
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเตย 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเตย  วาดวยการควบคุมการเล้ียง 

หรือปลอยสัตว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลเตย  โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลเตย 

และนายอําเภอมวงสามสิบ  จึงไดตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเตย  เรื่อง  การควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเตย  ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓ บรรดาขอบัญญตัิ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔ ขอบัญญัตินี้  มิใหใชบังคับแก 

 (๑) การเล้ียงและปลอยสัตวของทางราชการ 

 (๒) การเล้ียงสัตวของผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ขอ  ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

 “สัตว”  หมายถึง  สุนัขและแมว 

 “การเล้ียงสัตว”  หมายถึง  การมีสัตวไวในครอบครอง  และดูแลเอาใจใสบํารุงรักษา 

ตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ 

 “การปลอยสัตว”  หมายถึง  การสละการครอบครอง  หรือปลอยใหอยูนอกสถานที่เล้ียง 

โดยปราศจากการควบคุม 

 “เจาของสัตว”  หมายถึง  ผูครอบครองสัตว  แตไมรวมถึงผูใหอาหารสัตวเปนประจํา 

้หนา   ๑๓๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 “สถานท่ีเล้ียงสัตว”  หมายถึง  กรง  ท่ีขัง  หรือท่ีเล้ียงอื่นท่ีมีการควบคุมของเจาของสัตว 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายถึง  สถานที่หรือทางซึ่งไมใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรรวมกันได 

 “ส่ิงปฏิกูล”  หมายถึง  อุจจาระหรือปสสาวะและส่ิงอื่นใด  ซึ่งเปนส่ิงโสโครกมีกล่ินเหม็น 

  “สัตวควบคุมพิเศษ”  หมายถึง 

 (๑) สุนัขสายพันธุที่ดุราย  เชน  ร็อตไวเลอร  (Rottweiller)  พิทบูลเทอเรีย  (Pitbull  terrier)   

บูลเทอเรีย  (Bullterrier)  บางแกว  โดเบรแมน  ฟลา  อัลเซเชี่ยน  (เยอรมันเชฟเพิรด)  มาสทิสต  เชาเชา   

อลาสกัน  มารามิวท  หรือสายพันธุท่ีใกลเคียงกันกับท่ีกลาวมาทั้งหมด  หรือลูกผสมสายพันธุดังกลาว 

  (๒) สัตวที่มีประวัติทํารายคนหรือพยายามทํารายคน  โดยมีหลักฐานการแจงความ 

ตอเจาหนาทีตํารวจ 

 (๓) สัตวที่มีพฤติกรรมไลทํารายคนหรือสัตว  โดยปราศจากการย่ัวยุ 

 (๔) สัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

 “การขึ้นทะเบียน”  หมายถึง  การนําเสนอเอกสารเกี่ยวกับสุนัขหรือแมวที่จดทะเบียนไว

แลวแจงตอพนักงานเจาหนาที่เพ่ือบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐาน 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายถึง  นายกองคการบริหารสวนตําบลเตย 

 “พนักงานเจาหนาที่”  หมายถึง  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งไดรับแตงตั้ง 

จากเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายถึง  เจาพนักงานซึ่งแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลรักษาการตามขอบัญญัติ  และใหมีอํานาจออกขอบังคับ   

ระเบียบ  คําส่ัง  ประกาศ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ  ๗ หามมิใหผูใดปลอยสัตวในที่ทางสาธารณะ  หรือในที่อื่นใดที่เจาพนักงานทองถิ่น 

ประกาศกําหนดโดยเด็ดขาด 

้หนา   ๑๓๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว  ใหพ้ืนที่ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบล 

เปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังนี้ 

 (๑) ใหพ้ืนที่ดังตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตว  โดยเด็ดขาด 

  (๑.๑) พ้ืนที่ผังเมืองประเทศเปนเขตพาณิชยกรรมเขตประชากรหนาแนน 

  (๑.๒) สถานที่ทองเที่ยว 

  (๑.๓) สวนสาธารณะ 

 (๒) ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียงสัตวเกินจํานวนที่กําหนด  ดังนี้ 

  (๒.๑) พ้ืนที่นอกจากท่ีระบุใน  (๑)  (๑.๑)  เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตว   

ประเภทสุนัขและแมว  เกินจํานวน  ๕  ตัว  หรือไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

หมวด  ๒ 

การจดทะเบียนสัตว 

ขอ ๙ ในการจดทะเบียนสัตวใหเจาของบานหรือเจาของสัตวที่ครอบครองสัตวเปนระยะเวลา   

ไมนอยกวา  ๖๐  วันขึ้นไป  ย่ืนคําขอใบรับรองการจดทะเบียน  และขึ้นทะเบียนสัตวตอพนักงานเจาหนาที่ 

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเตย  หรือสถานที่ใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ  ๑๐ ในกรณีที่สัตวตายหรือไดพบสัตวท่ีตายแลว  เจาของบานหรือเจาของสัตวมีหนาที่ 

ตองแจงการตาย  หรือพบสัตวที่ตายตอพนักงานเจาหนาท่ีตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดภายใน  ๓๐  วัน 

นับแตวันที่สัตวตายหรือพบสัตวที่ตาย  เพ่ือปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ตอไป 

กรณีที่สัตวพนไปจากการครอบครองของเจาของสัตว  เชน  หาย  ยกสัตวใหบุคคลอื่น  เปนตน   

เจาของสัตวมีหนาท่ีตองแจงตอพนักงานเจาหนาท่ีตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดภายใน  ๙๐  วัน 

นับแตวันที่สัตวพนการครอบครอง 

หมวด  ๓ 

การควบคมุการเล้ียงหรือปลอยสัตว 

ขอ  ๑๑ ในการเล้ียงสัตวใหเจาของสัตวมีหนาท่ีตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ตองนําสัตวท่ีมีอายุ  ๒ - ๔  เดือน  ไปฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบาเปนครั้งแรก 

และตองนําสัตวไปฉีดวัคซีนครั้งตอไปตามที่กําหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 

้หนา   ๑๓๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 (๒) จัดสถานที่เล้ียงตามความเหมาะสมของสัตว  โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิต 

ของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศท่ีเพียงพอ  มีระบบการระบายน้ํา  และการกําจัดส่ิงปฏิกูล 

ใหถูกสุขลักษณะดังนี้  ตามประกาศของพนักงานเจาหนาที่ 

กรณีเปนสัตวควบคมุพิเศษจะตองเล้ียงในสถานที่หรอืกรงที่สัตวไมสามารถเขาถึงบคุคลภายนอก   

และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสามารถเห็นไดอยางชัดเจน 

 (๓) ควบคุมดูแลสัตวมิใหกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกผูอื่น 

 (๔) รักษาสถานที่เล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปนประจํา   

ไมปลอยใหเปนท่ีสะสมหมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นหรือแหลงเชื้อโรคที่เปนอันตราย 

 (๕) ตองรับผิดชอบตอความเปนอยูของสัตวใหดํารงชีวิตอยูอยางปกติ  หากเจาของสัตว 

ไมสามารถเล้ียงดูไดเปนการชั่วคราว  ตองจัดใหมีผูดูแลความเปนอยูของสัตวใหเปนปกติ 

 (๖) จัดใหมีการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคในสัตว  เพ่ือปองกันอันตรายจากเชือ้โรคท่ีเกดิ 

จากสัตวใหเล้ียงสัตวภายในสถานที่ของตน  ไมปลอยใหสัตวออกนอกสถานที่เล้ียงสัตวโดยปราศจากการควบคมุ   

กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเล้ียงในสถานที่  หรือกรงที่บุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตว  และมีปายเตือน 

ใหระมัดระวังไวอยางชัดเจน 

 (๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ 

ขอ  ๑๒ ใหเจาของสัตวมีหนาท่ีตองกําจัดส่ิงปฏิกูลอันเกิดจากสัตวของตนในที่หรือทางสาธารณะ 

 ขอ  ๑๓ เมื่อมีกรณีสงสัยหรือพบวาสัตวที่ตนเล้ียงไวมีอาการเปนโรค  เชน  อาการดุราย   

วิ่งเพนพาน  กัดส่ิงที่ขวางหนา  หรือเซื่องซึม  ซุกตัวในท่ีมืด  ปากอา  ล้ินหอยแดงคลํ้า  น้ําลายไหล  เดินโซเซ   

ตัวแข็ง  ขาออนเปล้ีย  เจาของสัตวมีหนาที่ตองแจงตอพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ภายใน  ๒๔  ชั่วโมง 

 เมื่อสัตวซึ่งปรากฏอาการตามวรรคหนึ่ง  กัดหรือทํารายบุคคลใด  ใหเจาของท่ีเปนผูครอบครองสัตว 

จับสัตวนั้นกักขังเพ่ือสังเกตอาการไมนอยกวา  ๑๐  วัน  และแจงอาการสัตวตอเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือพนักงานเจาหนาที่  หรือสัตวแพทยของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด/อําเภอทราบ 

เมื่อสัตวซึ่งปรากฏอาการตามวรรคหนึ่ง  ตายหรือสงสัยจะเปนโรค  เจาของสัตวตองแจง 

เจาพนักงานทองถิ่น  หรือพนักงานเจาหนาที่  หรือสัตวแพทย  ของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด/อําเภอ   

เพ่ือตรวจหาโรคสัตว 

้หนา   ๑๓๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๑๔ บุคคลใดใหอาหารสัตวเปนประจําหรือครั้งคราว  มีหนาท่ีสังเกตอาการสัตว   

หากปรากฏกรณีสงสัยวาสัตวดังกลาว  มีอาการตามขอ  ๑๓  วรรคหนึ่ง  บุคคลดังกลาวมีหนาท่ีตองแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่น  หรือพนักงานเจาหนาที่ภายใน  ๒๔  ชั่วโมง 

ขอ  ๑๕ เมื่อสัตวตายเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวใหถูกสุขลักษณะเพ่ือปองกันมิใหเปน 

แหลงเพาะเชื้อโรค  เพาะพันธุแมลงหรือพาหะนําโรค  โดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญและไมใหเกิด 

การปนเปอนในแหลงน้ํา 

ขอ  ๑๖ เมื่อสัตวที่เล้ียงไว  มีอาการโรคสัตว  หรือเปนโรคสัตว  หรือถูกสัตวซึ่งเปนโรคกัด 

หรือทําราย  เจาของสัตวมีหนาที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่  หรือสัตวแพทย  

ของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด/อําเภอ 

ขอ  ๑๗ เจาของสัตวมีหนาที่ตองอํานวยความสะดวก  หรือไมกระทําการใดอันเปนการขัดขวาง 

การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ี  และหามมิใหบุคคลใด 

ขัดขวางการจับสัตวที่ไมมีเจาของในที่สาธารณะ  ท้ังนี้  ใหเจาของสัตวหรือบุคคลอื่นใดมีหนาท่ีใหขอมูลสัตว 

ที่สงสัยวาจะเปนโรคสัตว 

ขอ  ๑๘ เมื่อมีประกาศเขตระบาดโรคสัตวหรือประกาศเขตโรคสัตวชั่วคราว  หามมิใหผูใด 

เคล่ือนยายสัตวหรือซากสัตวภายใน  และเขา - ออกในเขตองคการบริหารสวนตําบลเตย  เวนแตไดรับอนุญาต 

เปนหนังสือจากสัตวแพทยของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด/สํานักงานปศุสัตวอําเภอ  หรือเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือพนักงานเจาหนาที่ 

ขอ  ๑๙ ผูใดนําสัตวออกนอกสถานที่เล้ียงตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) ควบคุมสัตวดวยอุปกรณ ท่ีแข็งแรงพอที่จะหยุดย้ังมิ ให สัตวทํารายผูอื่น 

หรือทําความเสียหายแกส่ิงของสาธารณะหรือผูอื่นไดอยางทันทวงที 

 (๒) กรณีที่เปนสัตวควบคุมพิเศษ  ตองสวมใสอุปกรณครอบปากและสายลากจูง 

ที่แข็งแรง  และจับสายลากจูงสัตวจากตัวสัตวไมเกิน  ๕๐  เซนติเมตร 

หมวด  ๔ 

อํานาจหนาทีข่องเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๒๐ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ 

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจของ 

องคการบริหารสวนตําบลเตย  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

้หนา   ๑๓๕

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ  ๒๑ ผูใดฝาฝนขอหามหรือขอควรปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  ตองระวางโทษตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

หากการฝาฝนขอหามหรือขอควรปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  แตมิไดเปนความผิดตามพระราชบัญญัติ 

สาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ตองระวางโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๘  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

สด  มุระภา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเตย 

้หนา   ๑๓๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖


