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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 

หลักการ 
 

เพื่อเป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ เพื่อมิ
ให้ก่อให้เกิดเหตุร าคาญและป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  จึง
ได้จัดท าข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
      เหตุผล 
 
  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า เป็นชุมชนท่ีมีขนาดใหญ่ มีการขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว  และมีการเลี้ยงสุนัขและแมวเป็นจ านวนมาก  ซึ่งในบางครั้งเจ้าของสุนัขและแมวยังไม่มีความ
ตระหนักในเรื่องการดูแล  รักษาเลี้ยงดูและการควบคุมการปล่อยสุนัขและแมว  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสุนัข
กัดท าร้ายผู้อ่ืนท่ีมิใช่เจ้าของหรืออาจเกิดโรคติดต่อจากสุนัขหรือแมวสู่คน เพื่อเป็นการดูแลรักษาสุขภาวะ
ความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้าให้ดีขึ้น  ป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ี
เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนจากการเลี้ยงสัตว์ ควบคุมโรคระบาด  มลภาวะและสภาพแวดล้อมเป็นพิษและก าหนด
มาตรการในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  จึงได้ตราข้อบัญญัติเรื่องนี้ขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสตัว์ พ.ศ. 2561 

……………………………….. 
 
  โดยที่เห็นเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2561 ขึ้นบังคับใช้ 
 

 อาศัยความในมาตรา  71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม       
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ได้รับความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า และนายอ าเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จึงตราข้อบัญญัติ ไว้ดังต่อไปนี้   
 

  ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2561” 

  ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับ  เมื่อพ้นก าหนดเวลา 7 วัน นับแต่วันประกาศโดยเปิดเผย ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเป้า ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ ก าหนดไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

  ข้อ ๔ ข้อบัญญัตินี้  มิให้ใช้บังคับแก่ 

   1.  การเลี้ยงและปล่อยสัตว์ของทางราชการ 

   2.  การเลี้ยงสัตว์ของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตราต่อสุขภาพ 
 

  ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 

          “สัตว”์ หมายถึง  สุนัขและแมว 

          “การเลี้ยงสัตว์” หมายถึง การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่บ ารุงรักษาตลอดจนให้
อาหารเป็นอาจิณ 

“การปล่อยสัตว์” หมายถึง  การสละการครอบครองหรือปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงโดย
ปราศจากการควบคุม 

“เจ้าของสัตว์” หมายถึง  ผู้ครอบครองสัตว์  แต่ไม่รวมถึงผู้ให้อาหารสัตว์เป็นประจ า 
 

“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายถึง กรง ที่ขัง หรือที่เลี้ยงอ่ืนที่มีการควบคุมของเจ้าของสัตว์ 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายถึง สถานที่หรือทางซึ่งไม่ใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรร่วมกันได้ 

 

“สิ่งปฏิกูล” หมายถึง  อุจาระหรือปัสสาวะและสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกมีกลิ่นเหม็น 

 
           / สัตว์ควบคุม… 
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“สัตว์ควบคุมพิเศษ”  หมายถึง 

    1. สุนัขสายพันธุ์ที่ดุร้าย  เช่น  ร็อตไวเลอร์  (Rottweiller) , พิทบูลเทอเรีย (Pitbull terrier) , 
บูลเทอเรีย (Bullerrier), บางแก้ว, โดเบอร์แมน, ฟิล่า, อัลเซเชี่ยน (เยอรมันเชฟเพิร์ด), มาสทิสต์, เชาเชา, อลาสกัน มารมิวท์ 
หรือสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันกับที่กล่าวมาท้ังหมดหรือลูกผสมสายพันธุ์ดังกล่าว 

    2. สัตว์ที่มีประวัติท าร้ายคนหรือพยามท าร้ายคน  โดยมีหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

      3. สัตว์ที่มีพฤติกรรมไล่ท าร้ายคนหรือสัตว์  โดยปราศจากการยั่วยุ 

    4. สัตว์ที่มีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 

   “การขึ้นทะเบียน”  หมายถึง  การน าเอกสารที่เกี่ยวกับสุนัขหรือแมวที่จดทะเบียนไว้แล้ว
แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐาน 

