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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแจนแลน 

เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแจนแลน  วาดวยการควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตว   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

องคการบริหารสวนตําบลแจนแลนโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลแจนแลน 

และนายอําเภอกุฉินารายณ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ข อ บั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย ก ว า   “ข อ บั ญ ญั ติ อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น ตํ า บ ล แ จ น แ ล น   

เรื่อง  การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลแจนแลนตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแจนแลนเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติ  

และใหมีอํานาจออกกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในสถานที่เล้ียงสัตว 

  “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในลักษณะที่มีการปลอยใหอยูนอก

สถานที่เล้ียงสัตว  รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว 
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  “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 

  “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือที่เล้ียงสัตวอื่น

ที่มีการควบคุมของเจาของสัตวไมวาจะมีขอบรั้วหรือไม 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน   

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือสัญจรได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลแจนแลน 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

และที่แกไขเพ่ิมเติม   

ขอ ๖ เพ่ือประโยชนในการรกัษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  

ในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตวใหพ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารตําบลแจนแลน

เปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังนี้ 

  (๑)  ชาง 

  (๒)  มา     

  (๓)  ลา  ลอ    

  (๔)  โค         

  (๕)  กระบือ       

  (๖)  สุกร      

  (๗)  แพะ    

  (๘)  กบ     

  (๙)  กวาง      

  (๑๐)  หาน    

  (๑๑)  เปด 

  (๑๒)  ไก 

  (๑๓)  สุนัข 
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  (๑๔)  แมว 

  (๑๕)  ง ู  

  (๑๖)  จระเข 

  (๑๗)  นก 

  (๑๘)  ปลา 

  (๑๙)  กระตาย   

  (๒๐)  หน ู

  (๒๑)  สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมปาไม 

  (๒๒)  สัตวที่เปนพาหะนาํโรคหรอืมีผลกระทบตอสุขภาพอนามยัหรอืเปนอันตรายตอประชาชน

ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกประกาศกําหนดจํานวน  ประเภท  หลักเกณฑ  วิธีการ  ชนิด  

และเงื่อนไขการปลอยสัตวที่ตองควบคุมการเล้ียงเพ่ิมเติม  ทั้งนี้  อาจควบคุมการเล้ียงสัตวเฉพาะในเขต

ทองท่ีใดทองที่หนึ่ง  หรือเต็มพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลแจนแลน 

ขอ ๗ หามเล้ียงหรือปลอยสัตวตามขอ  ๖  ในพ้ืนท่ีซึ่งเปนที่หรือทางสาธารณะ  เชน   

บริเวณถนนสาธารณะทุกสาย  บริเวณแหลงน้ําสาธารณะที่บํารุงรักษาไวสําหรับผลิตน้ําประปาหมูบาน  

บริเวณสถานที่ราชการทุกแหง  เปนตน 

ขอ ๘ นอกจากการเล้ียงสัตวตามปกติวิสัยแลว  เจาของสัตวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  จัดใหมีสถานที่เล้ียงสัตวท่ีมั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภทและชนิด  

ของสัตว  และมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ   

มีระบบการระบายน้ําและบําบัดของเสียท่ีเกิดขึ้นอยางถูกสุขลักษณะ 

  (๒)  รักษาสถานที่เล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปนประจํา

ไมปลอยใหเปนท่ีสะสมหมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง 
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  (๓)  เมื่อสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ 

เพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ท้ังนี้  โดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญจากกล่ิน  ควัน  

และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา 

  (๔)  จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว  เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว 

  (๕)  ใหเล้ียงสัตวภายในสถานที่ของตน  ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานที่เลี้ยงสัตว  

โดยปราศจากการควบคุม  กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเล้ียงในสถานที่หรือกรงท่ีบุคคลภายนอกเขาไปไมถึง

ตัวสัตวและมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

  (๖)  ไมเล้ียงสัตวภายในสถานที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

  (๗)  ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญตอผูอื่น 

  (๘)  ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งขอบังคับ  ระเบียบ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลแจนแลน 

