
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบ ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 

เร่ือง การควบคุม เลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 

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

หลักการ 

 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 7 มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 และ

มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2536) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

ต าบลนางิ้ว ขอเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุม เล้ียงสัตว์ ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 ต่อสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลนางิ้ว  เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนายอ าเภอเขาสวนกวาง เพื่อเห็นชอบและประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

 

เหตุผล 

 ตามมาตรา 67 (2),(3),(7) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข

เพิ่มเติม ถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าท่ีรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน  

ท่ีสาธารณะ ก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และมีหน้าท่ีคุ้มครอง ดูแล และรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จึงมีความจ าเป็นต้องออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อบังคับใช้ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 

เร่ือง  การควบคุม เลี้ยงสัตว์  ปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2561 

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

 โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ว่าด้วยการควบคุมการเล้ียงปล่อยสัตว์

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 

2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2552 ประกอบ

มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว โดยความเห็นชอบของสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วและนายอ าเภอเขาสวนกวาง จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว เรื่องการควบคุมการเล้ียงหรือ

ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561” 

 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ต้ังแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ 

ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วแล้ว 15 วัน 

 ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัด

หรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

 ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 

 “การเล้ียงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่บ ารุงรักษาตลอดจนให้อาหาร

เป็นอาจิณ 

 “การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ หรือปล่อยให้อยู่นอกสถานท่ีเล้ียงสัตว์โดย

ปราศจากการควบคุม 

 “เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 

 “สถานท่ีเล้ียงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ท่ีขังสัตว์ หรือสถานท่ีในลักษณะอื่นท่ีมีการควบคุม

ของเจ้าของสัตว์ 

 “ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้

ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 



 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

 ข้อ 5 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว เป็นเขตควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ดังต่อไปนี้ 

(1) สุนัข 

(2) แมว 

(3) ช้าง 

(4) โค 

(5) กระบือ 

(6) แพะ , แกะ 

(7) ไก ่
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(8) เป็ด,ห่าน 

(9) สุกร 

(10)  สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ 

ข้อ 6 ห้ามท าการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ท่ีต้องควบคุมตามข้อ 5 ในท่ีหรือทางสาธารณะในเขตองค์การ 

บริหารส่วนต าบลนางิ้วโดยเด็ดขาด 

 ความในวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับแก่การเล้ียงสัตว์ ดังต่อไปนี้ 

(1) เพื่อการรักษาโรคเจ็บป่วยหรือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของสัตว์ 

(2) เพื่อกิจกรรมใด ๆ ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ประกาศก าหนดพื้นท่ีส่วนหนึ่งส่วนใดให้ 

เล้ียงโดยมีก าหนดระยะเวลาท่ีแน่นอนเป็นการเฉพาะ 

(3) เพื่อการย้ายถ่ินท่ีอยู่ของเจ้าของสัตว์ 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การปล่อยสัตว์ เพื่อการกุศลหรือจารีตประเพณีโดยได้รับอนุญาตจาก 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว หรือเพื่อในพระราชพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนาตามประกาศของทางราชการ 

 ข้อ 7 เพื่อประโยชน์การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ให้นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว มีอ านาจออกประกาศก าหนดเขตพื้นท่ีเล้ียงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ท่ีต้องควบคุมตามข้อ 5 

โดยให้มีมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดจ านวน ประเภท และชนิดของสัตว์ที่เล้ียง 

(2) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการท าทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว์ 

(3) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์ตามข้อ 6 

ข้อ 8 นอกจากการเล้ียงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  



ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดให้มีสถานท่ีเล้ียงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภท และชนิดของสัตว์โดยมี 

ขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศท่ีเพียงพอ มีระบบการระบายน้ าและก าจัด

ส่ิงปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 

(2) รักษาสถานท่ีเล้ียงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บส่ิงปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจ าไม่ปล่อย 

ให้เป็นที่สะสมหมักหมก จนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผู้ท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียง 

(3) เมื่อสัตว์ตายลงเจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันมิให้ 

เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค ท้ังนี้ โดยวิธีท่ีไม่ก่อเหตุร าคาญจากกล่ิน ควัน และไม่เป็นเหตุให้เกิดการ

ปนเป้ือนของแหล่งน้ า 

(4) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพื่อป้องกันอันตรายจากเช้ือโรคท่ีเกิดจากสัตว์ 

(5) ให้เล้ียงสัตว์ภายในสถานท่ีของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานท่ีเล้ียงสัตว์ โดยปราศจากการ 

ควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเล้ียงในสถานท่ีหรือกรงท่ีบุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์และมีป้ายเตือนให้

ระมัดระวงัโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 

(6) ไม่เล้ียงสัตว์ภายในสถานท่ีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
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(7) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุร าคาญต่อผู้อื่น 

(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้ง 

ข้อบังคับ ระเบียบ และค าส่ังขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

 ข้อ 9 ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในท่ีหรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ 6 โดยไม่ปรากฏ

เจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวเป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้นก าหนดแล้วยังไม่มีผู้ใด

แสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืน ให้สัตว์นั้นตกเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว แต่ถ้าการกักสัตว์

ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่นหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขาย

หรือขายทอดตลาดนั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดดังกล่าวก็ได้ เงินท่ีได้จากการขายหรือทอดตลาดเมื่อได้หัก

ค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและค่าเล้ียงดูสัตว์แล้วให้องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วเก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 

 ในกรณีท่ีมิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายใน

ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเล้ียงดูสัตว์ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล

นางิ้ว ตามจ านวนท่ีได้จ่ายจริงด้วย 



 ในกรณีท่ีปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนให้เจ้า

พนักงานท้องถิน่มีอ านาจท าลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได้ 

 ข้อ 10 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว เป็นผู้รักษาการข้อบัญญัตินี้และให้มีอ านาจออกระเบียบ 

ประกาศ หรือค าส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี ้

 

    ประกาศ ณ วันท่ี         เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

      

 

      ลงช่ือ 

     (นายจรูญ  ศิริโคจรสมบัติ) 

        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

 

  

 

เห็นชอบ 

               (นายรุจน์  รังษี) 

           นายอ าเภอเขาสวนกวาง 

 

 

 

 

 

      

ข้อบัญญัติต าบล 

เร่ือง 

การควบคุม เลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ 



พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 
 


