เทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านโข้ง
เรื่อง การประกอบกิจการเลี้ยงแพะ
พ.ศ. ๒๕๕๙

เทศบาลตาบลบ้านโข้ง
อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านโข้ง
เรื่อง การประกอบกิจการเลี้ยงแพะ พ.ศ. ๒๕๕๙

หลักการ
ตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ แห่ งพระราชบัญญั ติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้เทศบาลมีอานาจตราเทศบัญญัติได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกฎหมายเพื่อปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของเทศบาล หรือเมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลมีอานาจตราเทศบัญญัติได้ ประกอบกับ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๓๕ ได้บัญญัติให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อกาหนดของท้องถิ่นตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติฯ
ดังกล่าวได้ จึงให้ตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านโข้ง เรื่องการประกอบกิจการเลี้ยงแพะขึ้น

เหตุผล
เพื่อเป็น การกากับ ดูแลการประกอบกิจการเลี้ยงแพะ ซึ่งถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลตาบลบ้านโข้ง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงได้ตราเทศบัญญัตินี้ขึ้น

เทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านโข้ง
เรื่อง การประกอบกิจการเลี้ยงแพะ พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านโข้ง ในการควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ เรื่องการประกอบกิจการเลี้ยงแพะ เพื่อประโยชน์ในการควบคุม กากับดูแลการดาเนินกิจการเลี้ยงแพะ
ซึ่ ง เป็ น กิ จ การที่ อ าจเป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพและอนามั ย ของประชาชนในเขตพื้ น ที่ เทศบาลต าบลบ้ า นโข้ ง
ให้มีความปลอดภัยและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และ
มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
แห่ งกฎหมาย เทศบาลตาบลบ้ านโข้ง โดยความเห็ นชอบของสภาเทศบาลตาบลบ้านโข้ง และผู้ ว่าราชการจังหวัด
สุพรรณบุรีจึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านโข้ง เรื่อง การประกอบกิจการเลี้ยงแพะ
พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลบ้านโข้ง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย
ที่สานักงานเทศบาลตาบลบ้านโข้งแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศ
บัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“ผู้ดาเนินกิจการ “หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดาเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสี ยง” หมายความว่า สภาวะของเสี ยงอั นเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่ นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
/มลพิษทางน้า...

-๒“มลพิษทางน้า”หมายความว่า สภาวะของน้าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“กิจการในลักษณะฟาร์ม” หมายความว่า การประกอบกิจการเลี้ยงแพะตั้งแต่ ๕๑ ตัวขึ้น
ไป โดยมีโรงเรือนแยกเป็นสัดส่วน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนระบบเปิดหรือระบบปิดและมีการจัดการที่เป็นระบบ
“การเลี้ยงในครัวเรือน” หมายความว่า การเลี้ยงแพะภายในบริเวณบ้าน จานวนไม่เกิน
๕๐ ตัว ไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนระบบเปิดหรือระบบปิด
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลั งสิ น ค้า ส านั กงาน หรือสิ่ งที่
สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า เจ้ า พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
“พนักงานเจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า เจ้าพนักงาน ข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่บัญญัติในเทศบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโข้ง
ข้อ ๕ ให้กิจการเลี้ยงแพะเป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลเทศบาลตาบลบ้านโข้ง
ข้อ ๖ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วย
การผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน
หรื อ มี ก ารประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ อั น ตราย จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ าด้ ว ยการนั้ นและกฎหมายอื่ น
ที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี
หมวด ๑
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ข้อ ๗ สถานประกอบกิ จ การต้องตั้งอยู่ห่ างจากชุ มชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรีย น
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล แหล่งน้าสาธารณะ หรือสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสร้างเหตุเดือดร้อนราคาญต่อชุมชนโดยรอบและต้องมี
ระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้
(๑) สถานประกอบกิจการเลี้ยงแพะไม่เกิน ๕๐ ตัว ควรมีระยะห่างที่ไม่สร้างความเดือดร้อนราคาญ
ต่อบ้านเรือนใกล้เคียง และต้องควบคุมไม่ให้เกิดมลพิษและ/หรือกลิ่นรบกวนประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
(๒) สถานประกอบกิจการเลี้ยงแพะตั้งแต่ ๕๑ – ๒๐๐ ตัว ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร
/(๔) สถานประกอบ...

