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ป5 ะกอบจ้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านรู่ค:11 
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หลักการ

ใหม^ขอบัญญ ัต ิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อน ว ่าด ้วยการควบ ค ุมการเล ี้ยงห ร ิฏป ล ่ฎยส ัตว ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘

เหตุผล

เพื่อประโยซนไนการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการตำรงซีพของประขาชน และเพื่อป้องกัน 
อันตรายจากเซื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ โดยพิจารณาเห็นว่าสัตว์เลี้ยงทุกซนิดที่คนเรานำมาเลี้ยงในสถานที่หรือแบบ 
ปล่อย อาจมีป้ญหาต่อผู้เลี้ยง ชุมซนและสิ่งแวดล้อมได้ เซ่น เป็นแหล่งเพาะพันธุสัตว์นำโรค เป็นแหล่งของการ 
แพร่เชื้อโรคจากสัตว์ไปสู่คน เซ่น เช้ือไวรัส โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ แอนแทรก'ซ์ โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น รวมท้ัง 
กรณีอันตรายที่อาจเกิดจากถูกสัตว์กัดทำร้าย นอกจากนั้นยังอาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญ เซ่น กลิ่นเหม็นของมูลสัตว์ 
เสียงรบกวนจากการร้องของสัตว์ นํ้าเสียจากการล้างคอกหรือตัวสัตว์ เป็นต้น

อาศัยอำนาจตามความไนมาตรา ๗๑ แห่งพระราซบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราซบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก่ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ จึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรืลปล่อยสัตว์ พ ศ.๒๕๕๘ ช้ืนบังคัไ เไข้ไนเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม



ขอ้,บัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 

เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยที'เป็นการสมควร 
ปล่อยสัตว์ พ.ศ.เอ๕๕๘

ออกข้อบัญญัต๊องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่0 ม เรืองการควบคุมการเลี้ยงหรือ

อาศยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและฐงค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ (แก้Iฃเพิมเติมฉบับท ๖) พ.ศ.๒๕๕]ร ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพ ิมเต ิม (ฉบับที ๒) พ .ศ .๒๕๕๐ และมาตรา ๕๗ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลบ้านร่อม และโดยอนุม้ติฃองบายอำเภอท่าเรือ จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปบี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติบี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เรื่อง การควบคุม 
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี๋ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้ 
โดยเปีดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมแล้วหกสิบวัน

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ซึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี ไห้ไข้
ข้อบัญญัติบี้แทน

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัติบี้
“ เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม หรือผู้ที่นายก 

องค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย
“ เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๐ และตามข้อบัญญัติบี้

/ “การเล ี้ยงส ัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์ไว์ในครอบครองและดูแล เอาใจใส่ บำรุงรักษา
ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ

>“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ หรือปล่อยให้สัตว์อยู่บอก
สถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม

^ เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถีงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือที่เลี้ยงสัตว์อื่นที่มีการ 

ควบคุมของเจ้าของสัตว์ไม่ว่าจะมีขอบรั้วหรือไม่
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใข่เป็นของเอกซน และประซาขน 

สามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้

/ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์...



-๒-

เขตควบคุมการเลียงหรือปล่อยสัตว์ ดังนี้ 
(๑) ช้าง 
(๒) ม้า 
(๓) ลา ล่อ 
(๔) โค 
(๔) กระบือ 
(๖) สุกร 
(๗) แพะ 
(๘) กบ 
(๙) กวาง 
(๑๐) ห่าน 
(๑๑) เปต

(๑๒) ไก่ 
(๑๓) สุนัข 
(๑๔) แมว 
(๑๔) งู 
(๑๖) จระเข้ 
(๑๗) นก 
(๑๘) ปลา 
(๑๙) กระต่าย 
(๒๐) หน<0Q-/ /(๒๑) ส ัตว์ป ่าตามกฎหมายว่าด ้วยการสงวนและ 
คุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมปาไม้

