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หลักการ 

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
 
 

เหตุผล 

เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น
หรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพรซึ่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระท าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ  จึงตราข้อบัญญัตินี้ 



 

ข้อบญัญตัิองคก์ารบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  

พ.ศ. ... 
 

 
  โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพรว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพรโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เบิกไพรและนายอ าเภอจอมบึงจึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
 
  ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ...” 
 
  ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพรตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ ที่ท าการขององค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพรแล้วเก้าสิบวัน 
 
  ข้อ 3 ในข้อบัญญัตินี้ 

“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอกสถานที่

เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว์ 
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืน

ที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง 
“กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ” หมายความว่า กิจการประเภทต่างๆ ที่ต้องมีการ

ควบคุมตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559  
“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร  
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
 
ข้อ 4 ข้อบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่  

(1)  การเลี้ยงและปล่อยสัตว์ของทางราชการ  
(2)  การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในงานพระราชพิธี พิธีกรรมทางศาสนา หรือประเพณีท้องถิ่นตาม

ประกาศของทางราชการ หรือได้รับการอนุญาตจากทางราชการ 
(3)   การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เพ่ือกิจกรรมใด ๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร ประกาศ

ก าหนดพ้ืนที่ส่วนหนึ่งส่วนใดให้เลี้ยงโดยมีก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนเป็นการเฉพาะ 
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 ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพรรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 
 
ข้อ 6  ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะ หรือในที่ อ่ืนใดที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ประกาศก าหนดโดยเด็ดขาด 
 
ข้อ 7 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนใน

ท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พ้ืนที่ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบล    
เบิกไพรเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังต่อไปนี้  
  (๑) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ประเภท ช้าง ม้า โค กระบือ สุกร แพะ 
แกะ ไก่ เป็ด สุนัข แมว นก สัตว์อ่ืน ๆ สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งได้รับอนุญาต
จากกรมป่าไม ้โดยเด็ดขาด ดังนี้ 

(๑.1)   สถานที่ราชการทุกแห่งในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานสถานที่ราชการนั้น 

(1.2)   ศาสนสถาน และสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
 (1.3)   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร  
 (๑.4)   ตลาด 
 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดประเภทและชนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยงเพ่ิมเติม     
ทั้งนี้ โดยอาจควบคุมการเลี้ยงสัตว์เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่งหรือเต็มพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 
  (๒) ให้พ้ืนที่บริเวณถนนหรือทางสาธารณที่ประชาชนใช้ร่วมกันในต าบลเบิกไพร ทั้งสองฝั่งเป็น
เขตห้ามเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ประเภท ช้าง ม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ไม่เกิน 50 ตัว เว้นแต่เพ่ือการ
เคลื่อนย้ายถิ่นฐานสัตว์ 
  
 ข้อ 8 เพ่ือประโยชนการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวในเขตองคการบริหารสวนต าบลเบิกไพร 
ให้นายกองคการบริหารสวนต าบลเบิกไพรมีอ านาจออกประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่เลี้ยงสัตวหรือ ปลอยสัตว ที่ตอง
ควบคุมตามขอ 7 โดยใหมีมาตรการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้  
  ( ๑ ) ก าหนดจ านวน ประเภท และชนิดของสัตวที่เลี้ยง  
  ( ๒ ) ก าหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการท าทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว  
  ( ๓ ) ก าหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการปลอยสัตวตามขอ 7 
 

หมวด 2 
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

 
ข้อ 9 ในการเลี้ยงสัตว์ ให้เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  
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(1) ควบคุมดูแลสัตว์มิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อ่ืน 
(2) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจ า ไม่

ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็น หรือแหล่งเชื้อโรคที่เป็นอันตราย 
(3) ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสัตว์ ให้ด ารงชีวิตอยู่อย่างปกติ หากเจ้าของสัตว์ไม่

สามารถเลี้ยงดูสัตว์ได้เป็นการชั่วคราว ต้องจัดให้มีผู้ดูแลความเป็นอยู่ของสัตว์ให้เป็นปกติ 
(4) จัดให้มีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว์ 
(5) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์โดยปราศจาก

การควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์ และมีป้ายเตือน
ให้ระมัดระวังไว้อย่างชัดเจน 

 (6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 
 ข้อ 10 การเลี้ยงสัตว์ที่เป็นการประกอบกิจการตามขอบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕59 ต้องปฏิบัติภายใต้มาตรการ ดังนี้  

  (๑) สถานที่ตั้ง  
   (๑.๑) ต้องตั้งอยู่ในสถานที่ท่ีไม่ก่อเหตุร าคาญให้กับผู้อาศัยอยู่ใกล้เคียง 
    (๑.๒) ต้องมีบริเวณเลี้ยงสัตว์ซึ่งกั้นเป็นสัดส่วนและให้อยู่ห่างเขตที่ดินสาธารณะ ทางน้ า
สาธารณะ หรือที่ดินต่างเจ้าของและมีที่ว่างอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งใดปกคลุมโดยรอบบริเวณ  เลี้ยงสัตว์นั้นไม่
น้อยกว่า ๒๐ เมตร ทุกด้าน เว้นแต่ด้านที่มีแนวเขตที่ดินติดต่อกับที่ดินของผู้เลี้ยงสัตว์ ประเภทเดียวกันหรือมีการ
บริหารจัดการที่ดี  

  (๒) อาคารและส่วนประกอบ  
   (๒.๑) อาคารต้องเป็นอาคารเอกเทศและมั่นคง แข็งแรง มีลักษณะเหมาะแก่ การเลี้ยงสัตว์
ประเภทนั้น ๆ ไม่มีการพักอาศัยหรือประกอบกิจการอื่นใด  
   (๒.๒) พ้ืนต้องเป็นพ้ืนแน่น ท าความสะอาดง่ายไม่เฉอะแฉะ เว้นแต่การเลี้ยงสุกร  พ้ืน
จะต้องเป็นคอนกรีตและมีความลาดเอียงพอสมควรเพ่ือให้น้ าและสิ่งปฏิกูลไหลลงทางระบายน้ าได้ โดยสะดวก  
   (๒.๓) หลังคาต้องมีความสูงจากพ้ืนมากพอสมควรและมีช่องทางให้แสงสว่าง หรือแสงแดด
ส่องภายในอาคารอย่างทั่วถึง  
   (๒.๔) คอกต้องมีการกั้นคอกเป็นสัดส่วนเหมาะสมกับจ านวนสัตว์ไม่ให้สัตว์อยู่กันอย่าง
แออัด  
   (๒.๕) การระบายอากาศต้องจัดให้มีการระบายอากาศถ่ายเทให้เพียงพอ  

  (๓) การสุขาภิบาลทั่วไป  
   (๓.๑) การระบายน้ า  
    (๓.๑.๑) ต้องจัดให้มีรางระบายน้ าโดยรอบตัวอาคารให้มีความลาดเอียง เพียงพอให้น้ า
ไหลได้สะดวก  
    (๓.๑.๒) น้ าทิ้งต้องมีการบ าบัดก่อนระบายลงสู่ทางระบายน้ าแหล่งน้ า สาธารณะหรือใน
ที่เอกชน  
   (๓.๒) การก าจัดมูลสัตว์  
    (๓.๒.๑) ต้องเก็บกวาดมูลสัตว์เป็นประจ าทุกวัน  
    (๓.๒.๒) ต้องจัดให้มีที่กักเก็บมูลสัตว์โดยเฉพาะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น อันเป็นเหตุร าคาญ
และต้องไม่เปน็แหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค  



