
ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์ 
เร่ือง   การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์  ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  องค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์
และนายอําเภอท่าวุ้ง  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์  เร่ือง  การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ  ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์ตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ  ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 
 “การเลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
 “การปล่อยสัตว์”  หมายความว่า  การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอกสถานท่ี

เลี้ยงสัตว์รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว์ 
 “สถานที่เลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  คอกสัตว์  กรงสัตว์  ที่ขังสัตว์  หรือสถานท่ี 

ในลักษณะอื่นที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง 
 “เจ้าของสัตว์”  หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
 “ราชการส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์ 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์ 
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๒๖๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ตุลาคม   ๒๕๖๒



ข้อ  ๔ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
ในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ให้พื้นที่ในเขตอํานาจของราชการส่วนท้องถิ่น
ดังต่อไปนี้เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

 (๑) ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ทุกชนิดทุกประเภทโดยเด็ดขาด  ดังนี้   
  (๑.๑) สถานที่ราชการในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์  เช่น   

ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เป็นต้น  เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
ทุกชนิดทุกประเภทโดยเด็ดขาด 

  (๑.๒) สถานที่ราชการหรือหน่วยราชการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์  
เช่น  โรงเรียน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  เป็นต้น  เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ทุกชนิดทุกประเภท
โดยเด็ดขาด 

  (๑.๓) ริมทางสาธารณะทุกสายเป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ทุกชนิดทุกประเภท
โดยเด็ดขาด 

  (๑.๔) บริเวณที่สาธารณะ  เช่น  ถนนสาธารณะ  สะพาน  เป็นเขตห้ามเล้ียง 
หรือปล่อยสัตว์ทุกชนิดทุกประเภทโดยเด็ดขาด  ยกเว้นที่รกร้างว่างเปล่า 

 (๒) ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ต้องอยู่ภายใต้มาตรการ  ดังนี้ 
  (๒.๑) พื้นที่ที่อยู่นอกเขตห้ามเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ตามข้อ  ๔  (๑)  เป็นเขตที่การเลี้ยง

หรือปล่อยสัตว์ต้องอยู่ภายใต้มาตรการ  ดังนี้ 
   ๑) เจ้าของสัตว์จะต้องจัดให้มีการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดมลพิษ 

อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ที่ทําให้มีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชนและสิ่งแวดล้อม 

   ๒) เจ้าของสัตว์ต้องจัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ม่ันคงแข็งแรงตามความเหมาะสม  
แก่ประเภทและชนิดของสัตว์  และมีขนาดเพียงพอแก่การดํารงชีวิตของสัตว์  มีแสงสว่างและการระบายอากาศ
ที่เพียงพอ  มีระบบการระบายน้ําและสิ่งโสโครกที่ถูกสุขลักษณะ   

   ๓) เ จ้ าของสั ตว์ ต้ อ ง รักษาสถาน ท่ี เลี้ ย งสั ตว์ ให้ สะอาดอ ยู่ เสมอ 
และให้ถูกสุขลักษณะไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 
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   ๔) ในกรณีสัตว์ที่เลี้ยงตายต้องกําจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ  
เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์นําโรค  ทั้งนี้  โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุรําคาญจากกลิ่น  ควัน  
และไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ํา 

   ๕) เจ้ าของสัตว์ต้ องจัด ให้ มีการส ร้าง เส ริม ภู มิ คุ้ม กันโรคในสัตว์   
เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ 

   ๖) เจ้าของสัตว์ต้องเลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตนไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่ 
นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์โดยปราศจากการควบคุมและต้องควบคุมดูแลไม่ให้สัตว์เลี้ยงออกไปทําความเสียหาย 
แก่ทรัพย์สินทําความเดือดร้อนรําคาญหรือก่ออันตรายแก่ผู้อื่น  กรณีที่เป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเล้ียง 
ในสถานที่  หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงสัตว์และมีป้ายเตือน   

ในกรณีที่มีการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ตามข้อ  ๔  (๒)  เจ้าของสัตว์
ต้องควบคุมดูแลไม่ให้สัตว์ เลี้ยงออกไปทําความเสียหายแก่ทรัพย์สินทําความเดือดร้อนรําคาญ   
หรือก่ออันตรายแก่ผู้อื่น 

   ๗) สัตว์ที่ถูกกําหนดให้ต้องขึ้นทะเบียน  หรือมีกฎหมายอื่นใดกําหนดให้
ต้องดําเนินการเพื่อควบคุมสัตว์ดังกล่าว   ผู้ เลี้ ยงสัตว์นั้น  ๆ  จะต้องดําเนินการขึ้นทะเบียน 
หรือต้องดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดให้ถูกต้อง  ในกรณีที่ต้องมีเคร่ืองหมายสัญลักษณ์ติดที่ตัวสัตว์นั้น  
เจ้าของสัตว์นั้น ๆ  จะต้องจัดหาและจัดให้มีเคร่ืองหมายสัญลักษณ์ตดิที่ตัวสัตว์นั้นตลอดเวลาด้วย 

   ๘) ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรสงสัยว่าสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพแก่บุคคลทั่วไปให้เจ้าของสัตว์แยกสัตว์นั้นไว้ต่างหากและแจ้งให้องค์การบริหารส่วน 
ตําบลมุจลินท์โดยเร็ว  โดยเจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข   
พนักงานเจ้าหน้าที่  หรือคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด 

   ๙) เจ้าของสัตว์ต้องไม่เลี้ยงสัตว์ในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 
   ๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  คําสั่ง 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งข้อบังคับ  ระเบียบ  และคําสั่งขององค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์ 
ข้อ  ๕ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้

โดยไม่ปรากฏเจ้าของให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน  
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เม่ือพ้นกําหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืนให้สัตว์นั้นตกเป็นของ
ราชการส่ วนท้ อ งถิ่ น แต่ ถ้ าการ กักสั ต ว์ ไ ว้ อ าจ ก่อ ให้ เ กิ ดอั นตรายแ ก่สั ต ว์ นั้ นห รือสั ต ว์ อื่ น 
หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้น   
ตามควรแก่กรณี ก่อนถึ ง กําหนดเวลาดั งกล่ าว ก็ ได้ เ งินที่ ได้จากการขายหรือขายทอดตลาด 
เม่ือได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 

ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง  และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสําหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่
ราชการส่วนท้องถิ่น  ตามจํานวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 

ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตราย 
ต่อประชาชนให้เจ้าพนักงานทอ้งถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 

ข้อ  ๖ ผู้ใดฝ่าฝืนคําสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้
ในบทกําหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ธวัชชัย  บุญน้า 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมุจลินท์ 
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