
 
 
 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว  พ.ศ. ๒๕63 

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

  
          โดยที่เปนการสมควรออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  วาดวยการควบคุมการเลี้ยง
หรือปลอยสัตว 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  7)  พ.ศ.  
๒๕62  ประกอบมาตรา  29  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒9 ประกอบกับมาตรา 32 
มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  โดยความเห็นชอบของ
สภาองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  และนายอําเภอโนนแดงจึงตราขอบัญญัตขิึ้นไวดังตอไปนี้ 
 

 ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  เรื่อง  การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปลอยสัตว  พ.ศ. ๒๕63” 
 

 ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ตั้งแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

 ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินีแ้ทน 
 

 ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 
  “การเลี้ยงสัตว”  หมายความวา  การเลี้ยงสัตวในสถานที่เลี้ยงสัตว 
  “การปลอยสัตว  หมายความวา  การเลี้ยงสัตวในลักษณะที่มีการปลอยใหอยูนอกสถานที่เลี้ยง
สัตว  รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว 
  “สถานที่เลี้ยงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือสถานที่ในลักษณะอื่น
ที่ใชในการควบคุมสัตวที่เลี้ยง 
  “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 
  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 
  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
  “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 

 
 

/ขอ 5 เพื่อประโยชน……. 



-2- 
 

ขอ  5  เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน ใน
ทองถิ่นหรือเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว ใหพื้นทีใ่นเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบล
ดอนยาวใหญ  เปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวดังตอไปนี้ 

(๑)  สุนัข  
(๒)  แมว  
(๓)  โค 
(๔)  กระบือ 
(๕)  สุกร 
(๖)  เปด 
(๗)  นก  
(๘)  ไก  
(๙)  สัตวอื่นๆ 
(๑๐)  สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา ซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมปาไม 

 ใหเจาพนักงานทองถิน่มีอํานาจกําหนดประเภทและชนิดสัตวที่ตองควบคุมการเลี้ยงเพิ่มเติม    ทั้งนี้ โดย
อาจควบคุมการเลี้ยงสัตวเฉพาะในเขตทองที่ใดทองที่หนึ่งหรือเต็มพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
 ขอ  ๖  หามทําการเลี้ยงหรือปลอยสัตวที่ตองควบคุมตามขอ  5  ในที่หรือทางสาธารณะในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลดอนยาวใหญโดยเด็ดขาด 
 

 ความในวรรคหนึ่ง  ไมใหใชบังคับแกการเลี้ยงสัตว  ดังตอไปนี ้
 (1)  เพื่อการรักษาโรคเจ็บปวยหรือสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของสัตว 

(๒)  เพื่อกิจกรรมใดๆ ที่องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ประกาศกําหนดพื้นที่สวนหนึ่งสวนใด 
ใหเลี้ยงโดยมีกําหนดระยะเวลาที่แนนอนเปนการเฉพาะ  

(๓)  เพื่อการยายถิ่นที่อยูของเจาของสัตว  
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการปลอยสัตว  เพื่อการกุศลหรือจารีตประเพณีโดยไดรับอนุญาต จาก

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   หรือเพื่อในพระราชพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนาตามประกาศของทาง
ราชการ  

ขอ  ๗  เพื่อประโยชนการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ มีอํานาจออกประกาศกําหนดเขตพื้นที่เลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตวที่
ตองควบคุมตามขอ  5  โดยใหมีมาตรการอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้  

(๑)  กําหนดจํานวน  ประเภท  และชนิดของสัตวที่เลี้ยง  
(๒)  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการทําทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว  
(๓)  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการปลอยสัตวตามขอ 6 

 
 

ขอ  ๘  นอกจากการเลี้ยงสัตวตามปกติวิสัยแลว  เจาของสัตวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  และเงื่อนไข  
ดังตอไปนี ้ 

(๑) จัดใหมีสถานที่เลี้ยงสัตวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภทและชนิดของ 
สัตว โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการ
ระบายน้ํา  และกําจัดสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 
 
