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ข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลดอยหล�อ 
เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล�อยสัตว� 

พ.ศ. ๒๕๕๗๑ 
   

 
โดยท่ีเป/นการสมควรปรับปรุงข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลดอยหล�อ เร่ือง 

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล�อยสัตว�ในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลดอยหล�อ เพ่ือให�สอดคล�องกับ
โครงสร�างขององค�การบริหารส�วนตําบลในป1จจุบัน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การ

บริหารส�วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหาร
ส�วนตําบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห�งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค�การบริหารส�วนตําบลดอยหล�อ โดยความเห็นชอบของสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลดอยหล�อและนายอําเภอดอยหล�อ จึงตราข�อบัญญัติขึ้นไว� ดังต�อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ข�อบัญญัติน้ีเรียกว�า “ข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลดอยหล�อ เร่ือง 

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล�อยสัตว� พ.ศ. ๒๕๕๗” 
 
ข�อ ๒  ข�อบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลดอยหล�อ ต้ังแต�เม่ือ

ได�ประกาศไว� โดยเปEดเผย ณ ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลดอยหล�อแล�ว ๓๐ วัน 
 
ข�อ ๓  บรรดาข�อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และคําสั่งอ่ืนใด ในส�วนท่ีได�ตราไว�แล�ว

ในข�อบัญญัติ หรือซึ่งขัดแย�งกับข�อบัญญัติน้ี ให�ใช�ข�อบัญญัติน้ีแทน 
 
ข�อ ๔  ให�ยกเลิกข�อบังคับตําบลดอยหล�อ เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงสัตว�หรือปล�อย

สัตว� พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
ข�อ ๕  ในข�อบัญญัติน้ี 
“สัตว�” หมายความว�า สัตว�ทุกชนิดไม�ว�าจะเป/นสัตว�เลี้ยง หรือสัตว�ปGา หรือสัตว�ชนิด

อ่ืน ๆ ท่ีคนสามารถนํามาเลี้ยงได� 
“การเลี้ยงสัตว�” หมายความว�า การมีสัตว�ไว�ในครอบครอง และดูแลเอาใจใส�

บํารุงรักษา ตลอดจนให�อาหารเป/นอาจิณ เพ่ือให�สัตว�น้ันเจริญเติบโตและมีชีวิตอยู�ได� 
“การปล�อยสัตว�” หมายความว�า การสละการครอบครองสัตว� หรือปล�อยให�อยู�นอก

สถานท่ีเลี้ยงสัตว� โดยปราศจากการควบคุม 
“เจ�าของสัตว�” หมายความรวมถึงผู�ครอบครองสัตว� 
“สถานท่ีเลี้ยงสัตว�” หมายความว�า คอกสัตว� กรงสัตว� ท่ีขังสัตว� หรือท่ีเลี้ยงสัตว�อ่ืน

ท่ีมีการควบคุมของเจ�าของสัตว� 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๒๔๙ ง/หน�า ๑๐๔/๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความว�า สถานท่ี หรือทางซึ่งมิใช�เป/นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช�ประโยชน�หรือใช�สัญจรได� 

“เจ�าพนักงานท�องถ่ิน” หมายความว�า นายกองค�การบริหารส�วนตําบลดอยหล�อ 
“เจ�าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว�า เจ�าพนักงานซึ่งได�รับการแต�งต้ังจาก

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขให�ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
“พนักงานเจ�าหน�าท่ี” หมายความว�า ผู�ซึ่งได�รับแต�งต้ังจากเจ�าพนักงานท�องถ่ินให�มี

อํานาจหน�าท่ีปฏิบัติการตามข�อบัญญัติน้ี 
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว�า อุจจาระ หรือป1สสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใด

ซึ่งเป/นสิ่งโสโครก หรือมีกลิ่นเหม็น 
 
ข�อ ๖  ให�องค�การบริหารส�วนตําบลดอยหล�อ เป/นเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว�หรือ

ปล�อยสัตว� ดังต�อไปน้ี 
(๖.๑) สุนัข 
(๖.๒) แมว 
(๖.๓) ช�าง 
(๖.๔) ม�า 
(๖.๕) โค 
(๖.๖) กระบือ 
(๖.๗) ไก� 
(๖.๘) เป/ดไล�ทุ�ง 
(๖.๙) แพะ 
(๖.๑๐) แกะ 
(๖.๑๑) สุกร 
(๖.๑๒) กวาง 
(๖.๑๓) สัตว�อ่ืน ๆ ตามท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินกําหนด 
 
ข�อ ๗  ห�ามเลี้ยงหรือปล�อยสัตว�ประเภท ช�าง ม�า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ เป/ด ไก� 

กวาง ในเขตพ้ืนท่ีต�อไปน้ีโดยเด็ดขาด 
(๗.๑) พ้ืนท่ีผังเมืองประกาศเป/นเขตพาณิชยกรรม และประชากรหนาแน�น 
(๗.๒) ผังเมืองประกาศเป/นเขตอนุรักษ� เพ่ือส�งเสริมเอกลักษณ�ศิลปวัฒนธรรมไทย 

การเลี้ยงสัตว�อ่ืนนอกจากประเภทท่ีระบุไว�ในวรรคต�น ให�กระทําได�ภายใต�ความเห็นชอบขององค�การ
บริหารส�วนตําบลดอยหล�อ แต�ห�ามมิให�ปล�อยสัตว�ออกนอกท่ีเลี้ยงสัตว� 

 
ข�อ ๘  การเลี้ยงสัตว�ประเภท ช�าง ม�า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ เป/ด ไก� สุนัข แมว 

นก กวาง นอกเขตพ้ืนท่ีท่ีระบุไว�ในข�อ ๗ น้ัน สามารถกระทําได� แต�ห�ามมิให�ปล�อยสัตว�น้ันออกนอกท่ี
เลี้ยงสัตว� และต�องปฏิบัติโดยเคร�งครัดดังน้ี 

(๘.๑) จํานวนสัตว�ต�องไม�มากเกินสมควร 
(๘.๒) การเลี้ยงสัตว�ต�องไม�ก�อมลภาวะและก�อเหตุรําคาญ 
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(๘.๓) ต�องไม�เป/นแหล�งเพาะพันธุ�และแพร�เช้ือโรคท่ีติดต�อจากสัตว�มาสู�คน 
การเลี้ยงสัตว�ดังกล�าว จะต�องอยู�ภายใต�เง่ือนไขตามข�อบัญญัติน้ี และตามคําแนะนํา

ของเจ�าหน�าท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลดอยหล�อโดยเคร�งครัด 
 
ข�อ ๙  การเลี้ยงสัตว� ต�องปฏิบัติการภายใต�มาตรการต�อไปน้ี 
(๑) สถานท่ีต้ัง 

(๑.๑) ต�องต้ังอยู�ในสถานท่ีที่ไม�ก�อเหตุรําคาญให�ผู�อยู�อาศัยใกล�เคียง 
(๑.๒) ต�องมีบริเวณเลี้ยงสัตว� ซึ่งก้ันเป/นสัดส�วน และให�อยู�ห�างเขตท่ีดิน

สาธารณะ ทางนํ้าสาธารณะ หรือท่ีดินต�างเจ�าของ และมีท่ีว�างอันปราศจากหลังคา หรือสิ่งใดปกคลุม
โดยรอบบริเวณเลี้ยงสัตว�น้ันไม�น�อยกว�า ๒๐ เมตร ทุกด�าน เว�นแต�ด�านท่ีมีแนวเขตท่ีดินติดต�อกับท่ีดิน
ของผู�เลี้ยงสัตว�ประเภทเดียวกัน 

(๒) อาคารและส�วนประกอบ 
(๒.๑) อาคาร ต�องเป/นอาคารเอกเทศและม่ันคงแข็งแรง มีลักษณะเหมาะแก�

การเลี้ยงสัตว�ประเภทน้ัน ๆ ไม�มีการพักอาศัยหรือประกอบกิจการอ่ืนใด 
(๒.๒) พ้ืน ต�องเป/นพ้ืนแน�น ไม�เฉอะแฉะ เว�นแต�การเลี้ยงสุกร พ้ืนจะต�องเป/น

คอนกรีต และมีความลาดเอียงพอสมควร เพ่ือให�นํ้าและสิ่งปฏิกูลไหลลงทางระบายนํ้าได�โดยสะดวก 
(๒.๓) หลังคา ต�องมีความสูงจากพ้ืนมากพอสมควร และมีช�องทางให�แสงสว�าง 

หรือแสงแดดส�องภายในอาคารอย�างท่ัวถึง 
(๒.๔) คอก ต�องมีการก้ันคอกเป/นสัดส�วนเหมาะสมกับจํานวนสัตว�ไม�ให�สัตว�อยู�

กันอย�างแออัด 
(๒.๕) การระบายอากาศ ต�องจัดให�มีการระบายอากาศถ�ายเทให�เพียงพอ 

(๓) การสุขาภิบาลท่ัวไป 
(๓.๑) การระบายนํ้า 

(๓.๑.๑) ต�องจัดให�มีรางระบายนํ้าโดยรอบอาคาร ให�มีความลาดเอียง
เพียงพอให�นํ้าไหลได�สะดวก 

(๓.๑.๒) นํ้าท้ิง ต�องมีการบําบัดก�อนระบายลงสู�ทางระบายนํ้า แหล�งนํ้า
สาธารณะหรือในท่ีเอกชน 

(๓.๒) การกําจัดมูลสัตว� 
(๓.๒.๑) ต�องเก็บกวาดมูลสัตว�เป/นประจําทุกวัน 
(๓.๒.๒) ต�องจัดให�มีท่ีกักเก็บมูลสัตว�โดยเฉพาะ ไม�ให�ส�งกลิ่นเหม็น อัน

เป/นเหตุรําคาญ และต�องไม�เป/นแหล�งเพาะพันธุ�แมลงหรือสัตว�นําโรค 
(๓.๓) การปQองกันเหตุเดือดร�อนรําคาญ 

(๓.๓.๑) ถ�ามีการสุมไฟไล�แมลงให�สัตว� ต�องไม�ให�เกิดเหตุเดือดร�อน
รําคาญแก�ผู�อยู�อาศัยใกล�เคียง 

(๓.๓.๒) ต�องปQองกันเสียงร�องของสัตว� ไม�ให�เป/นเหตุรําคาญแก�ผู�อยู�อาศัย
ใกล�เคียง 

(๓.๓.๓) สําหรับการเลี้ยงสัตว�ท่ีมีขน ตัวอาคารต�องสามารถปQองกันขน
ไม�ให�ปลิวฟุQงกระจายออกไปนอกสถานท่ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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(๓.๓.๔) ต�องควบคุมดูแลไม�ให�สัตว�ออกไปทําความเสียหายแก�ทรัพย�สิน 
หรือทําความเดือดร�อนรําคาญแก�ผู�อยู�ใกล�เคียง 

(๓.๔) การรักษาความสะอาด ต�องรักษาความสะอาดท่ีเลี้ยงสัตว�ให�สะอาดอยู�
เสมอ 

(๓.๕) การกําจัดซากสัตว� ให�ใช�วิธีเผา หรือฝ1ง เพ่ือปQองกันการเป/นแหล�ง
เพาะพันธุ�ของแมลงและสัตว�นําโรค และการก�อเหตุรําคาญจากกลิ่นเหม็น 

 
ข�อ ๑๐  เม่ือปรากฏว�าผู�ใดปล�อยสัตว�เลี้ยงไปในท่ีหรือทางสาธารณะอันเป/นการฝGา

ฝTนข�อบัญญัติน้ี ให�พนักงานท�องถ่ินหรือผู�ซึ่งได�รับการแต�งต้ังจากเจ�าพนักงานท�องถ่ินมีอํานาจจับและ
กักสัตว�น้ันไว�ได� โดยจะนําสัตว�ไปกักไว�ในท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินจัดไว� 

 
ข�อ ๑๑  ในระหว�างการจับหรือกักสัตว� หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต�อชีวิต ร�างกาย 

ทรัพย�สินของผู�อ่ืน หรือเกิดอุบัติเหตุอ่ืนใดต�อสัตว�น้ันก็ตาม องค�การบริหารส�วนตําบลดอยหล�อไม�ต�อง
รับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น ตลอดจนค�าเสียหายหรือค�าใช�จ�ายใด ๆ ให�ตกเป/นภาระของเจ�าของหรือผู�
ครอบครองสัตว�น้ัน 

 
ข�อ ๑๒  เม่ือได�จับสัตว�และนําสัตว�มากักขังไว�ตามข�อ ๑๐ เจ�าพนักงานท�องถ่ินจะ

ประกาศให�เจ�าของสัตว�ทราบ และให�มารับสัตว�ภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแต�ได�จับสัตว�มากักไว� โดย
จะประกาศท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลดอยหล�อ หรือท่ีเปEดเผย เม่ือพ�นกําหนด ๓๐ วันแล�วไม�
มีผู�ใดมาแสดงตัวเป/นเจ�าของสัตว� ให�สัตว�น้ันตกเป/นขององค�การบริหารส�วนตําบลดอยหล�อทันที และ
ให�พนักงานท�องถ่ินมีอํานาจจัดการขายหรือขายทอดตลาดได�ทันที 

 
ข�อ ๑๓  กรณีท่ีการกักสัตว�อาจเกิดอันตรายแก�สัตว�น้ันหรือสัตว�อ่ืน หรือต�องเสีย

ค�าใช�จ�ายเกินสมควร เจ�าพนักงานท�องถ่ินจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดก�อนกําหนด ๓๐ วันก็ได� 
เงินท่ีได�จากการขายเม่ือหักค�าใช�จ�ายในการขายและเลี้ยงดูสัตว�แล�ว ให�เก็บรักษาเงินน้ันแทนสัตว�กรณี
ท่ีสัตว�น้ันตาย หรือเจ็บปGวย หรือไม�ควรจําหน�ายต�อไป หรือเป/นโรคติดต�อท่ีอาจเป/นอันตรายต�อ
ประชาชน เม่ือสัตวแพทย�ได�ตรวจสอบและได�ให�ความเห็นเป/นหนังสือแล�ว เจ�าพนักงานท�องถ่ินมี
อํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได� 

 
ข�อ ๑๔  ในกรณีท่ีเจ�าของสัตว�มารับสัตว�คืนไปจากท่ีกักสัตว�องค�การบริหารส�วน

ตําบลดอยหล�อภายในกําหนดเวลา เจ�าของสัตว�ต�องเสียค�าปรับและค�าเลี้ยงดูสัตว� ดังต�อไปน้ี 
(๑) ช�าง ค�าปรับเชือกละไม�เกิน ๓๐๐.- บาท 
(๒) ม�า โค กระบือ ค�าปรับตัวละไม�เกิน ๕๐.- บาท 
(๓) สุกร แพะ แกะ สุนัข กวาง ค�าปรับตัวละไม�เกิน ๓๐.- บาท 
(๔) สัตว�อ่ืน ๆ ค�าปรับตัวละไม�เกิน ๒๐.- บาท 
เจ�าของสัตว�ต�องเสียค�าใช�จ�ายสําหรับการเลี้ยงสัตว�ให�แก�องค�การบริหารส�วนตําบล

ดอยหล�อตามจํานวนท่ีได�จ�ายจริง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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ข�อ ๑๕  ผู�ใดฝGาฝTนข�อบัญญัติน้ีในข�อหน่ึงข�อใด มีความผิดตามมาตรา ๗๓ วรรคสอง 
แห�งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ต�องระวางโทษปรับไม�เกินหน่ึงพันบาท 

 
ข�อ ๑๖  ให�นายกองค�การบริหารส�วนตําบลดอยหล�อเป/นผู�รักษาการให�เป/นไปตาม

ข�อบัญญัติน้ี และให�มีอํานาจสั่งการเพ่ือให�เป/นไปตามข�อบัญญัติ 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ว�าท่ีร�อยตรี สุรพงค�  กาบวัง 

นายกองค�การบริหารส�วนตําบลดอยหล�อ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู�จัดทํา 
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

 
ปริญสินีย�/ผู�ตรวจ 

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


