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เหตุผล 
 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนใน

ท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕    
ให้กระท าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลลาโละ 
เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละว่าด้วยการควบคุม     
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การ
บริหารส่วนต าบลลาโละ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ และนายอ าเภอรือเสาะ 
จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้  
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ โดยมีอ านาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์ หรือมีสัตว์เลี้ยงไว้ในครอบครองและดูแล เอาใจใส่ 

รักษา ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 
“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึง ผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ให้อยู่          

นอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม 
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืนใด

ที่ใช้ควบคุมสัตว์เลี้ยง 
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
“แหล่งชุมชน” หมายความว่า หมู่บ้าน หรือสถานที่ซึ่งประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น 
“การเลี้ยงสัตว์จ านวนมาก” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ ๑๐ ตัวขึ้นไป 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่         

ตามข้อบัญญัตินี้ 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 



- ๒ - 

หมวด ๒ 
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การปล่อยสัตว์ 

ข้อ ๖ ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามสัตว์เลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ประเภท ช้าง ม้า สุนัข สุกร โค 
กระบือ แพะ แกะ ล่อ ลา สัตว์มีพิษ สัตว์ดุร้าย และสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า โดยเด็ดขาด 

(๑) ถนนสาธารณประโยชน์ทุกสาย 
(๒) แหล่งชุมชนในหมู่บ้านทุกแห่ง 
(๓) ศาสนสถาน สถานที่ราชการต่างๆ เช่น มัสยิด โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น 

การเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ตามวรรคหนึ่ง คือกรณีกระท าการเป็นประจ า เป็นอาจิณ หรือ       
ไม่สนใจควบคุมดูแลสัตว์เลี้ยงจนเข้าใจว่าได้มีการใช้พ้ืนที่ตาม (๑) (๒) (๓) เป็นที่เลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ 

ข้อ ๗ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พ้ืนที่ในเขตอ านาจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลลาโละ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังนี้ 

(๑) สุนัข  
(๒) สุกร 
(๓) โค 
(๔) กระบือ 
(๕) ช้าง 
(๖) ม้า 
(๗) ลา 
(๘) ล่อ 
(๙) แพะ 
(๑๐) แกะ 
(๑๑) ไก ่
(๑๒) เป็ด 
(๑๓) ห่าน 
(๑๔) นก 
(๑๕) แมว 
(๑๖) สัตว์มีพิษ สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ดุร้ายต่างๆ 
(๑๗) สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งได้รับอนุญาตจาก     

กรมป่าไม ้
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดประเภท และชนิดสัตว์ที่ควบคุมการเลี้ยงเพ่ิมเติม ทั้งนี้ 

โดยอาจควบคุมการเลี้ยงสัตว์เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือเต็มพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

 

 



- ๓ - 

ข้อ ๘ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ลาโละ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุม  
ตามข้อ ๗ โดยให้มีมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดจ านวน ประเภท และชนิดของสัตว์เลี้ยง 
(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการท าทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว์ 
(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์ 

ข้อ ๙ นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิด    

ของสัตว์ โดยมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์  มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบ  
การระบายน้ าและก าจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 

(๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจ า 
ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

(๓) เมื่อสัตว์ตายลง เจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ      
เพ่ือป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญจากกลิ่น ควัน และ   
ไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ า 

(๔) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ 
(๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ 

โดยปราศจากการควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่ หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึง       
ตัวสัตว์ และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังสังเกตได้อย่างชัดเจน 

(๖) ไม่น าสัตว์เลี้ยงออกมานอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน เว้นแต่เฉพาะเพ่ือการเคลื่อนย้ายสัตว์ 
และได้ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุร าคาญแก่ผู้อ่ืน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ  
ต่อสิ่งแวดล้อม 

(๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

ข้อ ๑๐ กรณีการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งด าเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือเลี้ย งสัตว์   
เป็นจ านวนมาก เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ ๙ อย่างเคร่งครัด 

