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หลักการ 

 ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
 
 

เหตุผล 
 เพ่ือประโยชน์รักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือ
ป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่ เกิดจากสัตว์ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ซึ่งพระราชบัญญัติ            
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระทำการได้ จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



(ร่าง) 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

พ.ศ. 2563 

*************************** 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล    
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิม ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา โดยความเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาและ
นายอำเภอสร้างคอม จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563” 
 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 
 “การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่บำรุงรักษาตลอดจนให้อาหาร
เป็นอาจิณ 
 “การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ หรือปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์โดย
ปราศจากการควบคุม 
 “เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
 “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืนที่มีการควบคุม
ของเจ้าของสัตว์ 
 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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 ข้อ 5 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ดังต่อไปนี้ 

(1) สุนัข 
(2) แมว 
(3) ช้าง 
(4) โค 
(5) กระบือ 
(6) แพะ , แกะ 
(7) ม้า 
(8) ลา 
(9) ล่อ 
(10) นก 
(11) ไก ่
(12) เป็ด , ห่าน 
(13)  สุกร 
(14)  สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ 
(15)  สัตว์อ่ืนตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดประเภทและชนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยง

เพ่ิมเติม ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
 ข้อ 6 ห้ามทำการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตามข้อ 5 ในที่หรือทางสาธารณะในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลเชียงดาโดยเด็ดขาด 
 ความในวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับแก่การเลี้ยงสัตว์ดังต่อไปนี้ 

(1) เพ่ือการรักษาโรคเจ็บป่วยหรือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของสัตว์ 
(2) เพ่ือกิจกรรมใดๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ประกาศกำหนดพ้ืนที่ส่วนหนึ่งส่วนใดให้เลี้ยง

โดยมีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนเป็นการเฉพาะ 
(3) เพ่ือการย้ายถิ่นที่อยู่ของเจ้าของสัตว์ 

 ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การปล่อยสัตว์ เพ่ือการกุศลหรือจารีตประเพณีโดยได้รับอนุญาตจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา หรือเพ่ือในพระราชพิธีหรือพีกรรมทางศาสนาตามประกาศของทางราชการ 
 ข้อ 7 เพ่ือประโยชน์การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา ให้นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา มีอำนาจออกประกาศกำหนดเขตพ้ืนที่เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตามข้อ 
5 โดยให้มีมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) กำหนดจำนวน ประเภท และชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง 
(2) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทำทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว์ 
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(3) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์ตามข้อ 6 

 ข้อ 8 นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภท และชนิดของสัตว์โดยมีขนาด
เพียงพอแก่การดำรงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ำและกำจัดสิ่ง
ปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 

(2)  รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจำไม่ปล่อยให้เป็น
ที่สะสมหรือหมักหมม จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

(3)  เมื่อสัตว์ตายลงเจ้าของสัตว์จะต้องกำจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ เพ่ือป้ องกันมิให้เป็น
แหล่งเพาะพันธ์แมลงหรือสัตว์นำโรค ทั้งนี้ โดยวีธีที่ไม่ก่อเหตุรำคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็นเหตุให้เกิดการ
ปนเปื้อนของแหล่งน้ำ 

(4)  จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว์ 
(5)  ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ โดยปราศจากการควบคุม 

กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวัง
โดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 

(6)  ไม่เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 
(7)  ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุรำคาญต่อผู้อ่ืน 
(8)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งข้อบังคับ 

ระเบียบ และคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 
 
 

หมวด 2 
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

 ข้อ 9 กรณีการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งดำเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์เป็นจำนวนมาก
เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ 8 อย่างเคร่งครัด เพ่ือการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของ
สถานที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค หรือเหตุรำคาญอันเกิดจากการ
เลี้ยงสัตว์ ดังนี้ 
 (1) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์ ต้องทำรางระบายน้ำรับน้ำโสโครกไปให้พ้น
จากที่นั้น โดยสะดวกและเหมาะสม 
 (2) การระบายน้ำเสียต้องไม่ให้เป็นที่เดือนร้อนแก่ผู้ใช้น้ำแหล่งสาธารณะ 
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 (3) ต้องจัดให้มีระบบจัดเก็บหรือบำบัดน้ำเสีย ให้เหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นจนสร้าง
ความเดือนร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 

 (4) ต้องทำความสะอาด กวาดล้างถนนที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ 

 (5) ต้องรักษาสถานที่ อย่าให้เป็นที่เพาะพันธ์แมลงวัน แมลงสาบ ยุง หรือสัตว์นำโรคอ่ืนๆ และต้องเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ 

 (6) ต้องมีท่ีรองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะจำนวนเพียงพอ 

 ข้อ 10 หลังจากที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตามข้อ 9 ต้องได้รับความ
ยินยอมจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานที่เลี้ยงสัตว์นั้นต้องเป็นสถานที่โปร่ ง 
อากาศถ่ายเทสะดวก มีต้นไม้ให้ร่มเงาพอสมควร ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน 
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่ของราชการอ่ืนๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และไม่ก่อเหตุ
รำคาญต่อชุมชนโดยต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าว และแหล่งน้ำสาธารณะในระยะดังต่อไปนี้ 
 (1) สำหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์น้อยกว่า 50 ตัว ต้องมีระยะห่างในระยะที่ไม่ก่อให้เกิด
ความรำคาญต่อชุมชนใกล้เคียง 

 (2) สำหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ 50 -500 ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า        
500 เมตร 

 (3) สำหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ 500-1,000 ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า       
1 กิโลเมตร 

 (4) สำหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ 1,000 ตัวขึ้นไป ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า        
2 กิโลเมตร 

 ผู้ขออนุญาตดังกล่าวให้ยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมด้วย
หลักฐานดังต่อไปนี้ อย่างน้อย 1 ชุด 

(1) สำเนาบัตรประชาชน 

(2) สำเนาทะเบียนบ้าน 

(3) หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน 

(4) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น เห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา 

ข้อ 11 ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตราย แก่สุขภาพของบุคคล
ทั่วไป ให้เจ้าของสัตว์ แยก กักสัตว์นั้นไว้ต่างหาก และแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขทราบ 
รวมถึงต้องแจ้งให้สัตวแพทย์ของหน่วยงานราชการทราบ และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำโดยเคร่งครัด 
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หมวด 3 

การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ หรือห้ามเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ 
เฉพาะเขตควบคุมการปล่อยสัตว์ เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือเต็มพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา  

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การปล่อยสัตว์เพ่ือการกุศลตามประเพณี 
ข้อ 13 เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ และสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน มิให้ก่อเหตุรำคาญแก่ผู้อื่น 

ข้อ 14 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข พบสัตว์ในที่หรือ
ทางสาธารณะ ซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา หรือเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ โดยไม่
ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจจับสัตว์และนำสัตว์
ไปกักไว้ในที่สำหรับสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน หรือกรณีสัตว์นั้นอาจเป็น
อันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจทำลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควร 

ในระหว่างการจับสัตว์ หากสัตว์วิ่งหนีเกิดอุบัติเหตุอ่ืนใด ทำให้สัตว์บาดเจ็บ หากเป็นเหตุโดยที่
พฤติการณ์ต้องเกิดขึ้น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบล
เชียงดา จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น 

กรณีตามวรรคสอง ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นต่อบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าวบุคคลที่
สามย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา จะพิจารณาไล่เบี้ยความผิดตาม
ข้อเท็จจริง 

ข้อ 15 เมื่อได้จับสัตว์มากักไว้ตามความในข้อ 14 เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะปิดประกาศแจ้งให้เจ้าของ
ทราบและให้มารับสัตว์คืนไปภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้จับสัตว์มากักไว้ โดยประกาศไว้ที่สำนัก งานองค์การ
บริหารส่วนตำบลเชียงดาหรือที่เปิดเผย เมื่อพ้นกำหนด 30 วันแล้ว ไม่มีผู้ใดมาแสดงตัวเป็นเจ้าของสัตว์ให้สัตว์นั้น
ตกเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา 

ข้อ 16 กรณีที่กักสัตว์ไว้ อาจก่อให้เกิดอันตรายจากสัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืน หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกิน
สมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามสมควรแก่กรณีก่อนถึงกำหนด     30 วัน 
ก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาด เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์
แล้วให้เก็บรักษาเงินนั้นไว้แทนตัวสัตว์ 

กรณีสัตว์นั้นตาย หรือเจ็บป่วยหรือไม่สมควรจำหน่ายต่อไป หรือเป็นโรคติดต่อที่อาจเป็นอันตรายแก่
สัตว์อ่ืนๆ หรือเมื่อสัตวแพทย์ได้ตรวจสอบและให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ
ทำลายได ้
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ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายใน

กำหนด ตามข้อ 14 เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงดูสัตว์ ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
เชียงดา ตามจำนวนที่จ่ายจริงด้วย 

ข้อ 17 หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
กฎกระทรวง หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัตินี้ หรือคำสั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของ
สัตว์แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าเจ้าของสัตว์ไม่แก้ไขหรือถ้าการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์นั้นจะ
ก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะ
สั่งให้ผู้นั้นหยุดเลี้ยงสัตว์ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตราย
แล้วก็ได้ 

 คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้กำหนดระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งไว้ตามสมควร 
แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีทีคำสั่งให้หยุดดำเนินการทันที 

 ข้อ 18 กรณีการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เอกชนหรือทางสาธารณะ ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อ
ผู้อ่ืน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือผู้ครอบครองสถานที่เลี้ยงสัตว์ ระงับ
เหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควร และถ้าเห็นสมควรจะให้กระทำโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุรำคาญนั้น หรือสมควร
กำหนดวิธีการเพ่ือป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตให้ระบุไว้ในคำสั่งนั้น 

 

หมวด 4 

อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ 19 เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
มีอำนาจดังต่อไปนี้ 

(1)  มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทำคำชี้แจงเป็นหนังสือ หรือให้ส่ง
เอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(2)  เข้าไปในสถานที่ใดๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตตก หรือในเวลาทำการเพ่ือ
ตรวจสอบหรือควบคุมเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ ให้มีอำนาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือ หรือ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น 

(3)  ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพ่ือประโยชน์ในการ
ดำเนินคดีหรือเพ่ือนำไปทำลายในกรณีจำเป็น 

(4)  เก็บหรือนำสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ทีสงสัยว่าไม่ถูกสุขลักษณะ หรืออาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญจาก
อาคารหรือสถานที่ใดๆ เป็นปริมาณพอสมควร เพ่ือเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบความจำเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา  

 
 




