
 
 

 

 

 
หลักการ 

ให้มีข้อบัญญตัวิ่าดว้ยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสตัว์ 

 

เหตุผล 

 เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเปน็อยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน

ในท้องถิน่หรือเพื่อป้องกนัอนัตรายจากเชื้อโรคที่เกดิจากสัตว ์ ในเขตองค์การบรหิารส่วนต าบลเกาะหลัก

ซึ่งพระราชบัญญตัิการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 ให้กระท าไดโ้ดยการตราเป็นข้อบญัญัติ  
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 

 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก ว่าด้วยการ

ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่าวนต าบลเกาะหลัก 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลักโดยความเห็นชอบของสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลเกาะหลักและนายอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  

 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้ เ รียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เกาะหลัก            

เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561” 

 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก ตั้งแต่วันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน

ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

  ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 

  “การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ไว้ในครอบครอง

และดูแลเอาใจใส่ บ ารุงรักษา ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ รวมไปถึง มีผู้เฝ้าดูแลในสถานที่จัดไว้เพ่ือ

การเลี้ยงดูนั้น ด้วย  

  “การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอก

สถานที่เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว์ 

  “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ใน

ลักษณะอื่นที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง 



-๓- 
 

  “เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วยหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย

ให้ดูแล   ไม่ว่าจะได้รับมอบหมายจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าของกรรมสิทธิ์

ให้ดูแลด้วย 

  “สัตวแพทย์” หมายความว่า สัตวแพทย์ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในส่วนราชการของรัฐ 

และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่สัตวแพทย์ ในราชการส่วนท้องถิ่น 

  “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึง่มิใช่เปน็ของเอกชนและ

ประชาชนทั่วไปมีสิทธิใช้สอยร่วมกันได้ เช่น ถนน แม่น้ า ล าคลอง ที่ประชาชนสัญจรร่วมกัน  

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานลูกจ้าง ข้าราชการ ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเกาะหลักที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ 5 ข้อบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับในการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ของทางราชการหรือผู้ที่ได้รับ

อนุญาตเพื่อการนั้นโดยเฉพาะ 

ข้อ 6 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ

ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันภัยอันตรายอันเกิดจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พ้ืนที่ในเขตอ านาจ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลักเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์   

ข้อ 7 ให้สัตว์ดังต่อไปนี้เป็นสัตว์ที่ต้องมีการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเกาะหลัก   

7.1 ช้าง       

7.2 ม้า                      

7.3 โค                           

7.4 กระบือ                   

7.5 สุกร 
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7.6 แพะ                 

7.7 แกะ              

7.8 ห่าน                

7.9 เป็ด 

7.10 ไก่ 

7.11 สุนัข 

7.12 แมว 

7.13 สัตว์อื่นๆ 

7.14 สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าดว้ยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ซึ่งได้รับอนุญาต

จากกรมป่าไม้ 

 ห้ามมิให้มีการเลี้ยงสัตว์ ชนิดหรือประเภทเหล่านี้ในเขต องค์การบริหารส่วนต าบล   

เกาะหลัก ได้แก่ 

  7.15 สัตว์ป่าคุ้มครองและสัตว์สงวนตามกฎหมายสัตว์ป่าคุ้มครอง 

  7.16 สัตว์ต้องห้ามตามกฎหมายอื่นๆ 

 นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์ที่มีสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

  ก จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและ

ชนิดของสัตว์  โดยมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ 

มีระบบระบายน้ าและก าจัดสิ่งปฏิกูลถูกสุขลักษณะ 

  ข รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็น

ประจ า  ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมม จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

 ฃ เมื่อสัตว์ตายลง เจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ  

เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลง หรือสัตว์น าโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญจากกลิ่นควัน 

และไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนแหล่งน้ า 



-๕- 
 

 ค จัดให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์  เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิด

จากสัตว์ 

 ฅ ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่ 

เลี้ยงสัตว์โดยปราศจากการควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอก 

เข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 

 ฆ ไม่น าสัตว์เลี้ยงออกมานอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน  เว้นแต่เฉพาะเพ่ือการ

เคลื่อนย้ายสัตว์ และได้ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 ง ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตราย หรือ เหตุร าคาญแก่ผู้อื่นหรือไม่

ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

 จ ปฏิบัติการอื่นใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก 

  กรณีการเลี้ยงสัตว์ซึ่งด าเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือเลี้ยงสัตว์

เป็นจ านวนมาก  เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อข้างต้นอย่างเคร่งครัด      

เพ่ือการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ และต้องปฏิบัติตามมาตรการ เพ่ือป้องกัน

อันตรายจากเชื้อโรค หรือ เหตุร าคาญอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ดังนี้  

ฉ การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์  ต้องท ารางระบายน้ า  รับ

น้ าโสโครก  ไปให้พ้นจากที่นั้นโดยสะดวกและเหมาะสม 

ช การระบายน้ าเสียต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้แหล่งน้ าสาธารณะ 

ซ ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บหรือบ าบัดน้ าเสียให้เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องไม่ท าให้เกิด

กลิ่นเหม็นจนสร้างความเดือดร้อน ร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 

ฌ ต้องท าความสะอาดกวาดล้างสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ 

 ญ ต้องรักษาสถานที่อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวัน แมลงสาบ ยุงหรือสัตว์       

น าโรคอื่นๆ และต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์  เครื่องใช้ ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ 

  ฎ ต้องมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ให้ถูกสุขลักษณะจ านวนเพียงพอ 
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 ข้อ 8 ห้ามท าการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตามข้อ 7 บริเวณภายในที่หรือทาง

สาธารณะในเขตบริเวณที่ราชการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบลเกาะหลัก รวมไปถึง สนามกีฬา สนามเด็กเล่น วัด ศาลาประจ าหมู่บ้าน  ศาสนสถาน โบราณสถาน 

สถาบันการศึกษา 

 ข้อ 9 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืน   

ข้อ 8 โดยไม่ปรากฏเจ้าของ  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อย

สามสิบวัน เมื่อพ้นก าหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพ่ือรับสัตว์คืน  ให้สัตว์นั้นตก

เป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือ

สัตว์อื่นหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้น

ตามควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้  เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หัก

ค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 

 ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับ

สัตว์คืนภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์

ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก ตามจ านวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 

  ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตราย

ต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 

 ในกรณีมีเหตุสมควรสงสัยว่าสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพบุคคล

ทั่วไป  ให้เจ้าของสัตว์แยก กักสัตว์นั้นไว้ต่างหากและแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือ เจ้าพนักงาน

สาธารณสุขทราบ  รวมถึงต้องแจ้งให้สัตวแพทย์ของหน่วยงานราชการทราบและต้องปฏิบัติตาม

ค าแนะน าโดยเคร่งครัด 

 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ หรือ ห้ามเลี้ยง หรือ

ปล่อยสัตว์ เฉพาะเขตควบคุมการปล่อยสัตว์ เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือเต็มพ้ืนที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลเกาะหลัก  ยกเว้นปล่อยสัตว์เพื่อการกุศลตามประเพณี 

 เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์และสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนมิให้ก่อเหตุร าคาญ    

แก่ผู้อื่น 
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 กรณีเจ้าของสัตว์ไม่ปฏิบัติใหถู้กตอ้งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขหรอืข้อบัญญัตินี้ 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้เจ้าของสัตว์แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และหากเจ้าของสัตว์ไม่

ด าเนินการตามค าสั่ง  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดเลี้ยงสัตว์ทันที เป็นการชั่วคราว หรือ

จนกว่าเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตราย  แล้วก็ได้ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ให้ก าหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งไว้ตามสมควร 

 กรณีการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ของเอกชน หรือ ทางสาธารณะ ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน

ร าคาญต่อผู้อื่น  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์ หรือ ผู้ครอบครอง

สถานที่เลี้ยงสัตว์ ระงับเหตุร าคาญภายในเวลาอันควร และถ้าเห็นสมควรจะกระท าโดยวิธีใด เพ่ือระงับ

เหตุร าคาญนั้น หรือสมควรก าหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคต ให้ระบุไว้ใน

ด าสั่งนั้น 

 เพ่ือให้การปฏิบัติการเป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535และ

ข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจดังต่อไปนี้ 

 9.1 มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค า หรือ ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือ ท าค า

ชี้แจงเป็นหนังสือ หรือ ให้ส่งเอกสาร หลักฐานใดๆ เพ่ือตรวจสอบ หรือ เพื่อประกอบการพิจารณา 

 9.2 เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึน้และพระอาทิตย์

ตก หรือในเวลาท าการเพ่ือตรวจสอบ หรือควบคุมเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  หรือ ตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535  ในการนี้ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริง หรือเรียกหนังสือ หรือ

หลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น 

 9.3 แนะน าให้เจ้าของสัตว์ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติให้ถูกต้องตาม

ข้อบัญญัติหรือตามเงื่อนไขในใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้ง หรือตามข้อบัญญัตินี้ 

 9.4 ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพประชาชน 

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดี หรือเพื่อน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 

 9.5 เก็บหรือน าสินค้า หรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยว่าไม่ถูกสุขลักษณะ หรืออาจ

ก่อให้เกิดตุร าคาญ จากอาคารหรือสถานที่ใดๆ เป็นปริมาณพอสมควร เพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบ

ได้โดยไม่ต้องใช้ราคา 
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 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือปฏิบัติ

หน้าที่ตามวรรคหนึ่งในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือทุก

เรื่องก็ได้ 

 ข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขต

อ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้  

 ข้อ 11 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบท

ก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 ข้อ 12 หลังจากข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้  ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตามข้อข้างต้น  

ต้องได้รับความยินยอมจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าสถานที่เลี้ยงสัตว์นั้น เป็นบริเวณที่

โปร่งอากาศถ่ายเทสะดวก  มีต้นไม้ให้ร่มเงาพอสมควร  ตั้งอยู่ห่างชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน 

สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่ของราชการอื่นๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพ และไม่ก่อ

เหตุร าคาญต่อชุมชน  โดยต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าว และแหล่งน้ าสาธารณะในระยะดังต่อไปนี้ 

 12.1 ส าหรับสถานประกอบการเลี้ยงสัตว์ น้อยกว่า 50 ตัว ต้องมีระยะห่างที่

ไม่ก่อให้เกิดความร าคาญต่อชุมชนใกล้เคียง 

 12.2 ส าหรับสถานประกอบการเล้ียงสัตว ์ตั้งแต่ 50-500 ตัว ต้องมีระยะห่าง

ไม่น้อยกว่า 500 เมตร 

 12.3 ส าหรับสถานประกอบการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ 501-1000 ตัว ต้องมี

ระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร 

 12.4 ส าหรับสถานประกอบการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ 1,001 ตัวขึ้นไป ต้องมี

ระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร 

 ผู้ขออนุญาตดังกล่าว  ให้ยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบและเงื่อนไข         

ที่ก าหนดพร้อมด้วยหลักฐานต่อไปนี้ อย่างละ 1 ชุด 
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 12.5 ส าเนาบัตรประจ าประชาชน 

 12.6 ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 12.7 หนังสือแสดงเจ้าของที่ดิน 

 12.8 เอกสารอื่นๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร 

 ข้อ 13 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะหลัก รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ

นี้และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
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