       “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 

   “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายถึง  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายถงึ เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราช- 
บัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 

       ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออก
ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นตามข้อบัญญัตินี้      

 
หมวดที ่1 
บททั่วไป 

 

         ข้อ 7 ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะ หรือในที่อ่ืนใดที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ 
ก าหนดโดยเด็ดขาด 

         ข้อ 8 เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน
ในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ให้พ้ืนที่ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ดังนี้  (ออกตามความในมาตรา 29 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535)  

(8.๑) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์โดยเด็ดขาด 

            1. พื้นที่ผังเมืองประกาศเป็นเขตพาณิชย์กรรมและเขตประชากรหนาแน่น 

 2. ผืนที่ผังเมืองประกาศเป็นประเภทอนุรักษ์เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

        3. สถานที่ท่องเที่ยว 

  (8.2) ให้พ้ืนที่นอกจากที่ระบุในข้อ (8.1) ห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ จ านวนไม่เกิน 15 ตัว 

                      (8.๓) ให้พื้นที่อยู่อาศัยไม่หนาแน่น เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ จ านวนไม่เกิน  30  ตัว 
 

 

 

                / ต้องมีการ... 
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ต้องมีการปฏิบัติภายใต้มาตรการดังนี้ 

             ๑. สถานที่ตั้ง 

                    1.๑ ต้องตั้งอยู่ในสถานที่ท่ีไม่ก่อเหตุร าคาญให้กับผู้อาศัยอยู่ใกล้เคียง 

                     1.๒ ต้องมีบริเวณเลี้ยงสัตว์ซึ่งกั้นเป็นสัดส่วนและให้อยู่ห่างเขตที่ดินสาธารณะ ทางน้ าสาธารณะ
หรือที่ดินต่างเจ้าของ และมีที่ว่างอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งใดปกคลุมโดยรอบบริเวณเลี้ยงสัตว์นั้นไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร 
ทุกด้าน  เว้นแต่ด้านที่มีแนวเขตท่ีดินติดต่อกับที่ดินของผู้เลี้ยงสัตว์ประเภทเดียวกัน 

             ๒. อาคารและส่วนประกอบ 

                      2.๑ อาคารต้องเป็นอาคารเอกเทศและมั่นคงแข็งแรงมีลักษณะเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์ประเภทนั้นๆ 
ไม่มีการพักอาศัยหรือประกอบกิจการอ่ืนใด 

                      ๒.2 พ้ืนต้องเป็นพื้นแน่นท าความสะอาดง่ายไม่เฉอะแฉะ 

                       2.๓ หลังคาต้องมีความสูงจากพ้ืนมากพอสมควรและมีช่องทางให้แสงสว่างหรือแสงแดดส่องภายใน
อาคารอย่างทั่วถึง 

                      2.๔ คอกต้องมีการกั้นคอกเป็นสัดส่วนเหมาะสมกับจ านวนสัตว์ไม่ให้สัตว์อยู่กันอย่างแออัด 

                      2.๕ การระบายอากาศต้องจัดให้มีการระบายอากาศถ่ายเทให้เพียงพอ 
 

                   ๓. การสุขาภิบาลทั่วไป 

                      ๓.๑  การระบายน้ า  

                             ๑.  รางระบายน้ า ต้องจัดให้มีรางระบายน้ าโดยรอบตัวอาคาร ให้มีความลาดเอียงเพียงพอให้น้ า
ไหลได้สะดวก 
                           ๒. น้ าทิ้งต้องมีการบ าบัดก่อนระบายลงสู่ทางระบายน้ าแหล่งน้ าสาธารณะหรือในที่เอกชน 
 

                      ๓.๒ การก าจัดมูลสัตว์ ต้องเก็บกวาดมูลสัตว์เป็นประจ าทุกวัน ต้องจัดให้มีที่กักเก็บมูลสัตว์
โดยเฉพาะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นอันเป็นเหตุร าคาญ และต้องไม่เป็นแหล่งเพาะพันธ์แมลงหรือสัตว์น าโรค  

                           ๑. ถ้ามีการสุมไฟไล่แมลงให้สัตว์ต้องไม่ให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อาศัยใกล้เคียง 

                           ๒. ต้องป้องกันเสียงร้องของสัตว์ไม่ให้เป็นเหตุร าคาญแก่ผู้อาศัยใกล้เคียง 

                             3. ต้องควบคุมดูแลไม่ให้สัตว์ออกไปท าความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือท าความเดือดร้อนร าคาญ   
                              แก่ผู้อยู่ใกล้เคียง 

                           4. ต้องรักษาความสะอาดที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 

           / หมวดที่ 2... 
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หมวดที ่2 
การจดทะเบียนสัตว ์

 

         ข้อ 9 ในการจดทะเบียนสัตว์  ให้เจ้าของบ้านหรือเจ้าของสัตว์ที่ครอบครองสัตว์เป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า 60 วันขึ้นไป  ยื่นค าขอใบรับรองการจดทะเบียนและขึ้นทะเบียนสัตว์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเป้า  หรือสถานที่ใดตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
 

         ข้อ 10 ในกรณีที่สัตว์ตายหรือได้พบสัตว์ที่ตายแล้ว  เจ้าของบ้านหรือเจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้อง
แจ้งการตายหรือพบสัตว์ที่ตายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด ภายใน 30 วันนับแต่วันที่
สัตว์ตายหรือพบสัตว์ที่ตาย  เพื่อปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
 

        กรณีที่สัตว์พ้นไปจากการครอบครองของเจ้าของสัตว์ เช่น หาย ยกสัตว์ให้บุคคลอ่ืน เป็นต้น  
เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด  ภายใน 90 วัน  นับแต่วันที่
สัตว์พ้นไปจากการครอบครอง 
 

หมวดที ่3 
การควบคมุการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

 

         ข้อ 11 ในการเลี้ยงสัตว ์ ให้เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อไปนี้ 

        1.  ต้องน าสัตว์ที่มีอายุระหว่าง 2 - 4 เดือน  ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็น   
ครั้งแรกและต้องน าสัตว์ไปฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามที่ก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 
        2.  จัดสถานที่เลี้ยงตามความเหมาะสมของสัตว์โดยมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิต
ของสัตว์มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ  มีระบบการระบายน้ าและการก าจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ  
ทั้งนี้ตามประกาศของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

        กรณีเป็นสัตว์ควบคุมพิเศษจะต้องเลี้ยงในสถานที่  หรือกรงที่สัตว์ไม่สามารถเข้าถึงบุคคล 
ภายนอกได้  และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 

       3.  ควบคุมดูสัตว์มิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อื่น  

       4. รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ  จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจ า 
ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสม หมักหมม  จนเกิดกลิ่นเหม็น  หรือเหล่งเชื้อโรคที่เป็นอันตราย 

       5. ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสัตว์ให้ด ารงชีวิต  อยู่อย่างปกติ  หากเจ้าของสัตว์
ไม่สามารถเลี้ยงดูสัตว์ได้เป็นชั่วคราว  ต้องจัดให้มีผู้ดูแลความเป็นอยู่ให้เป็นปกติ 

      6. จัดให้มีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์  เพ่ือป้องกันอันตราจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ 

      7. ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน  ไม่ปล่อยให้สัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์  โดย
ปราศจากการควบคุม  กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายในอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์และมี
ป้ายเตือนให้ระมัดระวังไว้อย่างชัดเจน 

      8. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 

         / 8. ปฏิบัติการ… 
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         ข้อ 12 ให้เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องก าจัดสิ่งปฏิกูลอันเกิดจากสัตว์ของตนในที่หรือทางสาธารณะ 

         ข้อ 13 เมื่อมีกรณีสงสัยหรือพบว่าสัตว์ที่ตนเลี้ยงไว้มีอาการโรค  เช่น อาการดุร้าย วิ่งเพ่นพ่าน  
กัดสิ่งที่ขวางหน้า หรือเซ่ืองซึม  ซุกตัวในที่มืด  ปากอ้าลิ้นห้อยแดงคล้ า  น้ าลายไหล  เดินโซเซ  ตัวแข็ง  ขาอ่านเปลี้ย  
เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่  ภายใน 24 ชั่วโมง 

          เมื่อสัตว์ซึ่งปรากฏอาการตามวรรคหนึ่ง  กัดหรือท าร้ายบุคคลใด  ให้เจ้าของที่เป็นผู้
ครอบครองสัตว์จับสัตว์นั้น กักขังไว้เพ่ือสังเกตอาการไม่น้อยว่า 10 วัน  และแจ้งอาการสัตว์เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือสัตวแพทย์ของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทราบ 

          เมื่อสัตว์ซึ่งปรากฏอาการตามวรรคหนึ่ง  ตายหรือสงสัยจะเป็นโรคเจ้าของสัตว์ต้องแจ้ง      
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสัตว์แพทย์ของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเพ่ือตรวจหาโรคสัตว์ 

         ข้อ 14 บุคคลใดให้อาหารสัตว์เป็นประจ าหรือครั้งคราวมีหน้าที่สังเกตอาการสัตว์  หากปรากฏ 
กรณีสงสัยว่าสัตว์ดังกล่าว  มีอาการตามข้อ 13 วรรคหนึ่ง  บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่  ภายใน 24 ชั่วโมง   

         ข้อ 15 เมื่อสัตว์ตาย  เจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ เพ่ือป้องกันมิให้เป็น
แหล่งเพาะเชื้อโรค  เพาะพันธุ์แมลงหรือพาหนะน าโรคโดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญและไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในแหล่งน้ า 

         ข้อ 16 เมื่อสัตว์ที่เลี้ยงไว้  มีอาการโรคสัตว์หรือเป็นโรคสัตว์หรือถูกสัตว์ซึ่งเป็นโรคกัดหรือท าร้าย
เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือสัตวแพทย์ของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 

         ข้อ 17 เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องอ านวยความสะดวกหรือไม่กระท าการใดอันเป็นการขัดขวาง
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  และห้ามมิให้บุคคลใดขัดขวางการ
จับสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของในที่สาธารณะ  ทั้งนี้ให้เจ้าของสัตว์หรือบุคคลอื่นใดมีหน้าที่ให้ข้อมูลสัตว์ที่สงสัยว่าจะเป็นโรคสัตว์ 

         ข้อ 18 เมื่อมีประกาศเขตระบาดโรคสัตว์หรือประกาศเขตโรคสัตว์ชั่วคราว ห้ามมิให้ผู้ใด
เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายใน  และเข้า - อออก  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า  เว้นแต่ได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 

         ข้อ 19 ผู้ใดน าสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง  ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

          1. ควบคุมสัตว์ด้วยอุปกรณ์ที่แข็งแรงพอที่จะหยุดยั้งมิให้สัตว์ท าร้ายผู้อื่นหรือท าความ
เสียหายแก่สิ่งของสาธารณะหรือของผู้อื่นได้อย่างทันท่วงที 

          2. กรณีที่เป็นสัตว์ควบคุมพิเศษ  ต้องสวมใส่อุปกรณ์ครอบปากและสายลากจูงที่
แข็งแรงและจัดสายลากจูงสัตว์ห่าจากตัวสัตว์ไม่เกิน 50 เซนติเมตร  
 

หมวดที ่4 
อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

         ข้อ 20 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  ในเขตอ านาจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเป้า  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้  (บัญญัติตามมาตรา 44 วรรคสอง  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. 2535) 
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หมวดที ่5 

บทก าหนดโทษ 
 
 

         ข้อ 21 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อควรปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 
 

 

    ประกาศ  ณ  วันที่  7  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561  

  
 
     (ลงชื่อ)    วัชรินทร์   พงศ์ธีระดุลย์ 
                  (นายวัชรินทร์   พงศ์ธีระดุลย์) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเป้า 
 
 
 

         เห็นชอบ 

 
(ลงชื่อ)        วรศิษย์   พุฒจีบ 
             (นายวรศิษย์   พุฒจีบ) 
           นายอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 
 


