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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว
พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท วาดวยการควบคุม
การเลี้ยงหรือปลอยสัตว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหาร
สวนตําบลพุทธบาทโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาทและนายอําเภอชนแดน
จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๖๐”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาทตั้งแตวันที่ไดประกาศไว
โดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาทแลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗
บรรดาขอบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“สัตวควบคุม” หมายความวา สุนัขหรือสัตวที่มีในกําหนดในขอบัญญัตินี้
“เจาของสัตว” หมายความรวมถึงผูครอบครองดวย
“วัคซีน” หมายความวา วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
“การเลี้ยงสัตว” หมายความวา การมีสัตวไวในครอบครองและดูแลเอาใจใสบํารุงรักษา
ตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ เลี้ยงสัตวในสถานที่เลี้ยงสัตว

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง

หนา้ ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“การปลอยสัตว” หมายความวา การเลี้ยงสัตวในลักษณะที่มีการปลอยใหอยูนอก
สถานที่เลี้ยงสัตวโดยปราศจากการควบคุม รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว
“สถานที่ เลี้ยงสัต ว ” หมายความวา คอกสัต ว กรงสัต ว ที่ขัง สัต ว หรือ สถานที่
ในลักษณะอื่นที่ใชในการควบคุมสัตวที่เลี้ยง
“ที่ ห รื อ ทางสาธารณะ” หมายความว า สถานที่ ห รื อ ทางซึ่ ง มิ ใ ช เ ป น ของเอกชน
และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท
“เจา พนัก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว า เจา พนั กงานซึ่ งได รับ การแต งตั้ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“สัตวแพทย” หมายความวา สัตวแพทยของกรมปศุสัตวหรือของราชการสวนทองถิ่น
และหมายความรวมถึง ผูซึ่ง มีคุณวุฒิไ มต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทยศาสตร ซึ่งปฏิบัติง าน
ในหนวยงานอื่นของรัฐหรือผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากสัตวแพทย
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูใดซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น
ใหปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และขอบัญญัตินี้
“เครื่องหมายประจําตัวสัตว” หมายความวา เครื่องหมายประจําสัตวควบคุม
“อาการของโรคพิษสุนัขบา” หมายความวา ในกรณีของสุนัขนั้นดุราย วิ่งเพนพาน
กัดสิ่งกีดขวาง หรือเซื่องซึม ซุกตัวในที่มืด ปากอา ลิ้นหอย และสีแดงคล้ํา น้ําลายไหล ตัวแข็ง
หรือขาออนเปลี้ย เดินโซเซ
“ผูประกอบการบําบัดโรคสัตว” หมายความวา ผูประกอบการบําบัดโรคตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมการบําบัดโรคสัตว
ขอ ๕ เจาของสัตวควบคุมตองจัดการใหสัตวควบคุมทุกตัวไดรับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย
หรือผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากสัตวแพทย หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวตามกําหนดเวลา ดังนี้
๕.๑ ในกรณีของสุนัขใหเจาของจัดการใหสุนัขไดรับการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อสุนัขนั้น
มีอายุตั้งแตสองเดือนขึ้นไป แตไมเกินสี่เดือนและไดรับการฉีดวัคซีนครั้งตอไปตามระยะเวลาที่กําหนด
ในใบรับรองการฉีดวัคซีน
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๕.๒ ในกรณีของสัตวควบคุมอื่นใหเจาของจัดการใหสัตวควบคุมดังกลาวไดรับการฉีดวัคซีน
ตามระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง
ขอ ๖ เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ในทองถิ่นหรือเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว ใหพื้นที่ในเขตอํานาจขององคการบริหาร
สวนตําบลพุทธบาทเปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว ดังนี้
(๑) สุนัข
(๒) แมว
(๓) ชาง
(๔) โค
(๕) กระบือ
(๖) สุกร
(๗) แพะ
(๘) แกะ
(๙) จระเข
(๑๐) งู
(๑๑) สัตวปก
(๑๒) สัตวมีพิษและสัตวดุรายตาง ๆ
ให เ จา พนั กงานทอ งถิ่น มี อํ านาจออกประกาศกํ า หนดประเภทและชนิ ด สั ต ว ที่ต อ งควบคุ ม
การเลี้ยงเพิ่มเติม ทั้งนี้ โดยอาจควบคุมการเลี้ยงเฉพาะในเขตทองที่หนึ่งหรือเต็มพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลพุทธบาท
ขอ ๗ นอกจากการเลี้ยงสัตวตามปกติวิสัยแลวเจาของสัตวจะตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีสถานที่เลี้ยงสัตวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภทและชนิดของสัตว
โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ํา
และกําจัดสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ
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(๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปนประจํา
ไมปลอยใหเปนที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง
(๓) เมื่อสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ
เพื่อปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญจากกลิ่นควัน
และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา
(๔) จัดใหมีการสรางภูมิคุมกันโรคในสัตวเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว
(๕) ใหเลี้ยงสัตวภายในสถานที่เลี้ยงสัตวของตนไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานที่เลี้ยงสัตว
โดยปราศจากการควบคุม กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตว
และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
รวมทั้งขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท
ขอ ๘ ในกรณีที่มีเหตุสงสัยวาสัตวที่เลี้ยงนั้นเปนโรคอันอาจเปนอันตรายแกสุขภาพของบุคคลทั่วไป
ใหเจาของสัตวแยกสัตวนนั้ ไวตางหาก และแจงสัตวแพทยของสํานักงานปศุสัตวอําเภอชนแดนและตองปฏิบัติ
ตามคําแนะนําของสัตวแพทย
ขอ ๙ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดการเลี้ยงหรือปลอยสัตว หรือหามเลี้ยงหรือปลอยสัตว
เฉพาะเขตควบคุมการปลอยสัตวเฉพาะในเขตทองที่หนึ่งหรือเต็มพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการปลอยสัตวเพื่อการกุศลตามประเพณี
ขอ ๑๐ เจาของสัตวจะตองควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญแกผูอื่น
ขอ ๑๑ หามมิใหผูใดเลี้ยงหรือปลอยสัตวตามขอ ๖ ในสถานที่ราชการหรือทางสาธารณะ
ซึ่งอยูภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท
ข อ ๑๒ ในกรณี ที่ เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น พบสั ต ว ใ นที่ ห รื อ ทางสาธารณะอั น เป น การฝ า ฝ น
ขอบัญญัตินี้โดยไมปรากฏเจาของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจจับและกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลา
อยางนอยสามสิบวัน เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพื่อรับสัตวคืนใหสัตวนั้น
ตกเปนขององคการบริหารสว นตําบลพุทธบาทแตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอัน ตรายแกสัตวนั้น
หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควรแกกรณี
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กอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ไดเงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขายทอดตลาด
และคาเลี้ยงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว
ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจาของสัต วตองเปนผูเสียค าใชจายสําหรับการเลี้ยงดูสัตวใหแ ก
องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท ตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย
ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได
ขอ ๑๓ หากเจาของสัตวปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกมาตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้
หรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่กําหนดไวเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว ใหเจาพนักงานทองถิ่น
มีอํานาจสั่งใหเจาของสัตวแกไขปรับปรุงใหถูกตองได และถาเจาของสัตวไมแกไขหรือถาการเลี้ยงสัตว
หรือปลอยสัตวนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันสมควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพประชาชน
เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งใหผูนั้นเลี้ยงสัตวทันทีเปนการชั่วคราวจนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่น
วาปราศจากอันตรายแลวก็ได
ในที่สาธารณะถาปรากฏสัตวควบคุ มใดแสดงอาการของโรคพิษสุนัขบาใหพนักงานทองถิ่น
มีอํานาจทําลายสัตวควบคุมนั้นได
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่งใหกําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่งไวตามสมควร
แตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน เวนแตเปนกรณีที่มีคําสั่งใหหยุดดําเนินกิจการทันที
ขอ ๑๔ อั ต ราค า ธรรมเนี ย ม ค า ปรั บ และค า เลี้ ย งดู ใ นการดํ า เนิ น กิ จ การนี้ ให เ ป น ไป
ตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมคาปรับและคาเลี้ยงดูทายขอบัญญัตินี้
ขอ ๑๕ ผูใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้ตองระวางโทษ
ตามบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๑๖ บรรดาความผิดตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้ใหเจาพนักงานทองถิ่น
หรือผูที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับและผูตองหาตองชําระคาปรับตามคําเปรียบเทียบปรับ
ในระยะเวลาสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบปรับนั้น ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง

หนา้ ๑๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ถา ผู ต อ งหาไม ยิ น ยอมตามที่ เ ปรี ย บเที ย บปรั บ หรื อ ยิ น ยอมแล ว ไม ชํ า ระเงิ น ค า ปรั บ ภายใน
กําหนดเวลาดังกลาวใหดําเนินคดีตอไปตามบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๑๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อใหปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของ
องคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
ขอ ๑๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาทเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตนิ ี้และใหมอี ํานาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สมเดช ธรรมมา
นายกองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมและคาปรับทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพุทธบาท
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๖๐
อัตราคาธรรมเนียมการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
ลําดับที่
1
2
3

รายการ
การฉีดวัคซีน
เครื่องหมายประจําตัวสัตว
ใบรับรองการฉีดวัคซีน

ตัวละ
อันละ
ฉบับละ

จํานวน
(บาท)
40
10
10

คาปรับและคาเลี้ยงดูสัตว
จํานวน
(บาท)
สัตวใดที่เจาพนักงานทองถิ่นกักไวในกรณีที่เจาของสัตวรับคืนไป เจาของสัตวจะตองเสียคาปรับและคาเลี้ยงดู
ในอัตราดังตอไปนี้
อัตราคาปรับ
1
ชาง
เชือกละไมเกิน
500
2
มา โค กระบือ
ตัวละไมเกิน
500
3
สุนัข สุกร แพะ แกะ
ตัวละไมเกิน
500
อัตราคาเลี้ยงดู
1
ชาง
เชือกละไมเกิน 100 บาท ตอวัน
2
มา โค กระบือ
ตัวละไมเกิน 50 บาท ตอวัน
3
สุนัข สุกร แพะ แกะ
ตัวละไมเกิน 20 บาท ตอวัน
ลําดับที่

รายการ