(๒๒) สัตว์ทีเป็นพาหะนำโรคหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรลื เป็นอันตรายต่ฐประชๅชน 
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกประกาศกำหนดจำนวน ประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ ขนิด 
และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยงเพิ่มเติม ทั้งนี้โดยอาจควบคุมการเลี้ยงสัตว์เฉพาะใบเขตท้องที่ใด 
ท้องท่ีหนึ่ง หรือเต็มพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

ข้อ ๖ ห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ตาม ข้อ ๔ ใบพื้นที่ซึ่งเป็นที่หรือทางสาธารณะ เข่น บริเวณ 
ถนนสาธารณะทุกสาย บริเวณทางเดินรถไฟ บริเวณสถานที่ราขการทุกแห่ง บริเวณแม่นํ้าทุกสาย เป็นต้น

ข้อ ๗ นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฎินัติตามหลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภท และชนิดของสัตว์ 
และมีขนาดเพียงพอแก่การดำรงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายนํ้า
และบำบัดของเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกสุขลักษณะ

(๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจำไม่ 
ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

(๓) เมื่อสัตว์ตายลงเจ้าของสัตว์จะต้องกำจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขสักษณะเพิ่อบืองกันมี 
ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุแมลงหรือสัตว์นำโรค ทั้งนี้โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุรำคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็นเหตุให้เกิด 
การปบเฟ้อนของแหล่งบํ้า

(๔) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพื่อบืองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ 
'  (๔) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ โดยปราศจาก

การควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์และมีบืายเตือบ 
ให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างซัดเจน

(๖) ไม่เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ที่เจ้าพนักงาบท้องถิ่นกำหนด

/ (๗) ควบคุม..,



-๓-

คำลังเจ้าพนักงานท้0งลิน้ี

หมวด ๒
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

„ t  ^ ร^ การเสียงสัตว๙ พี่ดำเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์เป็น 
จานวนมาก เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณท้และเงื0 นว์ฃตามท้0 ๗ 0 ย่างเครืงครุ้ด เพื่อการดแลสภาพ 
หรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใข้เลี้ยงสัตว์ และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันท้นตรายจากแ0^ ^ อเหตุ 
รำคาญอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ดังนี้

(๑) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์ ต้องทำรางระบายนํ้า รับบ้ําโสโครกไป 
ให้พ้นจากที่นั้บ โดยสะดวกและเหมาะสม

(๒) การระบายนํ้าเสียต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้แหล่งบํ้าสาธารณะ /
(๓) ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บหรือบำบัดนํ้าเสียให้เหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นจน 

สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยช้างเคียง
(๔) ต้องทำความสะอาด กวาดล้างสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในภาวะอับดืเสมอ 
(๕) ต้องรักษาสถานที่ อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุแมลงวัน แมลงสาบ ยุง หรือสัตว์นำโรคอื่น  ๆ

และต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ
(๖) ต้องมีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะจำนวนเพียงพอ 
ข้อ ๙. หลังจากที่ช้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตามข้อ ๘ ต้องได้รับ 

ความยินยอมจากการประขุมประซาคมหมู่บ้าน และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานห้องลิ่น
การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าสถานพีเลียงสัตว์นันเปนนริเรณที่ใบํร่ง 

อากาศถ ่ายเทสะดวก มีต้นไม้ให้ร่มเงาพอสมควร ตั้งอยู่ห ่างจากแหล่งข ุมซน ศาสนสถาน โบราณสถาน 
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานพีของราซการอื่น  ๆ ในระยะฑไม่ส่งผลต่อสุขถาษ และไมกอเหตุ 
รำคาญต่อขุมซน โดยต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวและแหล่งนํ้าสารารณะใบระยะตังดํอไปนิ

(๑) สำหรับสถานประกอบการเลียงสัตว์น้อยกว่า ๕๐ ตัว ต้องมีระยะห่างในระยะที่ไม้ก่อใ'''1,เกิต 
ความรำคาญต่อขุมซนใกล้เคียง

(๒) สำหรับสถานประกอบกิจการเสียงสัตว์ ตังแต่ <£๐ - ๕๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่างไม่นอยกวา

(๓) สำหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ กว่า ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อย
กว่า ๑ กิโลเมตร

(๔) สำหรับสถานประกอบกิจการเลียงสัตว์ กว่า ๑,๐๐๐ ตัวฃึนไป ต้องมีระยะห่างไม่นอยกวา
๒ กิโลเมตร

/ผู้ฃออนุญาต...



หลักฐานดังฅ่อโป4 ย า ง ล ่โ r r ค าว1ฟั3บค"า’ 0งต,0” าพปักงานฟ้อง5นตามเ1บบ“ ละเ1'0น1™ ก'าหน',พร"0มส ั,ย
(๑) สำเนาบัตรประจำตัว1)ระซาขน 
(๒) สำเนาทะเปียนบัาบ

พิจารณา

(๓) หนังสือแสดงความเป็นเจ้าข0งปีดิบ
(๔) เร กสารหรือหลักฐานอื่บที่เจ้าพนักงาบท้องฐ่นเปีนสมควรเ | ยกเปีม เฐม เท ้อประก011การ

ข อ้ ๑0 ในกรณี'ร ่เห ต อัุนควรสงดัยง่. 1ยัB1'«เ1สั0ง1*1ทป็,J fc n ยันอา91ป็นยันตรา(|,If,™ ภาพ 
ของบุคคลหัวโป หรอกพตว์หนัฒา™-เท
สาธารณสุขทราบ และต้องปฎิใJติตามคำแนะนำ‘[ดยูเอรู่งอ

หมวด ๓
การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้ที่ไต้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้า 
พนักงานสาธารณสุข พบสัตว์ในพื้นที่ตามข้อ ๕ โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้ท่ี'ไต้'รับ 
มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีอำนาจจับสัตว์และนำสัตว์ไปกักไว์ในที่ 
สำหรับสัตว์ท ี่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดไว้เป ็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน หรือกรณีสัตว์น ั้นอาจเป็นอันตรายต่อ 
ประซาซน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจทำลายหรือจัดการตามที่เปีนสมควร ในระหว่างการจับสัตว์ หากสัตว์ 
วิ่งหนีหรือเกิดอุปีติเหตุอื่นใดต่อสัตว์ก็ตาม หากเป็นเหตุที่โดยพฤติการณ์ต้องเกิดขึ้นและเจ้าพนักงานท้องถิ่นไต้ใข้ 
ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมจะไม่รับผิดซอบต่อความเสียหายใด  ๆ
ท้ังส้ิน

กรณีตามวรรคก่อน ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นต่อบุคคลที่สาม อันเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าว 
บุคคลที่สามย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อมจะพิจารณาไล่เบี้ยความผิด 
ตามข้อเท็จจริง

ข้อ ๑๒ เมื่อไต้จับสัตว์มากักไว้ตามความในข้อ ๑๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะปิดประกาศแจ้งให้ 
เจ้าซองทราบและให้มารับสัตว์คืนไปภายในสิบห้าวัน นับตั้งแตวั่นที่ไต้จับสัตว์มากักไว้ โดยประกาศไว้ ณ ท่ีทำ 
การองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม หรือที่เปิดเผย

เมื่อพ้นกำหนดเวลาตามวรรคก่อนแล้ว ไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าซอง ให้สัตว์นั้นตก 
เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม

ข้อ ๑๓ กรณีที่กักสัตว์ไว้ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่น หรือต้องเสียค่า 
ใซ้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามสมควรแก่กรณี ก่อนถึงกำหนด 
สิบห้าวันก็ไต้ เงินที่ไต้จากการขายหรือขายทอดตลาด เมื่อไต้หักค่าใซ้จ่ายในการขายหรือขายหอดตลาคและค่า 
เลี้ยงดูสัตว์แล้ว ให้เก็บรักษาเงินนั้นไว้แทนสัตว์ที่จำหน่ายไปี