-๓(๓) สถานประกอบกิจการเลี้ยงแพะเกินกว่า ๒๐๐ ตัวขึ้นไปควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร
(๔) สถานประกอบกิจการเลี้ยงแพะควรตั้งอยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์ ตลาดนัดค้าสัตว์ ตั้งแต่ ๒ กิโลเมตร
ขึ้นไป
(๕) จัดบริเวณเลี้ยงแพะให้เป็นสัดส่วน และอยู่ห่างจากเขตที่ดินสาธารณะหรือที่ดิน ผู้อื่นโดยรอบ
บริเวณเลี้ยงแพะนั้นไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตรทุกด้าน เว้นแต่ด้านที่ติดต่อกับที่ดินของผู้ประกอบกิจการประเภทเดียวกัน
ตามเทศบัญญัตินี้
(๖) สถานประกอบกิจการเลี้ยงแพะควรตั้งอยู่บริเวณที่ไม่มีน้าท่วมขัง
ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ต้ อ งเป็ น อาคารที่ มี ค วามมั่ น คง แข็ ง แรง เหมาะสมที่ จ ะประกอบกิ จ การที่ ข ออนุ ญ าตได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ต้ อ งจั ด ให้ มี ร ะบบการจั ด แสงสว่ า งและการระบายอากาศให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) ต้องมีห้องน้าและห้องส้วมตามแบบและจานวนที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจาทุกวัน
ข้อ ๙ สถานประกอบกิจ การที่ คนงานอาจเปรอะเปื้ อนจากสารเคมี วัตถุอั น ตรายหรือ สิ่ งอื่น ใด
อั น อาจเป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพต้ อ งจั ด ให้ มี ที่ อ าบน้ าฉุ ก เฉิ น ที่ ล้ า งตาฉุ ก เฉิ น ตามความจ าเป็ น และเหมาะสม
กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกาจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้
(๑) มี ภ าชนะบรรจุ ห รื อภาชนะรองรับ ที่เหมาะสมและเพี ยงพอกับ ปริมาณและประเภทมูล ฝอย
รวมทั้งมีการทาความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ
(๒) ในกรณีที่มีการกาจัดเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องดาเนินการ
ให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หรือมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม จะต้องดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกาจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคติดต่อ
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
/ข้อ๑๒...

-๔ข้ อ ๑๒ สถานประกอบกิ จ การที่ มี โ รงอาหารหรือ ห้ อ งครั ว ที่ จั ด ไว้ ส าหรับ การประกอบอาหาร
การปรุงอาหาร การสะสมอาหารสาหรับคนงาน ต้ องมีการดาเนินการให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติว่าด้วยสถานจาหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยเป็นสัดส่วน และ
ต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
หมวด ๒
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทางานและปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัยดังนี้
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง ทั้ งนี้ จะต้ อ งมี ก ารบั น ทึ ก การบ ารุงรั ก ษาเครื่อ งดั บ เพลิ งอย่ างน้ อ ยหกเดื อ นต่ อ ครั้ง และมี
การฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกาหนดหรือยอมรับให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบ
ของจานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(๒) กรณี ที่ มี วั ตถุ อั น ตราย ต้ อ งมี ส ถานที่ ที่ ป ลอดภั ย ส าหรับ เก็ บ รัก ษาวัต ถุ อั น ตรายหรือ สิ่ งของ
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
หมวด ๓
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ
ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ข้ อ ๑๖ สถานประกอบกิ จ การใดที่ ก ารประกอบกิ จ การอาจก่ อ ให้ เกิ ด มลพิ ษ ทางเสี ย งหรื อ
ความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้า ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย ผู้ดาเนิน
กิจการจะต้องดาเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุราคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
คนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
/หมวด ๔...

-๕หมวด ๔
ใบอนุญาต
ข้อ ๑๗ เมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดาเนินกิจการที่
ต้องมีการควบคุมตามข้อ ๕ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกาหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได้
ใบอนุญาตให้ใช้ได้สาหรับกิจการประเภทเดียวและสาหรับสถานที่แห่งเดียว
ข้อ ๑๘ ผู้ ใดประสงค์ จ ะประกอบกิจการตามที่ ต้องมี การควบคุม ตามข้อ ๕ จะต้ อ งยื่น คาขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) อื่นๆ ตามที่เทศบาลตาบลบ้านโข้งประกาศกาหนด
ข้อ ๑๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องไม่ประกอบกิจการในที่หรือทางสาธารณะ
(๒) การประกอบกิจการในลักษณะฟาร์ม ต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาคมหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของฟาร์มนั้นๆ และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
(๓) การประกอบกิ จ การต้ อ งจั ด ให้ มี ร ะบบบ าบั ด หรื อ ก าจั ด น้ าเสี ย สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ มู ล ฝอยที่ ได้
มาตรฐานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
(๔) ต้องจัดการด้านความสะอาดของสถานประกอบการตามหลักสุขาภิบาล และป้องกันไม่ก่อให้เกิด
เหตุเดือดร้อนราคาญแก่ประชาชนบริเวณใกล้เคียง
(๕) ต้ อ งมี ก ารป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ ที่ อ าจเกิ ด จากสั ต ว์ ด้ ว ยวิ ธีก ารที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสม ทั้ งนี้ ตามที่
เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะนาหรือกาหนดให้ปฏิบัติ และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
(๖) ต้องมีระบบการจัดการที่ได้มาตรฐานตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
(๗) ในกรณีที่ต้องมีการปล่อยสัตว์ ผู้ดาเนินกิจการต้องควบคุมดูแลไม่ให้สัตว์ก่อให้เกิด เหตุเดือดร้อน
ราคาญแก่ประชาชนทั่วไป
(๘) ต้องได้รับการตรวจตามมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ข้ อ ๒๐ ผู้ ได้ รั บ การอนุ ญ าตต้ อ งมารับ ใบอนุ ญ าตภายในสิ บ ห้ าวัน นั บ แต่ วัน ที่ ได้ รับ หนั งสื อแจ้ ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกาหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์
/ข้อ ๒๑....

-๖ข้ อ ๒๑ เมื่ อ ได้ รั บ ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ค าขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตให้ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคาขอ ถ้าปรากฏว่าคาขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์
นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจาเป็นที่จะต้องส่งคืน
คาขอแก่ผู้ขออนุ ญาต ก็ให้ส่งคืนคาขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ ให้ทราบภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันได้รับคาขอ
เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ต้ อ งออกใบอนุ ญ าตหรื อ มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ค าสั่ ง ไม่ อ นุ ญ าตพร้ อ มด้ ว ยเหตุ ผ ล
ให้ ผู้ ขออนุ ญ าตทราบภายในสามสิ บ วัน นั บ แต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้ว นตามที่ กาหนด
ในเทศบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้ งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็ น แต่ล ะครั้งให้ ผู้ ขออนุ ญ าตทราบก่อนสิ้ น กาหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่
ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๒ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่ งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของ
เทศบาลตาบลบ้านโข้งเท่านั้น
การขอต่ออายุ ใบอนุ ญ าตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับ ช าระ
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ด้วย
ข้อ ๒๓ ผู้ได้รับ ใบอนุ ญาตต้องช าระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญ าตตามอัตราที่กาหนดไว้ท้าย
เทศบั ญญัตินี้ ในวัน ที่มารับ ใบอนุ ญาตสาหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้ ชาระค่าธรรมเนียมภายในเวลา
ที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้
บอกเลิกการดาเนินกิจการนั้นก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องชาระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนั กงานท้องถิ่น มีอานาจสั่ งให้ ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้ ช าระค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจานวน
/ข้อ ๒๔...

-๗ข้อ ๒๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตาบลบ้านโข้ง
ข้อ ๒๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็ นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น
คาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ตามแบบที่กาหนด
ไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนาสาเนาบันทึกการแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตนา
ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้ อ ๒๗ ในกรณี ที่ ป รากฏว่ าผู้ รับ ใบอนุ ญ าตไม่ ป ฏิ บั ติ ห รือ ปฏิ บั ติ ไม่ ถู ก ต้ องตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญั ติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือเทศบั ญ ญั ตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุ ไว้ในใบอนุญ าตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุ ญาตตามเทศบั ญ ญัตินี้ เจ้ าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่ งพักใช้ใบอนุญาตได้ภ ายในเวลาที่เห็ นสมควรแต่ต้อง
ไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๒๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้ องค าพิ พ ากษาถึงที่ สุ ดว่าได้ กระท าความผิ ดตามพระราชบั ญ ญั ติ การสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามบทแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณ สุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัติ นี้ หรือเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ และการ
ไม่ป ฏิ บั ติห รือปฏิบั ติไม่ถูกต้องนั้ น ก่อให้ เกิดอัน ตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
/ข้อ ๒๙...

-๘ข้อ ๒๙ คาสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทาเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณี ที่ไม่พบผู้ รับ ใบอนุ ญ าต หรือผู้ รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่ งดังกล่ าว ให้ ส่ งคาสั่ งโดยทางไปรษณี ย์
ตอบรับ หรือให้ปิดคาสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลาเนาหรือสานักทาการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้
ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๐ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ข้อ ๓๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้ อ ๓๒ ผู้ ใดประกอบกิ จ การอยู่ แ ล้ ว ก่ อ นวั น ที่ เทศบั ญ ญั ติ นี้ ใช้ บั ง คั บ ให้ ยื่ น ค าขออนุ ญ าตต่ อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๑๘ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
ข้ อ ๓๓ การเลี้ ย งแพะในครั ว เรือ น ต้ อ งขออนุ ญ าตตามเทศบั ญ ญั ติ นี้ ด้ ว ย และต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
ข้อกาหนดในเทศบั ญญัตินี้ และต้องดาเนิ นการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุราคาญหรือเป็น
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง และต้องปฏิบัติตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
ข้อ ๓๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่
กาหนดในเทศบัญญัตินี้ก็ได้
ข้อ ๓๕ ให้ น ายกเทศมนตรี ตาบลบ้านโข้ง รักษาการให้ เป็ นไปตามเทศบั ญ ญั ตินี้และให้ มีอานาจ
ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ................ เดือน ............................................. พ.ศ. ...............

(ลงชื่อ) ..............................................................
(
)
นายกเทศมนตรีตาบลบ้านโข้ง

เห็นชอบ

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านโข้ง
เรื่อง การประกอบกิจการเลี้ยงแพะ พ.ศ. ๒๕๕๙

เลี้ยงแพะ ไม่เกิน ๒๐ ตัว
เลี้ยงแพะ ตั้งแต่ ๒๑ แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว
เลี้ยงแพะ ตั้งแต่ ๕๑ แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว
เลี้ยงแพะ ตั้งแต่ ๑๐๑ แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตัว
เลี้ยงแพะ ตั้งแต่ ๕๐๑ แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว
เลี้ยงแพะ ตั้งแต่ ๑,๐๐๑ ตัวขึ้นไป

ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ฉบับละ
๑๐๐
ฉบับละ
๒๐๐
ฉบับละ
๕๐๐
ฉบับละ
๑,๐๐๐
ฉบับละ
๒,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ.......................................................................................
เล่มที.่ ...............เลขที่................../................
(๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้............................................................................................................................................
สัญชาติ..............................อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ท.ี่ ................ตาบล....................................อาเภอ..............................................
จังหวัด.......................................................หมายเลขโทรศัพท์.....................................................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ..........................................................................................ประเภท......................................................
ตั้งอยู่เลขที่.......................หมู่ท.ี่ ................ตาบล...................................อาเภอ.................................................จังหวัด............................
หมายเลขโทรศัพท์.....................................................................
เสียค่าธรรมเนียมปีละ..............................บาท (..............................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน
เล่มที.่ ..................................................เลขที.่ ...................................................ลงวันที่.........................................................
(๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในเทศบัญญัติ
(๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้
(๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้อีกด้วย คือ
๔.๑) ............................................................................................................................
๔.๒) ............................................................................................................................
(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่..............เดือน......................................พ.ศ...................
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.................. เดือน.......................................พ.ศ...................
(ลงชื่อ)
(...................................................................)
ตาแหน่ง........................................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
คาเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนีไ้ ว้โดยเปิดเผยและเห็นได้งา่ ย ณ สถานทีป่ ระกอบกิจการตลอดเวลาที่
ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท
(๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิน้ อายุ
(มีต่อด้านหลัง)

(ด้านหลัง)

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี
ที่ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ปี
ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

เล่มที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่ วัน/เดือน/ปี

(ลงชื่อ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

แบบคาขอรับใบอนุญาต

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 ……………………………………..
( ) กิจการกรับทาการเก็บ ขนหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทาเป็นธุรกิจ ประเภท
 เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งกาจัดที่ ……………………………………………….
 เก็บขนและกาจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกาจัดอยู่ที่ .………………………………
 เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหล่งกาจัดที่ ….………………………………………….
 เก็บขนและกาจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งกาจัดที่ ……………………………………..
ต่อ ( เจ้าพนักงานท้องถิ่น ) ……………… พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ
1) สาเนาบัตรประจาตัว ………………………….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ )
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
3.1 .……………………………………………………………………………………
3.2 …………………………………………………………………………………….
4) ..……………………………………………………………………………………………..
5) …..…………………………………………………………………………………………..
(มีต่อด้านหลัง)

( ด้านหลังคาขอรับใบอนุญาต )
แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

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

แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาต
เขียนที่ ……………………………………..
วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาติ ……………………….
อยู่บ้านเลขที่ ……………. หมู่ที่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน …………………………..
แขวง/ตาบล ………………………. เขต/อาเภอ ………..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ……………….
…………………………………….. จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………...
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท ………………………………………………………
……………………………………………………………. ตามใบอนุญาตเล่มที่ ………. เลขที่ ………/………
ออกให้เมื่อวันที่ ………. เดือน ………………… พ.ศ………ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) ………………………..
พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนี้คือ
1) สาเนาบัตรประจาตัว …………..………….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ )
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
3.1 .……………………………………………………………………………………
3.2 …………………………………………………………………………………….
4) ..……………………………………………………………………………………………..
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) ………………………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต
( ……………………………. )
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต
( ) อนุญาต ให้ประกอบกิจการได้
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ ……………………
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
………………………………………………………….
( ลงชื่อ ) …………………….
( ลงชื่อ ) ……………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
( ……………………………….. )
( ……………………………….. )
ตาแหน่ง ……………………….
ตาแหน่ง …………………… วันที่…../………/……..
วันที่…../………/……..

