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องค์การบริหารส่วนต าบลตระเปียงเตีย 

อ าเภอล าดวน จังหวัดสุรินทร์ 
 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบ ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลตระเปียงเตีย 

เรื่อง การควบคุมเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ (สุนัข – แมว)  พ.ศ.2561 
*********************** 

 
หลักการ 

 เพ่ือเป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ (สุนัข – แมว)        
เพ่ือมิให้ก่อให้เกิดเหตุร าคาญและป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตระเปียงเตีย        
จึงได้จัดท าข้อบัญญัติ  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ (สุนัข – แมว)  พ.ศ. 2561 
 

เหตุผล 

 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น           
เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เก่ียวกับเหตุเดือดร้อนจากการเลี้ยงสัตว์   การควบคุมโรคระบาด   และการดูแล
รักษาสุขภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตระเปียงเตียให้ดีขึ้น  ซึ่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  ให้กระท าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ  จึงตราข้อบัญญัตินี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตระเปียงเตีย 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ (สุนัข – แมว)  พ.ศ.  2561 

โดยที่เห็นเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตระเปียงเตีย  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยง
หรือการปล่อยสัตว์ (สุนัข – แมว)   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  71  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล        
พ.ศ.  2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับมาตรา  29  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  
องค์การบริหารส่วนต าบลตระเปียงเตีย  โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตระเปียงเตีย  และความ
เห็นชอบของนายอ าเภอล าดวน  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตระเปียงเตีย  เรื่อง  “การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ (สุนัข – แมว)  พ.ศ. ๒๕61” 

ข้อ ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตระเปียงเตีย  ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ติดประกาศ
ไว้โดยเปิดเผย  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลตระเปียงเตีย   

ข้อ ๓  บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้  หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  4  ในข้อบัญญัตินี้ 
“สัตว์”  หมายถึง  สุนัขและแมว 
“การเลี้ยงสัตว์” หมายถึง  การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่บ ารุงรักษาตลอดจนให้อาหารเป็น

อาจิณ 
“การปล่อยสัตว์”  หมายถึง  การสละการครอบครองหรือปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการ

ควบคุม 
“เจ้าของสัตว์” หมายถึง  ผู้ครอบครองสัตว์  แต่ไม่รวมถึงผู้ให้อาหารสัตว์เป็นประจ า 
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายถึง  กรง  ที่ขัง  หรือที่เลี้ยงอื่นที่มีการควบคุมของเจ้าของสัตว์ 
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายถึง  สถานที่หรือทางซึ่งไม่ใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์

หรือใช้สัญจรร่วมกันได ้
“สิ่งปฏิกูล”  หมายถึง  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกมีกลิ่นเหม็น 

 “สุนัขควบคุมพิเศษ”  หมายถึง   
1. สุนัขสายพันธุ์ที่ดุร้าย  เช่น  ร็อตไวเลอร์(Rottweiller)  พิทบูลเทอเรีย(Pitbull Terrier)  บูลเทอเรีย 

(Bullterrier)  บางแก้ว  โดเบอร์แมน  ฟิล่า  อัลเซเซี่ยน (เยอรมันเชฟเพิร์ด)  มาสทิสต์  เชาเชา  อลาสกัน  มารามิวท์  
หรือสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันกับที่กล่าวมาท้ังหมด  หรือลูกผสมสายพันธุ์ดังกล่าว  

2. สัตว์ที่มีประวัติท าร้ายคนหรือพยายามท าร้ายคน  โดยมีหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
3. สัตว์ที่มีพฤติกรรมไล่ท าร้ายคนหรือสัตว์  โดยปราศจากการยั่วยุ 
4. สัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตระเปียงเตีย  (บัญญัติตาม  มาตรา  4  
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535) 
 “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายถึง  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 



-2- 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายถึง  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ข้อ  5  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น

หรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์  ให้พ้ืนที่ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลตระเปียงเตีย  
เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย  (ออกตามความในมาตรา  29  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535) 

1.  ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์โดยเด็ดขาด 
1.1 สถานที่ราชการ  ได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลตระเปียงเตีย  โรงเรียนในเขตต าบลตระเปียงเตีย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  วัด  เป็นต้น     
1.2 สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ 
1.3 ตลาด 
1.4 ที่หรือทางสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตระเปียงเตีย 
ข้อ  6  ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๕  โดยไม่ปรากฏ 

เจ้าของ  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน  เมื่อพ้นก าหนดแล้วยั งไม่มี
ผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพ่ือรับสัตว์คืนให้สัตว์นั้นตกเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลตระเปียงเตีย     
แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืนหรือต้องเสียค่าใช้จ่าย เกินสมควร  เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามสมควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้  เงินที่ได้จากการ
ขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์  
 ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง  และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คื นภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล
ตระเปียงเตีย  ตามจ านวนที่ได้จ่ายจริงด้วย  
  ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน  ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้  (บัญญัติตามมาตรา  30  พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.  2535) 
 ข้อ  7  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรา  44  วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  ในเขตอ านาจองค์การบริหารส่วนต าบล
ตระเปียงเตีย  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้  (มาตรา ๔๔ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑)  มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้ส่ง 
เอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการ 
เพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถิ่น หรือตามพระราชบัญญัตินี้ในการนี้ให้มีอ านาจสอบถาม
ข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้งหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่
นั้น 

 (๓) แนะน าให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาต 
หรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือตามข้อก าหนดของท้องถิ่นหรือตามพระราชบัญญัตินี้ 



 



 
 

 

บัญชีอัตราค่าปรับและค่าเลี้ยงดูสัตว์ 
สัตว์ใดที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกักไว้ในกรณีท่ีเจ้าของสัตว์รับคืนไป  เจ้าของสัตว์จะต้องเสียค่าปรับและค่าเลี้ยงดู

ในอัตรา  ดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน(บาท) 
1 อัตราค่าปรับ 

สุนัข 
แมว 

 
ตัวละไม่เกิน 500 
ตัวละไม่เกิน 500 

2 อัตราค่าเลี้ยงดู 
สุนัข 
แมว 

 
ตัวละไม่เกิน 20 บาทต่อวัน 
ตัวละไม่เกิน 20 บาทต่อวัน 

 


