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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบ ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตวห์รือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

หลักการ 
เพ่ือให้มีข้อบัญญัติ ก ำหนดมำตรกำรในกำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ในเขตองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลหนองบัว เพ่ือเป็นกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนจำกกำรเลี้ยงสัตว์หรือ
ปล่อยสัตว์ 
 

เหตุผล 
โดยที่อำศัยมำตรำ ๒๙ แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ก ำหนดไว้เพ่ือประโยชน์ใน

กำรรักษำสภำวะควำมเป็นอยู่ที่เหมำะสมกับกำรด ำรงชีพของประชำชนในท้องถิ่น และเพ่ือป้องกันอันตรำย
และเชื้อโรคที่เกิดจำกสัตว์ ให้รำชกำรส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจในกำรออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในกำรก ำหนดให้
ส่วนหนึ่งส่วนใดของพ้ืนที่ หรือทั้งหมดของพ้ืนที่ในเขตอ ำนำจนั้น เป็นเขตควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์หรือปล่อย
สัตว์ เนื่องจำกปัจจุบันองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว ยังไม่มีกำรตรำข้อบัญญัติดังกล่ำว ดังนั้นเพ่ือ
ประโยชน์ในกำรก ำกับดูแล กำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ และก ำหนดให้เพ่ิมเขตห้ำมเลี้ยงสัตว์
บำงชนิด หรือบำงประเภทโดยเด็ดขำด หรือเป็นเขตที่ปล่อยสัตว์บำงชนิดหรือบำงประเภท ต้องอยู่ภำยใต้
มำตรกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมพระรำชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้ำ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีควำมจ ำเป็นต้องออก
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เพ่ือบังคับใช้ต่อไป อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗๑ แห่ง
พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 
๒๕๕๒ มำตรำ ๒๙ และมำตรำ ๓๐ แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐  จึงเห็นสมควรตรำข้อบัญญัติ เรื่องกำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพ่ือบังคับใช้ในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว  
  



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสัตวห์รือปล่อยสัตว์ 

พ.ศ.๒๕๖๒ 
---------------------------- 

  
โดยที่เป็นกำรสมควรตรำข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว ว่ำด้วยกำรควบคุมกำรเลี้ยง

สัตว์หรือปล่อยสัตว์ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖๗ และมำตรำ ๗๑ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบมำตรำ ๒๙ แห่งพระรำชบัญญัติสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  อันเป็น
พระรำชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล  บัญญัติให้กระท ำ
ได้โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว โดยควำมเห็นชอบของ
สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวและนำยอ ำเภอโกสุมพิสัย จึงตรำข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่ำ “ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว เรื่องกำรควบคุมกำร
เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว ตั้งแต่เมื่อได้ประกำศไว้โดย
เปิดเผย ณ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวแล้ว ๑๕ วัน 

ข้อ ๓ บรรดำข้อบัญญัติ ประกำศ ระเบียบ หรือค ำสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตรำไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 

หมวดที่ ๑ 
บททั่วไป 

 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“สัตว”์  หมำยควำมว่ำสัตว์ทุกชนิดไม่ว่ำจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่ำหรือสัตว์ชนิดอื่นๆ 
“การเลี้ยงสัตว์” หมำยควำมว่ำ กรรมวิธีหรือวิธีกำรที่จะดูแลให้สัตว์นั้นเจริญเติบโตและมี

ชีวิตอยู่ได้เพ่ือไว้ขำยหรือกำรค้ำหรือเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจหรือเป็นงำนอดิเรกกำรมีสัตว์ไว้ในครอบครองและ
ดูแลเอำใจใส่บ ำรุงรักษำ ตลอดจนให้อำหำรเป็นอำจิณ 

“การปล่อยสัตว์” หมำยควำมว่ำ กำรสละกำรครอบครองสัตว์ หรือปล่อยให้อยู่นอก
สถำนที่เลี้ยงสัตว์โดยปรำศจำกกำรควบคุม 

“เจ้าของสัตว”์ หมำยควำมรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมำยควำมว่ำ คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถำนที่ในลักษณะ

อ่ืนที่มีกำรควบคุมของเจ้ำของสัตว์ 
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมำยควำมว่ำ สถำนที่หรือทำงซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ

ประชำชนสำมำรถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  
“สิ่งปฏิกูล” หมำยควำมว่ำ อุจจำระหรือปัสสำวะ และหมำยควำมรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็น

สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 



 “มูลฝอย” หมำยควำมว่ำ เศษกระดำษ เศษผ้ำ เศษอำหำร เศษสินค้ำ ถุงพลำสติก 
ภำชนะที่ใส่อำหำร  มูลสัตว์หรือ  ซำกสัตว์  รวมถึงสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวำดจำกถนน ตลำดที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน
จำกชุมชน 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงำน

เจ้ำหน้ำที่ตำมข้อบัญญัตินี้ 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมำยควำมว่ำ เจ้ำพนักงำนซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำก

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขให้ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
“ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วน

ท้องถิ่น ซึ่งได้รับแต่งตั้งจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นให้ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
ในเขตอ ำนำจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 

 “สัตว์แพทย์” หมำยควำมว่ำ สัตว์แพทย์ผู้ซึ่งปฏิบัติงำนในส่วนรำชกำรของรัฐ และ
หมำยควำมรวมถึงผู้ซึ่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้ำที่สัตว์แพทย์ในรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

ข้อ ๕ ห้ำมมิให้มีกำรเลี้ยงสัตว์ชนิดหรือประเภทเหล่ำนี้ในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
โดยเด็ดขำด 

(๑) งูพิษและงูที่อำจเกิดอันตรำยแก่คนและสัตว์เลี้ยง 
(๒) ปลำปิรันยำ 
(๓) คำงคกไฟ 
(๔) สัตว์ดุร้ำยต่ำง ๆ 
(๕) สัตว์มีพิษร้ำยอ่ืน ๆ 
(๖) สัตว์ต้องห้ำมตำมกฎหมำยอื่น ๆ  

ข้อ ๖ เพ่ือประโยชน์ในกำรรักษำสภำวะควำมเป็นอยู่ที่เหมำะสมกับกำรด ำรงชีพของประชำชนใน
ท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรำยจำกเชื้อโรคที่เกิดจำกสัตว์ในพื้นที่ จึงให้เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
เป็นเขตควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ดังต่อไปนี้ 

(๑) ช้ำง 
(๒) ม้ำ 
(๓) โค 
(๔) กระบือ 
(๕) สุกร 
(๖) แพะ 
(๗) แกะ 
(๘) ลำ 
(๙) สุนัข 
(๑๐) แมว 
(๑๑) ไก,่ เป็ด, ห่ำน, นก 
(๑๒) จระเข ้
(๑๓) สัตว์ป่ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ ซึ่งได้รับอนุญำตจำกกรมป่ำไม้ 



 ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจก ำหนดประเภทและชนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมกำรเลี้ยงเพ่ิมเติม ทั้งนี้ 
โดยอำจควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์เฉพำะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่งหรือเต็มพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 

ข้อ ๗ ห้ำมท ำกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตำมข้อ ๖ ในที่หรือทำงสำธำรณะในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโดยเด็ดขำด 

ควำมในวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับแก่กำรเลี้ยงสัตว์ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เพ่ือกำรรักษำโรคเจ็บป่วยหรือสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคของสัตว์ 
(๒) เพ่ือกิจกรรมใด ๆ ที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว ประกำศก ำหนดพ้ืนที่ส่วน

หนึ่งส่วนใดให้เลี้ยงโดยมีก ำหนดระยะเวลำที่แน่นอนเป็นกำรเฉพำะ 
(๓) เพ่ือกำรย้ำยถิ่นที่อยู่ของเจ้ำของสัตว์ควำมในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่กำรปล่อยสัตว์ 

เพ่ือกำรกุศลหรือจำรีตประเพณีโดยได้รับอนุญำตจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว หรือเพ่ือในพระ
รำชพิธีหรือพิธีกรรมทำงศำสนำตำมประกำศของทำงรำชกำร 

ข้อ ๘ เพ่ือประโยชน์ในกำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองบัว ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว มีอ ำนำจออกประกำศก ำหนดเขตพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือ
ปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตำมข้อ ๖ โดยให้มีมำตรกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก ำหนดจ ำนวน ประเภท และชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง 
(๒) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรท ำทะเบียนตำมประเภทและชนิดของสัตว์ 
(๓) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรปล่อยสัตว์ตำมข้อ ๖ 

ข้อ ๙ นอกจำกกำรเลี้ยงสัตว์ตำมปกติวิสัยแล้ว เจ้ำของสัตว์จะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีสถำนที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตำมควำมเหมำะสมแก่ประเภท และชนิดของ
สัตว์โดยมีขนำดเพียงพอแก่กำรด ำรงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่ำงและกำรระบำยอำกำศที่เพียงพอ มีระบบกำร
ระบำยน้ ำและก ำจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 

(๒) รักษำสถำนที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอำดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็น
ประจ ำไม่ปล่อยใหเ้ป็นที่สะสมหมักหมม จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

(๓) เมื่อสัตว์ตำยลงเจ้ำของสัตว์จะต้องก ำจัดซำกสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ เพ่ือ
ป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพำะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น ำโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร ำคำญจำกกลิ่น ควัน และไม่
เป็นเหตุให้เกิดกำรปนเปื้อนของแหล่งน้ ำ 

(๔) จัดให้มีกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพ่ือป้องกันอันตรำยจำกเชื้อโรคที่เกิดจำกสัตว์ 
(๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภำยในสถำนที่ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถำนที่เลี้ยงสัตว์ โดย

ปรำศจำกกำรควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ำยจะต้องเลี้ยงในสถำนที่หรือกรงที่บุคคลภำยนอกเข้ำไปไม่ถึงตัวสัตว์
และมีป้ำยเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่ำงชัดเจน 

(๖) ไม่เลี้ยงสัตว์ภำยในสถำนที่ที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนด  
(๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรำยหรือเหตุร ำคำญต่อผู้อ่ืน   
(๘) ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข  ค ำสั่งเจ้ำพนักงำน

ท้องถิ่นรวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และค ำสั่งขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 
 
  



หมวด ๒ 
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

 

ข้อ ๑๐ กรณีกำรเลี้ยงสัตว์ ซึ่งด ำเนินกิจกำรในลักษณะของฟำร์มเลี้ยงสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์เป็น
จ ำนวนมำก เจ้ำของสัตว์ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตำมข้อ ๘ อย่ำงเคร่งครัด เพื่อกำรดูแลสภำพ         
หรือสุขลักษณะของสถำนที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ และต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรเพ่ือป้องกันอันตรำยจำกเชื้อโรค      
หรือเหตุร ำคำญอันเกิดจำกกำรเลี้ยงสัตว์ ดังนี้ 

(๑) กำรดูแลสภำพ และสุขลักษณะของสถำนที่เลี้ยงสัตว์ ต้องท ำรำงระบำยน้ ำรับน้ ำ
โสโครกไปให้พ้นจำกท่ีนั้น โดยสะดวกและเหมำะสม 

(๒) กำรระบำยน้ ำเสียต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ ำแหล่งสำธำรณะ 
(๓) ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บหรือบ ำบัดน้ ำเสีย ให้เหมำะสม ทั้งนี้ต้องไม่ท ำให้เกิดกลิ่น

เหม็นจนสร้ำงควำมเดือดร้อนร ำคำญแก่ผู้อยู่อำศัยข้ำงเคียง 
(๔) ต้องท ำควำมสะอำดกวำดล้ำงสถำนที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในภำวะอันดีเสมอ 
(๕) ต้องรักษำสถำนที่อย่ำให้เป็นที่เพำะพันธุ์แมลงวัน แมลงสำบ ยุง หรือสัตว์น ำโรคอ่ืนๆ 

และต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในกำรเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ 
(๖) ต้องมีท่ีรองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะจ ำนวนเพียงพอ 

 ข้อ ๑๑ หลังจำกที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตำมข้อ ๖ ต้องได้รับควำม
ยินยอมจำกกำรประชุมประชำคมหมู่บ้ำน และได้รับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
 กำรอนุญำตตำมวรรคหนึ่งนั้น ต้องปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ สถำนที่เลี้ยงสัตว์นั้นเป็นบริเวณที่โปร่ง 
อำกำศถ่ำยเทสะดวก มีต้นไม้ให้ร่มเงำพอสมควร ตั้งอยู่ห่ำงจำกแหล่งชุมชน ศำสนสถำน โบรำณสถำน 
สถำบันกำรศึกษำ โรงพยำบำล หรือสถำนที่ของรำชกำรอ่ืนๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภำพ และไม่
ก่อเหตุร ำคำญต่อชุมชน โดยต้องมีระยะห่ำงจำกสถำนที่ดังกล่ำว และแหล่งน้ ำสำธำรณะในระยะดังต่อไปนี้ 

(๑) ส ำหรับสถำนประกอบกิจกำรเลี้ยงสัตว์น้อยกว่ำ ๕๐ ตัว ต้องมีระยะห่ำงในระยะที่ไม่
ก่อให้เกิดควำมร ำคำญต่อชุมชนใกล้เคียง 

(๒) ส ำหรับสถำนประกอบกิจกำรเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ ๕๐ - ๕๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่ำงไม่น้อย
กว่ำ ๕๐๐ เมตร 

(๓) ส ำหรับสถำนประกอบกิจกำรเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ ๕๐๑ - ๑,๐๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่ำงไม่
น้อยกว่ำ ๑ กิโลเมตร 

