
 

หลกัการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
เร่ือง การควบคุมการเลีย้งหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๑ 

--------------------------------------------------- 
 

หลกัการ 
  เพื่อเป็นการสมควรก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการควบคุมการเล้ียงและปล่อยสัตว ์เพื่อมิให้
ก่อใหเ้กิดเหตุร าคาญและป้องกนัโรคติดต่อจากสัตวสู่์คนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกอก จึงไดจ้ดัท า
ขอ้บญัญติัการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว ์พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 

เหตุผล 

ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก เป็นชุมชนท่ีมีขนาดใหญ่ มีการขยายตัว                     
อยา่งรวดเร็ว และมีการเล้ียงสุนขัและแมวเป็นจ านวนมาก ซ่ึงในบางคร้ังเจา้ของสุนขัและแมวยงัไม่มีความตระหนกั
ในเร่ืองการดูแล รักษา เล้ียงดูและการควบคุมการปล่อยสุนขัและแมว ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาสุนขักดัท าร้ายผูอ่ื้นท่ีมิใช่
เจา้ของ หรืออาจเกิดโรคติดต่อจากสุนขัหรือแมวสู่คนเพื่อเป็นการดูแลรักษาสุขภาวะความเป็นอยูข่องประชาชนใน
เขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกอกให้ดีข้ึน ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวกบัเหตุเดือดร้อนจากการเล้ียงสัตว ์
ควบคุมโรคระบาด มลภาวะและสภาพแวดลอ้มเป็นพิเศษและก าหนดมาตรการในการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อย
สุนขัและแมว จึงไดต้ราขอ้บญัญติัเร่ืองน้ีข้ึน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
ข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 

เร่ือง การควบคุมการเลีย้งหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
  โดยท่ีเป็นการสมควรตราขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกอก วา่ดว้ยการควบคุมการ
เล้ียงหรือปล่อยสัตว ์ข้ึนบงัคบัใช ้
 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ประกอบกบัมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล            
โนนกอก และนายอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จึงตราขอ้บญัญติัข้ึนไว ้ดงัต่อไปน้ี  
 
  ขอ้ ๑ ขอ้บญัญติัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกอก เร่ือง การควบคุมการ
เล้ียงหรือปล่อยสัตว ์พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 
  ขอ้ ๒ ขอ้บญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกอก เม่ือพน้ก าหนดเวลา ๗ วนั 
นบัแต่วนัประกาศโดยเปิดเผย ณ ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกอก  
 
  ขอ้ ๓ บรรดาขอ้บญัญติั ประกาศ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีไดต้รา          
ไวแ้ลว้ในขอ้บญัญติัน้ี หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัขอ้บญัญติัน้ี ใหใ้ชข้อ้บญัญติัน้ีแทน 
 
  ขอ้ ๔ ในขอ้บญัญติัน้ี มิใหใ้ชบ้งัคบัแก่ 

(๑) การเล้ียงและปล่อยสัตวข์องทางราชการ 
(๒) การเล้ียงสัตวข์องผูไ้ดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

   
  ขอ้ ๕ ในขอ้บญัญติัน้ี 
              “สัตว”์ หมายถึง สุนขัและแมว 

 “การเล้ียงสัตว”์ หมายถึง การมีสัตวไ์วใ้นครอบครองและดูแลเอาใจใส่บ ารุงรักษาตลอดจน
ใหอ้าหารเป็นอาจิณ 

“การปล่อยสัตว”์ หมายถึง การสละการครอบครองหรือปล่อยใหอ้ยูน่อกสถานท่ีเล้ียงโดย
ปราศจากการควบคุม 

“เจา้ของสัตว”์ หมายถึง ผูค้รอบครองสัตว ์แต่ไม่รวมถึงผูใ้หอ้าหารสัตวเ์ป็นประจ า 
“สถานท่ีเล้ียงสัตว”์ หมายถึง กรงสัตว ์ท่ีขงั หรือสถานท่ีเล้ียงอ่ืนท่ีมีการควบคุมของเจา้ของ

สัตว ์



๓ 
 “ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายถึง สถานท่ีหรือทางซ่ึงไม่ใช่เป็นของเอกชนและประชาชน

สามารถใชป้ระโยชน์หรือใชส้ัญจรร่วมกนัได ้ 
“ส่ิงปฏิกูล” หมายถึง อุจจาระหรือปัสสาวะและส่ิงอ่ืนใดซ่ึงเป็นส่ิงโสโครกมีกล่ินเหม็น 

            “สัตวค์วบคุมพิเศษ” หมายถึง 
                             (๑) สุนขัสายพนัธ์ุท่ีดุร้าย เช่น ร็อตไวเลอร์ (Rottweiller) , พิทบูลเทอเรีย (Pitboull terrier) 
บลูเทอเรีย (Bullterrier), บางแกว้, โดเบอร์แมน, ฟิล่า, อลัเซเช่ียน (เยอรมนัเซฟเพิร์ด), มาสทิสต,์ เชาเชา, อลาสกนั 
มารามิวท ์หรือสายพนัธ์ุท่ีใกลเ้คียงกนักบัท่ีกล่าวมาทั้งหมดหรือลูกผสมสายพนัธ์ุดงักล่าว 
                             (๒) สัตวท่ี์มีประวติัท าร้ายคนหรือพยายามท าร้ายคน โดยมีหลกัฐานการแจง้ความต่อ
เจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
                            (๓) สัตวท่ี์มีพฤติกรรมไล่ท าร้ายคนหรือสัตว ์โดยปราศจากการย ัว่ย ุ
                         (๔) สัตวท่ี์เจา้พนกังานทอ้งถ่ินประกาศก าหนด 
                                    “การข้ึนทะเบียน” หมายถึง การน าเอกสารเก่ียวกบัสุนขัหรือแมวท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้แจง้ต่อ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีเพื่อบนัทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐาน 
                                    “เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน” หมายถึง นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
                                    “พนกังานเจา้หนา้ท่ี” หมายถึง ขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งจากเจา้
พนกังานทอ้งถ่ินเพื่อปฎิบติัการใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติั/ขอ้บญัญติั 
                                   “เจา้พนกังานสาธารณสุข” หมายถึง เจา้พนกังานซ่ึงไดรั้บแต่งตงัใหป้ฎิบติัการตามขอ้บญัญติั
น้ี และใหมี้อ านาจออกขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ เพื่อปฎิบติัการให้เป็นไปตามขอ้บญัญติั 
 
         ขอ้ ๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก เป็นผูรั้กษาการตามขอ้บญัญติัน้ี และให้มี
อ านาจออกขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามขอ้บญัญติัน้ี 
 

หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

 
                       ขอ้ ๗ หา้มมิให้ผูใ้ดปล่อยสัตวใ์นท่ีหรือทางสาธารณะ หรือในท่ีอ่ืนใดท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ประกาศก าหนดโดยเด็ดขาด 
 

ขอ้ ๘ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด ารงชีพของประชาชน 
ในทอ้งถ่ินหรือเพื่อป้องกนัอนัตรายจากเช้ือโรคท่ีเกิดจากสัตว ์ให้พื้นท่ีในเขตอ านาจขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
โนนกอกเป็นเขตควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตวด์งัน้ี  
 
 
 



๔ 
 
                            (๑) ใหพ้ื้นท่ีต่อไปน้ีเป็นเขตหา้มเล้ียงหรือปล่อยสัตวโ์ดยเด็ดขาด 
                                     (๑.๑) ทางเทา้ ทางสาธารณะ ตลาดสาธารณะเป็นเขตหา้มเล้ียงหรือปล่อยสัตวป์ระเภท 
สุนขัและแมว โดยเด็ดขาด 
                                    (๑.๒) ตามท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ประกาศเป็นคร้ังคราว 
                            (๒) ใหพ้ื้นท่ีต่อไปน้ีเป็นเขตหา้มเล้ียงหรือปล่อยสัตวเ์กินจ านวนท่ีก าหนดดงัน้ี      
                                    (๒.๑) ในท่ีเอกชน บา้นเรือนของประชาชนในต าบลโนนกอกเป็นเขตหา้มเล้ียงหรือปล่อย
สัตวป์ระเภทสุนขั เกินจ านวน    5    ตวั  ประเภทแมว เกินจ านวน    5    ตวั 
                           

