
ข้อบัญญตัิต ำบล 
เร่ืองกำรควบคุมกำรเลีย้งสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2546 

************** 

 โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรออกขอ้บญัญติัต าบล   วา่ดว้ยการควบคุมการเล้ียงสัตวห์รือปล่อยสัตว ์
อาศยัอ านาจตามความในมาตรา  67 และมาตรา 71  แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบล  และองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537  (แกไ้ขเพิ่มเติม) ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2538 ) ประกอบกบัมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญติัการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยความเห็นชอบของสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธ์ิเกา้ตน้และนายอ าเภอเมือง
ลพบุรี  จึงออกขอ้บญัญติัต าบล ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1 ขอ้บญัญติัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บญัญติัต าบลโพธ์ิเกา้ตน้” เร่ือง  การควบคุมการเล้ียงสัตวห์รือปล่อย
สัตว ์พ.ศ.2546  
  ขอ้ 2 ขอ้บญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธ์ิเกา้ตน้  นบัแต่วนัถดัจากวนัท่ีได้
ประกาศไวเ้ปิดเผยท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธ์ิเกา้ตน้แลว้เจด็วนั 
  ขอ้ 3 ในขอ้บญัญติันั้  
    “การเล้ียงสัตว”์ หมายความวา่ การมีสัตวไ์วใ้นครอบครองและดูแล  เอาใจใส่บ ารุงรักษา
ตลอดจนใหอ้าหารเป็นอาจิณ 
    “การปล่อยสัตว”์ หมายความวา่ การสละการครอบครองสัตว ์ หรือปล่อยใหส้ัตวอ์ยูน่อก
สถานท่ีเล้ียงโดยปราศจากควบคุม 
    “เจา้ของสัตว”์  หมายความวา่ รวมถึงผูค้รองครองสัตว ์
    “สถานท่ีเล้ียงสัตว”์  หมายความวา่  คอกสัตว ์ กรงสัตว ์ ท่ีขงัสัตว ์ หรือท่ีเล้ียงสัตว ์
    “ท่ีหรือทางสาธารณะ”  หมายความวา่  สถานท่ีหรือทางซ่ีงมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใชป้ระโยชน์หรือสัญจรได ้
    “เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน”  หมายความวา่  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธ์ิเกา้ตน้  หรือผูท่ี้
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 
    “เจา้พนกังานสาธารณสุข”  หมายความวา่  เจา้พนกังานซ่ึงไดรั้บการแต่ตั้งจาก
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข  ใหป้ฏิบติัตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 
    “พนกังานเจา้หนา้ท่ี”  หมายความวา่  ผูซ่ึ้งไดรั้บการแต่งตั้งจากเจา้หนา้ท่ีพนกังาน
ทอ้งถ่ิน  ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  และขอ้บงัคบัน้ี 
    “สัตวแ์พทย”์  หมายความวา่  สัตวแ์พทยผ์ูซ่ึ้งปฏิบติังานในส่วนราชการของรัฐและหมาย
รวมถึงผูซ่ึ้งแต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีสัตวแ์พทยใ์นราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
  ขอ้ 5 ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธ์ิเกา้ตน้  เป็นเขตควบคุมการเล้ียงสัตวต่์อไปน้ี 
   (1)  ชา้ง 



    (2)  มา้ 
    (3)  ลา  ล่อ 
    (4)  โค 
    (5)  กระบือ 
    (6)  สุกร 
   (7)  แพะ 
    (8)  แกะ 
    (9)  กวาง 
    (10)  ห่าน 
    (11)  เป็ด 
   (12)  ไก่ 
    (13)  สุนขั 
    (14)  แมว 
   (15)  งู 
    (16)  จระเข ้
    (17)  นก 
    (18)  ปลาปิรินยา 
    (19)  สัตวมี์พิษและศตัรูดุร้ายต่าง ๆ 
 ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจก าหนดประเภทและชนิดสัตวท่ี์ตอ้งควบคุมการเล้ียงเพิ่มเติม
ทั้งน้ี  โดยอาจควบคุมการเล้ียงสัตวเ์ฉพาะในเขตทอ้งถ่ินท่ีใดท่ีหน่ึงหรือเตม็พื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล
โพธ์ิเกา้ตน้ 
  ขอ้ 6 นอกจากการเล้ียงสัตวต์ามปกติวสิัยแลว้  เจา้ของสัตวจ์ะตอ้งปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
   (1)  จดัใหมี้สถานท่ีเล่ียงสัตวท่ี์มัน่คงแขง็แรง  ตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของ
สัตว ์ และมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวติของสัตว ์ มีแสงสวา่งและการระบายอากาศท่ีเพียงพอ  ระบบการ
ระบายน ้าท่ีถูกสุขลกัษณะ  และมีระบบบ าบดัของเสียท่ีเกิดข้ึนอยา่งถูกสุขลกัษณะ 
    (2)  รักษาสถานท่ีเล้ียงสัตวใ์หส้ะอาดอยูเ่สมอ 
    (3)  ก าจดัซากสัตวแ์ละมูลสัตวใ์หถู้กสุขลกัษณะ 
    (4)  จดัใหมี้การสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรคในสัตว ์ เพื่อป้องกนัโรคติดต่อจากสัตวม์าสู่คน
โดยสัตวแ์พทย ์
    (5)  ใหเ้ล้ียงสัตวภ์ายในสถานท่ีของตน 
    (6)  ไมเ่ล่ียงสัตวใ์นสถานท่ีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนด 
    (7)  ในกรณีท่ีมีเหตุผลควรสงสัยวา่สัตวท่ี์เล้ียงนั้นเป็น 



  ขอ้ 7 ในกรณีท่ีมีเหตุควรสงสัยวา่สัตวท่ี์เล้ียงนั้นเป็นโรคอนัตรายแก่สุขภาพ  ของบุคคลทัว่ไปให้
เจา้ของสัตวแ์ยกกกัสัตวไ์วต่้างหากและแจง้ใหส้ัตวแ์พทยข์ององคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธ์ิเกา้ตน้
ทราบ  และตอ้งปฏิบติัตามค าแนะน าของสัตวแ์พทย ์
  ขอ้ 8 ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ิน  มีอ านาจก าหนดการเล้ียงสัตวห์รือปล่อยสัตว ์ หรือหา้มเล้ียงสัตวห์รือ
ปล่อยสัตวเ์ฉพาะเขตในเขตทอ้งท่ีใดทอ้งท่ีหน่ึง  หรือเตม็พื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธ์ิเกา้ตน้ 
 ความในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบัแก่การปล่อยสัตวเ์พื่อการกุศลตามประเพณี 
  ขอ้ 9 เจา้ของสัตวจ์ะตอ้งควบคุมดูแลสัตวข์องตนมิใหก่้ออนัตรายหรือก่อเหตุร าคาญแก่ผูอ่ื้น 
  ขอ้ 10 หา้มมิใหผู้ใ้ดเล้ียงสัตวห์รือปล่อยสัตว ์ตามขอ้ 5 ในท่ีหรือทางสาธารณะ  ซ่ึงอยูภ่ายในเขต
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธ์ิเกา้ตน้ 
  ขอ้ 11 ในกรณีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  เจา้พนกังานเจา้หนา้ท่ี  เจา้พนกังานสาธารณสุข  หรือสัตว์
แพทยพ์บสัตวใ์นท่ีหรือทางสาธารณะ  ซ่ึงอยูภ่ายในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธ์ิเกา้ตน้  และบริเวณริม
แม่น ้าหรือเขตควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตวโ์ดยไม่ปรากฏเจา้ของ  ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือผูไ้ดรั้บ
มอบหมายจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจจบัสัตวแ์ละน าสัตวไ์ปกกัไวใ้นท่ีส าหรับสัตวท่ี์เจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินจดัไวเ้ป็นเวลาอยา่งนอ้ยสามสิบวนั  หรือสัตวน์ั้นอาจเป็นอนัตรายต่อประชาชน  ใหเ้จา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินมีอ านาจท าลายหรือจดัการตามท่ีเห็นสมควรในระหวา่งการจบัสัตว ์ หากสัตวว์ิง่หนีเกิดอุบติัเหตุอ่ืน
ใด  ท าใหส้ัตวบ์าดเจบ็ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธ์ิเกา้ตน้  จะไม่รับผดิชอบใด ๆ  ทั้งส้ิน 
  ขอ้ 12 เม่ือไดรั้บและน าสัตวม์ากกัไวตามความในขอ้ 11  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะปิดประกาศแจง้ให้
เจา้ของทราบ  และใหม้ารับสัตวคื์นไปภายใน  30  วนั  นบัตั้งแต่ท่ีไดจ้บัสัตวม์ากกัไว ้ โดยประกาศไวท่ี้
ส านกังานองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธ์ิเกา้ตน้  หรือท่ีเปิดเผย  เม่ือพน้ก าหนด  30  วนัแลว้  ไม่มีผูใ้ดมา
แสดงตวัเป็นเจา้ของสัตว ์ ใหส้ัตวน์ั้นตกเป็นขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธ์ิเกา้ตน้ 
  ขอ้ 13 กรณีท่ีกกัสัตวไ์ว ้ อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่สัตวน์ั้นหรือสัตวอ่ื์น  หรือตอ้งเสียค่าใชจ่้ายเกิน
สมควร  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะจดัการขายหือขายทอดตลาดสัตวน์ั้นตามควรแก่กรณีก่อน  ถึง
ก าหนดเวลา  30  วนั  ก็ไดเ้งินท่ีไดจ้ากการขายหรือขายทอดตลาด  เม่ือไดห้กัค่าใชจ่้ายในการขายหรือขาย
ทอดตลาดแลว้และค่าเล้ียงดูสัตวแ์ลว้  ใหเ้ก็บรักษาเงินนั้นไวแ้ทนตวัสัตว ์กรณีท่ีสัตวน์ั้นตาย  หรือเจบ็ป่วย
หรือไม่ควรจ าหน่ายต่อไป  หรือเป็นโรคติดต่อท่ีอาจเป็นอนัตรายแก่สัตวอ้ื์น ๆ  หรือเม่ือสัตวแพทยไ์ด้
ตรวจสอบและใหค้วามเห็นเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจท าลายได ้
ในกรณีท่ีมิไดมี้การขายหรือขายทอดตลาดสัตว ์ ตามวรรคหน่ึงและเจา้ของสัตวม์าขอรับสัตวคื์นภายใน
ก าหนด  ตามขอ้  11  เจา้ของสัตวต์อ้งเป็นผูจ่้ายส าหรับการเล้ียงดูสัตวใ์หแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธ์ิ
เกา้ตน้  ตามจ านวนท่ีไดจ่้ายจริงดว้ย 
  ขอ้ 14 หากเจา้ของสัตวป์ฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ.
2535  กฎกระทรวง  หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  หรือขอ้บญัญติัหรือ
ค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัการเล้ียงสัตวห์รือปล่อยสัตว ์ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมี



อ านาจสั่งใหเ้จา้ของสัตวแ์กไ้ขหรือปรับปรุงใหถู้กตอ้งได ้ และถา้เจา้ของสัตวไ์ม่แกไ้ขหรือถา้การเล้ียงสัตว์
หรือปล่อยสัตวน์ั้นจะก่อใหเ้กิด  หรือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่จะเกิดอนัตรายอยา่งร้ายแรงต่อสุขภาพของ
ประชาชน  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะสั่งใหผู้น้ั้นหยดุเล้ียงสัตวท์นัทีเป็นการชัว่คราว  จนกวา่จะเป็นท่ีพอใจแก่
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินวา่ปราศจากอนัตรายแลว้ก็ได ้ค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึง  ใหก้ าหนด
ระยะเวลาท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามค าสั่งไวต้ามสมควร  แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนั  เวน้แต่กรณีท่ีมีค าสั่งใหห้ยดุ
ด าเนินกิจการทนัที 
  ขอ้ 15 ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามหรือฝ่าฝืนขอ้บญัญติัน้ีตอ้งระวางโทษ  ปรับไม่เกิน  1,000 บาท 
  ขอ้ 16 ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธ์ิเกา้ตน้  เป็นผูรั้กษาการให้เป็นไปตามขอ้บญัญติัน้ี 
 


