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ประกอบร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลชนแดน
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560
----------------------------------------------หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชนแดน ว่าด้วยเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕60
เหตุผล
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลชนแดน และป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่
เกิดจากสัตว์ ตลอดจนกําหนดมาตรการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าว มาตรา ๖๐
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับ มาตรา ๒๙ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ท้องถิ่นออกข้อกําหนดท้องถิ่น เพื่อกําหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ
ทั้งหมดของพื้นที่ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้ จึงจําเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้
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เทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลชนแดน
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560
----------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลชนแดน ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ใน
เขตเทศบาลตําบลชนแดน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑3) พ.ศ. ๒๕53 ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาญาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบลชนแดน
โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลชนแดน และผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงตราเทศบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลชนแดน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
พ.ศ. 2560”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตําบลชนแดน เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลชนแดนแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคําสั่งอื่นใดของเทศบาลตําบลชนแดน ใน
ส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
หมวด ๑
บททัว่ ไป
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์หรือมีสัตว์เลี้ยงไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่ บํารุงรักษา
ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ
“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยง
สัตว์ โดยปราศจากการควบคุม
“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย
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เจ้าของสัตว์ไม่ว่าจะมีขอบรั้วหรือไม่
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์หรือสัญจรได้
“เจ้าพนักงานท้องถิน่ ” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตําบลชนแดน
“พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามเทศ
บัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
“ผู้ได้รับแต่งตัง้ จากเจ้าพนักงานท้องถิน่ ” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับ
แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของ
เทศบาลตําบลชนแดน
ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น
หรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พื้นที่ในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลชนแดนเป็นเขต
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
ข้อ 6 ให้สัตว์ดังต่อไปนี้ เป็นสัตว์ที่ต้องมีการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตเทศบาลตําบลชนแดน
(1) ช้าง
(2) ม้า
(3) โค
(4) กระบือ
(5) สุกร
(6) แพะ
(7) แกะ
(8) ห่าน
(8) เป็ด
(9) ไก่
(10) แมว
(11) งู
(12) จระเข้
(13) นก
(๑๕) สุนัข
(๑6) สัตว์อื่น ๆ ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด
ห้ามเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ตามวรรคหนึ่ง ในเขตพื้นที่ถนนสาธารณะทุกสายซึ่งเทศบาลตําบลชนแดน
รับผิดชอบดูแล
การเลี้ยงหรือปล่อยตามวรรคสองนั้น คือกรณีกระทําการเป็นประจําเป็นอาจิณ หรือไม่สนใจควบคุมดูแล
สัตว์จนเข้าใจได้ว่ามีการใช้พื้นที่ถนนสาธารณะเป็นที่เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
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ท้องถิ่นมีอํานาจออกประกาศกําหนดเขตพื้นที่เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตามข้อ 6 โดยให้มีมาตรการ
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) กําหนดจํานวน ประเภท และชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง
(๒) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทําทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว์
(๓) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์
ข้อ 8 นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสัตว์ โดยมีขนาด
เพียงพอแก่การดํารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ําและกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ
(๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจําไม่ปล่อยให้เป็น
ที่สะสมหมักหมม จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
(๓) เมื่อสัตว์ตายลง เจ้าของสัตว์จะต้องกําจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันมิให้เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์นําโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุรําคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็นเหตุให้เกิดการ
ปนเปื้อนของแหล่งน้ํา
(๔) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์
(๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์โดยปราศจาก
การควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์ และมีป้ายเตือน
ให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน
(๖) ไม่นําสัตว์เลี้ยงออกมานอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน เว้นแต่เฉพาะเพื่อการเคลื่อนย้ายสัตว์ และได้
ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุรําคาญแก่ผู้อื่น
หรือไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง
ข้อบังคับ ระเบียบ และคําสั่งของเทศบาลตําบลชนแดน
หมวด ๒
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
ข้อ 9 กรณีการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งดําเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์เป็นจํานวนมาก
เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ 8 อย่างเคร่งครัด เพื่อการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะ
ของสถานที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค หรือเหตุรําคาญอันเกิด
จากการเลี้ยงสัตว์ ดังนี้
(1) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์ ต้องทํารางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไปให้พ้นจากที่
นั้น โดยสะดวกและเหมาะสม
(2) การระบายน้ําเสียต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ําแหล่งสาธารณะ
(3) ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บหรือบําบัดน้ําเสีย ให้เหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่ทําให้เกิดกลิ่นเหม็นจนสร้างความ
เดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง

-4(4) ต้องทําความสะอาด กวาดล้างสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ
(5) ต้องรักษาสถานที่ อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวัน แมลงสาบ ยุง หรือสัตว์นําโรคอื่น ๆ และต้องเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ
(6) ต้องมีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ
ข้อ ๑0 หลังจากที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตามข้อ 9 ต้องได้รับความยินยอม
จากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าสถานที่เลี้ยงสัตว์นั้นเป็นบริเวณที่โปร่ง อากาศ
ถ่ายเทสะดวก มีต้นไม้ให้ร่มเงาพอสมควร ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบันการศึกษา
โรงพยาบาล หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และไม่ก่อเหตุรําคาญต่อชุมชน
โดยต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าว และแหล่งน้ําสาธารณะในระยะดังต่อไปนี้
(๑) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์น้อยกว่า ๕๐ ตัว ต้องมีระยะห่างในระยะที่ไม่ก่อให้เกิดความ
รําคาญต่อชุมชนใกล้เคียง
(๒) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ ๕๐-๕๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร
(๓) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ ๕๐๐-๑,๐๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๑
กิโลเมตร
(๔) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ ๑,๐๐1 ตัวขึ้นไป ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๒
กิโลเมตร
ผู้ขออนุญาตดังกล่าวให้ยื่นคําร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่กําหนด พร้อมด้วย
หลักฐานดังต่อไปนี้ อย่างละ ๑ ชุด
๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๒) สําเนาทะเบียนบ้าน
๓) หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน
๔) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
ข้อ ๑1 ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของบุคคลทั่วไป
ให้เจ้าของสัตว์ แยก กักสัตว์นั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขทราบ
รวมถึงต้องแจ้งให้สัตวแพทย์ของหน่วยงานราชการทราบและต้องปฏิบัติตามคําแนะนําโดยเคร่งครัด
หมวด ๓
การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ข้อ ๑2 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ หรือห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
เฉพาะเขตควบคุมการปล่อยสัตว์ เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่งหรือเต็มพื้นที่เทศบาลตําบลชนแดน ความใน
วรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การปล่อยสัตว์เพื่อการกุศลตามประเพณี

-5ข้อ ๑3 เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์และสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน มิให้ก่อเหตุรําคาญแก่ผู้อื่น
ข้อ ๑4 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข พบสัตว์ในที่หรือทาง
สาธารณะ ซึ่งอยู่ภายในเขตเทศบาลตําบลชนแดน หรือเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ โดยไม่ปรากฏเจ้าของ
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจจับสัตว์และนําสัตว์ไปกักไว้ในที่
สําหรับสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน หรือกรณีสัตว์นั้นอาจเป็นอันตรายต่อ
ประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควร
ในระหว่างการจับสัตว์ หากสัตว์วิ่งหนีเกิดอุบัติเหตุอื่นใด ทําให้สัตว์บาดเจ็บ หากเป็นเหตุที่โดยพฤติการณ์
ต้องเกิดขึ้น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว ทางเทศบาลตําบลชนแดนจะไม่
รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น
กรณีตามวรรคสอง ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นต่อบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการกระทําดังกล่าวบุคคลที่สาม
ย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ โดยเทศบาลตําบลชนแดนจะพิจารณาไล่เบี้ยความผิดตามข้อเท็จจริง
ข้อ ๑5 เมื่อได้จับสัตว์มากักไว้ตามความในข้อ ๑4 เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะปิดประกาศแจ้งให้เจ้าของ
ทราบและให้มารับสัตว์คืนไปภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ได้จับสัตว์มากักไว้ โดยประกาศไว้ที่สํานักงาน
เทศบาลตําบลชนแดนหรือที่เปิดเผย เมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันแล้ว ไม่มีผู้ใดมาแสดงตัวเป็นเจ้าของสัตว์ ให้สัตว์นั้น
ตกเป็นของเทศบาลตําบลชนแดน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้คืนสัตว์นั้นแก่เจ้าของสัตว์และ
ได้ชําระอัตราค่าธรรมเนียมการปรับและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสัตว์ตามที่กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๑6 กรณีที่กักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่น หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามสมควรแก่กรณี ก่อนถึงกําหนดสามสิบวันก็ได้ เงินที่
ได้จากการขายหรือขายทอดตลาด เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้ว ให้เก็บ
รักษาเงินนั้นไว้แทนตัวสัตว์
กรณีสัตว์นั้นตาย หรือเจ็บป่วยหรือไม่สมควรจําหน่ายต่อไป หรือเป็นโรคติดต่อที่อาจเป็นอันตรายแก่สัตว์
อื่น ๆ หรือเมื่อสัตว์แพทย์ได้ตรวจสอบและให้ความเห็นเป็นลายลักษณะอักษรแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ
ทําลายได้
ในกรณีมิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายใน
กําหนดตามข้อ ๑5 หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รับคืนสัตว์นั้น เจ้าของสัตว์ต้องเสียค่าธรรมเนียม
การปรับและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสัตว์ตามที่กําหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๑7 หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวง
หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือคําสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้เจ้าของสัตว์แก้ไข
หรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าเจ้าของสัตว์ไม่แก้ไขหรือถ้าการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์นั้นจะก่อให้เกิดหรือมี
เหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุด
เลี้ยงสัตว์ทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้กําหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคําสั่งไว้ตามสมควร
แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีมีคําสั่งให้หยุดดําเนินการทันที
ข้อ ๑8 กรณีการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญต่อ
ผู้อื่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือผู้ครอบครองสถานที่เลี้ยงสัตว์ระงับ
เหตุรําคาญภายในเวลาอันควร และถ้าเห็นสมควรจะให้กระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรําคาญนั้น หรือสมควร
กําหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตให้ระบุไว้ในคําสั่งนั้น

