
 
 

 
 

 
 
 
 

-ร่าง- 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
เรื่อง 

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
พ.ศ..... 

 
ของ 

 
     องค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 

            อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
 

 
 

 
 
 



 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ..... 

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

หลักการ 

ก ำหนดมำตรกำรในกำรควบคุมเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก
ใหญ่ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนจำกกำรเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ 

 
เหตุผล 

โดยที่มำตรำ 29 แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 ได้ก ำหนดว่ำ เพ่ือ
ประโยชน์ในกำรรักษำสภำวะควำมเป็นอยู่ที่เหมำะสมกับกำรด ำรงชีพของประชำชนในท้องถิ่น และเพ่ือป้องกัน
อันตรำยและเชื้อโรคที่เกิดจำกสัตว์ ให้รำชกำรส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจในกำรออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในกำร
ก ำหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตอ ำนำจเป็นเขตควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแกใหญ่ 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ..... 

 

        โดยที่เป็นกำรสมควรตรำข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ว่ำด้วยกำรควบคุมกำร
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ 
 

         อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 71 แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ.2537  และที่ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  6 ) พ.ศ. 2552   ประกอบมำตรำ  29  แห่ ง
พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข  พ.ศ.2535  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่โดยควำมเห็นชอบของสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่และนำยอ ำเภอเมืองสุรินทร์ จึงตรำข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
  ข้อ  1  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่ำ “ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ เรื่อง กำรควบคุม
กำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.....” 
  ข้อ  2  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ตั้งแต่วันถัดจำกวัน
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 

ข้อ  3  บรรดำข้อบัญญัติ ประกำศ ระเบียบ หรือค ำสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ ได้ตรำไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ  4  ในข้อบัญญัตินี้ 

 “กำรเลี้ยงสัตว์” หมำยควำมว่ำ กำรเลี้ยงสัตว์ในสถำนที่เลี้ยงสัตว์ 
 “กำรปล่อยสัตว์” หมำยควำมว่ำ กำรเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีกำรปล่อยให้อยู่นอก

สถำนทีเ่ลี้ยงสัตว์ รวมทั้งกำรสละกำรครอบครองสัตว์ 
 “สถำนที่เลี้ยงสัตว์” หมำยควำมว่ำ คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถำนที่ใน

ลักษณะอ่ืนที่ใช้ในกำรควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง 
 “เจ้ำของสัตว์” หมำยควำมรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
 “ที่หรือทำงสำธำรณะ” หมำยควำมว่ำ สถำนที่หรือทำงซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชนและ

ประชำชนสำมำรถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  
 “เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ 
 “เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข” หมำยควำมว่ำ เจ้ำพนักงำนซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำก 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขให้ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535 
  ข้อ  5  ห้ำมเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ประเภท ช้ำง ม้ำ โค กระบือ แพะ แกะ ล่อ ลำ สุนัข 
แมว ในพื้นที่ถนนสำธำรณะทุกสำยซึ่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่รับผิดชอบดูแล 

ข้อ  6  ให้เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ เป็นเขตควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
ดังต่อไปนี้ 

  (1) สุนัข 
  (2) แมว 
  (3) ช้ำง 
  (4) โค 

  (5) กระบือ  
  (6) แกะ 
  (7) แพะ 
  (8) สุกร 
  (9) ไก่ 

  (10) เป็ด 



  (11) สัตว์ป่ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำซึ่งได้รับอนุญำตจำก
กรมป่ำไม้  

  (12) สัตว์อ่ืนๆ บำงประเภท ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ประกำศว่ำเป็นสัตว์
ที่ต้องควบคุม 

  (13) สัตว์ปีกทุกชนิด 
          ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจก ำหนดประเภท และชนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมกำรเลี้ยงเพ่ิมเติม 
ทั้งนี้ โดยอำจควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์เฉพำะในเขตท้องที่หนึ่งหรือเต็มพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ 
  ข้อ  7  เพ่ือประโยชน์ในกำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
แกใหญ่ ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจออกประกำศก ำหนดพ้ืนที่ เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุม ตำม
ข้อ  6  โดยมีมำตรกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

  (1) ก ำหนดจ ำนวน ประเภท และชนิดสัตว์ที่เลี้ยง 
  (2) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรท ำทะเบียนตำมประเภทและชนิด 

ของสัตว์ 
  (3) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรปล่อยสัตว์ 
ข้อ  8  นอกจำกกำรเลี้ยงสัตว์ตำมปกติวิสัยแล้ว เจ้ำของจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้  
  (1) จัดให้มีสถำนที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรง ตำมควำมเหมำะสมแก่ประเภทและชนิด

ของสัตว์ โดยมีขนำดเพียงพอแก่กำรด ำรงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่ำงและกำรระบำยอำกำศที่เพียงพอ มีระบบกำร
ระบำยน้ ำและก ำจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 

  (2) รักษำสถำนที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอำดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็น
ประจ ำไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 
   (๓) เมื่อสัตว์ตำยลง เจ้ำของสัตว์จะต้องก ำจัดซำกสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ
เพ่ือป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพำะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น ำโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร ำคำญจำกกลิ่น ควัน และไม่
เป็นเหตุให้เกิดกำรปนเปื้อนของแหล่งน้ ำ 
   (๔) จัดให้มีกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพ่ือป้องกันอันตรำยจำกเชื้อโรคท่ีเกิด
จำกสัตว์ 
   (๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภำยในสถำนที่เลี้ยงสัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถำนที่เลี้ยง
สัตว์โดยปรำศจำกกำรควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ำยจะต้องเลี้ยงในสถำนที่หรือกรงที่บุคคลภำยนอกเข้ำไปไม่ถึง
ตัวสัตว์และมีป้ำยเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่ำงชัดเจน 

  (๖) ไม่น ำสัตว์เลี้ยงออกมำนอกสถำนที่เลี้ยงสัตว์ของตน เว้นแต่เฉพำะเพ่ือกำร
เคลื่อนย้ำยสัตว์ และได้ปฏิบัติตำมค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

  (๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรำยหรือเหตุร ำคำญแก่ผู้อ่ืน ไม่ก่อให้เกิด
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

  (๘) ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข ค ำสั่งเจ้ำพนักงำน
ท้องถิน่ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และค ำสั่งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ 
  ข้อ  ๙  กรณีกำรเลี้ยงสัตว์ ซึ่งด ำเนินกิจกำรในลักษณะของฟำร์มเลี้ยงสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์เป็น
จ ำนวนมำก เจ้ำของสัตว์ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตำมข้อ ๘ อย่ำงเคร่งครัด เพ่ือกำรดูแลสภำพ
หรือสุขลักษณะของสถำนที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ และต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรเพ่ือป้องกันอันตรำยจำกเชื้อโรค หรือ
เหตุร ำคำญอันเกิดจำกกำรเลี้ยงสัตว์ ดังนี้ 

   (1) กำรดูแลสภำพและสุขลักษณะของสถำนที่เลี้ยงสัตว์ ต้องท ำรำงระบำยน้ ำรับน้ ำ 
โสโครกไปให้พ้นจำกท่ีนั้น โดยสะดวกและเหมำะสม 



  (2) กำรระบำยน้ ำเสียต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ ำแหล่งสำธำรณะ 
 (3) ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บหรือบ ำบัดน้ ำเสีย ให้เหมำะสม ทั้งนีต้้องไม่ท ำให้เกิด 

กลิ่นเหม็นจนสร้ำงควำมเดือดร้อนร ำคำญแก่ผู้อยู่อำศัยข้ำงเคียง 
  (4) ต้องท ำควำมสะอำด กวำดล้ำงสถำนที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในภำวะอันดีเสมอ 
    (5) ต้องรักษำสถำนที่ อย่ำให้เป็นที่เพำะพันธุ์แมลงวัน แมลงสำบ ยุง หรือสัตว์น ำโรค 

อ่ืนๆ และต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในกำรเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ 
  (6) ต้องมีท่ีรองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะจ ำนวนเพียงพอ 

 ข้อ  ๑๐  หลังจำกที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตำมข้อ  ๙  ต้องได้รับ
ควำมยินยอมจำกกำรประชุมประชำคมหมู่บ้ำน  และได้รับอนุญำตจำกเจำ้พนักงำนท้องถิ่น 
  กำรอนุญำตตำมวรรคหนึ่งนั้น ต้องปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ สถำนที่เลี้ยงสัตว์นั้นเป็นบริเวณที่โปร่ง 
อำกำศถ่ำยเทสะดวก มีต้นไม้ให้ร่มเงำพอสมควร ตั้งอยู่ห่ ำงจำกแหล่งชุมชน ศำสนสถำน โบรำณสถำน 
สถำบันกำรศึกษำ โรงพยำบำล หรือสถำนที่ของรำชกำรอ่ืน ๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภำพ และไม่ก่อ
เหตุร ำคำญต่อชุมชน โดยต้องมีระยะห่ำงจำกสถำนที่ดังกล่ำว และแหล่งน้ ำสำธำรณะในระยะดังต่อไปนี้ 
    (1) ส ำหรับสถำนประกอบกิจกำรเลี้ยงสัตว์น้อยกว่ำ  ๕๐  ตัว ต้องมีระยะห่ำงใน
ระยะที่ไมก่่อให้เกิดควำมร ำคำญต่อชุมชนใกล้เคียง 
   (2) ส ำหรับสถำนประกอบกิจกำรเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่  ๕๐-๕๐๐  ตัว ต้องมีระยะห่ำงไม่
น้อยกว่ำ  1  กิโลเมตร 

       (3) ส ำหรับสถำนประกอบกิจกำรเลี ้ยงสัตว์ ตั ้งแต่  ๕๐๐-๑,๐๐๐  ตัว ต้องมี
ระยะห่ำงไม่น้อยกว่ำ 2  กิโลเมตร 

   (4) ส ำหรับสถำนประกอบกิจกำรเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่  ๑,๐๐๐  ตัวขึ้นไป ต้องมี
ระยะห่ำงไม่น้อยกว่ำ  4  กิโลเมตร 

ผู้ขออนุญำตดังกล่ำวให้ยื่นค ำร้องต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมแบบและเงื่อนไขที่ก ำหนดพร้อม
ด้วยหลักฐำนดังต่อไปนี้ อย่ำงละ  ๑  ชุด 
    (1) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
    (2) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
    (3) หนังสือแสดงควำมเป็นเจ้ำของที่ดิน 
    (4) เอกสำรหรือหลักฐำนอ่ืนที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น เห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติมเพ่ือ
ประกอบกำรพิจำรณำ 
        ข้อ  ๑๑  กำรขอรับใบอนุญำต กำรออกใบอนุญำต ค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำตให้เป็นไป
ตำมข้อบัญญัตินี้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ เรื่อง กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ พ.ศ.2564 
   ข้อ  12  ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่ำสัตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอำจเป็นอันตรำย แก่สุขภำพของ
บุคคลทั่วไป ให้เจ้ำของสัตว์ แยก กักสัตว์นั้นไว้ต่ำงหำก และแจ้งให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือเจ้ำพนักงำน
สำธำรณสุขทรำบ รวมถึงต้องแจ้งให้สัตวแพทย์ของหน่วยงำนรำชกำรทรำบ  และต้องปฏิบัติตำมค ำแนะน ำโดย
เคร่งครัด 
  ข้อ  ๑3  ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจก ำหนดกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ หรือห้ำมเลี้ยง หรือ
ปล่อยสัตว์เฉพำะเขตควบคุมกำรปล่อยสัตว์ เฉพำะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือเต็มพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแกใหญ ่
         ควำมในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่กำรปล่อยสัตว์เพ่ือกำรกุศลตำมประเพณ ี
  ข้อ  ๑4  เจ้ำของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ และสถำนที่เลี้ยงสัตว์ของตน มิให้ก่อเหตุร ำคำญ
แก่ผู้อื่น 



 ข้อ  ๑5  ในกรณีท่ีเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข พบสัตว์ใน
ที่หรือทำงสำธำรณะ ซึ่งอยู่ภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ หรือเขตควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์ โดยไม่ปรำกฏเจ้ำของ ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมำยจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น มีอ ำนำจจับ
สัตว์และน ำสัตว์ไปกักไว้ในที่ส ำหรับสัตว์ที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจัดไว้  เป็นเวลำอย่ำงน้อยสำมสิบวัน หรือกรณี
สัตว์นั้นอำจเป็นอันตรำยต่อประชำชน ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น มีอ ำนำจท ำลำยหรือจัดกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  ในระหว่ำงกำรจับสัตว์ หำกสัตว์วิ่งหนีเกิดอุบัติเหตุอ่ืนใด ท ำให้สัตว์บำดเจ็บ หำกเป็นเหตุที่โดย
พฤติกำรณ์ต้องเกิดขึ้น และเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นได้ใช้ควำมระมัดระวังตำมสมควรแล้วทำงองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลแกใหญจ่ะไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆที่เกิดข้ึน  
 กรณีตำมวรรคสอง  ถ้ำควำมเสียหำยเกิดขึ้นต่อบุคคลที่สำมอันเนื่องมำจำกกำรกระท ำดังกล่ำว
บุคคลที่สำมย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยได้ โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่  จะพิจำรณำไล่เบี้ย
ควำมผิดตำมข้อเท็จจริง 
 ข้อ  ๑6  เมื่อได้จับสัตว์มำกักไว้ตำมควำมในข้อ  ๑5  เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะปิดประกำศแจ้ง
ให้เจ้ำของทรำบและให้มำรับสัตว์คืนไปภำยใน  ๓๐  วันนับแต่วันที่ได้จับสัตว์มำกักไว้ โดยประกำศไว้ที่
ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ หรือที่เปิดเผย เมื่อพ้นก ำหนด  ๓๐  วันแล้วไม่มีผู้ใดมำแสดงตัว
เป็นเจ้ำของสัตว์ ให้สัตว์นั้นตกเป็นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ 
 ข้อ  ๑7  กรณีที่กักสัตว์ไว้ อำจก่อให้เกิดอันตรำยแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืน หรือต้องเสียค่ำใช้จ่ำย
เกินสมควร  เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะจัดกำรขำยหรือขำยทอดตลำดนั้นตำมสมควรแก่กรณี  ก่อนถึงก ำหนด  ๓๐  
วันก็ได้ เงินที่ได้จำกกำรขำยหรือขำยทอดตลำด เมื่อได้หักค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยหรือขำยทอดตลำด และค่ำเลี้ยง
ดูสัตว์แล้ว ให้เก็บรักษำเงินนั้นไว้แทนตัวสัตว์ 
 กรณีสัตว์นั้นตำย หรือเจ็บป่วยหรือไม่สมควรจ ำหน่ำยต่อไป หรือเป็นโรคติดต่อที่อำจเป็น
อันตรำยแก่สัตว์อ่ืน ๆ หรือเมื่อสัตว์แพทย์ได้ตรวจสอบและให้ควำมเห็นเป็นลำยลักษณ์อักษรแล้ว เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นมีอ ำนำจท ำลำยได ้
 ในกรณีมิได้มีกำรขำยหรือขำยทอดตลำดสัตว์ตำมวรรคหนึ่ง และเจ้ำของสัตว์มำขอรับสัตว์คืน
ภำยในก ำหนด ตำมข้อ ๑5 เจ้ำของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลี้ยงดูสัตว์ ให้แก่องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลแกใหญ่ ตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริงด้วย 
 ข้อ  ๑8  หำกเจ้ำของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  
กฎกระทรวง หรือประกำศที่ออกตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้ หรือค ำสั่ง
ของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นที่ก ำหนดไว้เกี่ยวกับกำรเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจสั่งให้
เจ้ำของสัตว์แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้ำเจ้ำของสัตว์ไม่แก้ไขหรือถ้ำกำรเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์นั้น
จะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำจะเกิดอันตรำยอย่ำงร้ำยแรงต่อสุขภำพของประชำชน หรือทรัพย์สินของ
ประชำชน เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นกักสัตว์หรือเคลื่อนย้ำยสัตว์ไปอยู่ในที่เป็นกำรชั่วครำว  จนกว่ำจะ
เป็นที่พอใจแก่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นว่ำปรำศจำกอันตรำยแล้วก็ได้ 
 ค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมวรรคหนึ่ง ให้ก ำหนดระยะเวลำที่จะต้องปฏิบัติตำมค ำสั่งไว้
ตำมสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่ำเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีมีค ำสั่งให้หยุดด ำเนินกำรทันที 
 ข้อ  ๑9  กรณีกำรเลี้ยงสัตว์ในสถำนที่ของเอกชนหรือทำงสำธำรณะ ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน
ร ำคำญต่อผู้อ่ืน ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจออกค ำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้ำของสัตว์หรือผู้ครอบครองสถำนที่
เลี้ยงสัตว์ระงับเหตุร ำคำญภำยในเวลำอันควร  และถ้ำเห็นสมควรจะให้กระท ำโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุร ำคำญนั้น 
หรือสมควรก ำหนดวิธีกำรเพ่ือป้องกันมิให้มีเหตุร ำคำญเกิดขึ้นอีกในอนำคตให้ระบุไว้ในค ำสั่งนั้น 
 ข้อ  20  เพ่ือปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นและเจ้ำพนักงำน
สำธำรณสุข มีอ ำนำจดังต่อไปนี้ 

    (1) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มำให้ถ้อยค ำหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท ำค ำชี้แจงเป็น 



หนังสือ หรือให้ส่งเอกสำรหลักฐำนใดเพ่ือตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 
  (2) เข้ำไปในสถำนที่ใด ๆ ในระหว่ำงพระอำทิตย์ขึ้นและพระอำทิตย์ตก หรือในเวลำ 

ท ำกำรเพ่ือตรวจสอบ หรือควบคุมเพ่ือให้เป็นไปตำมข้อบัญญัตินี้ ให้มีอ ำนำจสอบถำมข้อเท็จจริงหรือเรียก
หนังสือ หรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องจำกเจ้ำของหรือผู้ครอบครองสถำนที่นั้น 

(3) ยึดหรืออำยัดสิ่งของใด ๆ ที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพของประชำชน เพ่ือ 
ประโยชน์ในกำรด ำเนินคดีหรือเพ่ือน ำไปท ำลำยในกรณีจ ำเป็น 

(4) เก็บหรือน ำสินค้ำหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่ำไม่ถูกสุขลักษณะ  หรืออำจ 
ก่อให้เกิดเหตุร ำคำญจำกอำคำรหรือสถำนที่ใด ๆ เป็นปริมำณพอสมควร  เพ่ือเป็นตัวอย่ำงในกำรตรวจสอบ
ควำมจ ำเป็นได้โดยไม่ต้องใช้รำคำ 
       ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจแต่งตั้งข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมวรรคหนึ่ง ในเขตอ ำนำจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได้ 

ข้อ  ๒1  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมหรือฝ่ำฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวำงโทษตำมบทก ำหนดโทษ แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำพันบำท 

ข้อ  ๒๑  ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่  เป็นผู้รักษำกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัติ
นี้ และให้มีอ ำนำจออกระเบียบ ประกำศ หรือค ำสั่งเพ่ือปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัตินี้ 

  

 ประกำศ  ณ  วันที่         เดือน                            พ.ศ.2564 
 
 
    (ลงชื่อ) 
     (นำยประกำศิต จันทน์หอม) 
    ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปฏิบัติหน้ำที่ 
       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแกใหญ่ 
 
 
เห็นชอบ 
 
 

(ลงชื่อ) 
 (นำยกฤษณุ เหลืองพิบูลกิจ) 
            นำยอ ำเภอเมืองสุรินทร์ 
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