
 

 

 

 

 
 

ขอบัญญัตอิงคการบรหิารสวนตําบล 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรอืปลอยสัตว 

พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

 

ของ 

องคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

อําเภอบานเขวา  จังหวัดชัยภูมิ

 



หลักการและเหตุผล 

ประกอบขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 

เร่ือง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.๒๕๖๑ 

............................................ 

 

หลักการ 

 

 เพื่อเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงและปลอยสัตว เพื่อ

มิใหกอใหเกดิเหตุรําคาญและปองกันโรคตดิตอจากสัตวสูคนในเขตองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา  

จงึไดจัดทําขอบัญญัตกิารควบคุมการเลี้ยงหรอืปลอยสัตว พ.ศ.๒๕๖๑ 

  

เหตุผล 

 

 ชุมชนในเขตองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคาเปนชุมชนที่มีขนาดใหญมีการขยายตัว

อยางรวดเร็ว และมีการเลี้ยงสุนัขและแมวเปนจํานวนมาก  ซ่ึงในบางครั้งเจาของสุนัขและแมวยังไมมี

ความตระหนักในเรื่องการดูแล รักษาเลี้ยงดูและการควบคุมการปลอยสุนัขและแมว ซ่ึงกอใหเกิด

ปญหาสุนัขกัดทํารายผูอ่ืนที่มิใชเจาของ หรอือาจเกดิโรคตดิตอจากสุนัขหรอืแมวสูคนเพื่อเปนการดูแล

รักษาสุขภาวะความเปนอยูของประชาชนในเขตองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคาใหดข้ึีน ปองกันและ

แกไขปญหาที่เกี่ยวกับเหตุเดอืดรอนจากการเลี้ยงสัตว ควบคุมโรคระบาด มลภาวะและสภาพแวดลอม

เปนพิษและกําหนดมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงหรอืปลอยสุนัขและแมว จงึไดตราขอบัญญัตเิรื่อง

นี้ข้ึน 

 



 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลภูแลนคา 

เร่ือง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.๒๕๖๑ 

........................................................... 

 

 โดยที่เห็นเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การควบคุมการ

เลี้ยงหรอืปลอยสัตว พ.ศ.๒๕๖๑ ข้ึนบังคับใช 

 อาศัยความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แกไขเพ่ิมเตมิประกอบกับมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

และที่แกไขเพ่ิมเตมิซ่ึงองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหาร

สวนตําบลภูแลนคา และความเห็นชอบของนายอําเภอบานเขวา จงึไดตราขอบัญญัตข้ึินไว  ดังนี้ 

 ขอ ๑ ขอบัญญัติ นี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง การควบคุมการ

เลี้ยงหรอืปลอยสัตว พ.ศ.๒๕๖๑” 

 ขอ ๒ ขอบัญญัต ินี้ใหใชบังคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเปนตนไป 

 ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิระเบยีบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใดในสวนที่ไดกําหนดไว

แลวในขอบัญญัตนิี้หรอืซ่ึงขัดแยงกับขอบัญญัตนิี้ใหใชขอบัญญัตนิี้แทน 

              ขอ ๔ ขอบัญญัตนิี้ มิใหใชบังคับแก 

  ๑. การเลี้ยงและปลอยสัตวของทางราชการ 

  ๒. การเลี้ยงสัตวของผูไดรับอนุญาตใหประกอบกจิการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

 ขอ ๕ ในขอบัญญัตนิี้ 

 “สัตว” หมายถงึ สุนัขและแมว 

 “การเลี้ยงสัตว” หมายถงึ การมีสัตวไวในครอบครองและดูแลเอาใจใสบํารุงรักษาตลอดจน

ใหอาหารเปนอาจณิ 

 “การปลอยสัตว” หมายถงึ การสละการครอบครองหรือปลอยใหอยูนอกสถานที่เลี้ยงโดย

ปราศจากการควบคุม 

 “เจาของสัตว” หมายถงึ ผูครอบครองสัตว แตไมรวมถงึผูใหอาหารสัตวเปนประจํา 

 “สถานที่เลี้ยงสัตว” หมายถงึ กรง ที่ขัง หรอืที่เลี้ยงอ่ืนที่มีการควบคุมของเจาของสัตว 

 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายถึง สถานที่หรือทางซ่ึงไมใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรรวมกันได 

 “สิ่งปฏิกูล” หมายถงึ อุจาระหรอืปสสาวะและสิ่งอ่ืนใดซ่ึงเปนสิ่งโสโครกมีกลิ่นเหม็น 
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               “สัตวควบคุมพิเศษ” หมายถงึ 

 ๑. สุนัขสายพันธุที่ดุราย เชน ร็อตไวเลอร (Rottweiller) , พิทบลูเทอเรยี (Pitbull terrier) , บลู

เทอเรยี (Bullterrier) , บางแกว , โดเบอรแมน , ฟลา , อัลเซเช่ียน (เยอรมันเซฟเพิรด) , มาสทสิต , เชาเชา, 

อลาสกา มารามิวท หรอืสายพันธุที่ใกลเคียงกันกับที่กลาวมาทัง้หมดหรอืลูกผสมสายพันธุดังกลาว 

 ๒. สัตวที่มีประวัติทํารายคนหรือพยายามทํารายคน โดยมีหลักฐานการแจงความตอ

เจาหนาที่ตํารวจ 

 ๓. สัตวที่มีพฤตกิรรมไลทํารายคนหรอืสัตว โดยปราศจากการยั่วยุ 

 ๔. สัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

 “การข้ึนทะเบยีน” หมายถงึ การนําเอกสารเกี่ยวกับสุนัขหรอืแมวที่จดทะเบยีนไวแลวแจงตอ

พนักงานเจาหนาที่เพื่อบันทกึรายละเอียดรูปพรรณสัณฐาน 

 “เจาพนักงานทองถิ่น” หมายถงึ นายกองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา 

 “พนักงานเจาหนาที่” หมายถึง ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซ่ึงไดรับแตงตั้งจาก   

เจาพนักงานทองถิ่นเพื่อปฏิบัตกิารใหเปนไปตามขอบัญญัตนิี้ 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายถึง เจาพนักงานซ่ึงไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

 ขอ ๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล รักษาการตามขอบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก

ขอบังคับ ระเบยีบ คําสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบัตกิารใหเปนไปตามขอบัญญัตนิี้ 

  
 

หมวดท่ี ๑ 

บทท่ัวไป 

 

 ขอ ๗ หามมิใหผูใดปลอยสัตวในที่หรอืทางสาธารณะ หรือในที่อ่ืนใดที่เจาพนักงานทองถิ่น

ประกาศกําหนดโดยเด็ดขาด 

              ขอ ๘ เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของ

ประชาชนในทองถิ่นหรอืเพื่อปองกันอันตรายจากเช้ือโรคที่เกิดจากสัตว ใหพื้นที่ในเขตอํานาจขององคการ

บรหิารสวนตําบลเปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรอืปลอยสัตวดังนี้ 

 (๑) ใหพื้นที่ตอไปนี้เปนเขตหามเลี้ยงหรอืปลอยสัตวโดยเด็ดขาด 

  ๑.๑) พื้นที่ผังเมืองประกาศเปนเขตพาณชิยกรรมและเขตประชากรหนาแนน  

  ๑.๒) พื้นที่ผังเมืองประกาศเปนประเภทอนุรักษเพื่อสงเสรมิเอกลักษณ  

ศลิปวัฒนธรรมไทย 

  ๑.๓) สถานที่ทองเที่ยว 

  ๑.๔) วัด โรงเรยีน สถานที่ราชการ 
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 (๒) ใหพื้นที่ตอไปนี้เปนเขตที่การเลี้ยงหรอืปลอยสัตวตองอยูภายใตมาตรการอยางใดอยาง

หนึ่ง ดังนี้ 

  ๒.๑) พื้นที่อยูอาศัยไมหนาแนนหรือหางจากชุมชนไมเกิน ๕๐๐ เมตร เปนเขตที่การ

เลี้ยงหรอืปลอยสัตว ไมเกนิ ๕ ตัว 

  ๒.๒) พื้นที่อยูอาศัยไมหนาแนนหรอืหางจากชุมชนเกนิ ๕๐๐ เมตร เปนเขตที่การเลี้ยง

หรอืปลอยสัตว เกนิ ๕ ตัว 

 ตองมีการปฏิบัตภิายใตมาตรการดังนี้ 

 ๑. สถานที่ตัง้ 

  ๑) ตองตัง้อยูในสถานที่ที่ไมกอเหตุรําคาญใหกับผูอยูอาศัยใกลเคียง 

  ๒) ตองมีบรเิวณเลี้ยงสัตวซ่ึงกัน้เปนสัดสวนและใหอยูหางเขตที่ดินสาธารณะ ทางน้ํา

สาธารณะ หรอืที่ดนิตางเจาของ และมีที่วางอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งใดปกคลุมโดยรอบบริเวณเลี้ยง

สัตวนั้นไมนอยกวา ๒๐ เมตรทุกดาน เวนแตดานที่มีแนวเขตที่ดินติดตอกับที่ดินของผูเลี้ยงสัตวประเภท

เดยีวกัน 

 ๒. อาคารและสวนประกอบ 

  ๑) ตองมีความม่ันคงแข็งแรงมีลักษณะเหมาะแกการเลี้ยงสัตวประเภทนัน้ 

  ๒) พื้นตองเปนพื้นที่ทําความสะอาดไดงาย 

  ๓) ตองมีชองทางใหแสงสวางหรอืแสงแดดสองอยางทั่วถงึ 

  ๔) ตองใหสัตวอยูกันอยางไมแออัด เหมาะสมกับจํานวนสัตว 

  ๕) ตองจัดใหมีการระบายอากาศใหมีการถายเทอยางเพียงพอ 

 ๓. การสุขาภิบาลทั่วไป 

  ๑) ตองเก็บกวาดมูลสัตวเปนประจําทุกวัน ไมใหสงกลิ่นเหม็นอันเปนเหตุรําคาญ และ

ตองไมเปนแหลงเพาะพันธุหรอืสัตวนําโรค 

  ๒) ตองปองกันเสยีงรองของสัตวไมใหเปนเหตุรําคาญแกผูอยูอาศัยใกลเคียง 

  ๓) ตองควบคุมดูแลไมใหสัตวออกไปทําความเสียหายแกทรัพยสินหรือทําความ

เดอืดรอนรําคาญแกผูอยูใกลเคียง 

  ๔) การกําจัดซากสัตวใหใชวธิกีารเผาหรอืฝง เพื่อปองกันการเปนแหลงเพาะพันธุของ

แมลงและสัตวนําโรค และกอเหตุรําคาญจากกลิ่นเหม็น  
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หมวดท่ี ๒  

การจดทะเบยีนสัตว 

 

             ขอ ๙ ในการจดทะเบียนสัตว ใหเจาของบานหรือเจาของสัตวที่ครอบครองสัตวเปน

ระยะเวลาไมนอยกวา ๖๐ วันข้ึนไป ยื่นคําขอใบรับรองการจดทะเบียนและข้ึนทะเบียนสัตวตอพนักงาน

เจาหนาที่ที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา หรอืสถานที่ใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด                           

             ขอ ๑๐ ในกรณีที่สัตวตายหรือไดพบสัตวที่ตายแลว เจาของบานหรือเจาของสัตวมีหนาที่

ตองแจงการตายหรือพบสัตวที่ตายตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด ภายใน 

๓๐ วันนับแตวันที่สัตวตายหรอืพบสัตวที่ตาย เพื่อปฏิบัตกิารตามอํานาจหนาที่ตอไป  

 กรณทีี่สัตวพนไปจากการครอบครองของเจาของสัตว เชน หาย ยกสัตวใหบุคคลอ่ืน เปนตน 

เจาของสัตวมีหนาที่ตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด ภายใน ๙๐ วันนับ

แตวันที่สัตวพนไปจากการครอบครอง 

 
 

หมวดท่ี ๓ 

การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว 

 

              ขอ ๑๑ ในการเลี้ยงสัตว ใหเจาของสัตวมีหนาที่ตองปฏิบัตติอไปนี้ 

   (๑) ตองนําสัตวที่มีอายุระหวาง ๒-๔ เดอืน ไปฉดีวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาเปน

ครัง้แรกและตองนําสัตวไปฉดีวัคซีนครัง้ตอไปตามที่กําหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 

   (๒) จัดสถานที่เลี้ยงตามความเหมาะสมของสัตวโดยมีขนาดเพียงพอแกการ

ดํารงชีวิตของสัตวมีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ําและการกําจัดสิ่ง

ปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะทัง้นี้ตามประกาศของพนักงานเจาหนาที่ 

   กรณเีปนสัตวควบคุมพิเศษจะตองเลี้ยงในสถานที่ หรอืกรงที่สัตวไมสามารถเขาถงึ

บุคคลภายนอกได และมีปายเตอืนใหระมัดระวังโดยสามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน 

   (๓) ควบคุมดูแลสัตวมิใหกอเหตุเดอืดรอนรําคาญแกผูอ่ืน 

   (๔) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ

เปนประจําไมปลอยใหเปนที่สะสมหมักหมมจนเกดิกลิ่นเหม็น หรอืแหลงเช้ือโรคที่เปนอันตราย 

   (๕) ตองรับผิดชอบตอความเปนอยูของสัตวใหดํารงชีวติอยูอยางปกต ิหากเจาของ

สัตวไมสามารถเลี้ยงดูสัตวไดเปนการช่ัวคราว ตองจัดใหมีผูดูแลความเปนอยูของสัตวใหเปนปกติ 

   (๖) จัดใหมีการเสรมิสรางภูมิคุมกันโรคในสัตว เพื่อปองกันอันตรายจากเช้ือโรคที่

เกดิจากสัตว 

  



- ๗ - 
   

   (๗) ใหเลี้ยงสัตวภายในสถานที่ของตน ไมปลอยใหสัตวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว 

โดยปราศจากการควบคุม กรณเีปนสัตวดุรายจะตองเลี้ยงในสถานที่หรอืกรงที่บุคคลภายนอกเขาไปไมถึง

ตัวสัตว และมีปายเตอืนใหระมัดระวังไวอยางชัดเจน 

   (๘) ปฏิบัตกิารอ่ืนใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่นหรอืพนักงานเจาหนาที ่

              ขอ ๑๒ ใหเจาของสัตวมีหนาที่ตองกําจัดสิ่งปฏิกูลอันเกิดจากสัตวของตนในที่หรือทาง

สาธารณะ 

             ขอ ๑๓ เม่ือมีกรณีสงสัยหรือพบวาสัตวที่ตนเลี้ยงไวมีอาการโรค เชน อาการดุราย วิ่ง

เพนพาน กัดสิ่งที่ขวางหนา หรอืเซ่ืองซึม ซุกตัวในที่มืด ปากอาลิ้นหอยแดงคล้ํา น้ําลายไหล เดินโซเซ ตัว

แข็ง ขาออนเปลี้ย เจาของสัตวมีหนาที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ ภายใน ๒๔ 

ช่ัวโมง 

 เม่ือสัตวซ่ึงปรากฏอาการตามวรรคหนึ่ง กัดหรือทํารายบุคคลใด ใหเจาของที่เปนผู

ครอบครองสัตวจับสัตวนั้นกักขังไวเพื่อ สังเกตอาการไมนอยกวา ๑๐ วัน และแจงอาการสัตวตอเจา

พนักงานทองถิ่นหรอืพนักงานเจาหนาที่หรอืสัตวแพทยของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด/อําเภอทราบ 

 เม่ือสัตวซ่ึงปรากฏอาการตามวรรคหนึ่ง ตายหรือสงสัยจะเปนโรคเจาของสัตวตองแจงเจา

พนักงานทองถิ่นหรอืพนักงานเจาหนาที่หรือสัตวแพทยของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด/อําเภอเพื่อตรวจหา

โรคสัตว 

             ขอ ๑๔ บุคคลใดใหอาหารสัตวเปนประจําหรือครั้งคราวมีหนาที่สังเกตอาการสัตว หาก

ปรากฏกรณสีงสัยวาสัตวดังกลาว มีอาการตามขอ ๑๓ วรรคหนึ่ง บุคคลดังกลาวมีหนาที่ตองแจงตอเจา

พนักงานทองถิ่นหรอืพนักงานเจาหนาที่ ภายใน ๒๔ ช่ัวโมง 

 ขอ ๑๕ เม่ือสัตวตาย เจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวใหถูกสุขลักษณะเพื่อปองกันมิใหเปน

แหลงเพาะเช้ือโรค เพาะพันธุแมลงหรอืพาหะนําโรคโดยวธิทีี่ไมกอเหตุรําคาญและไมใหเกดิการปนเปอนใน

แหลงน้ํา 

             ขอ ๑๖ เม่ือสัตวที่เลี้ยงไว มีอาการโรคสัตวหรือเปนโรคสัตวหรือถูกสัตวซ่ึงเปนโรคกัดหรือ

ทํารายเจาของสัตวมีหนาที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ หรือสัตวแพทย

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด/อําเภอ 

 ขอ ๑๗ เจาของสัตวมีหนาที่ตองอํานวยความสะดวกหรือไมกระทําการใดอันเปนการ

ขัดขวางการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ และหามมิให

บุคคลใดขัดขวางการจับสัตวที่ไมมีเจาของในที่สาธารณะ ทั้งนี้ใหเจาของสัตวหรือบุคคลอ่ืนใดมีหนาที่ให

ขอมูลสัตวที่สงสัยวาจะเปนโรคสัตว 

 ขอ ๑๘ เม่ือมีประกาศเขตระบาดโรคสัตวหรอืประกาศเขตโรคสัตวช่ัวคราว หามมิใหผูใด

เคลื่อนยายสัตวหรอืซากสัตวภายใน และเขา-ออก ในเขตองคการบรหิารสวนตําบลภูแลนคา เวนแตไดรับ

อนุญาตเปนหนังสอืจากสัตวแพทยของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด/สํานักงานปศุสัตวอําเภอหรอืเจาพนักงาน

ทองถิ่นหรอืพนักงานเจาหนาที ่

 



 

               


