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หลักการ 

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูปว่าด้วยการวบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  

 

 

 

เหตุผล 

 เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนใน
ท้องถิ่น  หรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  ซึ่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระท าโดยการตราเป็นข้อบัญญัติ   จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.  2561 

****************************** 

 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ 

 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่6) พ.ศ. 
2552 ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
โดยได้รับความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป   และนายอ าเภอทุ่งใหญ่ จึงตราข้อบัญญัติไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติติองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.  2561” 

 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราขกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

 ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางรูป ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ หรือขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

 ข้อ 4  ในข้อบัญญัตินี้ 

   “การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์หรือมีสัตว์เลี้ยงไว้ในครอบครอง และดูแลเอาใจใส่
บ ารุงรักษาตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 

   “การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์หรือปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยง
สัตว์โดยปราศจากการควบคุม      

   “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืนมี
การควบคุมของเจ้าของสัตว์ ไม่ว่าจะมีขอบรั้วหรือไม่  

   “เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึง  ผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 

  “สัตวแพทย”์ หมายความว่า สัตวแพทย์ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการของรัฐและหมายความ
รวมถึงผู้ซึ่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่สัตวแพทย์ในราชการส่วนท้องถิ่น 

   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  

  “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามขอบัญญัตินี้ 

  “ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขต
อ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป         
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 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535   

    ข้อ 5 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนใน 
ท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว์ ให้พื้นที่เขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บางรูป เป็นเขตการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังนี้   

(1) สุนัข 
(2) แมว 
(3) ช้าง 
(4) โค 
(5) กระบือ 
(6) แพะ 
(7) นก 
(8) สุกร 
(9) ไก่ 
(10)  สัตว์อ่ืนๆ 
(11)  สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ 

 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดประเภทและชนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมทการเลี้ยงเพิ่มเติม  ทั้งนี ้
โดยอาจควบคุมการเลี้ยงสัตว์เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่งหรือเต็มพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป  

 ข้อ 6 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตามข้อ 5 โดย
ให้มีมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  

(1) ก าหนดจ านวน ประเภท และชนิดของสัตว์เลี้ยง 
(2) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการท าทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว์ 
(3) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์ 

 ข้อ 7 นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์ที่มีสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ดังนี้  

(1) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสัตว์ 
โดยมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ า 
และก าจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 

(2) รักษาสถานที่เลี้ยงให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจ าไม่ปล่อย 
ให้เป็นที่สะสม หมักหมม จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณข้างเคียง  

(3) เมื่อสัตว์ตายลงเจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ  เพ่ือป้องกัน 
มิให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์แมลงหรือสัตว์น าโรค ทั้งนี้ โดยวิธทีี่ไม่ก่อเหตุร าคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็นเหตุให้
เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ า 

 



- 3 - 
 

(4) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ 
(5) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์โดยปราศจาก 

การควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์และมีป้าย
เตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 

(6) ไม่เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
(7) ควบคุมดแูลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุร าคาญต่อผู้อื่น 
(8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ  และค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 

 ข้อ8 กรณีการเลี้ยงสัตว์ซึ่งด าเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์  หรือเลี้ยงสัตว์เป็นจ านวนมาก 
เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนตามข้อ 7  อย่างเคร่งครัดเพ่ือการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของ
สถานที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค หรือเหตุร าคาญอันเกิดจาก
การเลี้ยงสัตว์ ดังนี้ 

(1) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์ ต้องท ารางระบายน้ ารับน้ าโสโครกไป 
ให้พ้นจากที่นั้นโดยสะดวกและเหมาะสม 

(2) การระบายน้ าเสียต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้แหล่งน้ าสาธารณะ 
(3) ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บหรือระบบบ าบัดน้ าเสียอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องไม่ท าให้เกิดกลิ่น 

เหม็นจนสร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 
(4) ต้องท าความสะอาด กวาดล้างสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในสภาวะอันดีเสมอ 
(5) ต้องรักษาสถานที่อย่าให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์แมลงวัน แมลงสาบ ยุง หรือสัตว์น าโรคอ่ืนๆ  

และต้องเก็บวัสดุอุปกณ์ เครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 
(6) ต้องมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะจ านวนเพียงพอ 

 ข้อ 9 หลังจากท่ีข้อบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตามข้อ 8 ต้องได้รับความ
ยินยอมจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้นต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าสถานที่เลี้ยงสัตว์นั้นเป็นบริเวณท่ีโปร่ง อากาศ
ถ่ายเทสะดวกมีต้นไม้ให้ร่มเงาพอควร ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบันการศึกษา 
โรงพยาบาล หรือสถานที่ราชการอ่ืน ๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพและไม่ก่อเหตุร าคาญต่อชุมชน โดยต้องมี
ระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวและแหล่งน้ าสาธารณะในระยะ ดังต่อไปนี้ 

