
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย   
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว     

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย  วาดวยควบคุมการเล้ียง

หรือปลอยสัตว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และที่แกไขเพ่ิมเติม  องคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร

สวนตําบลบางตาหงายและนายอําเภอบรรพตพิสัย  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตนิี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย  ตั้งแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาขอบญัญตัิ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้   

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในสถานที่เล้ียงสัตว   

  “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในลักษณะท่ีมีการปลอยใหอยูนอก

สถานที่เล้ียงสัตว  รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว   

  “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือสถานที่ในลักษณะอื่น  

ที่ใชในการควบคุมสัตวที่เล้ียง   

  “เจาของสัตว”  หมายความวา  ผูมีสิทธิเปนเจาของสัตวนั้นรวมถึงผูครอบครองสัตวนั้นดวย   

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

้หนา   ๒๘๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ ๕ เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว  ใหพ้ืนท่ีในเขตอํานาจขององคการบริหาร

สวนตําบลบางตาหงาย  เปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังนี้ 

  (๑)  ชาง 

  (๒)  มา 

  (๓)  ลา  ลอ 

  (๔)  โค 

  (๕)  กระบือ 

  (๖)  สุกร 

  (๗)  แพะ 

  (๘)  แกะ 

  (๙)  กวาง 

  (๑๐)  เปด 

  (๑๑)  หาน 

  (๑๒)  ไก 

  (๑๓)  สุนัข 

  (๑๔)  แมว 

  (๑๕)  ง ู

  (๑๖)  จระเข 

  (๑๗)  นก 

  (๑๘)  ปลา 

  (๑๙)  กระตาย 

  (๒๐)  หน ู

  (๒๑)  กบ 

  (๒๒)  สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมปาไม 

้หนา   ๒๘๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



  (๒๓)  สัตวที่เปนพาหะนําโรคหรือมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยหรือเปนอันตราย 

ตอประชาชนตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกประกาศกําหนดจํานวน  ประเภท  ชนิด  หลักเกณฑ  

วิธีการ  และเงื่อนไขการปลอยสัตวท่ีตองควบคุมการเล้ียงเพ่ิมเติม  ท้ังนี้  โดยอาจควบคุมการเล้ียงสัตว

เฉพาะในเขตทองที่ใดทองที่หนึ่ง  หรือเต็มพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย 

ขอ  ๖  หามเล้ียงหรือปลอยสัตวตามขอ  ๕  ในพ้ืนที่ซึ่งเปนที่หรือทางสาธารณะ  เชน  บริเวณ

ถนนสาธารณะทุกสาย  บริเวณทางเดินรถไฟ  บริเวณสถานท่ีราชการทุกแหง  บริเวณแมน้ําทุกสายเปนตน 

ขอ  ๗  นอกจากการเล้ียงสัตวตามปกติวสัิยแลว  เจาของสัตวจะตองปฏิบัตติามหลักเกณฑและเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  จัดใหมีสถานท่ีเล้ียงสัตวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภทและชนิด

ของสัตว  โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศท่ีเพียงพอ   

มีระบบการระบายน้ําและบําบัดของเสีย  รวมท้ังกําจัดส่ิงปฏิกูลท่ีเกิดขึ้นอยางถูกสุขลักษณะ 

  (๒)  รักษาสถานท่ีเล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถกูสุขลักษณะเปนประจํา

ไมปลอยใหเปนท่ีสะสม  หมักหมม  จนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง 

  (๓)  เมื่อสัตวตายลง  เจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ

เพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ท้ังนี้  โดยวิธีท่ีไมกอเหตุรําคาญจากกล่ิน  ควัน  

และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา 

  (๔)  จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว  เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว 

  (๕)  ใหเล้ียงสัตวภายในสถานที่ของตน  ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานที่เล้ียงสัตว 

โดยปราศจากการควบคุม  กรณีเปนสัตวดรุายจะตองเล้ียงในสถานที่หรอืกรงที่บุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตว  

และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

  (๖)  ไมเล้ียงสัตวภายในสถานที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

  (๗)  ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญตอผูอื่น 

  (๘)  ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งขอบังคับ  ระเบียบ  และคําส่ังองคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย 

้หนา   ๒๘๕

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๘  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาสัตวท่ีเล้ียงนั้นเปนโรค  อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ

ของบุคคลทั่วไป  ใหเจาของสัตวแยก  หรือกักสัตวนั้นไวตางหาก  และแจงใหเจาพนกังานทองถิ่นหรือเจาพนักงาน

สาธารณสุขทราบ  และตองปฏิบัติตามคําแนะนําโดยเครงครัด 

ขอ  ๙  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือ 

เจาพนักงานสาธารณสุข  พบสัตวในพ้ืนท่ีตามขอ  ๕  โดยไมปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่น  

หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  มีอํานาจจับสัตวและนําสัตว

ไปกักไวในที่สําหรับสัตวท่ีเจาพนักงานทองถิ่นจัดไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน  หรือกรณีสัตวนั้น 

อาจเปนอันตรายตอประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควร   

ในระหวางการจับสัตวหากสัตววิ่งหนีหรือเกิดอุบัติเหตุอ่ืนใดตอสัตวก็ตาม  หากเปนเหตุท่ีโดยพฤติการณ

ตองเกิดขึ้นและเจาพนักงานทองถิ่นไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว  ทางองคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย

จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ  ทั้งส้ิน 

กรณีตามวรรคหนึ่ง  ถาความเสียหายเกิดขึ้นตอบุคคลท่ีสาม  อันเนื่องมาจากการกระทําดังกลาว  

บุคคลที่สามยอมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายได  โดยองคการบริหารสวนตําบลบางตาหงายจะพิจารณาไลเบี้ย

ความผิดตามขอเท็จจริง 

ขอ ๑๐ เมื่อไดจับสัตวมากักไวตามความในขอ  ๙  เจาพนักงานทองถิ่นจะปดประกาศแจง 

ใหเจาของทราบและใหมารับสัตวคืนไปภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันท่ีไดจับสัตวมากักไว  โดยประกาศไว  

ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย  หรือท่ีเปดเผย   

เมื่อพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแลวไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของ  ใหสัตวนั้น 

ตกเปนขององคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย 

ขอ ๑๑ กรณีท่ีการกักสัตวไวตามความในขอ  ๙  และขอ  ๑๐  อาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้น  

หรือสัตวอ่ืนหรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้น 

ตามสมควรแกกรณีกอนถึงกําหนดสิบหาวันก็ไดเงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจาย 

ในการขายหรือขายทอดตลาด  และคาเล้ียงดูสัตวแลว  ใหเก็บรักษาเงินนั้นไวแทนสัตวที่จําหนายไป 

กรณีสัตวนั้นตายหรือเจ็บปวย  หรือไมสมควรจําหนายตอไป  หรือเปนโรคติดตอที่อาจเปนอันตราย

แกสัตวอื่น ๆ  หรือเมื่อสัตวแพทย  หรือปศุสัตวอําเภอไดตรวจสอบและใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรแลว  

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได 

้หนา   ๒๘๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๑๒  สัตวใดที่เจาพนักงานทองถิ่นกักไว  ในกรณีที่เจาของสัตวแสดงหลักฐานรับคืนไป  

ภายในกําหนดตามขอ  ๑๐  เจาของสัตวจะตองเสียคาเล้ียงดูตามจํานวนที่เจาพนักงานทองถิ่นไดจายจริง 

ขอ  ๑๓  หากเจาของสัตวปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวง  หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นที่กําหนดไวเกี่ยวกับการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

มีอํานาจส่ังใหเจาของสัตวแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได  และถาเจาของสัตวไมแกไขหรือถาการเล้ียงสัตว

หรือปลอยสัตวนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  

นอกจากจะตองระวางโทษปรับตามขอบัญญัตินี้แลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจจับสัตวและนําสัตว

ไปกักไวในที่สําหรับกักสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  หรือเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังใหผูนั้นหยุดเล้ียงสัตวทันที

เปนการชั่วคราว  จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นไดเห็นวาปราศจากอันตรายแลวก็ได 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึง่  ใหกําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัตติามคาํส่ังไวตามสมควร  

ทั้งนี้ตองไมนอยกวาเจ็ดวัน  เวนแตเปนกรณีท่ีมีคําส่ังใหหยุดดําเนินการทันที 

ขอ  ๑๔  ถาเจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุท่ีไมถูกตอง  หรือมีการกระทําใด ๆ  ท่ีฝาฝน

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  ในอันที่จะมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู

ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  หรือเปนอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนสวนรวม  

ซึ่งสมควรจะดําเนินการแกไขโดยเรงดวน  ใหเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจออกคําส่ังใหเจาของสัตวแกไข

หรือระงับเหตุนั้น  หรือดําเนินการใด ๆ   เพ่ือแกไข  หรือระงับเหตุนั้นตามสมควร  แลวแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ 

ขอ  ๑๕  กรณีการเล้ียงสัตวในสถานท่ีของเอกชน  หรือทางสาธารณะนั้น  กอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ

ตอผูอื่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของสัตว  หรือผูครอบครองสถานที่

เล้ียงสัตวระงบัเหตรุําคาญภายในเวลาอันควร  และถาเหน็สมควรจะใหกระทาํโดยวธิีใดเพ่ือระงบัเหตุรําคาญนั้น  

หรือสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญนั้น  หรือสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหมี

เหตุรําคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตใหระบุไวในคําส่ังนั้น 

ขอ  ๑๖  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และขอบัญญัตินี้  

ใหเจาพนักงานทองถิ่น  และเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

้หนา   ๒๘๗

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



  (๑)  มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจง

เปนหนังสือ  หรือใหสงเอกสารหลักฐานใด ๆ  เพ่ือตรวจสอบ  หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

  (๒)  เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก

หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบ  หรือควบคุมเพ่ือใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  หรือตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง  หรือเรียกหนังสือ  หรือหลักฐาน 

ที่เกี่ยวของจากเจาของ  หรือผูครอบครองอาคาร  หรือสถานที่นั้น 

  (๓)  แนะนําใหเจาของสัตวปฏิบัติใหถูกตองตามขอบัญญัตินี้  หรือตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  (๔)  ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน

เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดี  หรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 

  (๕)  เก็บหรือนําส่ิงของใด ๆ  ที่สงสัยวาไมถูกสุขลักษณะ  หรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ

จากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เปนปริมาณตามสมควร  เพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบไดโดยไมตองใชราคา 

ขอ  ๑๗  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่น  เพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามขอ  ๑๖  ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

หรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๑๘  ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นมีคําส่ังตามความในขอ  ๑๓  หรือในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุข

มีคําส่ังตามความในขอ  ๑๖  หากผูที่ไดรับคําส่ังไมพอใจคําส่ังดังกลาว  ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณคําส่ังนั้น 

ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง 

การอุทธรณคําส่ังตามวรรคหนึ่ง  ไมเปนเหตุทุเลาการบังคับตามคําส่ัง  เวนแตรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขจะเห็นสมควรใหมีการทุเลาการบังคับตามคําส่ังนั้นไวชั่วคราว 

ขอ  ๑๙  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจปรับได   

ตามอัตราที่เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาเห็นสมควร  ทั้งนี้  ตองไมเกินคาปรับตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กําหนดไว 

้หนา   ๒๘๘
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ขอ  ๒๐  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางตาหงายเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒  มถินุายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

สมคิด  สุรนิทร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบางตาหงาย  

้หนา   ๒๘๙

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖


