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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล 
เร่ือง   การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล  ว่าด้วยการควบคุม 
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผลโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล 
และนายอําเภอบรรพตพิสัย  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้  เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล  เร่ือง  การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผลตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผลแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ  ๓  บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
“การเลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแล  เอาใจใส่  บํารุงรักษา  

ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 
“การปล่อยสัตว์”  หมายความว่า  การสละการครอบครองสัตว์  หรือปล่อยให้สัตว์อยู่นอก

สถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม 
“เจ้าของสัตว์”  หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
“สถานที่เลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  คอกสัตว์  กรงสัตว์  ที่ขังสัตว์  ที่เลี้ยงสัตว์หรือสถานท่ี 

ในลักษณะอื่นที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง 
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“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล   
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐     

“ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้น 

ข้อ  ๕  เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์  ให้พื้นที่ในเขตอํานาจขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเจริญผลเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  ดังนี้ 

(๑)  ช้าง 
(๒)  ม้า 
(๓)  ลา  ล่อ 
(๔)  โค 
(๕)  กระบือ 
(๖)  สุกร 
(๗)  แพะ 
(๘)  แกะ 
(๙)  กวาง 

(๑๐)  เป็ด 
(๑๑)  ห่าน 
(๑๒)  ไก่ 
(๑๓)  สุนัข 
(๑๔)  แมว 
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(๑๕)  งู 
(๑๖)  จระเข้ 
(๑๗)  นก 
(๑๘)  ปลา 
(๑๙)  กระต่าย 
(๒๐)  หนู 
(๒๑)  กบ 
(๒๒)  สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ 
(๒๓)  สัตว์ที่เป็นพาหะนําโรคหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือเป็นอันตรายต่อประชาชน

ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกประกาศกําหนดจํานวน  ประเภท  ชนิด  หลักเกณฑ์  วิธีการ  

และเง่ือนไขการปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยงเพิ่มเติม  ทั้งนี้  โดยอาจควบคุมการเลี้ยงสัตว์เฉพาะในเขต
ท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง  หรือเต็มพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล 

ข้อ  ๖  ห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ตามข้อ  ๕  ในพื้นที่ซึ่งเป็นที่หรือทางสาธารณะ  เช่น  บริเวณ
ถนนสาธารณะทุกสาย  บริเวณทางเดินรถไฟ  บริเวณสถานที่ราชการทุกแห่ง  บริเวณแม่น้ําทุกสาย   
เป็นต้น 

ข้อ  ๗  นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว  เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ม่ันคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสัตว์  
โดยมีขนาดเพียงพอแก่การดํารงชีวิตของสัตว์  มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ  มีระบบ 
การระบายน้ําและบําบัดของเสีย  รวมทั้งกําจัดสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นอย่างถูกสุขลักษณะ 

(๒)  รักษาสถานท่ีเลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ  จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจํา 
ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสม  หมักหมม  จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 
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(๓)  เม่ือสัตว์ตายลง  เจ้าของสัตว์จะต้องกําจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกัน 
มิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์นําโรค  ทั้งนี้  โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุรําคาญจากกลิ่น  ควัน  และไม่เป็น
เหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ํา 

(๔)  จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์  เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิด  จากสัตว์ 
(๕)  ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน  ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์โดยปราศจาก

การควบคุม  กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์และมี
ป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 

(๖)  ไม่เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 
(๗)  ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุรําคาญต่อผู้อื่น 
(๘)  ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  

รวมทั้งข้อบังคับ  ระเบียบ  และคําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล 
ข้อ  ๘  กรณีการเลี้ยงสัตว์  ซึ่งดําเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์  หรือเลี้ยงสัตว์เป็น

จํานวนมาก  เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามข้อ  ๗  อย่างเคร่งครัด  เพื่อการดูแล
สภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีที่ใช้เลี้ยงสัตว์  และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันอันตรายจาก 
เชื้อโรคหรือเหตุรําคาญอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์  ดังนี้ 

(๑)  การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์  ต้องทํารางระบายนํ้ารับน้ําโสโครก 
ไปให้พ้นจากที่นั้นโดยสะดวกและเหมาะสม 

(๒)  การระบายน้ําเสียต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้แหล่งน้ําสาธารณะ 
(๓)  ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บหรือบําบัดน้ําเสียให้เหมาะสม  ทั้งนี้  ต้องไม่ทําให้เกิดกลิ่นเหม็นจน

สร้างความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 
(๔)  ต้องทําความสะอาด  กวาดล้างสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ 
(๕)  ต้องรักษาสถานที่  อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวัน  แมลงสาบ  ยุง  หรือสัตว์นําโรคอื่น ๆ  

และต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์  เคร่ืองใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ 
(๖)  ต้องมีที่รองรับมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 
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ข้อ  ๙  หลังจากที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้  ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตามข้อ  ๘  ต้องได้รับ
ความยินยอมจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้นต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าสถานที่เลี้ยงสัตว์นั้นเป็นบริเวณที่โปร่ง  
อากาศถ่ายเทสะดวก  มีต้นไม้ให้ร่มเงาพอสมควร  ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  
สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ  ในระยะที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพ  และไม่ก่อ
เหตุรําคาญต่อชุมชน  โดยต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวและแหล่งน้ําสาธารณะในระยะ  ดังต่อไปนี้ 

๑)  สําหรับสถานประกอบการเลี้ยงสัตว์น้อยกว่า  ๕๐  ตัว  ต้องมีระยะห่างในระยะที่ไม่
ก่อให้เกิดความรําคาญต่อชุมชนใกล้เคียง 

(๒)  สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่  ๕๐  -  ๕๐๐  ตัว  ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า  
๕๐๐  เมตร   

(๓)  สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่  ๕๐๐  -  ๑,๐๐๐  ตัว  ต้องมีระยะห่าง 
ไม่น้อยกว่า  ๑  กิโลเมตร 

(๔)  สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่  ๑,๐๐๐  ตัวขึ้นไป  ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า  
๒  กิโลเมตร 

ผู้ขออนุญาตดังกล่าวให้ย่ืนคําร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่กําหนดพร้อม
ด้วยหลักฐาน  ดังต่อไปนี้  อย่างละ  ๑  ชุด 

(๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
(๓)  หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน 
(๔)  เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม  เพื่อประกอบ 

การพิจารณา 
ข้อ  ๑๐  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็นโรค  อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ของบุคคลทั่วไปให้เจ้าของสัตว์แยก  หรือกักสัตว์นั้นไว้ต่างหาก  และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขทราบ  และต้องปฏิบัติตามคําแนะนําโดยเคร่งครัด 
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ข้อ  ๑๑  ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขพบสัตว์ในพื้นที่ตามข้อ  ๕  โดยไม่ปรากฏเจ้าของ  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจจับสัตว์และ 
นําสัตว์ไปกักไว้ในที่สําหรับสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน  หรือกรณีสัตว์นั้น
อาจเป็นอันตรายต่อประชาชนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควร   
ในระหว่างการจับสัตว์  หากสัตว์วิ่งหนีหรือเกิดอุบัติเหตุอื่นใดต่อสัตว์ก็ตาม  หากเป็นเหตุที่โดยพฤติการณ์
ต้องเกิดขึ้นและเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว  ทางองค์การบริหาร 
ส่วนตําบลเจริญผลจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ  ทั้งสิ้น 

กรณีตามวรรคหนึ่งถ้าความเสียหายเกิดขึ้นต่อบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการกระทําดังกล่าว  
บุคคลที่สามย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้  โดยองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผลจะพิจารณาไล่เบ้ีย
ความผิดตามข้อเท็จจริง 

ข้อ  ๑๒  เม่ือได้จับสัตว์มากักไว้ตามความในข้อ  ๑๑  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะปิดประกาศแจ้งให้
เจ้าของทราบและให้มารับสัตว์คืนไปภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้จับสัตว์มากักไว้โดยประกาศไว้   
ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล  หรือที่เปิดเผย   

เม่ือพ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้วไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของให้สัตว์นั้น 
ตกเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล 

ข้อ  ๑๓  กรณีที่การกักสัตว์ไว้ตามความในข้อ  ๑๑  และข้อ  ๑๒  อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้น  
หรือสัตว์อื่น  หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขาย  หรือขายทอดตลาดนั้น
ตามสมควรแก่กรณี  ก่อนถึงกําหนดสิบห้าวันก็ได้  เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาด  เม่ือได้หัก
ค่าใช้จ่ายในการขาย  หรือขายทอดตลาด  และค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้ว  ให้เก็บรักษาเงินนั้นไว้แทนสัตว์ 
ที่จําหน่ายไป 

กรณีสัตว์นั้นตาย  หรือเจ็บป่วย  หรือไม่สมควรจําหน่ายต่อไป  หรือเป็นโรคติดต่อที่อาจเป็น
อันตรายแก่สัตว์อื่น ๆ  หรือเม่ือสัตวแพทย์  หรือปศุสัตว์อําเภอได้ตรวจสอบและให้ความเห็นเป็น 
ลายลักษณ์อักษรแล้ว  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 
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ข้อ  ๑๔  สัตว์ใดที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกักไว้  ในกรณีที่เจ้าของสัตว์แสดงหลักฐานรับคืนไป  
ภายในกําหนดตามข้อ  ๑๒  เจ้าของสัตว์จะต้องเสียค่าเลี้ยงดูตามจํานวนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จ่ายจริง 

