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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยทราย
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยทราย วาดวยการควบคุมการเลี้ยง
หรือปลอยสัตว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
องคการบริหารสวนตําบลหวยทรายโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยทราย
และนายอําเภอหนองแค จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยทราย เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๖๐”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหว ยทรายตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“การเลี้ยงสัตว” หมายความวา การเลี้ยงสัตวในสถานที่เลี้ยงสัตว
“การปลอยสัตว” หมายความวา การเลี้ยงสัตวในลักษณะที่มีการปลอยใหอยูนอกสถานที่
เลี้ยงสัตว รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว
“สถานที่เลี้ยงสัตว ” หมายความวา คอกสัต ว กรงสัตว ที่ขัง สัตว หรือสถานที่
ในลักษณะอื่นที่ใชในการควบคุมสัตวที่เลี้ยง
“เจาของสัตว” หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
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“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยทราย
“เจาพนักงานสาธารณสุข ” หมายความวา เจาพนักงานซึ่ง ไดรับ การแตงตั้ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๕ เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ในทองถิ่น หรือเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว ใหพื้นที่ในเขตอํานาจขององคการบริหาร
สวนตําบลหวยทรายเปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว ดังนี้
(๑) ใหพื้นที่ตอไปนี้เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสัตวประเภท ชาง มา โค กระบือ
สุกร แพะ แกะ สุนัข หรือสัตวประเภทอื่น ๆ โดยเด็ดขาด
(๑.๑) สถานที่ราชการในการดูแลขององคการบริหารสวนตําบลหวยทราย เชน
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหวยทราย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ฯลฯ
(๑.๒) สถานที่ราชการหรือหนวยราชการในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยทราย
เชน โรงเรียน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เปนตน
(๑.๓) บริเวณถนนสาธารณะทุกสาย บริเวณทางเดินรถไฟ บริเวณแมน้ําทุกสาย
และที่สาธารณประโยชนอื่นที่มีประชาชนใชสอยรวมกัน
(๒) ใหพื้นที่ตอไปนี้เปนเขตที่การเลี้ยงหรือปลอยสัตวตองอยูภายใตมาตรการอยางใด
อยางหนึ่ง ดังนี้
(๒.๑) สําหรับการเลี้ยงสัตวทุกประเภท นอยกวา ๕๐ ตัว ตองมีระยะหางจาก
ชุมชนที่อยูอาศัย ในระยะที่ไมกอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง
(๒.๒) สําหรับการเลี้ยงสัตวทุกประเภท ตั้งแต ๕๐ – ๕๐๐ ตัว ตองมีระยะหาง
จากชุมชนที่อยูอาศัย ไมนอยกวา ๕๐๐ เมตร
(๒.๓) สําหรับการเลี้ยงสัตวทุกประเภท ตั้งแต ๕๐๑ – ๑,๐๐๐ ตัว ตองมีระยะหาง
จากชุมชนที่อยูอาศัย ไมนอยกวา ๑ กิโลเมตร
(๒.๔) สําหรับการเลี้ยงสัตวทุกประเภท ตั้งแต ๑,๐๐๑ ตัวขึ้นไป ตองมีระยะหาง
จากชุมชนที่อยูอาศัย ไมนอยกวา ๒ กิโลเมตร
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(๒.๕) กําหนดใหเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ของทุกวัน หามปลอยสัตว
หรือเลี้ยงสัตวทุกประเภท บนถนนสาธารณะ ถนนในหมูบาน และที่สาธารณประโยชนอื่นใดที่มีประชาชน
ใชสอยรวมกัน
(๓) นอกจากการเลี้ยงสัตวในครอบครองตามปกติวสิ ัยแลว เจาของสัตวจะตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๓.๑) จัดใหมีสถานที่เลี้ยงสัตวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภท
และชนิดของสัตว และมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ
มีระบบการระบายน้ําและบําบัดของเสียที่เกิดขึ้นอยางถูกสุขลักษณะ
(๓.๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ
เปนประจํา ไมปลอยใหเปนที่สะสม จนเกิดกลิ่นเหม็น เปนแหลงเพาะพันธุแมลง สัตวนําโรค รบกวน
ผูที่อยูบริเวณใกลเคียง
(๓.๓) เมื่อสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถกู สุขลักษณะ
เพื่อปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญจากกลิ่น ควัน
และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา โดยหามนําซากสัตวมากําจัดทิ้งในบริเวณสถานที่สาธารณะ
โดยเด็ดขาด
(๓.๔) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคสัตวเลี้ยงในครอบครอง เพื่อปองกัน
อันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว แพรระบาดมาสูประชาชนทั่วไป
(๓.๕) ใหเลี้ยงสัตวภายในสถานที่ของตน ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานที่เลี้ยงสัตว
โดยปราศจากการควบคุม กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเขาไปไมถึง
ตัวสัตวและมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน
(๓.๖) ไมปลอยหรือเลี้ยงสัตว ในสถานที่ที่เจาพนักงานทองถิ่น หามมิใหมีการปลอย
หรือเลี้ยงสัตว
(๓.๗) ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญตอผูอื่น
(๓.๘) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามคํ า แนะนํ า ของเจ า พนั ก งานสาธารณสุ ข คํ า สั่ ง
เจาพนักงานทองถิ่น รวมทั้งขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลหวยทราย
โดยเครงครัด
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(๓.๙) หามมิใหผูใดใหอาหารสุขนัขและแมว ในครอบครอง หรือใหอาหารสุนัข
และแมวจรจัดในบริเวณที่สาธารณะ
ขอ ๖ ในกรณี ที่ เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น พบสั ต ว ใ นที่ ห รื อ ทางสาธารณะอั น เป น การฝ า ฝ น
ตามความในขอ ๕ โดยไมปรากฏเจาของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลา
อยางนอยสามสิบวัน เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพื่อรับสัตวคืน
ใหสัตวนั้นตกเปนขององคการบริหารสวนตําบลหวยทรายแตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตราย
แกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร เจาพนักงานทองถิน่ จะจัดการขายหรือขายทอดตลาด
สั ต ว นั้ น ตามควรแก ก รณี ก อ นถึ ง กํ า หนดเวลาดั ง กล า วก็ ไ ด เ งิ น ที่ ไ ด จ ากการขายหรื อ ขายทอดตลาด
เมื่อไดหักคาใชจายในการขายทอดตลาดและ คาเลี้ยงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว
ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน
ภายในกํ า หนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง เจ า ของสั ต ว จ ะต อ งเป น ผู เ สี ย ค า ใช จ า ยสํ า หรั บ การเลี้ ย งดู สั ต ว
ใหแกองคการบริหารสวนตําบลหวยทราย ตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย
ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตอ อันอาจเปนอันตรายตอประชาชน
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได
ขอ ๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยทรายเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
คชานนท แกวสุริยาภรณ
นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยทราย

