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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสระใคร 
เรื่อง  การควบคมุการเล้ียงหรือปลอยสัตว 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสระใคร  วาดวยการควบคุมการเล้ียง

หรือปลอยสัตว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลสระใครโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลสระใคร  

และนายอําเภอสระใคร  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสระใคร  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลสระใครตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในสถานท่ีเล้ียงสัตว 

  “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในลักษณะท่ีมีการปลอยใหอยูนอกสถานที่

เล้ียงสัตว  รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว 

  “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือสถานที่ 

ในลักษณะอ่ืนที่ใชในการควบคุมสัตวที่เล้ียง 

  “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   
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  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลสระใคร 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ เพ่ือประโยชนในการรกัษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ในทองถิ่น  หรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว  ใหพ้ืนท่ีในเขตอํานาจขององคการบริหาร

สวนตําบลสระใครเปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังนี้   

    (๑) ใหพ้ืนท่ีตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภท  ชาง  มา  โค  กระบือ  

สุกร  แพะ  แกะ  สุนัข  หรือสัตวอื่น ๆ  โดยเด็ดขาด 

   (๑.๑) เขตหรือพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลสระใครเปนเขตหามเล้ียง 

หรือปลอยสัตว 

    ๑) ชาง   

    ๒) มา  

    ๓) ลา  ลอ  

    ๔) โค   

    ๕) กระบือ 

    ๖) สุกร  

    ๗) แพะ  

    ๘) กบ   

    ๙) กวาง     

    ๑๐) หาน  

    ๑๑) เปด    

    ๑๒) ไก 

    ๑๓) สุนัข 

    ๑๔) แมว 

    ๑๕) งู 

    ๑๖) จระเข 
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    ๑๗)  นก 

    ๑๘)  เตา 

    ๑๙)  กระตาย 

    ๒๐)  หนู 

    ๒๑)  สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนคุมครองสัตวปาซึ่งไดรับ

อนุญาตจากกรมปาไม 

  (๒) ใหพ้ืนท่ีตอไปนี้เปนเขตที่การเล้ียงหรือปลอยสัตวตามขอ  (๑.๑)  ตองอยูภายใต

มาตรการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

   (๒.๑) พ้ืนที่อื่น ๆ  ในตําบลสระใคร  เปนเขตท่ีการเล้ียงหรือปลอย 

    ๑) ชาง   

    ๒) มา  

    ๓) ลา  ลอ  

    ๔) โค       

    ๕) กระบือ  

    ๖) แพะ     

    ๗) กบ      

    ๘) กวาง     

    ๙) หาน  

    ๑๐) เปด 

    ๑๑) ไก   

    ๑๒) สุนัข 

    ๑๓) แมว 

    ๑๔) งู 

    ๑๕) นก 

    ๑๖) เตา 

    ๑๗) กระตาย 
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    ๑๘)  หน ู

    ๑๙)  ปลา 

   (๒.๒) นอกจากการเล้ียงสัตวตามปกติวิสัยแลว  เจาของสัตวจะตองปฏิบัติ  

ดังตอไปนี้ 

    ๑) จัดใหมีสถานที่เล้ียงสัตวท่ีมั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภท

และชนิดของสัตวโดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ   

มีระบบการระบายน้ําและกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

    ๒) รักษาสถานที่เล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอจัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ

เปนประจําไมปลอยใหเปนท่ีสะสม  จนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง 

    ๓) เมื่อสัตวตายลง  เจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตว 

ใหถูกสุขลักษณะเพ่ือปองกนัมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรอืสัตวนาํโรค  ทั้งนี้  โดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญ

จากกล่ิน  ควัน  และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา 

    ๔) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตวเพ่ือปองกันอันตรายจาก 

เชื้อโรคที่เกิดจากสัตว 

    ๕) ใหเล้ียงสัตวภายในสถานท่ีเล้ียงสัตวของตนไมปลอยใหสัตวอยูนอก

สถานที่เล้ียงสัตวโดยปราศจากการควบคุม  กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเล้ียงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอก

เขาไปไมถึงตัวสัตวและมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

    ๖) ไมนําสัตวเล้ียงออกมานอกสถานที่เล้ียงสัตวของตน  เวนแตเฉพาะ 

เพ่ือการเคล่ือนยายสัตวและไดปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

    ๗) ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญแกผูอื่น 

และไมกอใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม 

    ๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ัง 

เจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังขอบังคับ  ระเบียบ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลสระใคร 

ขอ ๖ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ  ๕  

โดยไมปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน  

เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปน 
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ขององคการบริหารสวนตําบลสระใคร  แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น

หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควร

แกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได  เงินท่ีไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจาย 

ในการขายทอดตลาดและคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 

ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแก 

องคการบริหารสวนตําบลสระใครตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย 

ในกรณีท่ีปรากฏวาสัตวที่ เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตราย 

ตอประชาชนใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได 

ขอ ๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ 

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลสระใคร  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ ๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสระใครเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

จาเอก  เกียรติศกัดิ ์ สีใส 

ปลัดองคการบริหารสวนตาํบลสระใคร  ปฏิบตัิหนาท่ี 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลสระใคร 
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