
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลละอาย
เรื่อง การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลละอาย

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

ดวยองคการบริหารสวนตําบลละอาย มีความประสงคจะออกขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนตําบลละอาย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว เพ่ือใหการดูแลปญหาการสาธารณสุข สิ่งแวดลอม
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลละอาย เปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2560 ใหครบถวนถูกตอง นั้น

ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. 2548 องคการบริหารสวนตําบลละอาย จึงขอประกาศใหมีการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนเก่ียวกับการดําเนินการออกขอบัญญัติฯ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว ดังกลาว โดยวิธี
สํารวจความคิดเห็น โดยเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย, ทางระบบเครือขายสารสนเทศเว็บไซต
www.la-ai.go.th และเปดโอกาสใหประชาชนมารับขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอรางขอบัญญัติ โดยสามารถ
แสดงความคิดเห็นไดนับตั้งแตวันท่ีไดประกาศโดยเปดเผย ณ สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลละอาย
จนถึงวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ พ.ศ.256 รายละเอียดปรากฏตามรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลละอาย
เรื่องการควบคุมการเลี้ยงและปลอยสัตวแนบทายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๖ กุมภาพันธ พ.ศ.256๓

(นายทรงวุฒิ  ทองรักษ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลละอาย



ราง

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลละอาย
เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.256๓

องคการบริหารสวนตําบลละอาย
ตําบลละอาย  อําเภอฉวาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช



บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางขอบัญญัติควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว

พ.ศ.2562
_________________________

หลักการ
เพ่ือใหมีขอบัญญัติวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวบังคับใชในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลละอาย

เหตุผล
เพ่ือเปนการการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวบางชนิดหรือบางประเภทใหเหมาะสมกับสภาพการ

ใชประโยชนของพ้ืนท่ีในชุมชนและสามารถปองกันไมใหเกิดปญหาเหตุเดือดรอนรําคาญจากสัตว  เพ่ือประโยชนใน
การรักษาสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลละอาย
และสามารถปองกันอันตรายจากเชื้อโรคหรือโรคระบาดท่ีเกิดจากสัตว จึงตราขอบัญญัตินี้บังคับใชในเขตพ้ืนท่ี
องคการบริหารสวนตําบลละอาย



ราง

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลละอาย
เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวพ.ศ............

_______________________________

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลละอายวาดวยควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปลอยสัตว

อาศัยอํานาจตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลพ.ศ.๒
537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม องคการบริหารสวนตําบลละอาย โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลละอาย และ
นายอําเภอฉวาง จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้

ขอ 1 ขอบัญญัตินี้เรียกวา“ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลละอาย เรื่องการควบคุมการเลี้ยง
หรือปลอยสัตวพ.ศ.............

ขอ 2 ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลละอาย ตั้งแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ขอ 3 บรรดาขอบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลวใน
ขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน

ขอ 4 ในขอบัญญัตินี้
“การเลี้ยงสัตว”หมายความวาการเลี้ยงสัตวในสถานท่ีเลี้ยงสัตวหรือการมีสัตวไวในครอบครอง

และดูแลเอาใจใสบํารุงรักษาตลอดจนใหอาหารเปนอาจิน
“การปลอยสัตว”หมายความวาการเลี้ยงสัตวในลักษณะท่ีมีการปลอยใหอยูนอกสถานท่ี

เลี้ยงสัตวรวมท้ังการสละการครอบครองสัตว
“สถานท่ีเลี้ยงสัตว”หมายความวาคอกสัตวกรงสัตวท่ีขังสัตวหรือสถานท่ีในลักษณะอ่ืนท่ีใช

ในการควบคุมสัตวท่ีเลี้ยง
“เจาของสัตว”หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย
“ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความวาสถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“สิ่งปฏิกูล”หมายความวาอุจจาระหรือปสสาวะและหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเปนสิ่งโสโครก

หรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย”หมายความวาเศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะ

ท่ีใสอาหาร มูลสัตวหรือ ซากสัตว  รวมถึงสิ่ ง อ่ืนใดท่ีเ ก็บกวาดจากถนน ตลาด ท่ีเลี้ยงสัตวหรือ ท่ี อ่ืน
และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน

“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก
เจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวานายกองคการบริหารสวนตําบลละอาย



“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวาเจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.๒๕๓๕และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ขอ 5 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลละอายเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

