
บทที่  3 
บริบทของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์กับการใช้บังคับกฎหมาย 

 
การวิจัยเรื่อง “การมีผลใช้บังคับในเชิงปฏิบัติของกฎหมายในพ้ืนที่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ : 

กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาผลการใช้บังคับของกฎหมายต่อกลุ่มชาติพันธุ์ว่า เมื่อรัฐออกกฎหมายมาแล้วสามารถน าไปใช้
บังคับต่อกลุ่มชาติพันธุ์ได้สมตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือไม่ กลุ่มชาติพันธุ์ยอมรับที่จะปฏิบัติตาม
กฎหมายของรัฐมากน้อยเพียงใด เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนากฎหมายให้มีผลใช้บังคับอย่างแท้จริง 
โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลจากชาวกะเหรี่ยง ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปลัดเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน  
ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ชาวบ้านเคารพนับถือและเป็นแกนน าในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน และชาวบ้านใน
ท้องถิ่น 

 
1 บริบทของต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

การจะเข้าใจถึงวัฒนธรรม จารีตประเพณีของท้องถิ่นใด จ าเป็นต้องเข้าใจในบริบทของชุมชน
นั้น ๆ เสียก่อน ผู้วิจัยจึงลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลพ้ืนฐานของชาวกะเหรี่ยง ในพ้ืนที่ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะ
เมิง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 

ประวัติความเป็นมา  
ต าบลสะเมิงใต้ ค าว่า "สะเมิง" สันนิษฐานว่าเพ้ียนมาจากค าว่า "สามเมือง" ซึ่งคน

โบราณภาษาพ้ืนบ้านค าว่า "เมือง" จะออกสียงเป็น "เมิง" และพ้ืนที่ของต าบลอยู่ทางทิศใต้ของเมือง 
จึงเรียกต าบลนี้ว่า "ต าบลสะเมิงใต้" มาจนถึงปัจจุบัน 

เทศบาลต าบลสะเมิงใต้ เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล โดยใช้ชื่อว่า สุขาภิบาลสะเมิงใต้ 
ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาล เป็น เทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ
สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 จึงได้ชื่อว่าเทศบาลต าบลสะเมิงใต้ 
และเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2547 มีพระราชกฤษฎีกายุบรวมองค์การบริหารส่วนต าบลสะเมิงใต้กับ
เทศบาลต าบลสะเมิงใต้ ซึ่งท าให้มีเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเต็มพ้ืนที่ 

ลักษณะที่ตั้ง เขตการปกครองและการบริหาร 
เทศบาลต าบลสะเมิงใต้ อยู่ในเขตอ าเภอสะเมิง ห่างจากตัวเมืองจังหวัด เชียงใหม่ 

ประมาณ 45 กิโลเมตร โดยทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1096 มีพ้ืนที่ทั้งหมด 208 ตารางกิโลเมตร 
เป็นเทศบาลขนาดกลาง พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นป่าไม้และภูเขา มีล าน้ าส าคัญไหลผ่าน คือ น้ าแม่
ขาน และแม่น้ าแม่สะเมิง ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ 

หมู่ที่ 1 บ้านแมส่าบ 
หมู่ที่ 2 บ้านน้ าริน 
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หมู่ที่ 3 บ้านห้วยคอก 
หมู่ที่ 4 บ้านศาลา – ป่ากล้วย 
หมู่ที่ 5 บ้านทรายมูล 
หมู่ที่ 6 บ้านแม่ลานค า 
หมู่ที่ 7 บ้านกองขากหลวง 
หมู่ที่ 8 บ้านกองขากน้อย 
หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าแสนตอง 
หมู่ที่ 10 บ้านดงช้างแก้ว 
หมู่ที่ 11 บ้านป่าคา 
ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ฟากตะวันตกของถนนไปต าบลสะเมิงเหนือ 

ตรงที่อยู่ห่างจากวัดกองขากหลวงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 500 เมตร หลักเขตที่ 1 เป็นเส้นตรง
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงถนนสายสะเมิง - แม่ริม ตรงหลักกิโลเมตรที่ 9.500 ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 
2  

ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 ตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงฝั่งตะวันตกของ
ห้วยหมื่นตรงที่อยู่ห่างจากปากน้ าแม่ลานค าตอนที่จบกับห้วยหมื่น 

ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามฝั่งตะวันตกของห้วยหมื่น และฝั่งของน้ าแม่ขาน 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงฝั่งใต้ของแม่น้ าแม่ขาน ตอนที่อยู่ห่างจากทางไปบ้านแม่สาบ ตรงที่
บรรจบกับแม่น้ าแม่ขาน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นระยะ 400 เมตร 

ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงฝั่งเหนือ
ของห้วยยาว ตอนที่ตัดกับถนนไปบ้านแม่สาบ ตรงที่บรรจุกับห้วยยาว ซึ่งเป็นหลักเขตที่  5 จากเขตที่ 
5 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ 1  

ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
  1. เทศบัญญัต ิว่าด้วยเรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

2. เทศบัญญัติ ว่าด้วยเรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 
3. เทศบัญญัติ ว่าด้วยการสาธารณสุข เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง

สาธารณะ 
4. เทศบัญญัติ ว่าด้วยการสาธารณสุข เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 

ประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น 5 ,169 คน แยกเป็น ชาย 2,608 คน หญิง 2 ,561 คน มีความ

หนาแน่นเฉลี่ยประมาณ 25 คน / ตารางกิโลเมตร ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร ส านักปลัดเทศบาล
ต าบลสะเมิงใต้ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีชาวกะเหรี่ยง ซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าหนึ่งในประเทศ
ไทย อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต าบลสะเมิงใต้ อาศัยอยู่แถบหมู่บ้านย่อมชายป่า เช่น หมู่ 6 บ้านแม่ลานค า 
และหมู่ 11 บ้านป่าคา เป็นต้น  

บริบทของเทศบาลต าบลสะเมิงใต้กับชาวกะเหรี่ยง ในหมู่ 6 บ้านแม่ลานค า และหมู่ 11 บ้าน
ป่าคา 
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เทศบาลต าบลสะเมิงใต้มีนโยบายสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมของประชาชนทุก
ชนเผ่า โดยการให้เงินสนับสนุนการจัดประเพณีประจ าชนเผ่า จากการสัมภาษณ์ปลัดเทศบาลต าบล
สะเมิงใต้ เทศบาลต าบลสะเมิงใต้มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวบ้านสามารถเลี้ยงและดูแล
ตนเองได้ จึงมีการจัดท าสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานให้กับทุกหมู่บ้าน 

 
2. บริบทของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง 

ชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ มีอยู่ 2 หมู่บ้าน คือ 
หมู่บ้านแม่ลานค า และหมู่บ้านป่าคา 

 หมู่บ้านแม่ลานค า หมู่ 6 มี 5 หย่อมบ้าน  
1. บ้านสบลาน  
2. บ้านใหม่  
3. บ้านห้วยย่าไซ  
4. บ้านห้วยเฮี้ย  
5. บ้านแม่ลานค า  

 หมู่บ้านป่าคา หมู่ 11 มี 3 หย่อมบ้าน  
1. บ้านป่าคานอก  
2. ป่าคาใน  
3. บ้านแม่อมโก๋น  

ประวัติศาสตร์ชุมชน 
จากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวกะเหรี่ยง อ้างว่าชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่ในพ้ืนที่บริเวณ

นี้มากว่า 260 ปีแล้ว แต่รอบสุดท้ายที่มีการอพยพเข้ามาอยู่ประมาณ 40 กว่าปีที่แล้ว ด้วยความท่ีชาว
กะเหรี่ยงจะสร้างบ้านด้วยวัสดุที่ผุพังง่าย เนื่องจากมีจารีตประเพณีที่จะต้องท าการย้ายหมู่บ้านเมื่อ
เกิดการเจ็บป่วยขึ้นในหมู่บ้าน การเสียชีวิตของผู้น า การย้ายหมู่บ้านจะต้องดูท าเลจะต้องมีน้ าไหล
ผ่าน มีที่ราบลุ่มมีพ้ืนที่พอที่จะสร้างบ้าน ซึ่งในอดีตจะเป็นการสร้างด้วยไม้ไผ่ หลังคามุงด้วยใบหวาย
หรือใบตองตึง ถ้ามุงดี ๆ ประมาณ 3 ปีถึงจึงเปลี่ยนหลังคา พ้ืนใช้ฟาก ส่งผลให้เหมือนชาวกะเหรี่ยง
ไม่ได้อาศัยอยู่กับที่  

