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หลักการ 
  

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
พุทธศักราช ๒๕๖๑ นี้ได้จัดท าขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ที่
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ระหว่างคนและสัตว์ 

 
 
 

เหตุผล 
  

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ยังไม่มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
เรื่องการ ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการควบคุมการ
เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ และก าหนดให้เพ่ิมเขตห้ามเลี้ยงสัตว์บางชนิด หรือบางประเภทโดย
เด็ดขาด หรือเป็นเขตที่ปล่อยสัตว์บางชนิด หรือบางประเภท ต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงจ าเป็นต้องออกข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบล ฉบับนี้ขึ้น 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 
       เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสตัว์ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
………………………………………………………. 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา ๒๙ 

มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล

โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพลและนายอ าเภอพล จึงตรา

ข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล เรื่อง 

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ถัดจากวันท่ี

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และค าส่ังอื่นใดขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลเมืองพล ในส่วนท่ีได้ตราแล้วในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้

ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 

“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็น

พนักงานเจ้าหน้าท่ีตามข้อบัญญัตินี้ 

“ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงาน

ส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕ 



“สัตวแพทย”์ หมายความว่า สัตวแพทย์ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในส่วนราชการของรัฐ และ

หมายความรวมถึงผู้ซึ่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าท่ีสัตว์แพทย์ในราชการส่วนท้องถิ่น 

 “การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์หรือมีสัตว์เลี้ยงไว้ในครอบครองและ

ดูแลเอาใจใส่บ ารุงรักษาตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 

“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์หรือปล่อยสัตว์ให้อยู่

นอกสถานท่ีเลี้ยงสัตว ์โดยปราศจากการควบคุม 

“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึง ผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 

“สถานท่ีเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ท่ีขังสัตว์ หรือท่ีเลี้ยงสัตว์อื่น

ท่ีมีการควบคุมของเจ้าของสัตว์ไม่ว่าจะมีขอบร้ัวหรือไม่ 

ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีพ

ของประชาชนในท้องถิ่น หรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว์ในพื้นท่ี จึงให้เขต

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) สุนัข 

(๒) แมว 

(๓) โค 

(๔) กระบือ 

(๕) สุกร 

(๖) ไก่ 

(๗) เป็ด 

(๘) สัตว์อื่น ๆ 

(๙) สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ซึ่งได้รับ

อนุญาตจากกรมป่าไม้ 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดประเภท และชนิดสัตว์ท่ีต้องควบคุมการ

เลี้ยงเพิ่มเติม ท้ังนี้ โดยอาจควบคุมการเลี้ยงสัตว์เฉพาะในเขตท้องท่ีใดท้องท่ีหนึ่ง หรือเต็มพื้นท่ี

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 



ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเมืองพล ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกประกาศก าหนดเขตพื้นท่ีเลี้ยงสัตว์  หรือ

ปล่อยสัตว์ท่ีต้องควบคุมตามข้อ ๕ โดยให้มีมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดจ านวน ประเภท และชนิดของสัตว์เลี้ยง 

(๒) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการท าทะเบียนตามประเภท

และชนิดของสัตว์ 

(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์ 

ข้อ ๗ นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์ท่ีมีสัตว์ต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีสถานท่ีเลี้ยงสัตว์ท่ีมั่นคงแข็งแรง ตามความเหมาะสมแก่

ประเภทและชนิดของสัตว์ โดยมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่าง และการ

ระบายอากาศท่ีเพียงพอ มีระบบการระบายน้ า และบ าบัดของเสียท่ีเกิดขึ้นอย่างถูกสุขลักษณะ 

(๒) รักษาสถานท่ีเลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ ให้ถูกสุขลักษณะ ไม่ปล่อยให้

เป็นท่ีสะสมหมักหมม จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียง 

 (๓) เมื่อสัตว์ตายลง เจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูก

สุขลักษณะ เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค ท้ังนี้ โดยวิธีท่ีไม่ก่อเหตุ

ร าคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ า 

(๔) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อ

โรคท่ีเกิดจากสัตว์ 

(๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานท่ีเลี้ยงสัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้อยู่นอกสถานท่ี

เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม หากประสงค์จะไปเลี้ยงในสถานท่ีอื่นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของ

สถานท่ี และต้องควบคุมดูแล กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานท่ี หรือกรงท่ีบุคคลภายนอก

เข้าไปไม่ถึงตัวสัตว ์และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 

(๖) ไม่เลี้ยงสัตว์ภายในสถานท่ีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

(๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือร าคาญแก่ผู้อื่น ไม่

ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 



(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งเจ้า

พนักงานท้องถิ่น รวมท้ัง ข้อบังคับ ระเบียบ และค าส่ังขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล 

ข้อ ๘ กรณีการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งด าเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือเลี้ยง

สัตว์เป็นจ านวนมาก เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ ๗ อย่างเคร่งครัด 

เพื่อการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใช้เลี้ยงสัตว์  และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อ

ป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค หรือเหตุร าคาญอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ดังนี้ 

(๑) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานท่ีเลี้ยงสัตว์ ต้องท ารางระบาย

น้ ารับน้ าโสโครก ไปให้พ้นจากที่นั้นโดยสะดวกและเหมาะสม 

(๒) การระบายน้ าเสีย ต้องไม่ให้เป็นท่ีเดือดร้อนแก่ผู้ใช้แหล่งน้ าสาธารณะ 

(๓) ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บหรือบ าบัดน้ าเสียให้เหมาะสม ท้ังนี้ ต้องไม่ท า

ให้เกิดกลิ่นเหม็น จนสร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 

(๔) ต้องท าความสะอาดกวาดล้างสถานท่ีเลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ 

(๕) ต้องรักษาสถานท่ีอย่าให้เป็นท่ีเพาะพันธุ์แมลงวัน แมลงสาบ ยุง หรือ

สัตว์น าโรคอื่น ๆ และต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ 

(๖) ต้องมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ให้ถูกสุขลักษณะจ านวนเพียงพอ 

ข้อ ๙ หลังจากที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตามข้อ ๘ ต้อง

ได้รับความยินยอมจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าสถานท่ีเลี้ยงสัตว์นั้นเป็น

บริเวณท่ีโปร่งอากาศถ่ายเทสะดวก มีต้นไม้ให้ร่มเงาพอสมควร ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน      

ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานท่ีของราชการอื่น ๆ ในระยะ

ท่ีไม่ส่งผลต่อสุขภาพ และไม่ก่อเหตุร าคาญต่อชุมชน โดยต้องมีระยะห่างจากสถานท่ีดังกล่าวและ

แหล่งน้ าสาธารณะ ในระยะดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าหรับสถานประกอบการเลี้ยงสัตว์น้อยกว่า ๑๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่าง

ในระยะที่ไม่ก่อให้เกิดความร าคาญต่อชุมชนใกล้เคียง 

(๒) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ ๑๐๐ - ๕๐๐ ตัว ต้องมี

ระยะห่างไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร 



(๓) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์กว่า ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ ตัว ต้องมี

ระยะห่างไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร 

(๔) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์กว่า ๑,๐๐๐ ตัวขึ้นไป ต้องมี

ระยะห่างไม่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร 

ผู้ขออนุญาตดังกล่าว ให้ยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบและเงื่อนไขท่ี

ก าหนด พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้อย่างละ ๑ ชุด 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

(๓) หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน 

(๔) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม 

เพื่อประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๑๐ ในกรณีท่ีมีเหตุควรสงสัยว่า สัตว์เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่

สุขภาพของบุคคลท่ัวไป ให้เจ้าของสัตว์ แยก กักกัน สัตว์นั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขทราบ รวมถึงต้องแจ้งให้สัตวแพทย์ของหน่วยงานราชการ

ทราบ และต้องปฏิบัติตามค าแนะน าโดยเคร่งครัด 

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ หรือห้าม

เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เฉพาะเขตควบคุมการปล่อยสัตว์ เฉพาะในเขตท้องท่ีใดท้องท่ีหนึ่ง หรือเต็ม

พื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ยกเว้นการปล่อยสัตว์เพื่อการกุศลตามประเพณี 

ข้อ ๑๒ เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ และสถานท่ีเลี้ยงสัตว์ของตนมิให้ก่อ

เหตุร าคาญแก่ผู้อื่น 

ข้อ ๑๓ หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ

ข้อบัญญัตินี้ หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้เจ้าของสัตว์ แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าเจ้าของ

สัตว์ไม่แก้ไข หรือถ้าการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์นั้น จะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิด

อันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดเลี้ยงสัตว์



ทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะเป็นท่ีพอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ 

ค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ก าหนดระยะเวลาท่ีจะต้องปฏิบัติตามค าส่ังไว้ตามสมควร 

ข้อ ๑๔ กรณีการเลี้ยงสัตว์ในสถานท่ีของเอกชนหรือทางสาธารณะ ก่อให้เกิดเหตุ

เดือดร้อนร าคาญต่อผู้อื่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือ

ผู้ครอบครองสถานท่ีเลี้ยงสัตว์ ระงับเหตุร าคาญภายในเวลาอันควร และถ้าเห็นสมควรจะให้

กระท าโดยวิธีใด เพื่อระงับเหตุร าคาญนั้น หรือสมควรก าหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุร าคาญ

เกิดขึ้นอีกในอนาคต ให้ระบุไว้ในค าส่ังนั้น 

ข้อ ๑๕ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

และข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท าค า

ชี้แจงเป็นหนังสือ หรือใหส้่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระ

อาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  หรือตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการนี้ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริง หรือเรียก

หนังสือหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานท่ีนั้น 

(๓) แนะน าให้เจ้าของสัตว์ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติหรือตาม

พระราชบัญญัติ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือตามข้อบัญญัตินี้ 

(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพประชาชน 

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดี หรือเพื่อน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 

(๕) เก็บหรือน าสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ท่ีสงสัยว่าไม่ถูกสุขลักษณะ หรืออาจ

ก่อให้เกิดเหตุร าคาญจากอาคารหรือสถานท่ีใดๆ เป็นปริมาณพอสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการ

ตรวจสอบได้โดยไม่ต้องใช้ราคา 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้

ปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคหนึ่ง ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล ในเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งหรือทุกเร่ืองก็ได้ 



ข้อ ๑๖ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ

ปรับได้ตามอัตราท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นสมควร ท้ังนี้ ต้องไม่เกินค่าปรับตามท่ี

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดไว้ 

ข้อ ๑๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพล มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไป

ตามข้อบัญญัติและให้มีอ านาจออกระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไป

ตามข้อบัญญัตินี้ 

  

 ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๐  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

  นายภูผา ผาปริญญา 

นายกองค์การบริหารส ่วนตำบลเมืองพล 

 

 

 
 