 

/(2) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว…… 
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(๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปนประจํา   
ไมปลอยใหเปนที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง  

  (๓)  เมือ่สัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ เพ่ือปองกัน
มิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ทั้งนี ้ โดยวิธทีี่ไมกอเหตุรําคาญจากกลิ่นควัน  และไมเปนเหตุให
เกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา 

          (๔)  จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว โดยตองควบคุมเกี่ยวกับดานโรคของสัตว ตามที่
สํานักงานควบคุมปองกัน และบําบัดโรคสัตวหรือปศุสัตวอําเภอโนนแดงกําหนดเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรค
ที่เกิดจากสัตว เชนการฉีดวัคซีนปองกันโรคตามกําหนดระยะเวลา 

          (๕)  ใหเลี้ยงสัตวภายในสถานที่ของตน ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานที่เลี้ยงสัตว โดยปราศจาก 
การควบคุม กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตว  และมีปาย
เตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน  

(๖)  ไมเลี้ยงสัตวภายในสถานที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดหามไว  
(๗)  ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญตอผูอื่น  
(8)  ถาผูใดปลอยสัตวเลี้ยงในที่สาธารณะจะตองแจงเจาพนักงานทองถิ่นทราบ 
(9)  ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งขอบัญญัต ิ ระเบียบ  ประกาศ  และคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  
           ขอ 9   ในกรณีท่ีมีเหตุควรสงสัยวาสัตวเลี้ยงนั้นเปนโรคอันอาจเปนอันตรายแกสุขภาพของบุคคลทั่วไป 
และสัตวอื่นใหเจาของสัตว แยกกักสัตวนั้นไวตางหาก และแจงใหองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญทราบ 
และตองปฏิบัติตามคําแนะนําขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  

ขอ  10  ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในที่หรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝน  ขอ  ๖  โดยไม
ปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน เมื่อพนกําหนด
แลวยังไมมีผูใดแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพื่อรับสัตวคืน  ใหสัตวนั้นตกเปนขององคการบริหารสวนตําบล
ดอนยาวใหญ  แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น  หรือตองเสียคาใชจายเกิน
สมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามควรแกกรณี  กอนถึงกําหนดดังกลาวก็ได  
เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขายทอดตลาด  และคาเลี้ยงดูสัตวแลวให
องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญเก็บรักษาไวแทนสัตว 

ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน ภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเลี้ยงดูสัตวใหแก   องคการบริหาร
สวนตําบลดอนยาวใหญ  ตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย 

ในกรณีท่ีปรากฏวาสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน  ให
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได 

ขอ 11 เจาของสัตวจะตองควบคุมดูแลสัตวและสถานที่เลี้ยงสัตวของตนมิใหกอเหตุรําคาญหรือไป
เหยียบย่ําหรือทําลายทรัพยสินผูอื่นใหไดรับความเสียหาย ถาเจาของสัตวปลอยสัตวเลี้ยงของตนทําใหทรัพยสิน
ของผูอื่นเสียหาย จะตองรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นดวยทั้งทางแพงและทางอาญา กรณีเจาของ
ทรัพยสินนั้นดําเนินคดีรองทุกข 

ขอ ๑2 เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ขอบัญญัตินี้ใหเจา
พนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจ ดังตอไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจง เปนหนังสือ  
หรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา  

/(2) เขาไปในอาคาร...... 
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     (๒) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก หรือใน 
เวลาทําการเพ่ือตรวจสอบ หรือควบคุมเพ่ือใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือหรือหลักฐาน ที่เกี่ยวของ
จากเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้น  
               (๓) แนะนําใหเจาของสัตวปฏิบัติใหถูกตองตามขอบัญญัติหรือตามพระราชบัญญัติ ผูไดรับ 
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง การแจงหรือ
ตามขอบัญญัตินี ้ 
                (4)ยึดหรืออายัดสัตว รวมทั้งสิ่งของใดๆที่ใชในการเลี้ยงสัตว ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
ประชาชน หรือสัตวอื่น เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน  

