
 

 
 

                           
 
 
 
 
 

 
 

หลักการ 

ก ำหนดมำตรกำรในกำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองจอก  
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนจำกกำรเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ 

 
 

 
 

เหตุผล 
 

โดยที่มำตรำ ๒๙ แห่งพระรำชบัญญัติ กำรสำธำรณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ก ำหนดไว้เพ่ือประโยชน์    
ในกำรรักษำ สภำวะควำมเป็นอยู่ที่เหมำะสมกับกำรด ำรงชีพของประชำชนในท้องถิ่น และเพ่ือป้องกันอันตรำย
และเชื้อโรคที่เกิดจำก สัตว์ ให้รำชกำรส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจในกำรออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในกำรก ำหนดให้ส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของพ้ืนที่หรือทั้งหมด ของพ้ืนในเขตอ ำนำจนั้น เป็นเขตควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ เนื่องจำก
ปัจจุบันองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองจอกยังมิได้ตรำข้อบัญญัติดังกล่ำวออกมำบังคับใช้ ประกอบกับ ภำยในเขต
ท้องที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองจอกได้มีปัญหำเรื่องกำรเลี้ยงสัตว์ในสถำนที่ที่ไม่เหมำะสมเป็นจ ำนวนมำก 
ดังนั้น เพ่ือ ก ำหนดมำตรกำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ภำยในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองจอก จึงอำศัยอ ำนำจ ตำมควำมในมำตรำ ๒๙ แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
มำตรำ ๗๑ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  จึงตรำ
ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองจอก เรื่อง กำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ . ๒๕๖๒      
เพ่ือบังคับใช้ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองจอก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

   โดยที่เป็นกำรสมควรตรำข้อบัญญัติว่ำด้วยกำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๗๑ แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมำตรำ ๒๙ และมำตรำ ๓๐ แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข  
พ.ศ.๒๕๓๕ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองจอก โดยควำมเห็นชอบของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองจอก
และนำยอ ำเภอท่ำยำง จึงตรำข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
  ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่ำ “ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองจอก เรื่อง กำรควบคุม
กำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒” 
  ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองจอก ต้ังแต่วันถัดจำกวัน
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
  ข้อ ๓ บรรดำข้อบัญญัติ ประกำศ ระเบียบ หรือค ำสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตรำไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับขอ้บัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 

“กำรเลี้ยงสัตว์” หมำยควำมว่ำ กำรเลี้ยงสัตว์ในสถำนที่เลี้ยงสัตว์  
“กำรปล่อยสัตว์” หมำยควำมว่ำ กำรเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีกำรปล่อยให้อยู่นอกสถำนที่

เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งกำรสละกำรครอบครองสัตว์ 
“สถำนที่เลี้ยงสัตว์” หมำยควำมว่ำ คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถำนที่ในลักษณะ

อ่ืนที่ใช้ในกำรควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง 
“เจ้ำของสัตว์” หมำยควำมรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
“ที่หรือทำงสำธำรณะ” หมำยควำมว่ำ สถำนที่หรือทำงซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ

ประชำชนสำมำรถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  
“เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองจอก 
“เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข” หมำยควำมว่ำ เจ้ำพนักงำนซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำก 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขให้ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
                      ข้อ  ๕  เพ่ือประโยชน์ในกำรรักษำสภำวะควำมเป็นอยู่ที่เหมำะสมกับกำรด ำรงชีพของ
ประชำชน ในท้องถิ่น  หรือเพ่ือป้องกันอันตรำยจำกเชื้อโรคที่เกิดจำกสัตว์  ให้พ้ืนที่ในเขตอ ำนำจขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองจอกเป็นเขตควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  ดังนี้   
                              ๑)   ใหพ้ื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ำมเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ประเภทช้ำง  ม้ำ  โค  กระบือ  สุกร  
แพะ  แกะ  ไก่  นก  เป็ด  ห่ำน  รวมถึงสัตว์ป่ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสงวนและ คุ้มครองสัตว์ป่ำ 
ซึ่งได้รับอนุญำตจำกกรมป่ำไม้โดยเด็ดขำด    
                                                                                                               

 
 
 
 
 



 
 

-๒- 
                         (๑.๑)  สถำนทีร่ำชกำรในกำรดูแลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองจอก 

  เช่น   ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองจอก  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก    
                                    (๑.๒)  สถำนที่รำชกำรหรือหน่วยงำนรำชกำรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองจอก  เช่น  โรงเรียน  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  เป็นต้น    
                                    (๑.๓)  บริเวณเส้นทำงสำธำรณะ ถนน  เส้นทำงเดินรถไฟ  และบริเวณแหล่งน้ ำ
อุปโภค บริโภค    
                            ๒)   ให้พื้นที่ในข้อ ๕ (๑)  เป็นเขตกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ต้องอยู่ภำยใต้มำตรกำรอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง  ดังนี้    
                                  (๒.๑) ส ำหรับกำรเลี้ยงสัตว์ กว่ำ ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่ำงไม่น้อยกว่ำ   
๕๐๐  เมตร    
                                  (๒.๒)  ส ำหรับกำรเลี้ยงสัตว์  กว่ำ  ๑,๐๐๑  ตัวขึ้นไป  ต้องมีระยะห่ำงไม่น้อยกว่ำ  ๑   
กิโลเมตร    
                                  (๒.๓)  ก ำหนดให้เวลำ  ๑๐.๐๐ น. – ๑๗.๐๐  น.  ห้ำมปล่อยสัตว์บนถนนสำธำรณะ  
และถนนในหมู่บ้ำน   
                          ๓)  นอกจำกกำรเลี้ยงสัตว์ตำมปกติวิสัยแล้ว  เจ้ำของสัตว์จะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้    
                                  (๓.๑)  จัดให้มีสถำนที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตำมควำมเหมำะสมแก่ประเภท  และ
ชนิดของสัตว์ และมีขนำดเพียงพอแก่กำรด ำรงชีวิตของสัตว์  มีแสงสว่ำงและกำรระบำยอำกำศที่เพียงพอ  มีระบบ
กำรระบำยน้ ำ  และบ ำบัดของเสียที่เกิดขึ้นอย่ำงถูกสุขลักษณะ    
                                  (๓.๒)  รักษำสถำนที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอำดอยู่เสมอ  จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 
เป็นประจ ำไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง   
                                  (๓.๓)  เมื่อสัตว์ตำยลงเจ้ำของสัตว์จะต้องก ำจัดซำกสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ 
เพ่ือป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพำะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น ำโรค  ทั้งนี้  โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร ำคำญ 
จำกกลิ่น  ควัน  และไม่เป็นเหตุให้เกิดกำรปนเปื้อนของแหล่งน้ ำ    
                                  (๓.๔)  จัดให้มีกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์  เพ่ือป้องกันอันตรำยจำกเชื้อโรคท่ี
เกิดจำกสัตว์    

                       (๓.๕)  ให้ เลี้ยงสัตว์ภำยในสถำนที่ของตน  ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถำนที่ 
เลี้ยงสัตว์  โดยปรำศจำกกำรควบคุม  กรณีเป็นสัตว์ดุร้ำยจะต้องเลี้ยงในสถำนที่ของตน  ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอก
สถำนที่ เลี้ยงสัตว์โดยปรำศจำกกำรควบคุม  กรณีเป็นสัตว์ดุร้ำยจะต้องเลี้ยงในสถำนที่หรือกรงที่บุคคลภำยนอก 
เข้ำไปไม่ถึงตัวสัตว์และมีป้ำยเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตุได้อย่ำงชัดเจน    

                       (๓.๖)  ไม่เลี้ยงสัตว์ภำยในสถำนที่ที่เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่นก ำหนด    
                       (๓.๗)  ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรำยหรือเหตุร ำคำญต่อผู้อ่ืน   
                       (๓.๘)  ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข  ค ำสั่ง  

 
 
 
 



 
 

-๓- 
ข้อ ๖  ในกรณีทีเ่จ้ำพนักงำนท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทำงสำธำรณะอันเป็นกำรฝ่ำฝืน  ข้อ ๕ 

