
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยเทศบาลตำบลโนนสูง ได้ตราเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลโนนสูง เร่ือง การควบคุมการเลี้ยง 
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ภายในพื้นที่รับผิดขอบ 
ของเทศบาลตำบลโนนสูง

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราขบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบความเห็นชอบของที่ประขุมสภาเทศบาล 
ตำบลโนนสูง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
และได้รับความเห็นขอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลโนนสูง จึงประกาศใช้เทศบัญญัติ 
เทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยให้ใช้บังคับได้นับแต่วันที่ 
ประกาศโดยเปีดเผยที่สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูงแล้วเจ็ดวัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันท่ี เ๏ \{  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายประ 
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

เงค์ โพธ๋ิมีศิริ)
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เร่ือง

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลโนนสูง 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑

หลักการ
กำหนดมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตวในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง 

เพื่อป้องกันและแก้ไขป้ญหาเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนจากการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์

เหตุผล
โดยที่มาตรา ๒๙ แห่งพระราขบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดไว้เพื่อประโยขนในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพ 
ของประขาขนในท้องถิ่น และเพื่อป้องกันอันตรายและเซื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจ 
ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการกำหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่หรือทั้งหมดของพื้นที่ในเขตอำนาจนั้น 
เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

เน ื่องจากป้จจุบ ันเทศบาลตำบลโนนสูง ย ังม ิได ้ตราเทศบัญญัต ิด ังกล่าวออกมาบังค ับใช ้ 
ประกอบกับภายในเขตท้องที่เทศบาลตำบลโนนสูง ได้มีป้ญหาเรื่องการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมเป็น 
จำนวนมาก ดังน้ัน เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ภายในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาล 
ตำบลโนนสูง จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) (๔) มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบล 
โนนสูง เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง



เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสูง 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสูง เร่ือง การควบคุมการเลี้ยง 
หรือปล่อยสัตวไนเขตเทศบาลตำบลโนนสูง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ (๓) (๔) และมาตรา ๖๐ แห่งพระราซบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๔๔๒ ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการ 
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๔๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๖๐ เทศบาลตำบลโนนสูง โดยได้รับความ 
เห็นขอบจากสภาเทศบาลตำบลโนนสูง และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรืยกว่า “ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสูง เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือ 
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๔๖๑”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ไข้บังคับในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง เมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่ 
ได้ประกาศโดยเป็ดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดของเทศบาลตำบล 
โนนสูง ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งชัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

หมวด ๑ 
บททั่วไป

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามเทศบัญญัตินี้
“เจ ้าพ น ักงาน สาธารณ ส ุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้ร ับการแต่งต ั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราขบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๔๓๔ แก้ไข 
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๖๐

“ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราขการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๔๓๔ แก้ไข 
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๖๐ ในเขตอำนาจของเทศบาลตำบลโนนสูง

“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์หรือมีสัตว์เลี้ยงไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่ 
บำรุงรักษา ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ

“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ให้อยู่นอก 
สถานที่เลี้ยงสัตว์ โดยปราศจากการควบคุม



-๒-
“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือที่เลี้ยงสัตว์อื่นที่มีการ 

ควบคุมของเจ้าของสัตว์ไม่ว่าจะมีขอบรั้วหรือไม่
“ทีห่รือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมีใข่เป็นของเอกขนและประขาขน 

สามารถใช้ประโยขน์หรือสัญจรได้ โดยทางสาธารณะ ถนนสาธารณะ ให้หมายความรวมถึง ทาง
ตามพระราขบัญญัติจราจรทางบก ด้วย

ข้อ ๔ ห้ามมีให้มีการเลี้ยงสัตว์ขนิดหรือประเภทเหล่านี้ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูงโดยเด็ดขาด
ได้แก่

(๑) งูพิษและงูที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่คนและสัตว์เลี้ยง
(๒) ปลาปีรันยา
(๓) คางคกไฟ
(๔) สัตว์ดุร้ายต่าง ๆ
(๔) สัตว์มีพิษร้ายอื่น ๆ
(๖) สัตว์ต้องห้ามตามกฎหมายอื่น ๆ
ข้อ ๖ ห้ามเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ประเภทข้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร สุนัข แมว ไก่ 

ห่าน นก และเป็ด ในเขตพื้นที่ถนนสาธารณะทุกสายซึ่งเทคบาลตำบลโนนสูงรับผิดชอบดูแล
การเลี้ยงหรือปล่อยตามวรรคหนึ่งนั้น คือกรณีกระทำการเป็นประจำเป็นอาจิณ หรือไม่สนใจ 

ควบคุมดูแลสัตว์จนเข้าใจได้ว่ามีการใช้พื้นที่ถนนสาธารณะเป็นที่เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
ข้อ ๗ ให้เขตเทศบาลตำบลโนนสูง เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังต่อไปน้ี
(๑) ข้าง
(๒) ม้า
(๓) โค
(๔) กระบือ
(๔) แพะ
(๖) แกะ
(๗) สุกร
(๘) สุนัข
(๙) แมว
(๑๐) ไก่
(๑๑) ห่าน
(๑๒) นก
(๑๓) เป็ด



-๓-
(๑๔) สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดประเภท และซนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยงเพิ่มเติม ทั้งนี้ โดยอาจ 
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือเต็มพื้นที่เทศบาลตำบลโนนสูง

ข้อ ๘ เพื่อประโยซน์ในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกประกาศกำหนดเขตพื้นที่เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตามข้อ ๗ 
โดยให้มีมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดจำนวน ประเภท และขนิดของสัตว์ที่เลี้ยง
(๒) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทำทะเบียนตามประเภทและชนิด

ของสัตว์
(๓) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์ 
ข้อ ๙ นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและขนิดของสัตว์ 

โดยมีขนาดเพียงพอแก่การดำรงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายนํ้า 
และกำจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ

(๒) รักษาสถานที่เล ี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็น
ประจำไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมม จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

(๓) เมื่อสัตว์ตายลง เจ้าของสัตว์จะต้องกำจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพื่อบีองกัน 
มิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุแมลงหรือสัตว์นำโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุรำคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็นเหตุให้ 
เกิดการปนเปีอนของแหล่งนํ้า

(๔) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพื่อบีองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ 
(๔) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ 

โดยปราศจากการควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์ 
และมีบีายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างซัดเจน

(๖) ไม่นำสัตว์เลี้ยงออกมานอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน เว้นแต่เฉพาะเพื่อการเคลื่อนย้ายสัตว์ 
และได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

(๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุรำคาญแก่ผู้อื่น หรือไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม

(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งของเทศบาลตำบลโนนสูง



- ๔ -

หมวด ๒
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

ข้อ ๑๐ กรณีการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งดำเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์เป็น 
จำนวนมาก เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ ๙ อย่างเคร่งครัด เพื่อการดูแลสภาพหรือ 
สุขลักษณะของสถานที่ที่ใข้เลี้ยงสัตว์ และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อปัองกันอันตรายจากเขื้อโรค หรือเหตุ 
รำคาญอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ดังนี้

(๑) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์ ต้องทำรางระบายนี้ารับนํ้าโสโครกไป 
ให้พ้นจากท่ีนี้น โดยสะดวกและเหมาะสม

(๒) การระบายนํ้าเสียต้องไมให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้นํ้าแหล่งสาธารณะ 
(๓) ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บหรือบำบัดนํ้าเสีย ให้เหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น 

จนสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง
(๔) ต้องทำความสะอาด กวาดล้างสถาน'ที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ใ,นภา'วะอันดืเสมอ 
(๔) ต้องรักษาสถานที่ อย่าให้เป็นที่เพาะพันธ์แมลงวัน แมลงสาบ ยุง หรือสัตว์นำโรคอื่น  ๆ

และต้องเก็บวัสดุอุปกรณี เครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ
(๖) ต้องมีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะจำนวนเพียงพอ 
ข้อ ๑๑ หลังจากที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตามข้อ ๑๐ ต้องไต้รับ 

ความยินยอมจากการประชุมประขาคมขุมขน และไต้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าสถานที่เลี้ยงสัตว์นั้นเป็นบริเวณที่โปร่ง 

อากาศถ่ายเทสะดวก มีต้นไม้ให้ร่มเงาพอสมควร ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมขน ศาสนสถาน โบราณสถาน 
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่ของราชการอื่น  ๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
และไม่ถ่อเหตุรำคาญต่อชุมขน โดยต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าว และแหล่งนํ้าสาธารณะในระยะ 
ดังต่อไปน้ี

(๑) สำหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์น้อยกว่า ๔๐ ตัว ต้องมีระยะห่างในระยะที่ 
ไม่ก่อให้เกิดความรำคาญต่อชุมขนใกล้เคียง

(๒) สำหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ ๔๐ -  ๔๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่าง 
ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ เมตร

(๓) สำหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ ๔๐๐ - ๑1๐๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่าง 
ไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร

(๔) สำหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ต้ังแต่ ๑,๐๐๑ ตัวข้ึนไป ต้องมีระยะห่าง 
ไม่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร



-๕-
ผู้ฃออนุญาตดังกล่าว'ให ้ย ื่นคำร้องต่อเจ ้าพน ักงานท้องถิ่นตามแ,ชบและเงื่อนไขที่กำหนด 

พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ อย่างละ ๑ ขุด
๑) สำเนาบัตรประจำตัวประซาขน
๒) สำเนาทะเบียนบ้าน
๓) หนังสือแสดงความเป็นเจ้าซองที่ดิน
๔) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ

พิจารณา
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของ 

บุคคลทั่วไป ให้เจ้าของสัตว์ แยก กักสัตว์นั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงาน 
สาธารณสุขทราบ รวมถึงต้องแจ้งให้สัตวแพทย์ของหน่วยงานราขการทราบและต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ 
โดยเคร่งครัด

หมวด ๓
การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงาบท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ หรือห้ามเลี้ยงหรือ 
ปล่อยสัตว์เฉพาะเขตควบคุมการปล่อยสัตว์ เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่งหรือเต็มพื้นที่เทศบาลตำบลโนนสูง 

ความในวรรคหนึ่งไมใข้บังคับแก่การปล่อยสัตว์เพื่อการกุศลตามประเพณี 
ข้อ ๑๔ เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์และสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน มิให้ก่อเหตุรำคาญ

แก่ผู้อ่ืน
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข พบสัตว์ในท่ี 

หรือทางสาธารณะ ซี่งอยู่ภายในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง หรือเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ โดยไม่ปรากฏ 
เจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ไต้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจจับสัตว์และนำสัตว์ไปกัก 
ไว่ในที่สำหรับสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน หรือกรณีสัตว์นั้นอาจเป็นอันตรายต่อ 
ประซาขน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจทำลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควร

ในระหว่างการจับสัตว์ หากสัตว์วิ่งหนีเกิดอุบัติเหตุอื่นใด ทำให้สัตว์บาดเจ็บ หากเป็นเหตุที่ 
โดยพฤติการณ์ต้องเกิดขึ้น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใข้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว ทางเทศบาลตำบล 
โนนสูงจะไม่รับผิดขอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น

กรณีตามวรรคสอง ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นต่อบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการกระทำตังกล่าว 
บุคคลที่สามย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายไต้ โดยเทศบาลตำบลโนนสูงจะพิจารณาไล่เบี้ยความผิดตาม
ข้อเท็จจริง



ข้อ ๑๖ เมื่อได้จับสัตว์มากักไว้ตามความในข้อ ๑๕: เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะปีดประกาศแจ้งให้ 
เจ้าของทราบและให้มารับสัตว์คืนไปภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ได้จับสัตว์มากักไว้ โดยประกาศไว้ที่ 
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูงหรือที่เป็ดเผย เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันแล้ว ไม่มีผู้ใดมาแสดงตัวเป็น
เจ้าของสัตว์ ให้สัตว์นั้นตกเป็นของเทศบาลตำบลโนนสูง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ให ้ค ืนส ัตว ์น ั้นแก ่เจ ้าของส ัตว ์ เจ ้าของส ัตว ์ต ้องเส ียค ่าธรรมเน ียมการปร ับคร ั้งละไม ่เก ินหน ึ่งพ ันบาท 
และค่าใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่เทศบาลตำบลโนนสูงตามจำนวน,ที่ได้จ่ายจริงด้วย

ข้อ ๑๗ กรณีที่กักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่น หรือต้องเสียค่าใช้จ่าย 
เกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามสมควรแก่กรณี ก่อนถึงกำหนด 
สามสิบวันก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาด เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาด 
และค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้ว ให้เก็บรักษาเงินนั้นไว้แทนตัวสัตว์

กรณีสัตว์นั้นตาย หรือเจ็บป่วยหรือไม่สมควรจำหน่ายต่อไป หรือเป็นโรคติดต่อที่อาจเป็น 
อันตรายแก่สัตว์อื่น  ๆ หรือเมื่อสัตวแพทย์ได้ตรวจสอบและให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว เจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่นมีอำนาจทำลายได้

ในกรณีมิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน 
ภายในกำหนดตามข้อ ๑๖ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รับคืนสัตว์นั้น เจ้าของสัตว์
ต้องเสียค่าธรรมเนียมการปรับครั้งละไม่เกินหนึ่งพันบาทและค่าใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่เทศบาลตำบล 
โนนสูงตามจำนวนที่ได้จ่ายจริงด้วย

ข้อ ๑๘ หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕:๓๕: 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕:๖๐ กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราขบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕:๓๕: แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือคำส่ัง 
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กำหนดไว้เกี่ยวกับการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ 
เจ้าของสัตว์แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และล้าเจ้าของสัตว์ไม่แก้ไขหรือถ้าการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์นั้น 
จะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประขาขน เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
จะสั่งให้ผู้นั้นหยุดเลี้ยงสัตว์ทันทีเป็นการขั่วคราว จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจาก 
อันตรายแล้วก็ได้

คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้กำหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งไว้ 
ตามสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีมีคำสั่งให้หยุดดำเนินการทันที

ข้อ ๑๙ กรณีการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ของเอกขนหรือทางสาธารณะ ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน 
รำคาญต่อผู้อื่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือผู้ครอบครองสถานที, 
เลี้ยงสัตว์ระงับเหตุรำคาญภายในเวลาอันควร และถ้าเห็นสมควรจะให้กระทำโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรำคาญนั้น 
หรือสมควรกำหนดวิธีการเพื่อฟ้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตให้ระบุไร้ในคำสั่งนั้น



- ๓ เ-

หมวด ๔
อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๒๐ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงาน 
สาธารณสุข มีอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด  ๆ มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทำคำขี้แจงเป็นหนังสือ 
หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา

(๒) เข้าไปในสถานท่ีใด  ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำการเพื่อ 
ตรวจสอบ หรือควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ให้มีอำนาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือ 
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นี้น

(๓) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด  ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประซาขน เพื่อประโยขน่ 
ในการดำเนินคดีหรือเพื่อนำไปทำลายในกรณีจำเป็น

(๔) เก็บหรือนำสินค้าหรือสิ่งของใด  ๆ ที่สงสัยว่าไม่ถูกสุขลักษณะ หรืออาจก่อให้เกิดเหตุ 
รำคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด  ๆ เป็นปริมาณพอสมควร เพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบความจำเป็นได้ 
โดยไม่ต้องใข้ราคา

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งข้าราซการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ 
ตามวรรคหนึ่งในเขตอำนาจของเทศบาลตาบลโนนสูงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ไต้

หมวดที่ ๕ 
บทกำหนดโทษ

ข้อ ๒๑ ผู้ใดฝ่าแนหรือโม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ถือเป็นความผิดตามมาตรา ๗๓ วรรคสอง 
แห่งพระราขบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๔๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๖๐

ข้อ ๒๒ ให้นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออก 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

นายอำเภอโนนสูง ปฏิบัติราซการแทน 
ผู้ว่าราซการจังหวัดนครราซสีมา


