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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปกาสัย
เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปกาสัย วาดวยควบคุมการเลี้ยง
หรือปลอยสัตวในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลปกาสัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แกไขเพิ่มเติม องคการบริหารสวนตําบลปกาสัยโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลปกาสัย
และนายอําเภอเหนือคลอง จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปกาสัย เรื่อง ควบคุมการเลี้ยง
หรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๖๐”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินใี้ หใชบงั คับในเขตองคการบริหารสวนตําบลปกาสัยตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวซึง่ ขัดหรือแยง
กับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“การเลี้ยงสัตว” หมายความวา การเลี้ยงสัตวในสถานที่เลี้ยงสัตว
“การปลอยสัตว” หมายความวา การเลี้ยงสัตวในลักษณะที่มีการปลอยใหอยูนอกสถานที่
เลี้ยงสัตว รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว
“สถานที่เลี้ยงสัตว” หมายความวา คอกสัตว กรงสัตว ที่ขังสัตวหรือสถานที่ในลักษณะอื่น
ที่ใชในการควบคุมสัตวที่เลี้ยง
“เจาของสัตว” หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย
“ราชการสวนทองถิ่น หมายความวา องคการบริหารสวนตําบลปกาสัย
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“ที่หรือทางสาธารณะ หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลปกาสัย
“เจาพนักงานสาธารณสุข ” เจา พนักงานซึ่ง ไดรั บ การแตง ตั้ ง จากรัฐ มนตรีว าการ
กระทรวงสาธารณสุข ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๕ เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ในทองถิ่นหรือเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว ใหพื้นที่ในเขตอํานาจขององคการบริหาร
สวนตําบลปกาสัยเปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว ดังนี้
(๑) ใหพื้นที่ตอไปนี้เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสัตวประเภท ชาง มา โค กระบือ
สุกร แพะ แกะ หรือสัตวอื่น ๆ โดยเด็ดขาด
(๑.๑) ที่หรือทางสาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตําบลปกาสัย เชน บริเวณ
ถนนสาธารณะทุกสาย สนามกีฬา สนามเด็กเลน ศาลาประจําหมูบาน ฯลฯ
(๑.๒) บริเวณวัด หรือสถานปฏิบัติศาสนกิจ
(๑.๓) บริเวณสถานที่ราชการทุกแหง
(๑.๔) บริเวณตลาดทุกประเภท
(๒) ใหพื้นที่ตอไปนี้เปน เขตหามเลี้ยงหรือปลอยสัต วเกินจํานวนที่องคการบริห าร
สวนตําบลปกาสัยกําหนด
(๒.๑) พื้นที่ของเอกชนที่อยูในเขตชุมชนหามเลี้ยงสัตว ดังตอไปนี้
(๒.๑.๑) โค กระบือ มา แพะ แกะ หรือสัตวอื่น ๆ ที่มีลักษณะคลายกัน
เกินจํานวน ๒ ตัว
(๒.๑.๒) ไก เปด หาน นก กระตาย หรือสัตวอื่น ๆ ที่มีลักษณะคลายกัน
เกินจํานวน ๑๐ ตัว
(๒.๑.๓) สุกร สุนัข แมว หรือสัตวอื่น ๆ ที่มีลักษณะคลายกัน เกิน ๓ ตัว
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(๒.๒) พื้นที่ของเอกชนที่ไมอยูในเขตชุมชนแตมีบานเรือนใกลเคียงกันหามเลี้ยงสัตว
ดังตอไปนี้
(๒.๒.๑) สุกร โค กระบือ มา แพะ แกะ สุนัข แมว หรือสัตวอื่น ๆ
ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน เกิน จํานวน ๕ ตัว
(๒.๒.๒) ไก เปด ห าน นก กระตาย หรือสัต วอื่น ๆ ที่มีลักษณะ
คลายคลึงกัน เกินจํานวน ๒๐ ตัว
ขอ ๖ เจาของสัตวที่มีความประสงคดําเนินกิจการเลี้ยงสัตวในลักษณะของฟารมหรือเลี้ยง
เปนจํานวนมาก เจาของสัตวจะตองปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของและสถานประกอบการจะตองอยูหางจาก
สถานที่ราชการ ชุมชน หรือบานเรือนที่อยูใกลเคียงกัน ไมนอยกวา ๘๐๐ เมตร และมีมาตรการ
ปองกันเหตุรําคาญที่จะเกิดขึ้นในการประกอบกิจการดังกลาว
ขอ ๗ การเลี้ยงหรือปลอยสัตวเลี้ยงใหเจาของสัตวเลี้ยง ปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีสถานที่เลี้ยงสัตวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภทและชนิด
ของสัตว โดยมีขนาดเพียงพอ และมีระบบการระบายน้ําและกําจัดสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ
(๒) ดําเนินการจัดสถานที่เลี้ยงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ
หามปลอยสะสมไว จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผูที่อาศัยบริเวณใกลเคียง
(๓) เมื่อมีกรณีสัตวตายลง ผูครอบครองหรือเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวใหถูกสุขลักษณะ
เพื่อปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุข องเชื้อโรค และการกําจัดจะตองไมเปนการกอเหตุรําคาญใหกับผูที่อาศัย
บริเวณใกลเคียง
(๔) ใหผูครอบครองหรือเจาของสัตว เลี้ยงสัตวภายในสถานที่เลี้ยงสัตวของตนเอง
ไมปลอยใหสัตวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว โดยปราศจากการควบคุมดูแล
(๕) ไมนําสัตวเลี้ยงออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตวของตน เวนแตเฉพาะเพื่อการเคลื่อนยายสัตว
หรือมีเหตุจําเปนอยางอื่นที่จะตองเคลื่อนยายสัตว
(๖) ควบคุมดูแลสัตวเลี้ยงของตนมิใหกอเหตุอันตรายหรือเหตุรําคาญแกผูอื่น และไมกอ
ใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
(๗) ตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข เจาพนักงานทองถิ่น
หรือผูซึ่งไดรับการแตงตั้งเจาพนักงานทองถิ่น
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ขอ ๘ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในที่หรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนตามขอ ๕
โดยไมปรากฏเจาของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน
เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพื่อรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปนของ
ราชการสวนทองถิ่นแตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิด อันตรายแกสัตวนั้น หรือสัต วอื่น หรือตองเสีย
คาใชจายเกินสมควร เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขาย หรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควรแกกรณี
กอถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ไดเงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขาย
หรือขายทอดตลาดและคาเลี้ยงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว
ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่ง และเจาของสัต วม าขอรับ คืน
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจาของสัต วตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเลี้ยงดูสัตวใหแ ก
ราชการสวนทองถิ่น ตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย
ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควร
ขอ ๙ ในกรณีที่เจาของสัตวสงสัยวาสัตวที่เลี้ยงไวนั้นเปนโรค อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
ของบุ ค คลทั่ ว ไปให เ จ า ของสั ต ว แ ยกหรื อ กั ก สั ต ว นั้ น ไว ต า งหาก และแจ ง ให เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น
หรือเจาพนักงานสาธารณสุขทราบ และตองปฏิบัติตามคําแนะนําโดยเครงครัด
ขอ ๑๐ ใหเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น เพื่อใหปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลปกาสัย ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
ขอ ๑๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๑๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปกาสัยเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออก ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สมโภชน บุตรเผียน
นายกองคการบริหารสวนตําบลปกาสัย