- 4 - 
 

   (๓.๓) การป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ  
    (๓.๓.๑) ถ้ามีการสุมไฟไล่แมลงให้สัตว์ต้องไม่ให้เกิดเหตุเดือดร้อน ร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัย
ใกล้เคียง  
    (๓.๓.๒) ต้องป้องกันเสียงร้องของสัตว์ไม่ให้เป็นเหตุร าคาญแก่ผู้อาศัยใกล้เคียง  
    (๓.๓.๓) การเลี้ยงสัตว์ที่มีขน ตัวอาคารต้องสามารถป้องกันขนไม่ให้ปลิวฟุ้งกระจาย
ออกไปนอกสถานที่  
    (๓.๓.๔) ต้องควบคุมดูแลไม่ให้สัตว์ออกไปท าความเสียหายแก่ทรัพย์สิน หรือท าความ
เดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง  
   (๓.๔) การรักษาความสะอาดตองรักษาความสะอาดที่เลี้ยงสัตวใหสะอาดเสมอ  
   (๓.๕) การก าจัดซากสัตวใหใชวิธีการเผาหรือฝัง เพ่ือปองกันการเปนแหลงเพาะพันธุของ
แมลงและสัตวน าโรค และการกอเหตุร าคาญจากกลิ่นเหม็น  

  (๔) ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร เรื่อง การควบคุมกิจการที่    
เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕59 ในสวนที่เกี่ยวของ 

 
ข้อ 11 เมื่อมีกรณีสงสัยหรือพบว่าสัตว์ที่ตนเลี้ยงไว้มีอาการโรค เช่น อาการดุร้าย วิ่งเพ่นพ่าน กัด

สิ่งกีดขวาง หรือเซื่องซึม ซุกตัวในที่มืด ปากอ้าลิ้นห้อยแดงคล้ า น้ าลายไหล เดินโซเซ ตัวแข็ง ขาอ่อนเปลี้ย เจ้าของ
สัตว์มีหน้าที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 24 ชั่วโมง 

เมื่อสัตว์ซึ่งปรากฏอาการตามวรรคหนึ่ง กัดหรือท าร้ายบุคคลใด ให้เจ้าของที่เป็นผู้ครอบครองสัตว์
น าสัตว์นั้นกักขังไว้เพ่ือสังเกตอาการไม่น้อยกว่า 10 วัน และแจ้งอาการสัตว์ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือสัตวแพทย์ของส านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่ทราบ  

เมื่อสัตว์ซึ่งปรากฏอาการตามวรรคหนึ่ง ตายหรือสงสัยจะเป็นโรค เจ้าของสัตว์ต้องแจ้งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสัตวแพทย์ของส านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่ เพ่ือตรวจหาโรคสัตว์ 

 
ข้อ 12 เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องอ านวยความสะดวกหรือไม่กระท าการใดอันเป็นการขัดขวางการ

ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และห้ามมิให้บุคคลใดขัดขวางการจับ
สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของในที่สาธารณะ ทั้งนี้ให้เจ้าของสัตว์หรือบุคคลอื่นใดมีหน้าที่ให้ข้อมูลสัตว์ที่สงสัยว่าจะเป็นโรคสัตว์ 
 

หมวด 3 
อ านาจหนา้ที่ของเจ้าพนกังานท้องถิ่น 

 
  
 ข้อ 13 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ 6 โดย
ไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้นก าหนด
แล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพ่ือรับสัตว์คืนให้สัตว์นั้นตกเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล   
เบิกไพร แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืนหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้ 
จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทน
สัตว์ 
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  ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเบิกไพร ตามจ านวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 
   ในกรณีท่ีปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อ
ประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้  
   
 ข้อ 14 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และข้อบัญญัตินี้ในเขตอ านาจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้  
 

หมวด 4  
บทก าหนดโทษ 

 
 

ข้อ 15 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
  
 
      (ลงชื่อ) ธรรมรักษ์  บุตรน้ าเพ็ชร 
                  (นายธรรมรักษ์  บุตรน้ าเพ็ชร) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 
 

              เห็นชอบ 
 

(ลงชื่อ)     ประยงค์    จันทเต็ง 
           (นายประยงค์    จันทเต็ง) 
              นายอ าเภอจอมบึง 
 
 
 
 
 
 