โดยไม่ปรำกฏเจ้ำของ ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจกักสัตว์ดังกล่ำวไว้เป็นเวลำอย่ำงน้อยสำมสิบวัน เมื่อพ้น
ก ำหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมำแสดงหลักฐำนกำรเป็นเจ้ำของเพ่ือรับสัตว์คืนให้สัตว์นั้นตกเป็นขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองจอก แต่ถ้ ำกำรกักสั ตว์ ไว้อำจก่ อให้ เกิด อันตรำยแก่สัตว์นั้ นหรื อสั ตว์ อ่ืนหรือต้องเสี ย 
ค่ำใช้จ่ำยเกินสมควร เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะจัดกำรขำยหรือขำยทอดตลำดสัตว์นั้นตำมควรแก่กรณีก่อนถึง
ก ำหนดเวลำดังกล่ำวก็ได้ เงินที่ได้จำกกำรขำยหรือขำยทอดตลำดเมื่อได้หักค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยทอดตลำดและค่ำ
เลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษำไว้แทนสัตว์ 

ในกรณีที่มิได้มีกำรขำยหรือขำยทอดตลำดสัตว์ตำมวรรคหนึ่งและเจ้ำของสัตว์มำขอรับสัตว์คืน 
ภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคหนึ่งเจ้ำของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองจอก ตำมจ ำนวนที่ได้จ่ำยจริงด้วย 

ในกรณีที่ปรำกฏว่ำสัตว์ที่เจำ้พนักงำนท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอำจเป็นอันตรำย 
ต่อประชำชน ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจท ำลำยหรือจัดกำรตำมท่ีเห็นสมควรได้ 

ข้อ ๗ เพ่ือปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นและเจ้ำพนักงำน
สำธำรณสุขมีอ ำนำจดังต่อไปนี้ 
           (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มำให้ถ้อยค ำหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท ำค ำชี้แจงเป็น
หนังสือหรือให้ส่งเอกสำรหลักฐำนใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 
           (๒) เข้ำไปในอำคำรหรือสถำนที่ใดๆ ในเวลำระหว่ำงพระอำทิตย์ขึ้นถึงพระอำทิตย์ตก 
หรือในเวลำท ำกำรเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของท้องถิ่น หรือตำมพระรำชบัญญัตินี้ใน
กำรนี้ให้มีอ ำนำจสอบถำมข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองกำรแจ้งหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องจำกเจ้ำของหรือผู้
ครอบครองอำคำรหรือสถำนที่นั้น 
           (๓) แนะน ำให้ผู้ได้รับใบอนุญำตหรือหนังสือรับรองกำรแจ้งหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง   ตำม
เงื่อนไขในใบอนุญำตหรือหนังสือรับรองกำรแจ้งหรือตำมข้อก ำหนดของท้องถิ่นหรือตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
           (๔) ยึดหรืออำยัดสิ่งของใดๆ ที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพของประชำชน 
เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินคดีหรือเพ่ือน ำไปท ำลำยในกรณีจ ำเป็น 
           (๕) เก็บหรือน ำสินค้ำหรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยว่ำจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือก่อให้เกิดเหตุ
ร ำคำญจำกอำคำรหรือสถำนทีใ่ดๆ เป็นปริมำณตำมสมควรเพ่ือเป็นตัวอย่ำงในกำรตรวจสอบตำมควำมจ ำเป็นโดย
ไม่ต้องใช้รำคำ 
  ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจแต่งตั้งข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ปฏิบัติหน้ำที่
ตำมวรรคหนึ่งในเขตอ ำนำจขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองจอกในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้   

          ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อบัญญัตินี้ต้องระวำงโทษตำมที่ก ำหนดไว้ในบทก ำหนดโทษ
แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                  ข้อ ๙ ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองจอกรักษำกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัตินี้ และให้มี
อ ำนำจออกระเบียบ ประกำศ หรือค ำสั่งเพ่ือปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัตินี้ 
                                                                                            

 
 
 



 


