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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานวาน 
เรื่อง  การควบคมุการเล้ียงหรือปลอยสัตว 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานวาน  วาดวยการควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลบานวานโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบล

บานวานและนายอําเภอทาบอ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานวาน  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานวานตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในสถานที่เล้ียงสัตว 

  “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในลักษณะท่ีมีการปลอยใหอยูนอก

สถานที่เล้ียงสัตว  รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว 

  “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ท่ีขังสัตว  หรือสถานที่ 

ในลักษณะอื่นท่ีใชในการควบคุมสัตวที่เล้ียง 

  “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   
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  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานวาน   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๕  เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว  ใหพ้ืนที่ในเขตอํานาจขององคการบริหาร

สวนตําบลบานวานเปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังนี้   

  (๑) ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภท  ชาง  มา  โค  กระบือ  

สุกร  แพะ  แกะ  สุนัข  แมว  หาน  เปด  นกพิราบ  หรือสัตวมีพิษและสัตวดุรายตาง ๆ  โดยเด็ดขาด 

     (๑.๑) ที่สาธารณะประจําหมูบานและตําบล  เชน  สนามกีฬา  สนามเด็กเลน  

ถนนสาธารณะ  ทางสาธารณะ  วัด  ศาลาประจําหมูบาน  สถานท่ีราชการ  เชน  ท่ีทําการองคการบริหาร

สวนตําบล  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  โรงเรียน  ตลาดสด   

  (๒) ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภท  ชาง  มา  โค  กระบือ  

สุกร  แพะ  แกะ  สุนัข  แมว  หาน  เปด  นกพิราบ  หรือสัตวมีพิษและสัตวดุรายตาง ๆ  เกินจํานวน  ๒  ตัว   

     (๒.๑) ที่สาธารณะประจําหมูบานและตําบล  เชน  สนามกีฬา  สนามเด็กเลน  

ถนนสาธารณะ  ทางสาธารณะ  วัด  ศาลาประจําหมูบาน  สถานท่ีราชการ  เชน  ท่ีทําการองคการบริหาร

สวนตําบล  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  โรงเรียน  ตลาดสด   

  (๓) ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตที่การเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภท  ชาง  มา  โค  กระบือ  

สุกร  แพะ  แกะ  สุนัข  แมว  หาน  เปด  นกพิราบ  หรือสัตวมีพิษและสัตวดุรายตาง ๆ  ตองอยูภายใต

มาตรการอยางใดอยางหนึ่ง   

     (๓.๑) ที่สาธารณะประจําหมูบานและตําบล  เชน  สนามกีฬา  สนามเด็กเลน  

 ถนนสาธารณะ  ทางสาธารณะ  วัด  ศาลาประจําหมูบาน  สถานที่ราชการ  เชน  ที่ทําการองคการบริหาร

สวนตําบล  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  โรงเรียน  ตลาดสด   

ขอ  ๖  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ  ๕  

โดยไมปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน  

เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปนของ

องคการบริหารสวนตําบลบานวานแตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น 
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หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควร

แกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได  เงินท่ีไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายใน 

การขายทอดตลาดและคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 

ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแก 

องคการบริหารสวนตําบลบานวานตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย 

ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอ

ประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได   

ขอ  ๗  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตาม

มาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจขององคการ

บริหารสวนตําบลบานวาน  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ  ๘  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัตติามขอบัญญตัินีต้องระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๙  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานวานรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ประภาส  คลังชํานาญ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานวาน 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลบานวาน 

เรื่อง  การควบคุมการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

 

อัตราคาปรับ 

(๑) ชาง  มา ปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 

(๒) โค,  หรือวัว,  กระบือ,  สุกร ปรับไมเกิน  ๒๕๐  บาท 

(๓) แพะ,  แกะ ปรับไมเกิน  ๒๐๐  บาท 

(๔) หาน,  เปด,  ไก,  นกพิราบ,  สุนัข,  แมว ปรับไมเกิน  ๑๕๐  บาท 

(๕) สัตวมีพิษและสัตวดุรายตาง ๆ ปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 

 

อัตราคาเล้ียงดูสัตว 

(๑) ชาง  มา        ตามจํานวนท่ีจายจริง/วัน 

(๒) โค  หรือวัว,  กระบือ,  สุกร ตามจํานวนท่ีจายจริง/วัน 

(๓) แพะ,  แกะ ตามจํานวนท่ีจายจริง/วัน 

(๔) หาน,  เปด,  ไก,  นกพิราบ,  สุนัข,  แมว ตามจํานวนท่ีจายจริง/วัน 

(๕) สัตวมีพิษและสัตวดุรายตาง ๆ ตามจํานวนท่ีจายจริง/วัน 
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