
 

 

ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลหนองฉิม 

เรื่อง   

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว ์

 พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฉิม 

อ าเภอเนินสง่า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

 

 



 

 

 

หลักการและเหตุผล 

ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองฉิม 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรอืปล่อยสัตว์ 

 

 

 

หลักการ 

ให้มีขอ้บัญญัติต าบล เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปลอ่ยสัตว ์พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 

 

เหตุผล 

เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนใน

ท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชือ้โรคที่เกิดจากสัตว์ในเขตองค์การบรหิารสว่นต าบล หนองฉิม  

ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ให้กระท าได้โดยการตราข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัติน้ี 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองฉิม 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรอืปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

******************** 

โดยที่เป็นการสมควรออกขอ้บัญญัติองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิม ว่าดว้ยการควบคุม 

การเลี้ยงสัตว์หรือปลอ่ยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติ

สภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ประกอบมาตรา  ๒๙ แห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข   พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มบีทบัญญัติบางประการ

เกี่ยวกับการจ ากัดสทิธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา  ๒๙ ประกอบกับมาตรา  ๓๒ มาตรา ๓๓ 

มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา  ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระท าได้  

โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิมโดยความเห็นชอบ 

ของสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิมและนายอ าเภอเนินสง่าจึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี ้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติน้ีเรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบรหิารสว่นต าบล หนองฉิม  เร่ือง การควบคุม

การเลี้ยงสัตว์หรือปลอ่ยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับในเขตองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิม  นับตัง้แตไ่ด้ประกาศไว้

ในที่เปิดเผยไปแลว้เจ็ดวัน 

ข้อ ๓ ข้อบัญญัติ ระเบียบ และค าสั่งอื่นใดซึ่งขัดแย้งกับข้อบัญญัติน้ี ให้ใช้ขอ้บัญญัติน้ีแทน 

หมวดที่ ๑ บททั่วไป 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัติน้ี 

“ราชการสว่นท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิม 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิม 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งไดรั้บแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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“ผู้ที่ไดรั้บการแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่าข้าราชการหรือพนักงานสว่น

ท้องถิ่นซึ่งไดรั้บการแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัตกิารตามพระราชบัญญัติกาสาธารณสุข 

พ.ศ.๒๕๓๕ในเขตอ านาจขององค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิม 

 “สัตว์” หมายความว่า สัตว์ทุกชนิดไมว่่าจะเป็นสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ป่าหรือสัตว์ชนิดอื่น ๆ 

สามารถน ามาเลี้ยงได้ และต้องเป็นสัตว์ที่มีเจ้าของ 

“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์ไว้ครอบครองและดูแล เอาใจใสบ่ ารุง ตลอดจนให้

อาหารเป็นอาจิณ 

“เจ้าของสัตว์” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว ์

“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือที่เลี้ยงสัตว์ 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่าสถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์หรอืสัญจรได้ 

ข้อ ๕ ข้อบัญญัติน้ีไมใ่ช้บังคับแก่ 

๑. การเลี้ยงและการปลอ่ยสัตว์ของทางราชการ 

๒. การเลี้ยงสัตว์ของผู้ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ 

ข้อ ๖ ให้เขตองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิม เป็นผูค้วบคุม การเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ 

ดังต่อไปนี้ 

(๑) ช้าง 

(๒) ม้า 

(๓) โค 

(๔) กระบือ 

(๕) สุกร 

(๖) แพะ 

(๗) แกะ 

(๘) ห่าน 

(๙) เป็ด 

(๑๐) ไก่ 

(๑๑) สุนัข 

(๑๒) แมว 

(๑๓) งู 
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(๑๔) จระเข้ 

(๑๕) นก 

(๑๖) ปลาปิรันยา 

(๑๗) สัตว์มีพิษ  และสัตว์ดุร้ายต่าง  ๆให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกประกาศก าหนด

ประเภทและชนิดของสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมเตมิและอาจก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์

หรือปลอ่ยสัตว์เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปลอ่ยสัตว์บางชนิดโดยเด็ดขาด หรือเขตห้ามเลี้ยงสัตว์  และปล่อย

สัตว์บางชนิดเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดหรอืเขตให้เลี้ยงสัตว์หรือปลอ่ยสัตว์บางชนิดโดยต้องอยู่ภายใต้

มาตรการอย่างใดอย่างหน่ึงความในวรรคหน่ึง ไมใ่ช้บังคับแก่การปลอ่ยสัตว์เพ่ือการกุศลตามประเพณี 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดประเภทและชนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยงเพ่ิมเตมิทั้งนีโ้ดย

อาจควบคุมการเลี้ยงสัตว์เฉพาะในเขตท้องที่ใดทอ้งที่หน่ึง หรือเต็มพืน้ที่ องค์การบรหิารสว่นต าบล

หนองฉิม 

  ข้อ ๗ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอ่ยสัตว์ในเขต องค์การบรหิารสว่นต าบล

หนองฉิม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกประกาศก าหนดเขตพืน้ที่เลี้ยงสัตว์หรือปลอ่ยสัตว์ที่ต้อง

ควบคุมตาม ข้อ ๖ โดยให้มีมาตรการอย่างหน่ึงอยา่งใดดังต่อไปนี ้

(๑) ก าหนดจ านวน ประเภท และชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง 

(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขการท าทะเบียนตามประเภทและชนิดของ

สัตว์ 

  (๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขการปลอ่ยสัตว์ 

 ข้อ ๘ นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะตอ้งปฏิบัต ิ ดังต่อไปนี ้

             (๑) จัดให้มสีถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิด

ของสัตว์ โดยมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มี

ระบบการระบายน้ าและก าจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 

                         (๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็น

ประจ าไมป่ลอ่ยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกลเ้คียง 

                       

 



-๔- 

     (๓) เมื่อสัตว์ตายลง เจ้าของสัตว์จะตอ้งก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ

เพ่ือป้องกันมิให้เป็นแหลง่เพาะพันธุ์แมลงหรอืสัตว์น าโรค ทั้งนี ้โดยวิธีที่ไม่กอ่เหตุร าคาญจากกล่ิน ควัน 

และไมเ่ป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหลง่น้ า 

             (๔) จัดให้มกีารสร้างเสริมภูมคิุ้มกันโรคในสัตว์ เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชือ้โรคที่เกิด

จากสัตว์ 

             (๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน ไมป่ลอ่ยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยง

สัตว์โดยปราศจากการควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้า

ไปไม่ถงึตัวสัตว์และมปี้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อยา่งชัดเจน 

  (๖)ไมน่ าสัตว์เลี้ยงออกมานอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน เว้นแตเ่ฉพาะเพ่ือการ

เคลื่อนย้ายสัตว์ และได้ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  (๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้กอ่อันตรายหรือเหตุร าคาญแก่ผูอ้ื่น ไมก่่อให้เกิด

มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

  (๘) ปฏิบัตกิารอื่นใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น รวมทั้งขอ้บังคับ ระเบียบ และค าสั่งขององค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิม 

ข้อ ๙  นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยตามข้อ ๘  เจ้าของสัตว์ยังต้องปฏิบัตดิังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มสีถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคง แข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสัตว์มี 

แสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอมีระบบการระบายน้ าและส่ิงโสโครกที่ถูกสุขลักษณะ 

(๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ 

(๓) ก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ 

(๔) จัดให้มกีารสร้างเสริมภูมคิุ้มกันโรคสัตว์เพ่ือป้องกันมิให้โรคสัตว์ติดต่อคน 

(๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน 

(๖) ไมเ่ลี้ยงสัตว์ในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดห้ามไว้ 

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงน้ันเป็นโรคอันอาจอันตรายแก่สุขภาพของบุคคล

ทั่วไป ให้เจ้าของสัตว์แยกสัตว์น้ันไว้ต่างหาก และแจ้งให้องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิมทราบและ

ต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของสัตวแพทยห์รือผู้ซึ่งไดรั้บมอบหมาย 
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ข้อ ๑๑ เจ้าของสัตว์จะตอ้งควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้เกิดอันตรายหรือเหตุร าคาญแก่ผูอ้ื่น 

ข้อ ๑๒ เมื่อปรากฏว่าสัตว์ถูกปลอ่ยหรือเลี้ยงไว้ โดยไมป่รากฏเจ้าของในที่หรือทางสาธารณะ 

อันเป็นการฝ่าฝืนข้อบัญญัติน้ี เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจจับ และน าสัตว์น้ันมากักไว้ที่ส าหรับกักสัตว์

ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดไว้ 

ข้อ๑๓ เมื่อได้จับและน าสัตว์มากักขังไว้ตามความในข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปิดประกาศ

ไว้ ณ ส านักงานองค์การบรหิารสว่นต าบล หนองฉิม  ให้ผู้เป็นเจ้าของมารับคืนไปภายในเวลา  ๓๐ วัน 

นับแต่วันประกาศ เมื่อพ้นก าหนดแล้ว ยังไมม่ีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของผู้รับสัตว์คืน  ให้สัตว์

น้ันตกเป็นขององค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิม และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจจัดการขายหรือ

ขายทอดตลาดสัตว์น้ันได้แต่ถา้การกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์น้ันหรือตอ้งเสยีค่าใช้จา่ย

เกินสมควร  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดน้ันตามควรแก่กรณีกอ่นถึง

ก าหนดเวลาดังกลา่วก็ได้ เงินที่ไดจ้ากการขาย  หรือขายทอดตลาด  เมื่อได้หักค่าใช้จา่ยในการขายหรือ

ขายทอดตลาดและค่าเลีย้งดูสัตว์แลว้เหลอืเงินจ านวนสุทธิเท่าใดให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์  เพ่ือให้คืนแก่

เจ้าของสัตว์ 

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ปรากฏว่า  สัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกักไว้น้ัน  เป็นโรคตดิต่ออันอาจเป็น

อันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่เจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นกักไว้ เจ้าของสัตว์ต้องเสยีค่า

เลี้ยงดูสัตว์เป็นรายตัว ในอัตราดังต่อไปนี้ 

(๑) ช้าง วันละ ๕๐๐ บาท 

(๒) ม้า โค กระบือ สุกร วันละ ๑๐๐ บาท 

(๓) แพะ แกะ วันละ ๑๐๐ บาท 

(๔) สัตว์อื่น ๆ นอกจาก (๑)-(๓) วันละ ๕๐ บาท 

หมวด ๒ การควบคุมการเลี้ยงสัตว ์

ข้อ ๑๖ กรณีการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งด าเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลีย้งสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์เป็น

จ านวนมาก เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ ๘  และข้อ ๙  อย่างเคร่งครัด 

เพ่ือการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือป้องกัน

อันตรายจากเชือ้โรค หรือเหตุร าคาญอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ดังนี้ 

(๑)การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์ ต้องท ารางระบายน้ ารับน้ า

โสโครกไปให้พ้นจากที่น้ัน โดยสะดวกและเหมาะสม 

 

 



-๖- 

(๒)การระบายน้ าเสียต้องไม่ให้เป็นที่เดอืดร้อนแก่ผูใ้ช้น้ าแหลง่สาธารณะ 

(๓)ต้องจัดให้มรีะบบกักเก็บหรือบ าบัดน้ าเสีย ให้เหมาะสม ทั้งนีต้้องไม่ท าให้เกิดกล่ิน

เหม็นจนสร้างความเดอืดร้อนร าคาญแก่ผูอ้ยู่อาศัยข้างเคียง 

(๔)ต้องท าความสะอาด กวาดล้างสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในภาวะอันดเีสมอ 

(๕)ต้องรักษาสถานที่  อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวัน แมลงสาบ ยุง หรือสัตว์น าโรค

อื่น ๆ และต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบรอ้ยเสมอ 

(๖)ต้องมีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะจ านวนเพียงพอ 

 ข้อ ๑ ๗ หลังจากที่ ข้อบัญญัติน้ีมีผลบังคับใช้ ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตามข้อ ๖ ต้องได้รับ

ความยนิยอมจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  การอนุญาตตามวรรคหน่ึงน้ัน ต้องปรากฏข้อเท็จจรงิว่า สถานที่เลี้ยงสัตว์น้ันเป็น

บรเิวณที่โปรง่ อากาศถ่ายเทสะดวก มีต้นไมใ้ห้ร่มเงาพอสมควร ต้ังอยูห่่างจากแหลง่ชุมชน ศาสนสถาน 

โบราณสถาน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ ในระยะที่ไมส่ง่ผลกระทบ

ต่อสุขภาพ และไมก่่อเหตุร าคาญต่อชุมชน โดยต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าว และแหลง่น้ า

สาธารณะในระยะดังต่อไปนี ้

(๑) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์น้อยกว่า ๕๐ ตัว ต้องมีระยะห่างในระยะที่

ไมก่่อให้เกิดความร าคาญต่อชุมชนใกลเ้คียง 

(๒) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ต้ังแต่ ๕๐-๕๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่างไม่

น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร 

(๓) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ต้ังแต่ ๕๐๐-๑,๐๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่าง

ไมน้่อยกว่า ๑ กิโลเมตร 

(๔) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ต้ังแต่ ๑,๐๐๐ ตัวขึ้นไป ต้องมีระยะห่างไม่

น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร 

ผู้ขออนุญาตดังกล่าวให้ย่ืนค าร้องตอ่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่

ก าหนด พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี ้อย่างละ ๑ ชุด 

๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

๓) หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดนิ 

๔) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น เห็นสมควรเรยีกเพิ่มเติม

เพ่ือประกอบการพิจารณา 
 



-๗- 

ข้อ ๑๘ ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงน้ันเป็นโรคอันอาจเป็นอันตราย แก่สุขภาพของ

บุคคลทั่วไป ให้เจ้าของสัตว์ แยก กักสัตว์น้ันไว้ต่างหาก และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้า

พนักงานสาธารณสุขทราบ รวมถึงต้องแจ้งให้สัตวแพทยข์องหน่วยงานราชการทราบ  และต้องปฏิบัติ

ตามค าแนะน าโดยเครง่ครัด 

หมวด ๓  การรักษาความเป็นระเบียบเรยีบร้อย 

 ข้อ ๑ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดการเลี้ยงหรือปลอ่ยสัตว์ หรือห้ามเลี้ยง หรือ

ปลอ่ยสัตว์เฉพาะเขตควบคุมการปลอ่ยสัตว์ เฉพาะในเขตท้องที่ใดทอ้งที่หน่ึง หรือเต็มพืน้ที่องค์การ

บรหิารสว่นต าบลหนองฉิม 

 ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับแก่การปลอ่ยสัตว์เพ่ือการกุศลตามประเพณี  

 ข้อ ๒๐ เจ้าของสัตว์จะตอ้งควบคุมดูแลสัตว์ และสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน มิให้กอ่เหตุร าคาญ

แก่ผู้อื่น 

 ข้อ ๒๑ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น  พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข พบสัตว์ใน

ที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งอยูภ่ายในเขต องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิม  หรือเขตควบคุมการเลี้ยง

หรือปลอ่ยสัตว์ โดยไมป่รากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น มีอ านาจจับสัตว์และน าสัตว์ไปกักไว้ในที่ส าหรับสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดไว้  เป็นเวลาอยา่ง

น้อยสามสบิวัน หรือกรณีสัตว์น้ันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจท าลาย

หรือจัดการตามที่เห็นสมควร 

  ในระหว่างการจับสัตว์ หากสัตว์วิ่งหนีเกิดอุบัตเิหตุอื่นใด ท าให้สัตว์บาดเจ็บ  หากเป็น

เหตุที่โดยพฤติการณ์ต้องเกิดขึน้ และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว  ทาง

องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิมจะไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสยีหายใดๆที่เกิดขึน้  

  กรณีตามวรรคสอง  ถ้าความเสยีหายเกิดขึน้ต่อบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการ

กระท าดังกล่าวบุคคลที่สามย่อมมีสทิธิเรยีกร้องค่าเสียหายได้ โดย องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิม  

จะพิจารณาไล่เบีย้ความผิดตามข้อเท็จจรงิ 

 

 



-๘- 

 ข้อ ๒๒ เมื่อได้จับสัตว์มากักไว้ตามความในข้อ ๑ ๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะปิดประกาศแจ้งให้

เจ้าของทราบและให้มารับสัตว์คืนไปภายใน ๓๐ วัน นับตัง้แตว่ันที่ไดจ้ับสัตว์มากักไว้ โดยประกาศไว้ที่

องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิมหรือที่เปิดเผย เมื่อพ้นก าหนด ๓๐ วันแลว้ ไมม่ีผู้ใดมาแสดงตัวเป็น

เจ้าของสัตว์ให้สัตว์น้ันตกเป็นขององค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิม 

 ข้อ ๒๓ กรณีที่กักสัตว์ไว้ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์น้ันหรือสัตว์อื่น หรือตอ้งเสยีค่าใช้จา่ย

เกินสมควร  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดน้ันตามสมควรแก่กรณี  ก่อนถึง

ก าหนด ๓๐ วันก็ได ้เงินที่ไดจ้ากการขายหรือขายทอดตลาด เมื่อได้หักค่าใช้จา่ยในการขายหรือขาย

ทอดตลาด และค่าเลีย้งดูสัตว์แลว้ ให้เก็บรักษาเงินน้ันไว้แทนตัวสัตว์ 

  กรณีสัตว์น้ันตาย หรือเจ็บป่วยหรือไมส่มควรจ าหน่ายต่อไป หรือเป็นโรคตดิต่อที่อาจ

เป็นอันตรายแก่สัตว์อื่น ๆ หรือเมื่อสัตว์แพทยไ์ด้ตรวจสอบและให้ความเห็นเป็นลายลักษณะอักษรแล้ว 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายได้ 

  ในกรณีมิไดม้ีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหน่ึง และเจ้าของสัตว์มาขอรับ

สัตว์คืนภายในก าหนด ตามขอ้ ๑ ๓ เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผูเ้สยีค่าใช้จา่ยส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ ให้แก่

องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิมตามจ านวนที่จา่ยจริงด้วย 

ข้อ ๒๔ หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  

กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัติน้ี 

หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือปลอ่ยสัตว์  ให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้เจ้าของสัตว์แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าเจ้าของสัตว์ไมแ่ก้ไขหรือถ้า

การเลี้ยงสัตว์ หรือปลอ่ยสัตว์น้ันจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อ

สุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้น้ันหยุดเลี้ยงสัตว์ทันทีเป็นการช่ัวคราว  จนกว่าจะ

เป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ 

  ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหน่ึง ให้ก าหนดระยะเวลาที่จะตอ้งปฏิบัตติาม

ค าสั่งไว้ตามสมควร แตต้่องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแตเ่ป็นกรณีมีค าสั่งให้หยุดด าเนนิการทันที 

   

 



-๙- 

ข้อ ๒๕ กรณีการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ ก่อให้เกิดเหตุเดอืดร้อน

ร าคาญต่อผู้อื่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือผู้ครอบครอง

สถานที่เลี้ยงสัตว์ระงับเหตุร าคาญภายในเวลาอันควร  และถ้าเห็นสมควรจะให้กระท าโดยวิธีใดเพ่ือ

ระงับเหตุร าคาญน้ัน หรือสมควรก าหนดวิธีการเพ่ือป้องกันมิให้มเีหตุร าคาญเกิดขึน้อีกในอนาคตให้ระบุ

ไว้ในค าสั่งน้ัน 

หมวด ๔  อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

และเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 ข้อ ๒๖ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม ข้อบัญญัติน้ี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข มีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถอ้ยค าหรือแจ้งขอ้เท็จจรงิ หรือท าค าชีแ้จงเป็น

หนังสือ หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการ

พิจารณา 

(๒) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท า

การเพ่ือตรวจสอบ หรือควบคุมเพ่ือให้เป็นไปตาม ข้อบัญญั ติน้ี ให้มีอ านาจ

สอบถามข้อเท็จจรงิหรือเรียกหนังสือ หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้

ครอบครองสถานที่น้ัน 

(๓) ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพ่ือ

ประโยชน์ในการด าเนนิคดีหรอืเพ่ือน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 

(๔) เก็บหรือน าสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าไมถู่กสุขลักษณะ  หรืออาจก่อให้เกิด

เหตุร าคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เป็นปริมาณพอสมควร  เพ่ือเป็นตัวอย่าง

ในการตรวจสอบความจ าเป็นไดโ้ดยไมต้่องใช้ราคาให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ

แตง่ต้ังขา้ราชการ พนักงานสว่นท้องถิ่น เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหน่ึง ในเขต

อ านาจขององค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิมในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือทุกเรื่องก็ได้ 

 

 

 



-๑๐- 

หมวด ๕ บทก าหนดโทษ 

ข้อ ๒๗  ผู้ใดไม่ปฏิบัตติามหรือฝ่าฝืนข้อบัญญัติน้ี ต้องระวางโทษตามบทก าหนดโทษแห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๘ ให้นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิม  เป็นผูรั้กษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ี

และมีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ี 

 

ประกาศ   ณ   วันที ่        /................../.  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

(ลงช่ือ) 

(นายวุฒสิรรค์   ศรีวิเศษ) 

นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองฉิม 

 

 

                                     เห็นชอบ 

              (ลงช่ือ) 

                      (.......................................................) 

                                 นายอ าเภอเนินสง่า 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

รายงานผล 

การด าเนินงานตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า 

ต าบลหนองฉิม  ประจ าปี 2555 
 

 

 
 

 

 

จัดท าโดย 
 

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักปลัด 

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองฉิม 

อ าเภอเนนิสง่า  จังหวัดชัยภูมิ 

 

 



 

 