หมวด 1
บทท่ัวไป

ขอ 6 หามมิใหมีการเลี้ยงสัตวชนิดหรือประเภทเหลานี้ในเขตองคการบริหารสวนตําบลละอาย
โดยเด็ดขาดไดแก

(1) งูพิษและงูท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายแกคนและสัตวเลี้ยง
(2) ปลาปรันยา
(3) คางคกไฟ
(4) สัตวดุรายตางๆ
(5) สัตวมีพิษรายอ่ืนๆ
(6) สัตวตองหามตามกฎหมายอ่ืนๆ
ขอ 7 หามเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตวประเภท ชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ ลอ ลา สุกร สุนัขแมว

ไก หาน นก และกระตายในเขตพ้ืนท่ีถนนสาธารณะทุกสายซึ่งองคการบริหารสวนตําบลละอายรับผิดชอบดูแล
การเลี้ยงหรือปลอยตามวรรคหนึ่งนั้นคือกรณีกระทําการเปนประจําเปนอาจิณหรือไมสนใจ

ควบคุมดูแลสัตวจนเขาใจไดวามีการใชพ้ืนท่ีถนนสาธารณะเปนท่ีเลี้ยงหรือปลอยสัตว
ขอ 8 ใหเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลละอายเปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว

ดังตอไปนี้
(๑) ชาง
(๒) มา
(๓) ลาลอ
(๔) โค
(๕) กระบือ
(๖) สุกร
(๗) แพะ
(๘) แกะ
(๙) กวาง
(๑๐) เปด
(๑๑) หาน
(๑๒) ไก
(๑๓) สุนัข
(๑๔) แมว
(๑5) จระเข
(๑6) นก



(๑7) ปลา
(๑8) กระตาย
(19) หนู
(๒0) กบ
(๒1) สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมปาไม
(๒2) สัตวท่ีเปนพาหะนําโรคหรือมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยหรือเปนอันตรายตอประชาชน

ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด
ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกประกาศกําหนดจํานวนประเภท ชนิด หลักเกณฑ วิธีการและ

เงื่อนไขการปลอยสัตวท่ีตองควบคุมการเลี้ยงเพ่ิมเติมได ท้ังนี้โดยอาจควบคุมการเลี้ยงสัตวเฉพาะในเขตทองท่ีใด
ทองท่ีหนึ่งหรือเต็มพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลละอาย

ขอ 9 เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยู ท่ี เหมาะสมกับการดํารงชีพ
ของประชาชนในทองถ่ินหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว ใหพ้ืนท่ีในเขตอํานาจขององคการ
บริหารสวนตําบลละอายดังตอไปนี้ เปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว

(1) พ้ืนท่ีผังเมืองประกาศเปนพ้ืนท่ีหามเลี้ยงสัตว
(2) ท่ีหรือทางสาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตําบลละอาย
(3) สถานท่ีทองเท่ียว
(4) สถานท่ีราชการ
(5) สถานท่ีปฏิบัติศาสนกิจ
(6) ตลาด
(๗) สถานท่ีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด

หมวด 2
การจดทะเบียนสัตว

ขอ ๑๐ ใหเจาของบานหรือเจาของสัตวท่ีครอบครองสัตวประเภทสุนัขและแมวดําเนินการข้ึน
ทะเบียนสุนัขและแมวทุกตัวตอองคการบริหารสวนตําบลละอาย และรับบัตรประจําตัวสุนัขและแมว
หรือสัญลักษณหรือวิธีการกําหนดระบุตัวตนของสุนัขและแมวอ่ืนใดตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบลละอาย
กําหนด การจดทะเบียนและข้ึนทะเบียนสัตวประเภทอ่ืนใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมายของกรมปศุสัตว

หมวดท่ี ๓
การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว

ขอ 1๑ การเลี้ยงสัตวใหเจาของสัตวตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) ตองนําสัตวประเภทสุนัขและแมวท่ีมีอายุระหวาง ๒-๔ เดือนไปฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข

บาเปนครั้งแรกและตองนําไปฉีดวัคซีนครั้งตอไปตามท่ีกําหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน
(๒) หากสงสัยวาสัตวประเภทสุนัขและแมวมีอาการของโรคพิษสุนัขบาใหกักสุนัขและแมว

ไวและแจงองคการบริหารสวนตําบลละอายภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง ในกรณีท่ีเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบา
ในพ้ืนท่ีตามประกาศเขตกําหนดโรคระบาดชั่วคราว ใหเจาของสุนัขและแมวทําการควบคุมสุนัขและแมวไว
ณ สถานท่ีเลี้ยงสัตวจนกวาจะสิ้นระยะเวลาตามประกาศ

