
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลในเตา 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลในเตา  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลในเตา 

และนายอําเภอหวยยอด  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้  เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลในเตา  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลในเตา  นับถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลในเตา 

 “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนพนักงาน

เจาหนาที่ตามขอบัญญัตินี้ 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การมีสัตวไวในครอบครองและดูแลเอาใจใสบํารุงรักษา 

ตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ 

 “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การสละการครอบครองสัตว  หรือปลอยใหอยูนอก 

สถานท่ีเล้ียงสัตวโดยปราศจากการควบคุม 

 “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 

้หนา   ๓๐๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๘๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๕



 “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ท่ีขังสัตว  หรือสถานท่ี 

ในลักษณะอื่นท่ีมีการควบคุมของเจาของสัตว 

 “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

ขอ  ๕ เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ในทองถิ่น  หรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตวในพ้ืนท่ีจึงใหองคการบริหารสวนตําบลในเตา   

เปนเขตควบคุมการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว  ดังตอไปนี้ 

 (๑) สุนัข 

 (๒) แมว 

 (๓) ชาง 

 (๔) โค 

 (๕) กระบือ 

 (๖) แพะ  แกะ 

 (๗) สุกร 

 (๘) ไก  เปด  หาน  นก 

 (๙) จระเข 

 (๑๐) สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  ซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมปาไม 

ขอ  ๖ หามทําการเล้ียงหรือปลอยสัตวท่ีตองควบคุมตามขอ  ๕  ในที่หรือทางสาธารณะ 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลในเตาโดยเด็ดขาด 

ความในวรรคหนึ่ง  ไมใชบังคับแกการเล้ียงสัตว  ดังตอไปนี้ 

 (๑) เพ่ือการรักษาโรคเจ็บปวยหรือสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของสัตว 

 (๒) เพ่ือกิจกรรมใด ๆ  ที่องคการบริหารสวนตําบลในเตา  ประกาศกําหนดพ้ืนที่ 

สวนหนึ่งสวนใดใหเล้ียงโดยมีกําหนดระยะเวลาที่แนนอนเปนการเฉพาะ 

 (๓) เพ่ือการยายถิ่นท่ีอยูของเจาของสัตว 

้หนา   ๓๐๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๘๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๕



ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการปลอยสัตว  เพ่ือการกุศลหรือจารีตประเพณีโดยไดรับอนุญาต 

จากองคการบริหารสวนตําบลในเตา  หรือเพ่ือในพระราชพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนาตามประกาศ 

ของทางราชการ 

ขอ  ๗ เพ่ือประโยชนการควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลในเตา   

ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลในเตา  มีอํานาจออกประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่เล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว

ที่ตองควบคุมตามขอ  ๕  โดยใหมีมาตรการอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

 (๑) กําหนดจํานวน  ประเภท  และชนิดของสัตวที่เล้ียง 

 (๒) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการทําทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว 

 (๓) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการปลอยสัตวตามขอ  ๕ 

ขอ  ๘ นอกจากการเล้ียงสัตวตามปกติวิสัยแลว  เจาของสัตวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

 (๑) จัดใหมีสถานท่ีเล้ียงสัตวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภท  และชนิดของสัตว 

โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ  มีระบบการระบายน้ํา 

และกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

 (๒) รักษาสถานที่เล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปนประจํา 

ไมปลอยใหเปนท่ีสะสมของเชื้อโรค  จนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง 

 (๓) เมื่อสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ   

เพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ท้ังนี้  โดยวิธีท่ีไมกอเหตุรําคาญจากกล่ิน  ควัน   

และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา 

 (๔) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว  เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว 

 (๕) ใหเล้ียงสัตวภายในสถานที่ของตน  ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานที่เล้ียงสัตว   

โดยปราศจากการควบคุม  กรณีเปนสัตวดรุายจะตองเล้ียงในสถานที่หรอืกรงที่บุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตว 

และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

 (๖) ไมเล้ียงสัตวภายในสถานที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

 (๗) ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญตอผูอื่น  ไมกอใหเกิด 

มลพิษตอส่ิงแวดลอม 

้หนา   ๓๐๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๘๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๕



 (๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

รวมทั้งขอบังคับ  ระเบียบ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลในเตา 

ขอ ๙ กรณีการเล้ียงสัตวซึ่งดําเนินกิจการในลักษณะของฟารมเล้ียงสัตว  หรือเล้ียงสัตว 

เปนจํานวนมาก  เจาของสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ  ๘  อยางเครงครัด  เพ่ือการดูแลสภาพ 

หรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชเล้ียงสัตว  และตองปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรค 

หรือเหตุรําคาญอันเกิดจากการเล้ียงสัตว  ดังนี้ 

 (๑) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เล้ียงสัตว  ตองทํารางระบายน้ํา   

รับน้ําโสโครกไปใหพนจากท่ีนั้น  โดยสะดวกและเหมาะสม 

 (๒) การระบายน้ําเสียตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชแหลงน้ําสาธารณะ 

 (๓) ตองจัดใหมีระบบกักเก็บหรือบําบัดน้ําเสียใหเหมาะสม  ทั้งนี้  ตองไมทําใหเกิด 

กล่ินเหม็นจนสรางความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัยขางเคียง 

 (๔) ตองทําความสะอาด  กวาดลางสถานที่เล้ียงสัตวใหอยูในภาวะอันดีเสมอ 

 (๕) ตองรักษาสถานที่  อยาใหเปนท่ีเพาะพันธุแมลงวัน  แมลงสาบ  ยุง  หรือสัตวนําโรคอื่น ๆ    

และตองเก็บวัสดุอุปกรณ  เครื่องใชในการเล้ียงสัตวใหเปนระเบียบเรียบรอยเสมอ 

 (๖) ตองมีท่ีรองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

ขอ  ๑๐ หลังจากที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  ผูใดประสงคจะเล้ียงสัตวตามขอ  ๕  ตองไดรับ 

ความยินยอมจากการประชุมประชาคมหมูบาน  และไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้น  ตองปรากฏขอเท็จจริงวาสถานท่ีเล้ียงสัตวนั้นเปนบริเวณที่โปรง   

อากาศถายเทสะดวก  มีตนไมใหรมเงาพอสมควร  ตั้งอยูหางจากแหลงชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน   

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ   ในระยะที่ไมสงผลตอสุขภาพ  และไมกอเหตุรําคาญ 

ตอชุมชน  โดยตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวและแหลงน้ําสาธารณะในระยะ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) สําหรับสถานประกอบการเล้ียงสัตวนอยกวา  ๕๐  ตัว  ตองมีระยะหางในระยะ 

ที่ไมกอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง 

 (๒) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตว  ตั้งแต  ๕๑  -  ๕๐๐  ตัว  ตองมีระยะหาง 

ไมนอยกวา  ๕๐๐  เมตร 

้หนา   ๓๐๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๘๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๕



 (๓) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตว  กวา  ๕๐๐  -  ๑,๐๐๐  ตัว  ตองมีระยะหาง 

ไมนอยกวา  ๑  กิโลเมตร 

 (๔) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตว  กวา  ๑,๐๐๐  ตัวขึ้นไป  ตองมีระยะหาง 

ไมนอยกวา  ๒  กิโลเมตร 

ผูขออนุญาตดังกลาวใหย่ืนคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบและเงื่อนไขท่ีกําหนด 

พรอมดวยหลักฐาน  ดังตอไปนี้  อยางละ  ๑  ชุด 

 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

 (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

 (๓) หนังสือแสดงความเปนเจาของที่ดิน 

 (๔) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติม   

เพ่ือประกอบการพิจารณา 

ขอ  ๑๑ ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยวาสัตวท่ีเล้ียงนั้นเปนโรคอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ของบุคคลทั่วไปใหเจาของสัตวแยก  หรือกักสัตวนั้นไวตางหาก  และแจงใหเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือเจาพนักงานสาธารณสุขทราบ  รวมถึงตองแจงใหสัตวแพทยของหนวยงานราชการทราบ   

และตองปฏิบัติตามคําแนะนําโดยเครงครัด 

ขอ  ๑๒ ในกรณีที่ เจาพนักงานทองถิ่น  ผู ท่ี ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น   

หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  พบสัตวในพ้ืนที่ตามขอ  ๕  โดยไมปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่น   

ผูท่ีไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  มีอํานาจจับสัตวและนําสัตว

ไปกักไวในที่สําหรับสัตวท่ีเจาพนักงานทองถิ่นจัดไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน  หรือกรณีสัตวนั้น 

อาจเปนอันตรายตอประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควร   

ในระหวางการจับสัตว  หากสัตววิง่หนีหรือเกดิอบุัตเิหตอุื่นใดตอสัตวก็ตาม  หากเปนเหตุที่โดยพฤติการณ 

ตองเกิดขึ้นและเจาพนักงานทองถิ่นไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว  ทางองคการบริหารสวนตําบลในเตา 

จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ  ทั้งส้ิน 

กรณีตามวรรคหนึ่ง  ถาความเสียหายเกิดขึ้นตอบุคคลท่ีสาม  อันเนื่องมาจากการกระทําดังกลาว   

บุคคลที่สามยอมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายได  โดยองคการบริหารสวนตําบลในเตาจะพิจารณาไลเบี้ยความผิด 

ตามขอเท็จจริง 

้หนา   ๓๐๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๘๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๕



ขอ  ๑๓ เมื่อไดจับสัตวมากักไวตามความในขอ  ๑๒  เจาพนักงานทองถิ่นจะปดประกาศ 

แจงใหเจาของทราบและใหมารับสัตวคืนไปภายในสิบหาวัน  นับตั้งแตวันที่ได จับสัตวมากักไว   

โดยประกาศไว  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลในเตา  หรือท่ีเปดเผย 

เมื่อพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแลว  ไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของ  ใหสัตวนั้น 

ตกเปนขององคการบริหารสวนตําบลในเตา 

ขอ  ๑๔ กรณีท่ีกักสัตวไว  อาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น  หรือตองเสียคาใชจาย 

เกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามสมควรแกกรณี  กอนถึงกําหนดสิบหาวันก็ได   

เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาด  เมื่อไดหักคาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาดและคาเล้ียงดูสัตวแลว   

ใหเก็บรักษาเงินนั้นไวแทนสัตวที่จําหนายไป 

กรณีสัตวนั้นตายหรือเจ็บปวยหรือไมสมควรจําหนายตอไป  หรือเปนโรคติดตอท่ีอาจเปนอันตราย 

แกสัตวอื่น ๆ  หรือเมื่อสัตวแพทยหรือปศุสัตวอําเภอไดตรวจสอบและใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรแลว   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได 

ขอ  ๑๕ สัตวใดที่เจาพนักงานทองถิ่นกักไว  ในกรณีท่ีเจาของสัตวแสดงหลักฐานรับคืนไป   

ภายในกําหนดตามขอ  ๑๓  เจาของสัตวจะตองเสียคาเล้ียงดูตามจํานวนที่เจาพนักงานทองถิ่นไดจายจริง 

ขอ  ๑๖ หากเจาของสัตวปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

กฎกระทรวง  หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม   

หรือขอบัญญัตินี้หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหเจาของสัตวแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได  และถาเจาของสัตวไมแกไข 

หรือถาการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวนัน้จะกอใหเกดิหรือมเีหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรง 

ตอสุขภาพของประชาชนนอกจากจะตองระวางโทษปรับตามขอบัญญัตินี้แลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจจับสัตว  และนําสัตวไปกักไวในที่สําหรับกักสัตวท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  หรือเจาพนักงานทองถิ่น 

จะส่ังใหผูนั้นหยุดเล้ียงสัตวทันทีเปนการชั่วคราว  จนกวาจะแนใจวาปราศจากอันตรายแลวก็ได 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่งใหกําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตามคําส่ังไวตามสมควร   

แตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน  เวนแตเปนกรณีมีคําส่ังใหหยุดดําเนินการทันที 

้หนา   ๓๐๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๘๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๕



ขอ  ๑๗ กรณีการเล้ียงสัตวในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ  กอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ 

ตอผูอื่น  ใหเจาพนักงานทองถิน่มอีํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของสัตว  หรือผูครอบครองสถานที่เล้ียงสัตว 

ระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันควร  และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุรําคาญนั้น   

หรือสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญนั้น  หรือสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหมี 

เหตุรําคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตใหระบุไวในคําส่ังนั้น 

ขอ  ๑๘ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และขอบัญญัตินี้   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจง 

เปนหนังสือหรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ  หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 (๒) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก   

หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบ  หรือควบคุมเพ่ือใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของ 

หรือผูครอบครองสถานท่ีนั้น 

 (๓) แนะนําใหเจาของสัตวปฏิบัติใหถูกตองตามขอบัญญัติหรือตามพระราชบัญญัติ 

ผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง 

หรือตามขอบัญญัตินี้ 

 (๔) ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน   

เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 

 (๕) เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใด ๆ  ท่ีสงสัยวาไมถูกสุขลักษณะ  หรืออาจกอใหเกิด 

เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เปนปริมาณพอสมควร  เพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบได 

โดยไมตองใชราคา 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตัง้ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ี 

ตามวรรคหนึ่ง  ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลในเตา  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได 

 ขอ  ๑๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจปรับได   

ตามอัตราท่ีเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาเห็นสมควร  ทั้งนี้  ตองไมเกินคาปรับตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม  กําหนดไว 

้หนา   ๓๐๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๘๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๕



ขอ  ๒๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลในเตาเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ 

ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๓  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

บุญธรรม  กี่สุน 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลในเตา 

้หนา   ๓๑๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๘๐    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   เมษายน   ๒๕๖๕


