
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยไผ 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยไผ  วาดวยการควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยไผ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลหวยไผ  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยไผ 

และนายอําเภอแสวงหา  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยไผ  เรื่อง  การควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยไผ  นับแตวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาแลวเจ็ดวัน 

ขอ  ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  กฎ  ระเบียบ  และ  คําส่ังอื่นใดขององคการบริหาร 

สวนตําบลหวยไผในสวนที่ไดตราไวแลวซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยไผ 

 “พนักงานเจาหนาที”่  หมายความวา  ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตัง้ใหเปนพนักงานเจาหนาที ่

ตามขอบัญญัตินี้ 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 “ผูไดรับแตงตัง้จากเจาพนักงานทองถิน่”  หมายความวา  ขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิน่ 

ซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหวยไผ 

้หนา   ๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



 “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การมีสัตวหรือมีสัตวเล้ียงไวในครอบครองและดูแลเอาใจใส 

บํารุงรักษา  ตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ 

 “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การสละการครอบครองสัตว  หรือปลอยสัตว 

ใหอยูนอกสถานท่ีเล้ียงสัตว  โดยปราศจากการควบคุม 

 “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 

 “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือที่เล้ียงสัตวอื่น

ที่มีการควบคุมของเจาของสัตวไมวาจะมีขอบรั้วหรือไม 

 “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือสัญจรได 

ขอ  ๕ หามเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวประเภทชาง  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุนัข  แมว  สุกร   

เปด  ไก  หาน  ในเขตพ้ืนที่ถนนสาธารณะทุกสายซึ่งองคการบริหารสวนตําบลหวยไผรับผิดชอบดูแล 

การเล้ียงหรือปลอยตามวรรคหนึ่งนั้น  คือกรณีกระทําการเปนประจําเปนอาจิณหรือไมสนใจ

ควบคุมดูแลสัตวจนเขาใจไดวามีการใชพ้ืนที่ถนนสาธารณะเปนที่เล้ียงหรือปลอยสัตว 

ขอ  ๖ ใหเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยไผเปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว   

ดังตอไปนี้ 

 (๖.๑) สุนัข 

 (๖.๒) แมว 

 (๖.๓) โค 

 (๖.๔) กระบือ 

 (๖.๕) แพะ 

 (๖.๖) สุกร 

 (๖.๗) ไก 

 (๖.๘) เปด 

 (๖.๙) หาน 

 (๖.๑๐) ชาง 

 (๖.๑๑) แกะ 

 (๖.๑๒) สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมปาไม 

้หนา   ๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดประเภท  และชนิดสัตวท่ีตองควบคุมการเล้ียงเพ่ิมเติม  ท้ังนี้   

โดยอาจควบคุมการเล้ียงสัตวเฉพาะในเขตทองที่ใดทองที่หนึ่ง  หรือเต็มพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยไผ 

 ขอ  ๗ เพ่ือประโยชนในการควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยไผ 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวท่ีตองควบคุม 

ตามขอ  ๖  โดยใหมีมาตรการอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

 (๗.๑) กําหนดจํานวน  ประเภท  และชนิดของสัตวที่เล้ียง 

 (๗.๒) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการทําทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว 

 (๗.๓) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการปลอยสัตว 

ขอ  ๘ นอกจากการเล้ียงสัตวตามปกติวิสัยแลว  เจาของสัตวจะตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

 (๘.๑) จัดใหมีสถานที่เล้ียงสัตวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภทและชนิดของสัตว   

โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ  มีระบบการระบายน้ํา 

และกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

 (๘.๒) รักษาสถานที่เล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปนประจํา 

ไมปลอยใหเปนท่ีสะสมหมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง 

 (๘.๓) เมื่อสัตวตายลง  เจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ 

เพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ท้ังนี้  โดยวิธีท่ีไมกอเหตุรําคาญจากกล่ิน  ควัน   

และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา 

 (๘.๔) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว  เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรค 

ที่เกิดจากสัตว 

 (๘.๕) ใหเล้ียงสัตวภายในสถานที่เล้ียงสัตวของตน  ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานที่เล้ียงสัตว 

โดยปราศจากการควบคุม  กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเล้ียงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตว 

และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

  (๘.๖) ไมนําสัตวเล้ียงออกมานอกสถานท่ีเล้ียงสัตวของตน  เวนแตเฉพาะ 

เพ่ือการเคล่ือนยายสัตว  และไดปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



 (๘.๗) ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญแกผูอื่น  ไมกอใหเกิดมลพิษ 

ตอส่ิงแวดลอม 

 (๘.๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น   

รวมทั้งขอบังคับ  ระเบียบ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลหวยไผ 

ขอ ๙ กรณีการเล้ียงสัตว  ซึ่งดําเนินกิจการในลักษณะของฟารมเล้ียงสัตวหรือเล้ียงสัตว 

เปนจํานวนมาก  เจาของสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ  ๘  อยางเครงครัด  เพ่ือการดูแลสภาพ 

หรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชเล้ียงสัตว  และตองปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรค   

หรือเหตุรําคาญอันเกิดจากการเล้ียงสัตว  ดังนี้ 

 (๙.๑) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เล้ียงสัตว  ตองทํารางระบายน้ํา 

รับน้ําโสโครกไปใหพนจากท่ีนั้น  โดยสะดวกและเหมาะสม 

 (๙.๒) การระบายน้ําเสียตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําแหลงสาธารณะ 

 (๙.๓) ตองจัดใหมีระบบกักเก็บหรือบําบัดน้ําเสียใหเหมาะสม  ทั้งนี้  ตองไมทําใหเกิด 

กล่ินเหม็นจนสรางความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัยขางเคียง 

 (๙.๔) ตองทําความสะอาด  กวาดลางสถานที่เล้ียงสัตวใหอยูในภาวะอันดีเสมอ 

 (๙.๕) ตองรักษาสถานที่   อยาให เปน ท่ีเพาะพันธุแมลงวัน  แมลงสาบ  ยุง   

หรือสัตวนําโรคอื่น  และตองเก็บวัสดุอุปกรณ  เครื่องใชในการเล้ียงสัตวใหเปนระเบียบเรียบรอยเสมอ 

 (๙.๖) ตองมีท่ีรองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

ขอ  ๑๐ หลังจากที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  ผูใดประสงคจะเล้ียงสัตวตามขอ  ๙  ตองไดรับ 

ความยินยอมจากการประชุมประชาคมหมูบาน  และไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้น  ตองปรากฏขอเท็จจริงวา  สถานที่เล้ียงสัตวนั้นเปนบริเวณที่โปรง   

อากาศถายเทสะดวก  มีตนไมใหรมเงาพอสมควร  ตั้งอยูหางจากแหลงชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน   

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ  ในระยะที่ไมสงผลกระทบตอสุขภาพ   

และไมกอเหตุรําคาญตอชุมชน  โดยตองมีระยะหางจากสถานท่ีดังกลาว  และแหลงน้ําสาธารณะในระยะ   

ดังตอไปนี้ 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



 (๑๐.๑) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวนอยกวา  ๕๐  ตัว  ตองมีระยะหาง 

ในระยะท่ีไมกอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง 

 (๑๐.๒) สําหรับสถานประกอบกิจการเ ล้ียงสัตว   ตั้ งแต   ๕๐  -  ๕๐๐  ตัว   

ตองมีระยะหางไมนอยกวา  ๕๐๐  เมตร 

 (๑๐.๓) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตว  ตั้งแต  ๕๐๑  -  ๑,๐๐๐  ตัว   

ตองมีระยะหางไมนอยกวา  ๑  กิโลเมตร 

 (๑๐.๔) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตว   ตั้ งแต   ๑ ,๐๐๑  ตัวขึ้นไป   

ตองมีระยะหางไมนอยกวา  ๒  กิโลเมตร 

ผูขออนุญาตดังกลาวใหย่ืนคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบและเงื่อนไขท่ีกําหนด   

พรอมดวยหลักฐาน  ดังตอไปนี้  อยางละ  ๑  ชุด 

 ๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

 ๒) สําเนาทะเบียนบาน 

 ๓) หนังสือแสดงความเปนเจาของที่ดิน 

 ๔) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจาพนักงานทองถิ่น  เห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติม 

เพ่ือประกอบการพิจารณา 

ขอ  ๑๑ ในกรณีท่ีมีเหตุควรสงสัยวาสัตวที่เล้ียงนั้นเปนโรคอันอาจเปนอันตรายแกสุขภาพ 

ของบุคคลท่ัวไป  ใหเจาของสัตว  แยก  กักสัตวนั้นไวตางหาก  และแจงใหเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือเจาพนักงานสาธารณสุขทราบ  รวมถึงตองแจงใหสัตวแพทยของหนวยงานราชการทราบ   

และตองปฏิบัติตามคําแนะนําโดยเครงครัด 

ขอ  ๑๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดการเล้ียงหรือปลอยสัตว  หรือหามเล้ียง   

หรือปลอยสัตวเฉพาะเขตควบคุมการปลอยสัตว  เฉพาะในเขตทองที่ใดทองที่หนึ่ง  หรือเต็มพ้ืนที่ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยไผ 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการปลอยสัตวเพ่ือการกุศลตามประเพณี 

ขอ  ๑๓ เจาของสัตวจะตองควบคุมดูแลสัตว  และสถานที่เล้ียงสัตวของตน  มิใหกอเหตุรําคาญ 

แกผูอื่น 
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ขอ  ๑๔ ในกรณีที่ เจาพนักงานทองถิ่น  พนักงานเจาหนาท่ี  เจาพนักงานสาธารณสุข   

พบสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะ  ซึ่งอยูภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยไผหรือเขตควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตวโดยไมปรากฏเจาของ  ให เจาพนักงานทองถิ่นหรือผู ไดรับมอบหมาย 

จากเจาพนักงานทองถิ่น  มีอํานาจจับสัตวและนําสัตวไปกักไวในท่ีสําหรับสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นจัดไว   

เปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน  หรือกรณีสัตวนั้นอาจเปนอันตรายตอประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่น   

มีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควร 

ในระหวางการจับสัตว  หากสัตววิ่งหนีเกิดอุบัติเหตุอื่นใดทําใหสัตวบาดเจ็บ  หากเปนเหตุที่โดยพฤติการณ 

ตองเกิดขึ้น  และเจาพนักงานทองถิ่นไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลวทางองคการบริหารสวนตําบลหวยไผ   

จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้น 

กรณีตามวรรคสอง  ถาความเสียหายเกิดขึ้นตอบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการกระทําดังกลาว 

บุคคลที่สามยอมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายได  โดยองคการบริหารสวนตําบลหวยไผ  จะพิจารณา 

ไลเบี้ยความผิดตามขอเท็จจริง 

ขอ  ๑๕ เมื่อไดจับสัตวมากักไวตามความในขอ  ๑๔  เจาพนักงานทองถิ่นจะปดประกาศ 

แจงใหเจาของทราบและใหมารับสัตวคืนไปภายใน  ๓๐  วัน  นับตั้งแตวันที่ไดจับสัตวมากักไว   

โดยประกาศไวที่สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหวยไผ  หรือท่ีเปดเผยเมื่อพนกําหนด  ๓๐  วันแลว   

ไมมีผูใดมาแสดงตัวเปนเจาของสัตว  ใหสัตวนั้นตกเปนขององคการบริหารสวนตําบลหวยไผ 

ขอ  ๑๖ กรณีที่กักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น  หรือตองเสียคาใชจาย 

เกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามสมควรแกกรณีกอนถึงกําหนด   

๓๐  วันก็ได  เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาด  เมื่อไดหักคาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาด   

และคาเล้ียงดูสัตวแลว  ใหเก็บรักษาเงินนั้นไวแทนตัวสัตว 

กรณีสัตวนั้นตายหรือเจ็บปวยหรือไมสมควรจําหนายตอไป  หรือเปนโรคติดตอท่ีอาจเปนอันตราย 

แกสัตวอื่น ๆ  หรือเมื่อสัตวแพทยไดตรวจสอบและใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรแลว  เจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจทําลายได 

ในกรณีมิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่ง  และเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน 

ภายในกําหนดตามขอ  ๑๔  เจาของสัตวตองเปนผู เ สียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแก   

องคการบริหารสวนตําบลหวยไผตามจํานวนที่จายจริงดวย 

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๕



ขอ  ๑๗ หากเจาของสัตวปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

กฎกระทรวง  หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   

หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นที่กําหนดไวเกี่ยวกับการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังใหเจาของสัตวแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได  และถาเจาของสัตวไมแกไขหรือถาการเล้ียงสัตว   

หรือปลอยสัตวนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังใหผูนั้นหยุดเล้ียงสัตวทันทีเปนการชั่วคราว  จนกวาจะเปนท่ีพอใจ 

แกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ได 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่งใหกําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตามคําส่ังไว 

ตามสมควร  แตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน  เวนแตเปนกรณีมีคําส่ังใหหยุดดําเนินการทันที 

ขอ  ๑๘ กรณีการเล้ียงสัตวในสถานท่ีของเอกชนหรือทางสาธารณะ  กอใหเกิดเหตุเดือดรอน 

รําคาญตอผูอื่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของสัตวหรือผูครอบครอง 

สถานที่เ ล้ียงสัตวระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันควร  และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใด 

เพ่ือระงับเหตุรําคาญนั้น  หรือสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคต 

ใหระบุไวในคําส่ังนั้น 

ขอ  ๑๙ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข   

มีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

 (๑๙.๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจง 

เปนหนังสือหรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ  หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 (๑๙.๒) เขาไปในสถานที่ใด ๆ  ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก   

หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบ  หรือควบคุมเพ่ือใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง 

หรือเรียกหนังสือ  หรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีนั้น 

 (๑๙.๓) ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน   

เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 

 (๑๙.๔) เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใด ๆ  ท่ีสงสัยวาไมถูกสุขลักษณะหรืออาจกอใหเกิด 

เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เปนปริมาณพอสมควร  เพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบ 

ความจําเปนไดโดยไมตองใชราคา 
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ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  พนักงานสวนทองถิ่น  เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ 

ตามวรรคหนึ่ง  ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหวยไผ  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได 

 ขอ  ๒๐ ผูใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบัญญัตินี้  ตองระวางโทษตามบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๒๑ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยไผเปนผูรักษาราชการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๙  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

บุญเชดิ  สิงหหวง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหวยไผ 
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