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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่ เป็ น การสมควรให้ มี ข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ านลาน ว่ า ด้ ว ยควบคุ ม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านลานและนายอาเภอบ้านไผ่ จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน เรื่อง ควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ข้อบัญ ญั ตินี้ให้ ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ตั้งแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์
“การปล่ อ ยสั ต ว์ ” หมายความว่ า การเลี้ ย งสั ต ว์ ในลั ก ษณะที่ มี ก ารปล่ อ ยให้ อ ยู่
นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว์
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอื่น
ที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง
“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
“เจ้ าพนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่า เจ้ าพนั ก งานซึ่ งได้ รับ การแต่ งตั้ งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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ข้อ ๔ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พื้นที่ในเขตอานาจของราชการส่วนท้องถิ่น
ดังต่อไปนี้เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังต่อไปนี้
(๑) สุนัข
(๒) แมว
(๓) โค
(๔) กระบือ
(๕) สุกร
(๖) ไก่
(๗) เป็ด
(๘) สัตว์อื่น ๆ
(๙) สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่าซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้
ข้อ ๕ ให้พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานที่มกี ารเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ตอ้ งมีการควบคุม
การระบาดของโรคที่ เกิด จากสัต ว์ มีการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิ ษสุนัขบ้ า ในสุนัข แมว โค กระบื อ
การนาสุนัขออกนอกสถานที่พักต้องมีการผูกเชือกหรือมีอุปกรณ์ควบคุมได้ด้วย
ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจ
ออกประกาศกาหนดเขตพื้นทีเ่ ลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ที่ตอ้ งควบคุมตามข้อ ๔ โดยให้มีมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดจานวน ประเภท และชนิดของสัตว์เลี้ยง
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทาทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว์
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์
ข้อ ๗ นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้ าของสัตว์จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสัตว์
โดยมีขนาดเพียงพอแก่การดารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้า
และกาจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ
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(๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจา
ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
(๓) เมื่อสัตว์ตายลงเจ้าของสัต ว์จะต้องกาจัดซากสัต ว์และมูลสัต ว์ให้ถูกสุข ลักษณะ
เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์นาโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุราคาญจากกลิ่น ควัน
และไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้า
(๔) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์
(๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์
โดยปราศจากการควบคุมกรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์
และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน
(๖) ไม่นาสัตว์เลี้ยงออกมานอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน เว้นแต่เฉพาะเพื่อการเคลื่อนย้ายสัตว์
และได้ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุราคาญแก่ผู้อื่นไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และคาสั่งขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
ข้อ ๘ กรณีการเลี้ยงสัตว์ซึ่งดาเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์เป็นจานวนมาก
เจ้ า ของสั ต ว์ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขตามข้ อ ๖ อย่ างเคร่งครั ด เพื่ อ การดู แ ลสภาพ
หรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันอัน ตรายจากเชื้อโรค
หรือเหตุราคาญอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ดังนี้
(๑) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องทารางระบายน้ารับน้าโสโครก
ไปให้พ้นจากที่นั้นโดยสะดวกและเหมาะสม
(๒) การระบายน้าเสียต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้าแหล่งสาธารณะ
(๓) ต้องจัดให้ มีระบบกักเก็บหรือบาบัดน้าเสียให้เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องไม่ทาให้เกิด
กลิ่นเหม็นจนสร้างความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง
(๔) ต้องทาความสะอาด กวาดล้างสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ
(๕) ต้องรักษาสถานที่อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวัน แมลงสาบ ยุง หรือสัตว์นาโรคชนิดอื่น ๆ
และต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ
(๖) ต้องมีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะจานวนเพียงพอ
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ข้อ ๙ หลังจากที่ข้อบัญญัตนิ มี้ ีผลบังคับใช้ ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตามข้อ ๘ ต้องได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การอนุญาตต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าสถานที่เลี้ยงสัตว์นั้นเป็นบริเวณที่โปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก
มีต้นไม้ให้ร่มเงาพอสมควร ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบันการศึกษา
โรงพยาบาล หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและไม่ก่อเหตุราคาญต่อชุมชน
ผู้ ข ออนุ ญ าตดั ง กล่ าวให้ ยื่ น ค าร้อ งต่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตามแบบและเงื่อ นไขที่ ก าหนด
พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ อย่างละ ๑ ชุด
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๓) หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน
(๔) เอกสารหรื อ หลั ก ฐานอื่ น ที่ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น เห็ น สมควรเรี ย กเพิ่ ม เติ ม
เพื่อประกอบการพิจารณา
ข้อ ๑๐ ในกรณี ที่ มีเหตุควรสงสัยว่าสัต ว์ที่เลี้ยงนั้นเป็น โรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ
ของบุ ค คลทั่ ว ไปให้ เจ้ า ของสั ต ว์ แยก กั ก สั ต ว์ นั้ น ไว้ ต่ า งหาก และแจ้ ง ให้ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
รวมถึงต้องแจ้งให้สัตว์แพทย์ของหน่วยงานราชการทราบและต้องปฏิบัติตามคาแนะนาโดยเคร่งครัด
ข้อ ๑๑ ให้ เจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ านาจก าหนดการเลี้ ย งหรือ ปล่ อ ยสั ต ว์ หรื อ ห้ า มเลี้ ย ง
หรือปล่อยสัตว์เฉพาะเขตควบคุมการปล่อยสัตว์เฉพาะในเขตพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งหรือเต็มพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านลาน ยกเว้นการปล่อยสัตว์เพื่อการกุศลตามประเพณี
ข้อ ๑๒ เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์และสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนมิให้ก่อเหตุราคาญแก่ผู้อื่น
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้
โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้ าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน
เมื่อพ้น กาหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืน ให้สัตว์นั้นตกเป็นของ
ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น แต่ ถ้ าการกั กสั ต ว์ ไว้อาจก่ อ ให้ เกิ ด อัน ตรายแก่สั ต ว์นั้ น หรือ สัต ว์อื่ น หรือ ต้อ งเสี ย
ค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนั กงานท้องถิ่นจะจัด การขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณี
ก่อนถึงกาหนดเวลาดังกล่าวก็ได้เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขาย
หรือขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หนา้ ๑๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน
ภายในกาหนด เจ้าของสัต ว์ต้องเป็น ผู้เสียค่าใช้จ่ายสาหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น
ตามจานวนที่ได้จ่ายจริงด้วย
ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจทาลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้
ข้อ ๑๔ หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้
หรือคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอานาจสั่งให้เจ้าของสัตว์แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าเจ้าของสัตว์ไม่แก้ไขหรือถ้าการเลี้ยงสัตว์
หรือปล่อยสัตว์นั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดเลี้ยงสัตว์ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะปราศจากอันตรายแล้วก็ได้
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้กาหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคาสั่งไว้ตามสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
เว้นแต่เป็นกรณีมีคาสั่งให้หยุดดาเนินการทันที
ข้อ ๑๕ กรณีการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญ
ต่อผู้อื่นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือผู้ครอบครองสถานที่เลี้ยงสัตว์
ระงับเหตุราคาญภายในเวลาอันควรและถ้าเห็นสมควรจะให้กระทาโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุราคาญนั้น
หรือสมควรกาหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุราคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตให้ระบุไว้ในคาสั่งนั้น
ข้อ ๑๖ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข
มีอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคาหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทาคาชี้แจงเป็นหนังสือ
หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการ
เพื่อตรวจสอบ หรือควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ ให้มีอานาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือ
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น
(๓) แนะนาให้เจ้าของสัตว์ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติหรือตามพระราชบัญญัติ
ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง
หรือตามข้อบัญญัตินี้
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(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินคดีหรือเพื่อนาไปทาลายในกรณีจาเป็น
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้ าหน้าที่เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ในเขตอานาจของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได้
ข้อ ๑๗ ผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษ
ตามความในมาตรา ๗๓ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๑๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้อานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
เสวก ลารังสิต
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

