
 

ข้อบัญญัติองค์การบรหิารส่วนต าบล 

เรื่อง 

 

 

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

พุทธศักราช 2561 

 

 

ของ 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 
 



หลักการและเหตุผล 

ประกอบข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบล 

เร่ือง  การควบคมุการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 

 

 

หลักการ 

 

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลีย้งหรือปล่อยสตัว์ 

 

 

เหตุผล 

 

     เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงอาชีพของประชาชนใน

ท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเช้ือโรคที่เกิดจากสัตว์ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุด ฉิม ซ่ึง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้หกระท าโดยการตราเป็นขอ้บัญญัติ จึงตราขอ้บัญญัตินี้ 
 

 

 

............................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอ้บัญญัตอิงค์การบริหารสว่นต าบลกุดฉิม 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอ่ยสัตว ์

พุทธศักราช 2561 
................... 

    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่  6  พ.ศ. 2552 ประกอบกับมาตรา 29  แห่งพระราชบัญญัติ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม จึงออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลไว้ โดย

ความเห็นชอบจากสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลกุดฉิม และนายอ าเภอธาตุพนม ดังต่อไปนี้ 

   ขอ้ 1. ขอ้บัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลนีเ้รียกวา่ “ขอ้บัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

กุดฉิม เรื่อง การควบคุมการเลีย้งหรือปล่อยสตัว์ พ.ศ.  2561” 

   ขอ้ 2. ให้ใช้ข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลนี ้ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลกุดฉิม เม่ือได้

ประกาศไวโ้ดยเปิดเผย ณ ที่ส านกังานองคก์ารบริหารสว่นต าบลแล้ว  15  วนั 

    ขอ้ 3. บรรดาขอ้บัญญัติ ระเบียบ ค าสัง่อื่นใดในส่วนทีต่ราไวใ้นขอ้บัญญัตนิี้ หรือซ่ึงขัด หรือแยง้

กับข้อบัญญัตนิี้ ใหใ้ช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ขอ้ 4. ในขอ้บัญญัตนิี ้

“การเลีย้งสตัว์” หมายความวา่ การมีสตัวไ์วใ้นครอบครองและดแูล เอาใจใส่บ ารุงรกัษา 

ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจณิ 

     “การปล่อยสตัว์” หมายความวา่ การสละการครอบครองสัตว์ หรือปล่อยสตัวอ์ยูน่อกสถานที่

เลีย้ง โดยปราศจากการควบคุม 

“เจ้าของสตัว์” หมายความวา่ รวมถึงผู้ครอบครองด้วย 

“สถานที่เลี้ยงสัตว”์ หมายความวา่ คอกสัตว ์กรงสตัว์ ที่ขังสัตว ์หรือสถานที่ในลักษณะอื่นที่มี

การ 

ควบคุมของเจ้าของสัตว ์

          “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา่ สถานทีห่รือทางซ่ึงมใิช่เป็นของเอกชนและประชาชน

สามารถใช้ประโยชนห์รือสัญจรได ้

    “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความวา่ นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลกุดฉิม 
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ขอ้ 5  ให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุฉิม เป็นเขตควบคุมการเลีย้งหรือปล่อยสตัว ์ดังต่อไปนี้ 

(1)  สุนัข 

(2) แมว 

(3) ช้าง                             

(4) โค 

(5) กระบอื 

(6) แพะ 

(7)  นก 

(8)  ไก ่

(9)  สุกร 

(10) ม้า 

(11) สัตวป์่าตามกฎหมายวา่ด้วยการสงวนและคุม้ครองสตัวป์่า ซ่ึงได้รับอนุญาต จาก 

   กรมป่าไม้ 

  ขอ้  6  ห้ามท าการเลีย้งหรือปล่อยสัตวท์ีต่้องควบคุมตามขอ้ 5 ในที่หรือทางสาธารณะในเขต

องคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุฉิมโดยเดด็ขาด  

  ความในวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับแก่การเลีย้งสัตว ์ดงัต่อไปนี้ 

(1)  เพื่อการรกัษาโรคเจ็บป่วยหรือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของสัตว ์

(2) เพื่อกิจกรรมใดๆ ที่องคก์ารบรหิารส่วนต าบลกดุฉิม ประกาศก าหนดพื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดให ้

เลีย้งโดยมีก าหนดระยะเวลาที่แนน่อนเปน็การเฉพาะ 

(3)  เพื่อการยา้ยถิ่นที่อยูข่องเจ้าของสตัว ์

  ความในวรรคหนึง่ไม่ใช้บังคับแกก่ารปล่อยสัตว ์เพื่อการกุศลหรือจารีตประเพณีโดยไดร้ับ

อนุญาตจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลกดุฉิม หรือเพื่อในพระราชพธิีหรือพธิกีรรมทางศาสนาตามประกาศของ

ทางราชการ 

  ขอ้  7  เพื่อประโยชน์การควบคุมการเลีย้งหรือปล่อยสตัวใ์นเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม 

โดยนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลกุดฉิม  มีอ านาจออกประกาศก าหนดเขตพื้นที่เลีย้งสัตวห์รือปล่อยสัตวท์ี่

ต้องควบคุมตามขอ้ 5 โดยให้มีมาตรการอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1)  ก าหนดจ านวน ประเภท และชนิดของสัตวท์ี่เลีย้ง 

(2) ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิีการ และเงื่อนไขการท าทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว์ 

(3) ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิีการ และเงื่อนไขการปล่อยสตัวต์ามขอ้ 6 

  ขอ้  8  นอกจากการเลีย้งสัตวต์ามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตวจ์ะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑแ์ละ

เงื่อนไขดงัต่อไปนี ้
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   (1)  จัดให้มีสถานที่เลีย้งสตัวท์ี่ม่ันคงแข็งแรง ตามความเหมาะสมแก่ประเภทละชนิดของสัตว ์

