
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลจอหอ 

เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 

  พ.ศ. ๒๕๔๔ 
****************************** 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕   เทศบาลต าบลจอหอ  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลจอหอ  และโดยความ

เห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังนี้ 

  ข้อ ๑. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลจอหอ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๔๔” 

  ข้อ ๒. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลจอหอ  นับแต่วันถัดจากวันที่ได้ประกาศไว้

โดยเปิดเผยส านักงานเทศบาลต าบลจอหอแล้วเจ็ดวัน 

  ข้อ ๓. ในเทศบัญญัตินี้ 

   “การเลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่  

บ ารุงรักษา  ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 

   “การปล่อยสัตว์”  หมายความว่า  การสละการครอบครองสัตว์  หรือปล่อยให้อยู่นอก

สถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม 

   “เจ้าของสัตว์”  หมายความรวมถึง  ผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 

   “สถานที่เลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  คอกสัตว์  กรงสัตว์  หรือที่เลี้ยงสัตว์ 

   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรีต าบลจอหอ 

   “เจ้าพนักงานงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  หัวหน้ากองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลจอหอ 

  ข้อ ๔. ห้ามมิให้ผู้ใดเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ดังต่อไปนี้ในถนนและที่สาธารณะภายในเขต

เทศบาลต าบลจอหอ   ได้แก่  ช้าง  ม้า  โค  กระบือ  ล่อ  สุกร  แพะ  แกะ  ห่าน  เป็ด  ไก่  แมว  งู  จระเข้  

ปลาปิรันยา  สัตว์มีพิษและสัตว์ดุร้ายต่างๆ 

  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดประเภทและชนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมเติม   

ทั้งนี้ โดยอาจควบคุมการเลี้ยงเฉพาะในเขตท้องที่หนึ่งหรือเต็มพ้ืนที่เทศบาลต าบลจอหอ 

  ข้อ ๕. นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว   เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

   (๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิด

ของสัตว์และมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์  มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอมีระบบการ

ระบายน้ าที่ถูกสุขลักษณะ  และมีระบบบ าบัดของเสียที่เกิดข้ึนอย่างถูกสุขลักษณะ 

   (๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ 



   (๓) ก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ 

   (๔) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์   เพ่ือป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คน

โดยสัตวแพทย ์

   (๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน 

   (๖) ไม่เลี้ยงสัตว์ในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ ๖. ในกรณีมีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของบุคคล

ทั่วไป   ให้เจ้าของสัตว์แยกกักสัตว์นั้นไว้ต่างหากและแจ้งให้สัตวแพทย์ของส านักงานเทศบาลต าบลจอหอ  หรือ

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองนครราชสีมาทราบ  และต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของสัตวแพทย์ 

ข้อ ๗. ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  หรือห้ามเลี้ยงหรือปล่อย

สัตว์เฉพาะเขตควบคุมการปล่อยสัตว์   เฉพาะในเขตท้องที่หนึ่ง  หรือเต็มพ้ืนที่เทศบาลต าบลจอหอ 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การปล่อยสัตว์เพ่ือการกุศลตามประเพณ ี

ข้อ ๘. เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตราย  หรือก่อเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น 

ข้อ ๙. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ

สัตวแพทย์พบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะ  ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลจอหอ  และบริเวณริมน้ าหรือเขตควบคุม

การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  โดยไม่ปรากฏเจ้าของให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจจับสัตว์และน าสัตว์ไปกักไว้ในที่

ส าหรับสัตว์ทีเ่จ้าพนักงานท้องถิ่นจัดไว้   เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวันหรือสัตว์นั้นอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน

ให้เจ้าพนกังานท้องถิ่น  มีอ านาจท าลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควร 

ในระหว่างการจับสัตว์  หากสัตว์วิ่งหนีเกิดอุบัติเหตุอ่ืนใด  ท าให้สัตว์บาดเจ็บทางเทศบาลต าบล

จอหอจะไม่รับผิดชอบใดๆ  ทั้งสิ้น 

ข้อ ๑๐  เมื่อได้จับและน าสัตว์มากักไว้ตามความในข้อ ๑๐  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะปิดประกาศ

แจ้งให้เจ้าของทราบและให้มารับสัตว์คืนภายใน  ๓๐  วัน   นับแต่วันที่ได้จับสัตว์มากักไว้  โดยประกาศไว้ที่

ส านักงานเทศบาลต าบลจอหอ  หรือที่ว่าการอ าเภอ  หรือที่เปิดเผย  เมื่อพ้นก าหนด  ๓๐  วันแล้ว  ไม่มีผู้ใดมา

แสดงตัวเป็นเจ้าของสัตว์  ให้สัตว์นั้นตกเป็นของเทศบาลต าบลจอหอ 

ข้อ ๑๑  กรณีท่ีกักสัตว์ไว้   อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืน  หรือต้องเสียค่าใช้จ่าย

เกินสมควร  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดเวลา 30 

วันก็ได้  เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาด  เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดู

สัตว์แล้ว  ให้เก็บรักษาเงินนั้นไว้แทนตัวสัตว์ 

กรณีที่สัตว์นั้นตายหรือเจ็บป่วย  หรือไม่ควรจ าหน่ายต่อไป  หรือเป็นโรคติดต่อที่อาจเป็น

อันตรายแก่สัตว์อ่ืนๆ  หรือเมื่อสัตวแพทย์ได้ตรวจสอบและได้ให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นมีอ านาจท าลายได้ 



ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง  และเจ้าของสัตว์มารับสัตว์คืน

ภายในก าหนด  ตามข้อ ๑๐  เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่เทศบาลต าบลจอหอ

ตามจ านวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 

ข้อ ๑๒  หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  

กฎกระทรวง  หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  หรือเทศบัญญัตินี้  หรือ

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่ง

ให้เจ้าของสัตว์แก้ไข  หรือถ้าการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์นั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะก่อให้เกิด

อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดเลี้ยงสัตว์ทันทีเป็นการ

ชั่วคราว  จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง   ให้ก าหนดระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งไว้ตาม

สมควร   แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  เว้นแต่เป็นกรณีให้หยุดด าเนินกิจการทันที่ 

ข้อ ๑๓  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามบทก าหนดโทษแห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พงศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ ๑๔  ให้นายกเทศมนตรีต าบลจอหอ   มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  และให้

มีอ านาจออกประกาศ   ค าสั่ง   ระเบียบ   ข้อบังคับเพ่ือการปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบล 

จอหอนี้ 

ประกาศ  ค าสั่ง  ระเบียบ  ข้อบังคับ  นั้นเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ ส านักงานเทศบาล

ต าบลจอหอให้ใช้บังคับได้ 

ประกาศ  ณ วันที่ ๑๕  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๔๔ 

 

   (ลงชื่อ)      ทองหล่อ   จอมจอหอ 

     (นายทองหล่อ  จอมจอหอ) 

                                                     นายกเทศมนตรีต าบลจอหอ 

 

เห็นชอบ 

 

            สุวัฒน์  โชคสุวัฒนสกุล 

        (นายสุวัฒน์  โชคสุวัฒนสกุล) 

รองผู้ว่าราชการจังหวัด  รักษาราชการแทน 

      ผูว้่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 


