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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ในการเสนอรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลอาวพะยูน 

เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.2562 
----------------------------------------------- 

 
หลักการ 

  กําหนดมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตวในเขตเทศบาลตําบลอาวพะยูน 
เพื่อปองกันและแกไขปญหาเกี่ยวกับเหตุเดือดรอนจากการเลี้ยงสัตวและปลอยสัตว 
 

เหตุผล 

  โดยที่มาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กําหนดไวเพื่อ ประโยชนในการรักษา
สภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนในทองถิ่น และเพื่อปองกันอันตราย และเชื้อโรคที่เกิดจาก
สัตว ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจในการออกขอบัญญัติทองถิ่นในการกําหนด ใหสวนหนึ่งสวนใดของพื้นที่หรือทั้งหมด
ของพ้ืนในเขตอํานาจ นั้น  เปนเขตควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว 
  เนื่องจากปจจุบันเทศบาลตําบลอาวพะยูนยังมิไดตราเทศบัญญัติดังกลาวออกมาบังคับใช ประกอบกับ 
ภายในเขตทองที่เทศบาลตําบลอาวพะยูนไดมีปญหาเรื่องการเลี้ยงสัตวในสถานที่ ที่ไมเหมาะสมเปนจํานวนมาก                
ดังนั้น เพื่อกําหนดมาตรการควบคุมการเลี้ยงสัตวและปลอยสัตวภายในพื้นที่  เทศบาลตําบลอาวพะยูนจึงอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ ๒๕๓๕   และมาตรา ๕๐ (๓) (๔) มาตรา ๖๐                
แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒ )   พ.ศ. ๒๕๔๖   จึงตราเทศบัญญัติเทศบาล
ตําบลอาวพะยูน  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว พ.ศ ๒๕62  เพื่อบังคับใชในเขตเทศบาลตําบลอาวพะยูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



( ๑ ) 
 

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลอาวพะยูน 
เรื่อง    การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.๒๕62 

----------------------------------------------- 
 
  โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลอาวพะยูนวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว 
ในเขตเทศบาลตําบลอาวพะยูน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) (๔) และมาตรา  ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล                    
พ.ศ. ๒๔๙๖  แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒ )   พ.ศ. ๒๕๔๖   ประกอบมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย   เทศบาลตําบลอาวพะยูน โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลอาวพะยูน                  
และผูวาราชการจังหวัดพัทลุง จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี ้
 

  ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลอาวพะยูน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง                       
หรือปลอยสัตว  พ.ศ. ๒๕62” 
 

  ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลอาวพะยูน  เมื่อไดประกาศไว โดยเปดเผย                     
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลอาวพะยูน  แลวเจ็ดวัน 
 

  ขอ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ขอบัญญัติ ขอบังคับ กฎ ระเบียบ และ คําสั่งอื่นใดของเทศบาลตําบล                  
อาวพะยูน ในสวนที่ไดตราไวแลวในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน   
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 

  ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
   “เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลอาวพะยูน 
   “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่
ตามเทศบัญญัตินี้ 
   “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรี                 
วาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
   “ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ซึ่ ง ได รับแต งตั้ งจากเจ าพนักงานทองถิ่น ใหปฏิบั ติการตามพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ .๒๕๓๕              
ในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลอาวพะยูน 
   “ การเลี้ยงสัตว ”   หมายความวา การมีสัตวหรือมีสัตวเลี้ยงไวในครอบครองและดูแลเอาใจใส 
บํารุงรักษา ตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ 
   “ การปลอยสัตว  ” หมายความว า การสละการครอบครองสัตว  หรือปลอยสัตว                         
ใหอยูนอกสถานที่เลี้ยงสัตว โดยปราศจากการควบคุม 
               “ เจาของสัตว ” หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 
   “ สถานที่เลี้ยงสัตว ” หมายความวา คอกสัตว กรงสัตว ที่ขังสัตว หรือที่ เลี้ยงสัตวอื่น                       
ที่มีการควบคุมของเจาของสัตวไมวาจะมีขอบรั้วหรือไม 
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   “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือสัญจรได 
 

  ขอ ๕ หามเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตวประเภท  วัว  มา  โค  ไก กระบือ  แพะ  สุนัข แมว ฯลฯ             
ในเขตพ้ืนที่ถนนสาธารณะทุกสายซึ่งเทศบาลตําบลอาวพะยูนรับผิดชอบดูแล 
             การเลี้ยงหรือปลอยตามวรรคหนึ่งนั้น คือกรณีกระทําการเปนประจําเปนอาจิณ หรือไมสนใจ
ควบคุมดูแลสัตวจนเขาใจไดวามีการใชพื้นที่ถนนสาธารณะเปนที่เลี้ยงหรือปลอยสัตว 
         

  ขอ ๖ ใหเขตเทศบาลตําบลอาวพะยูนเปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว  ดังตอไปนี้ 
  (๑)   สุนัข 
  (๒)   แมว 
  (๓)   วัว 
  (๔)   โค 
  (๕)   กระบือ 
  (๖)   แพะ 
                     (7)   สุกร 
                     (8)   ไก 
  (9)   อื่นๆ  
                        (๑๐) สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมปาไม 
  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดประเภท และชนิดสัตวที่ตองควบคุมการเลี้ยงเพิ่มเติม                        
ทั้งนี้ โดยอาจควบคุมการเลี้ยงสัตวเฉพาะในเขตทองที่ใดทองที่หนึ่ง หรือเต็มพ้ืนที่เทศบาลตําบลอาวพะยูน 
 

   ขอ ๗ เพื่อประโยชนในการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวในเขตเทศบาลตําบลอาวพะยูน                         
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกประกาศกําหนดเขตพื้นที่เลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตวที่ตองควบคุมตาม  ขอ  ๖                       
โดยใหมีมาตรการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้

(๑) กําหนดจํานวน ประเภท และชนิดของสัตวที่เลี้ยง    
  (๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการทําทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว 
  (๓) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการปลอยสัตว 
 

  ขอ ๘ นอกจากการเลี้ยงสัตวตามปกติวิสัยแลว เจาของสัตวจะตองปฏิบัต ิ ดังตอไปนี้ 
             (๑) จัดใหมีสถานที่เลี้ยงสัตวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภทและชนิดของสัตว                    
โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ํา                   
และกําจัดสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 
                         (๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตวใหสะอาดอยู เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปนประจํา                       
ไมปลอยใหเปนที่สะสมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง 
                         (๓) เมื่อสัตวตายลง เจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะเพื่อปองกัน                  
มิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญจากกลิ่น ควัน และไมเปนเหตุใหเกิด                 
การปนเปอนของแหลงน้ํา 
             (๔) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว เพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว 
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             (๕) ใหเลี้ยงสัตวภายในสถานที่เลี้ยงสัตวของตน ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานที่เลี้ยงสัตวโดยปราศจาก
การควบคุม กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตวและมีปายเตือน                   
ใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 
  (๖) ไมนําสัตวเลี้ยงออกมานอกสถานที่เลี้ยงสัตวของตน เวนแตเฉพาะเพื่อการเคลื่อนยายสัตว                        
และไดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 
  (๗) ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญแกผูอื่น ไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม 
  (๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้ง
ขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งของเทศบาลตําบลอาวพะยูน 
 

หมวด ๒ 
การควบคุมการเลี้ยงสัตว 

 

  ขอ ๙ กรณีการเลี้ยงสัตว ซึ่งดําเนินกิจการในลักษณะของฟารมเลี้ยงสัตว หรือเลี้ยงสัตวเปนจํานวนมาก 
เจาของสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ ๘ อยางเครงครัด เพื่อการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะ                  
ของสถานที่ที่ใชเลี้ยงสัตว และตองปฏิบัติตามมาตรการเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรค หรือเหตุรําคาญอันเกิดจาก              
การเลี้ยงสัตว ดังนี้ 

(๑) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่ เลี้ยงสัตว  ตองทํารางระบายน้ํารับน้ํ าโสโครก                          
ไปใหพนจากที่นั้น โดยสะดวกและเหมาะสม 

(๒) การระบายน้ําเสียตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําแหลงสาธารณะ ตองจัดใหมีระบบกักเก็บหรือ
บําบัดน้ําเสีย ใหเหมาะสม ทั้งนี้ตองไมทําใหเกิดกลิ่นเหม็นจนสรางความเดือดรอนรําคาญ                         
แกผูอยูอาศัยขางเคียง 

(๓) ตองทําความสะอาด กวาดลางสถานที่เลี้ยงสัตวใหอยูในภาวะอันดีเสมอ 
(๔) ตองรักษาสถานที่ อยาใหเปนที่เพาะพันธุแมลงวัน แมลงสาบ ยุง หรือสัตวนําโรคอื่น ๆ และตองเก็บ

วัสดุอุปกรณ เครื่องใชในการเลี้ยงสัตวใหเปนระเบียบเรียบรอยเสมอ 
(๕) ตองมีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

 
  ขอ ๑๐ หลังจากที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช ผูใดประสงคจะเลี้ยงสัตวตามขอ ๙ ตองไดรับความยินยอม
จากการประชุมประชาคมหมูบาน  และไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
  การอนุญาตตามวรรคหนึ่ งนั้น ตองปรากฏขอเท็จจริ งว า  สถานที่ เลี้ ยงสัตวนั้ น เปนบริ เวณ                           
ที่โปรงอากาศถายเทไดสะดวก มีตนไมใหรมเงาพอสมควร ตั้งอยูหางจากแหลงชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน 
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ ในระยะที่ไมสงผลกระทบตอสุขภาพ และไมกอเหตุรําคาญ
ตอชุมชน โดยตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาว และแหลงน้ําสาธารณะในระยะดังตอไปนี ้

