เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๒๕ ง

หนา ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดบง
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดบง วาดวยการควบคุมการเลี้ยง
หรือปลอยสัตว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๗ (๓) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหาร
สว นตําบลกุดบงโดยความเห็น ชอบของสภาองคการบริหารสว นตําบลกุด บงและนายอําเภอโพนพิสัย
จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกุดบง เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๕๙”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลกุดบงตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ระเบียบ ประกาศและคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“การเลี้ยงสัตว” หมายความวา การเลี้ยงสัตวในสถานที่เลี้ยงสัตว
“การปลอยสัตว” หมายความวา การเลี้ยงสัตวในลักษณะที่มีการปลอยใหอยูนอกสถานที่
เลี้ยงสัตว รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว
“สถานที่ เลี้ ยงสัต ว ” หมายความวา คอกสัต ว กรงสั ต ว ที่ขั งสัต ว หรือ สถานที่
ในลักษณะอื่นที่ใชในการควบคุมสัตวที่เลี้ยง
“เจาของสัตว” หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย
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“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดบง
“เจ าพนั กงานสาธารณสุข ” หมายความว า เจ าพนัก งานซึ่ง ไดรั บ การแตง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๕ เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ในทองถิ่นหรือเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว ใหพื้นที่ในเขตอํานาจขององคการบริหาร
สวนตําบลกุดบง เปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว ดังนี้
(๑) เวน แตไ ดรับ อนุญ าตจากเจาพนักงานทองถิ่น ใหพื้น ที่ตอไปนี้เปนเขตหามเลี้ยง
หรือปลอยสัตวประเภท ชาง มา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ จระเข โดยเด็ดขาด
(๑.๑) แหลงน้ําสาธารณะซึ่งสงวนไวสําหรับผลิตน้ําประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค
(๑.๒) บริเ วณที่ ทํา การองคการบริห ารส ว นตําบลกุ ด บง ศูน ย พัฒ นาเด็ก เล็ ก
องคการบริหารสวนตําบลกุดบง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกุดบง และศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนฤาษี
(๑.๓) บริเวณบานพักสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาทั้งหกสถานี
(๒) ใหพื้นที่ตอไปนี้เปนเขตที่การเลี้ยงหรือปลอยสัตว ชาง มา โค กระบือ สุกร
แพะ แกะ ตองอยูภายใตมาตรการอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๒.๑) บริเวณภายในเขตหมูบาน ชุมชน ทางสาธารณประโยชน ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลกุดบง ตองมีเจาของสัตวหรือผูครอบครองสัตวอยูดวยและตองใช เชือก โซ สายจูง
หรือเครื่องมือควบคุมสัตวอยางอื่น ที่มั่นคงแข็งแรงในการจูง หรือควบคุมสัตวนั้น
(๒.๒) บริ เ วณที่ ส าธารณประโยชน ต อ งมี ก ารควบคุ ม โดยการผู ก ล า มไว กั บ ที่
อยางมั่นคงแข็งแรง
ขอ ๖ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในที่หรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ ๕
โดยไมปรากฏเจาของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน
เมื่อพน กําหนดแลวยัง ไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปน เจาของเพื่อรับ สัตวคืนใหสัต วนั้น ตกเปนของ
องคการบริหารสวนตําบลกุดบง แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่นหรือตอง
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เสียคาใชจายเกินสมควร เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควรแกกรณี
กอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขาย
ทอดตลาดและคาเลี้ยงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว
ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเลี้ยงดูสัตวใหแกองคการ
บริหารสวนตําบลกุดบง 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 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจขององคการ
บริหารสวนตําบลกุดบง ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
ขอ ๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๙ ใหน ายกองคการบริหารสวนตําบลกุด บงเปน ผูรักษาการตามขอบัญ ญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ไพฑูรย นาเหนือ
นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดบง

