
 หนา   ๑๓๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยานซื่อ 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว     

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยานซื่อ  วาดวยการควบคุมการเล้ียง 

หรือปลอยสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลยานซื่อ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๕๒  ประกอบมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลยานซื่อโดยความเหน็ชอบของสภาองคการบรหิารสวนตําบลยานซื่อและนายอําเภอเมืองอางทอง   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้  เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยานซื่อ  เรื่องการควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลยานซื่อตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในสถานที่เล้ียงสัตว 

  “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในลักษณะที่มีการปลอยใหอยูนอก 

สถานที่เล้ียงสัตวรวมท้ังการสละการครอบครองสัตว 

  “สถานท่ีเล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือสถานที่ในลักษณะอื่น 

ที่ใชในลักษณะอื่นท่ีใชในการควบคุมสัตวที่เล้ียง 

  “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 



 หนา   ๑๓๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลยานซื่อ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลยานซื่อ 

ขอ ๕ เพ่ือประโยชนในการรกัษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว  ใหพ้ืนที่ในเขตอํานาจขององคการบริหาร 

สวนตําบลยานซื่อเปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังนี้ 

  (๑) ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวโดยเด็ดขาด 

   ๑.๑  พ้ืนที่ผังเมือง  ประกาศเปนเขตพาณิชยกรรมและประชากรหนาแนน 

   ๑.๒  ผังเมืองประกาศเปนเขตอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม 

  (๒) ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวเกินจํานวนท่ีกําหนด  ดังนี้ 

   ๒.๑  การเล้ียงสัตวประเภท  ชาง  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  เปด  ไก  สุนัข   

แมว  นก  กวาง  และสัตวอ่ืน ๆ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  นอกเขตพ้ืนท่ีท่ีระบุไวในขอ  ๕ (๑)   

สามารถกระทําได  แตหามปลอยสัตวออกนอกที่เล้ียง 

    (๓) การเล้ียงสัตวและปลอยสัตวในสถานท่ีเล้ียงสัตวจะตองอยูภายใตมาตรการ  ดังนี้ 

   ๓.๑  จํานวนสัตวตองไมมากเกินสมควร   

   ๓.๒  การเล้ียงสัตวตองไมกอมลภาวะและกอเหตุรําคาญ 

   ๓.๓  ตองไมเปนแหลงเพาะพันธุและแพรเชื้อโรคท่ีติดตอจากสัตวมาสูคน 

ขอ ๖ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ  ๕   

โดยไมปรากฏเจาของใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน   

เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปนของ 

องคการบริหารสวนตําบลยานซื่อ  แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น 
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หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควร 

แกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได  เงินท่ีไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจาย 

ในการขายทอดตลาดและคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 

ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูใหแกองคการบริหาร 

สวนตําบลยานซื่อตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย 

ในกรณีท่ีปรากฏวาสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได 

ขอ ๗ ใหองคการบริหารสวนตําบลยานซื่อเปนเขตควบคุมการเล้ียงสัตว  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ชาง 

  (๒) โค 

  (๓) กระบือ 

  (๔) สุกร 

  (๕) แพะ 

  (๖) แกะ 

  (๗) เปด 

  (๘) ไก 

  (๙) สุนัข   

  (๑๐) แมว 

  (๑๑) นก 

  (๑๒) กวาง   

ขอ ๘ นอกจากเล้ียงสัตวตามปกติวิสัยแลว  เจาของสัตวจะตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) จัดใหมีสถานที่เล้ียงสัตวที่มั่นคง  แข็งแรง  ตามความเหมาะสมแกประเภทและชนิด 

ของสัตว  และมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศท่ีเพียงพอ   

มีระบบการระบายน้ําและส่ิงโสโครกที่ถูกสุขลักษณะ 
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  (๒) รักษาสถานที่เล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ 

  (๓) กําจัดซาก  และมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ 

  (๔) จัดใหมีภูมิคุมกันโรคในสัตว  เพ่ือปองกันโรคสัตวติดคน 

  (๕) ใหเล้ียงสัตวภายในสถานท่ีของตน 

  (๖) ไมเล้ียงสัตวในสถานท่ีที่นายกองคการบริหารสวนตําบลยานซื่อกําหนด 

ขอ ๙ ในกรณีที่มีเหตุการณสงสัยวาสัตวท่ีเล้ียงนั้นเปนโรคอันอาจเปนอันตรายแกสุขภาพ 

ของบุคคลท่ัวไป  ใหเจาของสัตวแยกสัตวนั้นไวตางหากและแจงใหองคการบริหารสวนตําบลยานซื่อทราบ 

และตองปฏิบัติตามคําแนะนําของสัตวแพทย 

ขอ ๑๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลยานซื่อมีอํานาจกําหนดเขตควบคุมการปลอยสัตว 

เฉพาะในเขตทองที่ใดทองที่หนึ่ง  หรือเต็มพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบลยานซื่อ 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการปลอยสัตว  เพ่ือการกุศลตามประเพณี  หรือเพ่ือการขยายพันธุ 

ขอ ๑๑ เจาของสัตวจะตองควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตราย  หรือเหตุรําคราญแกผูอื่น 

ขอ ๑๒ เจาของสัตวไมปฏิบัติตามขอ  ๘  หรือละเวนการปฏิบัติการจนเปนเหตุรําคาญแกผูอื่น  

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจในการดําเนินการตามมาตรา  ๓๐  แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ดังนี้ 

  (๑) กักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอย  ๓๐  วัน  ถาพน  ๓๐  วันแลวไมมีเจาของ 

มาแสดงตัวขอรับสัตวคืนใหสัตวนั้นเปนของขาราชการสวนทองถิ่น 

  (๒) กรณีกักสัตวดังกลาวแลวมีเจาของมาขอรับภายใน  ๓๐  วัน  เจาของสัตวนั้น 

จะตองเสียคาใชจายสําหรับเล้ียงสัตวตามที่ราชการสวนทองถิ่นไดใชจายจริงแกราชการสวนทองถิ่น   

นอกจากนั้นจะตองเสียคาปรับอีกตามโทษท่ีกําหนดไวในมาตรา  ๗๓  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ซึ่งอยูในดุลพินิจของเจาพนกังานทองถิ่น  หรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิน่มอบหมายวาจะปรับเทาใด 

หรือไมปรับก็ได 

  (๓)  กรณีที่การกักสัตวระหวางรอเจาของมารับคืน  อาจกอใหเกิดอันตรายตอสัตวนั้น  

หรือสัตวอ่ืน  หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควรเจาพนักงานทองถิ่นจะขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้น 

กอนครบกําหนด  ๓๐  วันก็ได  แลวหักคาใชจายและเก็บสวนที่เหลือแทนสัตวได 
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    (๔)  เมื่อเจาของมารับคืนภายใน  ๓๐  วัน  ใหคืนสวนที่เหลือเก็บไวแทนสัตวแกเจาของ  

สวนโทษปรับนั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมาย 

  (๕)  กรณีที่ปรากฏวาสัตวนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามสมควรไดทันที  ไมตองรอเจาของหรือรอใหครบกําหนด   

๓๐  วัน 

ขอ ๑๓ ใหพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตัง้ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ 

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจขององคการ 

บริหารสวนตําบลยานซื่อในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ ๑๔ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๑๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลยานซื่อรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ไชยวฒัน  พิทักษเขต 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลยานซื่อ 