(๓) จัดใหมีสถานท่ีเลี้ยงสัตวท่ีม่ันคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภทและชนิดของสัตวโดย
มีขนาดเพียงพอมีระบบการระบายน้ําและกําจัดสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ



(๔) รักษาสถานท่ีเลี้ยงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปนประจํา
ไมปลอยใหเปนท่ีสะสมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผูท่ีอยูบริเวณใกลเคียง

(๕) เม่ือสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะเพ่ือปองกันมิให
เปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค ท้ังนี้โดยวิธีท่ีไมกอเหตุรําคาญจากกลิ่นควันและไมเปนเหตุใหเกิดการ
ปนเปอนของแหลงน้ํา

(๖) จัดใหมีการสรางภูมิคุมกันโรคในสัตวเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว
(๗) ใหเลี้ยงสัตวภายในสถานท่ีเลี้ยงของตนไมปลอยใหอยูนอกสถานท่ีเลี้ยงโดยปราศจาก

การควบคุม หากประสงคจะไปเลี้ยงในสถานท่ีอ่ืนตองไดรับอนุญาตจากเจาของสถานท่ีและตองควบคุมดูแลกรณี
เปนสัตวดุ ร ายจะตอง เลี้ ยงในสถานท่ีหรือกรงท่ีบุคคลภายนอกเข า ไปไม ถึ งตั วสัตวและมีป ายเตือน
ใหระมัดระวังโดยสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน

(๘) ไมนําสัตวเลี้ยงออกมานอกสถานท่ีเลี้ยงของตนเวนแตเฉพาะเพ่ือการเคลื่อนยายสัตว
และไดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน

(๙) ควบคุมดูแลสัตวของตนไมใหกออันตรายหรือรําคาญแกผู อ่ืนไมกอใหเกิดมลพิษ
ตอสิ่งแวดลอม

(๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน
รวมท้ังระเบียบ ประกาศและคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลละอาย

(๑๑) ใหเจาของสัตวมีหนาท่ีตองกําจัดสิ่งปฏิกูลอันเกิดจากสัตวของตนในท่ีหรือทางสาธารณะ
ขอ 1๒ การเลี้ยงสัตวซึ่ งดํา เนินกิจการในลักษณะของฟารมเลี้ ยงสัตวหรือเลี้ยงสัตว

เปนจํานวนมากเจาของสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ ๑๑ อยางเครงครัดเพ่ือการดูแลสภาพ
หรือสุขลักษณะของสถานท่ีเลี้ยงสัตวและตองปฏิบัติตามมาตรการเ พ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรค
หรือเหตุรําคาญอันเกิดจากการเลี้ยงสัตวดังนี้

(1) ดูแลรักษาสถานท่ีเลี้ยงสัตวใหถูกสุขลักษณะของอาคารและเปนไปตามมาตรฐานฟารมหรือ
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข

(2) ตองตั้งอยูในสถานท่ีท่ีไมกอใหเกิดเหตุรําคาญใหกับผูอาศัยอยูใกลเคียง
(3) ตองมีบริเวณเลี้ยงสัตวซึ่งก้ันเปนสัดสวนและใหอยูหางเขตท่ีดินสาธารณะทางน้ําสาธารณะ
(4) ดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานท่ีเลี้ยงสัตวมิใหมีจํานวนมากเกินสมควรจนเปนเหตุให

เสื่อมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
(5) ตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียกอนปลอยสูธรรมชาติหรือแหลงน้ํา ทางน้ํา ลําคลอง แมน้ํา

เปนตน มิไหสงผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม
(6) ตองจัดหาท่ีรองรับขยะปฏิกูลและมูลฝอยตลอดจนกําจัดขยะปฏิกูลมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะมิ

ใหสงผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอม
(7) ตองทําความสะอาดสถานท่ีเลี้ยงสัตว สถานท่ีเพาะเลี้ยง และบริเวณโดยรอบไมใหเปนแหลง

สะสมเชื้อโรค แมลง ยุงหรือสัตวนําโรคอ่ืนๆ ตลอดจนดูแลทําความสะอาดวัสดุอุปกรณเครื่องมือและจัดเก็บใหเปน
ระเบียบเรียบรอยเสมอ

(8) ให มีระบบการปอง กันเหตุรํ าคาญจากกลิ่น  เสียง แสง รั งสีความรอน สิ่ ง มี พิษ
ความสั่นสะเทือน ฝุนละออง เขมาเถา หรือกรณีอ่ืนจนเปนเหตุใหเสื่อมหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ



ขอ 1๓ หลังจากท่ีขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใชผูใดประสงคจะเลี้ยงสัตวตามขอ 1๒ ตองไดรับความ
ยินยอมจากการประชุมประชาคมหมูบานและไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน

การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้นตองปรากฏขอเท็จจริงวาสถานท่ีเลี้ยงสัตวนั้นเปนบริเวณท่ีโปรง
อากาศถายเทสะดวกมีตนไมใหรมเงาพอสมควรตั้ งอยูหางจากแหลงชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาลหรือสถานท่ีของทางราชการอ่ืนๆ ในระยะท่ีไมสงผลกระทบตอสุขภาพ
และไมกอใหเกิดเหตุรําคาญตอชุมชน โดยตองมีระยะหางจากสถานท่ีดังกลาวและแหลงน้ําสาธารณะในระยะ
ดังตอไปนี้

(1) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตวนอยกวา 50 ตัว ตองมีระยะหางในระยะท่ี
ไมกอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง

(2) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว ตั้งแต 50 - 500 ตัว ตองมีระยะหางไมนอยกวา
500 เมตร

(3) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว ตั้งแต 501 – 1,000 ตัว ตองมีระยะหาง
ไมนอยกวา 1 กิโลเมตร

(4) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสตัว ตั้งแต 1,001 ตัวข้ึนไป ตองมีระยะหางไมนอยกวา 2
กิโลเมตร

ผูขออนุญาตดังกลาวใหยื่นคํารองตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบและเงื่อนไขท่ีกําหนด
พรอมดวยหลักฐานดังตอไปนี้อยางละ 1 ชุด

1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
2) สําเนาทะเบียนบาน
3) หนังสือแสดงความเปนเจาของท่ีดิน
๔) หลักฐานท่ีแสดงวาไดรับความยินยอมจากการประชุมประชาคมหมูบาน
๕) แผนผังสถานท่ีตั้งสถานประกอบกิจการ
4) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินเห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการ

พิจารณา
ขอ 1๔ ในกรณีท่ีมีเหตุสงสัยวาสัตว ท่ี เลี้ยงนั้นเปนโรคอันอาจเปนอันตรายแกสุขภาพ

ของบุคคลท่ัวไปใหเจาของสัตวแยกกักสัตวนั้นไวตางหากและแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาพนักงาน
สาธารณสุข รวมถึงตองแจงใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอทราบโดยเร็วและตองปฏิบัติตามคําแนะนําโดยเครงครดั

หมวด ๔
การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย

ขอ 1๕ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจกําหนดการเลี้ยงหรือปลอยสัตวหรือหามเลี้ยง
หรือปลอยสัตวเฉพาะเขตควบคุมการปลอยสัตวเฉพาะในเขตทองท่ีใดทองท่ีหนึ่งหรือเต็มพ้ืนท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลละอาย

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการปลอยสัตวเพ่ือการกุศลตามประเพณี
ขอ 1๖ เจาของสัตวจะตองควบคุมดูแลสัตวและสถานท่ีเลี้ยงสัตวของตน มิใหกอเหตุรําคาญแก

ผูอ่ืน



ขอ 1๗ ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน พนักงานเจาหนาท่ี เจาพนักงานสาธารณสุขพบสัตว
ในท่ีหรือทางสาธารณะ ซึ่งอยูภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลละอายหรือเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว
อันเปนการฝาฝนขอบัญญัตินี้ โดยไมปรากฏเจาของใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ
จับสัตวและนําสัตวไปกักไวในท่ีสําหรับสัตวท่ีเจาพนักงานทองถ่ินจัดไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวันหรือกรณีสัตว
นั้นอาจเปนอันตรายตอประชาชน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร

ในระหวางการจับสัตวหากสัตววิ่งหนีเกิดอุบัติเหตุ อ่ืนใดทําใหสัตวบาดเจ็บหากเปนเหตุ
โดยพฤติการณตองเกิดข้ึนและเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ีไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว
ทางองคการบริหารสวนตําบลละอายจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึน

กรณีตามวรรคสองถาความเสียหายเกิดข้ึนตอบุคคลท่ีสามอันเนื่องมาจากการกระทําดังกลาว
บุคคลท่ีสามยอมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายไดโดยองคการบริหารสวนตําบลละอายจะพิจารณาไลเบี้ยความผิดตาม
ขอเท็จจริง