หมวด  ๒ 

การควบคมุการเล้ียงสัตว 

ขอ ๙ การเล้ียงสัตว  ซึ่งดําเนินในกิจการในลักษณะของฟารมเล้ียงสัตว  หรือเล้ียงสัตว 

เปนจํานวนมากของสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ  ๘  อยางเครงครัด  เพ่ือการดูแล

สภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่เล้ียงสัตว  และตองปฏิบัติตามมาตรการ  เพ่ือปองกันอันตรายจาก 

เชื้อโรคหรือเหตุรําคาญอันเกิดจากสัตว  ดังนี้ 

  (๑)  การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เล้ียงสัตวตองทํารางระบายน้ํา  รับน้ําโสโครก

ไปใหพนจากที่นั้นโดยสะดวกและเหมาะสม 

  (๒)  การระบายน้ําเสียตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชแหลงน้ําสาธารณะ   

  (๓)  ตองจัดใหมีระบบกักเก็บหรือบําบัดน้ําเสียใหเหมาะสม  ท้ังนี้  ตองไมทําใหเกิด 

กล่ินเหม็นจนสรางความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัยขางเคียง 

  (๔)  ตองทําความสะอาด  กวาดลางสถานที่เล้ียงสัตวใหอยูในภาวะอันดีเสมอ 

  (๕)  ตองรักษาสถานที่อยาใหเปนที่เพาะพันธุแมลงวัน  แมลงสาบ  ยุง  หรือสัตว 

นําโรคอื่น ๆ  และตองเก็บวัสดุอุปกรณ  เครื่องใชในการเล้ียงสัตวใหเปนระเบียบเรียบรอยเสมอ 
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  (๖)  ตองมีท่ีรองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

ขอ ๑๐ หลังจากท่ีขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใชผูใดประสงคจะเล้ียงสัตวตามขอ  ๙  ตองไดรับ

ความยินยอมจากการประชุมประชาคมหมูบาน  และไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้น  องคการบริหารสวนตําบลแจนแลนจะพิจารณาอนุญาต 

ตามหลักเกณฑคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข  และตองปรากฏขอเท็จจริงวาสถานท่ีเล้ียงสัตวนั้น

เปนบริเวณที่โปรง  อากาศถายเทสะดวก  มีตนไมใหรมเงาพอสมควร  ตั้งอยูหางจากแหลงชุมชน   

ศาสนสถาน  สถานศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ  ในระยะที่ไมสงผลตอสุขภาพ  

และไมกอเหตุรําคาญตอชุมชน  โดยตองมีระยะหางจากสถานท่ีดังกลาวและแหลงน้ําสาธารณะในระยะ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวประเภท  เปด  ไก  หาน  และนก 

นอยกวา  ๕๐๐  ตัว  ตองมีระยะหางไมนอยกวา  ๓๐  เมตร 

  (๒)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวประเภท  เปด  ไก  หาน  และนก  ตั้งแต  

๕๐๐  –  ๕,๐๐๐  ตัว  ตองมีระยะหางไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร 

  (๓)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวประเภท  เปด  ไก  หาน  และนก  ตั้งแต  

๕,๐๐๑  –  ๑๐,๐๐๐  ตัว  ตองมีระยะหางไมนอยกวา  ๒๐๐  เมตร   

  (๔)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวประเภท  เปด  ไก  หาน  และนกเกินกวา  

๑๐,๐๐๐  ตัว  ตองมีระยะหางไมนอยกวา  ๑,๐๐๐  เมตร 

  (๕)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรนอยกวา  ๕๐  ตัว  ตองมีระยะหาง   

ในระยะท่ีไมกอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง 

  (๖ )  สําหรับสถานประกอบกิจการ เ ล้ียงสุกร  ตั้ งแต   ๕๐  -  ๕๐๐  ตั ว   

ตองมีระยะหางไมนอยกวา  ๒๐๐  เมตร 

  (๗)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรเกินกวา  ๕๐๐  ตัว  ตองมีระยะหาง   

ไมนอยกวา  ๑,๐๐๐  เมตร 

  (๘)  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากโรงฆาสัตว  โรงฆาสัตวปก  ตลาดนัด  

คาสัตว  ตลาดนัดคาสัตวปก  อยางนอย  ๕  กิโลเมตร 
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  (๙)  จัดใหมีบริเวณเล้ียงเปด  ไก  หาน  และนกเปนสัดสวน  และอยูหางเขตที่ดิน

สาธารณะหรือที่ดินตางเจาของและตองมีที่วางอันปราศจากหลังคาหรือส่ิงปกคลุมโดยรอบบริเวณเล้ียงสัตวนั้น  

ไมนอยกวา  ๑๕  เมตรทุกดาน  หรือบริเวณเล้ียงสุกรเปนสัดสวน  และอยูหางเขตท่ีดินสาธารณะ 

หรือที่ดินตางเจาของและตองมีที่วางอันปราศจากหลังคาหรือส่ิงปกคลุมโดยรอบบริเวณเล้ียงสัตวนั้น   

ไมนอยกวา  ๒๐  เมตรทุกดาน  เวนแตดานที่มีแนวเขตท่ีดินติดตอกับที่ดินของผูประกอบกิจการประเภทเดียวกัน

ตามขอบัญญัตินี้   

  (๑๐)  สถานที่ประกอบกิจการเล้ียงเปด  ไก  หาน  และนกควรตั้งอยูในบริเวณที่ไมมี 

น้ําทวมขัง  อยูหางจากแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  และตองมีการปองกันการไหล 

ของน้ําเสียและส่ิงปนเปอนลงสูแหลงน้ําสาธารณะ  ในกรณีที่มีการซะลางของน้ําฝน  และสถานประกอบ

กิจการเล้ียงสุกรควรตั้งอยูบริเวณที่ไมมีน้ําทวมขัง 

ผูขออนุญาตดังกลาวใหย่ืนคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่กําหนดพรอม

ดวยหลักฐาน  ดังตอไปนี้  อยางละ  ๑  ชุด 

  (๑)  บัตรประจําตัวประชาชน 

  (๒)  ทะเบียนบาน 

  (๓)  หนังสือแสดงความเปนเจาของท่ีดิน 

  (๔)  เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่ เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม

เพ่ือประกอบการพิจารณา 

ขอ ๑๑ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาสัตวที่เล้ียงนั้นเปนโรค  อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ

ของบุคคลท่ัวไป  ใหเจาของสัตวแยกหรือกักสัตวนั้นไวตางหาก  และแจงใหเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือเจาพนักงานสาธารณสุขทราบและตองปฏิบัติตามคําแนะนําโดยเครงครัด 

หมวด  ๓ 

การรกัษาความเปนระเบียบเรียบรอย 

ขอ ๑๒ ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่น  ผู ท่ี ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือเจาพนักงานสาธารณสุขพบสัตวในพ้ืนที่ตามขอ  ๖  โดยไมปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่น   

ผูท่ีไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจจับสัตวและนําสัตว 



 หนา   ๑๗๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ไปกักไวในท่ีสําหรับสัตวท่ีเจาพนักงานทองถิ่นจัดไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน  หรือกรณีสัตวนั้น 

อาจเปนอันตรายตอประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควร   

ในระหวางการจับสัตวหากสัตววิ่งหนีหรือเกิดอุบัติเหตุอ่ืนใดตอสัตวก็ตาม  หากเปนเหตุท่ีโดยพฤติการณ

ตองเกิดขึ้นและเจาพนักงานทองถิ่นไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว  ทางองคการบริหารสวนตําบล

แจนแลนจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ  ทั้งส้ิน 

กรณีตามวรรคกอน  ถาความเสียหายเกิดขึ้นตอบุคคลท่ีสาม  อันเนื่องมาจากการกระทําดังกลาว  

บุคคลที่สามยอมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายได  โดยองคการบริหารสวนตําบลแจนแลนจะพิจารณา   

ไลเบี้ยความผิดตามขอเท็จจริง 

ขอ  ๑๓  เมื่อไดจับสัตวมากักไวตามความในขอ  ๑๒  เจาพนักงานทองถิ่นจะปดประกาศแจง 

ให เจาของสัตวทราบและใหมารับสัตวคืนไปภายในสิบหาวันนับตั้ งแตวันท่ีได จับสัตวมากักไว 

โดยประกาศไว  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแจนแลน  หรือท่ีเปดเผย 

เมื่อพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแลว  ไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของ  ใหสัตวนั้น 

ตกเปนขององคการบริหารสวนตําบลแจนแลน 

ขอ ๑๔ กรณีท่ีกักสัตวไว  อาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น  หรือตองเสีย

คาใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามสมควรแกกรณี   

กอนถึงกําหนดสิบหาวันก็ได  เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาด  เมื่อไดหักคาใชจายในการขายหรือ

ขายทอดตลาดและคาเล้ียงดูสัตวแลว  ใหเก็บรักษาเงินนั้นไวแทนสัตวที่จําหนายไป 

กรณีสัตวนั้นตาย  หรือเจ็บปวย  หรือไมสมควรจําหนายตอไป  หรือเปนโรคติดตอท่ีอาจเปนอันตราย 

แกสัตวอื่น ๆ  หรือเมื่อสัตวแพทยหรือปศุสัตวอําเภอไดตรวจสอบและใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรแลว 

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได 

ขอ ๑๕ สัตวใดที่เจาพนักงานทองถิ่นกักไว  ในกรณีท่ีเจาของสัตวแสดงหลักฐานรับคืนไป

ภายในกําหนดตามขอ  ๑๓  เจาของสัตวจะตองเสียคาเล้ียงดูตามจํานวนที่เจาพนักงานทองถิ่นไดจายจริง 

ขอ ๑๖ หากเจาของสัตวปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม  

หรือขอบัญญัตินี้  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว   



 หนา   ๑๗๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหเจาของสัตวแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองไดและถาเจาของสัตวไมแกไข  

หรือถาการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวนั้นจะกอใหเกิด  หรือมีเหตุอันควรสงสัยจะเกิดอันตรายอยางรายแรง

ตอสุขภาพของประชาชน  นอกจากจะตองระวางโทษปรับตามขอบัญญัตินี้แลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํ านาจจับสัตว   และนํา สัตว ไปกักไว ในที่ สําหรับกักสัตวตามท่ี เจ าพนักงานทองถิ่นกําหนด   

หรือเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังใหผูนั้นหยุดเล้ียงสัตวทันทีเปนการชั่วคราวจนกวาจะเปนที่พอใจแก 

เจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ได 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่งใหกําหนดระยะเวลาท่ีจะตองปฏิบัติตามคําส่ังไว  

ตามสมควรแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน  เวนแตเปนกรณีมีคําส่ังใหหยุดดําเนินการทันที 

ขอ ๑๗ กรณีการเล้ียงสัตวในสถานท่ีของเอกชนหรือทางสาธารณะ  กอใหเกิดเหตุเดือดรอน

รําคาญตอผูอื่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของสัตว  หรือผูครอบครอง

สถานที่เล้ียงสัตวระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันควร  และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใด  เพ่ือระงับ

เหตุรําคาญนั้น  หรือสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญนั้น  หรือสมควรกําหนดวิธีการ 

เพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตใหระบุไวในคําส่ังนั้น 

หมวด  ๔ 

อํานาจหนาทีข่องเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๑๘ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

และที่แกไขเพ่ิมเติม  และขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจง 

เปนหนังสือ  หรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ  หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

  (๒)  เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก  

หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบ  หรือควบคุมเพ่ือใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือหรือหลักฐาน 

ที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้น 



 หนา   ๑๗๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๓)  แนะนําใหเจาของสัตวปฏิบัติใหถูกตองตามขอบัญญัติหรือตามพระราชบัญญัติ 

ผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง

การแจงหรือตามขอบัญญัตินี้ 

  (๔)  ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน  

เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 

  (๕)  เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใด ๆ  ท่ีสงสัยวาไมถูกสุขลักษณะ  หรืออาจกอใหเกิด 

เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เปนปริมาณพอสมควรเพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบได 

โดยไมตองใชราคา 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่  

ตามวรรคหนึ่ง  ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลแจนแลน  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได 

หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๑๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจปรับได 

ตามอัตราที่เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาเห็นสมควร  ทั้งนี้  ตองไมเกินคาปรับตามที่พระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมบัญญัติไว 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ปรีชา  วชิัยโย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลแจนแลน 