และมีขนาดเพยีงพอแกก่ารด ารงชีวิตของสัตว ์มีแสงสวา่งและการระบายอากาศที่เพยีงพอ มีระบบการระบายน้ า

ทีถู่กสุขลกัษณะ และมีระบบบ าบดัของเสียที่เกดิขึ้นอยา่งถกูสุขลกัษณะ 

    (2)   รักษาสถานทีเ่ลีย้งสัตวใ์ห้สะอาดอยูเ่สมอ จดัสิ่งปฏิกูลใหถ้กูสุขลักษณะเป็นประจ าไม่ปล่อย

ให้เป็นทีส่ะสมหมกัหมมจนเกดิกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยูบ่ริเวณใกล้เคียง 

          (3)  เม่ือสตัวต์ายลงเจ้าของสัตวจ์ะต้องก าจัดซากสัตวแ์ละมูลสัตวใ์หถ้กูสุขลักษณะ เพื่อป้องกันมิ

ให้เป็นแหลง่เพาะพันธุ์แมลงหรือสัตวน์ าโรค ทัง้นี ้โดยวธิีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญจากกลิน่ ควัน และไม่เป็นเหตุให้เกดิ

การปนเปื้อนของแหลง่น้ า 

(4)   จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว ์เพื่อป้องกันอันตรายจากเช้ือโรคที่เกดิจากสัตว ์ 

     (5)   ให้เลี้ยงสัตวภ์ายในสถานที่ของตน ไม่ปล่อยใหส้ัตวอ์ยูน่อกสถานที่เลีย้งสัตว ์โดยปราศจาก

การควบคุม กรณีเป็นสัตวด์รุ้ายจะต้องเลีย้งในสถานทีห่รือกรงที่บุคคลภายนอกเขา้ไปไมถ่ึงตัวสัตวแ์ละมีปา้ย

เตือนใหร้ะมัดระวังโดยสงัเกตได้อยา่งชัดเจน 

(6)   ไม่เลี้ยงสตัวใ์นสถานทีท่ี่เจ้าพนกังานท้องถิน่ก าหนด 

(7)  ควบคุมดุแลสัตวข์องตนมิใหก้่ออันตรายหรือเหตรุ าคาญต่อผู้อ่ืน 

  (8)  ปฏิบัตกิารอื่นใดตามค าแนะน าของเจ้าพนกังานสาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

รวมทั้งขอ้บังคับ ระเบียบ ค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลกดุฉิม 

   ขอ้ 9. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น พบสัตวใ์นที่หรือทางสาธารณะ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อ 6 โดย

ไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตวด์ังกล่าวเป็นเวลาอยา่งน้อยสามสิบวัน เม่ือพ้นก าหนด

แล้วยังไม่มีผู้ใดแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตวค์นื   ให้สัตวน์ั้นตกเป็นขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

กุดฉิม    แต่ถ้าการกักสัตวไ์วอ้าจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตวน์ั้นหรือสัตวอื์่นหรือต้องเสียคา่ใช้จ่ายตามสมควร  

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามควรแก่กรณกี่อนถึงก าหนดดงักล่าวก็ได้ เงินที่ได้จาก

การขายหรือขายทอดตลาดเม่ือได้หักคา่ใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและคา่เลีย้งดูสัตวแ์ล้วให้องคก์ารบริหารสว่น

ต าบลกุดฉิมเก็บรักษาไวแ้ทนสัตว์ 

  ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวต์ามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตวค์นื

ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตวต์้องเป็นผู้เสียคา่ใช้จ่ายส าหรับการเลีย้งดูสตัวใ์หแ้ก่องคก์ารบรหิาร

ส่วนต าบลกุดฉิม ตามจ านวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 

  ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อ

ประชาชนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอี านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 
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  ข้อ 10. ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม  เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มี

อ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามขอ้บัญญัตินี้ 

  

ประกาศ ณ วันที่           เดือน                     พ.ศ.  2561 

 

 

 

              (นายวทิยา  แสนทวสีุข) 

            นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลกดุฉิม 

 

 

                     เหน็ชอบ 

 

 

 

   (นายอติชาต  อุณหเลขกะ) 

                   นายอ าเภอธาตุพนม  
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บัญชีค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า 

 

ล าดับที ่ รายการ จ านวนเงนิ 

(บาท) 

1 การฉดีวัคซีน                                  ตัวละ            40 

2 เครื่องหมายประจ าตัวสัตว ์                 ตัวละ         10 

3 ใบรับรองการฉีดวัคซีน                       ฉบับละ            10 

 

 

   

 

บัญชีอัตราค่าปรับ และค่าเลี้ยงดูสัตว ์

 

ล าดับท่ี รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

สัตวใ์ดที่เจ้าพนกังานท้องถิน่กกัไวใ้นกรณีที่เจ้าของสัตวร์ับคนืไป เจ้าของสตัวจ์ะต้องเสียคา่ปรบัและ

คา่เลีย้งดูในอัตรา ดังต่อไปนี ้

อัตราค่าปรับ 

 ช้าง                                    เชือกละ ไม่เกิน 500 

 ม้า โค กระบอื                       ตัวละ ไม่เกิน 500 

 สุนัข สุกร แพะ แกะ                ตัวละ ไม่เกิน 500 

อัตราค่าเลี้ยงด ู

1 ช้าง                                    เชือกละ ไม่เกิน 100 บาท ต่อ วัน 

2 ม้า โค กระบอื                       ตัวละ ไม่เกิน 50  บาท ต่อ วนั 

3 สุนัข สุกร แพะ แกะ                ตัวละ ไม่เกิน 20  บาท ต่อ วัน 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


