
 หนา   ๑๘๒ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานยาง 

เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานยาง  วาดวยการควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตว   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

องคการบริหารสวนตําบลบานยางโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานยาง 

และนายอําเภอเกษตรสมบูรณ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานยาง  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานยางตั้งแตวันถัดจาก 

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  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานยาง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงาน

ขององคการบริหารสวนตําบลบานยาง  ผูไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหมีอํานาจตามความ 

ในมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ เพ่ือประโยชนในการรกัษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว  ใหพ้ืนที่ในเขตอํานาจขององคการบริหาร

สวนตําบลบานยางเปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  หามมิใหมีการเล้ียงสัตวบางชนิดหรือประเภทเหลานี้ในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลบานยางโดยเด็ดขาด  ไดแก   

   (๑.๑)  งูพิษหรืองูที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกคนเล้ียงและสัตวเล้ียง 

   (๑.๒)  สัตวดุรายตาง ๆ   

   (๑.๓)  สัตวมีพิษรายอื่น ๆ 

   (๑.๔)  สัตวตองหามตามกฎหมายอื่น ๆ 

  (๒)  หามเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานยาง  ในพ้ืนท่ี  

ตอไปนี้ 

   (๒.๑)  วัด  โรงเรียน   

   (๒.๒)  ริมถนนทางหลวง   

   (๒.๓)  บริเวณสถานที่ราชการทุกแหง 

   (๒.๔)  ในเขตชุมชนหนาแนน 

  (๓)  การเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภท  ชาง  มา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  กวาง  

เปด  ไก  สุนัข  แมว  นก  และสัตวอื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานยางประกาศกําหนด   
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นอกเขตพ้ืนท่ีที่ระบุไวใน  (๒)  สามารถกระทําได  แตหามมิใหปลอยสัตวนั้นออกนอกที่เล้ียงสัตวและตองปฏิบัติ

โดยเครงครัด  ดังนี้ 

  (๓.๑)  จํานวนสัตวตองไมมากเกินสมควร 

  (๓.๒)  การเล้ียงสัตวตองไมกอมลภาวะและกอเหตุรําคาญ 

  (๓.๓)  ตองไมเปนแหลงเพาะพันธุและแพรเชื้อโรคท่ีติดตอจากสัตวมาสูคน 

การเล้ียงสัตวดังกลาวจะตองอยูภายใต เงื่อนไขตามขอบัญญัตินี้   และตามคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นโดยเครงครัด 

ขอ ๖ การเล้ียงสัตวตองปฏิบัติการภายใตมาตรการ  ตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่ตั้ง 

   (๑.๑)  ตองตั้งอยูในสถานท่ีที่ไมกอเหตุรําคาญใหผูอาศัยอยูใกลเคียง 

   (๑.๒)  ตองมีบริเวณเล้ียงสัตวซึ่งกั้นเปนสัดสวน  และใหหางเขตท่ีดินสาธารณะ  

ทางน้ําสาธารณะ  หรือที่ดินตางเจาของ  และมีที่วางอันปราศจากหลังคาหรือส่ิงใดปกคลุมโดยรอบบริเวณ

เล้ียงสัตวนั้นไมนอยกวา  ๒๐  เมตรทุกดาน  เวนแตดานที่มีแนวเขตที่ดินติดตอที่ดินของผูเล้ียงสัตว

ประเภทเดียวกัน 

  (๒) อาคารและสวนประกอบ 

   (๒.๑)  อาคารตองเปนอาคารเอกเทศและมั่นคงแข็งแรง  มีลักษณะเหมาะแก 

การเล้ียงสัตวประเภทนั้น ๆ  ไมมีการพักอาศัยหรือประกอบกิจการอื่นใด 

   (๒.๒)  หลังคาตองมีความสูงจากพ้ืนมากพอสมควร  และมีชองทางใหแสงสวาง

หรือแสงแดดสองภายในอาคารอยางทั่วถึง 

   (๒.๓)  คอกตองมีการกั้นคอกเปนสัดสวนเหมาะสมกับจํานวนสัตวไมใหสัตว 

อยูอยางแออัด 

   (๒.๔)  การระบายอากาศตองจัดใหมีการระบายอากาศถายเทใหเพียงพอ 

  (๓) การสุขาภิบาลทั่วไป 

   (๓.๑)  การระบายน้ํา 
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    (๓.๑.๑)  รางระบายน้ําตองจัดใหมีรางระบายน้ําโดยรอบตัวอาคาร   

ใหมีความลาดเอียงเพียงพอใหน้ําไหลไดสะดวก 

    (๓.๑.๒)  น้ําทิ้งตองมีการบําบัดกอนระบายลงสูทางระบายน้ํา  แหลงน้ํา

สาธารณะ  หรือในที่เอกชน 

   (๓.๒) การจํากัดมูลสัตว 

    (๓.๒.๑)  ตองเก็บกวาดมูลสัตวเปนประจําทุกวัน 

    (๓.๒.๒)  ตองจัดใหมีที่กักเก็บมูลสัตวโดยเฉพาะ  ไมใหสงกล่ินเหม็น 

อันเปนเหตุรําคาญ  และตองไมเปนแหลงเพาะพันธแมลงหรือสัตวนําโรค 

   (๓.๓) การปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ 

    (๓.๓.๑)  ถามีการสุมไฟไลแมลงใหสัตวตองไมใหเกิดเหตุเดือดรอน 

รําคาญแกผูอาศัยใกลเคียง 

    (๓.๓.๒)  ตองปองกันเสียงรองของสัตวไมใหเปนเหตุรําคาญแกผูอาศัย

ใกลเคียง 

    (๓.๓.๓)  สําหรับการเล้ียงสัตวท่ีมีขน  ตัวอาคารตองสามารถปองกันขน

ไมใหปลิวฟุงกระจายออกไปนอกสถานที่ 

    (๓.๓.๔)  ตองควบคุมดูแลไมใหสัตวออกไปทําความเสียหายแกทรัพยสิน

หรือทําความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัยใกลเคียง 

   (๓.๔)  ตองรักษาความสะอาดที่เล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ 

   (๓.๕)  การกําจัดซากสัตวใหใชวิธีเผาหรือฝง  เพ่ือปองกันการเปนแหลงเพาะพันธุ

ของแมลงและสัตวนําโรค  และการกอเหตุรําคาญจากกล่ินเหม็น 

  (๔) การปฏิบัติการอื่น ๆ  ตองปฏิบัติตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย 

ขอ ๗ ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ  ๕  

โดยไมปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน  

เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปนของ

องคการบริหารสวนตําบลบานยาง  แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น 



 หนา   ๑๘๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ตองเสียคาใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควร 

แกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได  เงินท่ีไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจาย 

ในการขายทอดตลาดและคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนเจาของสัตว 

ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแกองคการ

บริหารสวนตําบลบานยาง  ตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย 

ในกรณีท่ีปรากฏวาสัตวที่ เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตราย 

ตอประชาชนใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได   

ขอ  ๘  ในระหวางการจับสัตวหรือกักสัตว  หากเกิดความเสียหายใด ๆ  ตอชีวิต  รางกาย  

ทรัพยสินของผูอื่น  หรือเกิดอุบัติเหตุอื่นใดตอสัตวนั้นก็ตาม  องคการบริหารสวนตําบลบานยางไมตอง

รับผิดชอบใด ๆ  ทั้ง ส้ินตลอดจนคาเ สียหายหรือคาใชจายใด ๆ  ใหตกเปนภาระของเจาของ 

หรือผูครอบครองสัตวนั้น 

ขอ  ๙  ในกรณีที่เจาของสัตวไมมารับคืนไปจากท่ีกักสัตวขององคการบริหารสวนตําบลบานยาง

ภายในกําหนดเวลาเจาของสัตวจะตองเสียคาปรับและคาเล้ียงดูสัตว  ดังตอไปนี้ 

  (๑) อัตราคาปรับใหเปนไปตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 

   (๑.๑)  ชาง    คาปรับเชือกละไมเกิน   ๗๐๐  บาท 

   (๑.๒)  มา  โค  กระบือ   คาปรับตัวละไมเกิน   ๕๐๐  บาท 

   (๑.๓)  สุกร  แพะ  แกะ  กวาง  สุนัข คาปรับตัวละไมเกิน   ๒๐๐  บาท 

   (๑.๔)  สัตวอื่น ๆ     คาปรับตัวละไมเกิน   ๑๐๐  บาท 

  (๒) อัตราคาเล้ียงดูสัตว  ตามจํานวนท่ีไดจายจริง 

ขอ  ๑๐  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบานยาง  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ  ๑๑  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๘๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๑๒  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานยางรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๒  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อดิษฐ  พลธรรม 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานยาง 