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ 
หมู่ 6 บ้านแม่ลานค า และหมู่ 11 บ้านป่าคา ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวัด

เชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันใต้ของอ าเภอสะเมิง  อยู่ห่างจากตัวอ าเภอสะเมิง ประมาณ 10 กิโลเมตร 
ต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เนื่องจากสภาพถนนบางช่วงยังเป็นดินแดงโคลน บางช่วง
เทศบาลได้ลาดซีเมนต์เป็นช่วงสั้น ๆ การเดินทางเข้าหย่อมบ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน ในฤดูฝนจะไม่สามารถ
ใช้รถยนต์เข้าหมู่บ้านได้ 
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ลักษณะประชากร 
หมู่ 6 บ้านแม่ลานค า ทั้ง 5 หย่อมบ้านมีประชากรชาวกะเหรี่ยงประมาณ 100 กว่า

หลังคาเรือน ประชากรจ านวน 400 กว่าคน และหมู่ 11 บ้านป่าคา ทั้ง 3 หย่อมบ้านมีประชากรชาว
กะเหรี่ยงประมาณ 100 หลังคาเรือน ประชากรจ านวน 300 กว่าคน 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
ชาวกะเหรี่ยงจากอดีตจนถึงปัจจุบันยึดอาชีพท าไร่ ท านา โดยการท าไร่นาจะเป็นการ

ปลูกเพ่ือกินเท่านั้น ส่วนรายได้ของชาวกะเหรี่ยงส่วนใหญ่มาจากการรับจ้างขึ้นล าไย การทอผ้าขาย 
เลี้ยงวัวและกระบือขาย ทางราชการเคยมีมาตรการส่งเสริมอาชีพของชาวกะเหรี่ยงด้วยการท าสวนป่า 
แต่เนื่องจากพ้ืนที่อาศัยทั้งหมดเป็นป่าสงวนแห่งชาติ จึงไม่สามารถน ามาท าเป็นสวนป่าได้  

ลักษณะและสภาพปัญหา 
หมู่ 6 บ้านแม่ลานค า และหมู่ 11 บ้านป่าคา อาณาเขตหมู่บ้านทั้งหมดอยู่ในเขตป่า

สงวนแห่งชาติ ชาวบ้านไม่มีเอกสารสิทธิ์การถือครองที่ดิน อีกทั้งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวเผ่า
กะเหรี่ยง มีอาชีพเกษตรกรรมและปศุสัตว์ จึงต้องการพ้ืนที่ในการท าการเกษตรและให้ปศุสัตว์ได้กิน
หญ้า ส่งผลให้มีการตัดไม้ท าลายป่าและรุกล้ าพ้ืนที่เขตป่าสงวนแห่ชาติ จนท าให้มีการกระทบกระทั่ง
กับเจ้าหน้าที่รัฐมาตั้งแต่อดีตในเรื่องของพ้ืนที่ท ากิน 

ลักษณะการศึกษา 
ชาวเผ่ากะเหรี่ยงส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนชุมชนเรียกว่า “โจ๊ะมาลือล่ะ” 

ซึ่งในปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโรงเรียนอย่างถูกต้องจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และในพื้นที่ของหมู่ 6 บ้านแม่ลานค า และหมู่ 11 บ้านป่าคา ยังมีโรงเรียนอีก 3 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนป่าคานอก โรงเรียนป่าคาใน และโรงเรียนบ้านใหม่ โดยมีเพียงโรงเรียนบ้านใหม่ที่เปิด
การศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่วนที่เหลือเป็นการศึกษาภาคบังคับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 หาก
ต้องการเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไปต่อไปเรียนในตัวอ าเภอสะเมิง โดยจะมีเพียงส่วนน้อยที่
ได้รับการศึกษาถึงระดับชั้นปริญญาตรี เมื่อวัยรุ่นในหมู่บ้านเข้าไปเรียนระดับอุดมศึกษาในเมือง เช่น 
ในตัวจังหวัดเชียงใหม่ แต่เรียนไม่จบเนื่องจากหลงแสงสีในเมืองพอกลับมาบ้านนิสัยกลับเปลี่ยนไป 
นอนตื่นสายไม่ช่วยทางบ้านท าไร่ท าสวน อยากได้อยากมีแบบเพ่ือนฝูง จากการเก็บข้อมูลของผู้วิจัย
พบว่า ชาวบ้านหลายคนถึงกับบอกว่าไม่อยากส่งลูกหลานไปเรียนในเมืองเพราะกลัวจะเรียนไม่จบและ
แม้จะเรียนจบมากม็ักจะไปท างานต่างถิ่น 

 
3. บริบทเทศบัญญัติของเทศบาลสะเมิงใต้ 

3.1 เทศบัญญัติ ว่าด้วยเรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติต าบลสะเมิงใต้ เรื่อง การควบคุม

แหล่ง เพาะพันธ์ยุงลาย พ.ศ. 2547” 
ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลสะเมิงใต้ นับแต่วันที่ได้

ติด ประกาศโดยเปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลสะเมิงใต้แล้ว 7 วัน 
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ข้อ 3. บรรดาเทศบัญญัติ ระเบียบและค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว 
หรอืซึง่ขดัหรือ แย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน  

ข้อ 4. ในเทศบัญญัตินี้ 
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า 

ถุงพลาสติก ภาชนะใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์ หรือซากสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน 
ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน 

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน
หรือสิ่งทีส่ร้างข้ึนอย่างอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“ที่หรือทางลาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของ
เอกชน และประชาชนลามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได ้

“แหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย” หมายความว่า สภาวะที่มีน้ าขังได้ในระยะเวลาที่
เกินกว่า 7 วัน ซึ่งยุงลายสามารถวางไขแ่ละพัฒนาเป็นลูกน้ าได้ 

“เจัาพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลสะเมิงใต้ 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ที่ ได้รับการแต่งตั้ งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่มีเขตอ านาจใน
เขตเทศบาลต าบลสะเมิงใต้ 

ข้อ 5. ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งหรือท าให้มีขึ้นซึ่งมูลฝอย รวมทั้งกระป๋อง กะโหลก
กะลา ยางรถยนต์ หรือมูลฝอยอ่ืน ๆ ที่อาจขังน้ าได้ในที่หรือทางสาธารณะ เว้นแต่ในที่หรือในถัง
รองรับมูลฝอยที่ เทศบาลต าบลสะเมิงใต้จัดไว้ให้ 

ข้อ 6. เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือเคหะสถาน ต้องเก็บกวาดและ
ดูแลมิให้มี มูลฝอย รวมทิ้งกระป๋อง กะโหลกกะลา ยางรถยนต์ หรือมูลฝอยอ่ืน ๆ ที่อาจขังน้ าได้ใน
อาคารหรือ เคหะสถาน รวมทั้ งบริเวณรอบ ๆ ทั้งนี้ โดยเก็บลงถังมูลฝอยที่มีฝาปิด หรือบรรจุ
ถุงพลาสติกท่ีมีการผูกรัดปากถุง หรือวิธีการอ่ืนใดที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขแนะน า 

ข้อ 7. ในกรณีที่เทศบาลต าบลละเมิงใต้ให้บริการเก็บขนมูลฝอยเพ่ือน าไป
ก าจัด เจ้าของอาคารหรือเคหะสถาน  มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอย  ตามเทศบัญญัติ
ต าบลสะเมิงใต้ ว่าด้วย การก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ. 2544 

ข้อ 8. เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร เคหะสถาน หรือสถานที่ใด ๆ ที่มี
แหล่งน้ าที่ อาจเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย จะต้องดูแลมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

ข้อ 9. เจ้าของหรือผู้ครอบครอง อาคาร เคหะสถาน ต้องดูแลท าความละ
อาดและ เปลี่ยนน้ าในแจกัน ถ้วยรองขาตู้กับข้าว ภาชนะอ่ืน ๆ ที่มีน้ าขัง อย่างน้อยทุก ๆ 7 วัน และ
จัดให้มีฝาปิดตุ่มน้ าที่มีอยู่ในอาคารและเคหะสถาน 

ข้อ 10. ในกรณีที่ปรากฏแก่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขว่า อาคาร เคหะสถานหรือสถานที่อ่ืนใด มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาจออกค าสั่งเป็นหนังลือให้ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือเคหะ
สถาน หรือสถานที่นั้น ปรับปรงุแก้ไขในเวลาตามสมควรได้ หากผู้ได้รับค าสั่งไม่ปฏิบัติตามนั้นโดยไม่มี
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เหตุผลอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจเข้าไปด าเนินการแก้ไขเองได้ เพ่ือการควบคุมแหล่งเพาะ
พันธุยุงลาย 

ข้ อ  11 . ผู้ ใด ฝ่ า ฝื น ข้ อ  5  ข้ อ  6  แล ะข้ อ  7  ต้ อ งระวางโท ษ ตาม
พระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 73 วรรคสอง 

ข้อ 12. ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ 8 และขอ้ 9 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท  
ข้อ 13. ให้นายกเทศมนตรีต าบลสะเมิงใต้ เป็นผู้รักษาการใหเ้ป็นไปตามเทศ

บัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรอืค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
2. เทศบัญญัติ ว่าด้วยเรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลสะเมิงใต้เรื่อง 
สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2547” 

  ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้  ให้ ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ได้ประกาศโดยเปิดเผย ที่
ส านักงานเทศบาลต าบลสะเมิงใต้ แล้ว 7 วัน 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับสุขาภิบาลละเมิงใต้ เรื่อง ควบคุมการค้าอาหาร
และน้ าแข็งแข็งในสถานที่เอกชน พ.ศ. 2516 

บรรดา กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งอ่ืน ๆ ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศ
บัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัด หรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี ้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลสะเมิงใต้ 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้

ปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติลาธารณสุข พ.ศ. 2535 
“ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการ

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติการตามมาตรา 44 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

“สถานที่จ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ 
ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดเพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จ และจ าหน่ายให้ผู้ชื้อ
สามารถบริโภคได้ท้นที ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มิบริเวณไว้ส าหรับการบริโภค ณ ที่นั้น 
หรอืน าไปบริโภคท่ีอ่ืนกต็าม 

“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาหาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่
มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้ส าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้งหรืออาหารใน
รปูลักษณะอ่ืนใด ซึ่งผู้ชื้อต้องน าไปท า ประกอบหรือปรงุเพ่ือบริโภคภายหลัง 

ข้อ 5 ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายหรือสะสมอาหารในอาคารหรือ
พ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองร้อยตารางเมตรและมีใช่เป็นการขายของในตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
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ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารในอาคารหรือ
พ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด เว้นแต่จะได้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอรับหนังสือรับรองแจ้งก่อนการจัดตั้ง 

ข้อ 6 ความในข้อ 5 ไม่ใช้บังคับแก่การจัดตั้งหรือใช้สถานที่แห่งใดเพ่ือ 
1. ประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามเทศบัญญัติต าบลสะ

เมิงใต้เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2547 
2. ท า ประกอบ ปรงุ เก็บรักษาหรือสะสมอาหารเฉพาะ 

2.1 ผู้ขายของและผู้ช่วยขายของในตลาด 
2.2 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

  ข้อ 7 ประเภทของสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ก าหนด
ตามลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการเพ่ือการคิดค่าธรรมเนียม ดังนี้ 

1. สถานที่จ าหน่ายอาหาร 
1.1 สถานที่จ าหน่ายอาหารที่มีลักษณะเป็นตึกแถวหรืออาคารอ่ืนที่มี

ลักษณะ คล้ายคลึง ให้ค านวณพ้ืนที่บริเวณที่จ าหน่ายอาหารทั้งหมดในอาคารนับจากขอบผนังด้านใน
ทุกชั้นที่ประกอบกิจการ ยกเว้น พ้ืนที่ที่ซึ่งกั้นไว้เป็น สัดส่วนส าหรับใช้สอยเพื่อการอ่ืน 

1.2 สถานที่จ าหน่ายอาหารที่มีบริเวณ ให้คิดพ้ืนที่ภายในคัวอาคารและ
รวมพ้ืนที่รอบอาคารที่ใช้ส าหรับการค้าอาหารนั้นด้วย ถ้าไม่มีขอบเขตที่แน่นอนให้คิดจากแนวเขตของ
พ้ืนที่ประกอบกิจการนั้น 

1.3 สถานที่จ าหน่ายอาหารที่มีอาคารเชื่อมติดถึงกัน  ให้คิดพ้ืนที่
ประกอบกิจการรวมกันและมีใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นสถานที่จ าหน่ายอาหารฉบับเดียว ถ้าอาคาร
นั้นไม่เชื่อมติดถึงกัน ให้พ้ืนที่แต่ละอาคารและแยกใบอนุญาตแห่งละฉบับ 

1.4 สถานที่จ าหน่ายอาหารที่ตั้งอยู่ในอาคารใด ๆ ให้ใช้เลขที่ของ
อาคารนั้น การพิจารณาอนุญาตให้พิจารณาจากลักษณะพ้ืนที่ที่ประกอบการ ถ้าแยกเป็นสัดส่วนแต่ละ
แห่งไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันหรือไม่ ให้มีใบอนุญาตประกอบกิจการแห่งละฉบับ การคิดพ้ืนที่ให้คิด
พ้ืนที่ประกอบกิจการ กรณีอาคารใดที่ได้จัดห้องน้ าห้องส้วมรวมซึ่งแยกไว้ต่างหากไม่นับรวมพ้ืนที่ของ
ห้องน้ าห้องส้วมนั้น 

2. สถานที่สะสมอาหาร 
2.1. สถานที่สะสมอาหารที่มีลักษณะเป็นตึกแถวหรืออาคารที่มีลักษณะ

คล้ายคลึง 
1. กรณีตั้งวางสินค้าอาหารเต็มพ้ืนที่ หรือวางสินค้าอาหารทั้ง ๆ 

ไปหลายจุด ให้ค านวณพ้ืนที่บริเวณตั้งวางสินค้าอาหารทั้งหมดภายในอาคารนับจากขอบผนังด้านใน
ทุกชั้นที่ประกอบกิจการรวมกับพ้ืนที่ของห้องน้ า ห้องส้วม ยกเว้น พ้ืนที่ซึ่งกั้นเป็นสัดส่วนส าหรับใช้
สอยเพือ่การอ่ืน 

2. กรณีตั้งวางสินค้าอาหารไม่เต็มพ้ืนที่หรือตั้งวางเฉพาะที่จุดใดจุด
หนึ่ง อาทิ ตู้แช่ โต๊ะ ชนวางสินค้าหรืออ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึง ให้ค านวณพ้ืนที่บริเวณที่ตั้งวาง
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สินคา้อาหารนั้นรวมกับพ้ืนที่ห้องน้ า ห้องส้วม และเปรียบเทียบกันพ้ืนที่ของอาคารทั้งหมด หากพ้ืนที่
ไม่เกินกึ่งหนึ่งของพ้ืนที่ของอาคารทั้งหมดให้คิดพ้ืนที่เป็นกึ่งหนึ่งของอาคารทั้งหมด กรณีสถานที่
ประกอบกิจการนั้นมีหลายห้องติดต่อกันกึ่งหนึ่งของพ้ืนที่ให้หมายถึงกึ่งหนึ่งของห้องที่ตั้งวางสินค้า
อาหาร นั้น 

2.2. สถานที่สะสมอาหารที่เป็นอาคาร โกดังเก็บสินค้า 
1. กรณีที่มีอาคารโกดังหลายหลัง แต่มีเลขท่ีของอาคารโกดังเลขที่

เดียวและเป็นเจ้าของเดียวกัน ให้ค านวณพ้ืนที่ของอาคารโกดังทั้งหมดรวมกับพ้ืนที่ของห้องน้ า ห้อง
ส้วม ออกใบอนุญาตสะสมอาหารฉบับเดียว 

2. กรณีที่มีอาการโกดังหลายหลังมีเลขที่ของอาคาร โกดังเลขที่
เดียวแต่มีเจ้าของหลายเจ้าของ ให้ค านวณพ้ืนที่ของอาคารโกดังของแต่ละเจ้าของรวมกับพ้ืนที่ของ
ห้องน้ า ห้องสว้ม ออกใบอนุญาตสะสมอาหารแยกแต่ละเจ้าของ 

3. กรณีที่มีอาคารโกดังหลายห้อง และมีเลขที่ของอาคารโกดัง 
โกดังแต่ละหลัง ให้ค านวณพ้ืนที่ของอาคารโกดังแต่ละหลังรวมกับพ้ืนที่ของห้องน้ า ห้องส้วม ออก 
ใบอนุญาตสะสมอาหารแยกแต่ละโกดัง 

4. กรณีที่มีเจ้าของสินค้าอาหารหลายเจ้าของในอาคารโกด้งนั้น ให้
ค านวณพ้ืนที่ของสถานที่สะสมอาหารของแต่ละเจ้าของรวมกับพ้ืนที่ห้องน้ า ห้องส้วม ออกใบอนุญาต
สะสมอาหารให้แต่ละเจ้าของ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดประเภทของสถานที่จ าหน่ายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหารตามประเภทอาหาร หรือตามวิธีการจ าหน่าย เพ่ิมเติมได้ตามท่ีเห็นสมควร 

ข้อ 8 หลักเกณฑ์การจัดตั้ง ใช้ และดูแลรักษาสถานที่ และสุขลักษณะของ
บริเวณที่ใช้จ าหน่ายอาหารที่จัดไว้ส าหรับบริโภคอาหารที่ท า ประกอบ หรือปรุงอาหาร หรือที่ใช้สะสม
อาหาร 

1. จัดให้มีโต๊ะ เก้าอ้ี หรือที่นั่งอย่างยื่นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด
อยู่เสมอ 

2. ผนังและบริเวณที่ปรุงอาหารต้องใช้วัสดุถาวร แข็งแรงและมีผิวเรียบ ไม่
ดูดซึมน้ าและท าความสะอาดได้ง่าย การจัดตั้งถังบรรจุก๊าชต้องตั้งอยู่ในที่ปลอดภัยตามค าแนะน าของ
เจ้าของพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ 9 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการป้องกัน
โรคติดต่อ 

 
1. มีระบบการระบายควันที่เกิดจากการปรุงอาหาร เช่น ปล่องระบายควันที่

มีพัดลมดูดควัน และสูงเพียงพอทีจ่ะไม่ก่อเหตุร าคาญ 
2. รักษาสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอ และต้องใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรคท าความ

สะอาดพ้ืนทุกอาทติย์ 
3. จัดให้มีที่รับรองมูลฝอย และสิงปฏิกูลที่ถูกลักษณะ 



  
42 

4. ต้อง เก็บ ขน ก าจัดมูลฝอยและสิงปฏิกูลตามเทศบัญญัติต าบลสะเมิงใต้ 
เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2543 และตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ซ่ึงได้รับการ 
แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแนะน าหรือตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

5. รักษาส้วมทีถ่่ายปัสสาวะให้ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
6. ถ้ามสีัตว์ที่จะฆ่าเป็นอาหารต้องแยกให้อยู่ในที่เหมาะสม 
7. จัดวางสิงของเครื่องใช้ให้เป็นระเทียบเรียบร้อยและรักษาให้สะอาดอยู่

เสมอ 
8. ปฏิบัติการอ่ืน ๆ ให้ต้องด้วยสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุข

หรือผู้ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแนะน าหรือตามค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ 10. ก าหนดเวลาจ าหน่ายอาหาร 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจในการก าหนดเวลาจ าหน่ายอาหารบาง

ประเภทหรือชนิดใดในเขตที่ระบุไว้ 
ข้อ 11. หลักเกณฑ์เที่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ าหน่ายอาหาร ผู้

ปรุงอาหาร และผู้ให้บริการต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ผู้จ าหน่าย ผู้ปรุงอาหารและผู้บริการต้องแต่งกายให้สะอาดเรียบร้อย 
2. ผู้จ าหน่าย ปรุง และให้บริการอาหารต้องผ่านการตรวจสุขภาพว่าไม่เป็น

โรคติดต่อที่น่ารังเกียจและต้องผ่านการทดสอบความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร 
3. ห้ามผู้ได้รับใบอนุญาต ท าการจ าหน่าย ปรุง สะสมอาหาร เมื่อมีเหตุควร

เชื่อว่าตนเป็นโรคติดต่อหรือซ่ึงเจ้าพนักงานสาธารณสุขได้ตรวจแล้ว ปรากฏว่าเป็นพาหะและได้รับ 
แจ้งความเป็นหนังลือว่าตนเป็นพาหะของโรคติดต่อ 

ข้อ 12. หลักเกณฑ์เกีย่วกับสุขลักษณะของอาหาร กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า 
ประกอบ ปรุง เก็บรักษา หรือสะสมอาหารตลอดจนสุขลักษณะของภาชนะ อุปกรณ์ น้ าใช้ และของใช้
อ่ืน ๆ ต้องมีการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. การจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุง วาง เก็บ สะสมอาหารหรือการล้าง
ภาชนะอุปกรณ์ต้อง ท าในที่สะอาด ซึ่งสูงพ้ืนไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร และที่เก็บสะสมอาหารต้อง
ป้องกันสัตว์ที่น าโรคได้ 

2. จัดให้มีน้ าสะอาดไว้อย่างเพียงพอและคุณภาพเทียบเท่าน้ าประปา กรณี
น้ าดื่ม เครื่องดื่ม น้ าผลไม้ ต้องสะอาด และควรเก็บไว้ในภาชนะที่มีการปกปิด มีทางรนิน้ าเทออก หรือ
มีอุปกรณ์ท่ีมีด้ามตักโดยเฉพาะและตั้งไว้สูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 เซนติเมตร 

3. การเตรียมอาหารก่อนปรุง ต้องล้างให้สะอาดโดยเฉพาะผักสดและผลไม้
น้ าทีใ่ช้ปรุง ประกอบ แช่ ล้างอาหาร และภาชนะต้องใช้น้ าสะอาด 

4. ใช้เครื่องปกปิดอาหาร ตลอดถึงภาชนะเครื่องใช้ส าหรับ ประกอบ เก็บ
รักษาหรือสะสมอาหารให้ป้องกันฝุ่นละอองและสัตว์น าโรคได้ ตลอดจนรักษาเครื่องปกปิดนั้นให้
สะอาด และใช้การได้ดีอยู่เสมอ 
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5. ใช้ภาชนะท่ีสะอาดส าหรับใส่หรือปรงุอาหาร โดยรักษาให้สะอาดอยู่เสมอ 
ในส่วนของน้ าแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด ควรเก็บในถังหรือกระติกที่มีการปกปิด มีอุปกรณ์คีบหรือตัก 
โดยเฉพาะ ไม่น าอาหารหรือสิ่งของอ่ืนแช่ปนกับน้ าแข็งเพ่ือการบริโภค 

6. ห้ามมิให้ใช้ภาชนะที่ท าด้วยโลหะลังกะสี หรือตะกั่วต้มอาหารที่มีเกลือ
ปนอยู่ด้วย 

7. ห้ามมใิห้ขายอาหาร อันไม่เป็นการปลอดภัยแกผู่้บริโภค 
8. ภาชนะที่บรรจุอาหารหรือใส่เครื่องปรุงรสต่าง ๆ ต้องใช้วัสดุที่มีการ

ออกแบบทีถู่กหลักสุขาภิบาลอาหารและปลอดภัย 
9. ภาชนะที่ใช้แล้ว ต้องล้างและเก็บให้ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร ส่วน

ภาชนะประเภทใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ห้ามน ากลับมาใช้ใหม่อีก 
10. ไม่ขายอาหารให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคติดต่อที่มีสภาพน่ารังเกียจบริโภคใน

สถานที่ทีไ่ด้รับอนุญาต 
11. เนื้อสัตว์ที่มีไว้ขาย ท า ประกอบ ปรุงอาหาร ต้องเป็นเนื้อที่ผ่านการ

ตรวจจากสัตวแพทย์ แล้ว และเก็บในภาชนะปกปิดพี่อุณหภูมิต่ ากว่า 72 C 
12. ห้ามมใิห้น าสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข หรือแมวเข้ามาในสถานทีป่ระกอบการ 
13. ปฏิบัติการอื่น ๆ ให้ต้องด้วยสุขลักษณะตามที่ทีเ่จา้พนักงานสาธารณสุข

หรือผู้ซึ่งได้รับ การแต่งตั้งจากเจา้พนักงานท้องถิ่นแนะน า หรือตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ 13. การแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบเพ่ือด าเนินกิจการสถานที่

จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในอาคารหรือพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตรให้ยื่นใบแจ้ง
ตามแบบทีก่ าหนดท้ายเทศบัญญตัินี้พร้อมหลักฐานต่อไปนี้ 

1. บัตรประจ าตัวพร้อมส าเนาทีร่ับรองถูกต้อง จ านวน 2 ชุด 
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนาทีร่ับรองถูกต้อง 
3. ใบรับรองแพทย ์
4. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนของ ผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีทีผู่้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
5. หนังสือมอบอ านาจ ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มายื่นขอรับใบอนุญาต

ด้วยตนเอง 
เมือ่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง ให้ออกใบรับแก่ผู้แจ้งเพ่ือใช้เป็นหลักฐาน

ในการประกอบกิจการตามที่แจ้งได้ชั่วคราวในระหว่างเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังมิได้ออกหนังสือ
รับรองแจ้ง 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจการแจ้งให้ถูกต้องตามแบบที่ก าหนดท้ายเทศ
บัญญัตินี้ ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้ง
ภายในเจ็ดวันท าการนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแจ้ง 

ในใบรับแจ้งหรือหนังสือรับรองการแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะก าหนด
เงือ่นไขให้ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับหนังสือรับรองแจ้งปฏิบัติเป็นการเฉพาะรายก็ได้ 
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ในกรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้
แจ้งทราบภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่ด าเนินการแก้ไขถูกต้องภายในเจ็ด
วันท าการนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้การ
แจ้งของผู้แจ้งเป็นอันสิ้นผล แต่ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นออกหนังสือรับรองการแจ้งให้ผู้แจ้งภายในเจ็ดวันท าการนับต้ังแต่วันที่ได้รับการแจ้ง ซึ่งมี
รายละเอียดถูกต้องตามแบบที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ 14. ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องแสดงหนังสือรับรองการแจ้งไว้
โดยเปิดเผยและเหน็ได้ง่าย ณ สถานที่ท่ีด าเนินกิจการ ตลอดเวลาที่ด าเนินกิจการนั้น 

ข้อ 15. ในกรณีที่หนังสือรับรองการแจ้งสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดใน
สาระส าคัญ ให้ผู้ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งยื่นค าขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งภายในสิบห้า
วัน นับแต่วันได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด 

การขอรับใบแทน ให้ยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมหลักฐาน ดังนี้ 
1. ส าเนาบันทึกประจ าวันของสถานีต ารวจ หรือ 
2. หนังสือรับรองการแจ้งเดิมที่ช ารุด 
3. หลักฐานอื่น ๆ ตามข้อ 13 
ข้อ 16. เมื่อผู้แจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสทานที่สะสมอาหาร

ประสงค์จะเลิกกิจการหรือ โอนการด าเนินกิจการให้แก่บุคคลอ่ืน ให้แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 
ภายใน 15 วัน ก่อนเลิกกิจการ หรือ โอนกิจการ 

ข้อ 17. ในกรณีที่ผู้ด าเนินกิจการใด ด าเนินกิจการตามที่ระบุไว้ในเทศ
บัญญัตินี้ โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ 13 และเคยได้รับโทษตามเทศบัญญัตินี้ เพราะ
เหตุที่ฝ่าฝืนด าเนินกิจการ โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาแล้วครั้งหนึ่ง ยังฝ่าฝืนด าเนินกิจการ
โดยมิได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อไป ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดด าเนินกิจการ
ไว้จนกว่าจะได้ด าเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม ข้อ 13 ถ้ายังฝ่าฝืนอีกให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งห้ามการด าเนินกิจการนั้นไว้ตามเวลาที่ก าหนด ซึ่งต้องไมเ่กินสองปีก็ได้ 

ข้อ 18. การแจ้งของเข้าพนักงานท่องถิ่นตามข้อ 13และค าสั่งของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามข้อ 17 ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้แจง้หรอืด าเนินกิจการทราบ ในกรณีที่ไม่พบตัว
หรือยอมรับหนังสือ ให้ส่งหนังสือการแจ้ง หรือค าลังโดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือ ปิดหนังสือนั้นไว้ใน
ที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้ที่ต้องรับหนังสือ และให้ถือว่าผู้นั้นได้
ทราบหนังสือดังกล่าวแล้วตั้งแต่เวลาที่รับหนังสือหรือวันปิดหนังสือแล้วแต่กรณี 

ข้อ 19. หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันพ่ีออกหนังสือรับรองการแจ้ง และให้ใช้ได้เพียงในเขตเทศบาล
ต าบลสะเมิงใต้ 

ข้อ 20. การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร ให้
อาคารหรือพ้ืนที่ซึ่งมพ้ืีนที ่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องจัดสถานทีแ่ละปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ตาม ข้อ 8 และ ข้อ 9 และให้ยื่นค าร้องต่อเจา้พนักงานทอ้งถิน่ พร้อมหลักฐานต่อไปนี้ 
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1. บัตรประจ าตัว พร้อมส าเนาทีร่ับรองถูกต้อง จ านวน 2 ชุด 
 2. ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนาทีร่บัรองถูกต้อง จ านวน 2 ชุด 
3. ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของสถานที่ขออนุญาตจัดตั้งสถานที่

จ าหน่ายอาหาร หรือสถานทีส่ะสมอาหาร (กรณีทีเ่ป็นอาคารทีก่่อสร้างหลังเทศบัญญัตินี้บังคับใช้) 
4. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคล พร้อมส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนของ ผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณทีีผู่้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
5. หนังสือมอบอ านาจ ในกรณีที่เจ้าของกิจการไม่มายื่นขอรับใบอนุญาต

ด้วยตนเอง 
ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดตั้งสถานพ่ีจ าหน่ายอาหาร

และสถานที่สะสมอาหาร จะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ก าหนดด้วย ท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่
ได้รับใบอนุญาตจากเจา้พนักงานท้องถิน่ 

ข้อ 21. เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาต หรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง 
หรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวบรวมความไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และ ในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอ
พร้อมทั้งแจง้ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่ วันได้รบัค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต
พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันได้รับค าขอ ซ่ึงมีรายละเอียด
ถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีก าหนดในเทศบัญญัติ 

ในกรณทีี่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่
อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสองให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง 
ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลา และเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาต
ทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสอง หรือ ตามท่ีได้รับขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

ข้อ 22. ผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดย
เปิดเผย และเห็นได้ง่าย ณ สถานทีป่ระกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ 23. ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญให้
ผู้รับใบอนุญาตยื่นขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย ถูก
ท าลาย หรือช ารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมด้วย
หลักฐานต่อไปนี้ 

1. ส าเนาการลงบันทึกประจ าวันของสถานีต ารวจ กรณีใบอนุญาตสูญหาย 
ถูกท าลาย 

2. ใบอนุญาตเดิม กรณใีบอนุญาตช ารุดในสาระส าคัญ 
3. เอกสารตามข้อ 20 
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ข้อ 24. ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือ
สถานที่สะสมอาหาร ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
กฎกระทรวงที่ออกตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินั้นหรือเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในใบอนุญาต ในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้น เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ 25. เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าลังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อ
ปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาต 

(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพัก
ใช้ใบอนุญาตอีก 

(2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าผิดตามพระราชบัญญั ติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือ เทศ
บัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ได้รับ
อนุญาต และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ
ประชาชนหรือมิผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ข้อ 26. ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็น
หนังสือแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่ง
ดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่ เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ 
ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้ทราบค าสั่งแล้ว 
ตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึงหรือวันปิดค าลังแล้วแต่กรณี  

