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หลักการ

เพื่อเป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ เพื่อมิให้

ก่อให้เกิดเหตุรําคาญและป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จึงได้จัดทํา

ข้อบัญญัตกิารควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2565

เหตุผล

ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ เป็นชุมชนที่มีขนาดกลาง มีการขยายตัวอย่าง

รวดเร็ว และมีการสัตว์เป็นจํานวนมาก ซึ่งในบางครั้งเจ้าของสัตว์ ยังไม่มีความตระหนักในเรื่องการดูแล รักษา

เล้ียงดูและการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสัตว์กัดทําร้ายผู้อื่นที่มิใช่เจ้าของ หรืออาจ

เกิดโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน เพื่อเป็นการดูแลรักษาสุขภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตําบลดอนดู่ให้ดีข้ึน ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนจากการเลี้ยงสัตว์ ควบคุมโรคระบาด

สัตว์มลภาวะและสภาพแวดล้อมเป็นพิษ และกําหนดมาตรการในการการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

จงึได้ตราข้อบัญญัติเรื่องนี้ข้ึน



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

พ.ศ. ๒๕๖5
…………………………………………………

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ว่าด้วยการควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วน
ตําบลดอนดู่ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่และนายอําเภอหนองสองห้อง
จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ เร่ือง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖5”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ นับแต่วันที่ได้ประกาศ
โดยเปิดเผย ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่แล้วเจ็ดวัน

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้
แล้วในข้อบัญญัตินี้หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน

เจ้าหน้าที่ตามข้อบัญญัตินี้
“ผู้ได้รับแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ซ่ึงได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

“สัตวแพทย”์ หมายความว่า สัตวแพทย์ผู้ซ่ึงปฏิบัติงานในส่วนราชการของรัฐและหมายความ
รวมถึง ผู้ซ่ึงแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่สัตว์แพทย์ในราชการส่วนท้องถ่ิน

“การเล้ียงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์หรือมีสัตว์เล้ียงไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่
บํารุงรักษาตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ

“การปล่อยสัตว์”หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์หรือปล่อยสัตว์ให้อยู่นอกสถานท่ี
เลี้ยงสัตว์ โดยปราศจากการควบคุม

“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึง ผู้ครอบครองสัตว์ด้วย
“สถานท่ีเล้ียงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือที่เล้ียงสัตว์อื่นที่มีการ

ควบคุมของเจ้าของสัตว์ไม่ว่าจะมีขอบรั้วหรือไม่
“ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
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ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมกับการดํารงชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่น หรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พื้นที่ในเขตอํานาจขององค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนดู่ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังนี้

(๑) ให้พื้นท่ีต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเล้ียง หรือปล่อยสัตว์โดยเด็ดขาด
(๑.๑) ท่ีหรือทางสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
(๑.๒) สถานที่ราชการ
(๑.๓) สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ
(๑.๔) ตลาด

(๒) ให้พื้นที่ต่อไปน้ีเป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใด
อย่างหนึ่ง เช่น สถานที่เลี้ยงสัตว์ของเอกชน กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ํา สัตว์เลื้อยคลาน
หรือแมลง ให้เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ประเภทของกิจการน้ันๆ และต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่

ข้อ ๖ การเล้ียงสัตว์ให้เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีสถานที่เล้ียงสัตว์ท่ีมั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิด

ของสัตว์โดยมีขนาดเพียงพอ มีระบบการระบายน้ําและกําจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ
(๒) รักษาสถานท่ีเลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็น

ประจําไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
(๓) เมื่อสัตว์ตายลง เจ้าของสัตว์จะต้องกําจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ

เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์แมลงหรือสัตว์นําโรค ทั้งน้ี โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุรําคาญจากกล่ิน ควัน และไม่
เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ํา

(๔) จัดให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจาก
สัตว์

(๕) ให้เล้ียงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยง
สัตว์โดยปราศจากการควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานท่ีหรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึง
ตัวสัตว์และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน

(๖) ไม่นําสัตว์เล้ียงออกมานอกสถานที่เล้ียงสัตว์ของตน เว้นแต่เฉพาะเพ่ือการ
เคลื่อนย้ายสัตว์และได้ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน

(๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือรําคาญแก่ผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม

(๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นรวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และคําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่

ข้อ ๗ การเลี้ยงสัตว์ ซึ่งดําเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์หรือเล้ียงสัตว์เป็นจํานวน
มาก เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ ๖ อย่างเคร่งครัดเพื่อการดูแลสภาพหรือ
สุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์ และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค หรือเหตุรําคาญ
อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ดังนี้

(๑) สถานที่เล้ียงสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะของอาคาร และเป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม
หรือตามคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข

(๒) ให้ดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เล้ียงสัตว์ มิให้มีจํานวนเกินสมควรจน
เป็นเหตุให้เส่ือมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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(๓) ต้องจัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติหรือแหล่งนํ้า ทางน้ํา
ลําคลองแม่น้ํา เป็นต้น มิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม

(๔) ต้องจัดหาที่รองรับขยะ ปฏิกูลและมูลฝอย ตลอดจนกําจัดขยะ ปฏิกูลมูลฝอยให้
ถูกสุขลักษณะมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพส่ิงแวดล้อม

(๕) ต้องทําความสะอาดสถานที่เล้ียงสัตว์ สถานที่เพาะเล้ียง และบริเวณโดยรอบ
ไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเช้ือโรค แมลง ยุง หรือสัตว์นําโรคอื่น ๆ ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยเสมอ

(๖) จัดให้มีระบบการป้องกันเหตุรําคาญจากกล่ิน เสียง แสง รังสี ความร้อน ส่ิงมีพิษ
ความส่ันสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(๗) ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๘ ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๕
โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เม่ือพ้น
กําหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพ่ือรับสัตว์คืนให้สัตว์นั้นตกเป็นขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลดอนดู่ แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์น้ัน หรือสัตว์อื่นหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกิน
สมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์น้ันตามควรแก่กรณีก่อนถึงกําหนดเวลา
ดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขาย หรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดู
สัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์

ในกรณีท่ีมิได้มีการขาย หรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหน่ึงและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์
คืนภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสําหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนดู่ ตามจํานวนที่ได้จ่ายจริงด้วย

ในกรณีที่ปรากฏว่า สัตว์ท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อ
ประชาชนให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได้

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ และปฏิบัติให้เป็นไป
ตามข้อบัญญัตินี้ในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้

ข้อ ๑๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติน้ี ต้องระวางโทษตามท่ีกําหนดไว้ในบทกําหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๑๑ บรรดาค่าธรรมเนียม ค่าปรับ รายได้อื่น ๆ ตามข้อบัญญัติน้ีให้เป็นรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลดอนดู่

ข้อ ๑๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอํา
นาจ ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
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(ลงชื่อ)..................................................
นายพิสุทธิ์ศักดิ์ ชุมนา

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) .............................................

(นายเฉลิมดิตถ์ หนูพรหม)

นายอําเภอหนองสองห้อง