เพ่ือการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ และต้องปฏิบัติตามมาตรการ   
เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค หรือเหตุร าคาญอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ดังนี้ 

(๑) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์ ต้องท ารางระบายน้ าร าน้ าโสโครก
ไปให้พ้นจากท่ีนั้น โดยสะดวกและเหมาะสม 

(๒) การระบายน้ าเสียต้องไม่ให้เป็นที่เดือนร้อนแก่ผู้ใช้น้ าแหล่งสาธารณะ 
(๓) ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บหรือบ าบัดน้ าเสีย ให้เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องไม่ท าให้เ กิด          

กลิ่นเหม็นจนสร้างความเดือนร้อนร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 
(๔) ต้องท าความสะอาด กวาดล้างสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ 
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(๕) ต้องรักษาสถานที่ อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวัน แมลงสาบ ยุง หรือสัตว์น าโรคอ่ืนๆ 
และต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ 

(๖) ต้องมีท่ีรองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะจ านวนเพียงพอ 

ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตามข้อ ๑๐ ต้องได้รับความยินยอมจากการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน หรือแหล่งชุมชนนั้น และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานที่เลี้ยงสัตว์นั้นเป็นบริเวณ      
ที่โปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก มีต้นไม้ให้ร่มเงาพอสมควร ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน 
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่ ราชการอ่ืนๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และ              
ไม่ก่อเหตุร าคาญต่อชุมชน โดยต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าว และแหล่งน าสาธารณะในระยะดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ ยงสัตว์น้อยกว่า ๕๐ ตัว ต้องมีระยะห่ าง                  
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร 

(๒) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ ๕๐ - ๑๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่าง           
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร 

(๓) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่  ๑๐๑ – ๕๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่าง       
ไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร 

(๔) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ ๕๐๑ ตัวขึ้นไป ต้องมีระยะห่าง           
ไม่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร 

ผู้ขออนุญาตดังกล่าวให้ยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่ก าหนด   
พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ อย่างละ ๑ ชุด 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน 
(๔) เอกสารหรือหลักฐาน อ่ืนที่ เจ้ าพนักงานท้องถิ่น เห็นสมควรเรียกเ พ่ิม เติม                

เพ่ือประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ   
ของบุคคลทั่วไป ให้เจ้าของสัตว์ แยก กักสัตว์นั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขทราบ รวมถึงต้องแจ้งให้สัตวแพทย์ของหน่วยงานราชการทราบ และต้องปฏิบัติตามค าแนะน า    
โดยเคร่งครัด 

หมวด ๓ 
การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ หรือห้ามเลี้ยง หรือ
ปล่อยสัตว์เฉพาะเขตควบคุมการปล่อยสัตว์ เฉพาะเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือเต็มพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลลาโละ 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การปล่อยสัตว์เพ่ือการกุศลตามประเพณี 
 
 



- ๕ - 

ข้อ ๑๔ เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์และสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน มิให้ก่อเหตุร าคาญ
แก่ผู้อื่น และต้องป้องกันมิให้เกิดโรคติดต่อ หรือเป็นแหล่งแพร่พันธุ์เชื้อโรคที่อาจเป็นอันตรายแก่ประชาชนหรือ
สัตว์อ่ืน 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข พบสัตว์  
ในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งอยู่ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ หรือเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจจับสัตว์
และน าสัตว์ไปกักไว้ในที่ส าหรับสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดไว้ เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน หรือกรณีสัตว์นั้น
อาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจท าลาย หรือจัดการตามท่ีเห็นสมควร 

ในระหว่างการจับ หากสัตว์วิ่ งหนีเกิดอุบัติ เหตุใด ท าให้สัตว์บาดเจ็บ หากเป็นเหตุ                  
ที่โดยพฤติการณ์ต้องเกิดขึ้น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว องค์การบริหารส่วน
ต าบลลาโละ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น 

กรณีตามวรรคสอง ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นต่อบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการกระท าดังกล่าว 
หากกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ ได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลผู้ต้องเสียหายแล้ว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลลาโละ มีสิทธิไล่เบี้ยจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองดูแลสัตว์นั้นได้ 

ข้อ ๑๖ เมื่อได้จับสัตว์มากักไว้ตามความในข้อ ๑๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะปิดประกาศแจ้ง   
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์ทราบ และให้มารับสัตว์คืนไปภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้จับสัตว์มากักไว้ 
โดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ หรือที่เปิดเผย เมื่อพ้นก าหนด ๓๐ วันแล้ว     
ไม่มีผู้ใดมาแสดงตัวเป็นเจ้าของหรือครอบครองสัตว์ ให้สัตว์นั้นตกเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 

ข้อ ๑๗ กรณีท่ีกักสัตว์ไว้ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืน หรือต้องเสียค่าใช้จ่าย   
เกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามสมควรแก่กรณี ก่อนถึงก าหนด 
๓๐ วันก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาด เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาดและ    
ค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้ว ให้เก็บรักษาเงินนั้นไว้แทนตัวสัตว์ 

กรณีสัตว์นั้นตาย หรือเจ็บป่วยหรือไม่สมควรจ าหน่ายต่อไป หรือเป็นโรคติดต่อที่อาจ        
เป็นอันตรายแก่ประชาชนหรือสัตว์อ่ืน หรือเมื่อสัตวแพทย์ได้ตรวจสอบและให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลาย หรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได้ทันที โดยไม่ต้องรอเจ้าของสัตว์ 

ในกรณีมิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน 
ภายในก าหนด ตามข้อ ๑๖ เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลลาโละ ตามจ านวนที่จ่ายจริงด้วย 

ข้อ ๑๘ หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือค าสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้
เจ้าของสัตว์แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และเจ้าของสัตว์ไม่แก้ไขหรือถ้าการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์นั้น   
จะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดเลี้ยงสัตว์ทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่า
ปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ 
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ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ก าหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่ง   
ไว้ตามสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีมีค าสั่งให้หยุดด าเนินการทันที 

ข้อ ๑๙ กรณีการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ ก่อให้เกิดเหตุเดือนร้อน
ร าคาญต่อผู้อ่ืน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่ งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือผู้ครอบครองสถานที่
เลี้ยงสัตว์ระงับเหตุร าคาญภายในเวลาอันควร และถ้าเห็นสมควรจะให้กระท าโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุร าคาญนั้น
หรือสมควรก าหนดวิธีการเพ่ือป้องกันมิให้มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตให้ระบุไว้ในค าสั่งนั้น 

หมวด ๔ 
อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๒๐ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือ 

หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 
(๒) เข้าไปในสถานที่ใดๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการ 

เพ่ือตรวจสอบ หรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ ในการนี้ ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือ
รับรองการแจ้งหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น 

(๓) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อาจก่อให้ เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน                 
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินคดี หรือเพ่ือน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 

(๔) กักสัตว์เลี้ยงไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน หรือถ้ากักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตราย
แก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืน หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร จะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามสมควร 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่    
ตามวรรคหนึ่ง ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น บุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวงต่อบุคคล
ซึ่งเก่ียวข้องในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย และให้บุคคลซึ่งเก่ียวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

หมวด ๕ 
บทก าหนดโทษ 

ข้อ ๒๑ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๖ และข้อ ๑๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

ข้อ ๒๒ ผู้ ใดฝ่าฝืนข้อ ๒๐ หรือขัดขวาง ไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่                        
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๒๐ วรรค ๒ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ข้อ ๒๓ บรรดาความผิดตามข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบปรับได้ 

เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามจ านวนที่ เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่               
มีการเปรียบเทียบแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
 



- ๗ - 

ประกาศ ณ วันที่  ๒๔  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
 
 
ลงชื่อ 
       (นายพงศ์ศักดิ์ หมานละงู) 

                                                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ 
 
 
 
 
ลงชื่อ 
       (นายวชิาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์) 
             นายอ าเภอรือเสาะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


