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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคํานาดี
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคํานาดี วาดวยการควบคุมการเลี้ยง
หรือปลอยสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลคํานาดี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) และ (๓) และมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติ
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๙
แหงพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลคํานาดี โดยความเห็นชอบ
ของสภาองคการบริหารสวนตําบลคํานาดีและนายอําเภอเมืองบึงกาฬ จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคํานาดี เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๖๒”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลคํานาดี ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ในกรณีที่มีขอบัญญัติ คําสั่ง ประกาศอื่นที่ขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ขอบัญญัตินี้ มิใหใชบังคับแก
(๑) การเลี้ยงสัตวและปลอยสัตวของทางราชการ
(๒) การเลี้ยงสัตวของผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้
“สัตว” หมายความวา สัตวทุกชนิดไมวาจะเปนสัตวเลี้ยงหรือสัตวปาหรือสัตวอื่น ๆ
“การเลี้ยงสัตว” หมายความวา การมีสัตวไวในครอบครองและดูแลเอาใจใสบํารุงรักษา
ตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสัตวนั้นใหเจริญเติบโตและมีชีวิตอยูไดเพื่อการคา
หรือเพื่อพักผอนหยอนใจหรือเปนงานอดิเรก
“การปลอยสัตว” หมายความวา การเลี้ยงสัตวในลักษณะที่มีการปลอยใหอยูนอก
สถานที่เลี้ยงสัตวรวมถึงการสละการครอบครองสัตว
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“เจาของสัตว” หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย
“สถานที่เลี้ยงสัตว” หมายความวา คอกสัตว กรงสัตว ที่ขังสัตว หรือสถานที่ในลักษณะอื่น
ที่มีการควบคุมสัตวที่เลี้ยง
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด
ซึ่งเปนสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็นรบกวน
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก
ภาชนะที่ใสอาหาร มูลสัตวหรือซากสัตว รวมถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงหรือที่อื่น
จากชุมชน
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลคํานาดี
“เจาพนักงานสาธารณสุข ” หมายความวา เจาพนักงานซึ่ง ไดรับ การแต งตั้งจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๖ หามมิใหมีการเลี้ยงสัตวชนิดหรือประเภทเหลานี้ในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลคํานาดี
โดยเด็ดขาด ไดแก
(๑) งูพิษและงูที่อาจเกิดอันตรายแกคนและสัตวเลี้ยง
(๒) ปลาปรันยา
(๓) คางคกไฟ
(๔) สัตวดุรายตาง ๆ
(๕) สัตวมีพิษรายอื่น ๆ
(๖) สัตวตองหามตามกฎหมายอื่น ๆ
ขอ ๗ หามเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตวในเขตพื้นที่สถานที่ราชการในการดูแลขององคการบริหาร
สวนตําบลคํานาดีหรือหนวยงานราชการอื่นในเขตองคการบริหารสวนตําบลคํานาดี รวมทั้งโรงเรียน
หรือสถานศึกษาของเอกชนและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลคํานาดี บริเวณถนนและสถานที่
อันเปนถนนสาธารณะทุกสายบริเวณแมน้ําลําคลองที่ใชเพื่อการอุปโภคบริโภค
กรณีนอกจากวรรคหนึ่ง ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๑๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอ ๘ ใหเขตองคการบริหารสวนตําบลคํานาดีเปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว ดังตอไปนี้
(๑) ชาง
(๒) มา
(๓) โค
(๔) กระบือ
(๕) แพะ
(๖) แกะ
(๗) ลอ
(๘) ลา
(๙) สุกร
(๑๐) สุนัข
(๑๑) แมว
(๑๒) ไก
(๑๓) หาน
(๑๔) นก
(๑๕) เปด
(๑๖) สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมปาไม
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดประเภทและชนิดสัตวที่ตองควบคุมการเลี้ยงเพิ่มเติม
ทั้งนี้ โดยอาจควบคุมการเลี้ยงสัตวเฉพาะในเขตทองที่ใดทองที่หนึง่ หรือเต็มพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลคํานาดี
ขอ ๙ เพื่อประโยชนในการควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลคํานาดี
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกประกาศกําหนดเขตพื้นที่เลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตวที่ตองควบคุมขอ ๘
โดยมีมาตรการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดจํานวน ประเภท และชนิดของสัตวเลี้ยง
(๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการทําทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว
(๓) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเลี้ยงสัตว
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ขอ ๑๐ นอกจากการเลี้ยงสัตวตามปกติวิสัยแลวเจาของสัตวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีสถานที่เลี้ยงสัตวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมกับประเภทและชนิด
ของสัตว และมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ
มีระบบการระบายน้ําและกําจัดของเสียที่เกิดขึ้นอยางถูกสุขลักษณะ
(๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ โดยจัดเก็บสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ
เปนประจําไมปลอยใหเปนที่สะสมหรือหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง
(๓) เมื่อสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตว และมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ
เพื่อปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญจากกลิ่น ควัน
และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา
(๔) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว เพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรค
ที่เกิดจากสัตว
(๕) ใหเลี้ยงสัตวภายในสถานที่เลี้ยงสัตวของตน ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานที่เลี้ยงสัตว
โดยปราศจากการควบคุม กรณีเปนสัตวดุรา ยจะตองเลี้ยงในสถานที่ หรือกรงที่บุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตว
และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน
(๖) ไมนําสัตวเลี้ยงออกมานอกสถานที่เลี้ยงสัตวของตน เวนแตเฉพาะเพื่อการเคลื่อนยายสัตว
และไดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
(๗) ควบคุ ม ดู แ ลสั ต ว ข องตนมิ ใ ห ก อ ให เ กิ ด อั น ตราย หรื อ เหตุ รํ า คาญแก ผู อื่ น
หรือไมกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น
รวมทั้งประกาศหรือคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลคํานาดี
ขอ ๑๑ กรณีการเลี้ยงสัตวซึ่งดําเนินกิจการในลักษณะของฟารมเลี้ยงสัตว หรือเลี้ยงสัตว
เปนจํานวนมาก เจาของตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ ๑๐ อยางเครงครัด เพื่อการดูแลสภาพ
หรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชเลี้ยงสัตว และตองปฏิบัติตามมาตรการเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรค
หรือเหตุรําคาญอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว ดังนี้
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(๑) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว ตองทํารางระบายน้ํารับน้ําโสโครก
ไปใหพนจากที่นั้นโดยสะดวกและเหมาะสม
(๒) การระบายน้ําตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําแหลงสาธารณะ
(๓) ตองจัดใหมีระบบกักเก็บหรือบําบัดน้ําเสียใหเหมาะสม ทั้งนี้ ตองไมทําใหเกิดกลิ่นเหม็น
จนสรางความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัยขางเคียง
(๔) ตองทําความสะอาด กวาด ลาง สถานที่เลี้ยงสัตวใหอยูในภาวะอันดีเสมอ
(๕) ต อ งรั ก ษาสถานที่ อ ย า ให เ ป น แหล ง เพาะพั น ธุ แ มลงวั น แมลงสาบ ยุ ง
หรือสัตวนําโรคอื่น ๆ และตองเก็บวัสดุอุปกรณ เครื่องใชในการเลี้ยงสัตวใหเปนระเบียบเรียบรอยเสมอ
(๖) ตองมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะจํานวนที่เพียงพอ
ขอ ๑๒ หลั ง จากที่ ข อ บั ญ ญั ติ นี้มี ผ ลบั ง คั บ ใช ผู ใดจะประสงค จ ะเลี้ย งสั ต ว ต ามข อ ๑๐
ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้น ตองปรากฏขอเท็จจริงวาสถานที่เลี้ยงสัตวนั้นเปนบริเวณที่โปรง
อากาศถายเทสะดวกมีตนไมใหรมเงาพอสมควร ตั้งอยูหางจากแหลงชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ ในระยะที่ไมสงผลกระทบตอสุขภาพ
และไมกอเหตุรําคาญตอชุมชน โดยตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาว และแหลงน้ําสาธารณะในระยะ
ดังตอไปนี้
(๑) สําหรับการเลี้ยงนอยกวา ๕๐ ตัว ตองมีระยะหางในระยะที่ไมกอใหเกิดความรําคาญ
ตอชุมชนใกลเคียง
(๒) สําหรับการเลี้ยงสัตวตั้งแต ๕๐ – ๕๐๐ ตัว ตองมีระยะหางไมนอยกวา ๑ กิโลเมตร
จากชุมชนอันเปนที่อยูอาศัยและไมกอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง
(๓) สําหรับการเลี้ยงสัตวตั้งแต ๕๐๑ – ๑,๐๐๐ ตัว ตองมีระยะหางไมนอยกวา
๒ กิโลเมตร จากชุมชนอันเปนที่อยูอาศัยและไมกอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง
(๔) สําหรับการเลี้ยงสัตวตั้งแต ๑,๐๐๑ ตัวขึ้นไปตองมีระยะหางไมนอยกวา ๓ กิโลเมตร
จากชุมชนอันเปนที่อยูอาศัยและไมกอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียงผูขออนุญาตดังกลาวใหยื่นคํารอง
ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่กําหนดพรอมดวยหลักฐาน ดังตอไปนี้อยางนอย ๑ ชุด
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หนา้ ๑๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) หนังสือแสดงความเปนเจาของที่ดิน
(๔) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม
เพื่อประกอบการพิจารณา
ขอ ๑๓ ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยวาสัตวที่เลี้ยงนั้นเปนโรคอันอาจเปนอันตรายแกสุขภาพ
ของบุคคลทั่วไป ใหเจาของสัตว แยก กักสัตวนนั้ ไวตา งหาก และแจงใหเจาพนักงานทองถิน่ หรือเจาพนักงาน
สาธารณสุขทราบ รวมถึงตองแจงใหสัตวแพทยของหนวยงานราชการทราบและตองปฏิบัติตามคําแนะนํา
โดยเครงครัด
ขอ ๑๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดการเลี้ยงสัตว หรือหามเลี้ยงหรือปลอยสัตว
เฉพาะเขตควบคุมการปลอยสัตว เฉพาะในเขตทองที่ใดทองที่หนึ่งหรือเต็มพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลคํานาดี
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการปลอยสัตวเพื่อการกุศลตามประเพณี
ขอ ๑๕ เจาของสัตวจะตองควบคุมดูแลสัตวและสถานที่เลี้ยงสัตวของตนมิใหกอเหตุรําคาญแกผูอื่น
ขอ ๑๖ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่น พนักงานเจาหนาที่ เจาพนักงานสาธารณสุขพบสัตว
ในที่หรือทางสาธารณะซึ่งอยูภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลคํานาดี หรือเขตควบคุมการเลี้ยง
หรือปลอยสัตวโดยไมปรากฏเจาของใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น
มีอํานาจจับสัตว และนําสัตวไปกักไวในที่สําหรับสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นจัดไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน
เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพื่อรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปนของ
องคการบริหารสวนตําบลคํานาดี หรือกรณีสัตวนั้นอาจเปนอันตรายตอประชาชน ใหเจาพนักงานทองถิ่น
มีอํานาจทําลาย หรือจัดการตามที่เหตุสมควรในระหวางการจับสัตว หากสัตววิ่งหนีจนเกิดอุบัติเหตุอื่นใด
ทําใหสัตวบาดเจ็บหากเปนเหตุที่โดยพฤติการณตองเกิดขึ้น และเจาพนักงานทองถิ่นไดใชความระมัดระวัง
ตามสมควรแลว องคการบริหารสวนตําบลคํานาดีจะไมรับ ผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
กรณีถาความเสียหายเกิดขึ้นตอบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการกระทําดังกลาวบุคคลดังกลาวยอมมีสิทธิ
เรียกรองคาเสียหายได โดยองคการบริหารสวนตําบลคํานาดีจะพิจารณาไลเบี้ยความผิดตามขอเท็จจริงขอ ๑๖
เมื่อไดจับสัตวมากักไวตามความในขอ ๑๕ เจาพนักงานทองถิ่นจะปดประกาศแจงใหเจาของทราบ

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๑๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

และให ม ารั บ สั ต ว คื น ภายในสามสิ บ วัน นับ ตั้ ง แต วัน ที่ไ ด จับ สั ต ว มากั กไว โดยประกาศไว ที่ที่ ทํ าการ
องคการบริหารสวนตําบลคํานาดี หรือที่เปดเผยเมื่อพนกําหนดสามสิบวันแลวไมมีผูใดแสดงตัวเปนเจาของสัตว
ใหสัตวนั้นตกเปนขององคการบริหารสวนตําบลคํานาดี เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ใหคืนสัตวนั้นแกเจาของสัตว และไดรับชําระอัตราคาธรรมเนียมการปรับและคาใชจายในการเลี้ยงดูสัตว
ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
ขอ ๑๗ กรณีไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหรับคืนสัตวนนั้ เจาของสัตวตองเสียคาธรรมเนียม
การปรับและเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเลี้ยงดูสัตวใหแกองคการบริหารสวนตําบลคํานาดีตามที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้
ขอ ๑๘ กรณีที่กักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่นหรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร
เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควรแกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได
เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาด และคาเลี้ยงดูสัตว
แลวใหเก็บรักษาไวแทนตัวสัตว กรณีสัตวนั้นตาย หรือเจ็บปวยไมสมควรจําหนายตอไป หรือเปนโรคติดตอ
ที่อาจเปนอันตรายแกสัตวอื่น ๆ หรือเมื่อสัตวแพทยไดตรวจสอบและใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรแลว
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายไดในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว และเจาของสัตว
มาขอรับสัตวคืนภายในกําหนดตามขอ ๑๖
ขอ ๑๙ หากเจาของสัตวปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้
หรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่กําหนดไวเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว ใหเจาพนักงานทองถิ่น
มีอํานาจสั่งใหเจาของสัตวแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได และถาเจาของสัตวไมแกไขหรือถาการเลี้ยงสัตว
หรือปลอยสัตวนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน
เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งใหผูนั้นหยุดการเลี้ยงสัตวทันทีเปนการชั่วคราวจนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวา
ปราศจากอันตรายแลวก็ได
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดระยะเวลาที่ตองปฏิบัติตามคําสั่งไว
ตามสมควรแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตเปนกรณีมีคําสั่งใหหยุดดําเนินการทันที
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ขอ ๒๐ กรณีการเลี้ยงสัตวในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญตอผูอื่น
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของสัตวหรือผูครอบครองสถานที่เลี้ยงสัตว
ระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันควร และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรําคาญนั้น
หรือสมควรกําหนดวิธีการเพื่อปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตใหระบุไวในคําสั่งนั้น
ขอ ๒๑ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข
มีอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจง
เปนหนังสือหรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) เขาไปในสถานที่ใด ๆ ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการ
เพื่อตรวจสอบ หรือควบคุมเพื่อใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครอง
สถานที่นั้น
(๓) แนะนําใหเจาของสัตวปฏิบัติตามขอบัญญัติหรือตามพระราชบัญญัติ ผูไดรับใบอนุญาต
หรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงหรือตาม
ขอบัญญัตินี้
(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน
เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพื่อนําไปทําลายในกรณีจําเปน
(๕) เก็บหรือนําสินคาหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยวาไมถูกสุขลักษณะหรืออาจกอใหเกิด
เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เปนปริมาณพอสมควรเพื่อเปนตัวอยางในการตรวจสอบได
โดยไมตองใชราคา
ขอ ๒๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจตั้งแตขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิน่ เพื่อใหปฏิบัตหิ นาที่
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ ง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํ า นาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลคํานาดี ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง
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๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอ ๒๓ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
ตามมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลคํานาดีเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณรงค เจริญไทสงค
นายกองคการบริหารสวนตําบลคํานาดี

