
ข้อบัญญัติ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 

เรื่อง   การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.  ๒๕61 
----------------------------------- 

 
   โดยที่เป็นการสมควร  ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว เรื่อง การควบคุม
 การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์   

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่  ๕) 
พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ
มาตรา ๕8 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕60 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว โดย
ความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว และโดยเห็นชอบของนายอ าเภอโชคชัย จึงตรา
ข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 
   ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้  เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว  เรื่อง  การ

 ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.  ๒๕61” 
   ข้อ ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ตั้งแต่เมื่อได้
 ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาวแล้ว หกสิบวัน 

   ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้
 ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ  ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ  และให้
มีอ านาจออกกฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

----------------- 
  ข้อ  5  ในข้อบัญญัตินี้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาวหรือผู้ที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 

         “เจ้ าพนักงานสาธารณสุข”หมายความว่ า   เจ้ าพนักงานซึ่ ง ได้ รับการแต่ งตั้ งจาก   
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และตาม
 ข้อบัญญัตินี้ 

“การเลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแล เอาใจใส่ บ ารุงรักษา  
ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 

“การปล่อยสัตว์”  หมายความว่า  การสละการครอบครองสัตว์  หรือปล่อยให้สัตว์อยู่นอก
สถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม 

“เจ้าของสัตว์”  หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
“สถานที่เลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  คอกสัตว์  กรงสัตว์  ที่ขังสัตว์  หรือที่เลี้ยงสัตว์อ่ืนที่มี

การควบคุมของเจ้าของสัตว์ไม่ว่าจะมีขอบรั้วหรือไม่ 
“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน  และ

ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้ 



  ข้อ 6 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าลาดขาว  เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  ดังนี้ 

(๑)  ช้าง    (๑๓)  สุนัข  
(๒)  ม้า     (๑๔)  แมว 
(๓)  ลา ล่อ    (๑๕)  งู   
(๔)  โค     (๑๖)  จระเข ้     
(๕)  กระบือ    (๑๗)  นก   
(๖)  สุกร    (๑๘)  ปลา    

 (๗)  แพะ    (๑๙)  กระต่าย     
(๘)  กบ     (๒๐)  หน ู              
(๙)  กวาง    (๒๑)  สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและ 
(๑๐) ห่าน    คุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้
 (๑๑)  เป็ด    (๒๒)  สัตว์ที่เป็นพาหะน าโรคหรือมีผลกระทบ 
(๑๒)  ไก ่    ต่อสุขภาพอนามัยหรือเป็นอันตรายต่อประชาชน

       ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกประกาศก าหนดจ านวน  ประเภท  หลักเกณฑ์  วิธีการ 

ชนิด และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยงเพ่ิมเติม  ทั้งนี้โดยอาจควบคุมการเลี้ยงสัตว์เฉพาะในเขต
ท้องที่ใดท้องทีห่นึ่ง  หรือเต็มพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 

  ข้อ  7  ห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ตาม ข้อ  6 ในพ้ืนทีซ่ึ่งเป็นที่หรือทางสาธารณะ  เช่น บริเวณ
ถนนสาธารณะทุกสาย บริเวณแม่น้ าทุกสาย บริเวณสถานที่ราชการทุกแห่ง เช่น ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าลาดขาว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลท่าลาดขาว  เป็นต้น 

 ข้อ  8  นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว  เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขดัง ต่อไปนี้ 

 (๑)  จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภท  และชนิดของ
สัตว์  และมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์  มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ  มีระบบการ
ระบายน้ าและบ าบัดของเสียที่เกิดข้ึนอย่างถูกสุขลักษณะ      

(๒)  รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ  จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจ า
ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสม หมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็น รบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

 (๓)  เมื่อสัตว์ตายลง เจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพ่ือ
ป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็น
เหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ า 
  (๔)  จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์  เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจาก
สัตว์ 

 (๕)  ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน  ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์  โดย
ปราศจากการควบคุม  กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรง ที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์
และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 

 (๖)  ไม่เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
(๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุร าคาญต่อผู้อ่ืน 

 



(๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
รวมทั้งข้อบังคับ  ระเบียบ และค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 
 

            
หมวด  ๒ 

การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
…………………….. 

