เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
เรื่อง
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เทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่ างเทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน เกี่ยวกับพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ของเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชียงราย
----------------------------------------หลักการ
ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ กาหนดให้ อานาจแก่ราชการส่วนท้ องถิ่นในการตรา
ข้ อกาหนดของท้ องถิ่น เรื่ อง สุขลักษณะของกิจการที่ต้องควบคุมหรื อกากับดูแล เพื่อกิจการดังกล่าวให้ ปฏิบตั หิ รื อ
ดาเนินกิจการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ไม่ก่อให้ เกิดปั ญหาด้ านสาธารณสุขสิ่งแวดล้ อม หรื ออาจเป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ ในพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ บญ
ั ญัตไิ ว้ ในหมวดต่าง ๆ ดังนี ้
หมวด ๓ เรื่ อง การจัดการสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย
หมวด ๖ เรื่ อง การควบคุมการเลี ้ยงหรื อปล่อยสัตว์
หมวด ๗ เรื่ อง กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
หมวด ๘ เรื่ อง การควบคุมกิจการตลาด
หมวด ๙ เรื่ อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้ ประกาศจัดตังองค์
้ การบริหาร
ส่วนตาบลศรี โพธิ์เงินเป็ นเทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์เงิน ตังแต่
้ วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยประกาศดังกล่าวกาหนดให้ บรรดาข้ อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตาบล
ที่ได้ ใช้ บงั คับในเรื่ องใดอยูก่ ่อนแล้ วคงใช้ บงั คับได้ ตอ่ ไปเป็ นการชัว่ คราว จนกว่าจะได้ มีการตราเทศบัญญัตใิ นเรื่ องนัน้
ขึ ้นใหม่
รวมถึงเพื่อปรับปรุงข้ อบังคับตาบล ข้ อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้ ดาเนินการไปแล้ ว ให้ เหมาะสม
และสอดคล้ องกับสภาพของสังคมปั จจุบนั
เหตุผล
เพื่อให้ การดูแลปั ญหาการสาธารณสุขสิ่งแวดล้ อม ในเขตพื ้นที่เทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ ครบถ้ วนถูกต้ อง เพื่อประโยชน์แก่สขุ ภาพและพลานามัยของ
ประชาชนโดยส่วนร่วม ขณะเดียวกันจะช่วยให้ เทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงินมีรายได้ จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเพิ่มขึ ้น
อีกทางหนึง่ ด้ วย
นายกเทศมนตรี ตาบลศรี โพธิ์เงิน จึงขอเสนอร่างเทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน จานวน ๕ ฉบับ
ที่ได้ ดาเนินการยกร่างปรับปรุงขึ ้นใหม่ ประกอบด้ วย
๑.เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน เรื่ อง การจัดการสิ่งปฏิกลู และมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๖
๒.เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน เรื่ อง
การควบคุมการเลี ้ยงสัตว์หรื อปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๖

-๒-

๓.เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน เรื่ อง
กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๖
๔.เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน เรื่ อง การควบคุมกิจการตลาด พ.ศ.๒๕๕๖
๕.เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน เรื่ อง สถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
เพื่อให้ สภาเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน พิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป

พ.ศ.๒๕๕๖

(๑)
เทศบัญญัติเทศบาลตาบลศรีโพธิ์เงิน
เรื่อง การควบคุมการเลีย้ งหรือปล่ อยสั ตว์ พ.ศ. ๒๕๕๖
----------------------------------------------โดยที่เป็ นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยง
หรื อปล่อยสัตว์ ในเขตเทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) (๔) และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕ อันเป็ นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของ
บุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติให้
กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน และผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย จึงตราเทศบัญญัติไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน เรื่ อง การควบคุมการเลี้ยง
หรื อปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ เทศบัญญัติน้ ี ให้ใช้บงั คับในเขตเทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน เมื่อได้ประกาศไว้
โดยเปิ ดเผย ณ สานักงานเทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน แล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และ คาสั่งอื่นใดของเทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน ในส่ วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัติน้ ี หรื อซึ่ งขัดหรื อแย้งกับเทศบัญญัติน้ ี ให้ใช้เทศบัญญัติน้ ีแทน
หมวด ๑
บททัว่ ไป
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัติน้ ี
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี ตาบลศรี โพธิ์ เงิน
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามเทศบัญญัติน้ ี
“เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงสาธารณสุ ขให้ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕
“ผูไ้ ด้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรื อพนักงานส่ วนท้องถิ่น
ซึ่ งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอานาจ
ของเทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน

(๒)
“ การเลี้ยงสัตว์ ” หมายความว่า การมีสัตว์หรื อมีสัตว์เลี้ยงไว้ในครอบครองและดูแล
เอาใจใส่ บารุ งรักษา ตลอดจนให้อาหารเป็ นอาจิณ
“ การปล่อยสัตว์ ” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ หรื อปล่อยสัตว์ให้อยูน่ อก
สถานที่เลี้ยงสัตว์ โดยปราศจากการควบคุม
“ เจ้าของสัตว์ ” หมายความรวมถึงผูค้ รอบครองสัตว์ดว้ ย
“ สถานที่เลี้ยงสัตว์ ” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขงั สัตว์ หรื อที่เลี้ยงสัตว์อื่นที่มีการ
ควบคุมของเจ้าของสัตว์ไม่วา่ จะมีขอบรั้วหรื อไม่
“ที่หรื อทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรื อทางซึ่ งมิใช่เป็ นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรื อสัญจรได้
ข้อ ๕ ห้ามเลี้ยงสัตว์หรื อปล่อยสัตว์ประเภท ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ ล่อ ลา สุ นขั แมว
ในเขตพื้นที่ถนนสาธารณะทุกสายซึ่ งเทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน รับผิดชอบดูแล
การเลี้ยงหรื อปล่อยตามวรรคหนึ่งนั้น คือกรณี กระทาการเป็ นประจาเป็ นอาจิณ หรื อไม่สนใจ
ควบคุมดูแลสัตว์จนเข้าใจได้วา่ มีการใช้พ้นื ที่ถนนสาธารณะเป็ นที่เลี้ยงหรื อปล่อยสัตว์
ข้อ ๖ ให้เขตเทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน เป็ นเขตควบคุมการเลี้ยงหรื อปล่อยสัตว์ ดังต่อไปนี้
(๑) สุ นขั
(๒) แมว
(๓) ช้าง
(๔) โค
(๕) กระบือ
(๖) แกะ
(๗) แพะ
(๘) สุ กร
(๙) ไก่
(๑๐) เป็ ด
(๑๑) สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่าซึ่ งได้รับอนุญาตจากกรมป่ าไม้
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกาหนดประเภท และชนิดสัตว์ที่ตอ้ งควบคุมการเลี้ยงเพิ่มเติม
ทั้งนี้ โดยอาจควบคุมการเลี้ยงสัตว์เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรื อเต็มพื้นที่เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน
ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการเลี้ยงหรื อปล่อยสัตว์ในเขตเทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกประกาศกาหนดเขตพื้นที่เลี้ยงสัตว์หรื อปล่อยสัตว์ที่ตอ้ งควบคุมตาม ข้อ ๖
โดยให้มีมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๓)
(๑) กาหนดจานวน ประเภท และชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทาทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว์
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์
ข้อ ๘ นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวสิ ัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มนั่ คงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสัตว์
โดยมีขนาดเพียงพอแก่การดารงชีวติ ของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ า
และกาจัดสิ่ งปฏิกลู ให้ถูกสุ ขลักษณะ
(๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยูเ่ สมอ จัดเก็บสิ่ งปฏิกลู ให้ถูกสุ ขลักษณะเป็ นประจาไม่ปล่อย
ให้เป็ นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผูท้ ี่อยูบ่ ริ เวณใกล้เคียง
(๓) เมื่อสัตว์ตายลง เจ้าของสัตว์จะต้องกาจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุ ขลักษณะเพื่อป้ องกันมิให้เป็ น
แหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรื อสัตว์นาโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุราคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็ นเหตุให้เกิดการ
ปนเปื้ อนของแหล่งน้ า
(๔) จัดให้มีการสร้างเสริ มภูมิคุม้ กันโรคในสัตว์ เพื่อป้ องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์
(๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยูน่ อกสถานที่เลี้ยงสัตว์โดย
ปราศจากการควบคุม กรณี เป็ นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรื อกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์และมีป้าย
เตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน
(๖) ไม่นาสัตว์เลี้ยงออกมานอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน เว้นแต่เฉพาะเพื่อการเคลื่อนย้ายสัตว์
และได้ปฏิบตั ิตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรื อเหตุราคาญแก่ผอู ้ ื่น ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อสิ่ งแวดล้อม
(๘) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และคาสัง่ ของเทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน
หมวด ๒
การควบคุมการเลีย้ งสั ตว์
ข้อ ๙ กรณี การเลี้ยงสัตว์ ซึ่ งดาเนินกิจการในลักษณะของฟาร์ มเลี้ยงสัตว์ หรื อเลี้ยงสัตว์เป็ นจานวน
มาก เจ้าของสัตว์ตอ้ งปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ ๘ อย่างเคร่ งครัด เพื่อการดูแลสภาพหรื อสุ ขลักษณะ
ของสถานที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ และต้องปฏิบตั ิตามมาตรการเพื่อป้ องกันอันตรายจากเชื้อโรค หรื อเหตุราคาญอันเกิดจาก
การเลี้ยงสัตว์ ดังนี้

