
 

 

 
เทศบัญญัติต าบลไชยมงคล 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรอืปล่อยสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ประชาชน 

พ.ศ.๒๕๕๖ 

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

          โดยที่เป็นการสมควรออกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลไชยมงคล  เรื่อง การควบคุมการ

เลี้ยงสัตว์หรอืปล่อยสตัว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลไชยมงคล 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๐ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ 

แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถงึปัจจุบัน  ประกอบกับมาตรา 

๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เทศบาลต าบลไชยมงคล โดยความ

เห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลไชยมงคลและผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จงึออกเทศ

บัญญัติฉบับนี้ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ ๑ เทศบัญญัติน้ีเรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลไชยมงคล  เรื่อง การควบคุม

การเลี้ยงสัตว์หรอืปล่อยสตัว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ประชาชน  พ.ศ.๒๕๕๖ 
 

 ข้อ ๒ ให้ใช้เทศบัญญัติน้ีในเขตเทศบาลต าบลไชยมงคล  เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  

ณ ส านักงานเทศบาลต าบลไชยมงคล แล้ว ๗ วัน 
 

         ข้อ ๓ นับแต่วันที่เทศบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ให้ยกเลิก ข้อบงัคับต าบลไชยมงคล 

เรื่อง การควบคุมสัตว์ซึ่งเป็นเหตุร าคาญและอาจเป็นอันตรายแก่ประชาชน  พ.ศ.๒๕๔๔  และ

บรรดาเทศบัญญัติ  กฎ ระเบียบ และ ค าสั่งอื่นใด ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัติน้ี  หรอื

ซึ่งขัดแย้งกับเทศบัญญัติน้ีให้ใช้เทศบัญญัติฉบับนี้แทน  
 

  ข้อ ๔ ในเทศบัญญัติน้ี 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรตี าบลไชยมงคล 

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.

๒๕๓๕ 



 

 

-๒- 

 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการ

แต่งตั้งจาก    เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มีอ านาจปฏิบัติการตรวจตรา ก ากับดูแล ตามมาตรา ๔๔ 

วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

   ข้อ ๕ เมื่อพ้นก าหนดเวลาสามเดือนนับแต่วันใช้บังคับนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดเลี้ยงหรอืปล่อย

โค กระบือ สุนัข สุกร ห่าน เป็ด ไก่ ในเขตเทศบาลต าบลไชยมงคล ดังน้ี  

 (๑) ทางหลวงแผ่นดิน ตลอดเขตเทศบาลต าบลไชยมงคล 

 (๒) ถนนในเขตเทศบาลต าบลไชยมงคลทุกสาย 

 (๓) บริเวณสนามหน้าส านักงานเทศบาลต าบลไชยมงคล สนามหญ้าหน้าโรงเรยีน หรอื

ส่วนราชการต่างๆในเขตเทศบาลต าบลไชยมงคล 

 (๔) บริเวณที่ว่างส านักงานเทศบาลต าบลไชยมงคล บริเวณโดยรอบอาคารส านักงาน

เทศบาลต าบลไชยมงคล หอประชุมและบรเิวณใกล้เคยีง 
 

 ข้อ ๖ ก าหนดพื้นที่ของเทศบาลต าบลไชยมงคล เป็นเขตพื้นที่การเลี้ยงสัตว์หรอืปล่อย

สัตว์ได้ต้องปฏิบัติดังน้ี 

 (๑) เลี้ยงสุกรตั้งแต่ ๕๐ ตัวขึ้นไปต้องจัดท าถังหมักแก็ส(ระบบก าจัดมูลสุกร)อย่างน้อย 

๑ ถัง 

 (๒) ประกอบฟาร์ม โค กระบือ สุกร ต้องห่างจากที่ชุมชนอย่างน้อย ๑๐๐ เมตร 

 (๓) ต้องมีมาตรการในการควบคุมความสะอาดและสุขลักษณะของโรงเรือนหรอืบริเวณ

สถานที่ประกอบการ 
 

 ข้อ ๗ ผู้ใดครอบครองสัตว์หรอืเลี้ยงสัตว์ ที่สามารถเป็นพาหะหรอืแพร่เชื้อโรคได้โย

เฉพาะ สุนัข แมว ซึ่งสามารถเป็นพาหะและแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้จะต้องน าสัตว์ไปรับการ

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี 
 

 ข้อ ๘ เมื่อปรากฏว่าผู้ใดปล่อยหรอืเลี้ยงโดยฝ่าฝืนข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ พนักงานเจ้าหน้าที่

มีอ านาจปรับและน าสัตว์ไปกักขังไว้ในที่ส าหรับกักสัตว์ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดไว้ 
 

 ข้อ ๙ เมื่อได้จับและน าสัตว์มากักไว้ตามข้อ ๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปิดประกาศไว้ ณ 

ส านักงานเทศบาลต าบลไชยมงคล และแจ้งให้ผู้เป็นเจ้าของมารับสัตว์คนืไป 
 

 



 

 

-๓- 

ข้อ ๑๐ เมื่อได้กักสัตว์ใดไว้เป็นเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน ไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการ

เป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืน ให้สัตว์ตกเป็นของเทศบาลต าบลไชยมงคล แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจ

ก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรอืสัตว์อื่นหรอืต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่น

จะจัดการขายหรอืขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามสมควรแก่กรณีเมื่อถงึก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ 

เงนิที่ได้จากการขายหรอืขายทอดตลาด เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรอืขายทอดตลาดและ

ค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนเจ้าของสัตว์ 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่ถูกกักหรอืพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อ

ประชาชนโดยแพทย์หรอืสัตว์แพทย์ได้ตรวจและให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเจ้า

พนักงานท้องถ่ินมีอ านาจท าลายหรอืจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 

 ข้อ ๑๑ สัตว์ใดที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกักไว้ ในกรณีที่มีเจ้าของมารับคนืไปเจ้าของสัตว์

ต้องเสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูเลี้ยงสัตว์เป็นรายตัว ในอัตราดังน้ี 

 (๑) ม้า โค กระบือ สุกร ตัวหน่ึงวันละ ๒๐๐ บาท 

 (๒) สุนัข ตัวหน่ึงวันละ ๒๐๐ บาท 

 (๓) ห่าน เป็ด ไก่ ตัวหน่ึงวันละ ๒๐ บาท 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ขายทอดตลาดสัตว์ที่กักไว้ตามความในข้อ ๑๑ ให้หักค่าใช้จ่ายและค่า

เลี้ยงดูจากจ านวนเงินที่ขายได้เหลือเงนิจ านวนสุทธิเท่าใดให้คนืแก่เจ้าของรับไป 

 ข้อ ๑๓ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติน้ี ตามข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ มีความผิดตามมาตรา ๗๔ แห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

 ข้อ ๑๔ ให้นายกเทศมนตรตี าบลไชยมงคล  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี

และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรอืค าสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

                                                                         (นายสมโภชน์    นามประสิทธิ์) 

                                        นายกเทศมนตรตี าบลไชยมงคล 

- อนุมัติ 
 

 

    นายอ าเภอเมืองนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน 

             ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

 


