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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลคําชะอี 
เร่ือง   การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคําชะอี  ว่าด้วยการควบคุม

การเลี้ยงสัตว์  หรือปล่อยสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคําชะอี   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 

ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล   

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องค์การบริหารส่วนตําบลคําชะอีโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคําชะอี   

และนายอําเภอคําชะอี  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคําชะอี  เร่ือง  การควบคุม

การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคําชะอีตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคําชะอี  เร่ือง  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

หรือปล่อยสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคําชะอี  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

บรรดาข้อบังคับ  ระเบียบ  และคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้ง 

ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 

  “การเลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ 

  “การปล่อยสัตว์”  หมายความว่า  การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอก 

สถานที่เลี้ยงสัตว์  รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว์ 

  “สถานที่เลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  คอกสัตว์  กรงสัตว์  ที่ขังสัตว์  หรือสถานที่ในลักษณะอื่น 

ที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง   
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    “เจ้าของสัตว์”  หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย   

    “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคําชะอี 

    “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติ

ตามข้อบัญญัตินี้   

    “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ในท้องถิ่น  หรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ในพื้นที่เขตอํานาจขององค์การบริหาร 

ส่วนตําบลคําชะอีเป็นเขตกําหนดห้ามเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  ดังนี้   

    (๑)  บริเวณสถานที่ราชการทุกแห่ง 

    (๒)  สนามกีฬาทุกแห่งในเขตตําบลคําชะอี 

    (๓)  ถนนสายคําชะอี - หนองสูง 

    (๔)  ถนนสายคําชะอี - หนองเอี่ยนดง 

    (๕)  วัดหรือสํานักสงฆ์ทุกแห่ง 

    (๖)  สถานที่ชุมชนหนาแน่น  ได้แก่  ตลาดสด 

    (๗)  อื่น ๆ  ได้แก่  ลานอเนกประสงค์  ศาลาประชาคม   

ข้อ ๖ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะ  อันเป็นการฝ่าฝืนข้อ  ๕  

โดยไม่ปรากฏเจ้าของ  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นอย่างน้อย  ๓๐  วันเม่ือพ้น 

กําหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์  ให้สัตว์นั้นตกเป็นขององค์การบริหาร 

ส่วนตําบลคําชะอี  แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่น  ตามควรแก่กรณี 

ก่อนถึงกําหนดเวลาดังกล่าวก็ได้  เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาด  เม่ือได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด  

และค่าเลี้ยงดูสัตวแ์ล้ว  ให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์   

ในกรณีที่มิได้ขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง  และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน   

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสําหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่ 

องค์การบริหารส่วนตําบลคําชะอีตามจํานวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 
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ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน   

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 

ข้อ  ๗  ในระหว่างการจับสัตว์หากสัตว์วิ่งหนีสัตว์เกิดขาหักหรือเกิดอุบัติเหตุอื่นใดก็ตาม   

องค์การบริหารส่วนตําบลคําชะอีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ  ทั้งสิ้น 

ข้อ  ๘  เม่ือได้จับสัตว์และนําสัตว์มากักไว้ตามข้อ  ๖  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะประกาศ 

ให้เจ้าของสัตว์ทราบ  และให้มารับสัตว์คืนภายในกําหนดเวลา  ๓๐  วันนับแต่วันได้จับสัตว์มากักไว้   

เม่ือพ้นกําหนด  ๓๐  วันแล้วไม่มีผู้ใดมาแสดงตนว่าเป็นเจ้าของสัตว์ให้สัตว์นั้นตกเป็นขององค์การบริหาร 

ส่วนตําบลคําชะอี   

ข้อ  ๙  กรณีที่กักสัตว์อาจเกิดอันตรายต่อสัตว์นั้นหรือสัตว์อื่น  หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร   

โดยสัตวแพทย์  หรือปศุสัตว์อําเภอได้ตรวจสอบและให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

มีอํานาจทําลาย 

ข้อ ๑๐ สัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกักไว้ในกรณีที่เจ้าของสัตว์รับคืนไป  เจ้าของสัตว์จะต้อง 

เสียค่าปรับและค่าเลี้ยงดูในอัตรา  ดังนี้ 

   (๑) อตัราค่าปรับ 

     (๑.๑)  ช้างเชือกหนึ่ง  ปรับไม่เกิน  ๑,๐๐๐  บาท 

     (๑.๒)  ม้า  โค  กระบือตัวหนึ่ง  ปรับไม่เกิน  ๕๐๐  บาท 

     (๑.๓)  สุกร  แพะ  แกะตัวหนึ่ง  ปรับไม่เกิน  ๑๐๐  บาท 

  (๒)  อัตราค่าเลี้ยงดูตามจํานวนที่ได้จ่ายจริง 

ข้อ ๑๑ ในกรณีสัตว์เลี้ยงเกิดโรคระบาด  หากผู้เลี้ยงสัตว์พบอาการผิดปกติหรือสงสัยว่าเป็น 

โรคระบาดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองดูแลสัตว์รีบแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายใน  ๒๔  ชั่วโมง   

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจทําลายหรือทําลายตามที่เห็นสมควร 

ข้อ ๑๒ กรณีการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้วเจ้าของหรือผู้ครอบครองดูแลสัตว์ต้องปฏิบัติ 

ดังต่อไปนี้   

    (๑)  จัดให้มีสถานที่เลี้ยงที่มีความม่ันคง  แข็งแรง  ตามความเหมาะสมแก่ประเภท 

และชนิดของสัตว์  โดยมีขนาดเพียงพอแก่การดํารงชีพของสัตว์  มีแสงสว่างและการระบายอากาศท่ีเพียงพอ  

มีระบบการะบายน้ํา  และกําจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 
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    (๒)  รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ  จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 

เป็นประจําไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง   

    (๓)  เม่ือสัตว์ตายลงเจ้าของหรือผู้ครอบครองดูแลสัตว์ต้องกําจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ 

ให้ถูกสุขลักษณะเพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์นําโรค  ทั้งนี้  โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุรําคาญ   

จากกลิ่น  ควัน  และไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ํา 

    (๔)  จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์  เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค 

ที่เกิดจากสัตว์ 

    (๕)  ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน  ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยง 

โดยปราศจากการควบคุม  กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่  หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์  

และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 

    (๖)  ไม่นําสัตว์เลี้ยงออกมานอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน  เว้นแต่เฉพาะเพื่อการเคลื่อนย้ายสัตว์   

และได้ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

    (๗)  ควบคุมดูแลสัตว์เลี้ยงของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุรําคาญแก่ผู้อื่นไม่ก่อให้เกิด 

มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

    (๘)  ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

รวมทั้ง  ข้อบัญญัติ  ระเบียบ  และคําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบลคําชะอี 

ข้อ ๑๓ กรณีการเลี้ยงสัตว์ซึ่งดําเนินกิจการในลักษณะของผู้ประกอบกิจการหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์  

เจ้าของหรือผู้ครอบครอง  ดูแลสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  และเง่ือนไขตามข้อ  ๑๒  อย่างเคร่งครัด   

จะต้องได้รับความยินยอมจากกการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  

ตามข้อบัญญัติท้องถิ่น  เร่ือง  การควบคุม  การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  โดยเสียค่าธรรมเนียม 

ใบอนุญาตถูกต้องครบถ้วน 

ข้อ ๑๔ การพิจารณาอนุญาตตามข้อ  ๑๓  ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าสถานประกอบกิจการ

หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์จะต้องตั้งอยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  สถาบันการศึกษา  
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โรงพยาบาล  หรือสถานที่ราชการอื่น ๆ  ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  อันจะก่อให้เกิดเหตุรําคาญ   

และหรือแหล่งน้ําสาธารณะ  กรณีสถานประกอบกิจการหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์จะต้องตั้งอยู่ในระยะที่กําหนด 

ดังต่อไปนี้   

  (๑) สถานประกอบกิจการหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์  จํานวนตั้งแต่  ๑๐ – ๕๐  ตัว   

จะต้องตั้งอยู่ห่างไม่น้อยกว่า  ๕๐  เมตร 

  (๒) สถานประกอบกิจการหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์  จํานวนตั้งแต่  ๕๐ – ๑๐๐  ตัว   

จะต้องตั้งอยู่ห่างไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร 

  (๓) สถานประกอบกิจการหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์  จํานวนตั้งแต่  ๑๐๐ – ๕๐๐  ตัว   

จะต้องตั้งอยู่ห่างไม่น้อยกว่า  ๑  กิโลเมตร 

  (๔) สถานประกอบกิจการหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์  จํานวนตั้งแต่  ๕๐๐  ตัวขึ้นไป   

จะต้องตั้งอยู่ห่างไม่น้อยกว่า  ๒  กิโลเมตร 

ข้อ ๑๕ ให้ผู้เลี้ยงสัตว์มีระบบกําจัดมูลสัตว์  หรือเก็บมูลสัตว์  ไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้อื่น   

หากผู้เลี้ยงสัตว์ฝ่าฝืนต้องเสียปรับ 

ข้อ ๑๖ ให้ เจ้ าพนักงานท้องถิ่น มีอํ านาจแต่ งตั้ งข้ าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่   

เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๔  วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ .ศ .   ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลคําชะอี  ในเรื่องใดหรือทุกเร่ืองก็ได้   

ข้อ ๑๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ   

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ ๑๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคําชะอีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้   

และให้มีอํานาจเปรียบเทียบปรับ  ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สมบัติ  ผิวขํา 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคําชะอี   

 


