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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสาคู 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว     

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสาคู  วาดวยการควบคุมการเล้ียงสัตว 

หรือปลอยสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลสาคู 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

องคการบริหารสวนตําบลสาคูโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลสาคูและนายอําเภอพระแสง   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสาคู  เรื่อง  การควบคุมการเล้ียง 

หรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลสาคูตั้งแตวันที่ไดติดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสาคูแลวเจ็ดวัน 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  และคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสาคูเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจ

ออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 

“การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การมีสัตวหรือมีสัตวเล้ียงในสถานที่เล้ียงสัตว 



 หนา   ๗๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

“การปลอยสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในลักษณะที่มีการปลอยใหอยูในที่เล้ียงสัตว

รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว  โดยปราศจากการควบคุม 

“สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือสถานที่ในลักษณะอื่น 

ที่ใชในการควบคุมสัตวท่ีเล้ียง 

“เจาของสัตว”  หมายความรวมถึง  ผูครอบครองสัตวดวย 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลสาคู 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๖  หามเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวประเภท  ชาง  มา  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  ลา  ลอ  สุนัข  

แมว  ในเขตพ้ืนที่ถนนสาธารณะทุกสาย  ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลสาคูเปนผูรับผิดชอบดูแล 

การเล้ียงหรือปลอยสัตวตามวรรคหนึ่งนั้น  คือกรณีกระทําการเปนประจําเปนอาจิณหรือไมสนใจ 

ควบคุมดูแลสัตวจนเขาใจไดวามีการใชพ้ืนที่ถนนสาธารณะเปนท่ีเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว  เวนแตเกิดเหตุ

สาธารณภัยที่ชุมชนไมสามารถควบคุมดูแลจัดการเองได 

ขอ ๗ ใหเขตองคการบริหารสวนตําบลสาคู  เปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สุนัข 

  (๒)  แมว 

  (๓)  ชาง 

  (๔)  โค 

  (๕)  กระบือ 

  (๖)  แกะ 

  (๗)  แพะ 

  (๘)  สุกร 

  (๙)  ไก 
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  (๑๐) เปด 

  (๑๑) สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาซึ่งไดรับอนุญาต   

จากกรมปาไม 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดประเภทและชนิดสัตวท่ีตองควบคุมการเล้ียงเพ่ิมเติม  

ทั้งนี้  โดยอาจควบคุมการเล้ียงสัตวเฉพาะในเขตทองที่ใดทองท่ีหนึ่งหรือเต็มพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลสาคู 

ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลสาคู  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่เล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวที่ตองควบคุมขอ  ๗   

โดยใหมีมาตรการอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

  (๑) กําหนดจํานวน  ประเภท  และชนิดของสัตวเล้ียง 

  (๒) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการทําทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว 

  (๓) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการปลอยสัตว 

ขอ ๙ นอกจากการเล้ียงสัตวตามปกติวิสัยแลว  เจาของสัตวจะตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) จัดใหมีสถานที่เล้ียงสัตวท่ีมั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภทและ 

ชนิดของสัตวโดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศท่ีเพียงพอ   

มีระบบการระบายน้ําและกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

  (๒) รักษาสถานที่เล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถกูสุขลักษณะเปนประจํา

ไมปลอยใหเปนท่ีสะสมหมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง 

  (๓) เมื่อสัตวตายลง  เจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ  

เพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธแมลงหรือสัตวนําโรค  ท้ังนี้  โดยวิธีท่ีไมกอเหตุรําคาญจากกล่ิน  ควัน  

และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา 

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามขอ  (๑) – (๓)  แลวใหเจาของสัตวตองปฏิบัติดังนี้ดวย 

  (๑) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว  เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิด  

จากสัตว 

  (๒) ใหเล้ียงสัตวภายในสถานที่เล้ียงสัตวของตน  ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานท่ีเล้ียงสัตว

โดยปราศจากการควบคุม  กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเล้ียงในสถานท่ีหรือกรงท่ีบุคคลภายนอกเขาไปไมถึง

ตัวสัตวและมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 
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  (๓)  ไมนําสัตวเล้ียงออกมานอกสถานที่เล้ียงสัตวของตน  เวนแตเฉพาะเพ่ือการเคล่ือนยายสัตว 

และไดปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๔)  ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือรําคาญแกผูอื่น  ไมกอใหเกิดมลพิษ 

ตอส่ิงแวดลอม 

  (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

รวมทั้งขอบังคับ  ระเบียบ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลสาคู 

 

หมวด  ๒ 

การควบคมุการเล้ียงสัตว 

ขอ ๑๐ กรณีการเล้ียงสัตว  ซึ่งดําเนินกิจการในลักษณะของฟารมเล้ียงสัตว  หรือเล้ียงสัตว

เปนจํานวนมาก  เจาของสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ  ๙  อยางเครงครัด  เพ่ือการดูแล 

สภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชเล้ียงสัตว  และตองปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรค  

หรือเหตุรําคาญอันเกิดจากการเล้ียงสัตว  ดังนี้ 

  (๑)  การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เล้ียงสัตว  ตองทํารางระบายน้ํา 

รับน้ําโสโครกไปใหพนจากท่ีนั้น  โดยสะดวกและเหมาะสม 

  (๒)  การระบายน้ําเสียตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชแหลงน้ําสาธารณะ 

  (๓)  ตองจัดใหมีระบบกักเก็บหรือบําบัดน้ําเสียใหเหมาะสม  ทั้งนี้  ตองไมทําใหเกิด 

กล่ินเหม็นจนสรางความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัยขางเคียง 

  (๔)  ตองทําความสะอาด  กวาดลางสถานที่เล้ียงสัตวใหอยูในภาวะอันดีเสมอ 

  (๕)  ตองรักษาสถานที่  อยาใหเปนที่เพาะพันธุแมลงวัน  แมลงสาบ  ยุง  หรือสัตว 

นําโรคอื่น ๆ  และตองเก็บวัสดุอุปกรณ  เครื่องใชในการเล้ียงสัตวใหเปนระเบียบเรียบรอยเสมอ 

  (๖)  ตองมีท่ีรองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 
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ขอ ๑๑ หลังจากที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  ผูใดประสงคจะเล้ียงสัตวนั้นเปนบริเวณท่ีโปรง

อากาศถายเทสะดวก  มีตนไมใหรมเงาพอสมควร  ตั้งอยูหางจากแหลงชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน 

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ  ในระยะที่ไมสงผลกระทบตอสุขภาพ   

และไมกอเหตุรําคาญตอชุมชน  โดยตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาว  และแหลงน้ําสาธารณะในระยะ

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวนอยกวา  ๒๕  ตัว  ตองมีระยะหาง 

ในระยะท่ีไมกอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง 

  (๒)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตว  ตั้งแต  ๒๕ - ๕๐  ตัว  ตองมีระยะหาง

ไมนอยกวา  ๕๐๐  เมตร 

  (๓)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตว  ตั้งแต  ๕๑ – ๕๐๐  ตัว  ตองมีระยะหาง 

ไมนอยกวา  ๑  กิโลเมตร 

  (๔)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตว  ตั้งแต  ๕๐๑  ตัวขึ้นไป  ตองมีระยะหาง

ไมนอยกวา  ๒  กิโลเมตร 

ผูขออนุญาตดังกลาวใหย่ืนคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่กําหนดพรอมดวย 

หลักฐานดังตอไปนี้  อยางละ  ๑  ชุด 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  หนังสือแสดงความเปนเจาของท่ีดิน 

  (๔)  เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจาพนักงานทองถิ่น  เห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบ 

การพิจารณา 

ขอ ๑๒ ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยวาสัตวเล้ียงนั้นเปนโรคอันอาจเปนอันตรายแกสุขภาพ 

ของบุคคลทั่วไปใหเจาของสัตว  แยก  กักกันสัตวนั้นไวตางหาก  และแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือ 

เจาพนักงานสาธารณสุขทราบ  รวมถึงตองแจงหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ  และตองปฏิบัติตามคําแนะนํา 

โดยเครงครัดดวย 
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หมวด  ๓ 

การรกัษาความเปนระเบียบเรียบรอย 

ขอ ๑๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดการเล้ียงหรือปลอยสัตว  หรือหามเล้ียง   

หรือปลอยสัตวเฉพาะเขตควบคุมการปลอยสัตว  เฉพาะในเขตทองที่ใดทองท่ีหนึ่ง  หรือเต็มพ้ืนท่ีองคการ

บริหารสวนตําบลสาคู 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการปลอยสัตวเพ่ือการกุศลตามประเพณี 

ขอ  ๑๔  เจาของสัตวจะตองควบคุมดูแลสัตว  และสถานที่เล้ียงสัตวของตน  มิใหกอเหตุรําคาญ

แกผูอื่น 

ขอ  ๑๕  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่น  พบสัตวในที่หรือทางสาธารณะ  ซึ่งอยูภายในเขต

องคการบริหารสวนตําบลสาคู  หรือเขตควบคุมการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวโดยไมปรากฏเจาของ   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น  มีอํานาจจับสัตวและนําสัตวไปกักไว 

ในที่สําหรับสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นจัดไวเปนเวลาอยางนอย  ๓๐  วัน  หรือกรณีสัตวนั้นอาจเปนอันตราย 

ตอประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควร 

ในระหวางการจับสัตวหากสัตววิ่งหนีเกิดอุบัติเหตุอ่ืนใดทําใหสัตวบาดเจ็บ  หากเปนโดยพฤติการณ 

ตองเกิดขึ้น  และเจาพนักงานทองถิ่นใชความระมัดระวังตามสมควรแลว  ทางองคการบริหารสวนตําบลสาคู

จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆ  ที่เกิดขึ้น 

กรณีตามวรรคสอง  ถาความเสียหายเกิดขึ้นตอบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการกระทําดังกลาว  

บุคคลท่ีสามยอมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายได  โดยองคการบริหารสวนตําบลสาคู  จะพิจารณาความผิด

ตามขอเท็จจริง 

ขอ  ๑๖  เมื่อไดจับสัตวมากักไวตามความในขอ  ๑๕  เจาพนักงานทองถิ่นจะปดประกาศแจง 

ใหเจาของทราบและใหมารับสัตวคืนไปภายใน  ๓๐  วันนับตั้งแตวันท่ีไดจับสัตวมากักไว  โดยประกาศไวท่ี

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลสาคู  หรือที่เปดเผย  เมื่อพนกําหนด  ๓๐  วันแลวไมมีผูใดมาแสดงตัว

เปนเจาของสัตว  ใหสัตวนั้นตกเปนขององคการบริหารสวนตําบลสาคู 



 หนา   ๘๒ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๐๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   พฤษภาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

แตกรณีที่กักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวอื่น  หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร 

เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามสมควรแกกรณีกอนถึงกําหนด  ๓๐  วัน   

ก็ไดเงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาด  เมื่อไดหักคาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาด  และ 

คาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาเงินนั้นไวแทนตัวสัตว 

ในกรณีมิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่ง  และเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน

ภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตว  ใหแก

องคการบริหารสวนตําบลสาคูตามจํานวนท่ีจายจริงดวย 

ในกรณีท่ีปรากฏวาสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได 

 

หมวด  ๔ 

อํานาจหนาทีข่องเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ  ๑๗  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตัง้ขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิน่  เพ่ือปฏิบัติหนาที่ 

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจของ 

องคการบริหารสวนตําบลสาคูในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

 

หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ  ๑๘  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

นําพล  ฉิมเรือง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลสาค ู
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