ข้อ 27. ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบ
กิจการที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพันก าหนดหนึ่ งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต 

ข้อ 28. ผู้ด าเนินกิจการที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนด าเนินกิจการ 
หรือต้องได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราและตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัติ
นี้ ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับ
เพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการ
ด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียคา่ธรรมเนียม ครั้งต่อไปตามทีก่ าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ 29. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่ ได้ออกก่อนวันใช้เทศบัญญัตินี้ และ
จะต้องได้รับใบอนุญาต หรือต้องแจ้งตามเทศบัญญัตินี้ ให้คงใช้บังคับต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 
เมื่อใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และผู้นั้นยังคงประสงค์จะด าเนินกิจการต่อไป ผู้นั้นจะต้องมาด าเนินการ
แจ้งเพือ่ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งหรือขอรับใบอนุญาตก่อนการด าเนินการ 

ข้อ 30. ให้นายกเทศมนตรีต าบลสะเมิงใต้ รักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และ
ให้มอี านาจสั่งการเพ่ือปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ 
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3. เทศบัญญัติ ว่าด้วยการสาธารณสุข เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ 

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “เทศบัญญัติต าบลสะเมิงใต้ เรื่อง การ
จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2547” 

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ใด้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ที่
ส านักงานเทศบาลต าบลสะเมิงใต้แล้ว 7 วัน 

ข้อ 3. ให้ยกเลิกเทศบัญญัติต าบลสะเมิงใต้ เรื่อง การจ าหน่ายสินค้าในที่
หรอืทางสาธารณะ พ.ศ. 2542 

บรรดากฎ ระเบียบ ค าสั่งอ่ืน ๆ ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือ
ซ่ึงขัดหรือแย้งกับเทศบัญญตัินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

ข้อ 4. ในเทศบัญญัตินี้ 
“เจ้าพนักงานทอ้งถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลสะเมงิใต ้
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้

ปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
“ผู้ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการ

หรอืพนักงานส่วนท้องถิน่ ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติการตามมาตรา 44 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของ
เอกชน และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได ้

“เร่ขาย” หมายความว่า การน าอาหาร สินค้าอ่ืนใด เร่ขายไปในที่หรือทาง
สาธารณะโดยไม่-จัดวางเป็นประจ าในที่หนึ่งที่ใด 

ข้อ 5. ห้ามไม่ให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการ
จ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ หรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 6. ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ต้อง
ปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้ 

1. แต่งกายให้สะอาดและเรียนร้อยขณะจ าหน่ายสินค้า 
2. ล้างมอืให้ละอาดก่อนจ าหน่ายสินค้าประเภทใช้บริโภค 
3. ห้ามจ าหน่ายสินค้าในขณะที่ป่วยเป็นโรคติดต่อหรือเป็นโรคผิวหนังที่น่า

รังเกยีจ 
4. ปฏิบัติการอ่ืน ๆ ให้ถูกลักษณะส่วนบุคคลตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข 
ข้อ 7. ผู้จ าหน่ายและผู้ช่วยจ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะต้องปฏิบัติให้ถูก

สุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า ประกอบ ปรุงเก็บหรือสะสมอาหาร หรือสินค้าอ่ืน 
รวมทัง้การรักษาความละอาดของภาชนะ น้ าใช้ และของใช้ต่าง ๆ ดังนี้ 
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1. รักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และ.อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจ าหน่ายสินค้า
ให้สะอาด 

2. จัดให้มีเครื่องปกปิดอาหาร น้ าแข็ง เครื่องปรุงอาหาร ให้พ้นฝุ่นละออง 
แมลงวันและสัตว์ซึ่งเป็นพาหะน าโรค รวมทั้งรักษาเครื่องมือปกปิดนั้นไว้ให้สะอาดและใช้การได้ดีเสมอ 

3 ใช้น้ าสะอาดในการประกอบ ปรุง แช่ ล้าง อาหาร และภาชนะเครื่องใช้ 
4. การจ าหน่ายเนื้อโค กระบือ สุกร จะต้องได้รับการตรวจจากสัตวแพทย์

ก่อน 
5. ใช้ภาชนะท่ีสะอาด ส าหรับใส่ของบริโภค หรือเพ่ือประกอบปรุงอาหาร 
6. ใช้วัสดุที่สะอาด ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย ในการห่อ หรือใส่ของที่ขาย 
7. จัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูล มูลฝอย อันได้สุขลักษณะไว้ให้เพียงพอ 
8. จัดให้มีที่ส าหรับล้างภาชนะ และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ และให้มีทาง

ระบายน้ าไหลลงสู่ทางระบายน้ าที่ก าหนด 
9. ในกรณีที่จ าหน่ายอาหารต้องได้ผ่านการทดสอบความรู้ทางด้าน

สุขาภิบาลอาหารโดยความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานสาธรณสุข 
10. ปฏิบัติการอ่ืน ๆ ให้ถูกสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจ้าพนักงาน

สาธารณะสุขหรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ 8. การจัดวางสินค้า และหรือการเร่ขายในที่สาธารณะต้องปฏิบัติการ

เพ่ีอการรักษาความสะอาดและป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันมิให้เกิดเหตุร าคาญ 
และการป้องกันโรคติดต่อ ดังนี้ 

1. พ้ืนที่ตั้งสินค้าและบริเวณต้องเป็นที่พ้ืนดินอัดแน่น หรือปูด้วยวัตถุถาวร
และต้องไม่มีน้ าสกปรกขัง 

2. จัดท ารางระบายน้ าด้วยวัสดุถาวร เพ่ือรับน้ าซ่ึงไหลจากบริเวณที่ตั้งสินค้า
ไปสู่รางระบายน้ าสาธารณะหรือบ่อเก็บน้ าโสโครกได้สะดวกตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขก าหนดให้ 
หรืออนุมติั 

3. จัดให้มีแสงสว่างและมีการระบายอากาศเพียงพอ ตามความเห็นชอบ
ของเจา้พนักงานสาธารณสุข 

4. ที่ตั้งวางสินค้าต้องท าด้วยวัสดุถาวร มีขนาดและความสูงจากพ้ืนดิน
ตามท่ีเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

5. ต้องไม่เก็บสินค้าหรือท าท่ีเกบ็ของไว้ใต้ที่วางสินค้า 
6. ทางเดินซื้อของต้องมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรือเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นก าหนดเป็นอย่างอ่ืนตามความเหมาะสม 
7. ต้องสร้างและตั้งที่วางสินค้าตามแบบและ ณ ที่ๆซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ก าหนดให้หรืออนุมัติ 
8. จัดวางสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่ให้ยื่นล้ ากีดขวางทางเดิน

และผิวจราจร 
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 9. รักษาที่วางสินค้าและของใช้ทั้งมวลให้สะอาด โดยเก็บกวาดล้างเป็นครั้ง
คราวตามควรแก่พฤติการณ์ แต่อย่างน้อยต้องไม่ต่ ากว่าวันละหนึ่งครั้ง 

10. จัดให้มีที่รองรับมูลฝอยอันได้สุขลักษณะไว้ไห้เพียงพอ และต้องไม่ถ่าย 
เท ทิ้ง หรือ ปล่อยให้ผ่อน ถ่าย เท ทิ้งมูลฝอยลงนอกภาชนะรองรับ 

11. ไม่น า หรือยอมให้ผู้อ่ืนน าสัตว์ทุกชนิด เข้าไปในที่วางสินค้าหรือบริเวณ
ตลาด เว้นแต่ สัตว์ที่มีไว้ขาย 

12. จัดให้มีส้วมตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และต้องรักษา
ส้วมนั้นให้ได้สุขลักษณะอยู่เสมอ 

13. ห้ามผู้ประกอบการใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปิดเครื่องเสียง หรือการ
กระท าอ่ืนใดที่ก่อให้ เกิดเสียงดังในลักษณะที่เป็นเหตุร าคาญแก่ผู้อ่ืน 

14. จัดการก าจัดมูลฝอยและสิงปฏิกูลตามเทศบัญญัติ เรื่อง การก าจัดสิ่ ง
ปฏิกูลและมูลฝอย หรือตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

