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ของ 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบ ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 
*********************** 

หลักการ 
 เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมประกอบมาตรา 29  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าหลวง โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขอเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุม เลี้ยงสัตว์ 
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ และนายอ าเภอพิมาย เพ่ือ
เห็นชอบและประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
 

เหตุผล 
 ตามมาตรา 67 (2),(3),(7) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่รักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน 
ที่สาธารณะ ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และมีหน้าที่คุ้มครอง ดูแล และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีความจ าเป็นต้องออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือบังคับใช้ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

พ.ศ.2562 
---------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงปล่อย
สัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าหลวง  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงและนายอ าเภอพิมาย จึงตราข้อบัญญัติ
ไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562” 
 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ตั้งแต่เม่ือได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย 
ณ ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงแล้ว 15 วัน 
 ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 
 “การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่บ ารุงรักษาตลอดจนให้อาหาร
เป็นอาจิณ 
 “การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ หรือปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์โดย
ปราศจากการควบคุม 
 “เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
 “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืนที่มีการควบคุม
ของเจ้าของสัตว์ 
 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
 ข้อ 5 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ดังต่อไปนี้ 

(1)   สุนัข 
(2)   แมว 
(3)   ช้าง 
(4)   โค 
(5)   กระบือ 
 

/(6) แพะ.... 
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(6)    แพะ, แกะ 
(7)    นก 
(8)    ไก่ 
(9)    เป็ด,ห่าน 
(10)   สุกร 
(11)   สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ 

ข้อ 6 ห้ามท าการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตามข้อ 5 ในที่หรือทางสาธารณะในเขตองค์การ 
บริหารส่วนต าบลท่าหลวงโดยเด็ดขาด 
 ความในวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับแก่การเลี้ยงสัตว์ ดังต่อไปนี้ 

(1) เพ่ือการรักษาโรคเจ็บป่วยหรือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของสัตว์ 
(2) เพ่ือกิจกรรมใด ๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ประกาศก าหนดพื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดให้ 

เลี้ยงโดยมีก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนเป็นการเฉพาะ 
(3) เพ่ือการย้ายถิ่นที่อยู่ของเจ้าของสัตว์ 
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การปล่อยสัตว์ เพื่อการกุศลหรือจารีตประเพณีโดยได้รับอนุญาตจาก 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง หรือเพ่ือในพระราชพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนาตามประกาศของทางราชการ 
 ข้อ 7 เพื่อประโยชน์การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง มีอ านาจออกประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุม
ตามข้อ 5 โดยให้มีมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดจ านวน ประเภท และชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง 
(2) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการท าทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว์ 
(3) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์ตามข้อ 6 
ข้อ 8 นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  

ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภท และชนิดของสัตว์โดยมี 

ขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ าและก าจัด
สิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 

(2) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจ าไม่ปล่อยให้ 
เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

(3) เมื่อสัตว์ตายลงเจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันมิให้เป็น 
แหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อน
ของแหล่งน้ า 
 
 

/(4) จัดให้..... 
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(4) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ 
(5) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ โดยปราศจากการ 

ควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์และมีป้ายเตือนให้
ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 

(6) ไม่เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
(7) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุร าคาญต่อผู้อื่น 
(8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้ง 

ข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
 ข้อ 9 ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ 6 โดยไม่ปรากฏ
เจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวเป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้นก าหนดแล้วยังไม่มีผู้ใด
แสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืน ให้สัตว์นั้นตกเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง แต่ถ้าการกัก
สัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืนหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการ
ขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือทอดตลาดเมื่อได้หัก
ค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงเก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 
 ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าหลวง ตามจ านวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 
 ข้อ 10 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง เป็นผู้รกัษาการข้อบัญญัตินี้และให้มีอ านาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่   
      
 
       นายจ่ง  สัตยารัฐ 
                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
 
 
 
เห็นชอบ 
             (นายเลิศพันธุ์  สินบรรเลงเสนาะ) 
                      นายอ าเภอพิมาย 
 



 
 