ขอ 1๘ เม่ือไดจับสัตวมากักไวตามความในขอ 1๗ เจาพนักงานทองถ่ินจะปดประกาศ
แจงใหเจาของทราบและใหมารับสัตว คืนไปภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดจับสัตวมากักไว โดยประกาศไว
ท่ีสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลละอายหรือท่ีเปดเผย เม่ือพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปน
เจาของเพ่ือรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปนขององคการบริหารสวนตําบลละอาย แตถาการกักสัตวไว อาจกอใหเกิด
อันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอ่ืนหรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร เจาพนักงานทองถ่ินจะจัดการขายหรือขาย
ทอดตลาดสัตวนั้นตามควรแกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได เงินท่ีไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเม่ือได
หักคาใชจายในการขายทอดตลาดและคาแรงดูแลสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนตัวสัตว

ในกรณีท่ีมิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืนภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งเจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเลี้ยงดูสัตวใหแกองคการบริหารสวน
ตําบลละอายตามจํานวนท่ีไดจายจริงดวย

ในกรณีท่ีปรากฏวาสัตว ท่ีเจาพนักงานทองถ่ินพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตราย
ตอประชาชนใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได

ขอ 1๙ กรณีการเลี้ยงสัตวในสถานท่ีของเอกชน กอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญตอผู อ่ืน
ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของสัตวหรือผูครอบครองสถานท่ีเลี้ยงสัตวระงับเหตุ
รํ าคาญภายในเวลาอันควรและถาเห็นสมควรจะใหกระทําได โดยวิธี อ่ืนใดเ พ่ือระงับเหตุรํ าคาญนั้น
หรือสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญเกิดข้ึนในอนาคตใหระบุไวในคําสั่งนัน้

หมวด ๕
อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข

ขอ ๒๐ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม และขอบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ินและเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจดังตอไปนี้

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆมาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริงหรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ
หรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา

(๒) เขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใดๆในระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตกหรือในเวลาทํา
การเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมเพ่ือให เปนไปตามขอบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข



พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือหรือหลักฐาน
ท่ีเก่ียวของจากเจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีนั้น

(๓) แนะนําใหเจาของสัตวปฏิบัติใหถูกตองตามขอบัญญัติหรือตามพระราชบัญญัติผูไดรับใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงหรือตามขอบัญญัตินี้

(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชนเพ่ือประโยชนในการ
ดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน

(๕) เก็บหรือนําสินคาหรือสิ่งของใดๆท่ีสงสัยวาไมถูกสุขลักษณะหรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญจากอาคาร
หรือสถานท่ีใดๆเปนปริมาณพอสมควรเพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบไดโดยไมตองใชราคา

ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ี
ตามวรรคหนึ่งในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลละอายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได

หมวด ๖
บทกําหนดโทษ

ขอ 2๑ ผูใดฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ี
กําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535

ประกาศณวันท่ี .............. เดือน....................พ.ศ..........

(ลงชื่อ)
(นายทรงวุฒิ ทองรักษ)

นายกองคการบริหารสวนตําบลละอาย

ความเห็นนายอําเภอ
(ลงชื่อ)--

( )
นายอําเภอฉวาง



แบบแสดงความคิดเห็นของประชาชน
ท่ีมีตอรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลละอาย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว

สวนท่ี ๑ ขอมูลสวนบุคคล

คําช้ีแจง โปรดใหขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับขอมูลสวนตัวของทานโดยทําเครื่องหมาย √ ท่ีตรงกับความจริง

๑. เพศ ชาย หญิง

๒. อายุ ต่ํากวา ๒๐ ป ๒๑ - ๓๐ ป ๓๑ – ๔๐ ป ๔๑ – ๕๐ ป ๕๑ ปข้ึนไป

๓. ระดับการศึกษา ประถมศึกษา            มัธยมศึกษา/ปวช. อนุปริญญา/ปวส.

ปริญญาตรี               สูงกวาปริญญาตรี

๔. อาชีพ ขาราชการ        เกษตรกร        ผูประกอบการ        นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา

สวนท่ี ๒

คําช้ีแจง ใหทําเครื่องหมายใน √ ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของตนเอง

เห็นดวยกับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลละอาย
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว
ไมเห็นดวยกับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลละอาย
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว
เพราะ........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

ขอเสนอแนะ/คําแนะนําเกี่ยวกับรางชอบัญญัติฯ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................