 ข้อ  9  กรณีการเลี้ยงสัตว์  ซึ่งด าเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์  หรือเลี้ยงสัตว์
เป็นจ านวนมาก  เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ  8  อย่างเคร่งครัด  เพ่ือการดูแล
สภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์  และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค
หรือเหตุร าคาญอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์  ดังนี้ 

 (๑)  การดแูลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์ ต้องท ารางระบายน้ า  รับน้ าโสโครก
ไปให้พ้นจากท่ีนั้น  โดยสะดวกและเหมาะสม 

 (๒)  การระบายน้ าเสียต้องไมใ่ห้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้แหล่งน้ าสาธารณะ 
 (๓)  ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บหรือบ าบัดน้ าเสียให้เหมาะสม  ทั้งนี้  ต้องไม่ท าให้เกิดกลิ่นเหม็น

จนสร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 
 (๔)  ต้องท าความสะอาด  กวาดล้างสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ 
 (๕)  ต้องรักษาสถานที่  อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวัน  แมลงสาบ ยุง  หรือสัตว์น าโรคอ่ืน ๆ  

และต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์  เครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ              
          (๖)  ต้องมีท่ีรองรับมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะจ านวนเพียงพอ 
 ข้อ  10  หลังจากท่ีข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้  ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตามข้อ  9  ต้องได้รับ

ความยินยอมจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้น  ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าสถานที่เลี้ยงสัตว์นั้นเป็นบริ เวณที่

โปร่ง  อากาศถ่ายเทสะดวก มีต้นไม้ให้ร่มเงาพอสมควร  ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน  ศาสนสถาน โบราณสถาน  
สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่ของราชการอ่ืน ๆ  ในระยะที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพ  และไม่ก่อเหตุ
ร าคาญต่อชุมชน  โดยก าหนดเวลาและต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวและแหล่งน้ าสาธารณะในระยะ
ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ส าหรับสถานประกอบการเลี้ยงสัตว์น้อยกว่า  ๕๐  ตัว  ต้องมีระยะห่างในระยะที่ไม่
ก่อให้เกิดความร าคาญต่อชุมชนใกล้เคียง 

 (๒) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์  ตั้งแต่  ๕๐ - ๕๐๐ ตัว  ต้องมีระยะห่างไม่น้อย
กว่า  ๕๐๐  เมตร   

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

 (๔) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์  กว่า   ๑,๐๐๐ ตัวขึ้นไป  ต้องมีระยะห่างไม่น้อย
กว่า   ๒ กิโลเมตร 

(5) ก าหนดให้เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ห้ามปล่อยสัตว์หรือเลี้ยงสัตว์บนถนนสาธารณะ
และถนนในหมู่บ้าน 

 ผู้ขออนุญาตดังกล่าวให้ยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่ก าหนดพร้อม
ด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้อย่างละ  ๑  ชุด 

 (๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 (๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 



 (๓)  หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน 
 (๔) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการ  

พิจารณา 
 ข้อ  ๑1  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็นโรค  อันอาจเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพของบุคคลทั่วไป  ให้เจ้าของสัตว์แยก หรือกักสัตว์นั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้า
พนักงานสาธารณสุขทราบ  และต้องปฏิบัติตามค าแนะน าโดยเคร่งครัด 

 
            

หมวด  ๓ 
การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

                                              ……………………………….. 
 ข้อ  ๑2  ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น  ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข  พบสัตว์ในพ้ืนที่ตามข้อ 6  โดยไม่ปรากฏเจ้าของ  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข   มีอ านาจจับสัตว์และน าสัตว์ไปกักไว้ในที่
ส าหรับสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน  หรือกรณีสัตว์นั้นอาจเป็นอันตรายต่อ
ประชาชน  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควร ในระหว่างการจับสัตว์  หาก
สัตว์วิ่งหนีหรือเกิดอุบัติเหตุอ่ืนใดต่อสัตว์ก็ตาม  หากเป็นเหตุที่โดยพฤติการณ์ต้องเกิดขึ้นและเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว จะไม่รับผิดชอบต่อ
ความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 

  กรณีตามวรรคหนึ่ง  ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นต่อบุคคลที่สาม  อันเนื่องมาจากการกระท า
ดังกล่าว  บุคคลที่สามย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว จะพิจารณา
ไล่เบี้ยความผิดตามข้อเท็จจริง 

  ข้อ  ๑3  เมื่อได้จับสัตว์มากักไว้ตามความในข้อ  ๑2   เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะปิดประกาศ
แจ้งให้เจ้าของทราบและให้มารับสัตว์คืนไปภายในสิบห้าวัน  นับตั้งแต่วันที่ได้จับสัตว์มากักไว้  โดยประกาศไว้ 
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว หรือที่เปิดเผย   

  เมื่อพ้นก าหนดเวลาตามวรรคก่อนแล้ว  ไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของ  ให้สัตว์นั้น
ตกเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 

  ข้อ  ๑4  กรณีที่กักสัตว์ไว้  อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืน หรือต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเกินสมควร  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามสมควรแก่กรณี  ก่อนถึง
ก าหนดสิบห้าวันก็ได้  เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาด  เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขาย
ทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้ว  ให้เก็บรักษาเงินนั้นไว้แทนสัตว์ที่จ าหน่ายไป 

  กรณีสัตว์นั้นตายหรือเจ็บป่วยหรือไม่สมควรจ าหน่ายต่อไป  หรือเป็นโรคติดต่อที่อาจเป็น
อันตรายแก่สัตว์อ่ืน ๆ หรือเม่ือสัตวแพทย์หรือปศุสัตว์อ าเภอได้ตรวจสอบและให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร
แล้ว  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 