(๑) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตวนอยกวา ๕๐ ตัว ตองมีระยะหางในระยะที่ไมกอใหเกิด    
ความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง 

(๒) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว ตั้งแต ๕๐-๕๐๐ ตัว ตองมีระยะหางไมนอยกวา ๕๐๐ เมตร 
(๓) สํ าห รั บสถานประกอบกิ จการ เลี้ ย งสั ตว  ตั้ ง แต  ๕๐๐ -๑ ,๐๐๐ ตั ว  ต อ งมี ร ะยะห า ง                             

ไมนอยกวา    ๑  กิโลเมตร 
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(๔) สํ าห รั บสถานประกอบกิ จการ เ ลี้ ย งสั ต ว  ตั้ ง แต  ๑ ,๐๐๐ ตั ว ขึ้ น ไป  ต อ งมี ร ะยะห า ง                                 
ไมนอยกวา ๒ กิโลเมตร 
ผูขออนุญาตดังกลาวใหยื่นคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่กําหนด                        
พรอมดวยหลักฐานดังตอไปนี้ อยางละ ๑ ชุด 

๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
๒) สําเนาทะเบียนบาน 
๓) หนังสือแสดงความเปนเจาของที่ดิน 
๔) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจาพนักงานทองถิ่น เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติมเพื่อประกอบ                

การพิจารณา 
 

  ขอ ๑๑ ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยวาสัตวที่เลี้ยงนั้นเปนโรคอันอาจเปนอันตราย แกสุขภาพของบุคคล
ทั่วไป ใหเจาของสัตว แยก กักสัตวนั้นไวตางหาก และแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขทราบ 
รวมถึงตองแจงใหสัตวแพทยของหนวยงานราชการทราบ  และตองปฏิบัติตามคําแนะนําโดยเครงครัด 

  
   

หมวด ๓ 
การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย 

 

  ขอ ๑๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดการเลี้ยงหรือปลอยสัตว หรือหามเลี้ยง หรือปลอยสัตว
เฉพาะเขตควบคุมการปลอยสัตว เฉพาะในเขตทองที่ใดทองที่หนึ่ง หรือเต็มพ้ืนที่เทศบาลตําบลอาวพะยูน 
  ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการปลอยสัตวเพื่อการกุศลตามประเพณ ี
 

  ขอ ๑๓ เจาของสัตวจะตองควบคุมดูแลสัตว และสถานที่เลี้ยงสัตวของตน มิใหกอเหตุรําคาญแกผูอื่น 
  ขอ ๑๔ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่น  พนักงานเจาหนาที่ เจาพนักงานสาธารณสุข พบสัตวในที่หรือ
ทางสาธารณะ ซึ่งอยูภายในเขตเทศบาลตําบลอาวพะยูน หรือเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว โดยไมปรากฏเจาของ 
ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจจับสัตวและนําสัตวไปกักไวในที่สําหรับสัตว
ที่ เจาพนักงานทองถิ่นจัดไว   เปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน หรือกรณีสัตวนั้นอาจเปนอันตรายตอประชาชน                     
ใหเจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควร 
  ในระหวางการจับสัตว  หากสัตววิ่ งหนี เกิดอุบัติ เหตุอื่นใด ทําใหสัตวบาดเจ็บ  หากเปนเหต ุ                      
ที่โดยพฤติการณตองเกิดข้ึน และเจาพนักงานทองถิ่นไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว  ทางเทศบาลตําบลอาวพะยูน                 
จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น  
  กรณีตามวรรคสอง  ถาความเสียหายเกิดขึ้นตอบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการกระทําดังกลาวบุคคลที่
สามยอมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายได โดยเทศบาลตําบลอาวพะยนูจะพิจารณาไลเบี้ยความผิดตามขอเท็จจริง 
  ขอ ๑๕ เมื่อไดจับสัตวมากักไวตามความในขอ ๑๔ เจาพนักงานทองถิ่นจะปดประกาศแจงใหเจาของ
ทราบและใหมารับสัตวคืนไปภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ไดจับสัตวมากักไว โดยประกาศไวที่สํานักงานเทศบาลตําบล               
อาวพะยูนหรือที่เปดเผย เมื่อพนกําหนด  7 วันแลว ไมมีผูใดมาแสดงตัวเปนเจาของสัตว ใหสัตวนั้นตกเปนของเทศบาล
ตําบลอาวพะยูน 
  ขอ ๑๖ กรณีที่กักสัตวไว อาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น หรือตองเสียคาใชจาย                      
เกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามสมควรแกกรณี  กอนถึงกําหนด 7 วันก็ได                     
เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาด เมื่อไดหักคาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาด และคาเลี้ยงดูสัตวแลว                          
ใหเก็บรักษาเงินนั้นไวแทนตัวสัตว 
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  กรณีสัตวนั้นตาย หรือเจ็บปวยหรือไมสมควรจําหนายตอไป หรือเปนโรคติดตอที่อาจเปนอันตราย                
แกสัตวอื่น ๆ หรือเมื่อสัตวแพทยไดตรวจสอบและใหความเห็นเปนลายลักษณะอักษรแลว เจาพนักงานทองถิ่น                           
มีอํานาจทําลายได 
  ในกรณีมิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่ง และเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน                    
ภายในกําหนด ตามขอ ๑๔ เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเลี้ยงดูสัตว ใหแกเทศบาลตําบลอาวพะยูน                   
ตามจํานวนที่จายจรงิดวย  
  ขอ ๑๗ หากเจาของสัตวปฏิบัติ ไมถูกตอง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  
กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือคําสั่ง                    
ของเจาพนักงานทองถิ่นที่กําหนดไวเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของ
สัตวแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได และถาเจาของสัตวไมแกไขหรือถาการเลี้ยงสัตว หรือปลอยสัตวนั้นจะกอใหเกิด                   
หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งใหผูนั้น                     
หยุดเลี้ยงสัตวทันทีเปนการชั่วคราว  จนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ได 
  คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่งไว                      
ตามสมควร แตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตเปนกรณีมีคําสั่งใหหยุดดําเนินการทันท ี
  ขอ ๑๘ กรณีการเลี้ยงสัตวในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ กอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ                   
ตอผูอ่ืน ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของสัตวหรือผูครอบครองสถานที่เลี้ยงสัตวระงับเหตุ
รําคาญภายในเวลาอันควร  และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรําคาญนั้น หรือสมควรกําหนดวิธีการ
เพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตใหระบุไวในคําสั่งนั้น 
 

หมวด ๔ 
อํานาจหนาทีข่องเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข 

 
  ขอ ๑๙ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข  
มีอํานาจดังตอไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ            
หรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๒) เขาไปในสถานที่ใด ๆ ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการ                      
เพื่อตรวจสอบ หรือควบคุมเพื่อใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้  ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง                        
หรือเรียกหนังสือ หรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้น 

(๓) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน เพื่อประโยชน                     
ในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 

(๔) เก็บหรือนําสินคาหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยวาไมถูกสุขลักษณะ  หรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ                       
จากอาคารหรือสถานที่ ใด ๆ เปนปริมาณพอสมควร  เพื่อเปนตัวอยางในการตรวจสอบ                       
ความจําเปนไดโดยไมตองใชราคา 
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น เพื่อใหปฏิบัติหนาที ่                 
ตามวรรคหนึ่ง ในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลอาวพะยูนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได 
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หมวด 5 
บทกําหนดโทษ 

ขอ  20  ผู ใ ด ไมปฏิ บั ติ ต ามหรื อฝ าฝ น เทศบัญญัติ นี้  ต อ งระวาง โทษตามบทกํ าหนดโทษ                               
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535   

ขอ 21 ใหนายกเทศมนตรีตําบลอาวพะยูน เปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ
ออกระเบียบ  ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี ้
 
 
  ประกาศ   ณ   วันที่         เดือน                   พ.ศ.2562 
 
 
 
 
 
 

(นางอทิติ   เมฆสุวรรณ) 
นายกเทศมนตรีตําบลอาวพะยูน 

 
 
 
 
 
 
 

 เห็นชอบ 
 
 
 
   ..................................................... 
          (นายสมพร  มณีรัตน) 
นายอําเภอปากพะยูน  ปฏิบัติราชการแทน 
        ผูวาราชการจังหวัดพัทลุง 
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                               �   เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูท่ี  .……………………….……………………… 

�   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 ……………………………………………………………….. 
                                                                วันที…่…….../……………/……….….. 
 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 
             (   )    อนุญาตใหประกอบกิจการได 
             (   )   ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
                                               ( ลงชื่อ ) ………………….……………………………. เจาพนักงานทองถิ่น 
          ( ……………………….…………………….. ) 
             ตําแหนง ……………………………………………..  
                                                           วันที…่……../……..……/………….. 
 



 

 แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 

 
        เขียนที่ ……………………………………………………….. 
       วันที่ ………. เดือน………………..…………..พ.ศ…………..……… 
 ขาพเจา ………………………………………….……………..อาย…ุ……….………….. 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 …………………… วนัที…่../………/…….. 
 

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

   


