
 หนา   ๓๖๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ  วาดวยการควบคุมการเล้ียง

หรือปลอยสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๗  (๒)  (๓)  และ  (๗)  และมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติ

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับมาตรา  ๒๙  

มาตรา  ๓๐  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตาํบลคึมใหญโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร 

สวนตําบลคึมใหญและนายอําเภอเมืองอํานาจเจริญ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  "ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ  เรื่อง  การควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๐" 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญเมื่อพนกําหนดสามสิบวัน

นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญตันิี ้  

หรือซึ่งขัด  หรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมี 

อํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การมีสัตวไวในครอบครองและดูแลเอาใจใสบํารุง 

ตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ  และรวมถึงการรับเล้ียงไวชั่วคราว 



 หนา   ๓๖๙ 
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  “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การสละการครอบครองสัตวหรือปลอยสัตวใหอยู 

นอกสถานที่เล้ียงสัตว  โดยปราศจากการควบคุม 

  “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 

  “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือที่เล้ียงสัตว 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

  “ราชการทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

หมวด  ๒ 

การควบคมุการเล้ียงหรือปลอยสัตว 

ขอ ๖ ใหสัตวดังตอไปนี้  เปนสัตวที่ตองมีการควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตวในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลคึมใหญ 

  (๑) ชาง   

  (๒) มา   

  (๓) โค   

  (๔) กระบือ   

  (๕) ลา  ลอ   

  (๖) สุกร   

  (๗) แพะ   

  (๘) แกะ   

  (๙) กวาง   
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  (๑๐) สุนัข   

  (๑๑) แมว   

  (๑๒) กระตาย   

  (๑๓) หนู   

  (๑๔) ไก 

  (๑๕) เปด   

  (๑๖) หาน   

  (๑๗) นก   

  (๑๘) กบ 

  (๑๙) ปลา 

  (๒๐) กุง   

  (๒๑) จระเข   

  (๒๒) งู 

  (๒๓) เตา  ตะพาบน้ํา 

  (๒๔) สัตวจําพวกแมลง   

  (๒๕) สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมปาไม 

  (๒๖) สัตวที่เปนพาหะนําโรคหรือมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยหรือเปนอันตรายตอประชาชน 

หรือสัตวอื่น ๆ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ ๗ ขอบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก 

  (๑)  การเล้ียงหรือปลอยสัตวของทางราชการ 

  (๒)  การปลอยสัตวเพ่ือการกุศลตามประเพณี 

ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรกัษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว  ใหพ้ืนท่ีในเขตอํานาจขององคการบริหาร 

สวนตําบลคึมใหญเปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังนี้ 
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  (๑) ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวโดยเด็ดขาด 

     (๑.๑) ที่หรือทางสาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 

   (๑.๒) สถานที่ราชการหรือเขตหวงหาม 

   (๑.๓) สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ 

   (๑.๔) สถานที่อื่น ๆ  ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

  (๒) ใหพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญเปนเขตที่การเล้ียงหรือปลอยสัตวตองอยูใน 

ภายใตมาตรการอยางใดอยางหนึ่ง  เชน  สถานประกอบกิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง  (ฟารม)  การเพาะพันธุ  

เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนดิใหเปนเขตที่การเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภทของกิจการนั้น ๆ  และตอง 

ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ   

ขอ ๙ ในสถานที่เอกชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ  อนุญาตใหเล้ียงสัตว 

ที่ตองควบคุมตามขอ  ๖  (๑) - (๒๓)  ไดโดยไมตองขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามจํานวน 

ที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ชาง  มา  โค  กระบือ  ลา  ลอ  สุกร  แพะ  แกะ  หรือกวาง  เล้ียงประเภทเดียว 

หรือรวมกันจํานวนไมเกิน  ๒๐  ตัว 

  (๒) สุนัข  หรือแมว  เล้ียงประเภทเดียวหรือรวมกัน  จํานวนไมเกิน  ๒๐  ตัว 

  (๓) กระตาย  หรือหนู  เล้ียงประเภทเดียวหรือรวมกัน  จํานวนไมเกิน  ๒๐  ตัว 

  (๔) ไก  เปด  หาน  หรือนก  เล้ียงประเภทเดียวหรือรวมกัน  จํานวนไมเกิน  ๒๐  ตัว 

  (๕) กบ  ปลา  หรือกุง  เล้ียงประเภทเดียวหรือรวมกัน  จํานวนไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตัว 

  (๖) จํานวนสัตวอื่นนอกจาก  (๑) - (๕)  ตองไดรับความเห็นชอบจากพนักงานทองถิ่น 

    (๗) ทั้งนี้  (๑) - (๖)  การเล้ียงสัตวตองไมกอมลภาวะและเหตุรําคาญและตองไมเปน 

แหลงเพาะพันธุและแพรเชื้อโรคที่ติดตอจากสัตวสูคนและปนเปอนสูส่ิงแวดลอม  และตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

วาดวยการสาธารณสุขและปฏิบัตกิารอื่นใดเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคาํแนะนาํของเจาพนักงานสาธารณสุข   

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 
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หมวด  ๓ 

หลักเกณฑ  วธิีการ  และเงือ่นไขในการขอและออกใบอนุญาต 

ขอ ๑๐ ในสถานที่เอกชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ  ผูใดประสงคที่จะเล้ียง 

หรือปลอยสัตว  ซึ่งตองควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมหลักฐานตาง ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลคึมใหญกําหนด 

ขอ ๑๑ การขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต  และคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหเปนไป 

ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  

โดยอนุโลม 

ขอ ๑๒ เจาของสัตวจะตองควบคุมดูแลสัตวของตน  ไมใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญแกผูอื่น 

ขอ ๑๓ นอกจากการเล้ียงสัตวตามปกติวิสัยแลว  เจาของสัตวจะตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) จัดใหมีสถานที่เล้ียงสัตวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภทและชนดิของสัตว   

โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ  มีระบบการระบายน้ํา 

และกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

  (๒) รักษาสถานที่เล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปนประจํา 

ไมปลอยใหเปนท่ีสะสมหมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง 

  (๓) เมื่อสัตวตายลง  เจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ 

เพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ทั้งนี้  โดยวิธีท่ีไมกอเหตุรําคาญจากกล่ิน  ควัน   

และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา 

  (๔) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว  เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว 

  (๕) ใหเล้ียงสัตวภายในสถานที่เล้ียงสัตวของตน  ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานที่เล้ียงสัตว

โดยปราศจากการควบคมุ  กรณีเปนสัตวดรุายจะตองเล้ียงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตว 

และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

  (๖) ไมนําสัตวเล้ียงออกมานอกสถานท่ีเล้ียงสัตวของตน  เวนแตเฉพาะเพ่ือการเคล่ือนยายสัตว 

และไดปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
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  (๗) ควบคุมดูแลสัตวของตนไมใหกออันตรายหรอืเหตรุําคาญแกผูอื่นและไมกอใหเกิด 

มลพิษตอส่ิงแวดลอม 

  (๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น   

รวมทั้งขอบังคับ  ระเบียบ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ 

ขอ ๑๔ กรณีการเล้ียงสัตวซึ่งดําเนินกิจการในลักษณะสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง   

(ฟารม)  เจาของสัตวตองปฏิบัตติามหลักเกณฑและเงือ่นไขตามขอ  ๑๓  อยางเครงครัดเพ่ือการดูแลสภาพ 

หรือสุขลักษณะของสถานท่ีที่ใชเล้ียงสัตวและตองปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรค   

หรือเหตุรําคาญอันเกิดจากการเล้ียงสัตว  ดังนี้ 

  (๑) ตองดูแลสถานที่เล้ียงสัตวใหถูกสุขลักษณะของอาคารและเปนไปตามมาตรฐาน 

กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง  (ฟารม)  ของกรมปศุสัตว   

  (๒) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรงและเหมาะสมและตองจัดใหมีระบบ 

การจัดแสงสวางและการระบายอากาศตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓) ตองจัดใหมีระบบกักเก็บหรือบําบัดน้ําเสียใหเหมาะสม  ทั้งนี้  ตองไมทําใหเกิดกล่ินเหม็น 

จนสรางความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัยขางเคียง 

  (๔) การระบายน้ําเสียตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชแหลงน้ําสาธารณะ   

  ทั้งนี้  (๓)  และ  (๔)  ตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ 

ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  หรือมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ 

  (๕) ตองทําความสะอาดกวาดลางสถานท่ีเล้ียงสัตวใหอยูในภาวะอันดีเสมอ 

  (๖) ตองรักษาสถานที่อยาใหเปนที่เพาะพันธุแมลงวัน  แมลงสาบ  ยุง  หรือสัตวนําโรคอื่น ๆ    

และตองเก็บวัสดุอุปกรณ  เครื่องใชในการเล้ียงสัตวใหเปนระเบียบเรียบรอยเสมอ 

  (๗) ตองมีท่ีรองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

  (๘) จัดใหมีระบบปองกันมลพิษและเหตุรําคาญตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 

  (๙) ตองปฏิบัติตามคาํแนะนาํของเจาพนกังานสาธารณสุขและเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 
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ขอ ๑๕ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานสวนทองถิ่น  และเจาพนักงาน 

สาธารณสุขมีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง  หรือคําชี้แจงเปนหนังสือ   

หรือใหสงเอกสารหลักฐานใด  เพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

  (๒) เขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก   

หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  ในการใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง

หรือเรียกหนังสือรับรองการแจง  หรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่นั้น 

  (๓) แนะนําใหผูรับใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติหนาท่ีใหถูกตองตามเงื่อนไข 

ใบอนุญาต  หรือหนังสือรับรองการแจงหรือตามขอบัญญัตินี้ 

  (๔) ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน   

เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดี  หรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีที่จําเปน 

  (๕) เก็บหรือนําสินคา  หรือส่ิงของใด ๆ  ท่ีสงสัยวาไมถูกสุขลักษณะ  หรือจะกอใหเกิด 

เหตุรําคาญจากอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  เปนปริมาณตามสมควร  เพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบ 

ตามความจําเปนได  โดยไมตองใชราคา 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ี 

ตามวรรคหนึ่งในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่นนั้น  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขหรือผูซึ่งไดรับแตงตั้ง 

จากพนักงานทองถิ่นบุคคลดังกลาวจะตองแสดงบัตรประจําตัวตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงตอบุคคล 

ซึ่งเกี่ยวของในขณะปฏิบัติหนาที่ดวยและใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ขอ ๑๖ ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยวาสัตวท่ีเล้ียงนั้นเปนโรคอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ของบุคคลทั่วไป  ใหเจาของสัตวแยกกักสัตวนั้นไวตางหาก  และแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงาน

สาธารณสุขทราบ  รวมถึงตองแจงใหสัตวแพทยของหนวยงานราชการทราบและตองปฏิบัติตามคําแนะนํา 

โดยเครงครัด 



 หนา   ๓๗๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๑๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

หมวด  ๔ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ  ๑๗  ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในที่หรือทางสาธารณะ  ซึ่งอยูภายในเขตองคการ 

บริหารสวนตําบลคึมใหญ  โดยไมปรากฏเจาของใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปน 

เวลาอยางนอยสามสิบวัน  เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืน 

ใหสัตวนั้นตกเปนขององคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ  แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้น

หรือสัตวอื่นหรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้น

ตามควรแกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได  เงินท่ีไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจาย 

ในการขายทอดตลาดและคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 

ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแก 

องคการบริหารสวนตําบลคึมใหญ  ตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย 

ในกรณีท่ีปรากฏวาสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได 

ขอ  ๑๘  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอหนึ่งขอใดตามท่ีควรเปนขอปฏิบัติและขอหามตองระวางโทษ 

ปรับไมเกินหารอยบาท  แหงขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๕  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เสรี  กาญจนดา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลคึมใหญ   


