
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 
เรื่อง   การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอ่ยสัตว ์

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว  ว่าด้วยการควบคุม 

การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๖๐  (ฉบับที่  ๓)  องค์การบริหาร 

ส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว  

และนายอ าเภอแม่ลาว  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑ ขอ้บัญญัตินี้เรยีกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว  เรื่อง  การควบคุม 

การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ข้อ  ๒ ข้อบัญญัตินี้ใหใ้ช้บังคับในองค์การบรหิารส่วนต าบลจอมหมอกแกว้  เมื่อพ้นก าหนดสิบห้าวัน 

นับแต่วันปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 

ข้อ  ๓ บรรดาข้อบัญญตัิ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ไดต้ราไว้แล้ว 

ในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 

 “สัตว์”  หมายความว่า  สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าหรือสัตว์ชนิดอื่น ๆ   

 “การเลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลให้สัตว์นั้นเจริญเติบโต  

และมีชีวิตอยู่ได้เพ่ือไว้ขายหรือการค้าหรือเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจหรือเป็นงานอดิเรกการมีสัตว์ไว้  

ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่บ ารุงรักษา  ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 

 “การปล่อยสัตว์”  หมายความว่า  การสละการครอบครองสัตว์  หรือปล่อยให้อยู่นอก 

สถานที่เลี้ยงสัตว์โดยปราศจากการควบคุม 

้หนา   ๑๕๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๒๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๔



 “เจ้าของสัตว์”  หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 

 “สถานที่เลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  คอกสัตว์  กรงสัตว์  ที่ขังสัตว์  หรือสถานที่ 

ในลักษณะอื่นที่มีการควบคุมของเจ้าของสัตว์ 

 “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน 

สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

 “เจ้าพนักงานท้องถิน่”  หมายความวา่  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 

 “เจ้ าพนั ก งานส าธารณ สุ ข ”  ห ม ายความ ว่ า   เจ้ าพนั ก งาน ซึ่ ง ได้ รั บ แต่ งตั้ งจ าก 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 ข้อ  ๕ ห้ามมิให้มีการเลี้ยงสัตว์ชนิดหรือประเภทเหล่านี้ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล

จอมหมอกแก้วโดยเด็ดขาด  ได้แก่ 

 (๑) งูพิษและงูที่อาจเกิดอันตรายแก่คนและสัตว์เลี้ยง 

 (๒) ปลาปิรันยา 

 (๓) คางคกไฟ 

 (๔) สัตว์ดุร้ายต่าง ๆ   

 (๕) สัตว์มีพิษร้ายอื่น ๆ   

 (๖) สัตว์ต้องห้ามตามกฎหมายอื่น ๆ   

ข้อ  ๖ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 

ในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์  ให้ พ้ืนที่ในเขตอ านาจขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลจอมหมอกแก้วเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  ดังนี้ 

 (๑) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ประเภทช้าง  ม้า  โค  กระบือ   

สุกร  แพะ  แกะ  สุนัข  หรือสัตว์อื่น ๆ  โดยเด็ดขาด 

  (๑.๑) สถานที่ราชการในการดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลจอมหมอกแก้ว  และสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว 

  (๑.๒) สถานที่ราชการหรือหน่วยราชการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว   

เช่น  โรงเรียน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจอมหมอกแก้ว  เป็นต้น 

้หนา   ๑๕๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๒๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๔



  (๑.๓) ในพ้ืนที่สาธารณะ  เช่น  บริเวณถนนสาธารณะทุกสาย  วัด  โรงเรียน   
ศาลาประจ าหมู่บ้าน 

 (๒) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ประเภทช้าง  ม้า  โค  กระบือ   
สุกร  แพะ  แกะ  สุนัข  แมว  เป็ด  ไก่  หรือสัตว์อื่น ๆ  ต้องอยู่ภายใต้มาตรการ  ดังนี้ 

  (๒.๑) สถานที่เลี้ยงสัตว์ดังต่อไปนี้ต้องมีระยะห่างในระยะที่ไม่ก่อให้เกิดความร าคาญ   
ต่อชุมชนหรือครัวเรือนใกล้เคียง 

