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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบ
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญ ญั ติองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบ ว่าด้วยการควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่ทะลบ จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบ เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่บํารุงรักษา
ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ
“การปล่ อ ยสั ต ว์ ” หมายความว่า การสละการครองครองสั ต ว์ หรื อ ปล่ อ ยให้ อ ยู่
นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์โดยปราศจากการควบคุม
“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย
“สถานที่ เลี้ ย งสั ต ว์ ” หมายความว่ า คอกสั ต ว์ กรงสั ต ว์ ที่ ขั งสั ต ว์ หรื อ สถานที่
ในลักษณะอื่นที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
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“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบ
“เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า เจ้ า พนั ก งานซึ่ งได้ รั บ การแต่ งตั้ งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ให้พื้นที่ในเขตอํานาจขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลแม่ทะลบเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังนี้
(๕.๑) ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์โดยเด็ดขาด
(๑) พื้นที่ผังเมือง ประกาศเป็นเขตพาณิชยกรรมและประชากรหนาแน่น
(๒) ผังเมือง ประกาศเป็นเขตอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
(๓) สถานที่ท่องเที่ยว
(๔) วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ
(๕.๒) ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เกินจํานวนที่กําหนด ดังนี้
(๑) พื้นที่อยู่อาศัยไม่หนาแน่นหรือห่างจากชุมชนเกิน ๕๐๐ เมตร เป็นเขตที่ห้าม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ประเภท ดังนี้ เกินจํานวนที่กําหนด
ก. สัตว์ปีก
จํานวน ๓๐ ตัว
ข. สุนัข แมว
จํานวน ๑๐ ตัว
ค. โค กระบือ แพะ แกะ สุกร
จํานวน ๕ ตัว
(๒) พื้นที่อยู่อาศัยไม่หนาแน่นหรือห่างจากชุมชนเกิน ๑ กิโลเมตร เป็นเขตที่ห้าม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ประเภท ดังนี้ เกินจํานวนที่กําหนด
ก. สัตว์ปีก
จํานวน ๕๐ ตัว
ข. สุนัข แมว
จํานวน ๒๐ ตัว
ค. โค กระบือ แพะ แกะ สุกร
จํานวน ๒๐ ตัว
(๓) การเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ในสถานที่เลี้ยงจะต้องอยู่ภายใต้มาตรการ ดังนี้
ก. จํานวนสัตว์ต้องไม่มากเกินสมควร
ข. การเลี้ยงสัตว์ต้องไม่ก่อมลภาวะและก่อความรําคาญ
ค. ต้องไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแพร่เชื้อโรคที่ติดต่อจากสัตว์มาสู่คน
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ข้อ ๖ นอกจากเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคง แข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสัตว์
และมีขนาดเพียงพอแก่การดํารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ํา
และสิ่งโสโครกที่ถูกสุขลักษณะ
(๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจํา
ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
(๓) เมื่อสัตว์ตายลงเจ้าของสัตว์จะต้องกําจัดซากสัตว์ และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ
เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์นําโรค ทั้งนี้ โดยวิธีไม่ก่อเหตุรําคาญจากกลิ่น ควัน
และไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ํา
(๔) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์
(๕) ให้ เลี้ ย งสั ต ว์ ภ ายในสถานที่ ข องตน ไม่ ป ล่ อ ยให้ สั ต ว์ อ ยู่ น อกสถานที่ เลี้ ย งสั ต ว์
โดยปราศจากการควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์
และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน
(๖) ไม่เลี้ยงสัตว์ในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด
(๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุรําคาญต่อผู้อื่น
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และคําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบ
ข้อ ๗ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๕
โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน
เมื่อพ้นกําหนดแล้ว ยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืน ให้สัตว์นั้นตกเป็นของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบ แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่น
หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณี
ก่อนถึงกําหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด
และค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์
ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน
ภายในกํ าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง เจ้าของสั ตว์ต้ อ งเป็ น ผู้เสียค่ าใช้จ่ายสําหรับ การเลี้ ยงดูสั ต ว์ให้ แ ก่
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบ ตามจํานวนที่ได้จ่ายจริงด้วย
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ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้
ข้อ ๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ งแห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํ านาจของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบ ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
ข้อ ๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๑๐ ให้ น ายกองค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ าบลแม่ ท ะลบรัก ษาการให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ก้อนจันทร์ ศรีชัย
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบ

