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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสวน 
เร่ือง   การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสวน  ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยง 

หรือปล่อยสัตว์ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 

ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล   

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสวนโดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสวน 

และนายอําเภอเมืองสุโขทัย  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสวน  เร่ือง  การควบคุม

การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสวนตั้งแต่วันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 

    “การเลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ 

  “การปล่อยสัตว์”  หมายความว่า  การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอก

สถานที่เลี้ยงสัตว์รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว์ 

  “เจ้าของสัตว์”  หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 

  “สัตว์มีพิษ”  หมายถึง  สัตว์มีพิษร้ายแรงทุกชนิดที่ทําอันตรายแก่คนและสัตว์ให้ถึงตายได้ 

  “สัตว์ดุร้าย”  หมายถึง  สัตว์ที่ทุกชนิดมีสัญชาตญาณโดยธรรมชาติดุร้ายรวมถึงสัตว์ 

ที่ได้รับการฝึกฝนแล้ว   
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  “สถานที่เลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  คอกสัตว์  กรงสัตว์  ที่ขังสัตว์  หรือสถานที่ในลักษณะอื่น 

ที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง 

    “เจ้าของสัตว์”  หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน 

สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้   

    “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสวน   

ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์  ให้พื้นที่ในเขตอํานาจขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลบ้านสวนเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  ดังนี้ 

  (๑)  ช้าง 

  (๒)  ม้า 

    (๓)  โค 

  (๔)  กระบือ 

  (๕)  สุกร 

  (๖)  แพะ 

  (๗)  แกะ 

  (๘)  ห่าน 

  (๙)  เป็ด 

  (๑๐)  ไก่ 

  (๑๑)  สุนัข 

  (๑๒)  แมว 

  (๑๓)  งูพิษ  และงูที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่คนและสัตว์เลี้ยง 

    (๑๔)  จระเข้ 

    (๑๕)  สัตว์ต้องห้ามตามกฎหมายอื่น ๆ 

    (๑๖)  สัตว์มีพิษและสัตว์ดุร้ายต่าง ๆ 
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ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดประเภทและชนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยงเพิ่มเติม  

ทั้งนี้  โดยอาจควบคุมการเลี้ยงเฉพาะในเขตท้องที่หนึ่งหรือเต็มพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสวน 

ข้อ ๖ นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้วเจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ม่ันคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิด

ของสัตว์และขนาดเพียงพอแก่การดํารงชีวิตของสัตว์มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ  มีระบบ

การระบายน้ําที่ถูกสุขลักษณะ  และมีระบบบําบัดของเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกสุขลักษณะ 

  (๒)  รักษาสถานท่ีเลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ 

  (๓)  กําจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ 

  (๔)  จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์  เพื่อป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คน

โดยสัตวแพทย์ 

  (๕)  ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน 

  (๖)  ไม่เลี้ยงสัตว์ในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 

ข้อ ๗ ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ 

ของบุคคลทั่วไป  ให้เจ้าของสัตว์แยกกักสัตว์นั้นไว้ต่างหากและแจ้งให้สัตวแพทย์ขององค์การบริหาร 

ส่วนตําบลบ้านสวนหรือสํานักงานปศุสัตว์อําเภอทราบ  และต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของสัตวแพทย์ 

ข้อ ๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  หรือห้ามเลี้ยง 

หรือปล่อยสัตว์เฉพาะเขตควบคุมการปล่อยสัตว์  เฉพาะในเขตท้องที่หนึ่งหรือเต็มพื้นที่องค์การบริหาร 

ส่วนตําบลบ้านสวน 

  ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับแก่การปล่อยสัตว์เพื่อการกุศลตามประเพณี 

ข้อ ๙ เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุม  ดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือก่อเหตุรําคาญแก่ผู้อื่น 

    (๑) ให้พื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสวนห้ามเลี้ยงสัตว์เหล่านี้โดยเด็ดขาด  ได้แก่   

     (๑.๑)  งูพิษ  และงูที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่คนและสัตว์เลี้ยง 

     (๑.๒)  สัตว์มีพิษและสัตว์ดุร้ายต่าง ๆ 

     (๑.๓)  สัตว์ต้องห้ามตามกฎหมายอื่น ๆ 
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    (๒) ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ประเภท  จระเข้  ผึ้ง  โดยเด็ดขาด  

ได้แก่ 

     (๒.๑)  บริเวณสถานที่ราชการทุกแห่งซึ่งไม่รวม  วัด  โรงเรียน 

     (๒.๒)  ในที่หรือทางสาธารณะอื่นใดในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสวน   

    (๓) ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เกินจํานวนที่กําหนด  ดังนี้ 

     (๓.๑)  บริเวณสถานที่ราชการทุกแห่งซึ่งไม่รวม  วัด  โรงเรียน 

     (๓.๒)  ในที่หรือทางสาธารณะอื่นใดในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสวน   

    (๔) ให้พื้นที่นอกเหนือจากที่กําหนดตามข้อ  (๑)  ข้อ  (๒)  และข้อ  (๓)  เป็นเขตที่ 

การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้  โดยผู้เลี้ยงต้องปฏิบัติภายใต้มาตรการ 

ดังนี้ 

     (๔.๑) สถานที่ตั้ง 

    (๔.๑.๑)  ต้องตั้งอยู่ในสถานที่ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญให้ผู้อาศัยอยู่ใกล้เคียง 

      (๔.๑.๒)  ต้องมีบริเวณเลี้ยงสัตว์ซึ่งกันเป็นสัดส่วน  และให้อยู่ห่างเขตที่ดิน

สาธารณะ  ทางน้ําสาธารณะ  หรือที่ดินต่างเจ้าของ  และมีที่ว่างอันปราศจากหลังคา  หรือสิ่งใดปกคลุม

โดยรอบบริเวณเลี้ยงสัตว์นั้นไม่น้อยกว่า  ๒  เมตรทุกด้าน  เว้นแต่ด้านที่มีแนวเขตที่ดินติดต่อกับที่ดิน 

ของผู้เลี้ยงสัตว์ประเภทเดียวกัน 

     (๔.๒) อาคารและส่วนประกอบ 

      (๔.๒.๑)  อาคารต้องเป็นอาคารเอกเทศและมั่นคงแข็งแรงมีลักษณะเหมาะ 

แก่การเลี้ยงสัตว์ประเภทน้ัน ๆ  ไม่มีการพักอาศัย  หรือประกอบกิจการอื่นใด 

        (๔.๒.๒)  พื้นต้องเป็นพื้นแน่นไม่เฉอะแฉะ  เว้นแต่การเลี้ยงสุกรพื้นจะต้อง 

เป็นคอนกรีตและมีความลาดเอียงพอสมควร  เพื่อให้น้ําและสิ่งปฏิกูลไหลลงทางระบายน้ําได้โดยสะดวก 

      (๔.๒.๓)  หลังคาต้องมีความสูงจากพื้นมากสมควรและมีช่องทางให้แสง

สว่าง  หรือแสงแดดส่องภายในอาคารอย่างทั่วถึง 

      (๔.๒.๔)  คอกต้องมีการก้ันคอกเป็นสัดส่วนเหมาะสมกับจํานวนสัตว์  ไม่ให้สัตว์ 

อยู่กันอย่างแออัด 

          (๔.๒.๕)  การระบายอากาศต้องจัดให้มีการระบายอากาศ  ถ่ายเทให้เพียงพอ 
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     (๔.๓) การสุขาภิบาลทั่วไป 

      (๔.๓.๑) การระบายน้ํา 

      ๑)  รางระบายน้ําต้องจัดให้มีรางระบายน้ําโดยรอบตัวอาคาร 

ให้มีความลาดเอียงเพียงพอให้น้ําไหลได้สะดวก 

          ๒)  น้ําทิ้งต้องมีการบําบัดก่อนระบายลงสู่ทางระบายน้ําแหล่งน้ํา  

สาธารณะหรือในที่เอกชน 

        (๔.๓.๒) การกําจัดมูลสัตว์ 

          ๑)  ต้องเก็บกวาดมูลสัตวเ์ป็นประจําทุกวัน 

            ๒)  ต้องจัดให้มีที่กักเก็บมูลสัตว์โดยเฉพาะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นอันเป็น 

เหตุรําคาญและต้องไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์นําโรค 

    (๔.๓.๓) การป้องกันเหตุเดือดร้อนรําคาญ 

          ๑)  ถ้ามีการสุมไฟไล่แมลงให้สัตว์ต้องไม่ให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญ  

แก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 

          ๒)  ต้องป้องกันเสียงร้องของสัตว์  ไม่ให้เป็นเหตุรําคาญแก่ผู้อยู่อาศัย 

ใกล้เคียง 

          ๓)  ต้องควบคุมดูแลไม่ให้สัตว์ออกไปทําความเสียหายแก่ทรัพย์สิน  

หรือทําความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 

        (๔.๓.๔) การรักษาความสะอาดต้องรักษาความสะอาดที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาด 

อยู่เสมอ 

        (๔.๓.๕) การกําจัดซากสัตว์ให้ใช้วิธี  เผา  หรือฝัง  เพื่อป้องกันการเป็นแหล่ง 

เพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์นําโรค  และการก่อเหตุรําคาญจากกลิ่นเหม็น 

     (๔.๔) การปฏิบัติการอื่น ๆ  ต้องปฏิบัติการตามข้อบัญญัติ  ว่าด้วยการควบคุม 

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   
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ข้อ  ๑๐  ห้ามผู้ใดเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ตามข้อ  ๕  ในที่สาธารณะซ่ึงอยู่ภายในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตําบลบ้านสวน  เช่น  บริเวณถนนสาธารณะทุกสาย  บริเวณสถานที่ราชการทุกแห่ง  บริเวณแม่น้ําทุกสาย  

เป็นต้น 

ข้อ  ๑๑  ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่พบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะ  

ซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสวนและบริเวณริมน้ําหรือเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  

โดยไม่ปรากฏเจ้าของให้พนักงานท้องถิ่นมีอํานาจจับสัตว์หรือนําสัตว์ไปกักไว้ในที่สําหรับสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

จัดไว้เป็นเวลาอย่างน้อย  ๓๐  วัน  หากสัตว์นั้นอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

มีอํานาจทําลายหรือจัดการตามสมควร 

ในระหว่างการจับสัตว์  หากสัตว์วิ่งหนีเกิดอุบัติเหตุอื่นใด  เป็นเหตุให้สัตว์บาดเจ็บทางองค์การ

บริหารส่วนตําบลบ้านสวนจะไม่รับผิดชอบใด ๆ  ทั้งสิ้น 

เม่ือได้จับและนําสัตว์มากักไว้ตามความในวรรคหนึ่ง  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะปิดประกาศแจ้งให้ 

เจ้าของทราบและให้มารับสัตว์คืนภายใน  ๓๐  วันนับแต่วันที่ได้จับสัตว์มากักไว้  โดยประกาศไว้ 

ที่สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสวนหรือที่ว่าการอําเภอเมืองสุโขทัย  หรือโดยเปิดเผย  เม่ือพ้น

กําหนด  ๓๐  วันแล้วไม่มีผู้ใดมาแสดงตัวเป็นเจ้าของสัตว์  ให้สัตว์นั้นตกเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสวน 

ข้อ  ๑๒  กรณีที่กักสัตว์อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้น  หรือสัตว์อื่น  หรือต้องเสียค่าใช้จ่าย

เกินสมควร  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามสมควรแก่กรณีก่อนถึง 

กําหนดเวลา  ๓๐  วันก็ได้เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขาย 

หรือขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้ว  ให้เก็บรักษาเงินนั้นไว้แทนตัวสัตว์ 

กรณีสัตว์นั้นตายหรือเจ็บ  หรือไม่ควรจําหน่ายต่อไป  หรือเป็นโรคติดต่อที่อาจเป็นอันตราย 

แก่สัตว์อื่น ๆ  หรือเม่ือสัตวแพทย์ได้ตรวจสอบและได้ให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

มีอํานาจทําลายได้ 

ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดตามวรรคหน่ึง  และเจ้าของสัตว์มารับคืนภายในระยะเวลา

ที่กําหนดตามข้อ  ๑๑  เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสําหรับการเล้ียงดูสัตว์ให้แก่องค์การบริหาร 

ส่วนตําบลบ้านสวนตามจํานวนที่ได้จ่ายจริง 



 หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๙๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 

ข้อ  ๑๓  หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวง  หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  

หรือคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ินที่กําหนดไว้เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

มีอํานาจสั่งให้เจ้าของสัตว์แก้ไข  หรือถ้าการเล้ียงสัตว์หรือปล่อยสัตว์นั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควร 

สงสัยว่าจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้น 

หยุดเลี้ยงสัตว์ทันทีเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง  ให้กําหนดระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติตามคําสั่งไว้ 

ตามสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  เว้นแต่เป็นกรณีให้หยุดดําเนินกิจการทันที 

ข้อ  ๑๔  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามบทกําหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๑๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสวนเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  

และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

ประกาศ  คําสั่ง  ระเบียบ  ข้อบังคับนั้น  เม่ือได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  องค์การบริหาร 

ส่วนตําบลบ้านสวนให้ใช้บังคับได้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

แบน  เขียวแก้ว 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสวน 

 


