
 หนา   ๒๑๖ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลซับสนุน 

เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลซับสนุน  วาดวยการควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลซับสนุนโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลซับสนุน 

และนายอําเภอมวกเหล็ก  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลซับสนุน  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลซับสนุนตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในสถานที่เล้ียงสัตว 

  “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในลักษณะที่มีการปลอยใหอยูนอก

สถานที่เล้ียงสัตว  รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว 

  “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือสถานที่ใน

ลักษณะอื่นที่ใชในการควบคุมสัตวท่ีเล้ียง 

  “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 
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  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลซับสนุน   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูซึ่ งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการ   

หรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๕  เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ในทองถิ่น  หรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว  ใหพ้ืนที่ในเขตอํานาจขององคการบริหาร

สวนตําบลซับสนุน  เปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังนี้   

  (๑)  ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภท  ชาง  มา  โค  กระบือ  

สุกร  แพะ  แกะ  สุนัข  กวาง  จระเข  งู  แมว  หรือสัตวอื่น ๆ  โดยเด็ดขาด 

   (๑.๑)  สถานที่ราชการในการดูแลขององคการบริหารสวนตําบลซับสนุน  เชน   

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลซับสนุน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  สนามกีฬา 

   (๑.๒)  สถานที่ราชการหรอืหนวยราชการในเขตองคการบริหารสวนตําบลซับสนุน  

เชน  โรงเรียน  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  เปนตน 

   (๑.๓)  บริเวณถนนสาธารณะทุกสาย   

  (๒)  นอกจากการเล้ียงสัตวตามปกติวิสัยแลว  เจาของสัตวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๒.๑)  จัดใหมีสถานที่เล้ียงสัตวท่ีมั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภท  

และชนิดของสัตว  และมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศ 

ที่เพียงพอ  มีระบบการระบายน้ําและบําบัดของเสียที่เกิดขึ้นอยางถูกสุขลักษณะ 

   (๒.๒)  รักษาสถานที่ เ ล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถูก

สุขลักษณะเปนประจําไมปลอยใหเปนท่ีสะสมหมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง 
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   (๒.๓)  เมื่อสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูก

สุขลักษณะเพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ท้ังนี้  โดยวิธีท่ีไมกอเหตุรําคาญ 

จากกล่ิน  ควัน  และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา 

   (๒.๔)  จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว  เพ่ือปองกันอันตรายจาก 

เชื้อโรคที่เกิดจากสัตว 

   (๒.๕)  ใหเล้ียงสัตวภายในสถานที่ของตน  ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานที่เล้ียงสัตว  

โดยปราศจากการควบคุม  กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเล้ียงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเขาไป 

ไมถึงตัวสัตวและมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

   (๒.๖)  ไมเล้ียงสัตวภายในสถานที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

   (๒.๗)  ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญตอผูอื่น 

   (๒.๘)  ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําสั่ง

เจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งขอบังคับ  ระเบียบ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลซับสนุน 

ขอ  ๖  กรณีการล้ียงสัตวซึ่งดําเนินการในลักษณะของฟารมเล้ียงสัตว  หรือเล้ียงรวมกัน 

เปนจํานวนมากตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไงตามขอ  ๕  อยางเครงครัด  และดําเนินการ 

ตามรายละเอียด  ดังนี้ 

  (๑)  ผูที่ประสงคจะเล้ียงสัตวตามขอ  ๖  ตองไดรับการยินยอมจากการประชุม

ประชาคมหมูบานและไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๒)  การเล้ียงสัตวตองมีระยะหางในระยะท่ีไมกอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง 

  (๓)  การอนุญาตนั้นตองปรากฏขอเท็จจริงวาสถานที่เล้ียงสัตวนั้นเปนพ้ืนที่โปรง  

อากาศถายเทไดสะดวก  ตั้งอยูหางจากแหลงชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  สถานการศึกษา  

โรงพยาบาล  โรงงาน  หรือสถานที่ของสวนราชการอื่น ๆ  ในระยะท่ีไมสงผลกระทบตอสุขภาพ  ไมกอเหตุ

รําคาญตอชุมชนใกลเคียง 

  (๔)  ผูขออนุญาตตามขอ  ๖  ใหย่ืนคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบและเงื่อนไข 

ที่กําหนดพรอมดวยหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 
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   (๔.๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

   (๔.๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

   (๔.๓)  หนังสือแสดงความเปนเจาของท่ีดิน 

   (๔.๔)  เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ 

ขอ  ๗  ใหเจาพนักงานทองถิน่มอีํานาจออกประกาศกําหนดจํานวน  ประเภท  ชนิด  หลักเกณฑ  

วิธีการ  และเงื่อนไข  การปลอยสัตวที่ตองควบคุมการเล้ียงเพ่ิมเติม  ทั้งนี้  โดยอาจควบคุมการเล้ียงสัตว  

เฉพาะในเขตทองที่ใดทองที่หนึ่งหรือเต็มพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลซับสนุน 

ขอ  ๘  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ  ๕  

โดยไมปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน  

เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปนของ

องคการบริหารสวนตําบลซับสนุน  แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น 

หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควร

แกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได  เงินท่ีไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจาย 

ในการขายทอดตลาดและคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 

ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแกองคการ

บริหารสวนตําบลซับสนุนตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย 

ในกรณีท่ีปรากฏวาสัตวที่ เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตราย 

ตอประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได 

ขอ  ๙  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ 

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลซับสนุน  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ  ๑๐  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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ขอ  ๑๑  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลซับสนุนเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

วรวธุ  เซี่ยงคิว้ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลซบัสนุน 


