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องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองสรวง 
อ าเภอขามทะเลสอ   จังหวดันครราชสีมา 

 
 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
เรื่อง  การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.2562 
------------------------------------------- 

 

  ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง   ได้จัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
สรวง  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.2562  โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงได้มี
มติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ  เมื่อคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ 1/2562  ครั้ งที่ 1  เมื่อวันที่  14  
มิถุนายน  2562  โดยนายอ าเภอขามทะเลสอได้ลงนามอนุมัติใหใ้ช้ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
ฉบับดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว        

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  71  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.2552  ประกอบกับมาตรา 29  แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.2535  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงจึง
ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.
2562   ทั้งนี้  ให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศไว้เปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองสรวง 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  2   เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2562 

 
       

           (นายจิรัฎฐ์  แนมขุนทด) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
 
 

 
 
 



 
 

บันทกึหลกัการและเหตผุล 
ประกอบขอ้บญัญตัิขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

--------------------------------------------- 
 

หลักการ 
เพื่อใหม้ีข้อบญัญัติองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง  เรือ่ง การควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อย

สัตว์  โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 29  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 67 (2),(3),(7)  แห่งพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมหีน้าที่รกัษาความสะอาดของถนน 
ทางเดิน ทีส่าธารณะ ก าจัดมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และมหีน้าที่คุ้มครอง ดูแล และ
รักษาทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เพื่อประโยชน์ในการรกัษาสภาวะความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด ารง
ชีพของประชาชนในท้องถ่ิน และเพือ่ป้องกันอันตรายจากเช้ือโรคทีเ่กิดจากสัตว์ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองสรวง   

 
เหตผุล 

เนื่องจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ได้ประกาศใช้บังคับให้อ านาจหน่วย
ราชการส่วนท้องถ่ิน  ออกข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสตัว์ได ้เพื่อก าหนดมาตรการควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์   ประกอบกับสภาพสังคมปัจจุบันได้มีการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์บางประเภทอันก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนร าคาญ และอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนโดยส่วนรวมได้  คณะผู้บริหารจึงขอตราข้อบัญญัติข้ึนมาเพื่อ
เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงพิจารณาเห็นชอบและใช้บังคับภายในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองสรวง ต่อไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2562 

 
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง ว่าด้วยการควบคุมการ

เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ.2537  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ  มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 44 และมาตรา 45      
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  โดยความเห็นชอบของ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงและนายอ าเภอขามทะเลสอ  จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
 
  ข้อ 1 ข้อบัญญัติน้ี เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562” 

  ข้อ 2 ข้อบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง แล้ว 15 วัน 

  ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติน้ี ให้ใช้ข้อบัญญัติน้ีแทน 

  ข้อ 4 ในข้อบัญญัติน้ี 
"สัตว์" หมายความว่า สัตว์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ป่า หรือสัตว์ชนิดอื่นๆที่

สามารถน ามาเลี้ยงได้โดยไม่ผิดกฎหมาย 
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอกสถานที่

เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว์ 
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะ

อื่นที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง 
“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และ

ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  
“เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า บุคคลซึ่งเจ้าพนักงานท้องถ่ินมอบหมายให้

ปฏิบัติการตามข้อบัญญัติน้ี 

  ข้อ 5  เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน
ในท้องถ่ินหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเช้ือโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พื้นที่ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองสรวง  เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  ดังนี ้

 



-2- 

  5.1 ห้ามเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ชนิดหรือประเภทต่อไปนี้ ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองสรวง โดยเด็ดขาด 

5.1.๑ งูพิษและงูที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่น 
5.1.๒ ปลาปิรันยา 
5.1.๓ คางคกไฟ 
5.1.๔ สัตว์ดุร้ายต่างๆ 
5.1.๕ สัตว์มีพิษร้ายอื่นๆ 
5.1.๖ สัตว์ต้องห้ามตามกฎหมายอื่นๆ 

5.2  ห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ประเภท ช้าง ม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ สุนัข แมว 
เป็ด ไก่ ห่านในเขตพื้นที่ต่อไปนี้ โดยเด็ดขาด 

5.2.๑ สถานที่ราชการในการดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง เช่น  
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเขตประชากรหนาแน่น 

5.2.2 สถานที่ราชการหรือหน่วยราชการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
สรวง เช่น  โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  สถานีต ารวจภูธร เป็นต้น 

5.2.3 พื้นที่ถนนสาธารณะทุกสาย  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวงเป็น
ผู้ดูแล   

การเลี้ยงสัตว์อื่นนอกจากประเภทที่ได้ระบุไว้ในวรรคแรก ให้กระท าได้ เมื่อได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน แต่ห้ามมิให้ปล่อยสัตว์ออกนอกที่เลี้ยงสัตว์  

5.3  การเลี้ยงสัตว์ประเภท ช้าง ม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ เป็ด ไก่ สุนัข แมว นก  
นอกเขตพื้นที่ที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 นั้น สามารถกระท าได้ แต่ต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้ 

(๑) จ านวนสัตว์ต้องไม่มากเกินสมควร 
(๒) การเลี้ยงสัตว์ต้องไม่ก่อมลภาวะและก่อเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น 
(๓) ต้องไม่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุและแพร่เช้ือโรคที่ติดต่อจากสัตว์มาสู่คน 
(4) ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น 
การเลี้ยงสัตว์ดังกลา่ว จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามข้อบัญญัติน้ี และตามค าแนะน า

ของเจ้าพนักงานท้องถ่ินโดยเคร่งครัด 

ข้อ 6  ให้พื้นที่ในเขตอ านาจองค์การบรหิารส่วนต าบลหนองสรวง  เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์  ต้องอยูภ่ายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี ้

 6.1 จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิด
ของสัตว์ และมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์  มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการ
ระบายน้ าและบ าบัดของเสียที่เกิดข้ึนอย่างถูกสุขลักษณะ 

 6.2 รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็น
ประจ า ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

 6.3 เมื่อสัตว์ตายลงเจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพื่อ
ป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุแมลงหรือสัตว์น าโรค  ทั้งนี้ โดยวิธีไม่ก่อเหตุร าคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็นเหตุ
ให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ า 
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 6.4 จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์  เพื่อป้องกันอันตรายจากเช้ือโรคที่เกิด
จากสัตว์ 

 6.5 ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์โดย
ปราศจากการควบคุม  กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลีย้งในสถานที่หรอืกรงทีบุ่คคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์และมี
ป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 

 6.6 ไม่เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนด 
 6.7 ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุร าคาญต่อผู้อื่น 
 6.8 ปฏิบัติการอื่นใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงาน

ท้องถ่ินรวมทั้งข้อบังคับ  ระเบียบ และค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง 

  ข้อ 7  ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ 5 โดย
ไม่ปรากฏเจ้าของ  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้นก าหนด
แล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืน  ให้สัตว์นั้นตกเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองสรวง  แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่นหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้  
เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและค่าเลีย้งดูสตัว์แล้วให้เกบ็รกัษา
ไว้แทนสัตว์ 
   ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองสรวง  ตามจ านวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 
   ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อ
ประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้  

  ข้อ 8 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ินปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้  

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค าหรอืแจ้งข้อเทจ็จริง หรือท าค าช้ีแจงเป็นหนังสือหรอืให้
ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนและพระอาทิตย์ตกหรือใน
เวลาท าการเพื่อตรวจสอบหรอืควบคุมให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ี ในการนี้ ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจรงิหรือเรยีก
หนังสือรับรองการแจ้งหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น 

(3) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์ใน
การด าเนินคดีหรือเพื่อน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 

(4) เก็บหรือน าสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดเหตุร าคาญ
จากอาคารหรือสถานที่ใดๆ เป็นปริมาณตามสมควร เพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจ าเป็นได้โดยไม่
ต้องใช้ราคา 
  ข้อ 9  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญตัิน้ี ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 
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  ข้อ 10  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้   
และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ี 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่   2  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.2562 
  
 
                 (ลงช่ือ)    จิรัฎฐ์  แนมขุนทด 
                     (นายจิรัฎฐ์  แนมขุนทด) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง   
 

       เห็นชอบ 
 
 

    (ลงช่ือ)  ชนะ  ธรณีทอง 
            (นายชนะ  ธรณีทอง) 
          นายอ าเภอขามทะเลสอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


