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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตูล
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริห ารสวนตําบลบานตูล วาดว ยการควบคุม
การเลี้ยงหรือปลอยสัตว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหาร
สวนตําบลบานตูลโดยความเห็นชอบของสภาองคการสวนตําบลบานตูลและนายอําเภอชะอวด จึงตราขอบัญญัติ
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตูล เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๖๒”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานตูลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“การเลี้ยงสัตว” หมายความวา การเลี้ยงสัตวในสถานที่เลี้ยงสัตว
“การปล อ ยสั ต ว ” หมายความว า การเลี้ ย งสั ต ว ใ นลั ก ษณะที่ มี ก ารปล อ ยให อ ยู
นอกสถานที่เลี้ยงสัตว รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว
“สถานที่ เลี้ยงสัต ว ” หมายความวา คอกสัต ว กรงสัต ว ที่ขัง สัต ว หรือ สถานที่
ในลักษณะอื่นที่ใชในการควบคุมสัตวที่เลี้ยง
“เจาของสัตว” หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
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“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลบานตูล
“เจา พนัก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว า เจา พนั กงานซึ่ ง ได รับ การแต ง ตั้ง จาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๕ เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ในทองถิ่น หรือเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว ใหพื้นที่ในเขตอํานาจขององคการบริหาร
สวนตําบลบานตูลเปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว ดังนี้
(๑) ชาง
(๒) มา
(๓) ลา ลอ
(๔) โค
(๕) กระบือ
(๖) แพะ
(๗) แกะ
(๘) กวาง
(๙) หาน
(๑๐) เปด
(๑๑) ไก
(๑๒) แมว
(๑๓) งู
(๑๔) จระเข
(๑๕) นก
(๑๖) ปลา
(๑๗) กบ
(๑๘) หนู
(๑๙) กระตาย
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(๒๐) สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาซึ่งไดรับอนุญาตจากทางราชการ
(๒๑) สัตวที่เปนพาหะนําโรคหรือมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยหรือเปนอันตรายตอประชาชน
ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกประกาศกําหนดจํานวน ประเภท หลักเกณฑ วิธีการ ชนิด
และเงื่ อ นไขการปล อ ยสั ต ว ที่ ต อ งควบคุ ม การเลี้ ย งเพิ่ ม เติ ม ทั้ ง นี้ โดยอาจควบคุ ม การเลี้ ย งสั ต ว
เฉพาะในเขตทองที่ใดทองที่หนึ่ง หรือเต็มพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานตูล
ขอ ๖ หามเลี้ยงหรือปลอยสัตวตามขอ ๕ ในพื้นที่ซึ่งเปนที่หรือทางสาธารณะ
ขอ ๗ นอกจากการเลี้ยงสัตวตามปกติวิสัยแลว เจาของสัตวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีสถานที่เลี้ยงสัตวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภทและชนิดของสัตว
และขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ํา
และบําบัดของเสียที่เกิดขึ้นอยางถูกสุขลักษณะ
(๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลใหถกู สุขลักษณะเปนประจํา
ไมปลอยใหเปนที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง
(๓) เมื่อสัต วต ายลงเจาของสัต วจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัต วใหถูกสุข ลักษณะ
เพื่อปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงและสัตวนําโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญจากกลิ่น ควัน
และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา
(๔) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว เพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว
(๕) ให เลี้ ยงสัต วภ ายในสถานที่ ของตน ไมป ลอ ยใหสั ต วอ ยูน อกสถานที่เ ลี้ย งสั ต ว
โดยปราศจากการควบคุม กรณีเปนสัตวดรุ ายจะตองเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตว
และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน
(๖) ไมเลี้ยงสัตวภายในสถานที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
(๗) ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญตอผูอื่น
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น
รวมทั้งขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลบานตูล
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ขอ ๘ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในที่หรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ ๖
โดยไมปรากฏเจาของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน
เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพื่อรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปนของ
องคการบริห ารสวนตําบลบานตูลแตถาการกักสัต วไ วอาจกอใหเกิด อันตรายแกสัต วนั้น หรือสัต วอื่น
หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควรแกกรณี
กอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ไดเงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขายทอดตลาด
และคาเลี้ยงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว
ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจาของสัต วตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเลี้ยงดูสัตวใหแ ก
องคการบริหารสวนตําบลบานตูล ตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย
ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได
ขอ ๙ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อใหปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจขององคการบริหาร
สวนตําบลบานตูล ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
ขอ ๑๐ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๑๑ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานตูลรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พันตํารวจเอก พิทักษ คลังจันทร
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานตูล

