
 หนา   ๑๗๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง 

เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง  วาดวยการควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  และมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แกไขเพ่ิมเติม  

องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิงโดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง 

และนายอําเภอหนองแค  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้  เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง  เรื่อง  การควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินีใ้หใชบังคบัในเขตองคการบริหารสวนตาํบลหนองปลิงตั้งแตเมื่อไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิงแลว  ๑๕  วัน 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้   

ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้ ง 

จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และแกไขเพ่ิมเติมและตามขอบัญญัตินี้ 

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การมีสัตวไวในครอบครองและดูแล  เอาใจใส  

บํารุงรักษา  ตลอดจนใหอาหารเปนอาจิน  ไมวาจะมีไวเพ่ือขาย  หรือการคา  เพ่ือหยอนใจหรือเปนงานอดิเรก 



 หนา   ๑๗๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

  “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การสละการครอบครองสัตว  หรือปลอยใหสัตว 

อยูนอกสถานที่เล้ียงสัตว  โดยปราศจากการควบคุม   

  “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 

  “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือที่เล้ียงสัตวอื่น

ที่มีการควบคุมของเจาของสัตว  ไมวาจะมีขอบรั้วหรือไม 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน   

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

ขอ ๕ เพ่ือประโยชนในการรกัษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว  ใหพ้ืนที่ในเขตอํานาจขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองปลิง  เปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังนี้   

  (๑)  ชาง   (๘)  กวาง (๑๕)  นก 

  (๒)  มา   (๙)  หาน (๑๖)  ปลา 

  (๓)  ลา  ลอ (๑๐)  เปด (๑๗)  กระตาย 

  (๔)  โค (๑๑)  ไก (๑๘)  หนู 

  (๕)  กระบือ (๑๒)  สุนัข (๑๙)  สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวน 

  (๖)  สุกร (๑๓)  แมว           และคุมครองสัตวปาซึ่งไดรับอนุญาตจาก 

  (๗)  แพะ (๑๔)  ง ู         กรมปาไม 

    (๒๐)  สัตวมีพิษราย  สัตวดุรายและสัตวตองหาม 

            ตามกฎหมายอื่น ๆ 

    

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกประกาศกําหนดจํานวน  ประเภท  หลักเกณฑ  วิธีการ  ชนิด  

และเงื่อนไขการปลอยสัตวที่ตองควบคุมการเล้ียงเพ่ิมเติม  ท้ังนี้  โดยอาจควบคุมการเล้ียงสัตวเฉพาะ 

ในเขตทองที่ใดทองที่หนึ่ง  หรือเต็มพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง   

ขอ ๖ นอกจากการเล้ียงสัตวตามปกติวิสัยแลว  เจาของสัตวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 
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  (๑)  จัดใหมีสถานที่เล้ียงสัตวท่ีมั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภท  และชนิด

ของสัตว  และมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ   

มีระบบการระบายน้าํและบําบดัของเสียที่เกิดขึ้นอยางถูกสุขลักษณะ  ไมกอใหเกิดมลภาวะและเหตุรําคาญ 

  (๒)  รักษาสถานที่เล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปน

ประจํา  ไมปลอยใหเปนที่สะสมหมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง 

  (๓)  เมื่อสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ 

เพ่ือปองกัน  มิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ทั้งนี้  โดยวิธีท่ีไมกอเหตุรําคาญจากกล่ิน  ควัน  

และไมเปนเหตุใหเกิด  การปนเปอนของแหลงน้ํา  และไมแพรเชื้อโรคที่ติดตอจากสัตวสูคน 

  (๔)  จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว  เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรค 

ที่เกิดจากสัตว 

  (๕)  ใหเล้ียงสัตวภายในสถานที่ของตน  ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานที่เล้ียงสัตว   

โดยปราศจาก  การควบคุม  กรณีเปนสัตวที่จะตองเล้ียงในสถานที่หรือกรงท่ีบุคคลภายนอกเขาไปไมถึง 

ตัว สัตวและมีปายเตือน  ใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน  รวมทั้งไมปลอยสัตว ให ไป 

ทําความเสียหายแกทรัพยสินหรือทําความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูใกลเคียง 

  (๖)  ตองควบคุมดูแลและปองกันสัตว  เพ่ือไมใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญแก 

ผูอยูอาศัยใกลเคียง  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  (๗)  ไมเล้ียงสัตวภายในสถานที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

  (๘)  ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งขอบังคับ  ระเบียบ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง 

ขอ  ๗  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ  ๖  

โดยไมปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน  

เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปนของ

องคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง  แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้น  หรือสัตวอื่น

หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควรแกกรณี  
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กอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได  เงินท่ีไดจากการขายหรือขายทอดตลาด  เมื่อไดหักคาใชจายในการขายทอดตลาด

และคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 

ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแกองคการ

บริหารสวนตําบลหนองปลิง  ตามจํานวนท่ีไดจายจริงดวย 

ในกรณีท่ีปรากฏวาสัตวที่ เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตราย 

ตอประชาชนใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได 

ขอ  ๘  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติ

หนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลิง  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ  ๙  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัตติามขอบัญญตัินีต้องระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๑๐  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปลิงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๙  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ชญาณอฐั  ผาสุขศาสตร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองปลิง 