  ข้อ  ๑5  สัตว์ใดที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกักไว้  ในกรณีที่เจ้าของสัตว์แสดงหลักฐานรับคืนไป  
ภายในก าหนดตามข้อ  ๑3  เจ้าของสัตว์จะต้องเสียค่าเลี้ยงดูตามจ านวนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จ่ายจริง  

  ข้อ  ๑6  หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้อง  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  
๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม หรือข้อบัญญัตินี้หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้เจ้าของสัตว์แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้  และถ้าเจ้าของสัตว์ไม่แก้ไข
หรือถ้าการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์นั้นจะก่อให้เกิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ



สุขภาพของประชาชนนอกจากจะต้องระวางโทษปรับตามข้อบัญญัตินี้แล้ว  ให้       เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อ านาจจับสัตว์  และน าสัตว์ไปกักไว้ในที่ส าหรับกักสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะสั่งให้ผู้นั้นหยุดเลี้ยงสัตว์ทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจาก
อันตรายแล้วก็ได้ 

  ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้ก าหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งไว้
ตามสมควร  แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  เว้นแต่เป็นกรณีมีค าสั่งให้หยุดด าเนินการทันที 

  ข้อ  ๑7  กรณีการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน 
ร าคาญต่อผู้อ่ืน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์ หรือผู้ครอบครองสถานที่
เลี้ยงสัตว์ระงับเหตุร าคาญภายในเวลาอันควร  และถ้าเห็นสมควรจะให้กระท าโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุร าคาญนั้น  
หรือสมควรก าหนดวิธีการเพ่ือป้องกันมิให้มีเหตุร าคาญนั้น  หรือสมควรก าหนดวิธีการเพ่ือป้องกันมิให้มีเหตุ
ร าคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตให้ระบุไว้ในค าสั่งนั้น 
 

หมวด  ๔ 
    อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

             .............................. 
  ข้อ  ๑8  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ

ข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง  หรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือ 

หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 
(๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือใน

เวลาท าการเพ่ือตรวจสอบ หรือควบคุมเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการนี้ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือหรือหลักฐาน ที่เก่ียวข้องจากเจ้าของหรือ
ผู้ครอบครองสถานที่นั้น 
                   (๓) แนะน าให้เจ้าของสัตว์ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติหรือตามพระราชบัญญัติผู้ได้รับ
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือ
ตามข้อบัญญัตินี้ 
                    (๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพ่ือประโยชน์
ในการด าเนินคดีหรือเพ่ือน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 
                 (๕) เก็บหรือน าสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าไม่ถูกสุขลักษณะ หรืออาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ
จากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เป็นปริมาณพอสมควร เพ่ือเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบได้โดยไม่ต้องใช้ราคา 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   เพ่ือให้ปฏิบัติ
หนา้ที่ตามวรรคหนึ่ง ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็
ได ้

        
 
 
 
 
 
 
 



     
    หมวด ๕ 

                บทก าหนดโทษ 
                                .............................. 
 

 ข้อ  ๑9 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจปรับได้  
 ตามอัตราที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นสมควร  ทั้งนี้ต้องไม่เกินค่าปรับตามที่พระราชบัญญัติการ
 สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดไว้ 

  
 
 

ประกาศ  ณ  วันที่      เดือน ........................ พ.ศ. ๒๕61 
   
 

 
(ลงนาม)     
             (นางสุนันทา  อยู่วิวัฒน์.) 

 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 

 
      เห็นชอบ 
 

 
(ลงนาม)       
            ( นายบัลลังก์  ไวทย์ศิริ ) 
               นายอ าเภอโชคชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
บัญชีอัตราค่าปรับ และค่าเลี้ยงดูสัตว์ 

 ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดาว เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2561 
สัตว์ใดที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกักไว้ในกรณีท่ีเจ้าของสัตว์รับคืนไป เจ้าของสัตว์จะต้องเสียค่าปรับและค่าเลี้ยงดูใน

อัตราดังต่อไปนี้ 
อัตราค่าปรับ 
ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

๑ 
๒ 
๓  
 

ช้าง                                                   เชือกละไม่เกิน 
ม้า โค กระบือ                                       ตัวละไม่เกิน 
สุนัข สุกร แพะ แกะ                                ตัวละไม่เกิน 

๕๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
อัตราค่าเลี้ยงดู 
ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

๑ 
๒ 
๓  
 

ช้าง                                              เชือกละ ไม่เกิน 
ม้า โค กระบือ                                 ตัวละไม่เกิน 
สุนัข สุกร แพะ แกะ                          ตัวละไม่เกิน 

๑๐๐ บาท/วัน 
 ๕๐ บาท/วัน 
 ๒๐ บาท/วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


