
 หนา   ๑๔๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโพนทอง   
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโพนทอง  วาดวยการควบคุม   

การเล้ียงหรือปลอยสัตว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร   

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๐  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบรหิารสวนตําบลโพนทอง  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลโพนทอง   

และนายอําเภอโพธิ์ตากจึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโพนทอง  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลโพนทอง  ตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

    “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในสถานท่ีเล้ียงสัตว 

    “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในลักษณะที่มีการปลอยใหอยูนอก

สถานที่เล้ียงสัตว  รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว 

    “สถานท่ีเล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือสถานท่ีในลักษณะอื่น 

ที่ใชในการควบคุมสัตวท่ีเล้ียง 

    “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 
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    “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

    “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลโพนทอง 

    “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ เพ่ือประโยชนในการรกัษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ในทองถิ่น  หรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว  ใหพ้ืนท่ีในเขตอํานาจขององคการบริหาร

สวนตําบลโพนทอง  เปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังนี้   

    (๑) ใหพ้ืนท่ีตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภท  ชาง  มา  โค  กระบือ  

สุกรแพะ  แกะ  สุนัข  หรือสัตวอื่น ๆ  โดยเด็ดขาด 

     (๑.๑) พ้ืนที่ผังเมืองประกาศเปนเขตพาณิชยกรรมและเขตประชากรหนาแนน   

       (๑.๒) พ้ืนท่ีผังเมืองประกาศเปนประเภทอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย 

       (๑.๓) สถานที่ทองเที่ยว 

       (๑.๔) สถานที่ราชการ 

     (๑.๕) ตลาด 

  (๒) ใหพ้ืนท่ีตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวบางชนิดไมเกินจํานวนท่ีกําหนดดังนี้ 

       (๒.๑) พ้ืนที่นอกจากท่ีระบุใน  ขอ  ๕  (๑)  หามเล้ียงหรอืปลอยสัตวเกินจํานวน  ดังนี้   

        (๒.๑.๑)  ชาง  มา  ไมเกิน  ๑  ตัว 

        (๒.๑.๒)  สุกร  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุนัข  ประเภทละไมเกิน  ๑๕  ตัว 

        (๒.๑.๓)  เปด  ไก  นก  หาน  ประเภทละ  ไมเกิน  ๒๐  ตัว 

      (๒.๑.๔)  จํานวนสัตวอื่นนอกจาก  (๑) - (๓)  ตองไดรับความเห็นชอบจาก   

เจาพนักงานทองถิ่น 

        (๒.๑.๕)  การเล้ียงสัตวตองไมกอมลภาวะและเหตุรําคาญ 

      (๒.๑.๖)  ตองไมเปนแหลงเพาะพันธุและแพรเชื้อโรคที่ติดตอจากคนสูสัตว 
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    (๓) ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตท่ีการเล้ียงหรือปลอยสัตวตองอยูภายใตมาตรการอยางใด

อยางหนึ่งดังนี้ 

     (๓.๑) พ้ืนที่ที่อยูนอกเขตใน  ขอ  ๕  (๑)  เปนเขตการเล้ียงสัตว  ประเภท  มา  

ลา  ลอ  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  แมว  นก  กระตาย  และตองอยูภายใตมาตรการ  

ดังตอไปนี้ 

        (๓.๑.๑)  เจาของสัตว  จะตองจัดใหมีมาตรการในการปองกัน  และควบคุม 

มิใหเกิดมลพิษอันเกิดจากการเล้ียงสัตวหรือการปลอยสัตวท่ีทาใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอ 

สุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

          (๓.๑.๒)  จัดใหมีสถานที่เล้ียงสัตวที่มั่นคงแข็งแรง  ตามความเหมาะสม 

แกประเภทและชนิดของสัตวและมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศ 

ที่เพียงพอ  มีระบบการระบายน้ํา  และส่ิงโสโครกท่ีถูกสุขลักษณะ   

          (๓.๑.๓)  ตองรักษาสถานที่เล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ   

          (๓.๑.๔)  กรณีสัตวที่เล้ียงตาย  ตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ   

        (๓.๑.๕)  ตองจัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว   

          (๓.๑.๖)  ตองเล้ียงสัตวภายในสถานที่ของตน  และตองควบคุมดูแลไมใหสัตวเล้ียง   

ออกไปทําความเสียหายแกทรัพยสินหรือทําความเดือดรอนรําคาญแกผูอื่น   

          (๓.๑.๗)  สัตวที่ถูกกําหนดใหตองขึ้นทะเบียน  หรือมีกฎหมายอื่นใดกําหนดให 

ตองดําเนินการเพ่ือควบคุมสัตวดังกลาว  ผูเล้ียงสัตวนั้น ๆ  จะตองดําเนินการขึ้นทะเบียนหรือตองดําเนินการ 

ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหถูกตอง  ในกรณีที่ตองมีเครื่องหมายสัญลักษณตดิท่ีตัวสัตวนั้น  เจาของสัตวนั้น ๆ   

จะตองจัดหาและจัดใหมีเครื่องหมายสัญลักษณติดที่ตัวสัตวนั้นตลอดเวลาดวย   

ขอ ๖ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ  ๕  

โดยไมปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน  

เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปนของ 

องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง  แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น 
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หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควร 

แกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได  เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจาย 

ในการขายทอดตลาดและคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 

ในกรณีท่ีมิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแก 

องคการบริหารสวนตําบลโพนทอง  ตามจํานวนท่ีไดจายจริงดวย 

ในกรณีท่ีปรากฏวาสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได 

ขอ ๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔   

วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลโพนทอง   

ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ ๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนด

โทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโพนทอง  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๗  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ธีระวฒัน  วนัวาสี 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลโพนทอง   
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