ข้อ  ๑๕  หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
กฎกระทรวง  หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  
หรือคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กําหนดไว้เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
มีอํานาจสั่งให้เจ้าของสัตว์แก้ไข  หรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้  และถ้าเจ้าของสัตว์ไม่แก้ไข  หรือถ้าการเลี้ยงสัตว์
หรือปล่อยสัตว์นั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของ
ประชาชน  นอกจากจะต้องระวางโทษปรับตามข้อบัญญัตินี้แล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจจับสัตว์  
และนําสัตว์ไปกักไว้ในที่สําหรับกักสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้น
หยุดเลี้ยงสัตว์ทันทีเป็นการชั่วคราว  จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้เห็นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหน่ึง  ให้กําหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคําสั่งไว้
ตามสมควร  ทั้งนี้  ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  เว้นแต่เป็นกรณีที่มีคําสั่งให้หยุดดําเนินการทันที 

ข้อ  ๑๖  ถ้าเจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไม่ถูกต้อง  หรือมีการกระทําใด ๆ  ที่ฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  ในอันที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  หรือเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน
ส่วนรวม  ซึ่งสมควรจะดําเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน  ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําสั่งให้
เจ้าของสัตว์แก้ไขหรือระงับเหตุนั้น  หรือดําเนินการใด ๆ  เพื่อแก้ไข  หรือระงับเหตุนั้นตามสมควร   
แล้วแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ 

ข้อ  ๑๗  กรณีการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ของเอกชน  หรือทางสาธารณะนั้น  ก่อให้เกิดเหตุ
เดือดร้อนรําคาญต่อผู้อื่น  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์  หรือ   
ผู้ครอบครองสถานที่เลี้ยงสัตว์ระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันควร  และถ้าเห็นสมควรจะให้กระทําโดย 
วิธีใดเพื่อระงับเหตุรําคาญนั้น  หรือสมควรกําหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรําคาญนั้น  หรือสมควร
กําหนดวิธกีารเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตให้ระบุไว้ในคําสั่งนั้น 

ข้อ  ๑๘  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ .ศ .  ๒๕๓๕   
และข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  และเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
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(๑)  มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาให้ถ้อยคําหรือแจ้งข้อเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจงเป็นหนังสือ  
หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใด ๆ  เพื่อตรวจสอบ  หรือเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๒)  เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก  หรือใน
เวลาทําการเพ่ือตรวจสอบ  หรือควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  หรือตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ .ศ .   ๒๕๓๕  ในการนี้  ให้มีอํานาจสอบถามข้อเท็จจริง  หรือเรียกหนังสือ   
หรือหลักฐานที่เก่ียวข้องจากเจ้าของ  หรือผู้ครอบครองอาคาร  หรือสถานที่นั้น 

(๓)  แนะนําให้ เจ้าของสัตว์ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติ  หรือตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

(๔)  ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ  ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์
ในการดําเนินคดี  หรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีจําเป็น 

(๕)  เก็บหรือนําสิ่งของใด ๆ  ที่สงสัยว่าไม่ถูกสุขลักษณะ  หรืออาจก่อให้เกิดเหตุรําคาญ 
จากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เป็นปริมาณตามสมควร  เพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบได้โดยไม่ต้องใช้ราคา 

ข้อ  ๑๙  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ  ๑๘  ในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล  ในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง   
หรือทุกเร่ืองก็ได้ 

ข้อ  ๒๐  ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคําสั่งตามความในข้อ  ๑๕  หรือในกรณีที่เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขมีคําสั่งตามความในข้อ  ๑๖  หากผู้ที่ได้รับคําสั่งไม่พอใจคําสั่งดังกล่าว  ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์
คําสั่งนั้นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคําสั่ง 

การอุทธรณ์คําสั่งตามวรรคหน่ึง  ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามคําสั่ง  เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขจะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามคําสั่งนั้นไว้ชั่วคราว 

ข้อ  ๒๑  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจปรับได้   
ตามอัตราที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นสมควร  ทั้งนี้  ต้องไม่เกินค่าปรับตามที่พระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กําหนดไว้ 
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ข้อ  ๒๒  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ  ๕  ถึงข้อ  ๑๐  ผู้นั้นต้องระวางโทษตามมาตรา  ๗๓   
วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

ข้อ  ๒๓  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก  หรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริง  หรือไม่ส่งเอกสารหรือ
หลักฐาน  หรือขัดขวาง  ไม่อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท 

ข้อ  ๒๔  ผู้ดําเนินกิจการผู้ใด  ดําเนินกิจการในระหว่างที่มีคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุด
ดําเนินกิจการตามความในข้อ  ๑๕  โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร  ผู้นั้นมีความผิดตามมาตรา  ๘๐  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  และอีกวันละ  
ไม่เกินห้าร้อยบาทตลอดระยะเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามนั้น 

ข้อ  ๒๕  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของจ้าพนักงานสาธารณสุขตามความในข้อ  ๑๖  โดยไม่มีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร  หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  ผู้นั้นมีความผิดตาม
มาตรา  ๘๑  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ต้องระวางโทษปรบัไม่เกินห้าร้อยบาท 

ข้อ  ๒๖  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเจริญผล  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

วสุธร  พานทอง 
นายกองค์การบริหารสว่นตําบลเจริญผล 


