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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลมาบโปง
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลมาบโปง วาดว ยการควบคุม
การเลี้ยงหรือปลอยสัตว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
องค การบริห ารส ว นตํ าบลมาบโป ง โดยความเห็น ชอบของสภาองคก ารบริห ารส ว นตํ าบลมาบโป ง
และนายอําเภอพานทอง จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลมาบโปง เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๖๒”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลมาบโปง ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“การเลี้ยงสัตว” หมายความวา การเลี้ยงสัตวในสถานที่เลี้ยงสัตว
“การปลอยสัตว” หมายความวา การเลี้ยงสัตวในลักษณะที่มีการปลอยใหอยูนอก
สถานที่เลี้ยงสัตว รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว
“สถานที่ เลี้ยงสัต ว ” หมายความวา คอกสัต ว กรงสัต ว ที่ขัง สัต ว หรือ สถานที่
ในลักษณะอื่นที่ใชในการควบคุมสัตวที่เลี้ยง
“เจาของสัตว” หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบลมาบโปง
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“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลมาบโปง
“เจา พนัก งานสาธารณสุ ข” หมายความว า เจา พนั กงานซึ่ ง ได รับ การแต ง ตั้ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๕ เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ในทองถิ่นหรือเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว ใหพื้นที่ในเขตอํานาจขององคการบริหาร
สวนตําบลมาบโปงเปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว ดังนี้
(๑) ใหพื้นที่ตอไปนี้เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสัตวประเภทชาง มา โค กระบือ
สุกร แพะ แกะ สุนัข
(๑.๑) สถานที่ราชการในการดูแลขององคการบริหารสวนตําบลมาบโปง เชน ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลมาบโปง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนตน
(๑.๒) สถานที่ราชการหรือหนวยราชการในเขตองคการบริหารสวนตําบลมาบโปง
เชน โรงเรียน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เปนตน
(๑.๓) บริเวณถนนสาธารณะทุกสาย บริเวณทางเดินรถไฟ บริเวณลําคลองทุกสาย
(๒) ให พื้ น ที่ ต อ ไปนี้ เ ป น เขตที่ ก ารเลี้ ย งหรื อ ปล อ ยสั ต ว ต อ งอยู ภ ายใต ม าตรการ
อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๒.๑) สําหรับการเลี้ยงสัตวนอยกวา ๕๐ ตัว ตองมีระยะหางในระยะที่ไมกอใหเกิด
ความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง
(๒.๒) สําหรับการเลี้ยงสัตว ตั้งแต ๕๐ - ๕๐๐ ตัว ตองมีระยะหางไมนอยกวา
๕๐๐ เมตร
(๒.๓) สําหรับการเลี้ยงสัตว มากกวา ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ ตัว ตองมีระยะหาง
ไมนอยกวา ๑ กิโลเมตร
(๒.๔) สําหรับการเลี้ยงสัตว มากกวา ๑,๐๐๐ ตัวขึ้นไป ตองมีระยะหางไมนอยกวา
๒ กิโลเมตร
(๒.๕) กําหนดใหเวลา ๘.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. หามปลอยสัตวหรือเลี้ยงสัตว
บนถนนสาธารณะและถนนในหมูบาน
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(๓) นอกจากการเลี้ยงสัตวตามปกติวิสัยแลว เจาของสัตวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๓.๑) จัดใหมีสถานที่เลี้ยงสัตวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภท
และชนิดของสัตว และมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ
มีระบบการระบายน้ําและบําบัดของเสียที่เกิดขึ้นอยางถูกสุขลักษณะ
(๓.๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ
เปนประจําไมปลอยใหเปนที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง
(๓.๓) เมื่อสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ
เพื่อปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญจากกลิ่น ควัน
และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา
(๓.๔) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว เพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรค
ที่เกิดจากสัตว
(๓.๕) ใหเลี้ยงสัตวภายในสถานที่ของตน ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานที่เลี้ยงสัตว
โดยปราศจากการควบคุม กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตว
และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน
(๓.๖) ไมเลี้ยงสัตวภายในสถานที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
(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 และคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลมาบโปง
ขอ ๖ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในที่หรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ ๕
โดยไมปรากฏเจาของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน
เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพื่อรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปนของ
องคการบริหารสวนตําบลมาบโปง แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น
หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควรแกกรณี
กอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขายทอดตลาด
และคาเลี้ยงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว
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ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจาของสัต วตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเลี้ยงดูสัตว ใหแ ก
องคการบริหารสวนตําบลมาบโปง ตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย
ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได
ขอ ๗ ให เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น มี อํ า นาจแต ง ตั้ ง พนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น เพื่ อ ให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของ
องคการบริหารสวนตําบลมาบโปง ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
ขอ ๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมาบโปงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ชุมพล บํารุงศิลป
นายกองคการบริหารสวนตําบลมาบโปง

