
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนิคมคําสรอย 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนิคมคําสรอย  วาดวยการควบคุม

การเล้ียงหรือปลอยสัตว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

องคการบริหารสวนตําบลนิคมคําสรอยโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลนิคมคําสรอย  

และนายอําเภอนิคมคําสรอย  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนิคมคําสรอย  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนิคมคําสรอยตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

 “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในสถานที่เล้ียงสัตว 

 “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในลักษณะที่มีการปลอยใหอยู 

นอกสถานที่เล้ียงสัตว  รวมท้ังการสละการครอบครองสัตว 

 “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือสถานที่ 

ในลักษณะอื่นท่ีใชในการควบคุมสัตวที่เล้ียง 

 “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 

 “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

้หนา   ๑๖๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒



 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนิคมคําสรอย 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 ขอ  ๕  เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว  ใหพ้ืนท่ีในเขตอํานาจขององคการบริหาร

สวนตําบลนิคมคําสรอยเปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังนี้ 

 (๑)  ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภทชาง  มา  โค  กระบือ  

สุกร  แพะ  แกะ  สุนัข  หรือสัตวอื่น ๆ  โดยเด็ดขาด 

  (๑.๑) สถานที่ราชการในการดูแลขององคการบริหารสวนตําบลนิคมคําสรอย   

เชน  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนิคมคําสรอย  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  (๑.๒) สถานท่ีราชการหรือหนวยราชการในเขตองคการบริหารสวนตําบลนิคมคํา

สรอย  เชน  โรงเรียน  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  เปนตน 

  (๑.๓) บริเวณถนนสาธารณะทุกสาย  บริเวณอางเก็บน้ํา/ลําหวยทุกสาย 

 (๒) ให พ้ืนที่ตอไปนี้ เปนเขตที่การเล้ียงหรือปลอยสัตวตองอยูภายใตมาตรการ 

อยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

  (๒.๑) สําหรับการเล้ียงสัตวนอยกวา  ๕๐  ตัว  ตองมีระยะหางในระยะ 

ที่ไมกอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง 

  (๒.๒) สําหรับการเล้ียงสัตว  ตั้งแต  ๕๐  -  ๕๐๐  ตัว  ตองมีระยะหางไมนอย

กวา  ๕๐๐  เมตร 

  (๒.๓) สําหรับการเล้ียงสัตว  กวา  ๕๐๐  -  ๑,๐๐๐  ตัว  ตองมีระยะหาง 

ไมนอยกวา  ๑  กิโลเมตร 

  (๒.๔) สําหรับการเล้ียงสัตว  กวา  ๑,๐๐๐  ตัวขึ้นไป  ตองมีระยะหางไมนอยกวา  

๒  กิโลเมตร 

  (๒.๕) กําหนดใหเวลา  ๐๘.๐๐  น.  -  ๑๖.๓๐  น  หามปลอยสัตวหรือเล้ียงสัตว

บนถนนสาธารณะและถนนในหมูบาน 

้หนา   ๑๖๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒



 (๓) นอกจากการเล้ียงสัตวตามปกตวิิสัยแลว  เจาของสัตวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๓.๑) จัดใหมีสถานท่ีเล้ียงสัตวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภท  

และชนิดของสัตว  และมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศท่ี

เพียงพอ  มีระบบการระบายน้ําและบําบัดของเสียท่ีเกิดขึ้นอยางถูกสุขลักษณะ 

  (๓.๒) รักษาสถานท่ีเ ล้ียงสัตวใหสะอาดอยู เสมอ  จัดเก็บ ส่ิงปฏิกูลใหถูก

สุขลักษณะเปนประจําไมปลอยใหเปนท่ีสะสมหมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง 

  (๓.๓) เมื่อสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูก

สุขลักษณะเพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ทั้งนี้  โดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญจาก

กล่ิน  ควัน  และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา 

  (๓.๔) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตวเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรค

ที่เกิดจากสัตว 

  (๓.๕) ใหเล้ียงสัตวภายในสถานที่ของตนไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานท่ีเล้ียงสัตว  

โดยปราศจากการควบคุม  กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเล้ียงในสถานท่ีหรือกรงท่ีบุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตว

และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

  (๓.๖) ไมเล้ียงสัตวภายในสถานที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

  (๓.๗) ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญตอผูอื่น 

  (๓.๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ังเจาพนักงาน

ทองถิ่น  รวมทั้งขอบังคับ  ระเบียบ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลนิคมคําสรอย 

ขอ  ๖  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ  ๕  

โดยไมปรากฏเจาของใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน   

เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปนของ 

องคการบริหารสวนตําบลนิคมคําสรอยแตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น 

หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควรแกกรณี

กอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ไดเงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขายทอดตลาด

และคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 

้หนา   ๑๖๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒



ในกรณีท่ีมิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแก

องคการบริหารสวนตําบลนิคมคําสรอย  ตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย 

ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวท่ีเจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได 

ขอ  ๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ี 

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจของ

องคการบริหารสวนตําบลนิคมคําสรอย  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนิคมคําสรอยเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เสนอ  ไชยสงคราม 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนิคมคําสรอย 

้หนา   ๑๖๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๑๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   สิงหาคม   ๒๕๖๒


