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ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบางสน
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560
-----------------------------หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
เหตุผล
เพื่อประโยชน์ ในการรั กษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชนใน
ท้องถิ่นและเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ในเขตเทศบาลตาบลบางสน จึงอาศัยอานาจแห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ให้กระทาได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ
จึงตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลตาบลบางสน
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕60
----------------------------------โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.
2535 เทศบาลตาบลบางสน โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลบางสนและผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร จึง
ตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลบางสน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕60
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลบางสน เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ
สานักงานเทศบาลตาบลบางสน แล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
เทศบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลบางสน
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามเทศบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขต
อานาจของเทศบาลตาบลบางสน
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์หรือมีสัตว์เลี้ยงไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่
บารุงรักษา ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ
“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ หรือปล่อยให้สัตว์อยู่นอก
สถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม
“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือ สถานที่เลี้ยงในลักษณะ
อื่นที่มีการควบคุมของเจ้าของสัตว์
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้
ข้อ 5 ห้ามมิให้มีการเลี้ยงสัตว์ชนิดหรือประเภทเหล่านี้ในเขตเทศบาลตาบลบางสนโดยเด็ดขาด
ได้แก่
(๑) งูพิษ และงูที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่คนและสัตว์เลี้ยง
(๒) สัตว์มีพิษและสัตว์ดุร้ายต่าง ๆ
(๓) สัตว์ต้องห้ามตามกฎหมายอื่น ๆ
/ข้อ6 ห้าม...

-2ข้อ 6 ห้ามเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ประเภทช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ ล่อ ลา สุกร สุนัข
แมว สุกร ไก่ ห่าน และนก ในเขตพื้นที่ถนนสาธารณะทุกสายซึ่งเทศบาลตาบลบางสนรับผิดชอบดูแล
การเลี้ยงหรือปล่ อยตามวรรคหนึ่งนั้น คือกรณีกระทาการเป็นประจาเป็นอาจิณ หรือไม่สนใจ
ควบคุมดูแลสัตว์จนเข้าใจได้ว่ามีการใช้พื้นที่ถนนสาธารณะเป็นที่เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
ข้อ 7 เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลบางสน เป็นเขตควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังนี้
(1) ช้าง
(2) ม้า
(3) โค
(4) กระบือ
(5) แพะ
(6) แกะ
(7) ล่อ
(8) ลา
(9) สุกร
(10) สุนัข
(11) แมว
(12) ไก่
(13) ห่าน
(14) นก
(15) สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ ป่าซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกาหนดประเภทและชนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยงเพิ่มเติม ทั้งนี้ โดยอาจควบคุมการ
เลี้ยงสัตว์ เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่งหรือเต็มพื้นที่เทศบาลตาบลบางสน
ข้อ 8 เพื่อประโยชน์ ในการควบคุมการเลี้ ยงหรือ ปล่ อยสั ตว์ในเขตเทศบาลตาบลบางสนให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอานาจออกประกาศกาหนดเขตพื้นที่เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตามข้อ 7 โดย
ให้มีมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดจานวน ประเภท และชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทาทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว์
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์
ข้อ 9 นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิ ดของสัตว์
โดยมีขนาดเพียงพอแก่การดารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้า
และกาจัดสิ่ง ปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ
(๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่ งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจาไม่
ปล่อยให้ เป็นที่สะสมหมักหมม จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
(๓) เมื่อสัตว์ตายลง เจ้าของสัตว์จะต้องกาจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันมิ
ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์นาโรค ทั้งนีโ้ ดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุราคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็นเหตุให้เกิดการ
ปนเปือ้ นของแหล่งน้า
(๔) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์
(๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์โดย
ปราศจาก การควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์และมี
ป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน
(๖) ไม่นาสัตว์เลี้ยงออกมานอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน เว้นแต่เฉพาะเพื่อการเคลื่อนย้ายสัตว์
และได้ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
/(7) ควบคุม ...

-3(๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุราคาญแก่ผู้อื่น หรือไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม
(๘) ปฏิ บั ติก ารอื่น ใดตามค าแนะน าของเจ้า พนัก งานสาธารณสุ ข คาสั่ งเจ้าพนัก งานท้อ งถิ่ น
รวมทั้ง ข้อบังคับ ระเบียบ และคาสั่งของเทศบาลตาบลบางสน
หมวด 2
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
ข้อ 10 กรณีการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งดาเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์เป็น
จานวนมาก เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ 9 อย่างเคร่งครัด เพื่อการดูแลสภาพหรือ
สุขลั กษณะของสถานที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ และต้องปฏิ บัติตามมาตรการเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค หรือเหตุ
ราคาญอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ดังนี้
(1) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์ ต้องทารางระบายน้ารับน้าโสโครกไปให้
พ้นจากที่นั้น โดยสะดวกและเหมาะสม
(2) การระบายน้าเสียต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้าแหล่งสาธารณะ
(3) ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บหรือ บาบัดน้าเสียให้เหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่ทาให้เกิดกลิ่นเหม็นจน
สร้างความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง
(4) ต้องทาความสะอาด กวาดล้างสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ
(5) ต้องรักษาสถานที่ อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวัน แมลงสาบ ยุง หรือสัตว์นาโรคอื่น ๆ และ
ต้องเก็บ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ
(6) ต้องมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะจานวนเพียงพอ
ข้อ ๑1 หลังจากที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตามข้อ 10 ต้องได้รับ
ความยินยอมจากการประชุมประชาคมหมู่บ้านและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น การอนุญาตตามวรรค
หนึ่งนั้น ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าสถานที่เลี้ยงสัตว์นั้นเป็นบริเวณที่โปร่ง อากาศ ถ่ายเทสะดวก มีต้นไม้ให้ร่มเงา
พอสมควร ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่ของ
ราชการอื่น ๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และไม่ก่อเหตุราคาญต่อชุมชน โดยต้องมี ระยะห่างจาก
สถานที่ดังกล่าวและแหล่งน้าสาธารณะในระยะดังต่อไปนี้
(๑) สาหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์น้อยกว่า ๕๐ ตัว ต้องมีระยะห่างในระยะที่ไม่
ก่อให้เกิดความ ราคาญต่อชุมชนใกล้เคียง
(๒) สาหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ ๕๐-๕๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๕๐๐
เมตร
(๓) สาหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ ๕๐๐-๑,๐๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า
๑ กิโลเมตร
(๔) สาหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ ๑,๐๐1 ตัวขึ้นไป ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า
๒ กิโลเมตร
ผู้ขออนุญาตดังกล่าวให้ยื่นคาร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่กาหนดพร้อมด้วย
หลักฐานดังต่อไปนี้ อย่างละ ๑ ชุด
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๓) หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน
/(4) เอกสาร ...

-4(๔) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
พิจารณา
ข้อ ๑2 ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของ
บุคคล ทั่วไป ให้ เจ้ าของสัตว์ แยก กักสัตว์นั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขทราบ รวมถึงต้องแจ้งให้สัตวแพทย์ของหน่วยงานราชการทราบและต้องปฏิบัติตามคาแนะนาโดย
เคร่งครัด
หมวด ๓
รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ข้อ ๑3 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกาหนดการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ หรือห้ามเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ เฉพาะเขตควบคุมการปล่อยสัตว์ เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่งหรือเต็มพื้นที่เทศบาลตาบลบางสน
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การปล่อยสัตว์เพื่อการกุศลตามประเพณี
ข้อ ๑4 เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์และสถานที่ เลี้ยงสัตว์ของตน มิให้ก่อเหตุราคาญแก่
ผู้อื่น
ข้อ ๑5 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข พบสัตว์ในที่
หรือ ทางสาธารณะ ซึ่งอยู่ภายในเขตเทศบาลตาบลบางสน หรือเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ โดยไม่ปรากฏ
เจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจจับสัตว์และนาสัตว์ไปกักไว้
ในที่สาหรับสัตว์ ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน หรือกรณีสัตว์นั้นอาจเป็นอันตรายต่อ
ประชาชน ให้เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นมีอานาจทาลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควร
ในระหว่างการจับสัตว์ หากสัตว์ วิ่งหนีเกิดอุบัติเหตุอื่นใด ทาให้สัตว์บาดเจ็บ หากเป็นเหตุที่โดย
พฤติการณ์ต้องเกิดขึ้น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใ ช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว เทศบาลตาบลบางสนไม่
รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น
กรณีตามวรรคสอง ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นต่อบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการกระทาดังกล่าว
บุคคลที่สามย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ โดยเทศบาลตาบลบางสนจะพิจารณาไล่เบี้ยความผิดตามข้อเท็จจริง
ข้อ ๑6 เมื่อได้จับสัตว์มากักไว้ตามความในข้อ ๑5 เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะปิดประกาศแจ้งให้
เจ้าของทราบและให้มารับสัตว์คืนไปภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ได้จับสัตว์มากักไว้ โดยประกาศไว้ที่สานักงาน
เทศบาลตาบลบางสนหรือที่เปิดเผย เมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันแล้ว ไม่มีผู้ใดมาแสดงตัวเป็นเจ้าของสัตว์ ให้สัตว์นั้น
ตกเป็นของเทศบาลตาบลบางสน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้คืนสั ตว์นั้นแก่เจ้าของสัตว์และ
ได้ชาระอัตราค่าธรรมเนียมการปรับและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสัตว์ตามที่กาหนดไวท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๑7 กรณีที่กักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่น หรือต้องเสียค่าใช้จ่าย
เกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามสมควรแก่กรณี ก่อนถึงกาหนดสามสิบวัน
ก็ได้ เงินที่ได้จาก การขายหรือขายทอดตลาด เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสั ตว์
แล้ว ให้เก็บรักษาเงินนั้นไว้ แทนตัวสัตว์
กรณีสัตว์นั้นตาย หรือเจ็บป่วยหรือไม่สมควรจาหน่ายต่อไป หรือเป็นโรคติดต่อที่อาจเป็นอันตราย
แก่ สัตว์อื่น ๆ หรือเมื่อสัตว์แพทย์ได้ตรวจสอบและให้ความเห็นเป็นลายลักษณะอั กษรแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อานาจทาลายได้
/ในกรณีมิได้...

-5ในกรณีมิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน
ภายใน กาหนดตามข้อ ๑6 หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รับคืนสัตว์นั้น เจ้าของสัตว์ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียมการปรับ และค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสัตว์ตามที่กาหนดไวท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๑8 หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือคาสั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้เจ้าของ
สัตว์แก้ไขหรือปรับปรุงให้ ถูกต้องได้ และถ้าเจ้าของสัตว์ไม่แก้ไขหรือถ้าการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์นั้นจะ
ก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิด อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้ าพนักงานท้องถิ่นจะ
สั่งให้ผู้นั้นหยุดเลี้ยงสัตว์ทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตราย
แล้วก็ได้
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้กาหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคาสั่งไว้ตาม
สมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีมีคาสั่งให้หยุดดาเนินการทันที
ข้อ ๑9 กรณีการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน
ราคาญต่อ ผู้อื่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือผู้ครอบครองสถานที่เลี้ยง
สัตว์ระงับเหตุ ราคาญภายในเวลาอันควร และถ้าเห็นสมควรจะให้กระทาโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุราคาญนั้น หรือ
สมควรกาหนดวิธีการ เพื่อป้องกันมิให้มีเหตุราคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตให้ระบุไว้ในคาสั่งนั้น
หมวด ๔
อานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 20 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข มีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคาหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทาคาชี้แจงเป็นหนังสือ หรือ
ให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้ นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการเพื่อ
ตรวจสอบ หรือควบคุมเพื่อให้ เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ให้มีอานาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือ หรือ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น
(๓) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อประโยชน์ใน
การ ดาเนินคดีหรือเพื่อนาไปทาลายในกรณีจาเป็น
(๔) เก็บหรือนาสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าไม่ถูกสุ ขลักษณะ หรืออาจก่อให้เกิดเหตุราคาญ
จาก อาคารหรือสถานที่ใด ๆ เป็นปริมาณพอสมควร เพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบความจาเป็นได้โดยไม่ต้องใช้
ราคา
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอานาจของเทศบาลตาบล
บางสน ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได้
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