15. ปฏิบัติการอ่ืน ๆ ให้ต้องด้วยสุขลักษณะตามค าแนะน าของเจา้พนักงาน
สาธารณสุข  

ข้อ 9. ให้ผู้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ท าการจ าหน่ายตามเวลา
และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาต 

ข้อ 10. ใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ให้ใช้ได้เพียงใน
เขตเทศบาลต าบลสะเมงิใต้และให้มีอายุใบอนุญาต ดังนี้ 

1. การจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ มีลักษณะถาวร ให้มีอายุหนึ่งปี 
นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

2. การจัดวางสินค้าในงานเทศกาลหรืองานนักขัตฤกษ์ หรือแผงลอย
ชั่วคราว ให้มีอายุตามก าหนดไว้ไนในอนุญาต แต่ไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่ออก 

3. การเร่ขายให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
ใบอนุญาตฉบับหนึ่ งใช้ส าหรับผู้รับใบอนุญาต 1 คน การขอต่ออายุ

ใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อน ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้
ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิน่ จะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ 11. การขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ต้องจัด
สถานที่หรือปฏิบัติให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 และให้ยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ พร้อมหลักฐานต่อไปนี้ 

11.1 รปูถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ขนาด 4.5x2 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
11.2 บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนาที่รับรองถูกต้อง จ านวน 2 ชุด 
11.3 ใบรับรองแพทย ์
11.4 ทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนาที่รับรองถูกต้อง จ านวน 2 ชุด 
11.5 แผนผังที่วางสินค้าโดยสังเขป (กรณีจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็น 

ปกต)ิ 
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11.6 ในกรณีที่จ าหน่ายอาหาร ต้องมีใบรับรองการผ่านการทดสอบความรู้
ด้านสุขาภิบาลอาหาร 

11.7 ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตต้องการมีผู้ช่วย ให้เตรียมหลักฐานเช่นเดียวกับ
ผู้รับอนุญาตเพ่ือท าบัตรประจ าตัว 

ผู้ยื่นขอรับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะต้องช าระค่าธรรมเนียมตาม
อัตราที่ก าหนดท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่ไต้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 12. เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาต หรือค าขอต่อใบอนุญาต ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง
หรือไม่สมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขที่ก าหนดในเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ ส่งคืนค าขอ
พร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันได้รับค าขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต 
พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับค าขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้อง
หรือครบถ้วนตามที่ก าหนดในเทศบัญญัติ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่
อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง 
ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันแต่ต้องมีหนังสือแจ้ง การขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาต
ทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสอง หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 

ข้อ 13. ผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดย
เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ 14. ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้
ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูก
ท าลายหรือช ารดุ  

การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมด้วย
หลักฐานดังต่อไปนี้ 

14.1 ส าเนาการลงบันทึกประจ าวันของสถานีต ารวจ กรณีใบอนุญาตสูญ
หาย ถูกท าลาย 

14.2 ใบอนุญาตเดิม กรณีใบอนุญาตช ารดุในสาระส าคัญ 
ข้อ 15. ในกรณีที่ปรากฏว่า ผู้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้น เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายใน
เวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
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ข้อ 16. เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อ
ปรากฏว่าผู้ขอรับใบอนุญาต 

(1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพัก
ใช้ใบอนุญาตอีก 

(2) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 

(3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศ
บัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ 
ได้รับอนุญาต และการไม่ปฏิบัติหรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง ต่อ
สุขภาพของประชาขน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชน 

ข้อ 17. ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็น
หนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่ง
ดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือ ให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่ เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ 
ภูมลิ าเนา หรือส านักงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้น ได้ทราบค าสั่งแล้ว ตั้งแต่
เวลาที่ค าสั่งไปถึงหรือวันปิดค าสั่งแล้วแต่กรณี 

ข้อ 18. ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบ
กิจการที่ถูกเพิกทอนใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ ถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต 

ข้อ 19. ผู้ด าเนินกิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาต ต้องเสียค่าธรรมเนียมตาม
อัตราและตามระยะเวลาที่  ก าหนดไว้ในเทศบัญญัติตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสีย
ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนดให้ช าระค่าปรับ เพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่
ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้น ก่อนถึงก าหนดการเสีย
ค่าธรรมเนียมครั้งต่อไปตามที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ ผู้ มีหน้ าที่ ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ ง ค้ างช าระ
ค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนิน
กิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจ านวน 

ข้อ 20. ใบอนุญาตประกอบกิจการที่ ได้ออกก่อนวันใช้เทศบัญญัตินี้ และ
จะต้องได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ให้คงใช้บังคับต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น เมื่อใบอนุญาต
เดิมสินอายุและผู้นั้นยังคงประสงค์จะด าเนินกิจการต่อไป ผู้นั้นจะต้องมาด าเนินการขอรับใบอนุญาต
ก่อนการด าเนินการ 

ข้อ 21. ให้นายกเทศมนตรีต าบลสะเมิงใต้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และให้มีอ านาจสั่งการเพือ่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 



  
52 

4. เทศบัญญัติ ว่าด้วยการสาธารณสุข เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ ให้ เรียกว่า “เทศบัญญัติต าบลสะเมิงใต้ เรื่อง การ

ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2547” 
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ที่

ส านักงานเทศบาลต าบลสะเมงิใต้แล้ว 7 วัน 
ข้อ 3 บรรดากฎหรอระเบียบค าสั่งอ่ืน ๆ ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศ

บัญญัตินี้หรอืซึ่งขัดหรือแย้งกับ เทศบัญญัตินี้ไห้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี ้
“สัตว์” หมายความว่า สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ป่า หรือ

สัตว์ชนิดอ่ืน ๆ ที่คนสามารถน ามาเลี้ยงได ้
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่ 

บ ารุงรักษา ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ เพ่ือให้สัตว์นั้นเจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ 
“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์หรือการ

ปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์โดยปราศจากการควบคุม 
“เจ้าของสัตว์" หมายรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
“สถานที่เลี้ยงสัตว์" หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์หรือที่เลี้ยงสัตว์ 
“เจ้าพนักงานทอ้งถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลสะเมิงใต้ 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้

ปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
“ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพ่ือให้ปฏิบัติการตามมาตรา 44 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ข้อ 5 ห้ามมิให้มีการเลี้ยงสัตว์ชนิดหรือประเภทเหล่านี้ในเขตเทศบาลต าบล
สะเมิงใต้โดยเด็ดขาด ได้แก่ 

1. งูพิษและงูที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่คนและสัตว์เลี้ยง 
2. ปลาปิรันย่า 
3. คางคกไฟ 
4. สัตว์ดุร้ายต่าง ๆ สัตว์มีพิษร้ายอ่ืน 
6. สัตว์ต้องห้ามตามกฎหมายอื่น ๆ 
ข้อ 6 ห้ามเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ประเภท ช้าง ม้าโค กระบือ สุกร แพะ 

แกะ ในเขตพ้ืนที่ต่อไปนี้โดยเด็ดขาด 
(1) พ้ืนที่เมอืงประกาศเป็นเขตพาณชิกรรม และเขตประชากรหนาแน่น 
(2) พ้ืนที่ผังเมืองประกาศเป็นประเภทอนุรักษ์เพ่ือล่งเสริมเอกลักษณ์ 

ศิลปวัฒนธรรมไทย (ตามพระราชบัญญัติผังเมืองรวม) 
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การเลี้ยงสัตว์อ่ืน นอกจากประเภทที่ได้รับไว้ในวรรคต้น ให้กระท าได้ภายใต้
ความเห็นชอบของเทศบาลต าบลสะเมงิใต้ แต่ห้ามมใิห้ปล่อยสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ 

ข้อ 7 การเลี้ยงสัตว์ประเภท ช้าง ม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ เป็ด ไก่ 
สุนัข แมว นอกเขตพ้ืนที่ระบุไว้ในข้อ 6 นั้น สามารถกระท าได้แต่ห้ามมิให้ปล่อยสัตว์นั้นออกนอกที่
เลี้ยงสัตว์ และต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้ 

7.1 จ านวนสัตว์ต้องไม่มากเกินควร 
7.2 การเลี้ยงสัตว์ไม่ก่อมลภาวะและก่อเหตุร าคาญ 
7.3 ต้องไม่แหล่งเพาะพันธุ์และแพร่เชื้อโรคที่ติดต่อจากสัตว์มาสู่คน 
การเลี้ยงสัตว์ดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามเทศบัญญัตินี้และตาม

ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิน่ โดยเคร่งครัด 
ข้อ 8 การเลี้ยงสัตว์ต้องปฏิบัติการภายใต้มาตรการต่อไปนี้ 
 8.1 สถานที่ตัง้ 

1. ต้องตั้งอยู่ในสถานที่ที่ไม่ก่อเหตุร าคาญให้ผู้อาศัยอยู่ใกล้เคียง 
2. ต้องมีบริเวณเลี้ยงสัตว์ซึ่งกั้นเป็นสัดส่วน และให้อยู่ห่างเขตที่ดิน

สาธารณะ ทางน้ าสาธารณะ หรือที่ดินต่างเจ้าของ และมีที่ว่างอันปราศจากหลังคา หรือสิ่งใดปกคลุม
โดยบริเวณเสียงสัตว์นั้นไม่น้อยกว่า 20 เมตร ทุกด้านเว้นแต่ ด้านที่มีแนวเขตที่ดินของผู้เลี้ยงสัตว์
ประเภทเดียวกัน 

8.2. อาคารและส่วนประกอบ 
  1. อาคารต้องเป็นอาคารเอกเทศและมั่นคงแข็งแรง มีลักษณะ

เหมาะสมแก่การเลี้ยงสัตว์ประเภทนั้น ๆ ไม่มีการพักอาศัยหรือประกอบกิจการอ่ืนใด 
  2. พ้ืนต้องเป็นพ้ืนแน่นไม่เฉาะแฉะ เว้นแต่การเลี้ยงสุกรพ้ืนจะต้อง

เป็นคอนกรีตและมีความลาดเอียงพอสมควร เพ่ือให้น้ าและสิงปฏิกูลไหลลงทางระบายน้ าได้
โดยสะดวก 

  3. หลังคาต้องมีความสูงจากพ้ืนมากพอสมควร และมีช่องทางให้
แสงสว่างหรือแสงแดดส่องภายในอาคารอย่างทั่วถึง 

  4. คอกต้องมีการกั้นคอกเป็นสัดส่วนเหมาะสมกับจ านวนสัตว์ไม่ให้
สัตว์อยู่กนัอย่างแออัด 

  5. การระบายอากาศต้องจัดให้มีการระบายอากาศถ่ายเทให้
เพียงพอ 

8.3. การสุขาภิบาลทั่วไป 
1. การระบายน้ า 

1.1. รางระบายน้ าต้องจัดให้มีรางระบายน้ าโดยรอบตัวอาคาร 
ให้มีความลาดเอียงเพียงพอให้น้ าไหลสะดวก 

1.2. น้ าทิ้งต้องมีการบ าบัดก่อนระบายลงสู่ทางระบายน ้าแหล่ง
น้ าสาธารณะหรือในที่เอกชน 
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2. การก าจัดมูลสัตว์ 
2.1. ต้องเก็บกวาดมูลสัตว์ประจ าทุกวัน 
2.2. ต้องจัดให้มีที่พักเก็บมูลสัตว์โดยเฉพาะ ไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น

อันเป็นเหตุร าคาญและ ต้องไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรอืสัตว์น าโรค 
3. การปอ้งกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

3.1. ถ้ามีการสุมไฟไล่แมลงให้สัตว์ต้องไม่ให้เกิดเหตุเดือดร้อน
ร าคาญแก่ผู้อาศัยใกล้เคียง 

3.2. ต้องป้องกันเสียงร้องของสัตว์ไม่ให้เป็นเหตุร าคาญแก่ผู้
อาศัยใกล้เคียง 

3.3. ส าหรับการเลี้ยงสัตว์ที่มีขน ตัวอาคารต้องสามารถปองกัน
ขนไม่ให้ปลิวฟุ้งกระจายออกไปนอกสถานที ่

3.4. ต้องควบคุมดูแลไม่ให้สัตว์ออกไปท าความเสียหายแก่
ทรัพย์สินหรือท าความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง 

4. การรักษาความสะอาด 
ต้องรักษาความสะอาดทีเ่ลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ 
5. การก าจัดสัตว์ 
ให้ใช้วิธี เผา หรือฝัง เพ่ีอป้องกันการเป็นแหล่งเพาะพันธุของแมลง

และสัตว์น าโรค และการก่อเหตุร าคาญจากกลิ่นเหม็น 
8.4. การปฏิบัติการอ่ืน ๆ 
ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ พ.ศ. 2547 ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย 
ข้อ 9 เมื่อปรากฏว่าผู้ใดปล่อยสัตว์เลี้ยงไปในที่หรือทางสาธารณะ อันเป็น

การฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจ
จับและกักสตัว์นั้นไว้ได้ โดยจะน าสัตว์ไปกักไว้ในที่กักสัตว์ทีเ่จ้าพนักงานท้องถิน่จัดไว้ 

ข้อ 10 ในระหว่างการจับหรือกักสัตว์หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อชีวิต
ร่างกายทรัพย์สินผู้อ่ืนหรือเกิดอุบัติเหตุอ่ืนใดสัตว์นั้นก็ตาม ทางเทศบาลต าบลสะเมิงใต้จะไม่ต้อง
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นตลอดจนค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้ตกเป็นภาระของของเจ้าของหรือผู้
ครอบครองสัตว์นั้น 

ข้อ 11 เมื่อได้จับสัตว์เละน าสัตว์มากักไว้ตามข้อ 9 เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะ
ประกาศให้เจ้าของสัตว์ ทราบและให้มารับสัตว์ภายในก าหนด 30 กัน นับแต่ได้จับสัตว์มากักไว้โดยจะ
ประกาศไว้ที่ส านักงานเทศบาล ต าบลสะเมิงใต้ หรือที่เปิดเผยเมื่อพ้นก าหนด 30 กัน แล้วไม่มีผู้ใดมา
แสดงตัวเป็นเจ้าของสัตว์ให้สัตว์นั้นตกเป็นทรัพย์สินของเทศบาลต าบลสะเมิงใต้ทันที และให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจจัดการขายทอดตลาดได้ทันที  
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ข้อ 12 กรณีการกักสัตว์ อาจเกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืน หรือต้อง
เสียค่าใช้จ่ายเกินสมควรเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดก่อนก าหนด 30 วัน ก็
ได้ เงินที่ได้รับจากการขายเมื่อหกัค่าใช้จ่ายในการขายและเลี้ยงสัตว์แล้วให้เก็บรักษาเงินนั้นแทนสัตว์ 

กรณีที่สัตว์นั้นตาย หรือเจ็บป่วย หรือไม่ควรจ าหน่ายต่อไป หรือเป็น
โรคติดต่อที่อาจเป็นอันตรายต่อประชาชนเมื่อสัตวแพทย์ไดต้รวจสอบและให้ความเหน็เป็นหนังสือแล้ว 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 

ข้อ 13ในกรณีที่เจ้าของสัตว์มารับสัตว์คืนไปจากท่ีกักสัตว์ของเทศบาลต าบล
สะเมิงใต้ภายในก าหนดเวลา เจ้าของสัตว์จะตอ้งเสียค่าปรับและค่าเลี้ยงดู ดังต่อไปนี้ 

อัตราปรับ 
1. ช้าง   ค่าปรับเชือกละไม่เกิน 1,000 บาท 
2. ม้า โค กระบือ  ค่าปรับตัวละไม่เกิน 500    บาท 
3. สุกร แพะ แกะ สุนัข ค่าปรับตัวละไม่เกิน 200    บาท 
4. สัตว์อ่ืน ๆ   ค่าปรับตัวละไม่เกิน 100    บาท 
อัตราค่าเลี้ยงดูสัตว์ 
เจ้าของสัตว์ ต้องเสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ ให้แก่เทศบาลต าบล

สะเมิงใต้ ตามจ านวนที่ได้จ่ายจริง 
ข้อ 14 ให้นายกเทศมนตรีต าบลสะเมิงใต้ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศ

บัญญัตินี้ และ ให้มีอ านาจสังการเพื่อให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 
 




