
 หนา   ๒๙๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๕๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   มีนาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  วาดวยการควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร

สวนตําบลหนองบัวโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวและนายอําเภอบานคาย  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

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 
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  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕  เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  

ในทองถิ่น  หรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว  ใหพ้ืนที่ในเขตอํานาจขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองบัวเปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังนี้ 

  (๑)  ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภท  ชาง  มา  โค  กระบือ  

สุกร  แพะ  แกะ  สุนัข  แมว  หรือสัตวอื่น ๆ  โดยเด็ดขาด   

    (๑.๑)  ในพ้ืนที่สาธารณะ  เชน  บริเวณถนนสาธารณะทุกสาย  สนามกีฬา  สนามเด็กเลน  

วัด  ศาลาประจําหมูบาน  เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยชาง  มา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  สุนัข  

แมว  หรือสัตวอื่น ๆ 

    (๑.๒)  บริเวณสถานที่ราชการทุกแหง  เชน  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  โรงเรียน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ฯลฯ   

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการเล้ียงสัตว  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  เพ่ือการรักษาโรคเจ็บปวยหรือสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของสัตว 

  (๒)  เพ่ือกิจกรรมใด ๆ  ที่องคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  ประกาศกําหนดพ้ืนที่ 

สวนหนึ่งสวนใดใหเล้ียงโดยมีกําหนดระยะเวลาที่แนนอนเปนการเฉพาะ 

  (๓)  เพ่ือการยายถิ่นท่ีอยูของเจาของสัตว 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการปลอยสัตว  เพ่ือการกุศลหรือจารีตประเพณีโดยไดรับ

อนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  หรือเพ่ือในพระราชพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนา 

ตามประกาศของทางราชการ 
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ขอ  ๖  เพ่ือประโยชนการควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  

ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  มีอํานาจออกประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่เล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว  

ที่ตองควบคุมตามขอ  ๕  โดยใหมีมาตรการอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  กําหนดจํานวน  ประเภท  และชนิดของสัตวที่เล้ียง 

  (๒)  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการทําทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว 

  (๓)  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการปลอยสัตวตามขอ  ๕ 

ขอ  ๗  นอกจากการเล้ียงสัตวตามปกติวิสัยแลว  เจาของสัตวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  จัดใหมีสถานที่เล้ียงสัตวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภท  และชนิด

ของสัตวโดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ   

มีระบบการระบายน้ําและกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

  (๒)  รักษาสถานที่เ ล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

เปนประจําไมปลอยใหเปนที่สะสมหมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง 

  (๓)  เมื่อสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ    

เพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ท้ังนี้  โดยวิธีท่ีไมกอเหตุรําคาญจากกล่ิน  ควัน  

และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา 

  (๔)  จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว  เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิด

จากสัตว 

  (๕)  ใหเล้ียงสัตวภายในสถานที่ของตน  ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานที่เล้ียงสัตว   

โดยปราศจากการควบคุม  กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเล้ียงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเขาไป 

ไมถึงตัวสัตวและมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

  (๖)  ไมเล้ียงสัตวภายในสถานที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

  (๗)  ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญตอผูอื่น 

  (๘)  ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งขอบังคับ  ระเบียบ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว 
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ขอ   ๘  ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในที่หรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ  ๖    

โดยไมปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน  

เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปน 

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น    

หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควร

แกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได  เงินท่ีไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจาย   

ในการขายทอดตลาดและคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว   

ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน  

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแก  

องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย   

ในกรณีท่ีปรากฏวาสัตวที่ เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตราย 

ตอประชาชนใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได 

ขอ   ๙  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ี 

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจขององคการ

บริหารสวนตําบลหนองบัว  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๑๐ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๑๑ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๖  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สุจินต  สุขเกดิ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองบัว 


