรือไมสนใจ
ควบคุมดูแลสัตวจนเขาใจไดวามีการใชพื้นที่ถนนสาธารณะเปนที่เลี้ยงหรือปลอยสัตว
ขอ ๖ ใหเขตเทศบาลตําบลหวยกระเจา เปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว ดังตอไปนี้
(๑) สุนัข
(๒) แมว
(๓) ชาง
(๔) โค
(๕) กระบือ
(๖) แกะ
(๗) แพะ
(๘) สุกร
(๙) ไก
(๑๐) สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมปาไม
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดประเภท และชนิดสัตวที่ตองควบคุมการเลี้ยงเพิ่มเติม ทั้งนี้
โดยอาจควบคุมการเลี้ยงสัตวเฉพาะในเขตทองที่ใดทองที่หนึ่ง หรือเต็มพื้นที่เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ข อ ๗ เพื่ อ ประโยชน ในการควบคุ มการเลี้ ย งหรื อ ปล อ ยสั ต ว ในเขตเทศบาลตํ า บลห วยกระเจา
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกประกาศกําหนดเขตพื้นที่เลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตวที่ตองควบคุมตาม ขอ ๖ โดยใหมี
มาตรการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) กําหนดจํานวน ประเภท และชนิดของสัตวที่เลี้ยง
(๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการทําทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว
(๓) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการปลอยสัตว

(3 )
ขอ ๘ นอกจากการเลี้ยงสัตวตามปกติวิสัยแลว เจาของสัตวจะตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) จั ดให มีสถานที่ เ ลี้ ยงสั ต ว ที่มั่นคงแข็ งแรงตามความเหมาะสมแก ประเภทและชนิ ด ของสั ต ว
โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ําและ
กําจัดสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ
(๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปนประจําไมปลอย
ใหเปนที่สะสมหมักหมม จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง
(๓) เมื่อสัตวตายลง เจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะเพื่อปองกันมิให
เป นแหล งเพาะพั นธุ แมลงหรือสั ตวนําโรค ทั้ งนี้ โดยวิ ธีที่ไม กอเหตุ รําคาญจากกลิ่ น ควั น และไม เป นเหตุ ให เกิ ดการ
ปนเปอนของแหลงน้ํา
(๔) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว เพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว
(๕) ให เ ลี้ ย งสั ต ว ภ ายในสถานที่ เ ลี้ ย งสั ต ว ของตน ไม ป ล อ ยให สั ต ว อ ยู น อกสถานที่ เ ลี้ ย งสั ต ว
โดยปราศจากการควบคุม กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตวและ
มีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน
(๖) ไมนําสัตวเลี้ยงออกมานอกสถานที่เลี้ยงสัตวของตน เวนแตเฉพาะเพื่อการเคลื่อนยายสัตว และได
ปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
(๗) ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญแกผูอื่น ไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้ง
ขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งของเทศบาลตําบลหวยกระเจา
หมวด ๒
การควบคุมการเลี้ยงสัตว
ขอ ๙ กรณีการเลี้ยงสัตว ซึ่งดําเนินกิจการในลักษณะของฟารมเลี้ยงสัตว หรือเลี้ยงสัตวเปนจํานวนมาก
เจาของสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ ๘ อยางเครงครัด เพื่อการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของ
สถานที่ที่ใชเลี้ยงสัตว และตองปฏิบัติตามมาตรการเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรค หรือเหตุรําคาญอันเกิดจากการ
เลี้ยงสัตว ดังนี้
(๑) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว ตองทํารางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไปใหพนจาก
ที่นั้น โดยสะดวกและเหมาะสม
(๒) การระบายน้ําเสียตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําแหลงสาธารณะ

(๔ )
(๓) ตองจัดใหมีระบบกักเก็บหรือบําบัดน้ําเสีย ใหเหมาะสม ทั้งนี้ตองไมทําใหเกิดกลิ่นเหม็นจนสราง
ความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัยขางเคียง
(๔) ตองทําความสะอาด กวาดลางสถานที่เลี้ยงสัตวใหอยูในภาวะอันดีเสมอ
(๕) ตองรักษาสถานที่ อยาใหเปนที่เพาะพันธุแมลงวัน แมลงสาบ ยุง หรือสัตวนําโรคอื่น ๆ และตองเก็บ
วัสดุอุปกรณ เครื่องใชในการเลี้ยงสัตวใหเปนระเบียบเรียบรอยเสมอ
(๖) ตองมีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ
ขอ ๑๐ หลังจากที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช ผูใดประสงคจะเลี้ยงสัตวตามขอ ๙ ตองไดรับความยินยอม
จากการประชุมประชาคมหมูบาน และไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้น ตองปรากฏขอเท็จจริงวา สถานที่เลี้ยงสัตวนั้นเปนบริเวณที่โปรง อากาศ
ถายเทสะดวก มี ตนไม ให รมเงาพอสมควร ตั้ งอยู หางจากแหล งชุ มชน ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบั นการศึ กษา
โรงพยาบาล หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ ในระยะที่ไมสงผลกระทบตอสุขภาพ และไมกอเหตุรําคาญตอชุมชน โดยตอง
มีระยะหางจากสถานที่ดังกลาว และแหลงน้ําสาธารณะในระยะดังตอไปนี้
(๑) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตวนอยกวา ๕๐ ตัว ตองมีระยะหางในระยะที่ไมกอใหเกิดความ
รําคาญตอชุมชนใกลเคียง
(๒) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว ตั้งแต ๕๐-๕๐๐ ตัว ตองมีระยะหางไมนอยกวา ๕๐๐ เมตร
(๓) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสั ตว ตั้ งแต ๕๐๐-๑,๐๐๐ ตัว ตองมี ระยะหางไมนอยกวา ๑
กิโลเมตร
(๔) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ ยงสั ตว ตั้งแต ๑,๐๐๐ ตั วขึ้ นไป ต องมีระยะหางไม นอยกว า ๒
กิโลเมตร
ผูขออนุญาตดังกลาวใหยื่นคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่กําหนด พรอมดวย
หลักฐานดังตอไปนี้ อยางละ ๑ ชุด
๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๒) สําเนาทะเบียนบาน
๓) หนังสือแสดงความเปนเจาของที่ดิน
๔) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจาพนักงานทองถิ่น เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
พิจารณา
ขอ ๑๑ ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยวาสัตวที่เลี้ยงนั้นเปนโรคอันอาจเปนอันตราย แกสุขภาพของบุคคล
ทั่วไป ใหเจาของสัตว แยก กักสัตวนั้นไวตางหาก และแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขทราบ
รวมถึงตองแจงใหสัตวแพทยของหนวยงานราชการทราบ และตองปฏิบัติตามคําแนะนําโดยเครงครัด

(๕ )
หมวด ๓
การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย
ขอ ๑๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดการเลี้ยงหรือปลอยสัตว หรือหามเลี้ยง หรือปลอยสัตว
เฉพาะเขตควบคุมการปลอยสัตว เฉพาะในเขตทองที่ใดทองที่หนึ่ง หรือเต็มพื้นที่เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการปลอยสัตวเพื่อการกุศลตามประเพณี
ขอ ๑๓ เจาของสัตวจะตองควบคุมดูแลสัตว และสถานที่เลี้ยงสัตวของตน มิใหกอเหตุรําคาญแกผูอื่น
ขอ ๑๔ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่น พนักงานเจาหนาที่ เจาพนักงานสาธารณสุข พบสัตวในที่หรือ
ทางสาธารณะ ซึ่งอยูภ ายในเขตเทศบาลตําบลหวยกระเจา หรือเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล อยสัตว โดยไมปรากฏ
เจาของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจจับสัตวและนําสัตวไปกักไวในที่
สําหรับสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นจัดไว เปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน หรือกรณีสัตวนั้นอาจเปนอันตรายตอประชาชน
ใหเจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควร
ในระหว างการจั บสั ตว หากสั ตว วิ่งหนี เ กิ ดอุ บัติเ หตุ อื่นใด ทํ าให สัตว บาดเจ็ บ หากเป นเหตุ ที่โดย
พฤติการณตองเกิดขึ้น และเจาพนักงานทองถิ่นไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว ทางเทศบาลตําบลหวยกระเจา
จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น
กรณีตามวรรคสอง ถาความเสียหายเกิดขึ้นตอบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการกระทําดังกลาวบุคคลที่
สามยอมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายได โดยเทศบาลตําบลหวยกระเจา จะพิจารณา ไลเบี้ยความผิดตามขอเท็จจริง
ขอ ๑๕ เมื่อไดจับสัตวมากักไวตามความในขอ ๑๔ เจาพนักงานทองถิ่นจะปดประกาศแจงใหเจาของ
ทราบและใหมารับสัตวคืนไปภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ไดจับสัตวมากักไว โดยประกาศไวที่สํานักงานเทศบาลตําบล
หวยกระเจา หรือที่เปดเผย เมื่อพนกําหนด ๓๐ วันแลว ไมมีผูใดมาแสดงตัวเปนเจาของสัตว ใหสัตวนั้นตกเปนของ
เทศบาลตําบลหวยกระเจา
ขอ ๑๖ กรณีที่กักสั ตวไว อาจก อให เกิดอั นตรายแกสัตวนั้นหรื อสัตว อื่น หรื อตองเสี ยคาใชจายเกิ น
สมควร เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามสมควรแกกรณี กอนถึงกําหนด ๓๐ วันก็ได เงินที่
ไดจากการขายหรือขายทอดตลาด เมื่อไดหักคาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาด และคาเลี้ยงดูสัตวแลว ใหเก็บรักษา
เงินนั้นไวแทนตัวสัตว
กรณีสัตวนั้นตาย หรือเจ็บปวยหรื อไม สมควรจํ าหนายตอไป หรื อเป นโรคติ ดตอที่ อาจเป นอั นตราย
แกสัตวอื่น ๆ หรือเมื่อสัตวแพทยไดตรวจสอบและใหความเห็นเปนลายลักษณะอักษรแลว เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ
ทําลายได
ในกรณีมิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่ง และเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืนภายใน
กํ าหนด ตามข อ ๑๔ เจ าของสั ตว ตองเป นผู เสี ยค าใช จายสํ าหรั บการเลี้ ยงดู สัตว ให แก เทศบาลตํ าบลห วยกระเจา
ตามจํานวนที่จายจริงดวย

(๖ )
ข อ ๑๗ หากเจ า ของสั ต ว ป ฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ ง ตามพระราชบั ญญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕
กฎกระทรวง หรื อประกาศที่ออกตามพระราชบั ญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญั ตินี้ หรือคําสั่ งของ
เจาพนักงานทองถิ่นที่กําหนดไวเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของสัตว
แกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได และถาเจาของสัตวไมแกไขหรือถาการเลี้ยงสัตว หรือปลอยสัตวนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งใหผูนั้นหยุดเลี้ยงสัตว
ทันทีเปนการชั่วคราว จนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ได
คํ าสั่ งของเจ าพนั ก งานท อ งถิ่ น ตามวรรคหนึ่ ง ให กํ าหนดระยะเวลาที่ จะต อ งปฏิ บัติ ต ามคํ าสั่ งไว
ตามสมควร แตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตเปนกรณีมีคําสั่งใหหยุดดําเนินการทันที
ขอ ๑๘ กรณีการเลี้ยงสัตวในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ กอใหเกิ ดเหตุเดือดรอนรําคาญ
ตอผูอื่น ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของสัตวหรือผูครอบครองสถานที่เลี้ยงสัตวระงับเหตุ
รําคาญภายในเวลาอันควร และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรําคาญนั้น หรือสมควรกําหนดวิธีการ
เพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตใหระบุไวในคําสั่งนั้น
หมวด ๔
อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๑๙ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิน่ และเจาพนักงานสาธารณสุข
มีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือใหสง
เอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) เข าไปในสถานที่ ใด ๆ ในระหว างพระอาทิ ตย ขึ้นและพระอาทิ ตย ตก หรื อในเวลาทํ าการเพื่ อ
ตรวจสอบ หรือควบคุมเพื่อใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียก
หนังสือ หรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้น
(๓) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน เพื่อประโยชนในการ
ดําเนินคดีหรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีจําเปน
(๔) เก็บหรือนําสินคาหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยวาไมถูกสุขลักษณะ หรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญจาก
อาคารหรือสถานที่ใด ๆ เปนปริมาณพอสมควร เพื่อเปนตัวอยางในการตรวจสอบความจําเปนได
โดยไมตองใชราคา
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ตาม
วรรคหนึ่ง ในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลหวยกระเจา ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได

(7 )
หมวด 5
บทกําหนดโทษ

ขอ 20 ผูใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนเทศบัญญัตินี้ ตองระวังโทษตามบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535
ขอ 21 ใหนายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา เปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติ และใหมี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. 2561

( นายสิริพงศ สืบเนียม )
นายกเทศมนตรีตําบลหวยกระเจา

อนุอนุ
มัตมิ ัติ
วาที่รอยตรี
( ศุภมงคล บูชาถายเทศ )
นายอําเภอหวยกระเจา ปฏิบัติราชการแทน
ผูว าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

แบบคําขอรับใบอนุญาต
เขียนที่ ……………………………………..
วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
ขาพเจา ………………………………………..อายุ……………….. ป สัญชาติ ……………………….
อยูบานเลขที่ ……………. หมูที่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน …………………………..
แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ……………….
…………………………………….. จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท ……………………...
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) สถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท …………………………………………
โดยมีพื้นที่ประกอบการ ………………… ตารางเมตร
( ) กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท ………………………………………………….
……………………. มีคนงาน …………. คน ใชเครื่องจักรขนาด ………………. แรงมา
( ) กิจการตลาด ที่มีการจําหนาย ………………….. ( เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด )
( ) กิจการจําหนายสินคาในที/่ ทางสาธารณสุข จําหนายสินคาประเภท ………………………
ณ บริเวณ ………………………………. โดยวิธีการ ……………………………………..
( ) กิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ ประเภท
เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงกําจัดที่ ……………………………………………….
เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูที่ .………………………………
เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดที่ ….………………………………………….
เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดที่ ……………………………………..
( ) กิจการอื่นๆ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ไดแก.............. ………………………
...............................................................................................................................................................
ตอ ( เจาพนักงานทองถิ่น ) ………………………………………… พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย
ดังนี้คือ
1) สําเนาบัตรประจําตัว …………………………………….. ( ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ )
2) สําเนาทะเบียนบาน
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ คือ
3.1 .……………………………………………………………………………………
3.2 …………………………………………………………………………………….
4) ..……………………………………………………………………………………………..
5) …..…………………………………………………………………………………………..
( ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต )

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) ………………….………………………. ผูขอรับใบอนุญาต
( …………………………………………. )
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไขดังนี้ …………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
( ลงชื่อ ) ……………………………………..……. เจาพนักงานสาธารณสุข
( ……………………………….……….. )
ตําแหนง …………..…………..……………………..
วันที่………………../………….……/…….………..
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) ……………………..…………………. เจาพนักงานทองถิ่น
( ………………….…………..……….. )
ตําแหนง …………………….……………………..
วันที่………….../…………..……/……………..

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต
เขียนที่ ………………………………..……………….……..
วันที่ ………..….. เดือน………………….…..พ.ศ…………..………
ขาพเจา ……………………………………………………....อายุ…………….…….. ป สัญชาติ …………………………..……….
อยูบานเลขที่ ……………..…. หมูที่ ……………….. ตรอก/ซอย ………………….…….…………. ถนน ………….……..……………..
แขวง/ตําบล ……………..……………. เขต/อําเภอ ……………..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ……………………….…….
…………………………………….. จังหวัด ………………..……………… หมายเลขโทรศัพท …………………………….………….……...
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท ………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………. ตามใบอนุญาตเลมที่ …………..…. เลขที่ ………..………..…/…………………
ออกใหเมื่อวันที่ …………….. เดือน ………………………… พ.ศ………..……ตอ (เจาพนักงานทองถิ่น) ……………………………..
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ
1) สําเนาบัตรประจําตัว …………..………….... ( ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ )
2) สําเนาทะเบียนบาน
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ คือ
3.1 .……………………………………………….…………………………………………………………………
3.2 ……………………………………………………………….………………………………………………….
4) ..…………………………………………………………………..…………………………………………………………..
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) ……………………………………………………. ผูขอรับใบอนุญาต
( ………………………….………………………. )
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต
( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ ……………………
………………………………………………………….
( ลงชื่อ ) …………………………..…. เจาพนักงานสาธารณสุข
( ………………………………….. )
ตําแหนง ………………………..……………
วันที…่ ………/………………/…………....

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
( ) อนุญาต ใหประกอบกิจการได
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) ……………………………………….
( …………………………………….. )
ตําแหนง ………………….…………………….
วันที่………..../………….…/……………..…..

