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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติควบคมุการเลีย้งหรือปล่อยสัตว ์

พ.ศ. .... 
 

 
หลักการ 

 
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลีย้งหรือปล่อยสัตว ์

 

เหตุผล 
 

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทให้เหมาะสมกับสภาพการใช้
ประโยชน์ของพ้ืนที่ในชุมชนจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสัตว์เพ่ือประโยชน์ใน
การรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากเชื้ อ
โรคที่เกิดจากสัตว์ สมควรก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ จึงตราข้อบัญญัตินี้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( ร่าง ) 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทอง 

ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว ์
พ.ศ. .... 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทอง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลตะเคียนทองและนายอ าเภอกาญจนดิษฐ์ จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทองควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ....” 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก “ข้อบังคับต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
สัตว์และการปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2542” และให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ 3 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทอง ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในสถานท่ีเลี้ยงสัตว์  
“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ รวมทั้ง

การสละการครอบครองสัตว์ 
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอื่นที่ใช้ในการ

ควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง 
“เจ้าของสัตว์” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเป็นเจ้าของสัตว์นั้นรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งไม่ใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้

ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทอง 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทอง 
“เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม

ข้อบัญญัตินี้ 
“ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับการ

แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอ านาจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลตะเคียนทอง 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น
หรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเช้ือโรคที่เกิดจากสัตว์ ในพื้นที่จึงให้เขตองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทอง เป็นเขตควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) สุนัข  
(๒) แมว  
(๓) โค  
(๔) กระบือ  
(๕) สุกร  
(๖) ไก ่ 



(๗) เป็ด  
(๘) สัตว์อื่น ๆ  
(๙) สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดประเภทและชนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยงเพิ่มเติม      ทั้งนี้ โดย

อาจควบคมุการเลี้ยงสัตว์เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หน่ึงหรือเต็มพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทอง 
5.๑ ให้พ้ืนท่ีต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์อย่างเด็ดขาด ดังนี ้

5.๑.๑) สถานที่ราชการในการดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทอง เช่น ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

5.๑.๒) สถานที่ราชการหรือหน่วยราชการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทอง  เช่น 
โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  

5.๑.๓) บริเวณถนนสาธารณะทุกสาย บริเวณทางเดินรถไฟ บริเวณล าคูคลองแม่น้ าสาธารณะทุก
สาย 

 5.๒ ให้พ้ืนท่ีต่อไปนี้เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหน่ึง ดังนี้ 
5.2.๑) ส าหรับการเลี้ยงสัตว์น้อยกว่า 50 ตัว ต้องมีระยะห่างในระยะที่ไม่ก่อให้เกิดความร าคาญ

ต่อชุมชนใกล้เคียง 
5.2.๒) ส าหรับการเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ 50-500 ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 500 เมตร 
5.2.๓) ส าหรับการเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ 500-1000 ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร 
5.2.4) ส าหรับการเลี้ยงสัตว์กว่า 1000 ตัวขึ้นไป ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร 

 ข้อ 6 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในองค์การบริหารส่วนต าบล
ตะเคียนทอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ที่ต้อง
ควบคุม    ตามข้อ ๕ โดยให้มีมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

6.1 ก าหนดจ านวน ประเภท และชนิดของสัตว์เลี้ยง 
6.๒ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการท าทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว์  
6.๓ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์ 

ข้อ 7 นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี ้

             (1) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของ
สัตว์ และมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการ
ระบายน้ าและบ าบัดของเสียที่เกิดข้ึนอย่างถูกสุขลักษณะ                                                              

   (๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจ า        
ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสม หมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

             (3) เมื่อสัตว์ตายลงเจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพ่ือ
ป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็น
เหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ า 

 

             (๔) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิด    
จากสัตว์ 



             (๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ โดย
ปราศจากการควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์
และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 

             (๖) ไม่เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

   (7) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุร าคาญต่อผู้อื่น 

   (8) ปฏิบัติการอื่นใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทอง 

ข้อ 8 กรณีการเลี้ยงสัตว์ซึ่งด าเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์เป็น     จ านวนมาก 
เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามข้อ 6 อย่างเคร่งครัด เพื่อการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีที่ใช้
เลี้ยงสัตว์และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคหรือเหตุร าคาญ   อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ดังนี้ 

(๑) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องท ารางระบายน้ ารับน้ าโสโครกไปให้พ้นจากที่
นั้นโดยสะดวกและเหมาะสม  

(๒) การระบายน้ าเสียต้องไม่ให้เป็นท่ีเดือดร้อนแก่ผู้ใช้แหล่งน้ าสาธารณะ  
(๓) ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บหรือบ าบัดน้ าเสียให้เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องไม่ท าให้เกิดกลิ่นเหม็นจนสร้างความ

เดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง  
(๔) ต้องท าความสะอาดกวาดล้างสถานท่ีเลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ  
(๕) ต้องรักษาสถานที่อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวัน แมลงสาบ ยุง หรือสัตว์น าโรคอื่น ๆ และต้องเก็บ

วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ  
(๖) ต้องมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะจ านวนเพียงพอ 
ข้อ 9 หลังจากที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตามข้อ 6 ต้องได้รับ         ความ

ยินยอมจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ 10 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้โดยไม่

ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้นก าหนดแล้วยังไม่มีผู้ใด
มาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืน  ให้สัตว์นั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น แต่ถ้า    การกักสัตว์ไว้อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่นหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขาย
ทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินท่ีได้จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่าย
ในการขายหรือขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 

ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นตามจ านวนที่ได้
จ่ายจริงด้วย  

ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 

ข้อ 11 ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์เลี้ยงน้ันเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของบุคคลทั่วไปให้
เจ้าของสัตว์ แยก กักกันสัตว์นั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขทราบ รวมถึงต้องแจ้ง
ให้สัตวแพทย์ของหน่วยงานราชการทราบ และต้องปฏิบัติตามค าแนะน าโดยเคร่งครัด 

ข้อ 12 หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือ
ประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ก าหนด
ไว้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีอ านาจสั่งให้เจ้าของสัตว์แก้ไขหรือ 
ปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าเจ้าของสัตว์ไม่แก้ไขหรือถ้าการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์นั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
จะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดเลี้ยงสัตว์ทันทีเป็นการช่ัวคราว 
จนกว่าจะเป็นท่ีพอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ก าหนดระยะเวลา
ที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งไว้ตามสมควร 



ข้อ 13 กรณีการเลี้ยงสัตว์ในสถานท่ีของเอกชนหรือทางสาธารณะ ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อผู้อื่น 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือผู้ครอบครองสถานที่เลี้ยงสัตว์     ระงับเหตุร าคาญ
ภายในเวลาอันควร และถ้าเห็นสมควรจะให้กระท าโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุร าคาญนั้นหรือสมควรก าหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้
มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตให้ระบุไว้ในค าสั่งนั้น 

ข้อ 14 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ข้อบัญญัตินี้ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจ ดังต่อไปนี ้ 

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท าค าช้ีแจงเป็นหนังสือหรือให้ส่ง
เอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา  

(๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการเพื่อ
ตรวจสอบ หรือควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในการนี้ให้มีอ านาจ
สอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องจากเจ้าของเจ้าของหรือ ผู้ครอบครองสถานท่ีนั้น  

(๓) แนะน าให้เจ้าของสัตว์ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติหรือตามพระราชบัญญัติ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือ
หนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือตามข้อบัญญัตินี้ 

(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพประชาชน เพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดี
หรือเพื่อน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น  

(๕) เก็บหรือน าสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยว่าไม่ถูกสุขลักษณะ หรืออาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญจากอาคาร
หรือสถานท่ีใดๆ เป็นปริมาณพอสมควรเพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบได้โดยไม่ต้องใช้ราคา  

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทอง ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได้  

ข้อ ๑5 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจปรับได้ ตามอัตราที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ ต้องไม่เกินค่าปรับตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดไว ้ 

ข้อ ๑6 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทองมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ และให้มี
อ านาจออกระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี……………….......  
 
      (ลงช่ือ) 
                          (...................................................) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียนทอง 
 

              เห็นชอบ 
 

(ลงช่ือ) 
             (……………………..….........………) 
             นายอ าเภอกาญจนดิษฐ์ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


