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  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนใน
ท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว์และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดือดร้อนร าคาญจากสัตว์ใน
เขตเทศบาลต าบลเขาเจียก ซึ่งตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระท าได้โดย
การตราเป็นเทศบัญญัติ  จึงตราเทศบัญญัตินี้ 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเขาเจียก 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสตัว์ พ.ศ. 2562 

  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเขาเจียกว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือ
ปล่อยสัตว์ในเขตเทศบาลต าบลเขาเจียก 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 50 (3) (4) (9) และมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบ
กับ มาตรา 33 และมาตรา 37 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลเขาเจียกโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลเขาเจียก และ         
ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเขาเจียก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562” 

  ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลเขาเจียก เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย       
ที่ส านักงานเทศบาลต าบลเขาเจียกแล้วเจ็ดวัน 

  ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

  ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรีต าบลเขาเจียก รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอ านาจ
ออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

หมวด 1 
บททั่วไป 

  ข้อ ๕ ในเทศบัญญัตินี้ 

   “การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่บ ารุงรักษา 
ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 

   “การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ หรือปล่อยให้อยู่นอก
สถานที่เลี้ยงสัตว์ โดยปราศจากการควบคุม 



“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
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   “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์  หรือสถานที่ในลักษณะ
อ่ืนที่มีการควบคุมของเจ้าของสัตว์ 

   “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ (บัญญัติตาม ม.๔ พ.ร.บ. สธ.) 

   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลเขาเจียก 

   “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามเทศบัญญัตินี้ 

   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

   “ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
ในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลเขาเจียก 

  ข้อ ๖ เทศบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ 

(๑) การเลี้ยงและปล่อยสัตว์ของทางราชการ 
(๒) การเลี้ยงสัตว์ของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
  ข้อ ๗ ห้ามเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ประเภท ช้าง โค กระบือ ม้า แพะ แกะ สุนัข แมว ห่าน เป็ด 
ไก ่ในเขตพ้ืนที่ถนนสาธารณะทุกสาย ซึ่งเทศบาลต าบลเขาเจียกรับผิดชอบดูแล 

  การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ตามวรรคหนึ่งนั้น คือกรณีกระท าการเป็นประจ า เป็นอาจิณ หรือไม่
สนใจควบคุมดูแลสัตว์ จนเข้าใจได้ว่ามีการใช้พ้ืนที่ถนนสาธารณะเป็นที่เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 

  ข้อ ๘ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนใน
ท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์  ให้พ้ืนที่ในเขตอ านาจเทศบาลต าบลเขาเจียก เป็นเขต 
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ดังต่อไปนี้ (ออกตามความใน ม. ๒๙ พ.ร.บ. สธ.) 

          (1) ช้าง 
   (2) โค 



   (3) กระบือ 
   (4) สุกร 
   (5) ม้า 
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   (6) แพะ 
   (7) แกะ 
   (8) สุนัข 
   (9) แมว 
   (10) ห่าน 
   (11) เป็ด 
   (12) ไก ่
   (13) นก 
   (14) สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ซึ่งได้รับอนุญาตจาก
กรมป่าไม ้

  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกประกาศก าหนดประเภท และชนิดของสัตว์ที่ต้องควบคุม  
การเลี้ยงและปล่อยสัตว์เพ่ิมเติม และอาจก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์บางชนิดโดยเด็ดขาด หรือเขตห้ามเลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์บางชนิดเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด  หรือเขต
ให้เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์บางชนิด โดยต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง  

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย เพราะ ....................................................................................................  

  ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................... 

 

  ข้อ ๙ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ในเขตเทศบาลต าบลเขาเจียก ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตาม ข้อ ๘ โดยให้
มีมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

  (1) ก าหนดจ านวน ประเภท และชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง 

  (2) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการท าทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว์ 

  (3) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์ 

  ข้อ ๑0 นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 



   (1) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคง แข็งแรง ตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิด
ของสัตว์ โดยมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการ
ระบายน้ าและก าจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 
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   (2) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็น
ประจ าไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมม จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

   (3) เมื่อสัตว์ตายลง เจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ เพ่ือ
ป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็นเหตุ
ให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ า 

 

   (4) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิด
จากสัตว์ 

   (5) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์
โดยปราศจากการควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึง ตัวสัตว์
และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวัง โดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 

   (6) ไม่น าสัตว์เลี้ยงออกมานอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน เว้นแต่ เพ่ือการเคลื่อนย้ายสัตว์
และได้ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

   (7) ควบคุม ดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุร าคาญแก่ผู้อ่ืน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

   (8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งของเทศบาลต าบลเขาเจียก 

หมวด 2 
การควบคมุการเลี้ยงสัตว์ 

  ข้อ ๑๑ กรณีการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งด าเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์เป็น
จ านวนมาก เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ 10 อย่างเคร่งครัด เพ่ือการดูแลสภาพหรือ
สุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ และต้องปฏิบัติตามมาตรการ เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค หรือเหตุ
ร าคาญอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ดังนี้ 

  (1) จากการดูแลสภาพสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์ ต้องท ารางระบายน้ ารับน้ าโสโครกไปให้
พ้นจากที่นั้น โดยสะดวกและเหมาะสม 



  (2) การระบายน้ าเสียต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ าจากแหล่งน้ าสาธารณะ 

  (3) ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บหรือบ าบัดน้ าเสียให้เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องไม่ท าให้เกิดกลิ่นเหม็นจน
สร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 
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  (4) ต้องท าความสะอาด กวาดล้างสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ 

  (5) ต้องรักษาสถานที่ อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวัน แมลงสาบ ยุง หรือสัตว์น าโรคอ่ืนๆ และ
ต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ 

  (6) ต้องมีท่ีรองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะจ านวนเพียงพอ 
 

  ข้อ 1๒ หลังจากที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตาม ข้อ ๑๑ ต้องได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานที่เลี้ยงสัตว์นั้น เป็นบริเวณที่โปร่ง 
อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีต้นไม้ให้ร่มเงาพอสมควร ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน 
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่ของราชการอ่ืนๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และไม่ก่อเหตุ
ร าคาญต่อชุมชน  

  (1) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์น้อยกว่า 50 ตัว ต้องมีระยะห่างในระยะที่ไม่
ก่อให้เกิดความร าคาญต่อชุมชนใกล้เคียง 

  (2) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ 50 ตัวขึ้นไป ต้องได้รับความยินยอมจากการ
ประชุมประชาคมหมู่บ้าน 

  ผู้ขออนุญาตดังกล่าวให้ยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่ก าหนด พร้อม
ด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้ อย่างละ 1 ชุด 

   1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

   2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

   3) หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน 

   4) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติม เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 

  เห็นด้วย  

  ไม่เห็นด้วย เพราะ .................................................................................................... 



  ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................. . 
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  ข้อ 1๓ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของ
บุคคลทั่วไป ให้เจ้าของสัตว์ แยก กักสัตว์นั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขทราบ รวมถึงต้องแจ้งให้สัตวแพทย์ของหน่วยงานราชการทราบ และต้องปฏิบัติตามค าแนะน าโดย
เคร่งครัด 

หมวด 3 
การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

  ข้อ 1๔ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ หรือห้ามเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์ เฉพาะเขตควบคุมการปล่อยสัตว์ เฉพาะในท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือเต็มพ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลเขาเจียก 

  ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การปล่อยสัตว์เพ่ือการกุศลตามประเพณี 

  ข้อ 1๕ เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ และสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน มิให้ก่อ อันตรายหรือ
เหตุร าคาญแก่ผู้อื่น 

  ข้อ 1๖ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข พบสัตว์ในที่
หรือทางสาธารณะ ซึ่งอยู่ภายในเขตเทศบาลต าบลเขาเจียก หรือเขตการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ โดยไม่
ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจจับสัตว์และน า
สัตว์ไปกักไว้ในที่ส าหรับกักสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดไว้ เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน 

  ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่พบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควร (ออกตามความใน ม.๓0 พ.ร.บ. สธ.) 

  ในระหว่างการจับสัตว์ หากสัตว์วิ่งหนีหรือเกิดอุบัติเหตุอ่ืนใด ท าให้สัตว์บาดเจ็บ หากเป็นเหตุที่
โดยพฤติการณ์ต้องเกิดขึ้น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว ทางเทศบาลต าบล     
เขาเจียกจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น 

  กรณีตามวรรคสาม ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นกับบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการกระท าดังกล่าว 
บุคคลที่สามย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ โดยเทศบาลต าบลเขาเจียกจะพิจารณาไล่เบี้ยความผิดตาม 

ข้อเท็จจริง 

  เห็นด้วย  

  ไม่เห็นด้วย เพราะ ................................................................ .................................... 



  ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................. . 
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  ข้อ 1๗ เมื่อได้จับสัตว์มากักไว้ตามความในข้อ 16 เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะปิดประกาศแจ้งให้
เจ้าของทราบและให้มารับสัตว์คืนไป ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้จับสัตว์มากักไว้ โดยประกาศไว้ที่เทศบาล
ต าบลเขาเจียก หรือที่เปิดเผย เมื่อพ้นก าหนด 30 วันแล้ว ไม่มีผู้ใดมาแสดงตัวเป็นเจ้าของสัตว์ ให้สัตว์นั้นตกเป็น
ของเทศบาลต าบลเขาเจียก 

  ข้อ 1๘ กรณีท่ีกักสัตว์ไว้ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืน หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกิน
สมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามควรแก่กรณี ก่อนถึงก าหนด 30 วันก็ได้ เงิน
ที่ได้จากการขายหรือการขายทอดตลาด เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายหรือขายทอดตลาด และค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้ว ให้เก็บ
รักษาเงินนั้นไว้แทนสัตว์ 

  กรณีสัตว์นั้นตาย หรือเจ็บป่วยหรือไม่สมควรจ าหน่ายต่อไป หรือเป็นโรคติดต่อที่อาจเป็นอันตราย
แก่สัตว์อ่ืนๆ หรือเมื่อสัตวแพทย์ได้ตรวจสอบและให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว เจ้าพนั กงานท้องถิ่นมี
อ านาจท าลายได้ 

  ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน
ภายในก าหนด ตามข้อ 1๖ เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่เทศบาลต าบล        
เขาเจียกตามจ านวนที่จ่ายจริงด้วย 

  ข้อ 1๙ หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
กฎกระทรวง หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือค าสั่ง 

ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้เจ้าของ
สัตว์แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าเจ้าของสัตว์ไม่แก้ไขหรือถ้าการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์นั้นจะ
ก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะ
สั่งให้ผู้นั้นหยุดเลี้ยงสัตว์ทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตราย
แล้วก็ได้ 

  ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ก าหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งไว้ตาม
สมควร แต่ไม่น้อยกว่า ๗ วัน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีค าสั่งให้หยุดด าเนินการทันที 

  ข้อ ๒0 กรณีการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน
ร าคาญต่อผู้อื่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือผู้ครอบครองสถานที่เลี้ยง



สัตว์ ระงับเหตุร าคาญภายในเวลาอันสมควร และถ้าเห็นสมควรจะให้กระท าโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุร าคาญนั้น หรือ
สมควรก าหนดวิธีการป้องกันมิให้มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตให้ระบุไว้ในค าสั่งนั้น 

 

 

- 8 – 
 

หมวด 4 
อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนกังานสาธารณสุข 

  ข้อ ๒๑ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข มีอ านาจดังต่อไปนี้ 

  (1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือ หรือ
ให้ส่งเอกสารหลักฐานใด เพ่ือตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

  (2) เข้าไปในสถานที่ใดๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการเพ่ือ
ตรวจสอบหรือควบคุมเพ่ือให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือ หรือ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น 

  (3) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพ่ือประโยชน์ใน
การด าเนินคดีหรือเพ่ือน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 

  (4) เก็บหรือน าสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยว่าไม่ถูกสุขลักษณะ หรืออาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ
จากอาคารหรือสถานที่ใดๆ เป็นปริมาณพอสมควร เพ่ือเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบความจ าเป็นได้โดยไม่ต้องใช้
ราคา 

  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
วรรคหนึ่ง ในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลเขาเจียกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได้ 

 

หมวด 5 
บทก าหนดโทษ 

  ข้อ 2๒ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับตามอัตราค่าธรรมเนียม
แนบท้ายเทศบัญญัตินี้ 

  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบลเขาเจียก  

  



   

  ประกาศ ณ วันที่    

       (ลงชื่อ) 
        (นายไกรวัฒน์  ธรรมเพชร)  
 เห็นชอบ                        นายกเทศมนตรีต าบลเขาเจียก  
 

อัตราค่าธรรมเนียมการปรับและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสัตว์ 
ท้ายเทศบัญญตัิเทศบาลต าบลเขาเจียก 

เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ....... 
 

ล าดับที ่ ประเภท ค่าธรรมเนียม (บาท/ครั้ง) 
 

1 
2 
3 
4 

ค่าธรรมเนียมการปรับ 

ช้าง ค่าปรับเชือกละไม่เกิน 
 โค กระบือ สุกร ม้า ค่าปรับตัวละไม่เกิน 
แพะ แกะ สุนัข แมว ค่าปรับตัวละไม่เกิน 
สัตว์อ่ืนๆ ค่าปรับตัวละไม่เกิน 

 
1,000.- บาท 
500.- บาท 
200.- บาท 
100.- บาท 

 ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู 

ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสัตว์แต่ละชนิด หรือแต่ละประเภท 
 
 
 
 

 
ตามจ านวนที่ได้จ่ายจริง 

 

   เห็นด้วย  

   ไม่เห็นด้วย เพราะ ....................................................................................................  

  ข้อเสนอแนะ ................................................................................................................... 

  ......................................................................................................................................... 

  ......................................................................................................................................... 

  ......................................................................................................................................... 

 


