ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
พ.ศ. ๒๕๕๘
******************************
โดยที่เป็นการสมควร ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ว่าด้วยการควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึง่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วน
ตาบลสวนหม่อน โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน และนายอาเภอมัญจาคีรี จึงตรา
ข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อนแล้วหกสิบวัน
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้
ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“การเลี้ยงสัตว์ ” หมายความว่า การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแล เอาใจใส่ บารุงรักษา
ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ
“การปล่อยสัตว์ ” หมายความว่า ก ารสละการครอบครองสัตว์ หรือปล่อยให้สัตว์อยู่นอก
สถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม
“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย
“สถานที่เลี้ยงสัตว์ ” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือที่เลี้ยงสัตว์อื่นที่มีการ
ควบคุมของเจ้าของสัตว์ไม่ว่าจะมีขอบรั้วหรือไม่
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้

-๑-

ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดาร งชีพของประชาชน
ในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังนี้
(๑) ช้าง
(๑๒) ไก่
(๒) ม้า
(๑๓) สุนัข
(๓) ลา ล่อ
(๑๔) แมว
(๔) โค
(๑๕) งู
(๕) กระบือ
(๑๖) จระเข้
(๖) สุกร
(๑๗) นก
(๗) แพะ
(๑๘) ปลา
(๘) กบ
(๑๙) กระต่าย
(๙) กวาง
(๒๐) หนู
(๑๐) ห่าน
(๒๑) สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและ
(๑๑) เป็ด
คุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้
(๒๒) สัตว์ที่เป็นพาหะนาโรคหรือมีผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยหรือเป็นอันตรายต่อประชาชน ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกประกาศกาหนดจานวน ประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ ชนิด
และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยงเพิ่มเติม ทั้งนี้โดยอาจควบคุมการเลี้ยงสัตว์เฉพาะในเขตท้องที่
ใดท้องที่หนึ่ง หรือเต็มพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
ข้อ ๖ ห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ตาม ข้อ ๕ ในพื้นที่ซึ่งเป็นที่หรือทางสาธารณะ เช่น บริเวณถนน
สาธารณะทุกสาย บริเวณสถานที่ราชการทุกแห่ง บริเวณแม่น้าทุกสาย เป็นต้น
ข้อ ๗ นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภท และชนิดของ
สัตว์ และมีขนาดเพียงพอแก่การดารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการ
ระบายน้าและบาบัดของเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกสุขลักษณะ
(๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจา
ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
(๓) เมื่อสัตว์ตายลงเจ้าของสัตว์จะต้องกาจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพื่อ
ป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพ าะพันธุ์แมลงหรือสัตว์นาโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุราคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็น
เหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้า
(๔) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจาก
สัตว์
-๒-

(๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ โดย
ปราศจากการควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์และ
มีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน
(๖) ไม่เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ทมี่ ีเจ้าของ ในที่สาธารณสถาน และศาสนสถาน
(๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุราคาญต่อผู้อื่น
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และคาสั่งขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
ข้อ ๘ กรณีการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งดาเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์เป็นจานวน
มาก เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ ๗ อย่างเคร่งครัด เพื่อการดูแลสภาพหรือ
สุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคหรือเหตุ
ราคาญอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ดังนี้
(๑) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์ ต้องทารางระบายน้า รับน้าโสโครกไป
ให้พ้นจากที่นั้น โดยสะดวกและเหมาะสม
(๒) การระบายน้าเสียต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้แหล่งน้าสาธารณะ
(๓) ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บหรือบาบัดน้าเสียให้เหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่ทาให้เกิดกลิ่นเหม็ นจน
สร้างความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง
(๔) ต้องทาความสะอาด กวาดล้างสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ
(๕) ต้องรักษาสถานที่ อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวัน แมลงสาบ ยุง หรือสัตว์นาโรคอื่น ๆ
และต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ
(๖) ต้องมีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะจานวนเพียงพอ
ข้อ ๙ หลังจากที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตามข้อ
๘ ต้องได้รับความ
ยินยอมจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ได้รับอนุญาตจากเจ้าของที่ดินข้า งเคียง และ ได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น
การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าสถานที่เลี้ยงสัตว์นั้นเป็นบริเวณที่โปร่ง
อากาศถ่ายเทสะดวก มีต้นไม้ให้ร่มเงาพอสมควร ตั้งอยู่ห่างจากแหล่ง
ชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพ และไม่ก่อเหตุ
ราคาญต่อชุมชน โดยต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวและแหล่งน้าสาธารณะในระยะดังต่อไปนี้
(๑) สาหรับสถานประกอบการเลี้ยงสัตว์น้อยกว่า ๕๐ ตัว ต้องมีระยะห่าง ไม่น้อยกว่า ๑
กิโลเมตร
(๒) สาหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ ๕๐ - ๕๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า
๓ กิโลเมตร
(๓) สาหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ ๕๐๐ ตัวขึ้นไป ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า
๕ กิโลเมตร
-๓-

ผู้ขออนุญาตดังกล่าวให้ยื่นคาร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่กาหนดพร้อม
ด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้อย่างละ ๑ ชุด
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๓) หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน
(๔) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม เพื่อประกอบการ
พิจารณา
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็นโรค อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของบุคคลทั่วไป ให้เจ้าของสัตว์แยก หรือกักสัตว์นั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขทราบ และต้องปฏิบัติตามคาแนะนาโดยเคร่งครัด
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้า
พนักงานสาธารณสุข พบสัตว์ในพื้นที่ตามข้อ ๕ โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีอานาจจับสัตว์และนาสัตว์ไปกักไว้ในที่
สาหรับสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน หรือกรณีสัตว์นั้นอาจเป็นอันตรายต่อ
ประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจทาลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควร ในระหว่างการจับสัตว์ หากสัตว์
วิ่งหนีหรือเกิดอุบัติเหตุอื่นใดต่อสัตว์ก็ตาม หากเป็นเหตุที่โดยพฤติการณ์ต้องเกิดขึ้นและเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้
ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว ทางองค์การบริหารส่ วนตาบลสวนหม่อน จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด
ๆ ทั้งสิ้น
กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นต่อบุคคลที่สาม อันเนื่องมาจากการกระทาดังกล่าว
บุคคลที่สามย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ โดยองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน จะพิจารณาไล่เบี้ย
ความผิดตามข้อเท็จจริง
ข้อ ๑๒ เมื่อได้จับสัตว์มากักไว้ตามความในข้อ ๑๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะปิดประกาศแจ้ง
ให้เจ้าของทราบและให้มารับสัตว์คืนไปภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่ได้จับสัตว์มากักไว้ โดยประกาศไว้ ณ ที่ ทา
การองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน หรือที่เปิดเผย
เมื่อพ้นกาหนดเวลาตามวรรค หนึ่ง แล้ว ไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของ ให้สัตว์นั้น
ตกเป็นขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
ข้อ ๑๓ กรณีที่กักสัตว์ไว้ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่น หรือต้องเสียค่า
ใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดก ารขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามสมควรแก่กรณี ก่อนถึงกาหนด
สิบห้าวันก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาด เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาดและค่า
เลี้ยงดูสัตว์แล้ว ให้เก็บรักษาเงินนั้นไว้แทนสัตว์ที่จาหน่ายไป

-๔-

กรณีสัตว์นั้นตายหรือเจ็บป่วยหรือไม่สมควรจาหน่ายต่อไป หรือเป็นโรคติดต่อที่อาจเป็น
อันตรายแก่สัตว์อื่น ๆ หรือเมื่อสัตวแพทย์หรือปศุสัตว์อาเภอได้ตรวจสอบและให้ความเห็นเ ป็นลายลักษณ์อักษร
แล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจทาลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้
ข้อ ๑๔ สัตว์ใดที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกักไว้ ในกรณีที่เจ้าของสัตว์แสดงหลักฐานรับคืนไป
ภายในกาหนดตามข้อ ๑๒ เจ้าของสัตว์จะต้องเสียค่าเลี้ยงดูตามจานวนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จ่ายจริง
ข้อ ๑๕ หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือคาสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้
เจ้าของสัตว์แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าเจ้าของสัตว์ไม่แก้ไขหรือถ้าการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์นั้นจะ
ก่อให้เกิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนนอกจากจะต้องระวาง
โทษปรับตามข้อบัญญัตินี้แล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจจับสัตว์ และนาสัตว์ไปกักไว้ในที่สาหรั บกักสัตว์ที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดเลี้ยงสัตว์ทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะเป็น
ที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้กาหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคาสั่งไว้ตาม
สมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีมีคาสั่งให้หยุดดาเนินการทันที
ข้อ ๑๖ กรณีการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน
ราคาญต่อผู้อื่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์ หรือผู้ครอบครองสถานที่
เลี้ยงสัตว์ระงับเหตุราคาญภายในเวลาอันควร และถ้าเห็นสมควรจะให้กระทาโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุราคาญนั้น
หรือสมควรกาหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุราคาญนั้น หรือสมควรกาหน ดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุ
ราคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตให้ระบุไว้ในคาสั่งนั้น
ข้อ ๑๗ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕ และ
ข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียก บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคาหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทาคาชี้แจงเป็น
หนังสือ หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือใน
เวลาทาการเพื่อตรวจสอบ หรือควบคุมเพื่อให้ เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการนี้ให้มีอานาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือหรือหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้
ครอบครองสถานที่นั้น
(๓) แนะนาให้เจ้าของสัตว์ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบัญญั ติหรือตามพระราชบัญญัติผู้ได้รับ
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือ
ตามข้อบัญญัตินี้
(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อ
ประโยชน์ในการดาเนินคดีหรือเพื่อนาไปทาลายในกรณีจาเป็น
-๕-

(๕) เก็บหรือนาสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าไม่ถูกสุขลักษณะ หรืออาจก่อให้เกิดเหตุ
ราคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เป็นปริมาณพอสมควร เพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบได้โดยไม่ต้องใช้ราคา
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ในเขตอานาจขององค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได้
ข้อ ๑๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจปรับได้ ตาม
อัตราที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ต้องไม่เกินค่าปรับตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ.
๒๕๓๕ กาหนดไว้
ข้อ ๑๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัติ และให้มี
อานาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายธนวรรธน์ สังข์ทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน

-๖-

คาขอรับใบอนุญาต
เขียนที่ ……………………………………..
วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาติ ……………………….
อยู่บ้านเลขที่ ……………. หมู่ที่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน …………………………..
แขวง/ตาบล ………………………. เขต/อาเภอ ………..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต. ……………….
…………………………………….. จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………...
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท …………………………………………
โดยมีพื้นที่ประกอบการ ……………………………………..ตารางเมตร
( ) กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท ………………………………………………….
……………………. มีคนงาน …………. คน ใช้เครื่องจักรขนาด ………………. แรงม้า
( ) กิจการตลาด ที่มีการจาหน่าย ………………….. ( เป็นประจา/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด )
( ) กิจการจาหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณสุข จาหน่ายสินค้าประเภท ………………………
ณ บริเวณ ………………………………. โดยวิธีการ ……………………………………..
( ) กิจการรับทาการเก็บ ขนหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทาเป็นธุรกิจ ประเภท
 เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งกาจัดที่ ……………………………………………….
 เก็บขนและกาจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกาจัดอยู่ที่ .………………………………
 เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหล่งกาจัดที่ ….………………………………………….
 เก็บขนและกาจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งกาจัดที่ ……………………………………..
( ) กิจการอื่นๆ ตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ได้แก่.................
………………………
...............................................................................................................................................................
ต่อ ( เจ้าพนักงานท้องถิ่น ) ………………………………………… พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสาร
มาด้วย ดังนี้คือ
๑) สาเนาบัตรประจาตัว …………………………………….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ )
๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
๓.๑ .……………………………………………………………………………………
๓.๒ …………………………………………………………………………………….
๔) ..……………………………………………………………………………………….………..
๕) …..……………………………………………………………………………….……………..
-๗-

( ด้านหลังคาขอรับใบอนุญาต )

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) ……………………………………….. ผู้ขอรับใบอนุญาต
( ……………………………………………..)
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกาหนดเงื่อนไขดังนี้ …………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
( ลงชื่อ ) …………………………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
( ……………………………….. )
ตาแหน่ง ………………………………….. วันที่…../………/……..
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) …………………………………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ……………………………….. )
ตาแหน่ง ………………………….. วันที่…../………/……..
-๘-

คาขอต่ออายุใบอนุญาต
เขียนที่ ……………………………………..
วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาติ ……………………….
อยู่บ้านเลขที่ ……………. หมู่ที่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน …………………………..
แขวง/ตาบล ………………………. เขต/อาเภอ ………..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ……………….
…………………………………….. จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………...
ขอยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท ………………………………………………………
……………………………………………………………. ตามใบอนุญาตเล่มที่ ………. เลขที่ ………/………
ออกให้เมื่อวันที่ ………. เดือน ………………… พ.ศ………ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) ………………………..
พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ
๑) สาเนาบัตรประจาตัว …………..………….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ )
๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
๓.๑ .……………………………………………………………………………………
๓.๒ …………………………………………………………………………………….
๔) ..……………………………………………………………………………………………..
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) …………….……………………. ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
( ……………….……………………………………. )
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ……………………
………………………………………………………….
( ลงชื่อ ) ………………….……………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
( ………………………….…………………….. )
ตาแหน่ง ……………………….………… วันที่…../………/……..

-๙-

คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาต ให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) ……………………………….
( ………………………………………………….. )
ตาแหน่ง …………………..………………….
วันที่…../………/……..

