
 หนา  ๒๓๑ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม  วาดวยการควบคุม

การเล้ียงหรือปลอยสัตว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติมประกอบมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุมโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม

และนายอําเภอชุมแพ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุมตั้งแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบหรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว   

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในสถานที่เล้ียงสัตว 

  “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในลักษณะท่ีมีการปลอยใหอยูนอกสถานท่ี

เล้ียงสัตว  รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว 

  “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือสถานที่ 

ในลักษณะอื่นที่ใชในการควบคุมสัตวท่ีเล้ียง 

  “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน   

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม  
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  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๕ เ พ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่ เหมาะสมกับการดํารงชีพ 

ของประชาชนในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว  ใหพ้ืนท่ีในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม  เปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สุนัข 

  (๒) แมว 

  (๓) ชาง 

  (๔) โค 

  (๕) กระบือ 

  (๖) แพะ 

  (๗) แกะ 

  (๘) นก 

  (๙) ไก 

  (๑๐) สุกร 

  (๑๑) สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  ซึ่งไดรับอนุญาตจาก

กรมปาไม 

ขอ ๖ หามทําการเล้ียงหรือปลอยสัตวท่ีตองควบคุมตามขอ  ๕  ในท่ีหรือทางสาธารณะ 

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุมโดยเด็ดขาด 

ความในวรรคหนึ่ง  ไมใชบังคับแกการเล้ียงสัตว  ดังตอไปนี้   

  (๑) เพ่ือการรักษาโรคเจ็บปวยหรือสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของสัตว   

  (๒) เพ่ือกิจกรรมใด ๆ  ที่องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม  ประกาศกําหนด

พ้ืนที่สวนหนึ่งสวนใด  ใหเล้ียงโดยมีกําหนดระยะเวลาที่แนนอนเปนการเฉพาะ 

  (๓) เพ่ือการยายถิ่นท่ีอยู   

ความในวรรคหนึ่ง  ไมใชบังคับแกการปลอยสัตวเพ่ือการกุศลหรือจารีตประเพณี  โดยไดรับอนุญาตจาก

องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม  หรือเพ่ือในพระราชพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนา  ตามประกาศ 

ของทางราชการ 
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ขอ ๗ เพ่ือประโยชนในการควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตวในเขตอํานาจขององคการบริหาร

สวนตําบลนาหนองทุม  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม  มีอํานาจออกประกาศกําหนดเขตพ้ืนที่

การเล้ียงหรือปลอยสัตวที่ควบคุมตามขอ  ๕  โดยใหมีมาตรการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

  (๑) กําหนดจํานวน  ประเภท  และชนิดของสัตวเล้ียง 

  (๒) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการทําทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว  

  (๓) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการปลอยสัตวตามขอ  ๖   

ขอ ๘ นอกจากการเล้ียงสัตวตามปกติวิสัยแลว  เจาของสัตวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) จัดใหมีสถานที่เล้ียงสัตวท่ีมั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภท 

และชนิดของสัตว  โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศ 

ที่เพียงพอมีระบบ  การระบายน้ําและกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ   

  (๒) รักษาสถานที่เล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

อยูเปนประจํา  ไมปลอยใหเปนท่ีสะสมหมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง 

  (๓) เมื่อสัตวตายลงเจาของสัตวตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ 

เพ่ือปองกัน  มิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ทั้งนี้  โดยวิธีท่ีไมกอเหตุรําคาญจากกล่ิน  ควัน  

และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา   

  (๔) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว  เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรค 

ที่เกิดจากสัตว   

  (๕) ใหเล้ียงสัตวภายในสถานท่ีของตนไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานท่ีเล้ียงสัตว  

โดยปราศจากการควบคุม  กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเล้ียงในสถานท่ีหรือกรงท่ีบุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตว

และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

  (๖) ไมเล้ียงสัตวภายในสถานที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด   

  (๗) ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญตอผูอื่น 

  (๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คํา ส่ัง 

เจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งขอบังคับ  ระเบียบ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม   
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ขอ ๙ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในที่หรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝน   

ขอ  ๖  โดยไมมีเจาของใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน  

เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปนของ

องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม  แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้น  หรือสัตวอื่น  

หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้น   

ตามควรแกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวได  เงินไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจาย 

ในการขายทอดตลาดและคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว   

ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแกองคการบริหาร

สวนตําบลนาหนองทุม  ตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย   

ในกรณีท่ีปรากฏวาสัตวที่ เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตราย   

ตอประชาชนใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได 

ขอ ๑๐ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น   

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ ๑๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษปรับไมเกิน  ๕,๐๐๐  บาท  

ตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๑๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุมเปนผูรักษาการใหเปนไปตาม

ขอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๙  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สมจิตต  มะสันเทียะ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนาหนองทุม 

 