กรณีสัตว์'น้ันตาย'หรือเจ็บ'ป่วย'หรือ'ไม่สม,คว,รจำหน่ายต่เอไป' หรือเป็นโรคติดต่อที่อาจเป็นอันตราย 
แก่สัตว์อื่น  ๆ หรือเมอํส ัตวแพทยหรือปศุสิต ิว ์อำเภอไต้ตรวจสอนและให้ความเห็นเนื่นลายส ักษฟ ้®กษรแสัว 
เจ้าพ'นักตัไนห้&พิ่นนีอำ'นา'พำสพ่ไอพัทารตาม^พี.'พนลมควร้ได้



ข้อ ๑๔ สัตวไดที่เจ้าพนักงานท้องลิ่นกัก1! ในกรณีที่เจ้าของสัตว๙แสดงหลักฐาน 
ภายในกำหนดตามข้อ ๑๒ เจ้าของสัต!จะต้0งเสิย^าเลี้ยงดูตามจำนวนที่เจ้ๅพปักงานสฐั^น‘[ ^ าย^

^ขอ ๑๔ หากเจาของสัตว์'ปฏิ,บต'ใม่ถูกต้อง ตามพระราขบัญญัติกๅรลๅฐารณสุฃ พ.ศ. ๒£ ๓£  
กฎกระทรวง หรือ'ประกาศ-พี่ออกตามพระ-ราขบัญญัตการสาฐารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้เขเทัมเติม (ฎบับที่ ๒)
พ ^ ๒๔๔๐ หรือข้อบัญญัตินี้ห!0 คำสั่งข0งเจ้าพบักงานท้0งกํเนy{จำหนต'ใจัเลิ่ย!กับการเลี้ยงสัตว์หรืยูปล่อยสัตวิ 
ให้เ^จ้าพนักงานท้องร่นปีอำนาจลัง'ให้เจ้าข0งสัตวิแกั1ฃห |0ปรับปรุงให้ถูกต้อง'Iต้และถ้าเจ้าของสัตว'ไม่นกํไขห!อ 
ถาการเลยงสตวหรอปลอยสตวนนชุะก,ยูให้เกิด หรอมเหตุอันควรสงสัยว่าชุะเกีดกัหตรๅยูฐยู่ๆงรัๆยูแ!งต,g ส ุ^าๅพ 
ของประขาขนนรกจากชุะตยูงระวางโท’(.เปรับตาหท้ยูบัญญัตินิแล้! ให้เจ้าพนักงาหทัยูงกินั้นิกํๅหาชุจัยูสัตว์ และ 
นาสตว์เปกกไว์ในทีสำหรับกักสัตว์ทเจ้าพนักงานท้ฐงกิหกํๅหหด หรือเจ้าพนักงาหท้ยูงลิ่หจะสั่งให้ผู้นั้หหยุดเลี้ยูง 
สัตว์ทันทีเปนการขัวคราว จบกว่าจะเป็นที่พอใชุแก,เจ้าพนักงานห้องลิ่นว่าปราศชุๅกกันตรายูแล้!ก็ใด้

คำสังฃองเจ้าพนักงานท้องกินตามวรรคหนึ่งให้กำหนดระยะเวลาที่ชุะต้ยูงปฏิบัติตานดำสั่งใ!ตาน 
สมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีมีคำสั่งให้หยุดดำเนินการทันที

ข้อ ๑๖ กรณีการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ของเอกขนหรือทางสาธารณะ ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน 
รำคาญต่อผู้อื่นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือผู้ครอบครองสถานที่เลี้ยง 
สัตว์ระงับเหตุรำคาญภายในเวลาอันควร และถ้าเห็นสมควรจะให้กระทำโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรำคาญนั้น หรือ 
สมควรกำหนดวิธีการเพื่อฟ้องกันมิให้มีเหตุรำคาญนั้น หรือสมควรกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญ 
เกิดขึ้นอีกในอนาคตให้ระบุไวิในคำส่ังนั้น

หมวด ๔
อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๑๗ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราขบัญญัดิถารสาธารณสุข พ-ศ- ๒๔๓๔ และแก้ไข 
เพิมเติม (ฉบับที ๒) พ .ศ.๒๔๔o  และขอบญญตน ใหเจาพนกงานทองถนและเจาพนกงานสาธารณสุข มอานาจ 
ดังต่อไปน้ี

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด  ๆมาให้ถ้อยคำหรอแจ้งข้อเทจจริง หรอทำคำขแจงเฟ้นพนงส® พธ® 
ให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอน หรือเพื่อประกอบการพิจารณา

(๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด  ๆใบระหว่างพระอาทีตย์ขึ้นและพระอาพิตอ์ตก หรือในณลา 
ทำการเพ ื่อตรวจสอบ หรือควบคุมเพ ื่อ'ให้เป ็น'ไฟ ้ตามข้อบัญญัติบ ีหรือตามพระราขบัญญัติการสาธารณสุข 
พ .ศ .๒๔๓๔และแก้เขเพิ่มเติม (ฉบบท่ี ๒) พ.ศ.๒๔๔๐ ในการm ห้มีอำนาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือ1■ รืยกหนังสือ 
หรือ^หลักร-าบที่เกี่ยวข้องรากเจ้าของหรือผู้ครอนครองสกานา'นาเ ^ «  1,.,

(๓) แ บ ะ น ำ 'โ ห ้เจ ้าข อ งส ัต ว ์ป ฎ ่พ ๊พ ร ท 'ร อ พ าม ซ ้อ ฟ ้ญ ญ ัร พ ิอ ^ม พ ร ะ ^ '» น ัญญ ้
บ 18พ พ รํ  ๗ อ ิ̂ ฟ๒่rtB

พ ^ อ อ า ย ั^ ๗ *  ท ^ พ * แ -
การดำเนินคดีหรือเพื่อนำไฟ้ท็าลายในกรฟ้จำเปีน

/ (๔) เกินหรือนำ-



-๖-

(๕) เก็บหรือนำสินค้าหรือสิงของใด  ๆ ที่สงสัยว่าไม่ถูกสุขลักษณะ หรืออาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญจาก 
อาคารหรือสถานทีใด  ๆ เป็นปริมาณพอสมควร เพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอนไดโดยไม่ต้องใข้ราคา

ให้เจ้าพนักงาบห้องถินมีอำนาจแต่งตังข้ๅราขกๅรหรื0พนักงๅบต่ๆหห้0งกิ่ห เพ ื่0ให้ปฏิบัติหนัาที่ 
ตามวรรคหนีง ในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลน้านร่อม ในเรื่องใดเรืองหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ไต้

หมวด ๕ 
บทกำหนดโทษ

ข้อ ๑๘ ผู้ใดฝ่า'รุ!นหรือ'k 1ปฏิ1ไตตาง.เข้อนัญajตินี้ให้เจ้าพนักงาบห้องถิ่นมีอำนาจปรับ'ได้ ตามอัตราที่เจ้า 
พนักงานห้องถิ่นพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ต้องไม่เกินค่าปรับตามที่พระราชบัญญ้ตการสารารณสุข พ•ศ- ๒๕๓£ 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ กำหนดไว้

ข้อ ๑๙ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม เป็นผู้รักษาการให้1นJนใบีตามบ้0 บ้ญสุ่!ติ 
และให้มีอำนาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำลัง เพือปฏิบตการให้เปนไปต'ในชอนญญตน

ประกาศ ณ วันที่b fo  เดือน ธันวาคม พ■ ศ- ๒๕๕๘

(ลงนาม) rr>u
(นายลัมภาษ อยู่พร้อม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำนลบ้านร่อม

(ลงนาม}
( นายวิทิต ป ีนน ิกร) 

นายอำเภอท่าเรือ


