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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญ
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญ วาดวยการควบคุม
การเลี้ยงหรือปลอยสัตว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกั บ มาตรา ๒๙ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
องคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญ
และนายอําเภอจุฬาภรณ จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินใี้ หเรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญ เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๖๒”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ขอบัญญัตินี้ไมใหใชบังคับแกการเลี้ยงหรือปลอยสัตวซึ่งไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญ เรื่อง การควบคุมกิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐
ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้
“การเลี้ยงสัตว” หมายความวา การมีสัตวไวในครอบครองและดูแลเอาใจใสบํารุง
ตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ
“การปลอยสัตว” หมายความวา การสละการครอบครองสัตวหรือปลอยใหอยูนอกสถานที่เลี้ยง
โดยปราศจากการควบคุม
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“เจาของสัตว” ใหหมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย
“สถานทีเ่ ลี้ยงสัตว” หมายความวา คอกสัตว กรงสัตว ที่ขังสัตวหรือสถานที่ลักษณะอื่น
ที่มีการควบคุมของเจาของสัตวไมวาจะมีขอบรั้วหรือไม
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือสัญจรได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลหมอบุญ
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญ
“เจาพนักงานสาธารณสุข ” หมายความวา เจาพนักงานซึ่ง ไดรับ การแตงตั้ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๖ ใหน ายกองคการบริห ารสวนตําบลนาหมอบุญรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๗ ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญเปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว
ดังตอไปนี้
(๑) ชาง
(๒) มา
(๓) โค
(๔) กระบือ
(๕) สุกร
(๖) แพะ
(๗) แกะ
(๘) หาน
(๙) เปด
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(๑๐) ไก
(๑๑) สุนัข
(๑๒) แมว
(๑๓) งู
(๑๔) จระเข
(๑๕) นก
(๑๖) สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา ซึ่งไดรับอนุญาตจาก
กรมปาไม
(๑๗) สัตวอื่นซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นไดประกาศกําหนดเพิ่มเติม
ขอ ๘ หามทําการเลี้ยงหรือปลอยสัตวที่ตองควบคุม ตามขอ ๗ ในที่หรือทางสาธารณะ
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญโดยเด็ดขาด
ความในวรรคหนึ่ง ไมใชบังคับแกการเลี้ยงสัตว ดังตอไปนี้
(๑) เพื่อการรักษาโรคเจ็บปวยหรือสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของสัตว
(๒) เพื่อกิจกรรมใด ๆ ที่องคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญประกาศกําหนดพื้นที่
สวนหนึ่งสวนใด ใหเลี้ยงโดยมีกําหนดระยะเวลาที่แนนอนเปนการเฉพาะ
(๓) เพื่อการยายถิ่นที่อยูของเจาของสัตว
ความในวรรคหนึ่งไมใชบงั คับแกการปลอยสัตวเพื่อการกุศลหรือจารีตประเพณีโดยไดรบั อนุญาต
จากองคการบริหารสวนนาหมอบุญ หรือเพื่อในพระราชพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนาตามประกาศของทางราชการ
ขอ ๙ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกประกาศแบงเขตควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว
บางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาดหรือไมเกินจํานวนที่กําหนดหรือเปนเขตที่การเลี้ยงหรือปลอยสัตว
บางประเภทตองอยูภายใตมาตรการอยางใดอยางหนึ่งก็ได ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดจํานวน ประเภท และชนิดของสัตวที่เลี้ยง
(๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการทําทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว
(๓) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการปลอยสัตวตามขอ ๗
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หมวด ๒
หลักเกณฑดานสุขลักษณะ
ขอ ๑๐ นอกจากการเลี้ยงสัตวตามปกติวิสัยแลว เจาของสัตวตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีสถานที่เลี้ยงสัตวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภทและชนิด
ของสัตวและใหมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีพของสัตว มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ
มีระบบการระบายน้ํา และกําจัดสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ
(๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปนประจํา
ไมปลอยใหเปนที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง
(๓) เมื่อสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ
เพื่อปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญจากกลิ่น ควัน
และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา
(๔) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคมุ กันโรคในสัตว เพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว
(๕) ใหเลี้ยงสัตวภายในสถานที่ของตน ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานที่เลี้ยงสัตว
โดยปราศจาก การควบคุม กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเขาไปไมถึง
ตัวสัตวและมีปายตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน
(๖) ไมเลี้ยงสัตวภายในสถานที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
(๗) ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญตอผูอื่น
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น
รวมทั้งขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญ
ขอ ๑๑ ในกรณีที่มีเหตุสงสัยวาสัตวเลี้ยงนั้น เปนโรคอื่นอาจเปนอันตรายตอสุขภาพหรือติดตอ
ถึงบุคคลทั่วไปได ใหเจาของสัตวแยกกักสัตวนั้นไวตางหาก แลวแจงใหเจาพนักงานสาธารณสุขหรือสัตวแพทยทราบ
และตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือสัตวแพทย
ขอ ๑๒ เจาของสัตวตองควบคุมดูแลสัตวของตนไมใหกออันตรายหรือเปนเหตุเดือดรอนรําคาญ
แกผูอื่น
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ขอ ๑๓ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในที่หรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ ๗
โดยไมปรากฏเจาของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน
เมื่อพนกําหนดแลว ยัง ไมมีผูใดแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพื่อรับ สัต วคืน ใหสัต วนั้น ตกเปนของ
องคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญแตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น
หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามควรแกกรณี
กอนถึงกําหนดดังกลาวก็ไดเงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขายทอดตลาด
และคาเลี้ยงดูสัตวแลวใหองคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญเก็บรักษาไวแทนสัตว
ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาของรับสัตวคืน
ภายในกํ า หนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง เจ า ของสั ต ว ต อ งเป น ผู เ สี ย ค า ใช จ า ยสํ า หรั บ การเลี้ ย งดู สั ต ว
ใหแกองคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญ ตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย
ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได
หมวด ๓
บทกําหนดโทษ
ขอ ๑๔ เจาของสัตวหรือผูเลี้ยงสัตว ผูปลอยสัตว ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขขอกําหนด
เกี่ยวกับการเลี้ยงหรือปลอยสัตวที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
จาสิบเอก สมเกียรติ วังบุญคง
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาหมอบุญ

