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บันทกึหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัตเิทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงนิ เก่ียวกับพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

ของเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงนิ  อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 
----------------------------------------- 

หลักการ 
 
 ตามพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕ ได้ก าหนดให้อ านาจแก่ราชการสว่นท้องถ่ินในการตรา
ข้อก าหนดของท้องถ่ิน เร่ือง สขุลกัษณะของกิจการท่ีต้องควบคมุหรือก ากบัดแูล เพ่ือกิจการดงักลา่วให้ปฏิบตัหิรือ
ด าเนินกิจการเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีไมก่่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสขุสิ่งแวดล้อม  หรืออาจเป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพ ในพระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕ ได้บญัญตัไิว้ในหมวดตา่ง ๆ ดงันี  ้
 หมวด ๓ เร่ือง การจดัการสิ่งปฏิกลูและมลูฝอย  
 หมวด ๖ เร่ือง การควบคมุการเลีย้งหรือปลอ่ยสตัว์  
 หมวด ๗ เร่ือง กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  
 หมวด ๘ เร่ือง การควบคมุกิจการตลาด  
 หมวด ๙ เร่ือง สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  
 ประกอบกบักระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจดัตัง้องค์การบริหาร สว่นต าบลศรีโพธ์ิเงินเป็นเทศบาลต าบล                
ศรีโพธ์ิเงิน ตัง้แตว่นัท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๕๔  โดยประกาศดงักลา่วก าหนดให้บรรดาข้อบญัญตัอิงค์การบริหารสว่นต าบล
ท่ีได้ใช้บงัคบัในเร่ืองใดอยูก่่อนแล้วคงใช้บงัคบัได้ตอ่ไปเป็นการชัว่คราว จนกวา่จะได้มีการตราเทศบญัญตัใินเร่ืองนัน้
ขึน้ใหม ่
 รวมถึงเพื่อปรับปรุงข้อบงัคบัต าบล ข้อบญัญตัอิงค์การบริหารสว่นต าบลท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว ให้เหมาะสม
และสอดคล้องกบัสภาพของสงัคมปัจจบุนั  
 

เหตุผล 
 เพ่ือให้การดแูลปัญหาการสาธารณสขุสิ่งแวดล้อม ในเขตพืน้ท่ีเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน เป็นไปตาม
พระราชบญัญตักิารสาธารณสขุ พ.ศ.๒๕๓๕ ให้ครบถ้วนถกูต้อง เพื่อประโยชน์แก่สขุภาพและพลานามยัของ
ประชาชนโดยสว่นร่วม ขณะเดียวกนัจะชว่ยให้เทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงินมีรายได้จากคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตเพิ่มขึน้
อีกทางหนึง่ด้วย 
 นายกเทศมนตรีต าบลศรีโพธ์ิเงิน จงึขอเสนอร่างเทศบญัญตัเิทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน  จ านวน ๕ ฉบบั                  
ท่ีได้ด าเนินการยกร่างปรับปรุงขึน้ใหม ่ ประกอบด้วย  
 ๑.เทศบญัญตัเิทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน เร่ือง การจดัการสิ่งปฏิกลูและมลูฝอย พ.ศ.๒๕๕๖  
 ๒.เทศบญัญตัเิทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน เร่ือง การควบคมุการเลีย้งสตัว์หรือปลอ่ยสตัว์  พ.ศ.๒๕๕๖ 
 

 



 
-๒- 

 
 
 ๓.เทศบญัญตัเิทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน เร่ือง  กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ พ.ศ.๒๕๕๖ 
 ๔.เทศบญัญตัเิทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน เร่ือง การควบคมุกิจการตลาด พ.ศ.๒๕๕๖  
 ๕.เทศบญัญตัเิทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน เร่ือง สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
   เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน พิจารณาอนมุตัติอ่ไป 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



( ๑ ) 

เทศบัญญตัิเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน 
เร่ือง  การควบคุมการเลีย้งหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

----------------------------------------------- 
  โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบญัญติัเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน    วา่ดว้ยการควบคุมการเล้ียง                      
หรือปล่อยสัตว ์ในเขตเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน 
  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) (๔) และมาตรา  ๖๐ แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล                  
พ.ศ. ๒๔๙๖  แกไ้ขเพิ่มเติมถึง  (ฉบบัท่ี ๑๓ )   พ.ศ. ๒๕๕๒   ประกอบมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบญัญติัการ
สาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ อนัเป็นพระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกบัมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ บญัญติัให้
กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย   เทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน  และผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงราย   จึงตราเทศบญัญติัไวด้งัต่อไปน้ี 
 
  ขอ้ ๑ เทศบญัญติัน้ีเรียกวา่ “เทศบญัญติัเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน เร่ือง  การควบคุมการเล้ียง                        
หรือปล่อยสัตว ์ พ.ศ. ๒๕๕๖” 
 
  ขอ้ ๒ เทศบญัญติัน้ี ใหใ้ชบ้งัคบัในเขตเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน เม่ือไดป้ระกาศไว ้                                       
โดยเปิดเผย  ณ ส านกังานเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน แลว้เจด็วนั 
 
  ขอ้ ๓ บรรดาเทศบญัญติั ขอ้บญัญติั ขอ้บงัคบั กฎ ระเบียบ และ ค าสั่งอ่ืนใดของเทศบาลต าบล                  
ศรีโพธ์ิเงิน ในส่วนท่ีไดต้ราไวแ้ลว้ในเทศบญัญติัน้ี หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัเทศบญัญติัน้ี ใหใ้ชเ้ทศบญัญติัน้ีแทน    
 

หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

 

  ขอ้ ๔ ในเทศบญัญติัน้ี 
   “เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ นายกเทศมนตรีต าบลศรีโพธ์ิเงิน 
   “พนกังานเจา้หนา้ท่ี” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งเจา้พนกังานทอ้งถ่ินแต่งตั้งใหเ้ป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ี
ตามเทศบญัญติัน้ี 
   “เจา้พนกังานสาธารณสุข ” หมายความวา่ เจา้พนกังานซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจาก 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
   “ผูไ้ดรั้บแต่งตั้งจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ ขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน
ซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินใหป้ฏิบติัการตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอ านาจ
ของเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน 
 



  ( ๒ ) 
   “ การเล้ียงสัตว ์”   หมายความวา่ การมีสัตวห์รือมีสัตวเ์ล้ียงไวใ้นครอบครองและดูแล                       
เอาใจใส่ บ ารุงรักษา ตลอดจนใหอ้าหารเป็นอาจิณ 
   “ การปล่อยสัตว ์” หมายความวา่ การสละการครอบครองสัตว ์หรือปล่อยสัตวใ์หอ้ยูน่อก
สถานท่ีเล้ียงสัตว ์โดยปราศจากการควบคุม 
               “ เจา้ของสัตว ์” หมายความรวมถึงผูค้รอบครองสัตวด์ว้ย 
   “ สถานท่ีเล้ียงสัตว ์” หมายความวา่ คอกสัตว ์กรงสัตว ์ท่ีขงัสัตว ์หรือท่ีเล้ียงสัตวอ่ื์นท่ีมีการ
ควบคุมของเจา้ของสัตวไ์ม่วา่จะมีขอบร้ัวหรือไม่ 
   “ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความวา่ สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใชป้ระโยชน์หรือสัญจรได้ 
 
  ขอ้ ๕ หา้มเล้ียงสัตวห์รือปล่อยสัตวป์ระเภท ชา้ง   มา้  โค  กระบือ  แพะ  แกะ ล่อ  ลา  สุนขั แมว              
ในเขตพื้นท่ีถนนสาธารณะทุกสายซ่ึงเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน รับผดิชอบดูแล 
             การเล้ียงหรือปล่อยตามวรรคหน่ึงนั้น คือกรณีกระท าการเป็นประจ าเป็นอาจิณ หรือไม่สนใจ
ควบคุมดูแลสัตวจ์นเขา้ใจไดว้า่มีการใชพ้ื้นท่ีถนนสาธารณะเป็นท่ีเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ 
         
  ขอ้ ๖ ใหเ้ขตเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน เป็นเขตควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว ์ ดงัต่อไปน้ี 
  (๑) สุนขั 
  (๒) แมว 
  (๓) ชา้ง 
  (๔) โค 
  (๕) กระบือ 
  (๖) แกะ 
                           (๗) แพะ 
                           (๘) สุกร 
                           (๙) ไก่ 
              (๑๐) เป็ด 
                        (๑๑) สัตวป่์าตามกฎหมายวา่ดว้ยการสงวนและคุม้ครองสัตวป่์าซ่ึงไดรั้บอนุญาตจากกรมป่าไม้ 
  ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจก าหนดประเภท และชนิดสัตวท่ี์ตอ้งควบคุมการเล้ียงเพิ่มเติม                  
ทั้งน้ี โดยอาจควบคุมการเล้ียงสัตวเ์ฉพาะในเขตทอ้งท่ีใดทอ้งท่ีหน่ึง หรือเตม็พื้นท่ีเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน 
   ขอ้ ๗ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตวใ์นเขตเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน                    
ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกประกาศก าหนดเขตพื้นท่ีเล้ียงสัตวห์รือปล่อยสัตวท่ี์ตอ้งควบคุมตาม  ขอ้  ๖                         
โดยใหมี้มาตรการอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

 



(๓) 
(๑) ก าหนดจ านวน ประเภท และชนิดของสัตวท่ี์เล้ียง   

  (๒) ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขการท าทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว ์
  (๓) ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขการปล่อยสัตว ์
  ขอ้ ๘ นอกจากการเล้ียงสัตวต์ามปกติวสิัยแลว้ เจา้ของสัตวจ์ะตอ้งปฏิบติั  ดงัต่อไปน้ี 
             (๑) จดัใหมี้สถานท่ีเล้ียงสัตวท่ี์มัน่คงแขง็แรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสัตว ์                         
โดยมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวติของสัตว ์มีแสงสวา่งและการระบายอากาศท่ีเพียงพอ มีระบบการระบายน ้า                     
และก าจดัส่ิงปฏิกลูใหถู้กสุขลกัษณะ 
                         (๒) รักษาสถานท่ีเล้ียงสัตวใ์หส้ะอาดอยูเ่สมอ จดัเก็บส่ิงปฏิกลูใหถู้กสุขลกัษณะเป็นประจ าไม่ปล่อย   
ใหเ้ป็นท่ีสะสมหมกัหมมจนเกิดกล่ินเหมน็รบกวนผูท่ี้อยูบ่ริเวณใกลเ้คียง 
                         (๓) เม่ือสัตวต์ายลง เจา้ของสัตวจ์ะตอ้งก าจดัซากสัตวแ์ละมูลสัตวใ์หถู้กสุขลกัษณะเพื่อป้องกนัมิใหเ้ป็น
แหล่งเพาะพนัธ์ุแมลงหรือสัตวน์ าโรค ทั้งน้ี โดยวธีิท่ีไม่ก่อเหตุร าคาญจากกล่ิน ควนั และไม่เป็นเหตุใหเ้กิดการ
ปนเป้ือนของแหล่งน ้า 
             (๔) จดัใหมี้การสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรคในสัตว ์เพื่อป้องกนัอนัตรายจากเช้ือโรคท่ีเกิดจากสัตว์  
             (๕) ใหเ้ล้ียงสัตวภ์ายในสถานท่ีเล้ียงสัตวข์องตน ไม่ปล่อยใหส้ัตวอ์ยูน่อกสถานท่ีเล้ียงสัตวโ์ดย
ปราศจากการควบคุม กรณีเป็นสัตวดุ์ร้ายจะตอ้งเล้ียงในสถานท่ีหรือกรงท่ีบุคคลภายนอกเขา้ไปไม่ถึงตวัสัตวแ์ละมีป้าย
เตือนใหร้ะมดัระวงัโดยสังเกตไดอ้ยา่งชดัเจน 
  (๖) ไม่น าสัตวเ์ล้ียงออกมานอกสถานท่ีเล้ียงสัตวข์องตน เวน้แต่เฉพาะเพื่อการเคล่ือนยา้ยสัตว ์                   
และไดป้ฏิบติัตามค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
  (๗) ควบคุมดูแลสัตวข์องตนมิใหก่้ออนัตรายหรือเหตุร าคาญแก่ผูอ่ื้น ไม่ก่อใหเ้กิดมลพิษ                                       
ต่อส่ิงแวดลอ้ม 
  (๘) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามค าแนะน าของเจา้พนกังานสาธารณสุข ค าสั่งเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน                          
รวมทั้งขอ้บงัคบั ระเบียบ และค าสั่งของเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน 
 

หมวด ๒ 
การควบคุมการเลีย้งสัตว์ 

 
  ขอ้ ๙ กรณีการเล้ียงสัตว ์ซ่ึงด าเนินกิจการในลกัษณะของฟาร์มเล้ียงสัตว ์หรือเล้ียงสัตวเ์ป็นจ านวน
มาก เจา้ของสัตวต์อ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขตามขอ้ ๘ อยา่งเคร่งครัด เพื่อการดูแลสภาพหรือสุขลกัษณะ
ของสถานท่ีท่ีใชเ้ล้ียงสัตว ์และตอ้งปฏิบติัตามมาตรการเพื่อป้องกนัอนัตรายจากเช้ือโรค หรือเหตุร าคาญอนัเกิดจาก      
การเล้ียงสัตว ์ดงัน้ี 
 
 
 



(๔) 
 

(๑) การดูแลสภาพและสุขลกัษณะของสถานท่ีเล้ียงสัตว ์ตอ้งท ารางระบายน ้ารับน ้าโสโครกไปใหพ้น้
จากท่ีนั้น โดยสะดวกและเหมาะสม 

(๒) การระบายน ้าเสียตอ้งไม่ใหเ้ป็นท่ีเดือดร้อนแก่ผูใ้ชน้ ้ าแหล่งสาธารณะ  
(๓) ตอ้งจดัใหมี้ระบบกกัเก็บหรือบ าบดัน ้าเสีย ใหเ้หมาะสม ทั้งน้ีตอ้งไม่ท าใหเ้กิดกล่ินเหมน็จนสร้าง

ความเดือดร้อนร าคาญแก่ผูอ้ยูอ่าศยัขา้งเคียง 
(๔) ตอ้งท าความสะอาด กวาดลา้งสถานท่ีเล้ียงสัตวใ์หอ้ยูใ่นภาวะอนัดีเสมอ 
(๕) ตอ้งรักษาสถานท่ี อยา่ใหเ้ป็นท่ีเพาะพนัธ์ุแมลงวนั แมลงสาบ ยงุ หรือสัตวน์ าโรคอ่ืน ๆ และตอ้ง

เก็บวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองใชใ้นการเล้ียงสัตวใ์หเ้ป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ  
(๖) ตอ้งมีท่ีรองรับมูลฝอย และส่ิงปฏิกลูใหถู้กสุขลกัษณะจ านวนเพียงพอ 

 
  ขอ้ ๑๐ หลงัจากท่ีเทศบญัญติัน้ีมีผลบงัคบัใช ้ผูใ้ดประสงคจ์ะเล้ียงสัตวต์ามขอ้ ๙ ตอ้งไดรั้บความ
ยนิยอมจากการประชุมประชาคมหมู่บา้น  และไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  
  การอนุญาตตามวรรคหน่ึงนั้น ตอ้งปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่ สถานท่ีเล้ียงสัตวน์ั้นเป็นบริเวณท่ีโปร่ง 
อากาศถ่ายเทสะดวก มีตน้ไมใ้หร่้มเงาพอสมควร ตั้งอยูห่่างจากแหล่งชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน 
สถาบนัการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานท่ีของราชการอ่ืน ๆ ในระยะท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และไม่ก่อเหตุ
ร าคาญต่อชุมชน โดยตอ้งมีระยะห่างจากสถานท่ีดงักล่าว และแหล่งน ้าสาธารณะในระยะดงัต่อไปน้ี 

(๑) ส าหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวน์อ้ยกวา่ ๕๐ ตวั ตอ้งมีระยะห่างในระยะท่ีไม่ก่อใหเ้กิด
ความร าคาญต่อชุมชนใกลเ้คียง 

(๒) ส าหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตว ์ตั้งแต่ ๕๐-๕๐๐ ตวั ตอ้งมีระยะห่างไม่นอ้ยกวา่                    
๕๐๐ เมตร 

(๓) ส าหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตว ์ตั้งแต่ ๕๐๐-๑,๐๐๐ ตวั ตอ้งมีระยะห่างไม่นอ้ยกวา่                
๑ กิโลเมตร 

(๔) ส าหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตว ์ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตวัข้ึนไป ตอ้งมีระยะห่างไม่นอ้ยกวา่                     
๒ กิโลเมตร 
ผูข้ออนุญาตดงักล่าวใหย้ืน่ค  าร้องต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามแบบและเง่ือนไขท่ีก าหนด                      
พร้อมดว้ยหลกัฐานดงัต่อไปน้ี อยา่งละ ๑ ชุด 

๑) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
๒) ส าเนาทะเบียนบา้น 
๓) หนงัสือแสดงความเป็นเจา้ของท่ีดิน 
๔) เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ

พิจารณา 
 



(๕) 
 

  ขอ้ ๑๑ ในกรณีท่ีมีเหตุควรสงสัยวา่สัตวท่ี์เล้ียงนั้นเป็นโรคอนัอาจเป็นอนัตราย แก่สุขภาพของบุคคล
ทัว่ไป ใหเ้จา้ของสัตว ์แยก กกัสัตวน์ั้นไวต่้างหาก และแจง้ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือเจา้พนกังานสาธารณสุขทราบ 
รวมถึงตอ้งแจง้ใหส้ัตวแพทยข์องหน่วยงานราชการทราบ  และตอ้งปฏิบติัตามค าแนะน าโดยเคร่งครัด  
   

หมวด ๓ 
การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 
  ขอ้ ๑๒ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจก าหนดการเล้ียงหรือปล่อยสัตว ์หรือหา้มเล้ียง หรือปล่อยสัตว์
เฉพาะเขตควบคุมการปล่อยสัตว ์เฉพาะในเขตทอ้งท่ีใดทอ้งท่ีหน่ึง หรือเตม็พื้นท่ีเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน  
  ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบัแก่การปล่อยสัตวเ์พื่อการกุศลตามประเพณี  
  ขอ้ ๑๓ เจา้ของสัตวจ์ะตอ้งควบคุมดูแลสัตว ์และสถานท่ีเล้ียงสัตวข์องตน มิใหก่้อเหตุร าคาญแก่ผูอ่ื้น  
  ขอ้ ๑๔ ในกรณีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  พนกังานเจา้หนา้ท่ี เจา้พนกังานสาธารณสุข พบสัตวใ์นท่ีหรือ
ทางสาธารณะ ซ่ึงอยูภ่ายในเขตเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน หรือเขตควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว ์โดยไม่ปรากฏ
เจา้ของ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน มีอ านาจจบัสัตวแ์ละน าสัตวไ์ปกกัไวใ้น
ท่ีส าหรับสัตวท่ี์เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจดัไว ้ เป็นเวลาอยา่งนอ้ยสามสิบวนั หรือกรณีสัตวน์ั้นอาจเป็นอนัตรายต่อ
ประชาชน ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ิน มีอ านาจท าลายหรือจดัการตามท่ีเห็นสมควร  
  ในระหวา่งการจบัสัตว ์หากสัตวว์ิง่หนีเกิดอุบติัเหตุอ่ืนใด ท าใหส้ัตวบ์าดเจบ็  หากเป็นเหตุท่ีโดย
พฤติการณ์ตอ้งเกิดข้ึน และเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามสมควรแลว้  ทางเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน     
จะไม่รับผดิชอบต่อความเสียหายใดๆท่ีเกิดข้ึน  
  กรณีตามวรรคสอง  ถา้ความเสียหายเกิดข้ึนต่อบุคคลท่ีสามอนัเน่ืองมาจากการกระท าดงักล่าวบุคคล  
ท่ีสามยอ่มมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได ้โดยเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน จะพิจารณา   ไล่เบ้ียความผดิตามขอ้เทจ็จริง  
  ขอ้ ๑๕ เม่ือไดจ้บัสัตวม์ากกัไวต้ามความในขอ้ ๑๔ เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะปิดประกาศแจง้ใหเ้จา้ของ
ทราบและใหม้ารับสัตวคื์นไปภายใน ๓๐ วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีไดจ้บัสัตวม์ากกัไว ้โดยประกาศไวท่ี้ส านกังานเทศบาล
ต าบลศรีโพธ์ิเงิน หรือท่ีเปิดเผย เม่ือพน้ก าหนด ๓๐ วนัแลว้ ไม่มีผูใ้ดมาแสดงตวัเป็นเจา้ของสัตว ์ใหส้ัตวน์ั้นตกเป็น
ของเทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน 
  ขอ้ ๑๖ กรณีท่ีกกัสัตวไ์ว ้อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่สัตวน์ั้นหรือสัตวอ่ื์น หรือตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเกิน
สมควร  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะจดัการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามสมควรแก่กรณี  ก่อนถึงก าหนด ๓๐ วนัก็ได ้             
เงินท่ีไดจ้ากการขายหรือขายทอดตลาด เม่ือไดห้กัค่าใชจ่้ายในการขายหรือขายทอดตลาด และค่าเล้ียงดูสัตวแ์ลว้                 
ใหเ้ก็บรักษาเงินนั้นไวแ้ทนตวัสัตว์ 
 