(๔) ส ำหรับสถำนประกอบกิจกำรเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ ๑,๐๐๑ ตัวขึ้นไป ต้องมีระยะห่ำงไม่
น้อยกว่ำ ๒ กิโลเมตร 

ผู้ขออนุญำตดังกล่ำวให้ยื่นค ำร้องต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมแบบ และเงื่อนไขที่ก ำหนด พร้อมด้วย
หลักฐำนดังต่อไปนี้ อย่ำงละ ๑ ชุด 

๑) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 
๒) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
๓) หนังสือแสดงควำมเป็นเจ้ำของที่ดิน 
๔) เอกสำรหรือหลักฐำนอ่ืนที่ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น เห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติม เพ่ือ

ประกอบกำรพิจำรณำ 



ข้อ ๑๒ ในกรณีท่ีมีเหตุควรสงสัยว่ำสัตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอำจเป็นอันตรำยแก่สุขภำพของบุคคล
ทั่วไปให้เจ้ำของสัตว์ แยก กักสัตว์นั้นไว้ต่ำงหำก และแจ้งให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น หรือเจ้ำพนักงำน
สำธำรณสุขทรำบ รวมถึงต้องแจ้งให้สัตวแพทย์ของหน่วยงำนรำชกำรทรำบ และต้องปฏิบัติตำมค ำแนะน ำ
โดยเคร่งครัด 

 

หมวด ๓ 
การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

 ข้อ ๑๓ ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจก ำหนดกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ หรือห้ำมเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์เฉพำะเขตควบคุมกำรปล่อยสัตว์ เฉพำะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือเต็มพ้ืนที่ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองบัว 
 ควำมในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่กำรปล่อยสัตว์เพ่ือกำรกุศลตำมประเพณี 
 ข้อ ๑๔ เจ้ำของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ และสถำนที่เลี้ยงสัตว์ของตน มิให้ก่อเหตุร ำคำญแก่ผู้อ่ืน 
 ข้อ ๑๕ ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข พบสัตว์ในที่
หรือทำงสำธำรณะ ซึ่งอยู่ภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว หรือเขตควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์ โดยไม่ปรำกฏเจ้ำของ ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมำยจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น มีอ ำนำจ
จับสัตว์และน ำสัตว์ไปกักไว้ในที่ส ำหรับสัตว์ที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจัดไว้ เป็นเวลำอย่ำงน้อยสำมสิบวัน หรือ
กรณีสัตว์นั้นอำจเป็นอันตรำยต่อประชำชนให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจท ำลำย หรือจัดกำรตำมที่
เห็นสมควร 
 ในระหว่ำงกำรจับสัตว์ หำกสัตว์วิ่งหนีเกิดอุบัติเหตุอ่ืนใดท ำให้สัตว์บำดเจ็บหำกเป็นเหตุที่โดย
พฤติกำรณ์ต้องเกิดขึ้น และเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นได้ใช้ควำมระมัดระวังตำมสมควรแล้ว ทำงองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองบัว จะไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ที่เกิดขึ้น  
 กรณีตำมวรรคสอง ถ้ำควำมเสียหำยเกิดขึ้นต่อบุคคลที่สำมอันเนื่องมำจำกกำรกระท ำดังกล่ำว
บุคคลที่สำมย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยได้ โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวจะพิจำรณำไล่เบี้ย
ควำมผิดตำมข้อเท็จจริง 
 ข้อ ๑๖ เมื่อได้จับสัตว์มำกักไว้ตำมควำมในข้อ ๑๕ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะปิดประกำศแจ้งให้
เจ้ำของทรำบและให้มำรับสัตว์คืนไปภำยในสำมสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ได้จับสัตว์มำกักไว้ โดยประกำศไว้ที่
ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวหรือที่เปิดเผย เมื่อพ้นก ำหนดสำมสิบวันแล้ว ไม่มีผู้ใดมำแสดง
ตัวเป็นเจ้ำของสัตว์ให้สัตว์นั้นตกเป็นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 

ข้อ ๑๗ กรณีที่กักสัตว์ไว้ อำจก่อให้เกิดอันตรำยแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืน หรือต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเกิน
สมควร เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะจัดกำรขำย หรือขำยทอดตลำดนั้นตำมสมควรแก่กรณี ก่อนถึงก ำหนด
สำมสิบวันก็ได้ เงินที่ได้จำกกำรขำยหรือขำยทอดตลำด เมื่อได้หักค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยหรือขำยทอดตลำด 
และค่ำเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษำเงินนั้นไว้แทนตัวสัตว์ ซึ่งเงินแทนตัวสัตว์นี้ เมื่อพ้นก ำหนดประกำศตำม 
ข้อ ๑๖ แล้วให้ตกเป็นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว 

กรณีสัตว์นั้นตำย หรือเจ็บป่วยหรือไม่สมควรจ ำหน่ำยต่อไป หรือเป็นโรคติดต่อที่อำจเป็นอันตรำย
แก่สัตว์อ่ืนๆ หรือเมื่อสัตว์แพทย์ได้ตรวจสอบ และให้ควำมเห็นเป็นลำยลักษณ์อักษรแล้ว เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นมีอ ำนำจท ำลำยได้ 
  



ในกรณีมิได้มีกำรขำยหรือขำยทอดตลำดสัตว์ และเจ้ำของสัตว์มำขอรับสัตว์คืนภำยในก ำหนด ตำม
ข้อ ๑๖ หรือได้รับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นให้รับคืนสัตว์นั้น เจ้ำของสัตว์ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำร
เลี้ยงดูสัตว์ตำมจ ำนวนที่ได้จ่ำยจริง และเสียค่ำปรับให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวตำมอัตรำ
ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ช้ำง    เชือกละ  ๑,๐๐๐ บำท 
  (๒) ม้ำ โค กระบือ  ตัวละ  ๕๐๐ บำท 
  (๓) สุกร แพะ แกะ สุนัข  ตัวละ  ๒๐๐  บำท 
  (๔) สัตว์อ่ืนๆ   ตัวละ  ๑๐๐  บำท 
 ข้อ ๑๘ หำกเจ้ำของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้องตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  
กฎกระทรวง หรือประกำศที่ออกตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือ
ค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นที่ก ำหนดไว้เกี่ยวกับกำรเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมี
อ ำนำจสั่งให้เจ้ำของสัตว์แก้ไข หรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้ำเจ้ำของสัตว์ไม่แก้ไข หรือถ้ำกำรเลี้ยงสัตว์ 
หรือปล่อยสัตว์นั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำจะเกิดอันตรำยอย่ำงร้ำยแรงต่อสุขภำพของ
ประชำชน เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดเลี้ยงสัตว์ทันทีเป็นกำรชั่วครำว จนกว่ำจะเป็นที่พอใจแก่
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นว่ำปรำศจำกอันตรำยแล้วก็ได้ 
 ค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมวรรคหนึ่ง ให้ก ำหนดระยะเวลำที่จะต้องปฏิบัติตำมค ำสั่งไว้ตำม
สมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่ำเจ็ดวันเว้นแต่เป็นกรณีมีค ำสั่งให้หยุดด ำเนินกำรทันที 
 ข้อ ๑๙ กรณีกำรเลี้ยงสัตว์ในสถำนที่ของเอกชน หรือทำงสำธำรณะ ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร ำคำญ
ต่อผู้อ่ืนให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจออกค ำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้ำของสัตว์ หรือผู้ครอบครองสถำนที่เลี้ยง
สัตว์ระงับเหตุร ำคำญภำยในเวลำอันควร และถ้ำเห็นสมควรจะให้กระท ำโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุร ำคำญนั้น 
หรือสมควรก ำหนดวิธีกำร เพ่ือป้องกันมิให้มีเหตุร ำคำญเกิดข้ึนอีกในอนำคตให้ระบุไว้ในค ำสั่งนั้น 

 

หมวด ๔ 
อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 

ข้อ ๒๐ เพ่ือปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัตินี้ให้ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น และเจ้ำพนักงำน
สำธำรณสุข มีอ ำนำจดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มำให้ถ้อยค ำหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท ำค ำชี้แจงเป็น
หนังสือ หรือให้ส่งเอกสำรหลักฐำนใด เพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 

(๒) เข้ำไปในสถำนที่ใด ๆ ในระหว่ำงพระอำทิตย์ขึ้นจนถึงพระอำทิตย์ตก หรือในเวลำท ำ
กำรเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุม  

(๓) ยึดหรืออำยัดสิ่ งของใดๆ ที่อำจก่อให้ เกิดอันตรำยต่อสุขภำพของประชำชน             
เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินคดี หรือเพ่ือน ำไปท ำลำยในกรณีจ ำเป็น 

(๔) เก็บหรือน ำสินค้ำหรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยว่ำไม่ถูกสุขลักษณะ หรืออำจก่อให้เกิดเหตุ
ร ำคำญจำกอำคำร หรือสถำนที่ใดๆ เป็นปริมำณพอสมควร เพ่ือเป็นตัวอย่ำงในกำรตรวจสอบได้โดยไม่ต้อง
ใช้รำคำ 
 ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจแต่งตั้งข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำม
วรรคหนึ่ง ในเขตอ ำนำจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได้ 
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