
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเทนมีย 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเทนมีย  วาดวยการควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติมประกอบมาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๐  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลเทนมียโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร

สวนตําบลเทนมียและนายอําเภอเมืองสุรินทร  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเทนมีย  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเทนมียตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาขอบญัญตัิ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

 “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การมีสัตวไวในครอบครองและดูแลเอาใจใส

บํารุงรักษาตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ 

 “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในลักษณะท่ีมีการปลอยใหอยูนอก

สถานที่เล้ียงสัตว  รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว 

 “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือสถานที่ 

ในลักษณะอื่นท่ีใชในการควบคุมสัตวที่เล้ียง 

 “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 

 “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

้หนา   ๑๕๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๗๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กรกฎาคม   ๒๕๖๒



 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเทนมีย 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 ขอ  ๕  เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตวใหพ้ืนท่ีในเขตอํานาจขององคการบริหาร 

สวนตําบลเทนมียเปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว 

 (๑) ให พ้ืนที่ตอไปนี้ เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวบางชนิดหรือบางประเภท 

โดยเด็ดขาด  ดังนี้ 

  (๑.๑) ที่หรือทางสาธารณะประจําหมูบ านหรือตําบลเปนเขตหามเ ล้ียง 

หรือปลอยสัตวประเภทชาง  มา  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  หมู  เปด  หาน  ไก  นก  อยางเด็ดขาด 

  (๑.๒) วัด  สถานที่ราชการเปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภทชาง  มา  โค  

กระบือ  แพะ  แกะ  หมู  เปด  หาน  ไก  นก  อยางเด็ดขาด 

 (๒) ใหการเ ล้ียงหรือปลอยสัตวประเภทสุนัข  แมว  ตองอยูภายใตมาตรการ 

อยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

  (๒.๑) เจาของหรือผูครอบครองสัตวตองจัดใหสัตวไดรับการฉดีวัคซีนปองกันโรคติดตอ 

  (๒.๒) การนําสุนัขออกนอกสถานท่ีเล้ียงตองมีการควบคุม  เชน  ผูกเชือก   

หรืออุปกรณใด ๆ  ที่สามารถควบคุมสัตวได 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการเล้ียงสัตว  ดังตอไปนี้ 

 (๑) เพ่ือการรักษาโรคเจ็บปวยหรือสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของสัตว 

 (๒) เพ่ือกิจกรรมใด ๆ   ท่ีองคการบริหารสวนตําบลเทนมียประกาศกําหนดพ้ืนที่สวนหนึ่งสวนใด

ใหเล้ียงโดยมีกําหนดระยะเวลาที่แนนอนเปนการเฉพาะ 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการปลอยสัตว  เพ่ือการกุศลหรือจารีตประเพณีโดยไดรับอนุญาต

จากองคการบริหารสวนตําบลเทนมียหรือเพ่ือในพระราชพิธีหรือพิธีกรรมการทางศาสนาตามประกาศ 

ของทางราชการ 
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ขอ  ๖  เพ่ือประโยชนการควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลเทนมีย 

ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเทนมียมีอํานาจออกประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว

ที่ตองควบคุมตามขอ  ๕  โดยใหมีมาตรการอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

 (๑) กําหนดจํานวน  ประเภท  และชนิดของสัตวที่เล้ียง 

 (๒) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการทําทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว 

 (๓) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการปลอยสัตว 

ขอ  ๗  นอกจากการเล้ียงสัตวตามปกติวิสัยแลวเจาของสัตวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

 (๑) จัดใหมีสถานที่เล้ียงสัตวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภทและชนิดของสัตว

โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ  มีระบบการระบายน้ํา 

และกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

 (๒) รักษาสถานท่ีเล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอจัดเก็บส่ิงปฎิกูลใหถูกสุขลักษณะเปนประจํา

ไมปลอยใหเปนท่ีสะสมหมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง 

 (๓) เมื่อสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ  

เพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ทั้งนี้  โดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญจากกล่ิน  ควัน  

และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา 

 (๔) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตวเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว 

 (๕) ใหเล้ียงสัตวภายในสถานท่ีของตนไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานท่ีเล้ียงโดยปราศจาก 

การควบคุม  กรณีเปนสัตวที่ดุรายจะตองเล้ียงในสถานท่ีหรือกรงท่ีบุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตว 

และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

 (๖) ไมเล้ียงสัตวภายในสถานที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

 (๗) ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญตอผูอื่น 

 (๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมท้ังขอบังคับ  ระเบียบ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลเทนมีย 
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ขอ ๘ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ  ๕  

โดยไมปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน  

เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปนของ

องคการบริหารสวนตําบลเทนมียแตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น 

หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควรแกกรณี 

กอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ไดเงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขายทอดตลาด 

และคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 

ในกรณีท่ีมิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแก

องคการบริหารสวนตําบลเทนมีย  ตามจํานวนท่ีไดจายจริงดวย 

ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตราย 

ตอประชาชนใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได 

ขอ ๙ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ 

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจของ

องคการบริหารสวนตําบลเทนมีย  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๑๐  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๑๑  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเทนมียเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๑  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ชาลี  ดอกแกว 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเทนมีย 
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