
 หนา   ๒๖๖ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญตัิองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  วาดวยการควบคุมการเล้ียงสัตว 

หรือปลอยสัตว   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

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

สวนตําบลโคงยางโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลโคงยางและนายอําเภอสูงเนิน   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  เรื่อง  การควบคุม 

การเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคงยางตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในสถานที่เล้ียงสัตว 

  “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในลักษณะท่ีมีการปลอยใหอยูนอกสถานที่ 

เล้ียงสัตว  รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว 

  “สถานท่ีเล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือสถานที่ในลักษณะอื่น 

ที่ใชในการควบคุมสัตวท่ีเล้ียง 

  “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย   

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือสัญจรได 
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  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๔ เพ่ือประโยชนในการรกัษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว  ใหพ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคงยาง   

เปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังนี้ 

  (๑)  ในพ้ืนที่เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตว  ประเภท  ชาง  มา  โค  กระบือ  สุกร   

แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  สุนัข  แมว  สัตวอื่น ๆ  โดยเด็ดขาด 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดประเภทและชนิดสัตวที่ตองควบคุมการเล้ียงเพ่ิมเติม   

ทั้งนี้  โดยอาจควบคุมการเล้ียงเฉพาะในเขตทองที่ใดทองท่ีหนึ่งหรือเต็มพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง 

  (๒)  ในพ้ืนที่สาธารณะ  เชน  บริเวณถนนสาธารณะทุกสาย  สนามกีฬา  สนามเด็กเลน   

วัด  ศาลาประจําหมูบาน  เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตว  ประเภท  ชาง  มา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ   

แกะ  หาน  เปด  ไก  สุนัข  แมว  สัตวอื่น ๆ   

  (๓)  บริเวณสถานที่ราชการทุกแหง  เชน  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล  

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล  โรงเรียน ฯลฯ 

ขอ ๕ นอกจากการเล้ียงสัตวตามปกติวิสัยแลว  เจาของสัตวจะตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  จัดใหมีสถานที่เล้ียงสัตวที่มั่นคง  แข็งแรง  ตามความเหมาะสมแกประเภท   

ชนิดและวิสัยของสัตว  โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศ 

ที่เพียงพอมีระบบการระบายน้ํา  และกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

  (๒)  รักษาสถานที่เล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปนประจํา

ไมปลอยใหเปนท่ีสะสม  หมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง 

  (๓)  เมื่อสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ   

เพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ท้ังนี้  โดยวิธีท่ีไมกอเหตุรําคาญจากกล่ินควัน   

และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา 
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  (๔)  จัดใหมีการสรางภูมิคุมกันโรคในสัตว  เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว

และปองกันไมใหเชื้อโรคแพรระบาดไปสูสัตวอื่นหรือมนุษยได 

  (๕)  ใหเล้ียงสัตวภายในสถานที่เล้ียงสัตวของตน  ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานที่เล้ียงสัตว

โดยปราศจากการควบคมุ  กรณีเปนสัตวดรุายจะตองเล้ียงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตว

และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

  (๖)  ไมนําสัตวเล้ียงออกมานอกสถานที่เล้ียงสัตวของตน  เวนแตเฉพาะเพ่ือการเคล่ือนยายสัตว 

และไดปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๗)  ควบคุม  ดูแลสัตวเล้ียงของตนมิใหกออันตราย  ความเดือดรอนหรือเหตุรําคาญ 

แกผูอื่นหรือชุมชน 

  (๘)  ปองกันไมกอใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม 

  (๙)  ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนาํของเจาพนักงานสาธารณสุข  และคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น   

รวมทั้งขอบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศขององคการบริหารสวนตําบลโคงยาง 

ขอ ๖ ผูใดเล้ียงสัตวอยูแลวหรือประสงคจะเล้ียงสัตวตามขอ  ๕  ตามสถานท่ีใกลกับแหลงชุมชน

ตองไดรับความยินยอมจากประชาคมหมูบานหรือแหลงชุมชนนั้น  ๆ และตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นดวย 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้น  ตองปรากฏขอเท็จจริงวาสถานท่ีเล้ียงสัตวนั้นเปนบริเวณท่ีโปรง 

อากาศถายเทสะดวก  มีตนไมใหรมเงาพอสมควร  ตั้งอยูหางจากแหลงชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน 

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ  ในระยะที่ไมสงผลกระทบตอสุขภาพ   

และไมกอเหตุรําคาญตอชุมชน  โดยตองมีระยะหางจากสถานท่ีดังกลาวและแหลงน้ําสาธารณะในระยะ   

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําหรับสถานประกอบการเล้ียงสัตวนอยกวา  ๕๐  ตัว  ตองมีระยะหางในระยะ 

ที่ไมกอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง 

  (๒)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวตั้งแต  ๕๐ - ๕๐๐  ตัว  ตองมีระยะหาง   

ไมนอยกวา  ๕๐๐  เมตร 

  (๓)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวกวา  ๕๐๐ - ๑,๐๐๐  ตัว  ตองมีระยะหาง   

ไมนอยกวา  ๑  กิโลเมตร 

  (๔)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวกวา  ๑,๐๐๐  ตัวขึ้นไป  ตองมีระยะหาง   

ไมนอยกวา  ๒  กิโลเมตร 
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ผูขออนุญาตดังกลาวใหย่ืนคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบและเงื่อนไขท่ีกําหนด  พรอมดวย

หลักฐานดังตอไปนี้อยางละ  ๑  ชุด 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  หนังสือแสดงความเปนเจาของท่ีดิน 

  (๔)  เอกสารหรือหลักฐานอื่นท่ีเจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบ 

การพิจารณา 

ขอ ๗ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในที่หรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนตามขอ  ๕   

โดยไมปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน   

เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืน  ใหสัตวนั้นตกเปนของ 

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น   

หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานทองถิน่จะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควรแกกรณี   

กอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได  เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขายทอดตลาด   

และคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 

ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแก 

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  ตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย 

ในกรณีท่ีปรากฏวาสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได 

ขอ ๘ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตัง้ขาราชการหรือพนกังานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัตหินาที่  

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจของ 

องคการบริหารสวนตําบลโคงยาง  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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ขอ ๑๐ ใหนายกองคการบรหิารสวนตาํบลโคงยางรักษาการใหเปนไปตามขอบญัญตัิ  และใหมี 

อํานาจออกระเบียบขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๐  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ณรงค  เตี้ยงสูงเนนิ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลโคงยาง   


