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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดปา 

เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดปา  วาดวยการควบคุมการเล้ียง

หรือปลอยสัตว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๐  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตาํบลวดัปา  โดยความเหน็ชอบของสภาองคการบรหิารสวนตาํบลวดัปา  

และนายอําเภอหลมสัก  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดปา  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลวัดปาตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในสถานที่เล้ียงสัตว 

  “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในลักษณะที่มีการปลอยใหอยูนอก

สถานที่เล้ียงสัตว  รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว 

  “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือสถานที่ 

ในลักษณะอื่นที่ใชในการควบคุมสัตวท่ีเล้ียง 

  “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 
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  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลวัดปา 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ เพ่ือประโยชนในการรกัษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตวใหพ้ืนท่ีในเขตอํานาจขององคการบริหารสวน

ตําบลวัดปาเปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังนี้   

  (๑) ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภท  ชาง  มา  โค  กระบือ  

สุกร  แพะ  แกะ  สุนัข  หรือสัตวอื่น ๆ  โดยเด็ดขาด 

   (๑.๑)  สถานท่ีราชการในการดูแลขององคการบริหารสวนตําบลวัดปา  เชน   

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวัดปา  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

   (๑.๒)  สถานที่ราชการหรือหนวยราชการในเขตองคการบริหารสวนตําบลวัดปา  

เชน  โรงเรียน  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  เปนตน 

   (๑.๓)  บริเวณถนนสาธารณะทุกสาย  บริเวณทางเดินรถไฟ  บริเวณแมน้ําทุกสาย   

  (๒) ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวเกินจํานวนที่กําหนด  ดังนี้ 

   (๒.๑)  สําหรับการเล้ียงสัตวนอยกวา  ๓๐  ตัว  ตองมีระยะหางในระยะที่ไม

กอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง 

   (๒.๒)  สําหรับการเล้ียงสัตว  ตั้งแต  ๓๐  –  ๑๐๐  ตัว  ตองมีระยะหางไมนอยกวา  

๕๐๐  เมตร   

   (๒.๓)  สําหรับการเล้ียงสัตว  กวา  ๑๐๐  –  ๕๐๐  ตัว  ตองมีระยะหางไมนอยกวา   

๑  กิโลเมตร 

   (๒.๔)  สําหรับการเล้ียงสัตว  กวา  ๕๐๐  ตัวขึ้นไป  ตองมีระยะหางไมนอยกวา  

๒  กิโลเมตร 
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   (๒.๕)  กําหนดใหเวลา  ๐๘.๐๐  น.  –  ๑๖.๓๐  น  หามปลอยสัตวหรือเล้ียงสัตว 

บนถนนสาธารณะและถนนในหมูบาน 

  (๓) นอกจากการเล้ียงสัตวตามปกติวิสัยแลว  เจาของสัตวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๓.๑)  จัดใหมีสถานที่เล้ียงสัตวท่ีมั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภท  

และชนิดของสัตว  และมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศ 

ที่เพียงพอ  มีระบบการระบายน้ําและบําบัดของเสียที่เกิดขึ้นอยางถูกสุขลักษณะ 

   (๓.๒)  รักษาสถานท่ีเล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ

เปนประจํา  ไมปลอยใหเปนที่สะสมหมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง 

   (๓.๓)  เมื่อสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ

เพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ท้ังนี้  โดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญจากกล่ิน  ควัน  

และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา 

   (๓.๔)  จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว  เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรค 

ที่เกิดจากสัตว 

   (๓.๕)  ใหเล้ียงสัตวภายในสถานท่ีของตน  ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานที่เล้ียงสัตว  

โดยปราศจากการควบคุม  กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเล้ียงในสถานท่ีหรือกรงท่ีบุคคลภายนอกเขาไปไมถึง

ตัวสัตวและมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

   (๓.๖)  ไมเล้ียงสัตวภายในสถานที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

   (๓.๗)  ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญตอผูอื่น 

   (๓.๘)  ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําสั่ง

เจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งขอบังคับ  ระเบียบ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลวัดปา 

ขอ ๖ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ  ๕  

โดยไมปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน  

เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปนของ

องคการบริหารสวนตําบลวัดปา  แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น 
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หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้น 

ตามควรแกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ ได   เงิน ท่ี ไดจากการขายหรือขายทอดตลาด 

เมื่อไดหักคาใชจายในการขายทอดตลาดและคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 

ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแก 

องคการบริหารสวนตําบลวัดปาตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย 

ในกรณีท่ีปรากฏวาสัตวที่ เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตราย 

ตอประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได 

ขอ ๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ 

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจของ

องคการบริหารสวนตําบลวัดปา  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ ๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวัดปาเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สมาน  บรูณทอง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลวดัปา 


