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องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม   
อ ำเภอทำ่เรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 



บันทึกหลกักำรและเหตุผล 
ประกอบ ข้อบัญญัติขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม 

เร่ือง กำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ปรบัปรุงเพ่ิมเติม (ฉบับที ่1) พ.ศ.2561 
*********************** 

หลักกำร 

โดยอาศัยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุม
การเลี้ยงและปล่อยสัตว์ เพื่อมิให้ก่อให้เกิดเหตุร าคาญและป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  รวมถึงปรับปรุงข้อบัญญัติที่ได้ด าเนินการไปแล้วให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับสภาพของสังคมปัจจุบัน จึงได้จัดท าข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ปรับปรุงเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561   

  
เหตุผล 

 

  โดยที่ เ พ่ือเป็นการก าหนดมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ใน                      
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เพ่ือเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนหรือ
เหตุร าคาญอันเกิดการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์  
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๒๙ 
และมาตรา ๓๐ ให้กระท าได้โยตราเป็นข้อบัญญัติ จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติ จึงจ าเป็นต้องตรา
ข้อบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อบัญญัติองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนร่อม 
เร่ือง  กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว ์ปรับปรุงเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 1) พ.ศ.2561 

---------------------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเพ่ิมเติมตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม                         
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้เป็นปัจจุบัน  
 อาศัยความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล           
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับมาตรา 29 และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ
การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๐ ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ 
มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ บัญญัติ              
ให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม                   
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม และโดยเห็นชอบของนายอ าเภอท่าเรือ 
จึงได้ตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้  เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม เรื่อง                   
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561” 
 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเวลา ๗ วัน นับแต่วันประกาศโดยเปิดเผย       
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

 
หมวดที ่๑ 
บททั่วไป 

 
 ข้อ ๓ เพ่ิมเติมในข้อ ๔ ข้อบัญญัตินี้  
 “ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข              
พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 “ เจ้าของสัตว์” หมายถึง ผู้ครอบครองสัตว์ แต่ไม่รวมถึงผู้ให้อาหารสัตว์เป็นประจ า  
 “ สิ่งปฏิกูล” หมายถึง อุจาระหรือปัสสาวะและหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครก                     
มีกลิ่นเหม็น 
 ข้อ ๔ เพ่ิมเติมในข้อ ๕ “สัตว์ควบคุมพิเศษ” หมายถึง  
 ๑. สุนัขสายพันธุ์ที่ดุร้าย เช่น ร็อตไวเลอร์ (Rottweiller) , พิทบูลเทอเรีย (Pitbull terrier) 
,               บูลเทอเรีย (Bullterrier) , บางแก้ว , โดเบอร์แมน , ฟิล่า , อัลเซเซี่ยน (เยอรมันเซฟเพิร์ด) 
, มาสทิสต์ , เชาเชา , อลาสกัน , มารามิวส์ หรือสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันกับที่กล่าวมาทั้งหมด หรือ
ลูกผสมสานพันธุ์ดังกล่าว 
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 ๒. สัตว์ที่มีประวัติท าร้ายคนหรือพยายามท าร้ายคน โดยมีหลักฐานการแจ้งความ                      
ต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 ๓. สัตว์ที่มีพฤติกรรมไล่ท าร้ายคนหรือสัตว์ โดยปราศจากการยั่วยุ 
ห้ามมิให้มีการเลี้ยงสัตว์ชนิดหรือประเภทเหล่านี้ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม โดย
เด็ดขาดได้แก่ 
 (๑) งูพิษและงูที่อาจเกิดอันตรายแก่คนและสัตว์เลี้ยง 
 (๒) ปลาปิรันยา 
 (๓) คางคกไฟ 
 (๔) สัตว์ดุร้ายต่าง ๆ  
 (๕) สัตว์มีพิษร้ายอ่ืนๆ  
 (๖) สัตว์ต้องห้ามตามกฎหมายอื่นๆ  
 “การข้ึนทะเบียน” หมายถึง การน าเอกสารเกี่ยวกับสุนัขหรือแมวที่จดทะเบียนไว้แล้วแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่เพ่ือบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐาน 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกข้อบังคับ 
ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
  

หมวดที่ ๒ 
กำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์ 

 
 ข้อ ๕ เพ่ิมเติมในข้อ ๘ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับ                    
การด ารงชีพของประชาชน ในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พ้ืนที่ในเขต
อ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ดังนี้                     
(ออกตามความในมาตรา 29 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535) (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560   
 ในการยื่นจดทะเบียนสัตว์ ให้เจ้าของบ้านหรือเจ้าของสัตว์ที่ครอบครองสัตว์เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า  ๖๐ วันขึ้นไป ยื่นค าขอใบรับรองการจดทะเบียนและขึ้นทะเบียนสัตว์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม หรือสถานที่ใดตามตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
ในการเลี้ยงสัตว์ ให้เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อไปนี้ 
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     (๑) ต้องน าสัตว์ที่มีอายุระหว่าง ๒ – ๔ เดือน ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า              

เป็นครั้งแรก และต้องน าสัตว์ไปฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามที่ก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 
     (๒) จัดสถานที่เลี้ยงตามความเหมาะสมของสัตว์ โดยมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิต

ของสัตว์มีแสงแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ าและการก าจัด               
สิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้ตามประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  กรณีเป็นสัตว์ควบคุมพิเศษจะต้องเลี้ยงในสถานที่ หรือกรงที่สัตว์ไม่สามารถเข้าถึง
บุคคลภายนอกได้ และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 

(๓) ควบคุมดูแลสัตว์มิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อ่ืน 
(๔) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็น 

ประจ าไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็น หรือแหล่งเชื้อโรคที่เป็นอันตราย 
         (5) ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสัตว์ให้ด ารงชีวิตอยู่อย่างปกติ หากเจ้าของสัตว์               
ไม่สามารถเลี้ยงดูสัตว์ได้เป็นการชั่วคราว ต้องจัดให้มีผู้ดูแลความเป็นอยู่ของสัตว์ให้เป็นปกติ 
 (6) จัดให้มีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิด
จากสัตว์ 
  (7) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์โดย
ปราศจากการควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัว
สัตว์และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังไว้อย่างชัดเจน 
  (8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 ข้อ ๖ ให้เพ่ิมเติม ข้อ ๑๐ ในกรณีที่สัตว์ตายหรือได้พบสัตว์ที่ตายแล้ว เจ้าของบ้านหรือ
เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องแจ้งการตายหรือพบสัตว์ที่ตายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนด ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สัตว์ตายหรือพบสัตว์ที่ตายเพ่ือปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่
ต่อไป 

กรณีที่สัตว์พ้นไปจากการครอบครองของเจ้าของสัตว์ เช่น หาย ยกสัตว์ให้บุคคลคนอ่ืน               
เป็นต้น เจ้าของสัตว์  มีหน้าที่ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่สัตว์พ้นไปจากการครอบครอง 

 
หมวดที่ 3 

กำรรักษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

 ข้อ ๗ เพ่ิมเติมใน ข้อ 13 เมื่อมีกรณีสงสัยหรือพบว่าสัตว์ที่ตนเลี้ยงไว้มีอาการโรค เช่น 
อาการดุร้าย วิ่งเพ่นพ่านกัดสิ่งที่  ขวางหน้า หรือเซื่องซึม ซุกตัวในที่มืด ปากอ้าลิ้นห้อยแดงคล้ า น้ าลาย
ไหล เดินโซเซ ตัวแข็ง ขาอ่อนเปลี้ย เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ภายใน 24 ชั่วโมง 
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 เมื่อสัตว์ซึ่งปรากฏอาการตามวรรคหนึ่ง กัดหรือท าร้ายบุคคลใด ให้เจ้าของที่ เป็น                         
ผู้ครอบครองสัตว์จับสัตว์นั้นกักขังไว้เพ่ือ สังเกตอาการไม่น้ อยกว่า 10 วัน และแจ้งอาการสัตว์                 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือสัตว์แพทย์ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด/อ าเภอทราบ 
 เมื่อสัตว์ซึ่งปรากฏอาการตามวรรคหนึ่ง ตายหรือสงสัยจะเป็นโรค  เจ้าของสัตว์ต้องแจ้ง                        
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานจ้าหน้าที่หรือสัตว์แพทย์ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด/อ าเภอ                
เพ่ือตรวจหาโรคสัตว์ 
 ข้อ ๘ เพ่ิมเติมในข้อ 14 บุคคลใดให้อาหารสัตว์เป็นประจ าหรือครั้งคราว มีหน้าที่สังเกต
อาการสัตว์ หากปรากฏกรณีสงสัยว่าสัตว์ดังกล่าว มีอาการตามข้อ 13 วรรคหนึ่ง บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่
ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 24 ชั่วโมง 
 เมื่อสัตว์ตาย เจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพ่ือป้องกันมิให้เป็นแหล่ง
เพาะเชื้อโรค เพาะพันธุ์แมลงหรือพาหนะน าโรคโดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญและไม่ให้เกิดการปนเปื้อนใน
แหล่งน้ า 
 เมื่อสัตว์ที่เลี้ยงไว้ มีอาการโรคสัตว์ หรือเป็นโรคสัตว์ หรือถูกสัตว์ซึ่งเป็นโรคกัดหรือท าร้าย 
เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสัตว์ แพทย์ของ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด/อ าเภอ 
 เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องอ านวยความสะดวกหรือไม่กระท าการใดอันเป็นการขัดขวางการ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และห้ามมิให้บุคคลใด
ขัดขวาง 
การจับสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของในที่สาธารณะ ทั้งนี้ให้เจ้าของสัตว์หรือบุคคลอ่ืนใดมีหน้าที่ให้ข้อมูลสัตว์ที่สงสัย
ว่าจะเป็นโรคสัตว์ 
 ข้อ ๙ ให้เพ่ิมเติม ข้อ ๑๖ เมื่อมีประกาศเขตระบาดโรคสัตว์หรือประกาศเขตโรคสัตว์
ชั่วคราว ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายใน และเข้า -ออก ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านร่อม เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตว์แพทย์ของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหรือ                   
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่สายลากจูง  สัตว์ห่างจากสัตว์ ไม่เกิน 50 เซนติเมตร 
 ผู้ใดน าสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
                   (1) ควบคุมสัตว์ด้วยอุปกรณ์ที่แข็งแรงพอที่จะหยุดยั้งมิให้สัตว์ท าร้ายผู้อ่ืนหรือท าความ
เสียหายแก่สิ่งของสาธารณะหรือของผู้อื่นได้อย่างทันท่วงที 
                   (2) กรณีท่ีเป็นสัตว์ควบคุมพิเศษ ต้องสวมใส่อุปกรณ์ครอบปากและสายลากจูงท่ีแข็งแรง 
และจับสายลากจูงสัตว์ห่างจากตัวสัตว์ไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร 
 
 



-๕- 
 

หมวดที่ 4  
อ ำนำจหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

 
 ข้อ 20  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอ านาจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ (บัญญัติตามมาตรา 44 วรรคสอง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐  

หมวดที่ 5  
บทก ำหนดโทษ 

 ข้อ 21  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อควรปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษ ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
     ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561 
      
 
                 (นายสัมภาษ  อยู่พร้อม) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 
  
 
เห็นชอบ 
          (นายทศพล  เผื่อนอุดม) 
              นายอ าเภอท่าเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