หมวด  ๒ 
การจดทะเบียนสัตว์ 

 
                   ขอ้ ๙ ในการจดทะเบียนสัตว ์ใหเ้จา้ของบา้นหรือเจา้ของสัตวท่ี์ครอบครองสัตวเ์ป็นระยะเวลา            
ไม่นอ้ยกวา่ ๖๐ วนัข้ึนไป ยืน่ค  าขอใบรับรองการจดทะเบียนและข้ึนทะเบียนสัตวต่์อพนกังานเจา้หนา้ท่ี ท่ีส านกังาน 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกอกหรือสถานท่ีใดตามท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนด 
 

ขอ้ ๑๐ ในกรณีท่ีสัตวต์ายหรือไดพ้บสัตวท่ี์ตายแลว้ เจา้ของบา้นหรือเจา้ของสัตวมี์หนา้ท่ีตอ้งแจง้
การตายหรือพบสัตวท่ี์ตายต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีตามแบบท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนด ภายใน ๓๐ วนันบัแต่วนัท่ี
สัตวพ์น้ไปจากการครอบครอง 
 

หมวด ๓ 
การควบคุมการเลีย้งหรือปล่อยสัตว์ 

 
ขอ้ ๑๑ ในการเล้ียงสัตว ์ให้เจา้ของสัตวมี์หนา้ท่ีตอ้งปฎิบติัต่อไปน้ี 

                               (๑) ตอ้งน าสัตวท่ี์มีอายุระหวา่ง ๒-๓ เดือน ไปฉีดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้เป็นคร้ังแรก
และตอ้งน าสัตวไ์ปฉีดวคัซีนคร้ังต่อไปตามท่ีก าหนดในใบรับรองการฉดัวคัซีน 
                               (๒) จดัสถานท่ีเล้ียงตามความเหมาะสมของสัตวโ์ดยมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตวมี์
แสงสวา่งและการระบายอากาศท่ีเพียงพอ มีระบบการระบายน ้าและการก าจดัส่ิงปฏิกูลใหถู้กสุขลกัษณะทั้งน้ีตาม
ประกาศของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
                                กรณีเป็นสัตวค์วบคุมพิเศษจะตอ้งเล้ียงในสถานท่ี หรือกรงท่ีสัตวไ์ม่สามารถเขา้ถึง
บุคคลภายนอกได ้และมีป้ายเตือนให้ระมดัระวงัโดยสามารถสังเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
                               (๓) ควบคุมดูแลสัตวมิ์ใหก่้อเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผูอ่ื้น 
                               (๔) รักษาสถานท่ีเล้ียงสัตวใ์หส้ะอาดอยูเ่สมอ จดัเก็บส่ิงปฏิกูลใหถู้กสุขลกัษณะเป็นประจ า 
ไม่ปล่อยใหเ้ป็นท่ีสะสมจนเกิดกล่ินเหมน็ หรือแหล่งเช้ือโรคท่ีเป็นอนัตราย 



๕ 
                               (๕) ตอ้งรับผดิชอบต่อความเป็นอยูข่องสัตวใ์หด้ ารงชีวิตอยา่งปกติ หากเจา้ของสัตวไ์ม่สามารถ
เล้ียงดูสัตวไ์ดเ้ป็นการชัว่คราว ตอ้งจดัใหมี้ผูดู้แลความเป็นอยูข่องสัตวใ์ห้เป็นปกติ 
                                (๖) จดัใหมี้การเสริมสร้างภูมิคุม้กนัโรคในสัตว ์เพื่อป้องกนัอนัตรายจากเช้ือโรคท่ีเกิดจากสัตว ์
                                (๗) ให้เล้ียงสัตวภ์ายในสถานท่ีของตน ไม่ปล่อยใหส้ัตวอ์อกนอกสถานท่ีเล้ียงสัตว ์ 
โดยปราศจากการควบคุม กรณีเป็นสัตวดุ์ร้ายจะตอ้งเล้ียงในสถานท่ีหรือกรงท่ีบุคคลภายนอกเขา้ไปไม่ถึงตวัสัตว ์
และมีป้ายเตือนให้ระมดัระวงัไวอ้ยา่งชดัเจน 
                                (๘) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามค าแนะน าของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
 

