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เหตุผล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น
หรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน ซึ่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ ให้กระทาได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติองค์การการบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
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อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร ส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62
ประกอบกับมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหินโดย
ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน และนายอาเภอสิเกา จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน เรื่อง การควบคุม การเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕62”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน เมื่อได้ประกาศไว้โดย เปิดเผย
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหินแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคาสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหินใน
ส่วนที่ได้ตราแล้วในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
ข้อบัญญัตินี้
“ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึง่
ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอานาจของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“สัตวแพทย์” หมายความว่า สัตวแพทย์ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในส่วนราชการของรัฐและหมายความ
รวมถึงผู้ซึ่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่สัตว์แพทย์ในราชการส่วนท้องถิ่น
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์หรือมีสัตว์เลี้ยงไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่
บารุงรักษาตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ
“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์หรือปล่อยสัตว์ให้อยู่นอกสถานที่
เลี้ยงสัตว์ โดยปราศจากการควบคุม
“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึง ผู้ครอบครองสัตว์ด้วย
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือที่เลี้ยงสัตว์อื่นที่มีการ
ควบคุมของเจ้าของสัตว์ไม่ว่าจะมีขอบรั้วหรือไม่
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ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น
หรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ในพื้นที่จึงให้เขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหินเป็นเขต
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังต่อไปนี้
(๑) สุนัข
(๒) แมว
(๓) โค
(๔) กระบือ
(๕) สุกร
(๖) ไก่
(๗) เป็ด
(๘) สัตว์อื่น ๆ
(๙) สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกาหนดประเภทและชนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยงเพิ่มเติม
ทั้งนี้ โดยอาจควบคุมการเลี้ยงสัตว์เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่งหรือเต็มพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลบ่อหิน
ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในองค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหินให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกประกาศกาหนดเขตพื้นที่เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตามข้อ ๕ โดยให้มี
มาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดจานวน ประเภท และชนิดของสัตว์เลี้ยง
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทาทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว์
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์
ข้อ ๗ นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์ที่มีสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสัตว์โดย
มีขนาดเพียงพอแก่การดารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่าง และการระบายอากาศที่เพียงพอมีระบบการระบายน้า และ
บาบัดของเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกสุขลักษณะ
(๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ ให้ถูกสุขลักษณะ ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมม
จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
(๓) เมื่อสัตว์ตายลงเจ้าของสัตว์จะต้องกาจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันมิ
ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์นาโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุราคาญจากกลิ่น ควันและไม่เป็นเหตุให้เกิด
การปนเปื้อนของแหล่งน้า
(๔) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์
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(๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจาก
การควบคุม หากประสงค์จะไปเลี้ยงในสถานที่อื่นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่และต้องควบคุมดูแล กรณี
เป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์ และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดย
สังเกตได้อย่างชัดเจน
(๖) ไม่เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
(๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือราคาญแก่ผู้อื่นไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้ง
ข้อบังคับ ระเบียบ และคาสั่งขององค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
ข้อ ๘ กรณีการเลี้ยงสัตว์ซึ่งดาเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์เป็นจานวนมาก
เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ ๗ อย่างเคร่งครัดเพื่อการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของ
สถานที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกัน
(๑) อันตรายจากเชื้อโรค หรือเหตุราคาญอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ดังนี้
(๒) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องทารางระบายน้ารับน้าโสโครก
(๓) ไปให้พ้นจากที่นั้นโดยสะดวกและเหมาะสม
(๔) การระบายน้าเสียต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้แหล่งน้าสาธารณะ
(๕) ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บหรือบาบัดน้าเสียให้เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องไม่ทาให้เกิด
(๖) กลิ่นเหม็นจนสร้างความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง
(๗) ต้องทาความสะอาดกวาดล้างสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ
(๘) ต้องรักษาสถานที่อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวัน แมลงสาบ ยุง หรือสัตว์
(๙) นาโรคอื่นๆและต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ
(๑๐) ต้องมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะจานวนเพียงพอ
ข้อ ๙ หลังจากที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตามข้อ ๘ ต้องได้รับความยินยอมจาก
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้นต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าสถานที่เลี้ยงสัตว์นั้นเป็นบริเวณที่โปร่ง
อากาศถ่ า ยเทสะดวกมี ต้ น ไม้ ใ ห้ ร่ ม เงาพอสมควร ตั้ ง อยู่ ห่ า งจากแหล่ ง ชุ ม ชน ศาสนสถาน โบราณสถาน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพ และไม่ก่อเหตุราคาญ
ต่อชุมชนโดยต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวและแหล่งน้าสาธารณะในระยะ ดังต่อไปนี้
(๑) สาหรับสถานประกอบการเลี้ยงสัตว์น้อยกว่า ๕๐ ตัว ต้องมีระยะห่างในระยะที่ไม่ก่อให้เกิด
ความราคาญต่อชุมชนใกล้เคียง
(๒) สาหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ ๕๐ - ๕๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า
๕๐๐ เมตร
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(๓) สาหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์กว่า ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า
๑ กิโลเมตร
(๔) สาหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์กว่า ๑,๐๐๐ ตัวขึ้นไป ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๒
กิโลเมตร
ผู้ขออนุญาตดังกล่าวให้ยื่นคาร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่กาหนดพร้อม
ด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้อย่างละ ๑ ชุด
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๓) หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน
(๔) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรเรียกเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
พิจารณา
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของบุคคลทั่วไปให้
เจ้าของสัตว์ แยก กักกันสัตว์นั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขทราบ
รวมถึงต้องแจ้งให้สัตวแพทย์ของหน่วยงานราชการทราบ และต้องปฏิบัติตามคาแนะนาโดยเคร่งครัด
ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกาหนดการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ หรือห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
เฉพาะเขตควบคุมการปล่อยสัตว์ เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือเต็มพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อหิน
ยกเว้นการปล่อยสัตว์เพื่อการกุศลตามประเพณี
ข้อ ๑๒ เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์และสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตนมิให้ก่อเหตุราคาญแก่ผู้อื่น
ข้อ ๑๓ หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้หรือคาสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อ ยสัตว์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีอานาจสั่งให้เจ้าของสัตว์แก้ไข
หรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าเจ้าของสัตว์ไม่แก้ไขหรือถ้าการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์นั้นจะก่อให้เกิดหรือมี
เหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุด
เลี้ยงสัตว์ทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้คาสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้กาหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคาสั่งไว้ตามสมควร
ข้อ ๑๔ กรณีการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญต่อผู้อื่น
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือผู้ครอบครองสถานที่เลี้ยงสัตว์ระงับเหตุ
ราคาญภายในเวลาอันควร และถ้าเห็นสมควรจะให้กระทาโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุราคาญนั้นหรือสมควรกาหนด
วิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุราคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตให้ระบุไว้ในคาสั่งนั้น
ข้อ ๑๕ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อบัญญัตินี้ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอานาจ ดังต่อไปนี้

