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หลักการ 

 
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง  ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยง

หรือปล่อยสัตว์ 
 
 

เหตุผล 
 

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการของพ้ืนที่ในชุมชนจะสามารถ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสัตว์ เพ่ือประโยชน์ในการรักษา สภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคระบาดที่
เกิดจากสุนัขและแมว สมควรก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ 
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 โดยที่เห็นเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง ว่าด้วยการควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ขึ้นบังคับใช้ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งและนายอ าเภอสุวรรณภูมิ จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ บรรดา ข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้
แล้วในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน   

 ข้อ ๔ ข้อบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 
   (๑) การเลี้ยงและปล่อยสัตว์ของทางราชการ 

                        (๒) การเลี้ยงสัตว์ของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 
  “สัตว์” หมายถึง สุนัขและแมว 
 “การเลี้ยงสัตว์” หมายถึง การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่บ ารุงรักษา 
ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 
 “การปล่อยสัตว์” หมายถึง การสละการครอบครองหรือปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยง 
โดยปราศจากการควบคุม 
  “เจ้าของสัตว์” หมายถึง ผู้ครอบครองสัตว์แต่ไมร่วมถึงผู้ให้อาหารสัตว์เป็นประจ า 
 “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายถึง กรง ที่ขัง หรือที่เลี้ยงอื่นท่ีมีการควบคุมของเจ้าของสัตว์ 
 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายถึง สถานที่หรือทางซึ่งไม่ใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรร่วมกันได้ 
 “สิ่งปฏิกูล” หมายถึง อุจาระหรือปัสสาวะและสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกมีกลิ่นเหม็น 
 “สัตว์ควบคุมพิเศษ” หมายถึง 
 (๑) สุนัขสายพันธุ์ที่ดุร้าย เช่น ร็อตไวเลอร์ (Rottweiller), พิทบูลเทอเรีย  
(Pitbull terrier), บูลเทอเรีย (Bullterrier), บางแก้ว, โดเบอร์แมน, ฟิล่า, อัลเซเชี่ยน (เยอรมันเชฟเพิร์ด), 
มาสทิสต์, เชาเชา, อลาสกัน มารามิวท์ หรือสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันกับที่กล่าวมาทั้งหมด หรือลูกผสมสาย
พันธุ์ดังกล่าว 
 (๒) สัตว์ที่มีประวัติท าร้ายคนหรือพยายามท าร้ายคนโดยมีหลักฐานการแจ้งความต่อ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
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 (๓) สัตว์ที่มีพฤติกรรมไล่ท าร้ายคนหรือสัตว์ โดยปราศจากการยั่วยุ 
 (๔) สัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 
 “การข้ึนทะเบียน” หมายถึง การน าเอกสารเกี่ยวกับสุนัขหรือแมวที่จดทะเบียนไว้แล้ว 
แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐาน 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายถึง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับแต่งตั้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ข้อ ๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งรักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอ านาจ
ออกข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 

 ข้อ ๗ ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะหรือในที่อ่ืนใดที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ประกาศก าหนดโดยเด็ดขาด 
 ข้อ ๘ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พ้ืนที่ในเขตอ านาจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังนี้ 
 (๑) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์โดยเด็ดขาด 
 (๑.๑) ภายในอาคารโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่ต าบลเมืองทุ่ง 
 (๑.๒) ภายในอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลในเขตพ้ืนที่ต าบล
เมืองทุ่ง 
 (๑.๓) ภายในอาคารวัด/ส านักสงฆ์ท่ีใช้ส าหรับท าศาสนกิจของพระสงฆ์ 
 (๑.๔) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งบริเวณภายในอาคารส านักงาน
และห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
 (๒) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เกินจ านวนที่ก าหนด ดังนี้ 
 (๒.๑) บริเวณโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่ต าบลเมืองทุ่งไม่เกิน
จ านวน ๑๐ ตัว 
 (๒.๒) บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลในเขตพ้ืนที่ต าบลเมืองทุ่ง
ไม่เกินจานวน ๑๐ ตัว 
 (๒.๓) บริเวณวัด/ส านักสงฆ์ไม่เกินจ านวน ๑๐ ตัว 
 (๒.๔) บริเวณที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งและบริเวณห้องประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งไม่เกินจ านวน ๑๐ ตัว 
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 (๓) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้ 
 (๓.๑) การด าเนินการเลี้ยงสัตว์ตามข้อ ๔ (๒) ผู้ประกอบการต้องมีมาตรการ 
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
 

หมวด ๒ 
การจดทะเบียนสัตว ์

 

 ข้อ ๙ ในการจดทะเบียนสัตว์ให้เจ้าของบ้านหรือเจ้าของสัตว์ที่ครอบครองสัตว์เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๖๐ วันขึ้นไป ยื่นค าขอใบรับรองการจดทะเบียนและขึ้นทะเบียนสัตว์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่งหรือสถานที่ใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
 ข้อ ๑๐ ในกรณีที่สัตว์ตายหรือได้พบสัตว์ที่ตายแล้ว เจ้าของบ้านหรือเจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้อง
แจ้งการตายหรือพบสัตว์ที่ตายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่สัตว์ตายหรือพบสัตว์ที่ตายเพ่ือปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
 กรณีท่ีสัตว์พ้นไปจากการครอบครองของเจ้าของสัตว์ เช่น หาย ยกสัตว์ให้บุคคลอื่น เป็นต้น 
เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดภายใน ๙๐ วันนับ
แต่วันที่สัตว์พ้นไปจากการครอบครอง 
 

หมวด ๓ 
การควบคมุการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

 

 ข้อ ๑๑ ในการเลี้ยงสัตว์ ให้เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อไปนี้ 
 (๑) ต้องน าสัตว์ที่มีอายุระหว่าง ๒ - ๔ เดือน ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็น
ครั้งแรก และต้องน าสัตว์ไปฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามที่ก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 
 (๒) จัดสถานที่เลี้ยงตามความเหมาะสมของสัตว์ โดยมีขนาดเพียงพอแก่ 
การด ารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอมีระบบการระบายน้ าและการก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้ ตามประกาศของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 กรณีเป็นสัตว์ควบคุมพิเศษจะต้องเลี้ยงในสถานที่  หรือกรงที่สัตว์ไม่สามารถเข้าถึง
บุคคลภายนอกได ้และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 
 (๓) ควบคุมดูแลสัตว์มิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อ่ืน 
 (๔) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็น
ประจ าไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นหรือแหล่งเชื้อโรคที่เป็นอันตราย 
 (๕) ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสัตว์ให้ด ารงชีวิตอยู่อย่างปกติ หากเจ้าของ
สัตว์ไม่สามารถเลี้ยงดูสัตว์ได้เป็นการชั่วคราวต้องจัดให้มีผู้ดูแลความเป็นอยู่ของสัตว์ให้เป็นปกติ 
 (๖) จัดให้มีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิด
จากสัตว์ 
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 (๗) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์โดย
ปราศจากการควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงท่ีบุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์ 
และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังไว้อย่างชัดเจน 
 (๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 ข้อ ๑๒ ให้เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องก าจัดสิ่งปฏิกูลอันเกิดจากสัตว์ของตนในที่หรือทาง
สาธารณะ 
 ข้อ ๑๓ เมื่อมีกรณีสงสัยหรือพบว่าสัตว์ที่ตนเลี้ยงไว้มีอาการโรค เช่น อาการดุร้าย วิ่งเพ่นพ่าน 
กัดสิ่งที่ขวางหน้า เซื่องซึม ซุกตัวในที่มืด ปากอ้าลิ้นห้อย แดงคล้า น้ าลายไหล เดินโซเซ ตัวแข็ง ขาอ่อน
เปลี้ย เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๒๔ ชั่วโมง 
 เมื่อสัตว์ซึ่งปรากฏอาการตามวรรคหนึ่ง กัดหรือท าร้ายบุคคลใด ให้เจ้าของที่เป็นผู้ครอบครอง
สัตว์จับสัตว์นั้นกักขังไว้เพ่ือสังเกตอาการไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน และแจ้งอาการสัตว์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสัตวแพทย์ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด/อ าเภอทราบ 
 เมื่อสัตว์ซึ่งปรากฏอาการตามวรรคหนึ่ง ตายหรือสงสัยจะเป็นโรค เจ้าของสัตว์ต้องแจ้ง 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสัตวแพทย์ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด/อ าเภอ เพ่ือ
ตรวจหาโรคสัตว์ 
 ข้อ ๑๔ บุคคลใดให้อาหารสัตว์เป็นประจ าหรือครั้งคราว มีหน้าที่สังเกตอาการสัตว์ หาก
ปรากฏกรณีสงสัยว่าสัตว์ดังกล่าวมีอาการตามข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๒๔ ชั่วโมง 
 ข้อ ๑๕ เมื่อสัตว์ตายเจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพ่ือป้องกันมิให้เป็น
แหล่งเพาะเชื้อโรคเพาะพันธุ์แมลงหรือพาหะน าโรคโดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญและไม่ให้เกิดการปนเปื้อนใน
แหล่งน้ า 
 ข้อ ๑๖ เมื่อสัตว์ที่เลี้ยงไว้มีอาการโรคสัตว์ หรือเป็นโรคสัตว์ หรือถูกสัตว์ซึ่งเป็นโรคกัดหรือท า
ร้าย เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสัตวแพทย์ของ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด/อ าเภอ 
 ข้อ ๑๗ เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องอ านวยความสะดวกหรือไม่กระท าการใดอันเป็นการขัดขวาง
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และห้ามมิให้บุคคลใด
ขัดขวางการจับสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของในที่สาธารณะ ทั้งนี ้ให้เจ้าของสัตว์หรือบุคคลอ่ืนใดมีหน้าที่ให้ข้อมูลสัตว์ที่
สงสัยว่าจะเป็นโรคสัตว์ 
 ข้อ ๑๘ เมื่อมีประกาศเขตระบาดโรคสัตว์หรือประกาศเขตโรคสัตว์ชั่วคราว  ห้ามมิให้ผู้ใด
เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายใน และเข้า - ออก ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที ่
 ข้อ ๑๙ ผู้ใดน าสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยงต้องปฏิบัต ิดังต่อไปนี้ 
 (๑) ควบคุมสัตว์ด้วยอุปกรณ์ที่แข็งแรงพอที่จะหยุดยั้งมิให้สัตว์ท าร้ายผู้อ่ืนหรือท า
ความเสียหายแก่สิ่งของสาธารณะหรือของผู้อื่นได้อย่างทันท่วงที 
 (๒) กรณีที่เป็นสัตว์ควบคุมพิเศษต้องสวมใส่อุปกรณ์ครอบปากและสายลากจูงที่
แข็งแรงและจับสายลากจูงสัตว์ห่างจากตัวสัตว์ไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร 
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หมวด ๔ 
อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

 ข้อ ๒๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอ านาจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 
 

หมวด ๕ 
บทก าหนดโทษ 

 

 ข้อ ๒๑ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อควรปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามมาตรา  ๗๓
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  6 มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
 
 

             สวาท  ค าสระคู 
(นายสวาท  ค าสระคู) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองทุ่ง 
 
 

         เห็นชอบ 
 
    ธนิต  พันธ์หินกอง 
(นายธนิต  พันธ์หินกอง) 
 นายอ าเภอสุวรรณภูมิ 
 


