
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลควนธานี 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลควนธานี  วาดวยการควบคุมการเล้ียง

หรือปลอยสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลควนธานี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  องคการบริหารสวนตําบลควนธานีโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร 

สวนตําบลควนธานีและนายอําเภอกันตัง  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรยีกวา  “ขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตาํบลควนธานี  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลควนธานี  ตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เปนตนไป 

ขอ  ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลควนธานี 

 “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตัง้ใหเปนพนักงานเจาหนาที่  

ตามขอบัญญัตินี้ 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 “ผูไดรับแตงตัง้จากเจาพนักงานทองถิน่”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  

ไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตขององคการบริหารสวนตําบลควนธานี 

้หนา   ๓๑๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๔



 “สัตว”  หมายความวา  สัตวท่ีโดยปกติเล้ียงไวเพ่ือเปนสัตวบาน  สัตวเล้ียงเพ่ือใชงาน  

สัตวเล้ียงเพ่ือใชเปนพาหนะ  สัตวเล้ียงเพ่ือใชเปนเพ่ือน  สัตวเล้ียงเพ่ือใชเปนอาหาร  สัตวเล้ียงเพ่ือใชในการแสดง  

สัตวเล้ียงเพ่ือใชในการอื่น  ทั้งนี้  ไมวาจะเปนเจาของหรือไมก็ตาม  และใหหมายความรวมถึงสัตวที่อาศัย

อยูตามธรรมชาติ 

 “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การมีสัตวหรือมีสัตวเล้ียงไวในครอบครองและดูแลเอาใจใส  

บํารุงรักษาตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ 

 “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การสละการครอบครองสัตว  หรือปลอยสัตวใหอยู

นอกสถานที่เล้ียงสัตวโดยปราศจากการควบคุม 

 “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 

 “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือที่เล้ียงสัตวอื่น

ที่มีการควบคุมของเจาของสัตวไมวาจะมีขอบรั้วหรือไม 

 “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทาง  ซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือสัญจรได 

ขอ  ๕ หามมิใหมีการเล้ียงสัตวชนิดหรือประเภทเหลานี้ในเขตองคการบริหารสวนตําบลควนธานี  

โดยเด็ดขาด  ไดแก 

 (๑) งูพิษและงูที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกคนและสัตวเล้ียง 

 (๒) ปลาปรันยา 

 (๓) คางคกไฟ 

 (๔) สัตวดุรายตาง ๆ 

 (๕) สัตวมีพิษรายอื่น ๆ 

 (๖) สัตวตองหามตามกฎหมายอื่น ๆ 

ขอ  ๖ หามเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวประเภทชาง  มา  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  กวาง  ลอ  ลา  สุกร  

สุนัข  แมว  ไก  เปด  หาน  และนก  ในเขตพ้ืนท่ีถนนสาธารณะทุกสาย  ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลควนธานี

รับผิดชอบดูแล  รวมทั้งโรงเรียน  หรือสถานศึกษาของเอกชน  และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  

บริเวณถนนและสถานที่อันเปนถนนสาธารณะทุกสาย  บริเวณแมน้ํา  ลําคลองทุกสาย  ยกเวนพ้ืนที่ 

ที่จัดไวใหเปนที่เล้ียงสัตวที่มีหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง 

้หนา   ๓๑๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๔



การเล้ียงหรือปลอยตามวรรคหนึ่งนั้น  คือ  กรณีกระทําการเปนประจําเปนอาจิณ  หรือไมสนใจควบคุม  

ดูแลสัตวจนเขาใจไดวามีการใชพ้ืนที่ถนนสาธารณะเปนที่เล้ียงหรือปลอยสัตว 

ขอ  ๗ เพ่ือประโยชนในการควบคมุการเล้ียง  หรือปลอยสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลควนธานี  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวท่ีตองควบคุม 

ตามขอ  ๖  โดยใหมีมาตรการอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

 (๑) กําหนดจํานวน  ประเภท  และชนิดของสัตวที่เล้ียง 

 (๒) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการทําทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว 

 (๓) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการปลอยสัตว 

ขอ  ๘ นอกจากการเล้ียงสัตวตามปกติวิสัยแลว  เจาของสัตวจะตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ตองจัดใหมีมาตรการในการปองกันและควบคุมมิใหเกิดมลพิษอันเกิดจากการเล้ียง

หรือการปลอยสัตวที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

 (๒) จัดใหมีสถานที่เล้ียงสัตวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภทและชนิดของสัตว  

โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศท่ีเพียงพอ  มีระบบการระบายน้ํา  

และกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

 (๓) รักษาสถานท่ีเล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถกูสุขลักษณะเปนประจํา  

ไมปลอยใหเปนท่ีสะสมหมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง 

 (๔) เมื่อสัตวตายลง  เจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ

เพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ทั้งนี้  โดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญจากกล่ิน  ควัน  

และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา 

 (๔) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว  เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว 

 (๕) ใหเล้ียงสัตวภายในสถานที่เล้ียงสัตวของตน  ตองควบคุมดูแลไมใหสัตวเล้ียง

ออกไปทําความเสียหายแกทรัพยสินหรือทําความเดือดรอนรําคาญแกผูอื่น  ไมปลอยใหสัตวอยูนอก

สถานที่เล้ียงสัตวโดยปราศจากการควบคุม  กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเล้ียงในสถานท่ีหรือกรงท่ีบุคคลภายนอก

เขาไปไมถึงตัวสัตว  และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

 (๖) ไมนําสัตวเล้ียงออกมานอกสถานที่เล้ียงสัตวของตน  เวนแตเฉพาะเพ่ือการเคล่ือนยายสัตว

และไดปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

้หนา   ๓๑๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๔



 (๗) ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญแกผูอื่น  หรือไมกอใหเกิดมลพิษ

ตอส่ิงแวดลอม 

 (๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งขอบังคับ  ระเบียบ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลควนธานี 

 (๙) สัตวที่ถูกกําหนดใหตองขึ้นทะเบียน  หรือมีกฎหมายอื่นใดกําหนดใหตองดําเนินการ

เพ่ือควบคุมสัตวดังกลาวผูเล้ียงสัตวนั้น ๆ  จะตองดําเนินการขึ้นทะเบียนหรือดําเนินการตามท่ีกฎหมาย

กําหนดใหถูกตอง  ในกรณีที่ตองมีเครื่องหมายสัญลักษณติดท่ีตัวสัตวนั้น  เจาของสัตวนั้น ๆ  จะตองจัดหา

และจัดใหมีเครื่องหมายสัญลักษณติดที่ตัวสัตวนั้นตลอดเวลาดวย 

 (๑๐) การเล้ียงสัตวประเภทสุนขัและแมว  ผูเล้ียงจะตองปฏิบัติอยูภายใตมาตรการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑๐.๑) จัดสถานท่ีเล้ียงตามความเหมาะสมของสุนัขและแมว  โดยมีขนาดเพียงพอ 

แกการดํารงชีวิตของสุนัขและแมว  มีแสงสวางเพียงพอและการระบายอากาศท่ีเพียงพอ  มีระบบการระบายน้ํา

และกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

  (๑๐.๒) กรณีมีการเล้ียงสุนัขท่ีมีพฤติกรรมดุราย  หรือสุนัขสายพันธุซึ่งมีลักษณะ

ทางสายพันธุดุราย  หรือสุนัขสายพันธุอื่นที่มีประวัติทํารายคนจะตองเล้ียงในสถานที่หรือกรงท่ีสุนัข 

ไมสามารถเขาถึงบุคคลภายนอก  และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

  (๑๐.๓) ควบคุมสุนัขมิใหออกนอกสถานที่เล้ียงโดยปราศจากการควบคุม 

  (๑๐.๔) ควบคุมสุนัขและแมวมิใหกอเหตุเดือดรอนรําคาญ  เชน  กอใหเกิด 

เสียงดังติดตอกันเปนระยะเวลานาน ๆ  เปนตน 

  (๑๐.๕) รักษาสถานที่เล้ียงสุนัขและแมวใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูล 

ใหถูกสุขลักษณะเปนประจําไมปลอยใหเปนที่สะสมหมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูท่ีอยูบริเวณใกลเคียง 

