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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลละมอ
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลละมอ ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญั ติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
องค์การบริหารส่วนตําบลละมอ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลละมอและนายอําเภอนาโยง
จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลละมอ เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลละมอ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์
“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอก
สถานที่เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว์
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอื่น
ที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง
“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย
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“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลละมอ
“เจ้ าพนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่า เจ้ าพนั ก งานซึ่ งได้ รับ การแต่ งตั้ งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ ให้เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลละมอ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ดังต่อไปนี้
(๑) ม้า
(๒) โค
(๓) กระบือ
(๔) สุกร
(๕) แพะ
(๖) แกะ
(๗) เป็ด
(๘) ห่าน
(๙) ไก่
(๑๐) สุนัข
(๑๑) แมว
(๑๒) จระเข้
(๑๓) นก
(๑๔) สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้
ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พื้นที่ในเขตอํานาจขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลละมอเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตามข้อ ๕ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์โดยเด็ดขาด
(๑.๑) สถานที่ ราชการในการดูแ ลขององค์ ก ารบริห ารส่ วนตํ าบลละมอ เช่ น
ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลละมอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง

หนา้ ๓๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

(๑.๒) สถานที่ราชการหรือหน่วยราชการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลละมอ
เช่น โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เป็นต้น
(๑.๓) ถนนสาธารณะทุกสาย
(๒) ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้
(๒.๑) บนถนนสาธารณะสายละมอ – ห้ ว ยไทร และสายควนเจาะ – วังหยี
เป็นเขตห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๘.๐๐ น.
(๒.๒) บนถนนสาธารณะสายละมอ – ห้ ว ยไทร และสายควนเจาะ – วังหยี
เป็นเขตห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
ข้อ ๗ การเลี้ยงสัตว์ตามปกติแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบั ติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิด
ของสัตว์ และมีขนาดเพียงพอแก่การดํารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ
มีระบบการระบายน้ําและกําจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ
(๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถกู สุขลักษณะเป็นประจํา
ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
(๓) เมื่อสัตว์ตายลง เจ้าของสัตว์จะต้องกําจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ
เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์นําโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุรําคาญจากกลิ่น ควัน
และไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ํา
(๔) จัดให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์
(๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงของตน ไม่ปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจาก
การควบคุม หากประสงค์จะไปเลี้ยงในสถานที่อื่น ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่และต้องควบคุมดูแล
กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์ และมีป้ายเตือน
ให้ระมัดระวัง โดยสังเกตไว้อย่างชัดเจน
(๖) ไม่นําสัตว์เลี้ยงออกมานอกสถานที่เลี้ยงของตน เว้นแต่เฉพาะเพื่อการเคลื่อนย้าย
สัตว์และได้ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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(๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนไม่ให้ก่ออันตรายหรือรําคาญแก่ผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อม
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวมทั้งระเบียบ ประกาศและคําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบลละมอ
ข้อ ๘ การเลี้ยงสัตว์ ซึ่งดําเนินกิจการด้านลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์เป็นจํานวนมาก
เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ ๗ อย่างเคร่งครัด เพื่อการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะ
ของสถานที่เลี้ยงสัตว์ และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคหรือเหตุรําคาญ
อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ดังนี้
(๑) สถานที่เลี้ยงสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะของอาคาร และเป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม
หรือตามคําแนะนําของคณะกรรมการสาธารณสุข
(๒) ต้องตั้งอยู่ในสถานที่ที่ไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญให้กับผู้อาศัยอยู่ใกล้เคียง
(๓) ต้องมีบริเวณเลี้ยงสัตว์ซึ่งกั้นเป็นสัดส่วนและให้อยู่ห่างเขตที่ดินสาธารณะทางน้ําสาธารณะ
หรือที่ดินต่างเจ้าของ และมีที่ว่างอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งใดปกครองโดยรอบบริเวณเลี้ยงสัตว์นั้น
ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตรทุกด้าน เว้นแต่ด้านที่มีแนวเขตที่ดินติดต่อกับที่ดินของผู้เลี้ยงสัตว์ประเภทเดียวกัน
(๔) ต้องจัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติหรือแหล่งน้ํา ทางน้ํา ลําคลอง
แม่น้ํา มิได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแวดล้อม
(๕) ต้องจัดหาที่รองรับขยะ ปฏิกูลและมูลฝอย ตลอดจนกําจัดขยะ ปฏิกูลมูลฝอย
ให้ถูกสุขลักษณะมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม
(๖) ต้องทําความสะอาดสถานที่เลี้ยงสัตว์ สถานที่เพาะเลี้ยงและบริเวณโดยรอบไม่ให้
เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค แมลง ยุง หรือสัตว์นําโรคอื่น ๆ ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยเสมอ
(๗) ให้มีระบบการป้องกันเหตุรําคาญจากกลิ่น เสียง แสง รังสี ความร้อน สิ่งมีพิษ
ความสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ข้อ ๙ หลังจากที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตามข้อ ๘ ต้องได้รับ
ความยินยอมจากการประชุมประชาคมหมู่บ้านและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าสถานที่เลี้ยงสัตว์นั้นเป็นบริเวณที่โปร่ง
อากาศถ่ายเทสะดวก มีต้นไม้ให้ร่มเงาพอสมควร ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่ของทางราชการอื่น ๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
และไม่ก่อเหตุรําคาญต่อชุมชน โดยต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวและแหล่งน้ําสาธารณะในระยะทาง
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร
ผู้ขออนุญาตดังกล่าวให้ยื่นคําร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่กําหนดพร้อมด้วย
หลักฐาน ดังต่อไปนี้อย่างละ ๑ ชุด
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน
(๓) หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน
(๔) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรเรียกเพิ่มเติมเพื่อประกอบ
การพิจารณา
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีเหตุสงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของบุคคลทั่วไป
ให้เจ้าของสัตว์แยกกักสัตว์นั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข
รวมถึงต้องแจ้งให้สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทราบโดยเร็วและต้องปฏิบัติตามคําแนะนําโดยเคร่งครัด
ข้อ ๑๑ กรณี การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ของเอกชน ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญต่อผู้อื่น
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือผู้ครอบครองสถานที่เลี้ยงสัตว์
ระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควร และถ้าเห็นสมควรจะให้กระทําได้โดยวิธีอื่นใดเพื่อระงับเหตุรําคาญนั้น
หรือสมควรกําหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุรําคาญเกิดขึ้นในอนาคตให้ระบุไว้ในคําสั่งนั้น
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนข้อข้อบัญญัตินี้
โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน
เมื่อพ้นกําหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืน ให้สัตว์นั้นตกเป็นของ
องค์ ก ารบริห ารส่ วนตํ าบลละมอ แต่ ถ้ าการกั ก สั ต ว์ไว้อาจก่ อ ให้ เกิด อั น ตรายแก่ สัต ว์นั้ น หรือ สั ต ว์อื่ น
หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควร
แก่กรณีก่อนถึงกําหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่าย
ในการขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาแทนสัตว์

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง

หนา้ ๓๗๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน
ภายในกํ าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง เจ้าของสั ตว์ต้ อ งเป็ น ผู้เสียค่ าใช้จ่ายสําหรับ การเลี้ ยงดูสั ต ว์ให้ แ ก่
องค์การบริหารส่วนตําบลละมอตามจํานวนที่ได้จ่ายจริงด้วย
ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้
ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ ง แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํ า นาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลละมอ ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
ข้อ ๑๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๑๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลละมอเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
อํานวย พรหมคล้าย
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลละมอ

