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หลักการและเหตุผล 

ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... 

*********************** 

หลักการ 

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ...  

 

เหตุผล 

เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสุขภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  และ
เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว์  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระให้ดีขึ้น  ซึ่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ให้ก าหนดกระท าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ  จึงมีความจ าเป็นต้องออกข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนต าบลเรื่องนี้ข้ึนเพื่อบังคับใช้ต่อไป 
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(ร่าง) 
ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... 
*********************** 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ  ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ช าแระ  และนายอ าเภอโพธาราม  จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้    

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... ” 

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป  

ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน  

ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้  

“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ 

“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอกสถานที่   เลี้ยง
สัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว์ 

“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืนที่ใช้ใน
การควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง 

“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย  

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิน่” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่
อาหาร เถ้า มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์ หรือที่อ่ืน และหมายความ
รวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชน 

“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
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ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนใน
ท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พ้ืนที่ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบล
ช าแระ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ดังนี้ 

(1) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด ดังนี้ 

  1.1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล โรงเรียน เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ประเภทสุนัข แมว โค กระบือ แพะ แกะ ไก่ เป็ด ห่าน ม้า  สัตว์
ป่าสงวน และสัตว์มีพิษร้ายอ่ืนๆ   

  1.2) บริเวณที่ดินสาธารณะ ทางสาธารณะ และระบบประปาหมู่บ้านเป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ประเภทโค กระบือ แพะ แกะ และม้า   

ความใน (1) 1.1), 1.2) มิให้ใช้บังคับแก่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เพ่ือการกุศลตามประเพณี        
หรือขยายพันธุ์สัตว์ หรือเพ่ือการศึกษา 

(2) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เกินจ านวนที่ก าหนดดังนี้ 

  2.1) พ้ืนที่นอกจากที่ระบุไว้ใน ข้อ 5(1) เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อย สุนัขหรือแมว เกิน
จ านวนประเภทละ 10 ตัว  

(3) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้ 

  3.1) ให้พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
ประเภทสุนัขและแมวต้องด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

  3.2) ถนนสาธารณะและถนนในหมู่บ้าน เป็นเขตห้ามขี่ จูง ไล่ต้อน หรือปล่อยสัตว์ในเวลา    
06.00 น. - 8.00 น. และเวลา 15.00 – 17.00 น. 

ข้อ 6 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ 5 โดยไม่
ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้นก าหนดแล้วยัง
ไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพ่ือรับสัตว์คืน  ให้สัตว์นั้นตกเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ 
แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืน หรือต้องเสียค่าใช้ จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงาน
ท้องถิน่จะจัดการขาย หรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการ
ขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์   

ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลช าแระ ตามจ านวนที่ได้จ่ายจริงด้วย  

ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อ
ประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้  

ข้อ 7 นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว  เจ้าของสัตว์ที่มีสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
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(๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสัตว์โดย
มีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่าง และการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ า และ
บ าบัดของเสียที่เกิดข้ึนอย่างถูกสุขลักษณะ 

(๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ ให้ถูกสุขลักษณะ ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมจนเกิด
กลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

(๓) เมื่อสัตว์ตายลงเจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ เพ่ือป้องกันมิ
ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็นเหตุให้เกิด
การปนเปื้อนของแหล่งน้ า 

(๔) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ 

(๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการ
ควบคุม หากประสงค์จะไปเลี้ยงในสถานที่อ่ืนต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่และต้องควบคุมดูแล  กรณีเป็น
สัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์  และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดย
สังเกตได้อย่างชัดเจน 

(๖) ไม่เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

(๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือร าคาญแก่ผู้อ่ืน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม 

(8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ 

ข้อ 8 กรณีการเลี้ยงสัตว์ซึ่งด าเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์เป็นจ านวน
มาก เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ 7 อย่างเคร่งครัด เพ่ือการดูแลสภาพหรือ
สุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค หรือเหตุร าคาญ
อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ดังนี้ 

(๑) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องท ารางระบายน้ ารับน้ าโสโครกไปให้
พ้นจากที่นั้นโดยสะดวกและเหมาะสม 

(๒) การระบายน้ าเสียต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้แหล่งน้ าสาธารณะ 

(๓) ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บหรือบ าบัดน้ าเสียให้เหมาะสม  ทั้งนี้ ต้องไม่ท าให้เกิดกลิ่นเหม็นจน
สร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 

(๔) ต้องท าความสะอาดกวาดล้างสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ 

(๕) ต้องรักษาสถานที่อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวัน แมลงสาบ ยุง หรือสัตว์น าโรคอ่ืน ๆ และ
ต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ 

(๖) ต้องมีท่ีรองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะจ านวนเพียงพอ 

ข้อ 9 หลังจากที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตามข้อ 8 ต้องได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิน่   

การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าสถานที่เลี้ยงสัตว์นั้นเป็นบริเวณที่โปร่ง  
อากาศถ่ายเทสะดวก มีต้นไม้ให้ร่มเงาพอสมควร ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน ศาสนสถาน  โบราณสถาน 



๕ 
 

สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่ของราชการอ่ืนๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และไม่ก่อเหตุ
ร าคาญต่อชุมชน โดยต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวและแหล่งน้ าสาธารณะในระยะดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ประเภทโค กระบือ และม้า น้อยกว่า ๕๐ ตัว ต้องมี
ระยะห่างในระยะที่ไม่ก่อให้เกิดความร าคาญต่อชุมชนใกล้เคียง 

(๒) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ประเภทโค กระบือ และม้า ตั้งแต่ ๕๐-๕๐๐ ตัว ต้องมี
ระยะห่างไม่น้อยกว่า 2๐๐ เมตร 

(๓) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ประเภทโค กระบือ และม้า เกินกว่า ๕๐๐ ตัว ต้องมี
ระยะห่างไม่น้อยกว่า ๑,000 เมตร 

(4) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ประเภทสุนัข แมว แพะ แกะ ไก่ เป็ด และห่าน  น้อย
กว่า ๕๐ ตัว ต้องมีระยะห่างในระยะที่ไม่ก่อให้เกิดความร าคาญต่อชุมชนใกล้เคียง 

(5) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ประเภทสุนัข แมว แพะ แกะ ไก่ เป็ด และห่าน  ตั้งแต่ 
๕๐-๕๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1๐๐ เมตร 

(6) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ประเภทสุนัข แมว แพะ แกะ ไก่ เป็ด และห่าน  เกิน
กว่า ๕๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 500 เมตร 

ข้อ 10 ผู้ด าเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์เป็นจ านวนมาก  มาก่อน
ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 9 วรรคสอง 

ข้อ 11 ให้เจ้าของสุนัขและแมวด าเนินการขึ้นทะเบียนการเลี้ยงสุนัขและแมว ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ ชื่อ สกุลเจ้าของสัตว์ หมายเลขบัตรประจ าตัว
ประชาชน ที่อยู่ ชื่อสัตว์ เพศ พันธุ์ สี อายุ สถานที่เลี้ยงสัตว์ และข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ในเขตอ านาจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลช าแระ ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

ข้อ 13 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท 
ตามท่ีก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษ มาตรา 73 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ข้อ 14 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ  รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  และให้มี
อ านาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  

ประกาศ ณ วันที่......................................................................      
 

                                                          (ลงชื่อ) สิบเอกหญิง 
                                                                                    (จ ารัส   ทองสุริเดช) 
                                    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ 
                                               ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ 

          เห็นชอบ 
(ลงชื่อ) 

(....................................... ...) 
     นายอ าเภอโพธาราม 


