
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดาน 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดาน  วาดวยการควบคุมการเล้ียง

หรือปลอยสัตว   

อาศัยอํานาจตามความใน  ๖๗  (๓)  และมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล 

และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล 

และองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลดานโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร

สวนตําบลดานและนายอําเภอกาบเชิง  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดาน  เรื่อง  การควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินีใ้หใชบังคบัในเขตองคการบริหารสวนตําบลดานตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาขอบญัญตัิ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

 “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การมีสัตวไวในครอบครองและดูแลเอาใจใสบํารุงรักษา

ตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ 

 “สัตวควบคุม”  หมายความวา  สัตวที่ตองไดรับการควบคุม  หรือมีมาตรการเพ่ีอปองกัน

และควบคมุโรคระบาดหรือโรคติดตอที่มีสัตวเปนพาหะนําโรคตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การสละการครอบครองสัตว  หรือปลอยใหอยูนอก

สถานท่ีเล้ียงสัตวโดยปราศจากการควบคุม 

 “เจาของ”  หมายความวา  ผูครอบครอง  เล้ียง  ดูแล  รวมถึงผูควบคุมสัตว 

้หนา   ๑๕๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



 “วัคซีน”  หมายความวา  วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 

 “เครื่องหมายประจําสัตว”  หมายความวา  ปายแสดงวาสัตวนั้นไดรับการฉีดวัคซีน 

 “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ท่ีขังสัตว  หรือสถานท่ี 

ในลักษณะอื่นท่ีมีการควบคุมสัตวของเจาของสัตว 

 “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

 “อาการของโรคพิษสุนัขบา”  หมายความวา  ในกรณีของสุนัขมีอาการดุราย  วิ่งเพนพาน  

กัดส่ิงกีดขวาง  ชอบซุกในที่มืด  ปากอาล้ินหอย  น้ําลายไหล  ตัวแข็ง  ขาหลังออนเพลีย  เดินโซเซ  เปนตน 

 “สัตวแพทย”  หมายความวา 

 (๑)  นายสัตวแพทยและสัตวแพทยของกรมปศุสัตว 

 (๒)  ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหเปนสัตวแพทยเพ่ือใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาด  

พ.ศ.  ๒๕๕๘  และตองมีคุณสมบัติตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด   

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลดาน 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕  เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตวใหพ้ืนที่ในเขตอํานาจขององคการบริหาร

สวนตําบลดานเปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังตอไปนี้ 

 (๑)  สุนัข 

 (๒)  แมว 

ขอ  ๖  เพ่ือประโยชนในการการควบคุมเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลดาน  

ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดานมีอํานาจออกประกาศขอกําหนดเขตพ้ืนที่เล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว

ที่ตองควบคุมตามขอ  ๕  ภายหลังจากที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใชโดยใหมีมาตรการเพ่ือใชบังคับ  ดังตอไปนี้ 

 (๑)  กําหนดจํานวน  ประเภท  และชนิดของสัตวที่เล้ียง 

้หนา   ๑๕๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



 (๒)  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการทําทะเบียนประเภทของสัตว 

 (๓)  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการปลอยสัตว 

ขอ  ๗  นอกจากการเล้ียงสัตวตามปกติวิสัยแลวเจาของสัตวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

 (๑)  จัดสถานท่ีเล้ียงตามความเหมาะสมของสัตวควบคุมตามขอ  ๕  โดยจัดใหมีขนาด 

ที่เพียงพอตอการดํารงชีวิต  มีแสงสวางและการระบายอากาศท่ีเพียงพอ  มีระบบระบายน้ําและกําจัด 

ส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

 (๒)  รักษาสถานที่เล้ียงสัตวควบคุมตามขอ  ๕  ใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูล 

ใหถูกสุขลักษณะเปนประจําไมปลอยใหเปนที่สะสมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง 

 (๓)  จัดใหมีการควบคุมสัตวควบคุมตามขอ  ๕  มิใหออกนอกสถานท่ีเล้ียงโดยปราศจาก

การควบคุม 

 (๔) สัตวควบคุมตามขอ  ๕  ประเภทสุนัขท่ีเปนสายพันธุไทย  หรือสายพันธุ 

จากตางประเทศ  หรือสายพันธุ ลูกผสมระหวางพันธุไทยกับตางประเทศที่มี ลักษณะนิสัยดุราย 

