
ข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 
เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

----------------------- 
   โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง ว่าด้วยการควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่ ๕)           
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านกลาง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลางและนายอ าเภอเมืองนครพนม 
จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 
   ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐” 
   ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลางนับแต่วันที่ได้
ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลางแล้วสิบห้าวัน 
   ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
   ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
    “การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
    “การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอก
สถานที่เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว์ 
    “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ใน
ลักษณะอ่ืนที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง 
    “เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
    “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
     “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 
    “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
    ข้อ ๕ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่น หรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พ้ืนที่ในเขตอ านาจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านกลาง เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังนี้ 
 
 



๒ 

 

      (๑) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์โดยเด็ดขาด 
       (๑.๑) ที่หรือทางสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 
      (๑.๒) สถานที่ราชการ 
      (๑.๓) สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ 
      (๑.๔) ตลาด 
      (๒) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง เช่น สถานที่เลี้ยงสัตว์ของเอกชน กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ า 
สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง ให้เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ประเภทของกิจการนั้น ๆ และต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 
    ข้อ ๖ การเลี้ยงสัตว์ให้เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
      (๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิด
ของสัตว์โดยมีขนาดเพียงพอ มีระบบการระบายน้ าและก าจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 
     (๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็น
ประจ าไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 
     (๓) เมื่อสัตว์ตายลง เจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ
เพ่ือป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์แมลงหรือสัตว์น าโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญจากกลิ่น ควัน และ 
ไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ า 
     (๔) จัดให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจาก
สัตว์ 
     (๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยง
สัตว์ โดยปราศจากการควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึง
ตัวสัตว์และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 
      (๖) ไม่น าสัตว์เลี้ยงออกมานอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน เว้นแต่เฉพาะเพ่ือการ
เคลื่อนย้ายสัตว์และได้ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
      (๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือร าคาญแก่ผู้อ่ืน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม 
      (๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นรวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 
    ข้อ ๗ การเลี้ยงสัตว์ ซึ่งด าเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์เป็น
จ านวนมากเจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ ๖ อย่างเคร่งครัดเพ่ือการดูแลสภาพหรือ
สุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์  และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค                
หรือเหตุร าคาญอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ดังนี้ 



๓ 

 

 
      (๑) สถานที่เลี้ยงสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะของอาคาร และเป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม
หรือตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข 
      (๒) ให้ดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์ มิให้มีจ านวนเกินสมควรจน
เป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
      (๓) ต้องจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติหรือแหล่งน้ า ทางน้ า          
ล าคลอง แม่น้ า เป็นต้น มิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม 
      (๔) ต้องจัดหาที่รองรับขยะ ปฏิกูลและมูลฝอย ตลอดจนก าจัดขยะ ปฏิกูลมูลฝอยให้
ถูกสุขลักษณะมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม 
      (๕) ต้องท าความสะอาดสถานที่เลี้ยงสัตว์ สถานที่เพาะเลี้ยง และบริเวณโดยรอบ
ไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค แมลง ยุง หรือสัตว์น าโรคอ่ืน ๆ ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยเสมอ 
      (๖) จัดให้มีระบบการป้องกันเหตุร าคาญจากกลิ่น เสียง แสง รังสี ความร้อน สิ่งมีพิษ          
ความสั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอ่ืนใดจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
      (๗) ต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  ข้อ ๘ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๕ 
โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวันเมื่อพ้น
ก าหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพ่ือรับสัตว์คืนให้สัตว์นั้นตกเป็นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านกลาง แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้น หรือสัตว์อ่ืนหรือต้องเสียค่าใช้จ่าย
เกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดเวลา
ดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขาย หรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดู
สัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 
    ในกรณีที่มิได้มีการขาย หรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์
คืนภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านกลางตามจ านวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 
    ในกรณีที่ปรากฏว่า สัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อ
ประชาชนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 
    ข้อ ๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
    ข้อ ๑๐ บรรดาค่าธรรมเนียม ค่าปรับ รายได้อ่ืน ๆ ตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 



๔ 

 

    ข้อ ๑๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลางเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้
มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 
 

     ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

      สุนทา  บรรหาร 
           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 

 