(5)เก็บหรือนําสินคาหรือสิ่งของใด ๆ ที่เกี่ยวของกับสัตวหรือสถานที่เลี้ยงสัตวที่สงสัยวาไมถูก
สุขลักษณะ หรืออาจกอใหเกิด เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เปนปริมาณพอสมควรเพื่อเปนตัวอยางใน
การตรวจสอบได โดยไมตองใชราคา ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ พนักงานสวนทองถิ่น 
เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ ตามวรรคหนึ่งในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือทุกเรื่องก็ได  

(6)เมื่อปรากฏวาไดเกิดโรคระบาดในสัตวขึ้นที่ใด ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงาน
สาธารณสุข มีอํานาจสั่งใหผูเลี้ยงสัตวเขารับการตรวจหากโรคนั้นติดตอจากสัตวสูคนได 

 ขอ 13    หากเจาของสัตวปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง 
หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือคําสั่งของเจาพนักงาน
ทองถิ่นที่กําหนดไวเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว ใหเจาพนักงานทองถิน่ ที่มีอํานาจสั่งใหเจาของสัตวแกไข
หรือปรับปรุงใหถูกตองได และถาเจาของสัตวไมแกไขหรือถาการเลี้ยงสัตว หรือปลอยสัตวนั้นจะกอใหเกิดหรือมี
เหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้น
หยุดเลี้ยงสัตวทันทีเปนการชั่วคราว จนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ได      
          คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่งใหกําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่งไวตามสมควร
แตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตเปนกรณีที่มีคําสั่งใหหยุดดําเนินการทันที  
 ขอ 14 ถาเจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไมถูกตองหรือมีการกระทําใดๆ ที่ฝาฝน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 หรือขอบัญญัตินี้ในอันที่จะมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่
เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน หรือเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนสวนรวม ซึ่ง
สมควรจะดําเนินการแกไขโดยเรงดวน ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําสั่งใหเจาของสัตวแกไขหรือ
ระงับเหตุนั้น หรือดําเนินการใดๆ เพื่อแกไขหรือระงับเหตุนั้นตามสมควรแลวแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ 

ขอ ๑5 กรณีการเลี้ยงสัตวในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ กอใหเกิดเหตุเดือดรอน รําคาญตอ
ผูอื่น ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของสัตวหรือผูครอบครอง สถานที่เลี้ยงสัตว
ระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันควร และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับ เหตุรําคาญนั้นหรือ
สมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดข้ึนอีกในอนาคตใหระบุไวในคําสั่งนั้น 

ขอ 16 ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น เพื่อใหปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอน
ยาวใหญ ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๑7 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทลงโทษตาม
มาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560  

 
/ขอ 18 ใหนายก…… 
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ขอ  18  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  และใหมี

อํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบญัญัตินี้ 

                        ประกาศ  ณ  วันที่  27   พฤษภาคม  2563     

         
 

                                   (ลงชื่อ)   สุนทรพงษ มณีสุคนธ 
                                            นายสุนทรพงษ มณีสุคนธ 

               นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
 
 

                  เห็นชอบ 
 
 (ลงชื่อ)     สุชาติ ดือเระ 
            (นายสุชาติ ดือเระ) 
   นายอําเภอโนนแดง            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสตัว  พ.ศ.  2563 

 
 

หลักการ 
ใหมีขอบัญญัติวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว 

 
 

 

เหตุผล 
เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนใน

ทองถิ่น  หรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ  ซึ่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535 มาตรา 29 และมาตรา 30 ใหกระทําไดโดยการตราเปน
ขอบัญญัติ  จึงตราขอบัญญัตินี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ง 
 
 
 
 

                           
ขอบัญญัติ 

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ 
 
 
 

เรื่อง 

การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.2563 
 
 
 
 

ของ  
 

องคการบริหารสวนตําบลดอนยาวใหญ   
อําเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 