(1) ส าหรับสถานประกอบการเลี้ยงสัตว์น้อยกว่า 50 ตัว ต้องมีระยะห่างในระยะที่ไม่ก่อให้เกิด 
ความร าคาญต่อชุมชนใกล้เคียง 

(2) ส าหรับสถานประกอบการเลี้ยงสัตว์ตั้งแต ่50 - 500 ตัว ตอ้งมีระยะห่างไม่น้อยกว่า  
500 เมตร 

  (3) ส าหรับสถานประกอบการเลี้ยงสัตว์ตั้งแต ่500 - 1,000 ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อย 
กว่า 1 กิโลเมตร   

(4) ส าหรับสถานประกอบการเลี้ยงสัตว์กว่า  1,000 ตวัขึ้นไป ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า  
2 กิโลเมตร   
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 ผู้ขออนุญาตดังกล่าวให้ยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่ก าหนด พร้อมด้วย
หลักฐานดังต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ชุด 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(3) หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน 
(4) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติม เพื่อประกอบการ 

พิจารณา 

 ข้อ 10 ในกรณี ที่มีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของบุคคล
ทั่วไป ให้เจ้าของสัตว์แยก กักกัน สัตว์นั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ทราบ รวมถึงต้องแจ้งให้สัตวแพทย์ของหน่วยงานราชการทราบ และต้องปฏิบัติตามค าแนะน าโดยเคร่งครัด 

 ข้อ 11 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ หรือห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
เฉพาะเขตควบคุมการปล่อยสัตว์ ในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่งหรือเต็มพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
ยกเว้นการควบคุมการปล่อยสัตว์เพ่ือการกุศลตามประเพณี 

 ข้อ 12 เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์และสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนมิให้ก่อเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น 

 ข้อ 13 หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
กฎกระทรวง หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบัญญัตินี้หรือค าสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีอ านาจสั่งให้
เจ้าของสัตว์แกไ้ขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าเจ้าของสัตว์ไม่แก้ไขหรือถ้าการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์นั้นจะ
ก่อให้เกิด หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะสั่งให้ผู้นั้นหยุดเลี้ยงสัตว์ทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจาก
อันตรายแล้วก็ได้ ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้ก าหนดระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติตามค าสั่งไว้ตามสมควร 

 ข้อ 14 กรณีการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อ
ผู้อื่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือผู้ครอบครองสถานที่เลี้ยงสัตว์ระงับ
เหตุร าคาญภายในเวลาอันสมควร และถ้าเห็นสมควรจะให้กระท าโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุร าคาญนั้น หรือสมควร
ก าหนดวิธีการเพ่ือป้องกันมิให้มีเหตุร าคาญเกิดข้ึนอีกในอนาคตให้ระบุไว้ในค าสั่งนั้น 

 ข้อ 15  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และข้อบัญญัตินี้ 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจ ดังนี้ 

(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือ 
หรือ ให้เอกสารหรือหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(2) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือใน 
เวลาท าการเพ่ือตรวจสอบ หรือควบคุมเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ หรือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 ในการนี้ให้มีอ านาจสอบข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของ หรือผู้
ครอบครองสถานที่นั้น 
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(3) แนะน าให้เจ้าของสัตว์ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติหรือตามพระราชบัญญัติ ผู้ได้รับ 
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง หรือ
ตามข้อบัญญัตินี้ 

(4) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพ่ือประโยชน์ 
ในการด าเนินคดหีรือเพ่ือน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 

(5) เก็บหรือน าสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยว่าไม่ถูกสุขลักษณะ หรืออาจก่อให้เกิดเหตุ 
ร าคาญจากอาคารหรือสถานที่ใดๆ เป็นปริมาณพอสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบได้โดยไม่ต้องใช้ราคา 
 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรค
หนึ่งในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได้ 

 ข้อ 16  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจปรับได้ตามอัตราที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ต้องไม่เกินค่าปรับตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
ก าหนดไว้ 
 ข้อ ๑7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออก ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

  ประกาศ  ณ  วันที่   20  เดอืน   สิงหาคม  พ. ศ. 2561   

 

 (ลงชื่อ)     ธินกร  เชื้อกูลชาติ           
           ( นายธินกร   เชื้อกูลชาติ ) 

                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางรูป 
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(ลงชื่อ)  นพดล  กีรติกรพิสุทธิ์ 
       (นายนพดล  กีรติกรพิสุทธิ์)           
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