   (๒.๑.๑) ช้าง  ม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  น้อยกว่า  ๒๐  ตัว 
   (๒.๑.๒) สุกร  น้อยกว่า  ๕  ตัว  (ไม่รวมสุกรแม่พันธุ์) 
   (๒.๑.๓) สุนัข  แมว  น้อยกว่า  ๕  ตัว 
   (๒.๑.๔) เป็ด  ไก่  หรือสัตว์อื่น ๆ  น้อยกว่า  ๑๐๐  ตัว 
  (๒.๒) สถานที่เลี้ยงสัตว์ดังต่อไปนี้ต้องมีระยะห่างจากชุมชนหรือครัวเรือนใกล้เคียง   

ไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร 
   (๒.๒.๑) ช้าง  ม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  ตั้งแต่  ๒๐ - ๕๐  ตัว 
   (๒.๒.๒) สุกร  ตั้งแต่  ๕ - ๒๐  ตัว  (รวมสุกรแม่พันธุ์ไม่เกิน  ๕  ตัว) 
   (๒.๒.๓) สุนัข  แมว  ตั้งแต่  ๕ - ๒๐  ตัว 
   (๒.๒.๔) เป็ด  ไก่  หรือสัตว์อื่น ๆ  ตั้งแต่  ๑๐๐ - ๕๐๐  ตัว 
  (๒.๓) สถานที่เลี้ยงสัตว์ดังต่อไปนี้ต้องมีระยะห่างจากชุมชนหรือครัวเรือนใกล้เคียง   

ไม่น้อยกว่า  ๑  กิโลเมตร 
   (๒.๓.๑) ช้าง  ม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  ตั้งแต่  ๕๑  ตัวขึ้นไป 
   (๒.๓.๒) สุกร  ตั้งแต่  ๒๑  ตัวขึ้นไป 
   (๒.๓.๓) สุนัข  แมว  ตั้งแต่  ๒๑  ตัวขึ้นไป 
   (๒.๓.๔) เป็ด  ไก่  หรือสัตว์อื่น ๆ  ตั้งแต่  ๕๐๑  ตัวขึ้นไป 
 (๓) นอกจากจะต้องเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว  เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์   

และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
  (๓.๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตวท์ี่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิด   

ของสัตว์และมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์  มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ   
มีระบบการระบายน้ าและบ าบัดของเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกสุขลักษณะ 

้หนา   ๑๕๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๒๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๔



  (๓.๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตวใ์ห้สะอาดอยู่เสมอ  จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ   

เป็นประจ าไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

  (๓.๓) เจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะและเมื่อสัตว์ตายลง   

จะต้องก าจัดซากสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ  เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค  ทั้งนี้   

โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญจากกลิ่น  ควัน  และไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ า 

  (๓.๔) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์  เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค   

ที่เกิดจากสัตว์   

  (๓.๕) ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่ เลี้ยงสัตว์  โดยปราศจากการควบคุม   

กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ ถึงตัวสัตว์และมีป้ายเตือน   

ให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน  กรณีมีความจ าเปน็จะต้องน าสัตว์ดุร้ายออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์   

จะต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมหรือมีสายลากจูงผูกควบคุมสัตว์เอาไว้ด้วยทุกครั้ง 

  (๓.๖) ไม่เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเป็นเขตห้ามเลี้ยงสัตว์ 

  (๓.๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุร าคาญต่อผู้อื่น 

  (๓.๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  ค าสั่ง 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้งข้อบังคับ  ระเบียบ  และค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว  

 ข้อ  ๗ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ  ๖   

โดยไม่ปรากฏเจ้าของ  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน  

เมื่อพ้นก าหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพ่ือรับสัตว์คืนให้ สัตว์นั้นตกเป็นของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแกว้แต่ถา้การกักสัตวไ์วอ้าจกอ่ให้เกดิอันตรายแกสัตว์นั้นหรือสัตว์อื่น 

หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณี 

ก่อนถึงก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขาดทอดตลาด 

และค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 

ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน  

ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว  ตามจ านวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 

้หนา   ๑๖๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๒๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๔



ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 

ข้อ ๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ 

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอ านาจของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้ว  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

ข้อ ๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษ   

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ข้อ  ๑๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอมหมอกแก้วเป็นผู้รักษาการให้ เป็นไป 

ตามข้อบัญญตัินี ้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่ง  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๔  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เสวศ  สมบูรณ ์

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลจอมหมอกแกว้ 

้หนา   ๑๖๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๒๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๔


