
หนา   ๑๐๓ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานใหม 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานใหม  วาดวยการควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานใหม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ประกอบกับมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

องคการบริหารสวนตําบลบานใหมโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานใหม 

และนายอําเภอระโนด  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรยีกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานใหม  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานใหมนับแตวันท่ีไดติดประกาศ

โดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบานใหมแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในสถานที่เล้ียงสัตว 

  “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในลักษณะท่ีมีการปลอยใหอยูนอกสถานที่

เล้ียงสัตวรวมทั้งการสละการครอบครองสัตว 

  “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือสถานที่ 

ในลักษณะอื่นท่ีใชในการควบคุมสัตวที่เล้ียง 

  “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิ ใช เปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 
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  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานใหม 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ เพ่ือประโยชนในการรกัษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตวใหพ้ืนที่ในเขตอํานาจขององคการบริหาร 

สวนตําบลบานใหมเปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังนี้ 

  (๑) ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวโดยเด็ดขาด 

   (๑.๑)  ที่หรือทางสาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานใหม 

   (๑.๒)  สถานที่ราชการ 

   (๑.๓)  สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ 

   (๑.๔)  ตลาด  

  (๒) ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตท่ีการเล้ียงหรือปลอยสัตวตองอยูภายใตมาตรการอยางใด

อยางหนึ่ง  เชน  สถานที่เล้ียงสัตวของเอกชน  กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  

สัตวเล้ือยคลานหรือแมลงใหเปนเขตที่การเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภทของกิจการนั้น ๆ  และตองปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลบานใหม 

ขอ ๖ การเล้ียงสัตวใหเจาของสัตวตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) จัดใหมีสถานท่ีเล้ียงสัตวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภทและชนิด

ของสัตวโดยมีขนาดเพียงพอมีระบบการระบายน้ําและกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

  (๒) รักษาสถานที่เ ล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอจัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

เปนประจําไมปลอยใหเปนที่สะสมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง 

  (๓) เมื่อสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ 

เพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธแมลงหรือสัตวนําโรค  ท้ังนี้  โดยวิธีท่ีไมกอเหตุรําคาญจากกล่ิน  ควัน  

และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา 

  (๔) จัดใหมีการสรางภูมิคุมกันโรคในสัตวเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว 

  (๕) ใหเล้ียงสัตวภายในสถานที่เ ล้ียงสัตวของตนไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานท่ี 

เล้ียงสัตวโดยปราศจากการควบคุม  กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเล้ียงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอก 

เขาไปไมถึงตัวสัตวและมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 



หนา   ๑๐๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๖) ไมนําสัตวเล้ียงออกมานอกสถานที่เล้ียงสัตวของตน  เวนแตเฉพาะเพ่ือการเคล่ือนยายสัตว

และไดปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๗) ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือรําคาญแกผูอื่นไมกอใหเกิดมลพิษ 

ตอส่ิงแวดลอม 

  (๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น

รวมทั้งขอบังคับ  ระเบียบ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลบานใหม 

ขอ ๗ การเล้ียงสัตวซึ่งดําเนินกิจการในลักษณะของฟารมเล้ียงสัตวหรือเล้ียงสัตวเปนจํานวนมาก  

เจาของสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ  ๖  อยางเครงครัดเพ่ือการดูแลสภาพ 

หรือสุขลักษณะของสถานที่เล้ียงสัตวและตองปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรค   

หรือเหตุรําคาญอันเกิดจากการเล้ียงสัตว  ดังนี้ 

  (๑) สถานที่เล้ียงสัตวใหถูกสุขลักษณะของอาคารและเปนไปตามมาตรฐานฟารม 

หรือตามคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข 

  (๒) ใหดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เ ล้ียงสัตวมิใหมีจํานวนเกินสมควร 

จนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๓) ตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียกอนปลอยสูธรรมชาติหรือแหลงน้ํา  ทางน้ํา   

ลําคลองแมน้ํา  เปนตน  มิใหสงผลกระทบตอสุขภาพส่ิงแวดลอม 

  (๔) ตองจัดหาที่รองรับขยะ  ปฏิกูลและมูลฝอยตลอดจนกําจัดขยะปฏิกูลมูลฝอย 

ใหถูกสุขลักษณะมิใหสงผลกระทบตอสุขภาพส่ิงแวดลอม 

  (๕) ตองทําความสะอาดสถานที่เล้ียงสัตว  สถานที่เพาะเล้ียง  และบริเวณโดยรอบ

ไมใหเปนแหลงสะสมเชื้อโรค  แมลง  ยุง  หรือสัตวนําโรคอื่น ๆ  ตลอดจนวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ   

ใหเปนระเบียบเรียบรอยเสมอ 

  (๖) จัดใหมีระบบการปองกันเหตุรําคาญจากกล่ิน  เสียง  แสง  รังสี  ความรอน  ส่ิงมีพิษ  

ความส่ันสะเทือน  ฝุน  ละออง  เขมา  เถา  หรือกรณีอื่นใดจนเปนเหตุใหเส่ือมหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๗) ตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่นเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๘ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ  ๕  

โดยไมปรากฏเจาของใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน 
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เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปน

ขององคการบริหารสวนตําบลบานใหม  แตถาการกกัสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้น  หรือสัตวอื่น

หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควรเจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควร 

แกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได  เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจาย 

ในการขายทอดตลาดและคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตวในกรณีท่ีมิไดมีการขาย  หรือขาย

ทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืนภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง   

เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแกองคการบริหารสวนตําบลบานใหม 

ตามจํานวนที่ไดจายจริงดวยในกรณีที่ปรากฏวาสัตวท่ีเจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปน

อันตรายตอประชาชนใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได 

ขอ ๙ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติ

หนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และปฏิบัติใหเปนไป

ตามขอบัญญัตินี้ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบานใหม  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๑๐ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๑๑ บรรดาคาธรรมเนียม  คาปรับ  รายไดอื่น ๆ  ตามขอบัญญัตินี้ ใหเปนรายได 

ขององคการบริหารสวนตําบลบานใหม 

ขอ ๑๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานใหมเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ

ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๐  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สุพัฒนพงศ  พวงพี 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานใหม 
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