
 หนา  ๒๓๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ  วาดวยการควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร

สวนตําบลบางกระบือโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบางกระบือและนายอําเภอเมืองสิงหบุร ี 

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางกระบือนับแตวัน 

ที่ไดประกาศโดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการขององคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในสถานที่เล้ียงสัตว 

  “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในลักษณะท่ีมีการปลอยใหอยูนอกสถานท่ี

เล้ียงสัตว  รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว 

  “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือสถานที่ 

ในลักษณะอื่นท่ีใชในการควบคุมสัตวที่เล้ียง 

  “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   



 หนา  ๒๓๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ เ พ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่ เหมาะสมกับการดํารงชีพ 

ของประชาชนในทองถิ่น  หรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว  ใหพ้ืนที่ในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ  เปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังนี้   

  (๑) ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียง  หรือปลอยสัตว  โดยเด็ดขาด 

   (๑.๑) ที่หรือทางสาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ 

   (๑.๒) สถานที่ราชการ 

   (๑.๓) สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ 

   (๑.๔) ตลาด 

  (๒) ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตที่การเล้ียงหรือปลอยสัตวตองอยูภายใตมาตรการ 

อยางใดอยางหนึ่ง  เชน  สถานที่เล้ียงสัตวของเอกชน  กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  

สัตวเล้ือยคลาน  หรือแมลง  ใหเปนเขตท่ีการเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภทของกิจการนั้น ๆ  และตองปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ 

ขอ ๖ การเล้ียงสัตวใหเจาของสัตวตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) จัดใหมีสถานท่ีเล้ียงสัตวท่ีมั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภท 

และชนิดของสัตวโดยมีขนาดเพียงพอ  มีระบบการระบายน้ําและกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

  (๒) รักษาสถานที่เล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ

เปนประจํา  ไมปลอยใหเปนที่สะสมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง 

  (๓) เมื่อสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ

เพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ท้ังนี้  โดยวิธีท่ีไมกอเหตุรําคาญจากกล่ิน  ควัน  

และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา 

  (๔) จัดใหมีการสรางภูมิคุมกันโรคในสัตว  เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว 

  (๕) ใหเล้ียงสัตวภายในสถานท่ีเล้ียงสัตวของตน  ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานที่

เล้ียงสัตวโดยปราศจากการควบคุม  กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเล้ียงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอก 

เขาไปไมถึงตัวสัตวและมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 



 หนา  ๒๓๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๖) ไมนําสัตวเล้ียงออกมานอกสถานที่เล้ียงสัตวของตน  เวนแตเฉพาะการเคล่ือนยายสัตว

และไดปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๗) ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือรําคาญแกผูอื่น  ไมกอใหเกิดมลพิษ

ตอส่ิงแวดลอม 

  (๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คํา ส่ัง 

เจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งขอบังคับ  ระเบียบ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ 

ขอ ๗ การเล้ียงสัตว  ซึ่งดําเนินกิจการในลักษณะของฟารมเล้ียงสัตว  หรือเล้ียงสัตว 

เปนจํานวนมาก  เจาของสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ  ๖  อยางเครงครัด  เพ่ือการดูแลสภาพ

หรือสุขลักษณะของสถานที่เล้ียงสัตว  และตองปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรค   

หรือเหตุรําคาญอันเกิดจากการเล้ียงสัตว  ดังนี้ 

  (๑) สถานที่เล้ียงสัตวใหถูกสุขลักษณะของอาคาร  และเปนไปตามมาตรฐานฟารม

หรือตามคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข 

  (๒) ใหดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานท่ีเล้ียงสัตว  มิใหมีจํานวนเกินสมควร

จนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๓) ตองจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงสูธรรมชาติหรือแหลงน้ํา  ทางน้ํา  

ลําคลอง  แมน้ํา  เปนตน  มิใหสงผลกระทบตอสุขภาพส่ิงแวดลอม 

  (๔) ตองจัดหาที่รองรับขยะ  ปฏิกูลและมูลฝอย  ตลอดจนกําจัดขยะปฏิกูลมูลฝอย

ใหถูกสุขลักษณะ  มิใหสงผลกระทบตอสุขภาพส่ิงแวดลอม 

  (๕) ตองทําความสะอาดสถานที่เล้ียงสัตว  สถานที่เพาะเล้ียง  และบริเวณโดยรอบ

ไมใหเปนแหลงสะสมเชื้อโรค  แมลง  ยุง  หรือสัตวนําโรคอื่น ๆ  ตลอดจนวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือ   

ใหเปนระเบียบเรียบรอยเสมอ 

  (๖) จัดใหมีระบบการปองกันเหตุรําคาญจากกล่ิน  เสียง  แสง  รังสี  ความรอน  

ส่ิงมีพิษ  ความส่ันสะเทือน  ฝุน  ละออง  เขมา  เถา  หรือกรณีอื่นใดจนเปนเหตุใหเส่ือมหรือเปนอันตราย

ตอสุขภาพ 

  (๗) จะตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิน่  เจาพนักงานสาธารณสุข 



 หนา  ๒๓๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๘ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในที่หรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ  ๕  

โดยไมปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน  

เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปนของ

องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ  แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้น  หรือสัตวอื่น  

หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้น 

ตามควรแกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได  เงินท่ีไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจาย

ในการขายทอดตลาดและคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 

ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแก 

องคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ  ตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย 

ในกรณีท่ีปรากฏวาสัตวที่ เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตราย 

ตอประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได 

ขอ ๙ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น   

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๑๐ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๑๑ บรรดาคาธรรมเนียม  คาปรับ  รายไดอื่น ๆ  ตามขอบัญญัตินี้ ใหเปนรายได 

ขององคการบริหารสวนตําบลบางกระบือ 

ขอ ๑๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางกระบือเปนผูรักษาการใหเปนไปตาม

ขอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐   

ศุภรักษ  สีตะระโส 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบางกระบือ 