  (๑๐.๖) ตองรับผิดชอบตอความเปนอยูของสุนัขและแมว  เกี่ยวกับเรื่องอาหาร  

ความสะอาด  และอื่น ๆ  ท่ีเกี่ยวของ  ถาเจาของสุนัขและแมวไมสามารถเล้ียงดูไดเปนการชั่วคราว

จะตองจัดหาใหมีผูดูแลความเปนอยูของสุนัขและแมวใหเปนปกติสุข 

  (๑๐.๗) เมื่อสุนัขและแมวตายเจาของจะตองกําจัดซากสุนัขและแมวใหถูกสุขลักษณะ  

เพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงวันหรือสัตวนําโรค  ทั้งนี้  โดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญ  และไมเปนเหตุใหเกิด

การปนเปอนของแหลงน้ํา  เวนแตสุนัขและแมวตายเนื่องจากปวยเปนโรคระบาดสัตว  เจาของตองแจง

ตอเจาพนักงานทองถิ่นทันทีและตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

้หนา   ๓๑๖

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๔



  (๑๐.๘) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสุนัขและแมว  เพ่ือปองกัน

อันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัขและแมวมาสูคน 

  (๑๐.๙) ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยวา  สุนัขและแมวที่เล้ียงไวเปนโรคอันอาจเปนอันตราย

แกสุขภาพของประชาชน  ใหเจาของแยกกันสุนัขและแมวไวตางหาก  และแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ  

และตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๑๐.๑๐) ตองนําสุนัขและแมวทุกตัวที่เล้ียงไปขึน้ทะเบียนประชากรสุนัขและแมว  

ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลควนธานี 

  (๑๐.๑๑) ตองจัดใหสุนัขและแมวมีเครื่องหมายสัญลักษณติดท่ีตัวตลอดเวลา 

  (๑๐.๑๒) หามมิใหผูใดเล้ียงหรือปลอยสุนัขและแมวในท่ีหรือทางสาธารณะ   

หรือในที่ของบุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอม 

  (๑๐.๑๓) ในการนําสุนัขออกนอกสถานที่เล้ียง  เจาของจะตองผูกสายลากจูงท่ีแข็งแรง

และจับสายลากจูงตลอดเวลา  ในกรณีที่เปนสุนัขท่ีมีพฤติกรรมดุราย  หรือสุนัขสายพันธุซึ่งมีลักษณะ 

ทางสายพันธุดุราย  หรือสุนัขสายพันธุอื่นที่มีประวัติทํารายคนตองใสอุปกรณครอบปาก  และจับสายลากจูง 

หางจากตัวสุนัขไมเกินหาสิบเซนติเมตรตลอดเวลา 

  (๑๐.๑๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังขอบังคับ  ระเบียบ  

และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลควนธานี  โดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

 (๑๑) การเล้ียงสัตวทุกประเภทท่ีนําเขาจากตางประเทศตองอยูภายใตมาตรการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑๑.๑) การนําสัตวเขาประเทศจะตองดําเนินการใหถูกตองตามขั้นตอนของกรมปศุสัตว 

และตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

  (๑๑.๒) เพ่ือเปนการปองกันการแพรพันธุของสัตวนําเขาจากตางประเทศ   

หามมิใหผูเล้ียงสัตวนําเขาจากตางประเทศทุกชนิด  ปลอย  หรือทิ้งสัตวดังกลาวในท่ีหรือทางสาธารณะ 

ขอ  ๙ กรณีการเล้ียงสัตว  ซึ่งดําเนินกิจการในลักษณะของฟารมเล้ียงสัตว  หรือเล้ียงสัตว 

เปนจํานวนมากเจาของสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ  ๘  อยางเครงครัด   

เพ่ือการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีที่ใชเล้ียงสัตว  และตองปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือปองกัน

อันตรายจากเชื้อโรค  หรือเหตุรําคาญอันเกิดจากการเล้ียงสัตว  ดังนี้ 

้หนา   ๓๑๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๔



 (๑) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เ ล้ียงสัตวตองทํารางระบายน้ํา 

รับน้ําโสโครกไปใหพนจากท่ีนั้น  โดยสะดวกและเหมาะสม 

 (๒) การระบายน้ําเสีย  ตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําแหลงสาธารณะ 