ขอ้ ๑๒ ใหเ้จา้ของสัตวมี์หนา้ท่ีตอ้งก าจดัส่ิงปฏิกูลอนัเกิดจากสัตวข์องตนในท่ีหรือทางสาธารณะ 
 

ขอ้ ๑๓ เม่ือมีกรณีสงสัยหรือพบวา่สัตวท่ี์ตนเล้ียงไวมี้อาการโรค เช่น อาการดุร้าย วิง่เพ่นพา่นกดั
ส่ิงท่ีขวางหนา้ หรือเช่ืองชา้ ซุกตวัในท่ีมืด ปากอา้ล้ินห้อยแดงคล ้า น ้าลายไหล เดินโซเซ ตวัแขง็ ขาอ่อนเปล้ีย
เจา้ของสัตวมี์หนา้ท่ีตอ้งแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี ภายใน ๒๔ ชัว่โมง 
                เม่ือสัตวซ่ึ์งปรากฏอาการตามวรรคหน่ึง กดัหรือท าร้ายบุคคลใด ใหเ้จา้ของท่ีเป็น 
ผูค้รอบครองสัตวจ์บัสัตวน์ั้นกกัขงัไวเ้พื่อ สังเกตอาการไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ วนั และแจง้อาการสัตวเ์จา้พนกังานทอ้งถ่ิน
หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือสัตวแพทยข์องส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดั/อ าเภอทราบ 
   เม่ือสัตวซ่ึ์งปรากฏอาการตามวรรคหน่ึง ตายหรือสงสัยจะเป็นโรคเจา้ของสัตวต์อ้งแจง้ 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือสัตวแพทยข์องส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดั / อ าเภอเพื่อตรวจหา 
โรคสัตว ์

ขอ้ ๑๔ บุคคลใดใหอ้าหารสัตวเ์ป็นประจ าหรือคร้ังคราวมีหนา้ท่ีสังเกตอาการสัตว ์หากปรากฏ
กรณีสงสัยวา่สัตวด์งักล่าว มีอาการตามขอ้ ๑๓ วรรคหน่ึง บุคคลดงักล่าวมีหนา้ท่ีตอ้งแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี ภายใน ๒๔ ชัว่โมง 
 
     ขอ้ ๑๕ เม่ือสัตวต์าย เจา้ของสัตวจ์ะตอ้งก าจดัซากสัตวใ์ห้ถูกสุขลกัษณะเพื่อป้องกนัมิใหเ้ป็นแหล่ง
เพาะเช้ือโรค เพาะพนัธ์ุแมลงหรือพาหะน าโรคโดยวธีิท่ีไม่ก่อเหตุร าคาญและไมใ้หเ้กิดการปนเป้ือนในแหล่งน ้า 
 

ขอ้ ๑๖ เม่ือสัตวท่ี์เล้ียงไว ้มีอาการโรคสัตวห์รือถูกสัตวซ่ึ์งเป็นโรคกดัหรือท าร้ายเจา้ของสัตวมี์
หนา้ท่ีตอ้งแจง้ต่อพนกังานทอ้งถ่ิน หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี หรือสัตวแพทยข์องส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดั/อ าเภอ 
 
     ขอ้ ๑๗ เจา้ของสัตวมี์หนา้ท่ีตอ้งอ านวยความสะดวกหรือไม่กระท าการใดอนัเป็นการขดัขวางการ
ปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ีของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีและหา้มมิใหบุ้คคลใดขดัขวางการ 
จบัสัตวท่ี์ไม่มีเจา้ของในท่ีสาธารณะ ทั้งน้ีใหเ้จา้ของสัตวห์รือบุคคลอ่ืนใดมีหนา้ท่ีใหข้อ้มูลสัตวท่ี์สงสัยวา่จะเป็นโรคได ้
    ขอ้ ๑๘ เม่ือมีประกาศเขตระบาดโรคสัตวห์รือประกาศเขตโรคสัตวช์ัว่คราว หา้มมิให้ผูใ้ด
เคล่ือนยา้ยสัตวห์รือซากสัตวภ์ายใน และเขา้ – ออก ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนกอก เวแ้ต่ไดรั้บอนุญาต  