* อัตราค่าธรรมเนียมการปรับและค่าใช้จ่ายในการเลีย้ งดูสตั ว์
ท้ายเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลชนแดน
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕60
ลําดับที่
1
2
3
4

ประเภท
ค่าธรรมเนียมการปรับ
ช้าง
ม้า โค กระบือ สุกร
แพะ แกะ ล่อ ลา สุนัข
สัตว์อื่น ๆ

ค่าปรับเชือกละไม่เกิน
ค่าปรับตัวละไม่เกิน
ค่าปรับตัวละไม่เกิน
ค่าปรับตัวละไม่เกิน

ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู
ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสัตว์แต่ละชนิด หรือแต่ละประเภท

ค่าธรรมเนียม บาท/ปี
1,000.- บาท
500.- บาท
200.- บาท
100.- บาท

ตามจํานวนที่ได้จ่ายจริง

แบบคําขอรับใบอนุญาต
เขียนที่ ……………………………………..
วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาติ ……………………….
อยู่บ้านเลขที่ ……………. หมู่ที่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน …………………………..
แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ……………….
…………………………………….. จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………...
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) สถานที่จาํ หน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท …………………………………………
โดยมีพื้นที่ประกอบการ ………………… ตารางเมตร
( ) กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท ………………………………………………….
……………………. มีคนงาน …………. คน ใช้เครื่องจักรขนาด ………………. แรงม้า
( ) กิจการตลาด ที่มีการจําหน่าย ………………….. ( เป็นประจํา/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด )
( ) กิจการจําหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณสุข จําหน่ายสินค้าประเภท ………………………
ณ บริเวณ ………………………………. โดยวิธีการ ……………………………………..
( ) กิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเป็นธุรกิจ ประเภท
เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งกําจัดที่ ……………………………………………….
เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยู่ที่ .………………………………
เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหล่งกําจัดที่ ….………………………………………….
เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งกําจัดที่ ……………………………………..
( ) กิจการอื่นๆ ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ได้แก่.............. ………………………
...............................................................................................................................................................
ต่อ ( เจ้าพนักงานท้องถิ่น ) ………………………………………… พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมา
ด้วย ดังนี้คือ
1) สําเนาบัตรประจําตัว …………………………………….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ )
2) สําเนาทะเบียนบ้าน
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
3.1 .……………………………………………………………………………………
3.2 …………………………………………………………………………………….
4) ..……………………………………………………………………………………………..
5) …..…………………………………………………………………………………………..
( ด้านหลังคําขอรับใบอนุญาต )

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) …………………………….………………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต
( …………..………………………………………. )
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไขดังนี้ …………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
( ลงชื่อ ) …………………………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
( ……………………………….. )
ตําแหน่ง ………………………………….. วันที่…../………/……..
คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) …………………………………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ……………………………….. )
ตําแหน่ง ………………………….. วันที่…../………/……..

แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต
เขียนที่ ……………………………………..
วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาติ ……………………….
อยู่บ้านเลขที่ ……………. หมู่ที่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน …………………………..
แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ……………….
…………………………………….. จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………...
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท ………………………………………………………
……………………………………………………………. ตามใบอนุญาตเล่มที่ ………. เลขที่ ………/………
ออกให้เมื่อวันที่ ………. เดือน ………………… พ.ศ………ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) ………………………..
พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ
1) สําเนาบัตรประจําตัว …………..………….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ )
2) สําเนาทะเบียนบ้าน
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
3.1 .……………………………………………………………………………………
3.2 …………………………………………………………………………………….
4) ..……………………………………………………………………………………………..
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) ……………………………..…………. ผูข้ อรับใบอนุญาต
( ………………………………….……. )
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ……………………
………………………………………………………….
( ลงชื่อ ) ……………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
( ……………………………….. )
ตําแหน่ง …………………… วันที่…../………/……..

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาต ให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) …………………….
( ……………………………….. )
ตําแหน่ง ……………………….
วันที่…../………/……..

