
 หนา   ๑๙๒ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนมะโนรา 

เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนมะโนรา  วาดวยการควบคุม

การเล้ียงหรือปลอยสัตว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

องคการบริหารสวนตําบลดอนมะโนราโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนมะโนรา

และนายอําเภอบางคนที  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้ เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนมะโนรา  เรื่อง   

การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนมะโนราตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในสถานที่เล้ียงสัตว 

  “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในลักษณะที่มีการปลอยใหอยูนอก

สถานที่เล้ียงสัตว  รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว 

  “สถานท่ีเล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือสถานที่ใน

ลักษณะอื่นที่ใชในการควบคุมสัตวท่ีเล้ียง 

  “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 



 หนา   ๑๙๓ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนมะโนรา 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๕ เพ่ือประโยชนในการรกัษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ในทองถิ่น  หรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว  ใหพ้ืนที่ในเขตอํานาจขององคการบริหาร

สวนตําบลดอนมะโนรา  เปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังนี้   

  (๑)  สุนัข 

  (๒)  แมว 

  (๓)  ชาง 

  (๔)  โค 

  (๕)  กระบือ 

  (๖)  แพะ 

  (๗)  สุกร 

  (๘)  สัตวปก 

  (๙)  สัตวมีพิษและสัตวดุรายตาง  ๆ 

  (๑๐)  สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  ซึ่งไดรับอนุญาต 

จากกรมปาไม 

ขอ ๖ หามทําการเล้ียงหรือปลอยสัตวที่ตองควบคุมตามขอ  ๕  ในท่ีหรือทางสาธารณะในเขต

องคการบริหารสวนตําบลดอนมะโนราโดยเด็ดขาด 

ความในวรรคหนึ่ง  ไมใชบังคับแกการเล้ียงสัตว  ดังตอไปนี้ 

  (๑) เพ่ือการรักษาโรคเจ็บปวยหรือสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของสัตว 

  (๒) เพ่ือกิจกรรมใด ๆ  ท่ีองคการบริหารสวนตําบลดอนมะโนราประกาศกําหนด 

พ้ืนที่สวนหนึ่งสวนใดใหเล้ียงโดยมีกําหนดระยะเวลาที่แนนอนเปนการเฉพาะ 
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เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๓) เพ่ือการยายถิ่นที่อยูของเจาของสัตว 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการปลอยสัตว  เพ่ือการกุศลหรือจารีตประเพณีโดยไดรับ

อนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลดอนมะโนรา  หรือเพ่ือในพระราชพิธี  หรือพิธีกรรมทางศาสนา  

ตามประกาศของทางราชการ 

ขอ ๗ เพ่ือประโยชนการควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

ดอนมะโนรา  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนมะโนรา  มีอํานาจออกประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่ 

เล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวที่ตองควบคุมตามขอ  ๕  โดยใหมีมาตรการอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

  (๑) กําหนดจํานวน  ประเภท  และชนิดของสัตวที่เล้ียง 

  (๒) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการทําทะเบียนตามประเภทและชนิด

ของสัตว 

  (๓) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการปลอยสัตวตามขอ  ๖ 

ขอ ๘ นอกจากการเล้ียงสัตวตามปกติวิสัยแลว  เจาของสัตวตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  จัดใหมีสถานท่ีเล้ียงสัตวท่ีมั่นคง  แข็งแรง  ตามความเหมาะสมแกประเภท 

และชนิดของสัตวโดยมีขนาดเพียงพอ  มีระบบการระบายน้ําและกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

  (๒)  รักษาสถานที่เล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปน

ประจําไมปลอยใหเปนที่สะสมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูท่ีอยูบริเวณใกลเคียง 

  (๓)  เมื่อสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ  

เพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ท้ังนี้  โดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญจากกล่ิน  ควัน  

และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา 

  (๔)  จัดใหมีการสรางภูมิคุมกันโรคในสัตว  เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว 

  (๕)  ใหเล้ียงสัตวภายในสถานที่เล้ียงสัตวของตน  ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานที่ 

เล้ียงสัตวโดยปราศจากการควบคุม  กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเล้ียงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอก 

เขาไปไมถึงตัวสัตว  และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

  (๖)  ไมนําสัตวเล้ียงออกมานอกสถานที่เล้ียงสัตวของตน  เวนแตเฉพาะเพ่ือการเคล่ือนยายสัตว 

และไดปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 



 หนา   ๑๙๕ 
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  (๗)  ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือรําคาญแกผูอื่น  ไมกอใหเกิดมลพิษ  

ตอส่ิงแวดลอม 

  (๘)  ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ังเจาพนักงาน

ทองถิ่นรวมทั้งขอบังคับ  ระเบียบ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลดอนมะโนรา 

ขอ ๙ การเล้ียงสัตวซึ่ งดําเนินกิจการในลักษณะของฟารมเ ล้ียงสัตว  หรือเ ล้ียงสัตว   

เปนจํานวนมาก  เจาของสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ  ๘  อยางเครงครัด 

เพ่ือการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่เล้ียงสัตว  และตองปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือปองกันอันตราย

จากเชื้อโรคหรือเหตุรําคาญอันเกิดจากการเล้ียงสัตว  ดังนี้ 

  (๑)  สถานที่เล้ียงสัตวใหถูกสุขลักษณะของอาคาร  และเปนไปตามมาตรฐานฟารม  

หรือตามคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข 

  (๒)  ใหดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เล้ียงสัตว  มิใหมีจํานวนเกินสมควร 

จนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๓)  ตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียกอนปลอยสูธรรมชาติหรือแหลงน้ํา  ทางน้ํา   

ลําคลองแมน้ํา  เปนตน  มิใหสงผลกระทบตอสุขภาพส่ิงแวดลอม 

  (๔)  ตองจัดหาที่รองรับขยะปฏิกูลและมูลฝอย  ตลอดจนกําจัดขยะปฏิกูลมูลฝอย   

ใหถูกสุขลักษณะ  มิใหสงผลกระทบตอสุขภาพส่ิงแวดลอม 

  (๕)  ตองทําความสะอาดสถานท่ีเล้ียงสัตว  สถานท่ีเพาะเล้ียง  และบริเวณโดยรอบ

ไมใหเปนแหลงสะสมเชื้อโรค  แมลง  ยุง  หรือสัตวนําโรคอื่น  ๆ  ตลอดจนวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ   

ใหเปนระเบียบเรียบรอยเสมอ 

  (๖)  จัดใหมีระบบการปองกันเหตุรําคาญจากกล่ิน  เสียง  แสง  รังสี  ความรอน   

ส่ิงมีพิษ  ความส่ันสะเทือน  ฝุน  ละออง  เขมา  เถา  หรือกรณีอื่นใดจนเปนเหตุใหเส่ือมหรือเปนอันตราย

ตอสุขภาพ 

  (๗)  ตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ  ๑๐  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในที่หรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ  ๖  

โดยไมปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน  



 หนา   ๑๙๖ 
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เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปนของ  

องคการบริหารสวนตําบลดอนมะโนรา  แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น  

หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้น  ตามควร

แกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได  เงินท่ีไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจาย   

ในการขายทอดตลาดและคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 

ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแกองคการ

บริหารสวนตําบลดอนมะโนรา  ตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย 

ในกรณีท่ีปรากฏวาสัตวที่ เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตราย 

ตอประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได 

ขอ  ๑๑  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลดอนมะโนรา  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ  ๑๒  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๑๓  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนมะโนรารักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สํารวย  สายแจง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลดอนมะโนรา 


