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หลักการ 

 
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

 
 
      เหตุผล 
 
  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนใน
ท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ซึ่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้กระท าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตรา
ข้อบัญญัตนิี้ 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
เรื่อง   การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว ์ พ.ศ. 2561 

............................................................ 
 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรตรา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  ว่าด้วยการควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุและนายอ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ดังนี้ 
  ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561” 
  ข้อ 2 ข้อบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุตั้งแต่วันถัดจากวันประ
กาสในราชกิจจานุเบกษา 
  ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้      
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ 4  ข้อบัญญัตินี้  มิให้ใช้บังคับแก่ 
  1. การเลี้ยงและปล่อยสัตว์ของทางราชการ 
  2. การเลี้ยงสัตว์ของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  ข้อ 5 ในข้อบัญญัตินี้ 
  “การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
  “การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยง
สัตว์โดยปราศจากการควบคุมรวมทั้งการสละการครอบครองสัตว์ 
  “เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
  “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่อ่ืนใดในลักษณะที่ใช้
ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง 
  “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ  
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  ข้อ 6 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนใน
ท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว์ ให้พ้ืนที่ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังนี้ 
  (1) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ประเภท ช้าง ม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ 
สุนัข หรือสัตว์อ่ืน ๆ โดยเด็ดขาด 

/(1.1) สถานที.่.. 



- 2 - 
 
  (1.1) สถานที่ราชการในการดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เช่น ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  (1.2) สถานที่ราชการหรือหน่วยราชการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เช่น 
โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เป็นต้น 
  (1.3) วัด ส านักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ แหล่งท่องเที่ยว สาวนสาธารณะ 
  (2) ให้พ้ืนทีต่่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เกินจ านวนที่ก าหนด ดังนี้ 
   (2.1) บริเวณศาลากลางหมู่บ้าน เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ เกินจ านวน 20 ตัว 

  (2.2) บริเวณถนนสาธารณะทุกสาย เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ เกินจ านวน 20 ตัว 
 (3) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใด 

อย่างหนึ่ง ดังนี้ 
   (3.1) ส าหรับการเลี้ยงสัตว์น้อยกว่า 50 ตัว ต้องมีระยะห่างในระยะที่ไม่ก่อให้เกิดความ
ร าคาญต่อชุมชนใกล้เคียง 
   (3.2) ส าหรับการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ 50 – 500 ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 500 เมตร 
   (3.3) ส าหรับการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ 500 – 1,000 ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 
1 กิโลเมตร 
   (3.4) ส าหรับการเลี้ยงสัตว์กว่า 1,000 ตัวขึ้นไป ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร 
   (3.5) ก าหนดให้เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ห้ามปล่อยสัตว์หรือเลี้ยงสัตว์บนถนน
สาธารณะและถนนในหมู่บ้าน 
  (4) นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
   (4.1) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของ
สัตว์ และมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศท่ีเพียงพอ มีระบบการระบาย
น้ าและบ าบัดของเสียที่เกิดข้ึนอย่างถูกสุขลักษณะ 
   (4.2) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถู กสุขลักษณะเป็น
ประจ าไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 
   (4.3) เมื่อสัตว์ตายลงเจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ เพ่ือ
ป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญ จากกลิ่น ควัน และไม่เป็น
เหตุการณ์ปนเปื้อนของแหล่งน้ า 
   (4.4) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในสัตว์ เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว์ 
   (4.5) ให้เลี้ยงสัตว์อยู่ในสถานที่ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ โดย
ปราศจากการควบคุม กรณีเป็นสัตวดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไม่ถึงตัวสัตว์และมี
ป้ายเตือนให้ระมัดระวังให้สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน 
   (4.6) ไม่เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
   (4.7) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือร าคาญต่อผู้อ่ืน 
   (4.8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 

/ข้อ 7 ในกรณี... 
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 ข้อ 7 ในกรณีที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ  6          
โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวเป้นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้นก าหนด
แล้วยังไม่มีผู้ใดแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพ่ือรับสัตว์คืนให้สัตว์นั้นตกเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุ แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืน หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดดังกล่าวก็ได้เงินที่ได้จากการ
ขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้องค์การบริหารส่วนต าบล
ประทัดบุเก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 
 ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาด สัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งเจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลประทัดบุ ตามจ านวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 
 ข้อ 8 ในกรณีเจ้าของสัตว์พบว่าสัตว์ที่ตนเลี้ยงไว้มีอาการโรค เช่น อาการดุร้าย วิ่งเพ่นพ่าน กัดสิ่งที่
ขวางหน้า หรือเซื่องซึม ซุกตัวในที่มืด ปากอ้าลิ้นห้อยแดงคล้ า น้ าลายไหล เดินโซเซ ตัวแข็ง ขาอ่อนเปลี้ย เจ้าของ
สัตว์มีหน้าที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 24 ชั่วโมง 
              ในกรณีเมื่อสัตว์ซึ่งปรากฏอาการตามวรรคหนึ่ง กัดหรือท าร้ายบุคคลใด ให้เจ้าของสัตว์จับสัตว์นั้นกักขัง
ไว้เพ่ือ สังเกตอาการไม่น้อยกว่า 10 วัน และแจ้งอาการสัตว์ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
สัตวแพทย์ของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทราบ 
              ในกรณีสัตว์ซึ่งปรากฏอาการตามวรรคหนึ่ง ตายหรือสงสัยจะเป็นโรค เจ้าของสัตว์ต้องแจ้งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสัตวแพทย์ของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ เพ่ือตรวจหาโรคสัตว์ 
 ข้อ 9 บุคคลใดให้อาหารสัตว์เป็นประจ าหรือครั้งคราว มีหน้าที่สังเกตอาการสัตว์ หากปรากฏกรณี
สงสัยว่าสัตว์ดังกล่าว มีอาการตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 24 ชั่วโมง 
               ข้อ 10 เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องอ านวยความสะดวกหรือไม่กระท าการใดอันเป็นการขัดขวางการ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และห้ามมิให้บุคคลใดขัดขวางการจับ
สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของในที่สาธารณะ ทั้งนี้ให้เจ้าของสัตว์หรือบุคคลอ่ืนใดมีหน้าที่ให้ข้อมูลสัตว์ที่สงสัยว่า จะเป็นโรคสัตว์              
 ข้อ 11 เมื่อมีประกาศเขตระบาดโรคสัตว์หรือประกาศเขตโรคสัตว์ชั่วคราว ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้าย
สัตว์หรือซากสัตว์ภายใน เข้าและออก ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากสัตวแพทย์ของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ  หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
            ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลประทัดบุ ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้  
 ข้อ 13 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 

/ข้อ 14 ให้นายก... 
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 ข้อ 14 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และให้
มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 ประกาศ  ณ   วันที่  10  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 

      เขมานันท์  วรทรัพย์ 
           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 

         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลประทัดบุ 
 
 
 


