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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ  วาดวยการควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ  เพ่ือใหสอดคลองกับโครงสราง 

ขององคการบริหารสวนตําบลในปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๐  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบล

บานเกาะ  และนายอําเภอเมืองนครราชสีมา  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ  นับตั้งแตวันที่ถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เปนตนไป 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบังคับตําบล  วาดวยการควบคุมสัตวซึ่งเหตุรําคาญและอาจเปนอันตราย 

ตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

ขอ  ๔  บรรดาขอบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดขององคการบริหารสวนตําบล

บานเกาะ  ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้   

“สัตว”  หมายความวา  สัตวทุกชนิดไมวาจะเปนสัตวเล้ียง  หรือสัตวปา  หรือสัตวชนิดอื่น ๆ   

ที่คนสามารถนํามาเล้ียงได 

“การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การมีสัตวไวในครอบครอง  และดูแลเอาใจใสบํารุงรักษา  

ตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ  เพ่ือใหสัตวนั้นเจริญเติบโตและมีชีวิตอยูได 
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“การปลอยสัตว”  หมายความวา  การสละการครอบครองสัตว  หรือปลอยใหอยูนอกสถานท่ี

เล้ียงสัตวโดยปราศจากการควบคุม 

“เจาของสัตว”  หมายความถึง  ผูครอบครองสัตว 

“สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือที่เล้ียงสัตวอื่นที่มี 

การควบคุมของเจาของสัตว 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหมีอํานาจหนาท่ี

ปฏิบัติการตามขอบัญญัตินี้ 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระ  หรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปน 

ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

ขอ ๖ ขอบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก 

  (๑)  การเล้ียงและการปลอยสัตวของทางราชการ 

  (๒)  การเล้ียงสัตวของผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายแกสุขภาพ 

ขอ ๗ เพ่ือประโยชนในการรกัษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ในทองถิ่น  หรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว  ใหพ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบล

บานเกาะ  เปนเขตควบคุมการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว  ดังตอไปนี้ 

  (๗.๑)  สุนัข 

  (๗.๒)  แมว 

  (๗.๓)  ชาง 

  (๗.๔)  มา 

  (๗.๕)  โค 
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  (๗.๖)  กระบือ 

  (๗.๗)  ไก 

  (๗.๘)  เปด   

  (๗.๙)  แพะ 

  (๗.๑๐)  แกะ 

  (๗.๑๑)  สุกร 

  (๗.๑๒)  กวาง   

  (๗.๑๓)  สัตวอื่น ๆ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ ๘ หามเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภท  ชาง  มา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  เปด  ไก  

กวาง  ในเขตพ้ืนที่ตอไปนี้โดยเด็ดขาด 

  (๘.๑)  พ้ืนที่ผังเมืองประกาศเปนเขตพาณิชยกรรม  และประชากรหนาแนน 

  (๘.๒)  ผังเมืองประกาศเปนเขตอนุรักษ  เพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย 

  การเล้ียงสัตวอื่นนอกจากประเภทท่ีระบุไวในวรรคหนึ่ง  ใหกระทําไดภายใตความเห็นชอบ 

ขององคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ  แตหามมิใหปลอยสัตวออกนอกที่เล้ียงสัตว 

ขอ ๙ การเล้ียงสัตวประเภท  ชาง  มา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  เปด  ไก  สุนัข  แมว  

นก  กวาง  นอกเขตพ้ืนที่ที่ระบุไวในขอ  ๘  นั้น  สามารถกระทําได  แตหามมิใหปลอยสัตวนั้นออกนอก 

ที่เล้ียงสัตว  และตองปฏิบัติโดยเครงครัด  ดังนี้ 

  (๙.๑)  จํานวนสัตวตองไมมากเกินสมควร 

  (๙.๒)  การเล้ียงสัตวตองไมกอมลภาวะและกอเหตุรําคาญ 

  (๙.๓)  ตองไมเปนแหลงเพาะพันธุและแพรเชื้อโรคท่ีติดตอจากสัตวมาสูคน 

การเล้ียงสัตวดังกลาว  จะตองอยูภายใตเงื่อนไขตามขอบัญญัตินี้  และตามคําแนะนําของเจาหนาที่

องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะโดยเครงครัด 

ขอ ๑๐ การเล้ียงสัตว  ตองปฏิบัติการภายใตมาตรการตอไปนี้ 

  (๑) สถานที่ตั้ง 

   (๑.๑) ตองตั้งอยูในสถานท่ีที่ไมกอเหตุรําคาญใหผูอยูอาศัยใกลเคียง 
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   (๑.๒) ตองมีบริเวณเล้ียงสัตว  ซึ่งกั้นเปนสัดสวน  และใหอยูหางเขตที่ดินสาธารณะ  

ทางน้ําสาธารณะ  หรือที่ดินตางเจาของ  และมีที่วางอันปราศจากหลังคา  หรือส่ิงใดปกคลุมโดยรอบบริเวณ

เล้ียงสัตวนั้นไมนอยกวา  ๒๐  เมตร  ทุกดาน  เวนแต  ดานที่มีแนวเขตที่ดินติดตอกับที่ดินของผูเล้ียงสัตว

ประเภทเดียวกัน 

  (๒) อาคารและสวนประกอบ 

   (๒.๑)  อาคาร  ตองเปนอาคารเอกเทศและมั่นคงแข็งแรง  มีลักษณะเหมาะ 

แกการเล้ียงสัตวประเภทนั้น ๆ  ไมมีการพักอาศัยหรือประกอบกิจการอื่นใด 

   (๒.๒)  พ้ืน  ตองเปนพ้ืนแนน  ไมเฉอะแฉะ  เวนแต  การเล้ียงสุกร  พ้ืนท่ีจะตอง

เปนคอนกรีตและมีความลาดเอียงพอสมควร  เพ่ือใหน้ําและส่ิงปฏิกูลไหลลงทางระบายน้ําไดโดยสะดวก 

   (๒.๓)  หลังคา  ตองมีความสูงจากพ้ืนมากพอสมควร  และมีชองทางใหแสงสวาง

หรือแสงแดดสองภายในอาคารอยางทั่วถึง 

   (๒.๔)  คอก  ตองมีการกั้นคอกเปนสัดสวนเหมาะสมกับจํานวนสัตวไมใหสัตว 

อยูกันอยางแออัด 

   (๒.๕)  การระบายอากาศ  ตองจัดใหมีการระบายอากาศถายเทใหเพียงพอ 

  (๓) การสุขาภิบาลทั่วไป 

     (๓.๑) การระบายน้ํา 

      (๓.๑.๑)  ตองจัดใหมีรางระบายน้ําโดยรอบอาคาร  ใหมีความลาดเอียง

เพียงพอใหน้ําไหลไดสะดวก 

      (๓.๑.๒)  น้ําท้ิง  ตองมีการบําบัดกอนระบายลงสูทางระบายน้ํา  แหลงน้ํา

สาธารณะหรือในที่เอกชน 

   (๓.๒) การกําจัดมูลสัตว 

    (๓.๒.๑)  ตองเก็บกวาดมูลสัตวเปนประจําทุกวัน 

    (๓.๒.๒)  ตองจัดใหมีท่ีกักเก็บมูลสัตวโดยเฉพาะ  ไมใหสงกล่ินเหม็น 

อันเปนเหตุรําคาญ  และตองไมเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค 
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   (๓.๓) การปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ 

    (๓.๓.๑)  ถามีการสุมไฟไลแมลงใหสัตว  ตองไมใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ

แกผูอาศัยอยูใกลเคียง 

    (๓.๓.๒)  ตองปองกันเสียงรองของสัตว  ไมใหเปนเหตุรําคาญแกผูอยูอาศัย

ใกลเคียง 

    (๓.๓.๓)  สําหรับการเล้ียงสัตวที่มีขน  ตัวอาคารตองสามารถปองกันขน 

ไมใหปลิวฟุงกระจายออกไปนอกสถานที่ 

    (๓.๓.๔)  ตองควบคุมดูแลไมใหสัตวออกไปทําความเสียหายแกทรัพยสิน  

หรือทําความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูใกลเคียง 

   (๓.๔) การรักษาความสะอาด  ตองรักษาความสะอาดที่เล้ียงสัตวใหสะอาด 

อยูเสมอ 

   (๓.๕) การกําจัดซากสัตว  ใหใชวิธีเผา  หรือฝง  เพ่ือปองกันการเปนแหลง

เพาะพันธุของแมลงและสัตวนําโรค  และการกอเหตุรําคาญจากกล่ินเหม็น 

ขอ  ๑๑  เมื่อปรากฏวาผูใดปลอยสัตวเล้ียงไปในที่หรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอบัญญัตินี้  

ใหพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจจับและกักสัตวนั้นไวได   

โดยจะนําสัตวไปกักไวในที่เจาพนักงานทองถิ่นจัดไว 

ขอ  ๑๒  ในระหวางการจับหรือกักสัตว  หากเกิดความเสียหายใด ๆ  ตอชีวิต  รางกาย  ทรัพยสิน

ของผูอื่น  หรือเกิดอุบัติเหตุอื่นใดตอสัตวนั้นก็ตาม  องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะไมตองรับผิดชอบใด ๆ   

ทั้งส้ิน  ตลอดจนคาเสียหายหรือคาใชจายใด ๆ  ใหตกเปนภาระของเจาของหรือผูครอบครองสัตวนั้น 

ขอ  ๑๓  เมื่อไดจับสัตวและนําสัตวมากักขังไวตามขอ  ๑๑  เจาพนักงานทองถิ่นจะประกาศ 

ใหเจาของสัตวทราบ  และใหมารับสัตวภายในกําหนด  ๓๐  วัน  นับแตไดจับสัตวมากักไว  โดยจะประกาศ

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ  หรือที่เปดเผย  เมื่อพนกําหนด  ๓๐  วัน  แลวไมมีผูใด 

มาแสดงตัวเปนเจาของสัตว  ใหสัตวนั้นตกเปนขององคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ  ทันที  และ 

ใหพนักงานทองถิ่นมีอํานาจจัดการขายหรือขายทอดตลาดไดทันที 
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ขอ  ๑๔  กรณีที่มีการกักสัตวอาจเกิดอันตรายแกสัตวนั้น  หรือสัตวอื่น  หรือตองเสียคาใชจาย

เกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขาย  หรือขายทอดตลาดกอนกําหนด  ๓๐  วัน  ก็ได  เงินที่ได

จากการขาย  เมื่อหักคาใชจายในการขายและเล้ียงดูสัตวแลว  ใหเก็บรักษาเงินนั้นแทนสัตว 

กรณีที่สัตวนั้นตายหรือเจ็บปวย  หรือไมควรจําหนายตอไป  หรือเปนโรคติดตอท่ีอาจเปนอันตราย

ตอประชาชน  เมื่อสัตวแพทยไดตรวจสอบและไดใหความเห็นเปนหนังสือแลว  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ

ทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได 

ขอ ๑๕ ในกรณีที่เจาของสัตวมารบัสัตวคนืไปจากทีก่ักสัตวองคการบรหิารสวนตําบลบานเกาะ  

ภายในกําหนดเวลา  เจาของสัตวตองเสียคาปรับ  และคาเล้ียงดูสัตว  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ชาง คาปรับเชือกละไมเกิน ๓๐๐ บาท 

  (๒)  มา  โค  กระบือ คาปรับตัวละไมเกิน ๕๐ บาท 

  (๓)  สุกร  แพะ  แกะ  สุนัข  กวาง คาปรับตัวละไมเกิน ๓๐ บาท 

  (๔)  สัตวอื่น ๆ คาปรับตัวละไมเกิน ๒๐ บาท 

เจาของสัตวตองเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงสัตวใหแกองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ 

ตามจํานวนที่ไดจายจริง 

ขอ  ๑๖  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ในขอหนึ่งขอใด  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

ขอ  ๑๗  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติ  

และใหมีอํานาจส่ังการเพ่ือใหเปนไปตามขอบัญญัติ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๘  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

วัชรพล  จอนเกาะ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานเกาะ 


