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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทับทัน 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตาํบลทับทัน  วาดวยการควบคมุการเล้ียง 

หรือปลอยสัตว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลทับทันโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลทับทันและนายอําเภอสังขะ   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “องคการบริหารสวนตําบลทับทัน  เรื่อง  การควบคุมการเล้ียง 

หรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลทับทันเมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย   

ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลทับทันแลว  ๑๕  วัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในสถานท่ีเล้ียงสัตว 

  “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในลักษณะท่ีมีการปลอยใหอยูนอกสถานที่ 

เล้ียงสัตว  รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว 

  “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือสถานที ่

ในลักษณะอื่นท่ีใชในการควบคุมสัตวที่เล้ียง 

  “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   
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  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลทับทัน 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ เพ่ือประโยชนในการรกัษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

หรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว  ใหพ้ืนที่ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลทับทัน

เปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังนี้   

  (๑) สุกร 

  (๒) เปด 

  (๓) ไก 

  (๔) หาน 

  (๕) โค 

  (๖) กระบือ 

  (๗) แพะ 

  (๘) แกะ 

  (๙) สุนัข 

  (๑๐) แมว 

  (๑๑) สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมปาไม 

ขอ ๖ หามเล้ียงหรือปลอยสัตวตามท่ีกําหนดในขอ  ๕  ในเขตที่หรือทางสาธารณะ   

ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลทับทันเปนผูดูแลรับผิดชอบดูแล 

ขอ ๗ นอกจากการเล้ียงสัตวตามปกติวิสัยแลว  เจาของสัตวจะตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  จัดใหมีสถานที่เล้ียงสัตวที่มัน่คงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภทและชนดิของสัตว   

โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ  มีระบบการระบายน้ํา 

และกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

    (๒)  รักษาสถานที่เล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปนประจํา 

ไมปลอยใหเปนท่ีสะสมหมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง 
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    (๓)  เมื่อสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ 

เพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ทั้งนี้  โดยวิธีท่ีไมกอเหตุรําคาญจากกล่ิน  ควัน   

และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา 

  (๔)  จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว  เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว 

  (๕)  ใหเล้ียงสัตวภายในสถานที่เล้ียงสัตวของตน  ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานท่ีเล้ียงสัตว

โดยปราศจากการควบคุม  กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเล้ียงในสถานท่ีหรือกรงท่ีบุคคลภายนอกเขาไปไมถึง

ตัวสัตวและมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

  (๖)  ไมนําสัตวเล้ียงออกมานอกสถานที่เล้ียงสัตวของตน  เวนแตเฉพาะเพ่ือการเคล่ือนยายสัตว   

และไดปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๗)  ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญแกผูอื่น  ไมกอใหเกิดมลพิษ 

ตอส่ิงแวดลอม 

    (๘)  ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยวาสัตวที่เล้ียงนั้นเปนโรคอันอาจเปนอันตรายแกสุขภาพ 

ของบุคคลท่ัวไป  ใหเจาของสัตวแยก  กักสัตวนั้นไวตางหาก  และแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงาน 

สาธารณสุขทราบ  รวมถึงตองแจงใหสัตวแพทยของหนวยงานราชการทราบ  และตองปฏิบัติตามคําแนะนํา 

โดยเครงครัด 

  (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น   

รวมทั้งขอบังคับ  ระเบียบ  และคําส่ังของขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทับทัน 

ขอ ๘ กรณีการเล้ียงสัตว  ซึ่งดําเนินกิจการในลักษณะเพ่ือการคา  เจาของสัตวตองปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ  ๗  อยางเครงครัด  และตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามขอบัญญัติเรื่องกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพดวย 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้นตองปรากฏขอเท็จจริงวาสถานที่เล้ียงสัตวนั้นตองเปนไปตามที่ 

ขอบัญญัติกําหนด  และตั้งอยูหางจากแหลงชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล   

หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ  ในระยะที่ไมสงผลกระทบตอสุขภาพ  และไมกอเหตุรําคาญตอชุมชน   

โดยตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาว  และแหลงน้ําสาธารณะในระยะ  ดังตอไปนี้ 
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  (๑)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวนอยกวา  ๕๐  ตัว  ตองมีระยะหางในระยะ

ที่ไมกอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง 

  (๒)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตว  ตั้งแต  ๕๐ - ๕๐๐  ตัว  ตองมีระยะหาง 

ไมนอยกวา  ๒๐๐  เมตร 

  (๓)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตว  มากกวา  ๕๐๐  ตัวขึ้นไป  ตองมีระยะหาง 

ไมนอยกวา  ๑  กิโลเมตร 

ขอ ๙ หากเจาของสัตวปฏิบัติไมถูกตอง  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

กฎกระทรวง  หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหเจาของสัตวแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตอง  และหากเจาของสัตวไมแกไข

หรือถาการเล้ียงสัตว  หรือปลอยสัตวนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรง 

ตอสุขภาพของประชาชน  เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังใหผูนั้นหยุดเล้ียงสัตวทันทีเปนการชั่วคราว  จนกวา 

จะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ได 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง  ใหกําหนดระยะเวลาท่ีจะตองปฏิบัติตามคําส่ังไว 

ตามสมควรแตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน  เวนแตเปนกรณีมีคําส่ังใหหยุดดําเนินการทันที 

ขอ ๑๐ กรณีการเล้ียงสัตวในสถานที่ของเอกชน  กอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญตอผูอื่น   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของสัตวหรือผูครอบครองสถานที่เล้ียงสัตว 

ระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันควร  และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุรําคาญนั้น   

หรือสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตใหระบุไวในคําส่ังนั้น 

ขอ ๑๑ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ  ๖   

โดยไมปรากฏเจาของใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน   

เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปนของ 

องคการบริหารสวนตําบลทับทัน  แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น 

หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควร 

แกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได  เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจาย 

ในการขายทอดตลาดและคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 
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ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแก 

องคการบริหารสวนตําบลทับทัน  ตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย 

ในกรณีท่ีปรากฏวาสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได   

ในระหวางการจับสัตวหากสัตววิ่งหนีเกิดอุบัติเหตุอื่นใดทําใหสัตวบาดเจ็บ  หากเปนเหตุท่ี 

โดยพฤติการณตองเกิดขึ้น  และเจาพนักงานทองถิ่นไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลวทางองคการ 

บริหารสวนตําบลทับทันจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น   

ขอ  ๑๒  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให 

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลทับทัน  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ  ๑๓  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๑๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทับทันรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๔  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สุวรรณ  อปุถมัภ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลทับทนั   


