-๑บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕63
หลักการ
ใหมีขอบัญญัติวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว
เหตุผล
เพื่ อประโยชน ในการรักษาสภาวะความเป นอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนใน
ทองถิ่นหรือเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว ในเขตองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย ซึ่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ใหกระทําไดโดยการตราเปนขอบัญญัติ จึงตราขอบัญญัตินี้

-๒ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕63
---------------------------------โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 29 แหงพระราชบัญญั ติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่ ง มาตรา 29 ประกอบกั บ มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของ
รัฐธรรมนูญแตราชอาณาจักรไทย บั ญญัติให กระทําไดโดยอาศั ยอํานาจตามบทบัญญั ติแห งกฎหมาย
องคการบริห ารส วนตํ าบลงิ้วราย โดยความเห็ น ชอบของสภาองค การบริห ารส วนตําบลงิ้วราย และ
นายอําเภอนครชัยศรี จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕63”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย นับตั้งแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ 4 ในขอบัญญัตินี้
“การเลี้ยงสัตว” หมายความวา การเลี้ยงสัตวในสถานที่เลี้ยงสัตว
“การปลอยสัต ว” หมายความวา การเลี้ยงสัตวในลักษณะที่มีการปลอยใหอยูน อก
สถานที่เลี้ยงสัตว รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว
“เจาของสัตว” หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย
“ที่ ห รือทางสาธารณะ” หมายความว า สถานที่ห รือทางซึ่ งมิใช เป น ของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“เจาพนักงานงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
“เจ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว า เจ า พนั ก งานซึ่ งได รั บ การแต ง ตั้ งจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

-3ขอ 5 เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ในทองถิ่นหรือเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว ใหพื้นที่ในเขตอํานาจขององคการบริหาร
สวนตําบลงิ้วราย เปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวดังนี้
(1) ใหพื้นที่ตอไปนี้เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสัตวประเภท ชาง มา โค กระบือ สุกร
แพะ แกะ สุนัข หรือสัตวอื่น ๆ โดยเด็ดขาด
(1.1) สถานที่ราชการในการดูแลขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย เชน ที่
ทําการองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(1.2) สถานที่ราชาการหรือหนวยราชการในเขตองคการบริหารสวนตําบลงิ้ว
ราย เชน โรงเรียน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เปนตน
(1.3) บริเวณถนนสาธารณะทุกสาย แมน้ําลําคอลงทุกสาย

เกินจํานวนดังนี้

พนักงานทองถิ่น

อยางหนึ่งดังนี้

(2) ใหพื้นที่ตอไปนี้เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสัตวเกินจํานวนวนที่กําหนดดังนี้
พื้นที่นอกจากที่ระบุในขอ (1) หามเลี้ยงหรือปลอยสัตวประเภท ดังตอไปนี้
(2.1) ชาง มา ไมเกิน 1 ตัว
(2.2) สุกร โค กระบือ แพะ แกะ สุนัข ประเภทละ ไมเกิน 5 ตัว
(2.3) เปด ไก นก หาน ประเภทละ ไมเกิน 10 ตัว
(2.4) จํานวนสัตวอื่นนอกจาก (2.1 – 2.3) ตองไดรับความเห็นชอบจากเจา
(2.5) การเลี้ยงสัตวตองไมกอมลภาวะและเหตุรําคาญ
(2.6) ตองไมเปนแหลงเพาะพันธุและแพรเชื้อโรคที่ติดตอจากสัตวสูคน
(3) ใหพื้นที่ตอไปนี้เปนเขตที่การเลี้ยงหรือปลอยสัตวตองอยูภายใตมาตรการอยางใด

พื้นที่อยูอาศัยไมหนาแนน เปนเขตที่การเลี้ยงหรือปลอยสัตวประเภท ดังนี้
ก. การเลี้ยงสุกร โค กระบือ แพะ แกะ สุนัข จํานวนไมเกิน 15 ตัว
ข. การเลี้ยงไก นก เปด หาน จํานวนไมเกิน 20 ตัว
ค. สัตวอื่น ๆ นอกจาก ขอ ก และ ข จํานวนไมเกิน 5 ตัว
ตองมีการปฏิบัติภายใตมาตรการนี้
(3.1) สถานที่ตั้ง
1. ตองตั้งอยูในสถานที่ที่ไมกอเหตุรําคาญใหกับผูอาศัยที่อยูใกลเคียง
2. ต อ งมี บ ริ เวณเลี้ ย งสั ต ว ซึ่ งกั้ น เป น สั ด ส ว นและให อ ยู ห า งเขตที่ ดิ น
สาธารณะ ทางน้ําสาธารณะหรือที่ ดินตางเจาของ และมีที่วางอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งใดปกคลุ ม
โดยรอบบริเวณเลี้ยงสัตวนั้น ไมนอยกวา 20 เมตร ทุกดาน เวนแตดานที่มีแนวเขตที่ดินติดตอกับที่ดิน
ของผูเลี้ยงสัตวประเภทเดียวกัน
(3.2) อาคารและสวนประกอบ
1. อาคารตองเปนอาคารเอกเทศและมั่นคงแข็งแรงมีลักษณะเหมาะแก
การเลี้ยงสัตวประเภทนั้น ๆ ไมมีการพักอาศัยหรือประกอบกิจการอื่นใด

-42. พื้ น ที่ ตองเปน พื้ น แน น ทําความสะอาดงายไมเฉอะแฉะเวน แตการ
เลี้ยงสุกรพื้นจะตองเปนคอนกรีตและมีความลาดเอียงเพื่อใหน้ําและสิ่งปฏิกูลไหลลงทางระบายน้ําได
โดยสะดวก
3. หลั งคาต องมี ความสูงจากพื้ น มากพอสมควรและมี ชองทางให แสง
สวางหรือแสดงแดดสองภายในอาคารอยางทั่วถึง
4. คอกตองมีการกั้นคอกเปนสัดสวนเหมาะสมกับจํานวนสัตวไมใหสัตว
อยูกันอยางแออัด
5. การระบายอากาศตองจัดใหมีการระบายอากาศถายเทใหเพียงพอ
(3.3) การสุขาภิบาลทั่วไป
(3.3.1) การระบายน้ํา
(1) รางระบายน้ํา ตองจัดใหมีรางระบายน้ําโดยรอบตัวอาคาร ใหมี
ความลาดเอียงเพียงพอใหน้ําไหลไดสะดวก
(2) น้ํ าทิ้ งตอ งมี การบํ าบั ดก อนระบายลงสูท างระบายน้ํ าแหลงน้ํ า
สาธารณะหรือในที่เอกชน
(3.3.2) การกําจัดมูลสั ตว ตองเก็บ กวาดมูล สัตวเปน ประจําทุกวัน
ต องจั ด ให มีที่ กักเก็ บ มู ล สั ต วโดยเฉพาะ ไมใชสงกลิ่น เหม็ น อั น เปน เหตุรําคาญ และตอ งไม เป น เหล ง
เพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค
(1) ถามีการสุมไฟไลแมลงใหสัตวตองไมใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ
แกผูอาศัยใกลเคียง
(2) ต อ งป องกั น เสี ย งร อ งของสั ต ว ไม ให เป น เหตุ รําคาญแกผู อ าศั ย
ใกลเคียง
(3) การเลี้ยงสัตวที่มีขน ตัวอาคารตองสามารถปองกันขนไมใหปลิว
ฟุงกระจายออกไปนอกสถานที่
(4) ตองควบคุมดูแลไมใหสัตวออกไปทําความเสียหายแกทรัพยสิน
หรือทําความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูใกลเคียง
(5) ตองรักษาความสะอาดที่เลี้ยงสัตวใหสะอาดเสมอ
(3.3.3) การกําจัดซากสัตวใหใชวิธีการเผาหรือฝงเพื่อปองกันการเปน
แหลงเพาะพันธุของแมลงและสัตวนําโรคและการกอเหตุรําคาญจากกลิ่นเหม็น
ขอ 6 ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในที่หรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ 5 โดย
ไมปรากฏเจาของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน เมื่อ
พนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพื่อรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปนขององคการ
บริหารสวนตําบลงิ้วราย แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวน้ันหรือสัตวอื่นหรือตองเสีย
คาใชจายเกินสมควร เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควรแกกรณีกอน
ถึงกํ าหนดเวลาดั งกล า วก็ ได เงิน ที่ ได จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขาย
ทอดตลาดและคาเลี้ยงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว

-5ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน
ภายในกํ าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง เจ าของสั ตวต องเป น ผูเสีย ค าใช จายสําหรับ การเลี้ย งดูสัตวให แก
องคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย ตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย
ในกรณี ที่ป รากฏวา สั ตวที่ เจ าพนักงานท องถิ่น พบนั้ น เป น โรคติดตออั น อาจเป น อัน ตรายต อ
ประชาชน ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได
ขอ 7 ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อใหปฏิบัติ
หนาที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2536 ในเขตอํานาจของ
องคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องได
ขอ 8 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ขอ 9 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจอออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่.....................................................
ลงชื่อ……………………………………….
(นายสมัชชา ทองสิมา)
นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

เห็นชอบ
ลงชื่อ…………………………………………….
(นายณัฐภัทร เอมออน)
นายอําเภอนครชัยศรี

อัตราคาธรรมเนียมการปรับและคาใชจายในการเลี้ยงดูสัตว
บัญชีทายขอบัญญัติ องคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕63
ลําดับที่
1.
2.
3.
4.

ประเภท

คาธรรมเนียมการปรับ
ชาง คาปรับเชือกละไมเกิน
มา โค กระบือ สุกร คาปรับตัวละไมเกิน
แพะ แกะ ลอ ลา สุนัข คาปรับตัวละไมเกิน
สัตวอื่น ๆ คาปรับตัวละไมเกิน
คาใชจายในการเลี้ยงดูสัตว
คาใชจายในการเลี้ยงดูสัตวแตละชนิด หรือแตละประเภท

คาธรรมเนียม บาท/ป
1,000.-บาท
500.-บาท
200.-บาท
100.-บาท
ตามจํานวนที่ไดจายจริง