 
 



(๖) 
  กรณีสัตวน์ั้นตาย หรือเจบ็ป่วยหรือไม่สมควรจ าหน่ายต่อไป หรือเป็นโรคติดต่อท่ีอาจเป็นอนัตรายแก่
สัตวอ่ื์น ๆ หรือเม่ือสัตวแ์พทยไ์ดต้รวจสอบและใหค้วามเห็นเป็นลายลกัษณะอกัษรแลว้ เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจ
ท าลายได ้
  ในกรณีมิไดมี้การขายหรือขายทอดตลาดสัตวต์ามวรรคหน่ึง และเจา้ของสัตวม์าขอรับสัตวคื์นภายใน
ก าหนด ตามขอ้ ๑๔ เจา้ของสัตวต์อ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายส าหรับการเล้ียงดูสัตว ์ใหแ้ก่เทศบาลต าบลศรีโพธ์ิเงิน                  
ตามจ านวนท่ีจ่ายจริงดว้ย 
  ขอ้ ๑๗ หากเจา้ของสัตวป์ฏิบติัไม่ถูกตอ้ง ตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  
กฎกระทรวง หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบญัญติัน้ี หรือค าสั่งของเจา้
พนกังานทอ้งถ่ินท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัการเล้ียงสัตวห์รือปล่อยสัตว ์ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งใหเ้จา้ของสัตว์
แกไ้ขหรือปรับปรุงใหถู้กตอ้งได ้และถา้เจา้ของสัตวไ์ม่แกไ้ขหรือถา้การเล้ียงสัตว ์หรือปล่อยสัตวน์ั้นจะก่อใหเ้กิดหรือ
มีเหตุอนัควรสงสัยวา่จะเกิดอนัตรายอยา่งร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะสั่งใหผู้น้ั้นหยดุเล้ียง
สัตวท์นัทีเป็นการชัว่คราว  จนกวา่จะเป็นท่ีพอใจแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินวา่ปราศจากอนัตรายแลว้ก็ได้  
  ค  าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึง ใหก้ าหนดระยะเวลาท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งไวต้าม
สมควร แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั เวน้แต่เป็นกรณีมีค าสั่งใหห้ยดุด าเนินการทนัที  
  ขอ้ ๑๘ กรณีการเล้ียงสัตวใ์นสถานท่ีของเอกชนหรือทางสาธารณะ ก่อใหเ้กิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ              
ต่อผูอ่ื้น ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนงัสือใหเ้จา้ของสัตวห์รือผูค้รอบครองสถานท่ีเล้ียงสัตวร์ะงบั
เหตุร าคาญภายในเวลาอนัควร  และถา้เห็นสมควรจะใหก้ระท าโดยวธีิใดเพื่อระงบัเหตุร าคาญนั้น หรือสมควรก าหนด
วธีิการเพื่อป้องกนัมิใหมี้เหตุร าคาญเกิดข้ึนอีกในอนาคตใหร้ะบุไวใ้นค าสั่งนั้น  
 

หมวด ๔ 
อ านาจหน้าทีข่องเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 
  ขอ้ ๑๙ เพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินและเจา้พนกังานสาธารณสุข 
มีอ านาจดงัต่อไปน้ี 

(๑) มีหนงัสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถ้อ้ยค าหรือแจง้ขอ้เทจ็จริง หรือท าค าช้ีแจงเป็นหนงัสือ                         
หรือใหส่้งเอกสารหลกัฐานใดเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา  

(๒) เขา้ไปในสถานท่ีใด ๆ ในระหวา่งพระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์ก หรือในเวลาท าการเพื่อ
ตรวจสอบ หรือควบคุมเพื่อใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี ใหมี้อ านาจสอบถามขอ้เทจ็จริงหรือเรียก
หนงัสือ หรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งจากเจา้ของหรือผูค้รอบครองสถานท่ีนั้น  

(๓) ยดึหรืออายดัส่ิงของใด ๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินคดีหรือเพื่อน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น  

 
 



(๗) 
 

(๔) เก็บหรือน าสินคา้หรือส่ิงของใด ๆ ท่ีสงสัยวา่ไม่ถูกสุขลกัษณะ  หรืออาจก่อใหเ้กิดเหตุร าคาญจาก
อาคารหรือสถานท่ีใด ๆ เป็นปริมาณพอสมควร  เพื่อเป็นตวัอยา่งในการตรวจสอบ                 
ความจ าเป็นไดโ้ดยไม่ตอ้งใชร้าคาใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจแต่งตั้งขา้ราชการ                  
พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง ในเขตอ านาจของเทศบาลต าบล                
ศรีโพธ์ิเงิน ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือทุกเร่ืองก็ได้ 
 

หมวดที ่๖ 
บทก าหนดลงโทษ 

ขอ้ ๒๑ ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามเทศบญัญติัน้ีตอ้งระวางโทษตามท่ีก าหนดไวใ้นบทก าหนดโทษ  
แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ขอ้ ๒๒  ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลศรีโพธ์ิเงิน เป็นผูรั้กษาการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี                        
และใหมี้อ านาจออกระเบียบ ประกาศ  หรือค าสั่งเพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี  
  ประกาศ ค าสั่ง ระเบียบ ขอ้บงัคบั นั้นเม่ือไดป้ระกาศไวโ้ดยเปิดเผย ณ ส านกังานเทศบาลต าบล                   
ศรีโพธ์ิเงิน ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

ประกาศ ณ วนัท่ี  ๘  ตุลาคม  ๒๕๕๖    
 

สิทธิราช  บ าเหน็ด 
(นายสิทธิราช  บ าเหน็ด) 

นายกเทศมนตรีต าบลศรีโพธ์ิเงิน   
 

 
              เห็นชอบ 
 
 
         

 
 



         
 
        เขียนท่ี …………………………………….. 
       วนัท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 ข้าพเจ้า ………………………………………..อาย…ุ…………….. ปี  สญัชาต ิ………………………. 
อยูบ้่านเลขท่ี ……………. หมูท่ี่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน ………………………….. 
แขวง/ต าบล ………………………. เขต/อ าเภอ ………..…………… เทศบาล/สขุาภิบาล/อบต ………………. 
…………………………………….. จงัหวดั ………………………… หมายเลขโทรศพัท์ ……………………... 
 ขอย่ืนค าขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการ  
  (  )  สถานท่ีจ าหนา่ยอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท ………………………………………… 
         โดยมีพืน้ท่ีประกอบการ …………………  ตารางเมตร 
  (  )  กิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  ประเภท …………………………………………………. 
         ……………………. มีคนงาน …………. คน ใช้เคร่ืองจกัรขนาด ……………….  แรงม้า 
  (  )  กิจการตลาด ท่ีมีการจ าหนา่ย ………………….. ( เป็นประจ า/เป็นครัง้คราว/ตามวนันดั ) 
  (  )  กิจการจ าหนา่ยสินค้าในท่ี/ทางสาธารณสขุ  จ าหนา่ยสินค้าประเภท ……………………… 
         ณ บริเวณ ………………………………. โดยวิธีการ …………………………………….. 
  (  )  กิจการรับท าการเก็บ   ขนหรือก าจดัสิ่งปฏิกลูมลูฝอยโดยท าเป็นธุรกิจ    ประเภท  

      เก็บขนสิ่งปฏิกลูโดยมีแหลง่ก าจดัท่ี ………………………………………………. 

                                  เก็บขนและก าจดัสิ่งปฏิกลู โดยมีระบบก าจดัอยูท่ี่  .……………………………… 

   เก็บขนมลูฝอย  โดยมีแหลง่ก าจดัท่ี   ….…………………………………………. 

   เก็บขนและก าจดัมลูฝอย โดยมีแหลง่ก าจดัท่ี …………………………………….. 
  (  )  กิจการอ่ืนๆ ตาม พรบ.การสาธารณสขุ พ.ศ.2535 ได้แก่.............. ……………………… 
...............................................................................................................................................................  
ตอ่  ( เจ้าพนกังานท้องถ่ิน ) ………………………………………… พร้อมค าขอนี ้ ข้าพเจ้าได้แนบหลกัฐานและ
เอกสารมาด้วย  ดงันีคื้อ 
  1)  ส าเนาบตัรประจ าตวั …………………………………….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจ ) 
  2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  3)  หลกัฐานการอนญุาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  คือ  
   3.1  .…………………………………………………………………………………… 
   3.2  ……………………………………………………………………………………. 
  4)  ..…………………………………………………………………………………………….. 
  5)  …..………………………………………………………………………………………….. 

 

แบบค าขอรับใบอนุญาต 



              ( ด้านหลงัค าขอรับใบอนญุาต ) 
 

                                       แผนผงัแสดงท่ีตัง้สถานประกอบกิจการโดยสงัเขป  

 

   ข้าพเจ้าขอรับรองวา่   ข้อความในแบบค าขอใบอนญุาตนีเ้ป็นความจริงทกุประการ  
 

      ( ลงช่ือ ) ………………………………. ผู้ขอรับใบอนญุาต 
       ( ……………………………. ) 
 

ความเหน็ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
  (  )   เห็นสมควรอนญุาต  และควรก าหนดเง่ือนไขดงันี ้………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
  (  )   เห็นควรไมอ่นญุาต  เพราะ ……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

     ( ลงช่ือ ) …………………………………. เจ้าพนกังานสาธารณสขุ 
      ( ……………………………….. ) 
     ต าแหนง่ ………………………………….. วนัท่ี…../………/…….. 
 

ค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
             (   )    อนญุาตให้ประกอบกิจการได้ 
             (   )   ไมอ่นญุาตให้ประกอบกิจการ 
                                                        ( ลงช่ือ ) …………………………………. เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
            ( ……………………………….. ) 
             ต าแหนง่ ………………………….. วนัท่ี…../………/…….. 
 



 

 แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 

 
        เขียนท่ี …………………………………….. 
       วนัท่ี ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 
 ข้าพเจ้า ………………………………………..อาย…ุ…………….. ปี  สญัชาต ิ………………………. 
อยูบ้่านเลขท่ี ……………. หมูท่ี่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน ………………………….. 
แขวง/ต าบล ………………………. เขต/อ าเภอ ………..…………… เทศบาล/สขุาภิบาล/อบต ………………. 
…………………………………….. จงัหวดั ………………………… หมายเลขโทรศพัท์ ……………………... 
 ขอย่ืนค าขอรับใบอนญุาตประกอบกิจการประเภท ……………………………………………………… 
…………………………………………………………….  ตามใบอนญุาตเลม่ท่ี ………. เลขท่ี ………/……… 
ออกให้เม่ือวนัท่ี ………. เดือน ………………… พ.ศ………ตอ่ (เจ้าพนกังานท้องถ่ิน) ……………………….. 

พร้อมค าขอนี ้ ข้าพเจ้าได้แนบหลกัฐานและเอกสารมาด้วย  ดงันีคื้อ  
  1)  ส าเนาบตัรประจ าตวั …………..………….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ ) 
  2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  3)  หลกัฐานการอนญุาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  คือ  
   3.1  .…………………………………………………………………………………… 
   3.2  ……………………………………………………………………………………. 
  4)  ..…………………………………………………………………………………………….. 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่   ข้อความในแบบค าขอใบอนญุาตนีเ้ป็นความจริงทกุประการ  
 

      ( ลงช่ือ ) ………………………………. ผู้ขอรับใบอนญุาต 
       ( ……………………………. ) 
 

ความเหน็ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
    (  )   เห็นสมควรอนญุาต   
    (  )   เห็นควรไมอ่นญุาต  เพราะ  …………………… 
…………………………………………………………. 
( ลงช่ือ ) ……………………. เจ้าพนกังานสาธารณสขุ 
     ( ……………………………….. ) 
   ต าแหนง่ …………………… วนัท่ี…../………/…….. 
 

ค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  
    (  )   อนญุาต  ให้ประกอบกิจการได้ 
    (  )   ไมอ่นญุาตให้ประกอบกิจการ 
              ( ลงช่ือ ) …………………….  
             ( ……………………………….. ) 
              ต าแหนง่ ………………………. 
              วนัท่ี…../………/…….. 
 

   