(๔)
(๑) การดูแลสภาพและสุ ขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์ ต้องทารางระบายน้ ารับน้ าโสโครกไปให้พน้
จากที่น้ นั โดยสะดวกและเหมาะสม
(๒) การระบายน้ าเสี ยต้องไม่ให้เป็ นที่เดือดร้อนแก่ผใู ้ ช้น้ าแหล่งสาธารณะ
(๓) ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บหรื อบาบัดน้ าเสี ย ให้เหมาะสม ทั้งนี้ตอ้ งไม่ทาให้เกิดกลิ่นเหม็นจนสร้าง
ความเดือดร้อนราคาญแก่ผอู ้ ยูอ่ าศัยข้างเคียง
(๔) ต้องทาความสะอาด กวาดล้างสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้อยูใ่ นภาวะอันดีเสมอ
(๕) ต้องรักษาสถานที่ อย่าให้เป็ นที่เพาะพันธุ์แมลงวัน แมลงสาบ ยุง หรื อสัตว์นาโรคอื่น ๆ และต้อง
เก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อยเสมอ
(๖) ต้องมีที่รองรับมูลฝอย และสิ่ งปฏิกลู ให้ถูกสุ ขลักษณะจานวนเพียงพอ
ข้อ ๑๐ หลังจากที่เทศบัญญัติน้ ีมีผลบังคับใช้ ผูใ้ ดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตามข้อ ๙ ต้องได้รับความ
ยินยอมจากการประชุมประชาคมหมู่บา้ น และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องปรากฏข้อเท็จจริ งว่า สถานที่เลี้ยงสัตว์น้ นั เป็ นบริ เวณที่โปร่ ง
อากาศถ่ายเทสะดวก มีตน้ ไม้ให้ร่มเงาพอสมควร ตั้งอยูห่ ่างจากแหล่งชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรื อสถานที่ของราชการอื่น ๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพ และไม่ก่อเหตุ
ราคาญต่อชุมชน โดยต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดงั กล่าว และแหล่งน้ าสาธารณะในระยะดังต่อไปนี้
(๑) สาหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์นอ้ ยกว่า ๕๐ ตัว ต้องมีระยะห่างในระยะที่ไม่ก่อให้เกิด
ความราคาญต่อชุมชนใกล้เคียง
(๒) สาหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ ๕๐-๕๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่างไม่นอ้ ยกว่า
๕๐๐ เมตร
(๓) สาหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ ๕๐๐-๑,๐๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่างไม่นอ้ ยกว่า
๑ กิโลเมตร
(๔) สาหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตัวขึ้นไป ต้องมีระยะห่างไม่นอ้ ยกว่า
๒ กิโลเมตร
ผูข้ ออนุญาตดังกล่าวให้ยนื่ คาร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่กาหนด
พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ อย่างละ ๑ ชุด
๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
๓) หนังสื อแสดงความเป็ นเจ้าของที่ดิน
๔) เอกสารหรื อหลักฐานอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น เห็นสมควรเรี ยกเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
พิจารณา

(๕)
ข้อ ๑๑ ในกรณี ที่มีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็ นโรคอันอาจเป็ นอันตราย แก่สุขภาพของบุคคล
ทัว่ ไป ให้เจ้าของสัตว์ แยก กักสัตว์น้ นั ไว้ต่างหาก และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขทราบ
รวมถึงต้องแจ้งให้สัตวแพทย์ของหน่วยงานราชการทราบ และต้องปฏิบตั ิตามคาแนะนาโดยเคร่ งครัด
หมวด ๓
การรักษาความเป็ นระเบียบเรียบร้ อย
ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกาหนดการเลี้ยงหรื อปล่อยสัตว์ หรื อห้ามเลี้ยง หรื อปล่อยสัตว์
เฉพาะเขตควบคุมการปล่อยสัตว์ เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรื อเต็มพื้นที่เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บงั คับแก่การปล่อยสัตว์เพื่อการกุศลตามประเพณี
ข้อ ๑๓ เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ และสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน มิให้ก่อเหตุราคาญแก่ผอู ้ ื่น
ข้อ ๑๔ ในกรณี ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานสาธารณสุ ข พบสัตว์ในที่หรื อ
ทางสาธารณะ ซึ่ งอยูภ่ ายในเขตเทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน หรื อเขตควบคุมการเลี้ยงหรื อปล่อยสัตว์ โดยไม่ปรากฏ
เจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอานาจจับสัตว์และนาสัตว์ไปกักไว้ใน
ที่สาหรับสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดไว้ เป็ นเวลาอย่างน้อยสามสิ บวัน หรื อกรณี สัตว์น้ นั อาจเป็ นอันตรายต่อ
ประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอานาจทาลายหรื อจัดการตามที่เห็นสมควร
ในระหว่างการจับสัตว์ หากสัตว์วงิ่ หนีเกิดอุบตั ิเหตุอื่นใด ทาให้สัตว์บาดเจ็บ หากเป็ นเหตุที่โดย
พฤติการณ์ตอ้ งเกิดขึ้น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว ทางเทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน
จะไม่รับผิดชอบต่อความเสี ยหายใดๆที่เกิดขึ้น
กรณี ตามวรรคสอง ถ้าความเสี ยหายเกิดขึ้นต่อบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการกระทาดังกล่าวบุคคล
ที่สามย่อมมีสิทธิ เรี ยกร้องค่าเสี ยหายได้ โดยเทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน จะพิจารณา ไล่เบี้ยความผิดตามข้อเท็จจริ ง
ข้อ ๑๕ เมื่อได้จบั สัตว์มากักไว้ตามความในข้อ ๑๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะปิ ดประกาศแจ้งให้เจ้าของ
ทราบและให้มารับสัตว์คืนไปภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วนั ที่ได้จบั สัตว์มากักไว้ โดยประกาศไว้ที่สานักงานเทศบาล
ตาบลศรี โพธิ์ เงิน หรื อที่เปิ ดเผย เมื่อพ้นกาหนด ๓๐ วันแล้ว ไม่มีผใู ้ ดมาแสดงตัวเป็ นเจ้าของสัตว์ ให้สัตว์น้ นั ตกเป็ น
ของเทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน
ข้อ ๑๖ กรณี ที่กกั สัตว์ไว้ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์น้ นั หรื อสัตว์อื่น หรื อต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเกิน
สมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรื อขายทอดตลาดนั้นตามสมควรแก่กรณี ก่อนถึงกาหนด ๓๐ วันก็ได้
เงินที่ได้จากการขายหรื อขายทอดตลาด เมื่อได้หกั ค่าใช้จ่ายในการขายหรื อขายทอดตลาด และค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้ว
ให้เก็บรักษาเงินนั้นไว้แทนตัวสัตว์