 (๓) ตองจัดใหมีระบบกักเก็บหรือบําบัดน้ําเสียใหเหมาะสม  ท้ังนี้  ตองไมทําใหเกิด

กล่ินเหม็น  จนสรางความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัยขางเคียง 

 (๔) ตองทําความสะอาด  กวาดลางสถานที่เล้ียงสัตวใหอยูในภาวะอันดีเสมอ 

 (๕) ตองรักษาสถานที่อยาใหเปนที่เพาะพันธุแมลงวัน  แมลงสาบ  ยุง  หรือสัตวนําโรคอื่น ๆ   

และตองเก็บวัสดุอุปกรณ  เครื่องใชในการเล้ียงสัตวใหเปนระเบียบเรียบรอยเสมอ 

 (๖) ตองมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

ขอ  ๑๐ ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยวา  สัตวที่เล้ียงนั้นเปนโรคอันอาจเปนอันตรายแกสุขภาพ 

ของบุคคลท่ัวไป  ใหเจาของสัตว  แยก  กักสัตวนั้นไวตางหาก  และแจงใหเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือเจาพนักงานสาธารณสุขทราบ  รวมถึงตองแจงใหสัตวแพทยของหนวยงานราชการทราบและตองปฏิบัติ

ตามคําแนะนําโดยเครงครัด 

ขอ  ๑๑ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดการเล้ียงหรือปลอยสัตว  หรือหามเล้ียง   

หรือปลอยสัตวเฉพาะเขตควบคุมการปลอยสัตว  เฉพาะในเขตทองที่ใดทองท่ีหนึ่ง  หรือเต็มพ้ืนที่องคการบริหาร

สวนตําบลควนธานี  ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการปลอยสัตวเพ่ือการกุศลตามประเพณี 

ขอ  ๑๒ เจาของสัตวจะตองควบคุมดูแลสัตวและสถานที่เล้ียงสัตวของตนมิใหกอเหตุรําคาญแกผูอื่น 

 ขอ  ๑๓ หากเจาของสัตวปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

แกไข  เพ่ิมเติม  กฎกระทรวง  หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

แกไขเพ่ิมเติม  หรือขอบัญญัตินี้  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นท่ีกําหนด  ไวเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว

หรือปลอยสัตว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหเจาของสัตวแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได   

และถาเจาของสัตวไมแกไข  หรือถาการเล้ียงสัตว  หรือปลอยสัตวนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควร  

สงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังใหผูนั้น   

หยุดเล้ียงสัตวทันทีเปนการชั่วคราวจนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ได 

 คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึง่  ใหกําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัตติามคาํส่ังไวตามสมควร  

แตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน  เวนแตเปนกรณีมีคําส่ังใหหยุดดําเนินการทันที 

้หนา   ๓๑๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๔



ขอ  ๑๔ กรณีการเล้ียงสัตวในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะกอใหเกิดเหตุเดือดรอน

รําคาญตอผูอื่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของสัตวหรือผูครอบครอง

สถานท่ีเล้ียงสัตว  ระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันควร  และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใด 

เพ่ือระงับเหตุรําคาญนั้น  หรือสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคต 

ใหระบุไวในคําส่ังนั้น 

ขอ  ๑๕ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข 

มีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ   มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ  

หรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ  หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 (๒) เขาไปในสถานที่ใด ๆ   ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก  หรือในเวลาทําการ

เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมเพ่ือใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือ   

หรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้น 

 (๔) แนะนําใหเจาของสัตวปฏิบัติตามขอบัญญัติหรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาต 

หรือหนังสือรับรองการแจงหรือตามขอบัญญัตินี้ 

 (๕) ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน  

เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 

 (๖) เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใด ๆ  ที่สงสัยวาไมถูกสุขลักษณะหรืออาจกอใหเกิด  

เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เปนปริมาณพอสมควรเพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบได   

โดยไมตองใชราคา 

ขอ  ๑๖ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  พนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ี

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจของ

องคการบริหารสวนตําบลควนธานี  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๑๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

ตามมาตรา  ๗๓  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

้หนา   ๓๑๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๔



ขอ  ๑๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลควนธานีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

นิวฒัน  ชลธาร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลควนธาน ี

้หนา   ๓๒๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๓๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มิถุนายน   ๒๕๖๔


