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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาสัก   
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาสัก  วาดวยการควบคุมการเล้ียง 

หรือปลอยสัตว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งที่แกไขเพ่ิมเติมโดยแหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

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

สวนตําบลนาสัก  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลนาสักและนายอําเภอสวี   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาสัก  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาสัก  ตั้งแตวันท่ีไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาสักแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในสถานท่ีเล้ียงสัตว 

  “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในลักษณะท่ีมีการปลอยใหอยูนอกสถานที่ 

เล้ียงสัตว  รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว 

  “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือสถานที ่

ในลักษณะอื่นท่ีใชในการควบคุมสัตวที่เล้ียง 

  “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึง  ผูครอบครองสัตวดวย 
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  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาสัก   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ เพ่ือประโยชนในการรกัษาสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว  ใหพ้ืนท่ีในเขตอํานาจขององคการบริหาร

สวนตําบลนาสักเปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังนี้ 

  (๑) ชาง 

  (๒) มา 

  (๓) โค  หรือ  วัว 

  (๔) กระบือ 

  (๕) สุกร 

  (๖) แพะ 

  (๗) แกะ 

  (๘) หาน 

  (๙) เปด 

  (๑๐) ไก 

  (๑๑) สุนัข 

  (๑๒) แมว 

  (๑๓) งู 

  (๑๔) กระเข 

  (๑๕) นก 

เจาพนักงานทองถิ่น  มีอํานาจกําหนดประเภทและชนิดของสัตวที่ตองการควบคุมการเล้ียงเพ่ิมเติม   

ทั้งนี้  โดยอาจควบคุมการเล้ียงเฉพาะในเขตทองท่ีหนึ่งหรือเต็มพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลนาสัก 
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ขอ ๖ นอกจากสัตวเล้ียงตามปกติวิสัยแลว  เจาของสัตวจะตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  จัดใหมีสถานที่เล้ียงสัตวที่มัน่คงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภทและชนดิของสัตว  

โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศท่ีเพียงพอ  มีระบบการระบายน้ํา 

ที่ถูกสุขลักษณะและมีระบบบําบัดของเสียที่เกิดขึ้นอยางถูกสุขลักษณะ 

  (๒)  รักษาสถานที่เล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปนประจํา  

ไมปลอยใหเปนท่ีสะสมหมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูอยูบริเวณใกลเคียง   

  (๓)  กําจัดซากและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ  เพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลง

หรือสัตวนําโรค  ท้ังนี้  โดยวิธีไมกอเหตุรําคาญจากกล่ินควัน  และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา 

  (๔)  จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว  เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว 

  (๕)  ใหเล้ียงสัตวภายในสถานที่เล้ียงสัตวของตน  ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานที่เล้ียงสัตว

โดยปราศจากการควบคุม  กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเล้ียงใหสถานที่หรือกรงท่ีบุคคลภายนอกเขาไปไมถึงสัตว  

และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

  (๖)  ไมเล้ียงสัตวในสถานที่  ที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดหาม  และปฏิบัติอื่นใด

ตามคําแนะนําของเจาพนักงาน 

ขอ ๗ ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยวา  สัตวเล้ียงนั้นเปนโรคอันอาจเปนอันตรายแกสุขภาพของบุคคลทั่วไป  

ใหเจาของสัตวกักสัตวนั้นไวตางหาก  และแจงใหงานสาธารณสุข  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาสักทราบ 

โดยทันที  และตองปฏิบัติตามคําแนะนําของสัตวแพทย 

ขอ ๘ เจาของสัตวจะตองควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญแกผูอื่น 

ขอ ๙ เมื่อขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  หามใหผูใดปลอยสัตว  หรือเล้ียงสัตวในสถานที่ประกาศหาม

ขององคกรบริหารสวนตําบลนาสัก 

ขอ ๑๐ เมื่อผูใดฝาฝนปลอยสัตว  หรือเล้ียงสัตวในพ้ืนท่ีกําหนดหามตามขอ  ๕  ใหเจาพนักงานทองถิ่น   

มีอํานาจจับสัตวนั้นไป  กัก  ขัง  ไวในสถานที่กักสัตว  ขังสัตว  หรือสถานที่อื่นใดที่เห็นสมควร  ผูใดฝาฝน 

ตองระวางโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 
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ขอ ๑๑ เมื่อไดจับและนําสัตวมากัก  ขัง  ไวเปนพาหนะ  หรือสัตวท่ีกฎหมายกําหนดใหมี   

ตั๋วรูปสัตวคืนจะตองนําหลักฐานดังตอไปนี้ไปประกอบ  คือ 

  (๑)  สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับสัตวคืน 

  (๒)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับสัตวคืน 

  (๓)  ตั๋วรูปพรรณ   

ขอ ๑๒ ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในที่  หรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝน  ขอ  ๕   

โดยไมปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอย  ๓๐  วัน 

เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปนของ 

องคการบริหารสวนตําบลนาสัก  แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่นหรือ 

ตองเสียคาใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควรแกกรณี

กอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได  เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขายทอดตลาด 

และคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 

ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึง่  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแกองคการบริหาร 

สวนตําบลนาสักตามจํานวนท่ีไดจายจริงดวย 

ในกรณีท่ีปรากฏวาสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได 

เจาพนักงานทองถิ่น  ไมตองรับผิดชอบตอการที่สัตวซึง่จับมากกั  หรือขังไวตองตายลงระหวางรอ 

การรอรับสัตวคืนไมวาจะเปนการตายลงโดยปกติหรือเปนเพราะสาเหตุสุดวิสัย  ผูเปนเจาของสัตวจะฟอง 

เรียกคาเสียหายหรือคาชดเชยใด ๆ  ไมไดทั้งส้ิน  และซากสัตวนั้นหลังจากผานการตรวจพิสูจนซากแลว 

ใหทําลายนําออกจําหนายหรือใชใหเปนประโยชนตามที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร   

ขอ ๑๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให 

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลนาสักในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 
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ขอ  ๑๔  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๑๕  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาสักเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจ 

ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สุจิตรา  อุสิทธิ ์

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนาสัก     
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