(๖)
กรณี สัตว์น้ นั ตาย หรื อเจ็บป่ วยหรื อไม่สมควรจาหน่ายต่อไป หรื อเป็ นโรคติดต่อที่อาจเป็ นอันตรายแก่
สัตว์อื่น ๆ หรื อเมื่อสัตว์แพทย์ได้ตรวจสอบและให้ความเห็นเป็ นลายลักษณะอักษรแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจ
ทาลายได้
ในกรณี มิได้มีการขายหรื อขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายใน
กาหนด ตามข้อ ๑๔ เจ้าของสัตว์ตอ้ งเป็ นผูเ้ สี ยค่าใช้จ่ายสาหรับการเลี้ยงดูสัตว์ ให้แก่เทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิน
ตามจานวนที่จ่ายจริ งด้วย
ข้อ ๑๗ หากเจ้าของสัตว์ปฏิบตั ิไม่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕
กฎกระทรวง หรื อประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕ หรื อเทศบัญญัติน้ ี หรื อคาสั่งของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรื อปล่อยสัตว์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้เจ้าของสัตว์
แก้ไขหรื อปรับปรุ งให้ถูกต้องได้ และถ้าเจ้าของสัตว์ไม่แก้ไขหรื อถ้าการเลี้ยงสัตว์ หรื อปล่อยสัตว์น้ นั จะก่อให้เกิดหรื อ
มีเหตุอนั ควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุ ขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผนู ้ ้ นั หยุดเลี้ยง
สัตว์ทนั ทีเป็ นการชัว่ คราว จนกว่าจะเป็ นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้กาหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบตั ิตามคาสั่งไว้ตาม
สมควร แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็ นกรณี มีคาสั่งให้หยุดดาเนินการทันที
ข้อ ๑๘ กรณี การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ของเอกชนหรื อทางสาธารณะ ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญ
ต่อผูอ้ ื่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็ นหนังสื อให้เจ้าของสัตว์หรื อผูค้ รอบครองสถานที่เลี้ยงสัตว์ระงับ
เหตุราคาญภายในเวลาอันควร และถ้าเห็นสมควรจะให้กระทาโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุราคาญนั้น หรื อสมควรกาหนด
วิธีการเพื่อป้ องกันมิให้มีเหตุราคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตให้ระบุไว้ในคาสั่งนั้น
หมวด ๔
อานาจหน้ าทีข่ องเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นและเจ้ าพนักงานสาธารณสุ ข
ข้อ ๑๙ เพื่อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุ ข
มีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสื อเรี ยกบุคคลใด ๆ มาให้ถอ้ ยคาหรื อแจ้งข้อเท็จจริ ง หรื อทาคาชี้แจงเป็ นหนังสื อ
หรื อให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบ หรื อเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ข้ ึนและพระอาทิตย์ตก หรื อในเวลาทาการเพื่อ
ตรวจสอบ หรื อควบคุมเพื่อให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี ให้มีอานาจสอบถามข้อเท็จจริ งหรื อเรี ยก
หนังสื อ หรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองสถานที่น้ นั
(๓) ยึดหรื ออายัดสิ่ งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพของประชาชน เพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินคดีหรื อเพื่อนาไปทาลายในกรณี จาเป็ น

(๗)
(๔) เก็บหรื อนาสิ นค้าหรื อสิ่ งของใด ๆ ที่สงสัยว่าไม่ถูกสุ ขลักษณะ หรื ออาจก่อให้เกิดเหตุราคาญจาก
อาคารหรื อสถานที่ใด ๆ เป็ นปริ มาณพอสมควร เพื่อเป็ นตัวอย่างในการตรวจสอบ
ความจาเป็ นได้โดยไม่ตอ้ งใช้ราคาให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจแต่งตั้งข้าราชการ
พนักงานส่ วนท้องถิ่น เพื่อให้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ในเขตอานาจของเทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งหรื อทุกเรื่ องก็ได้
หมวดที่ ๖
บทกาหนดลงโทษ
ข้อ ๒๑ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามเทศบัญญัติน้ ีตอ้ งระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ
๒๒ ให้นายกเทศมนตรี ตาบลศรี โพธิ์ เงิน เป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี
และให้มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรื อคาสั่งเพื่อปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี
ประกาศ คาสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ นั้นเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิ ดเผย ณ สานักงานเทศบาลตาบล
ศรี โพธิ์ เงิน ให้ใช้บงั คับได้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖
สิ ทธิราช บาเหน็ด
(นายสิ ทธิราช บาเหน็ด)
นายกเทศมนตรี ตาบลศรี โพธิ์ เงิน

เห็นชอบ

แบบคาขอรับใบอนุญาต
เขียนที่ ……………………………………..
วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
ข้ าพเจ้ า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาติ ……………………….
อยูบ่ ้ านเลขที่ ……………. หมูท่ ี่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน …………………………..
แขวง/ตาบล ………………………. เขต/อาเภอ ………..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ……………….
…………………………………….. จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………...
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) สถานที่จาหน่ายอาหารหรื อสะสมอาหาร ประเภท …………………………………………
โดยมีพื ้นที่ประกอบการ ………………… ตารางเมตร
( ) กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท ………………………………………………….
……………………. มีคนงาน …………. คน ใช้ เครื่ องจักรขนาด ………………. แรงม้ า
( ) กิจการตลาด ที่มีการจาหน่าย ………………….. ( เป็ นประจา/เป็ นครัง้ คราว/ตามวันนัด )
( ) กิจการจาหน่ายสินค้ าในที่ /ทางสาธารณสุข จาหน่ายสินค้ าประเภท ………………………
ณ บริเวณ ………………………………. โดยวิธีการ ……………………………………..
( ) กิจการรับทาการเก็บ ขนหรื อกาจัดสิ่งปฏิกลู มูลฝอยโดยทาเป็ นธุรกิจ ประเภท
 เก็บขนสิ่งปฏิกลู โดยมีแหล่งกาจัดที่ ……………………………………………….
 เก็บขนและกาจัดสิ่งปฏิกลู โดยมีระบบกาจัดอยูท่ ี่ .………………………………
 เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหล่งกาจัดที่ ….………………………………………….
 เก็บขนและกาจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งกาจัดที่ ……………………………………..
( ) กิจการอื่นๆ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้ แก่.............. ………………………
...............................................................................................................................................................
ต่อ ( เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น ) ………………………………………… พร้ อมคาขอนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ แนบหลักฐานและ
เอกสารมาด้ วย ดังนี ้คือ
1) สาเนาบัตรประจาตัว …………………………………….. ( ประชาชน/ข้ าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ )
2) สาเนาทะเบียนบ้ าน
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง คือ
3.1 .……………………………………………………………………………………
3.2 …………………………………………………………………………………….
4) ..……………………………………………………………………………………………..
5) …..…………………………………………………………………………………………..

( ด้ านหลังคาขอรับใบอนุญาต )
แผนผังแสดงที่ตงสถานประกอบกิ
ั้
จการโดยสังเขป

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความในแบบคาขอใบอนุญาตนี ้เป็ นความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) ………………………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต
( ……………………………. )
ความเห็นของเจ้ าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกาหนดเงื่อนไขดังนี ้ …………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
( ลงชื่อ ) …………………………………. เจ้ าพนักงานสาธารณสุข
( ……………………………….. )
ตาแหน่ง ………………………………….. วันที่…../………/……..
คาสั่งของเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
( ) อนุญาตให้ ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ ประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) …………………………………. เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
( ……………………………….. )
ตาแหน่ง ………………………….. วันที่…../………/……..

แบบคาขอต่ ออายุใบอนุญาต
เขียนที่ ……………………………………..
วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
ข้ าพเจ้ า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาติ ……………………….
อยูบ่ ้ านเลขที่ ……………. หมูท่ ี่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน …………………………..
แขวง/ตาบล ………………………. เขต/อาเภอ ………..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ……………….
…………………………………….. จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………...
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท ………………………………………………………
……………………………………………………………. ตามใบอนุญาตเล่มที่ ………. เลขที่ ………/………
ออกให้ เมื่อวันที่ ………. เดือน ………………… พ.ศ………ต่อ (เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น) ………………………..
พร้ อมคาขอนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ แนบหลักฐานและเอกสารมาด้ วย ดังนี ้คือ
1) สาเนาบัตรประจาตัว …………..………….. ( ประชาชน/ข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ )
2) สาเนาทะเบียนบ้ าน
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง คือ
3.1 .……………………………………………………………………………………
3.2 …………………………………………………………………………………….
4) ..……………………………………………………………………………………………..
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความในแบบคาขอใบอนุญาตนี ้เป็ นความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) ………………………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต
( ……………………………. )
ความเห็นของเจ้ าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ……………………
………………………………………………………….
( ลงชื่อ ) ……………………. เจ้ าพนักงานสาธารณสุข
( ……………………………….. )
ตาแหน่ง …………………… วันที่…../………/……..

คาสั่งของเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
( ) อนุญาต ให้ ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ ประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) …………………….
( ……………………………….. )
ตาแหน่ง ……………………….
วันที่…../………/……..

