
 หนา   ๒๔๓ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนายูง 
เรื่อง  การควบคมุการเล้ียงและปลอยสัตว 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนายูง  วาดวยการควบคุมการเล้ียง

และปลอยสัตว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

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

พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลนายูง  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลนายูง

และนายอําเภอศรีธาตุ  จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนายูง  เรื่อง  การควบคุม 

การเล้ียงและปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนายูงนับแตวันท่ีปดประกาศ 

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนายูง 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคํา ส่ังอื่นใดในสวนที่ ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การมีสัตวไวในครอบครอง  และดูแลเอาใจใสบํารุงรักษา

ตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ 

  “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การสละการครอบครองสัตว  หรือปลอยสัตวใหอยู

นอกสถานที่เล้ียงสัตวโดยปราศจากการควบคุม 

  “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึง  ผูครอบครองสัตว 
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  “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ท่ีขังสัตว  หรือสถานที่ 

ในลักษณะอื่นท่ีใชในการควบคุมสัตวที่เล้ียง 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน   

และประชาชนสามารถใชประโยชน  หรือใชสัญจรได   

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ที่ซึ่งเปนส่ิงโสโครก  หรือมีกล่ินเหม็น  จากการเล้ียงหรือปลอยสัตว 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนายูง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา  ๔๔  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ใหองคการบริหารสวนตําบลนายูงเปนเขตควบคุมการเล้ียงและปลอยสัตว  ดังตอไปนี้   

(๑) สุนัข 

(๒) แมว 

(๓) ไก 

(๔) เปด 

(๕) โค 

(๖) กระบือ 

(๗) สุกร 

(๘) ชาง 

(๙) แพะ 

(๑๐) แกะ 

(๑๑) มา 

(๑๒) สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาซึ่งไดรับอนุญาตจาก 

กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช 

(๑๓) สัตวอื่น ๆ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 
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ขอ ๖ หามทําการเล้ียงสัตว  หรือปลอยสัตว  ที่ตองควบคุมตามขอ  ๕  ในที่หรือทางสาธารณะ  

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลนายูง   

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  เพ่ือการรักษาโรคเจ็บปวย  หรือสรางภูมิคุมกันโรคของสัตว   

  (๒)  เพ่ือกิจกรรมใด  ๆ  ที่เจาพนักงาน  ประกาศกําหนดพ้ืนที่สวนหนึ่งสวนใดใหเล้ียง

โดยมีกําหนดระยะเวลาท่ีแนนอนเปนการเฉพาะ 

  (๓)  เพ่ือการยายถิ่นฐานของเจาของสัตว 

  (๔)  เพ่ือการกุศล  หรือจารีตประเพณี  โดยไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๕)  เพ่ือในพระราชพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนาตามประกาศของทางราชการ 

ขอ ๗ เพ่ือประโยชนในการควบคุมการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะ   

หรือสถานท่ีของเอกชนใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีเล้ียงหรือปลอยสัตว 

ที่ตองควบคุมตามขอ  ๕  โดยใหมีมาตรการอยางใดอยางหนึ่ง  ตอไปนี้ 

  (๑)  กําหนด  จํานวน  ประเภท  และชนิดของสัตวท่ีเล้ียง 

  (๒)  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  เงื่อนไข  การอนุญาต  และคาธรรมเนียมการเล้ียง 

และปลอยสัตว 

ขอ ๘ นอกจากการเล้ียงสัตวตามปกติวิสัยแลว  เจาของสัตวตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  จัดใหมีสถานท่ีเล้ียงสัตวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภทและชนิด

ของสัตวโดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  มีแสงสวาง  และการระบายอากาศที่เพียงพอ   

มีระบบการระบายน้ําและกําจัดส่ิงปฏิกูลท่ีถูกสุขลักษณะ 

  (๒)  รักษาสถานที่เ ล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

เปนประจําไมปลอยใหเปนที่หมักหมมจนเกิดกล่ินเห็นรบกวนผูท่ีอยูอาศัยใกลเคียง 

  (๓)  เมื่อสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตว  และมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ 

เพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลง  หรือสัตวนําโรค  ทั้งนี้  โดยวิธีที่ไมกอใหเกิดเหตุราํคาญจากกล่ิน  

ควัน  และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา 
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  (๔)  จัดใหมีการสรางภูมิคุมกันโรคสัตว  เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว 

  (๕)  ให เ ล้ียงสัตว ในสถานที่ของตน  ไมปลอยให สัตวอยูนอกสถานที่ เ ล้ียงสัตว 

โดยปราศจากการควบคุม  กรณีที่เปนสัตวดุรายจะตองเล้ียงในสถานท่ี  หรือกรง  ที่บุคคลภายนอกเขาไป

ไมถึงสัตวและมีปายเตือน 

  (๖)  ควบคุมการเล้ียงสัตวของตนไมใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญแกผูอื่น 

  (๗)  ปฏิบัติการอื่นใด  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  พนักงานเจาหนาที่  

คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งปฏิบัติตามขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําส่ังองคการบริหาร 

สวนตําบลนายูง 

ขอ ๙ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรสงสัยวาสัตวเล้ียงนั้นเปนโรคอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

แกบุคคลทั่วไป  ใหเจาของสัตวแยกกักสัตวนั้นไวตางหาก  และแจงใหองคการบริหารสวนตําบลนายูง

ทราบโดยเร็ว  โดยเจาของสัตวตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  พนักงานเจาหนาที ่  

หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นอยางเครงครัด 

ขอ ๑๐ ในกรณีเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจาหนาท่ีพบสัตว

ในท่ีหรือทางสาธารณะ  โดยไมปรากฏเจาของหรือผูครอบครองสัตว  อันเปนการฝาฝนขอบัญญัตินี้   

ใหเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจาหนาที่  มีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปน

เวลาอยางนอยสามสิบวัน  เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานวาเปนเจาของสัตวเพ่ือรับคืนสัตว  

ใหสัตวนั้นตกเปนขององคการบริหารสวนตําบลนายูง  แตการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้น

หรือผูอื่น  หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะทําการขายสัตวนั้นตามสมควรแก 

กรณีกอนครบกําหนดเวลากักสัตวก็ได  เงินที่ไดจากการขายสัตว  เมื่อไดหักคาใชจายในการขายสัตว 

และการเล้ียงดูระหวางกักสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว   

ในกรณีเจาของสัตวมาแสดงตนขอรับสัตวคืนในระหวางการกักสัตวใหเจาของสัตวเสียคาใชจาย

ในการเล้ียงดูระหวางกักสัตวใหแกองคการบริหารสวนตําบลนายูงตามจํานวนที่จายจริง 
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ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวท่ีเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจาหนาท่ี  

พบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชนใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการ

ตามท่ีเห็นสมควรได 

ขอ ๑๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษปรับไมเกิน  ๑,๐๐๐  บาท 

ขอ ๑๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนายูงรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  และให 

มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๙  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อริสมันต  บตุรอนิทร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนายูง 
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