เจาของสัตวควบคุมดังกลาวตองผูกสายลากจูงที่มีความแข็งแรงและจับสายลากจูงตลอดเวลา 

ในระยะหางจากสัตวควบคุม  ๕๐  เซนติเมตรเมื่อตองพาสัตวควบคุมออกมายังที่สาธารณะ 

และใสอุปกรณครอบปากสัตวควบคุมดังกลาว 

 (๕)  เมื่อสัตวควบคุมตามขอ  ๕  ตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตว

ใหถูกสุขลักษณะเพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ท้ังนี้  โดยวิธีท่ีไมกอเหตุรําคาญ

จากกล่ิน  ควัน  และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ําสาธารณะที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน 

 ขอ  ๘  เจาของสัตวควบคุมตามขอ  ๕  ตองจัดการใหสัตวในครอบครองไดรับการฉีดวัคซีน 

จากสัตวแพทยหรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว  โดยใหฉีดควบคุมครั้งแรกเมื่อสัตวมีอายุ  ๒  -  ๔  เดือน  

หรือตามความเห็นของสัตวแพทย  และใหมีการฉีดวัคซีนครั้งตอไปตามที่กําหนดในใบรับรองฉีดวัคซีน   

 ขอ  ๙  เมื่อปรากฏวาสัตวควบคุมตามขอ  ๕  มีอาการของโรคพิษสุนัขบา  ใหเจาของสัตวควบคุมนั้น

แจงตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขทราบภายใน  ๒๔  ชั่วโมงนับแตเวลาที่พบสัตวนั้น

แสดงอาการของโรคพิษสุนัขบา 

้หนา   ๑๕๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



ขอ  ๑๐  ในกรณีที่สัตวในควบคุมตามขอ  ๕  ถูกสัตวอื่นที่สงสัยวาเปนโรคพิษสุนัขบากัด   

ใหเจาของสัตวแจงตอเจาพนักงานสวนทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขทราบภายใน  ๒๔  ชั่วโมง  

นับแตรูวาสัตวของตนถูกกัด  และเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขตองแจงตอสัตวแพทย

ดําเนินการตอไปโดยเร็ว 

ขอ  ๑๑  ใหผูท่ีมีสัตวควบคุมตามขอ  ๕  ในการครอบครองมาแจงลงทะเบียนภายใน  ๒  เดือน  

ภายหลังจากที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช 

ขอ  ๑๒  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขพบสัตวควบคุมตามขอ  ๕  

ในที่หรือทางสาธารณะโดยไมปรากฏเจาของใหเจาพนักงานทองถิ่นมี อํานาจกักสัตวดังกลาว 

เปนเวลาอยางนอยสามสิบวันเมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืน   

ใหสัตวนั้นตกเปนขององคการบริหารสวนตําบลดานแตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้น 

หรือสัตวอื่นหรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้น

ตามควรแกกรณีกอนถึงกําหนดดังกลาวก็ไดเงินท่ีไดจากการขายหรือทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจาย 

ในการขายทอดตลาดและคาเล้ียงดูสัตวแลวใหองคการบริหารสวนตําบลดานเก็บรักษาไวแทนสัตว 

ในกรณีท่ีมิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแก

องคการบริหารสวนตําบลดาน  ตามจํานวนท่ีไดจายจริงดวย 

ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวท่ีเจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน

ใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได 

 ขอ  ๑๓  หากเจาของสัตวควบคุมตามขอ  ๕  ปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

หรือขอบัญญัตินี้  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหเจาของสัตวแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได  และถาเจาของสัตวไมแกไข

หรือถาการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวนั้นจะกอใหเกิด  หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรง

ตอสุขภาพของประชาชน  เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังใหผูนั้นหยุดเล้ียงสัตวทันทีเปนการชั่วคราวจนกวาจะเปน 

ที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ไดคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง  

ใหกําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตามคําส่ังไวตามสมควรแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน 

้หนา   ๑๕๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒



ขอ  ๑๔  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ี 

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจของ

องคการบริหารสวนตําบลดาน  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๑๕ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กฎหมายกําหนด 

ในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๑๖  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดานเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

สืบสมบตัิ  ศรีสุรินทร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลดาน 

้หนา   ๑๕๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๓๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒


