
 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติต าบลฉวาง 

เร่ือง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ค าชี้แจง: วัตถุประสงค์ของการจัดท าแบบสอบถามฉบับนี้เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่
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ต าบลฉวาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

โปรดท าเครื่องหมาย / ลงใน  ตามความเห็นของท่าน 
 
๑. เพศ   ชาย  หญิง 
 
๒. อายุ   ไม่เกิน ๓๐ ปี   ๓๑-๔๐ ปี   ๔๑-๕๐ ปี 
   ๕๑-๖๐ ปี   ๖๑ ปีขึ้นไป 
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   ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  รับจ้าง    เกษตรกร 
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๔. ท่านมีสัตว์เลี้ยง ที่อยู่ในการครอบครองดูแลและตามที่ถูกควบคุมตามร่างเทศบัญญัตินี้หรือไม่ 
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   ไม่มี 
๕. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลฉวาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
    พ.ศ. ๒๕๖๕ 
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บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ในการเสนอร่างเทศบัญญตัิเทศบาลต าบลฉวาง 

เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
-------------------------------- 

 
 

หลักการ 
 

ก าหนดมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ในเขตเทศบาลต าบลฉวาง เพ่ือป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนจากการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
 
 

เหตุผล 
 

                โดยที่มาตร ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดไว้เพ่ือประโยชน์ในการ
รักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือป้องกันอันตรายและเชื้อโรคที่
เกิดจากสัตว์ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการก าหนด ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของพ้ืนที่
หรือทั้งหมดของพ้ืนที่ในเขตอ านาจนั้น เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 
  เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลต าบลฉวาง ยังมิได้ตราเทศบัญญัติดังกล่าวออกมาบังคับใช้ ประกอบกับ
ภายในเขตท้องที่ของเทศบาลต าบลฉวาง ได้มีปัญหาเรื่องการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นจ านวนมาก จึง
อาศัยอ านาจตามความในมาตร ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๕๐(๓) (๔) 
มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงตราเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลฉวาง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือบังคับใช้ในเขตเทศบาลต าบล
ฉวาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-ร่าง- 
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลฉวาง 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖5 
 
  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลฉวาง ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
ในเขตเทศบาลต าบลฉวาง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ 
เทศบาล พ.ศ.๒๔๘๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  บัญญัติให้กระท าได้โดย
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลฉวาง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลฉวาง และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  

  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลฉวาง  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒” 

  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลฉวาง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย       
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลฉวาง แล้วเจ็ดวัน  

                    ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน    
เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

  ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
                              “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลฉวาง 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ตามเทศบัญญัตินี้ 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

“ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วน 
ท้องถิ่นซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใน
เขตอ านาจของเทศบาลต าบลฉวาง 
   “การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่บ ารุงรักษา 
ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 
    “การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ หรือปล่อยให้อยู่นอกสถานที่
เลี้ยงสัตว์โดยปราศจากการควบคุม 
    “เจ้าของสัตว์” หมายความ รวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
    “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืน
ที่มีการควบคุมของเจ้าของสัตว์ 
   “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  
 

/ “สิ่งปฏิกูล”... 
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                              “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
    

ข้อ ๕ ห้ามมิให้มีการเลี้ยงสัตว์ชนิดหรือประเภทเหล่านี้ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลฉวาง โดยเด็ดขาด 
ได้แก่ 
                                     (๑) งูพิษและงูที่อาจเกิดอันตรายแก่คนและสัตว์เลี้ยง 
                                     (๒) ปลาปิรันยา 
                                     (๓) คางคกไฟ 
                                     (๔) สัตว์ดุร้ายต่างๆ 
                                     (๕) สัตว์มีพิษร้ายอ่ืนๆ 
                                     (๖) สัตว์ต้องห้ามตามกฎหมายอื่นๆ 

   ข้อ ๖ ห้ามเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ประเภท ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ ล่อ ลา สุนัข แมว ในเขต
พ้ืนที่ถนนสาธารณะทุกสาย ซึ่งเทศบาลต าบลฉวางรับผิดชอบดูแล 

  การเลี้ยงหรือปล่อยตามวรรคหนึ่งนั้น คือกรณีกระท าการเป็นประจ าเป็นอาจิณ หรือไม่สนใจ
ควบคุมดูแลสัตว์จนเข้าใจได้ว่ามีการใช้พ้ืนที่ถนนสาธารณะเป็นที่เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 

  ข้อ ๗ ให้เขตเทศบาลต าบลฉวางเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ช้าง  
(๒) ม้า  

                             (๓) โค  
(๔) กระบือ 
(๕) แพะ 
(๖) แกะ 
(๗) ล่อ 
(๘) ลา 
(๙) สุกร 
(๑๐) สุนัข   
(๑๑) แมว 
(๑๒) ไก ่
(๑๓) เป็ด  
(๑๔) ห่าน   
(๑๕) นก   
(๑๖) สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่า 

ไม้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดประเภท และชนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยงเพ่ิมเติม ทั้งนี้โดยอาจควบคุม
การเลี้ยงสัตว์เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือเต็มพ้ืนที่เทศบาลต าบลฉวาง 
  ข้อ ๘ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตเทศบาลต าบลฉวาง ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตาม ข้อ ๗ โดยให้มี
มาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้   

/(1) ก าหนด... 
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(๑) ก าหนดจ านวน ประเภท และชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง 
(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการท าทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว์ 
(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์ 

ข้อ ๙ นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสัตว์ โดยมี 

ขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ าและก าจัด
สิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 

(๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจ า ไม่ปล่อย 
ให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 
  (๓) เมื่อสัตว์ตายลง เจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันมิให้
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็นเหตุให้เกิดการ
ปนเปื้อนของแหล่งน้ า 
  (๔) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ 
  (๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์โดย
ปราศจากการควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์และมีป้าย
เตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 
  (๖) ไม่น าสัตว์เลี้ยงออกมานอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน เว้นแต่เฉพาะเพ่ือการเคลื่อนย้ายสัตว์ และ
ได้ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  (๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม 
  (๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง
ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และค าสั่งของเทศบาลต าบลฉวาง 
 

หมวด ๒  
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

  ข้อ ๑๐ กรณีการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งด าเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์เป็นจ านวน
มาก เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ ๘ อย่างเคร่งครัด เพ่ือการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะ
ของสถานที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค หรือเหตุร าคาญอันเกิดจาก
การเลี้ยงสัตว์ ดังนี้ 
  (๑) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์ ต้องท ารางระบายน้ ารับน้ าโสโครกไปให้พ้น
จากที่นั้น โดยสะดวกและเหมาะสม 
  (๒) การระบายน้ าเสียต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ าแหล่งสาธารณะ 
  (๓) ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บของหรือบ าบัดน้ าเสียให้เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องไม่ท าให้เกิดกลิ่นเหม็นจน
สร้างความเดือนร้อนร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 
  (๔) ต้องท าความสะอาด กวางล้างสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ 
  (๕) ต้องรักษาสถานที่ อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวัน แมลงสาบ ยุง หรือสัตว์น าโรคอ่ืนๆ และต้อง
เก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ 

/(6) ต้องมีที่... 
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  (๖) ต้องมีท่ีรองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะจ านวนเพียงพอ 

ข้อ ๑๑ หลังจากท่ีเทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตามข้อ ๑๐ ต้องได้รับความ 
ยินยอมจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และได้รับอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าสถานที่เลี้ยงสัตว์นั้นเป็นบริเวณท่ีโปร่ง อากาศ 
ถ่ายเทสะดวก มีต้นไม้ให้ร่มเงาพอสมควร ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน สถานบันการศึกษา 
โรงพยาบาล หรือสถานที่ของราชการอ่ืนๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และไม่ก่อเหตุร าคาญต่อชุมชน โดย
ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าว และแหล่งน้ าสาธารณะในระยะดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์น้อยกว่า ๕๐ ตัว ต้องมีระยะห่างในระยะที่ไม่ก่อให้เกิด 
ความร าคาญต่อชุมชนใกล้เคียง 

(๒) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ ๕๐ – ๕๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๕๐๐  
เมตร 
  (๓) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๑ 
กิโลเมตร 
  (๔) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตัว ขึ้นไป ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๒ 
กิโลเมตร 

ผู้ขออนุญาตดังกล่าว ให้ยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบและเงื่อนไขท่ีก าหนด พร้อมด้วย 
หลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน 
(๔) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น เห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการ 

พิจารณา 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของบุคคล 
ทั่วไป ให้เจ้าของสัตว์แยกกักสัตว์นั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้ าพนักงานสาธารณสุขทราบ 
รวมถึงต้องแจ้งให้สัตวแพทย์ของหน่วยราชการทราบ และต้องปฏิบัติตามค าแนะน าโดยเคร่งครัด 
 

หมวด ๓ 
การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ หรือห้ามเลี้ยง หรือปล่อย 
สัตว์ เฉพาะเขตควบคุมการปล่อยสัตว์ เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือเต็มพ้ืนที่เทศบาลต าบลฉวาง 

ความในวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับแก่การปล่อยสัตว์เพ่ือการกุศลตามประเพณี 

ข้อ ๑๔ เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ และสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน มิให้ก่อเหตุร าคาญแก่ 
ผู้อื่น 

/ข้อ 15 ใน... 
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ข้อ ๑๕ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข พบสัตว์ในที่หรือ 
ทางสาธารณะ ซึ่งอยู่ภายในเขตเทศบาลต าบลฉวาง หรือเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจจับสัตว์และน าสัตว์ไปกักไว้ในที่ส าหรับ
สัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจท าลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควร 
  ในระหว่างการจับสัตว์ หากสัตว์วิ่งหนีเกิดอุบัติเหตุอ่ืนใดท าให้สัตว์บาดเจ็บ หากเป็นเหตุที่โดย
พฤติการณ์ต้องเกิดขึ้น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว ทางเทศบาลต าบลฉวางจะไม่
รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น 
  กรณีตามวรรคสอง ถ้าความเสียหายเกิดข้ึนต่อบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการกระท าดังกล่าว บุคคล
ที่สามย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ โดยเทศบาลต าบลฉวางจะพิจารณาไล่เบี้ยความผิดตามข้อเท็จจริง 

  ข้อ ๑๖ เมื่อได้จับสัตว์มากักไว้ตามความในข้อ ๑๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะปิดประกาศแจ้งให้
เจ้าของทราบและให้มารับสัตว์คืนไปภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้จับสัตว์มากักไว้ โดยประกาศไว้ที่ส านักงาน
เทศบาลต าบลฉวางหรือที่เปิดเผย เมื่อพ้นก าหนด ๓๐ วันแล้ว ไม่มีผู้ใดมาแสดงตัวเป็นเจ้าของสัตว์ ให้สัตว์นั้นตกเป็น
ของเทศบาลต าบลฉวาง 

  ข้อ ๑๗ กรณีที่กักสัตว์ไว้ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืน หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกิน
สมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามสมควรแก่กรณี ก่อนถึงก าหนด ๓๐ วันก็ได้ เงิน
ที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาด เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาด และค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้ว ให้เก็บ
รักษาเงินนั้นไว้แทนตัวสัตว์ 

  กรณีสัตว์นั้นตาย หรือเจ็บป่วยหรือไม่สมควรจ าหน่ายต่อไป หรือเป็นโรคติดต่อที่อาจเป็นอันตรายแก่
สัตว์อ่ืนๆ หรือเมื่อสัตวแพทย์ได้ตรวจสอบและให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ
ท าลายได ้

  ในกรณีมิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายใน
ก าหนดตามข้อ ๑๖ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รับสัตว์คืนนั้น เจ้าของสัตว์ต้องเสียค่าธรรมเนียมการ
ปรับและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสัตว์ตามท่ีก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

  ข้อ ๑๘ หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือค าสั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้เจ้าของสัตว์
แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าเจ้าของสัตว์ไม่แก้ไขหรือถ้าการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์นั้น จะก่อให้เกิดหรือมี
เหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดเลี้ยง
สัตว์ทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ 

  ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ก าหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งไว้ตาม
สมควร แต่ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีมีค าสั่งให้หยุดด าเนินการทันที 

  ข้อ ๑๙ กรณีการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ
ต่อผู้อ่ืน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือผู้ครอบครองสถานที่เลี้ยงสัตว์ระงับ
เหตุร าคาญภายในเวลาอันสมควร และถ้าเห็นสมควรจะให้กระท าโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุร าคาญนั้น หรือสมควร
ก าหนดวิธีการเพ่ือป้องกันมิให้เหตุร าคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตให้ระบุไว้ในค าสั่งนั้น 

/หมวด 4... 
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หมวด ๔ 

อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๒๐ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงาน 
สาธารณสุขมีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือ หรือให้ 
ส่งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๒) เข้าไปในสถานที่ใดๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการเพื่อ 
ตรวจสอบ หรือควบคุมเพ่ือให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือ หรือหลักฐาน
ที่เก่ียวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น 
  (๓) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินคดีหรือเพ่ือน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 

(๔) เก็บหรือน าสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยว่าไม่ถูกสุขลักษณะ หรืออาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญจาก 
อาคารหรือสถานที่ใดๆ เป็นปริมาณพอสมควร เพ่ือเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบความจ าเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา 

  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามวรรค
หนึ่ง ในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลฉวาง ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได ้

 
หมวด ๕ 

บทก าหนดโทษ 

ข้อ ๒๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ถือเป็นความผิดตามมาตรา ๗๒ วรรคสอง แห่ง 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

ข้อ ๒๒ ให้นายกเทศมนตรีต าบลฉวางรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจการออกระเบียบ  
ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่        เดือน                          พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
       (ลงชื่อ) 
                                (นายอัษฎา   ณ นคร) 
                             นายกเทศมนตรีต าบลฉวาง 

            เห็นชอบ 
 
 

(ลงชื่อ) 
       (………………………………….……………) 
       ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

วันที่................................................... 



                                                                                                       
 


