เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๒๙ ง

หนา้ ๑๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย วาดวยการควบคุมการเลี้ยง
หรือปลอยสัตว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
องคการบริหารสวนตําบลบางตะไนยโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย
และนายอําเภอปากเกร็ด จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางตะไนยตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“การเลี้ยงสัตว” หมายความวา การเลี้ยงสัตวในสถานที่เลี้ยงสัตว
“การปลอยสัตว” หมายความวา การเลี้ยงสัตวในลักษณะที่มีการปลอยใหอยูนอกสถานที่
เลี้ยงสัตว รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว
“สถานที่เลี้ยงสัตว” หมายความวา คอกสัตว กรงสัตว ที่ขังสัตว หรือสถานที่ในลักษณะอื่น
ที่ใชในการควบคุมสัตวที่เลี้ยง
“เจาของสัตว” หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๒๙ ง

หนา้ ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตง ตั้งจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๕ เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ในทองถิ่นหรือเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว ใหพื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย
เปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว ดังนี้
(๑) สุนัข
(๒) แมว
(๓) ชาง
(๔) โค
(๕) กระบือ
(๖) แพะ
(๗) นก
(๘) ไก
(๙) สุกร
(๑๐) เปด
(๑๑) สั ต ว ป า ตามกฎหมายว า ด ว ยการสงวนและคุ ม ครองสั ต ว ป า ซึ่ ง ได รั บ อนุ ญ าต
จากทางราชการ
(๑๒) สัต ว ที่เ ปน พาหะนํา โรคหรื อมี ผลกระทบต อสุ ข ภาพอนามั ยหรือเปน อัน ตราย
ตอประชาชนตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกประกาศกําหนดจํานวน
ประเภท หลักเกณฑ วิธีการ ชนิดและเงื่อนไขการปลอยสัตวที่ตองควบคุม การเลี้ยงเพิ่มเติม ทั้งนี้
โดยอาจควบคุมการเลี้ยงสัตวเฉพาะในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง หรือเต็มพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย
ขอ ๖ หามทําการเลี้ยงหรือปลอยสัตวที่ตองควบคุมตามขอ ๕ ในที่หรือทางสาธารณะในเขต
องคการบริหารสวนตําบลบางตะไนยโดยเด็ดขาด

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๒๙ ง

หนา้ ๑๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการเลี้ยงสัตว ดังตอไปนี้
(๑) เพื่อการรักษาโรคเจ็บปวยหรือสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของสัตว
(๒) เพื่อกิจกรรมใด ๆ ที่องคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย ประกาศกําหนดพื้นที่
สวนหนึ่งสวนใด ใหเลี้ยงโดยมีกําหนดระยะเวลาที่แนนอนเปนการเฉพาะ
(๓) เพื่อการยายถิ่นที่อยูของเจาของสัตว
ขอ ๗ นอกจากการเลี้ยงสัตวตามปกติวิสัยแลว เจาของสัตวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีสถานที่เลี้ยงสัตวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภท และชนิดของสัตว
โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบ
การระบายน้ําและกําจัดสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ
(๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปนประจํา
ไมปลอยเปนที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง
(๓) เมื่อสัตวตายลงเจาของสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะเพื่อปองกันมิใหเปนแหลง
เพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญจากกลิ่น ควันและไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอน
ของแหลงน้ํา
(๔) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว เพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว
(๕) ใหเลี้ยงสัต วภายในสถานที่ของตน ไมป ลอยใหสัต วอยูนอกสถานที่เลี้ยงสัต ว
โดยปราศจากการควบคุม กรณีเปนสัตวดรุ ายจะตองเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตว
และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน
(๖) ไมเลี้ยงสัตวภายในสถานที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
(๗) ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญตอผูอื่น
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น
รวมทั้งขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๒๙ ง

หนา้ ๑๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

ขอ ๘ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในที่หรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ ๖
โดยไมปรากฏเจาของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน
เมื่อพนกําหนดแลว ยัง ไมมีผูใดแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพื่อรับ สัต วคืน ใหสัต วนั้น ตกเปนของ
องคการบริหารสวนตําบลบางตะไนยแตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น
หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควรแกกรณี
กอนถึงกําหนดดังกลาวก็ไดเงินที่ไดมาจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขายทอดตลาด
และคาเลี้ยงดูสัตวแลวใหองคการบริหารสวนตําบลบางตะไนยเก็บรักษาไวแทนสัตว
ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจาของสัต วตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเลี้ยงดูสัตวใหแ ก
องคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย ตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย
ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได
ขอ ๙ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข
มีอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ
หรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) เขาไปในสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลา
ทําการเพื่อตรวจสอบ หรือควบคุมเพื่อใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือ
หรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้น
(๓) แนะนําใหเจาของหรือผูครอบครองสัตวปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขหรือขอบัญญัตินี้
ขอ ๑๐ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อใหปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของ
องคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๒๙ ง

หนา้ ๑๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

ขอ ๑๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๑๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางตะไนยรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ
ออกขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ธนิต สุขทอง
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางตะไนย

