
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
เรื่อง   การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอ่ยสัตว์   

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  ว่าด้วยการควบคุม  

การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหาร 

ส่วนต าบลช่อระกา  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาและนายอ าเภอบ้านเหลื่อม   

จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑ ข้อบัญญัตินี้เรยีกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  เรื่อง  การควบคุม 

การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ  ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้ 

โดยเปิดเผย  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาแล้วสิบห้าวัน 

ข้อ  ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ ได้ตราไว้แล้ว 

ในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 

 “การเลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่บ ารุง

ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 

 “การปล่อยสัตว์”  หมายความว่า  การสละการครอบครองสัตว์หรือปล่อยให้อยู่นอก 

สถานที่เลี้ยงสัตว์โดยปราศจากการควบคุม 

 “เจ้าของสัตว์”  หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 

 “สถานที่เลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  คอกสัตว์  กรงสัตว์  ที่ขังสัตว์  หรือสถานที่ 

ในลักษณะอื่นที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง 

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๔



 “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน 

สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 

ข้อ  ๕ ให้พ้ืนที่ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาเป็นเขตควบคุมการเลี้ยง 

หรือปล่อยสัตว์  ดังนี้ 

 (๑) สุนัข 

 (๒) แมว 

 (๓) ช้าง 

 (๔) โค 

 (๕) กระบือ 

 (๖) แพะ  แกะ 

 (๗) นก 

 (๘) ไก่ 

 (๙) เป็ด  ห่าน 

 (๑๐) สุกร 

 (๑๑) สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคมุครองสัตว์ปา่ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ 

 ข้อ  ๖  ห้ามท าการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตามข้อ  ๕  ในที่หรือทางสาธารณะ   

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาโดยเด็ดขาด 

ความในวรรคหนึ่ง  ไม่ใช้บังคับแก่การเลี้ยงสัตว์  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) เพื่อการรักษาโรคเจ็บป่วยหรือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของสัตว์ 

 (๒) เพ่ือกิจกรรมใด ๆ  ที่องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาประกาศก าหนดพ้ืนที่ 

ส่วนหนึ่งส่วนใดให้เลี้ยงโดยมีก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนเป็นการเฉพาะ 

 (๓) เพื่อการย้ายถิ่นที่อยู่ของเจ้าของสัตว์ 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การปล่อยสัตว์  เพ่ือการกุศลหรือจารีตประเพณีโดยได้รับอนุญาต 

จากองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  หรือเพ่ือในพระราชพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนาตามประกาศ  

ของทางราชการ 

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๔



ข้อ  ๗ เพ่ือประโยชน์การควบคมุการเลี้ยงสัตวห์รอืปล่อยสัตว์ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลช่อระกา 

ให้นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลช่อระกามีอ านาจออกประกาศก าหนดเขตพื้นที่เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 

ที่ต้องควบคุมตามข้อ  ๕  โดยมีมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ก าหนดจ านวน  ประเภท  และชนิดของสัตว์เลี้ยง 

 (๒) ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการท าทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว์ 

 (๓) ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์ตามข้อ  ๖ 

ข้อ  ๘ นอกจากการเลี้ยงตามปกติวิสัยแล้ว  เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 

และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสัตว์   

โดยมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชวีิตของสัตว ์ มีแสงสว่าง  และการระบายอากาศที่เพียงพอ  มีระบบการระบายน้ า 

และก าจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 

 (๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ  จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจ า 

ไม่ให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

 (๓) เมื่อสัตว์ตายลงเจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ 

เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค  ทั้งนี้  โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญจากกลิ่น  ควัน   

และไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ า 

 (๔) จัดให้มีการสร้างเสรมิภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคจากสัตว์ 

 (๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน  ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ 

โดยปราศจากการควบคุม  กรณีเป็นสัตว์ดรุ้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรอืกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์   

และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 

 (๖) ไม่เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

 (๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุร าคาญต่อผู้อื่น 

 (๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

รวมทั้งข้อบังคับ  ระเบียบ  และค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 

้หนา   ๕๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๔



ข้อ ๙ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ  ๖   

โดยไม่ปรากฏเจ้าของ  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวเป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน   

เมื่อพ้นก าหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพ่ือรับสัตว์คืน  ให้สัตว์นั้นตกเป็นของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่น   

หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณี 

ก่อนถึงก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้  เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด 

และค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาเก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 

ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน  

ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่  

องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา  ตามจ านวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 

ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน   

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 

ข้อ  ๑๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้   

และให้มีอ านาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ทองแดง  ศรีธรรมมา 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลช่อระกา 

้หนา   ๕๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๔



อัตราคาธรรมนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลชอระกา 
เรื่อง  การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  2561 

 

ลําดับ ประเภท 
คาธรรมเนียม 

(บาท/ป) 
1 
 
 
 
 

2 

คาธรรมเนียมการปรับ 
1.1  ชาง คาปรับเชือกละไมเกิน 
1.2  โค  กระบือ  สุกร คาปรับตัวละไมเกิน 
1.3  แพะ  แกะ  สุนัข คาปรับตัวละไมเกิน 
1.4  สัตวอ่ืน ๆ คาปรับตัวละไมเกิน 
คาใชจายในการเล้ียงดู 
2.1  คาใชในการเลี้ยงดูสัตวแตละชนิดหรือประเภท 

 
1,000 
500 
200 
100 

 
ตามจํานวนท่ีจายจริง 

 


