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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 

เรื่อง  การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ. ๒๕63 
 

 
หลักการ 

ใหมีขอบัญญัติวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว 

 

เหตุผล 

 เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนใน

ทองถ่ินหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว ในเขตองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย ซ่ึง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ใหกระทําไดโดยการตราเปนขอบัญญัติ จึงตราขอบัญญัตินี้ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 

เรื่อง  การควบคุมการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕63  

---------------------------------- 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.

2535 อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

ซ่ึง มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของ

รัฐธรรมนูญแตราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

องคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย และ

นายอําเภอนครชัยศรี จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย เรื่อง การควบคุมการ

เลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕63” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย นับตั้งแตวันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ 4 ในขอบัญญัตินี้ 

 “การเลี้ยงสัตว” หมายความวา การเลี้ยงสัตวในสถานท่ีเลี้ยงสัตว 

 “การปลอยสัตว” หมายความวา การเลี้ยงสัตวในลักษณะท่ีมีการปลอยใหอยูนอก

สถานท่ีเลี้ยงสัตว รวมท้ังการสละการครอบครองสัตว 

 “เจาของสัตว” หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 

 “ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใชเปนของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

 “เจาพนักงานงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซ่ึงไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
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ขอ 5 เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ในทองถ่ินหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว ใหพ้ืนท่ีในเขตอํานาจขององคการบริหาร

สวนตําบลง้ิวราย เปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวดังนี้ 

 (1) ใหพ้ืนท่ีตอไปนี้เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสัตวประเภท ชาง มา โค กระบือ สุกร 
แพะ แกะ สุนัข หรือสัตวอ่ืน ๆ โดยเด็ดขาด 

  (1.1) สถานท่ีราชการในการดูแลขององคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย เชน ท่ี
ทําการองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  (1.2) สถานท่ีราชาการหรือหนวยราชการในเขตองคการบริหารสวนตําบลง้ิว
ราย เชน โรงเรียน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เปนตน 

  (1.3) บริเวณถนนสาธารณะทุกสาย แมน้ําลําคอลงทุกสาย 

(2) ใหพ้ืนท่ีตอไปนี้เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสัตวเกินจํานวนวนท่ีกําหนดดังนี้ 
  พ้ืนท่ีนอกจากท่ีระบุในขอ (1) หามเลี้ยงหรือปลอยสัตวประเภท ดังตอไปนี้

เกินจํานวนดังนี้ 
  (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) จํานวนสัตวอ่ืนนอกจาก (2.1 – 2.3) ตองไดรับความเห็นชอบจากเจา

พนักงานทองถ่ิน 
  (2.5) การเลี้ยงสัตวตองไมกอมลภาวะและเหตุรําคาญ 
  (2.6) ตองไมเปนแหลงเพาะพันธุและแพรเชื้อโรคท่ีติดตอจากสัตวสูคน 

(3) ใหพ้ืนท่ีตอไปนี้เปนเขตท่ีการเลี้ยงหรือปลอยสัตวตองอยูภายใตมาตรการอยางใด
อยางหนึ่งดังนี้ 

พ้ืนท่ีอยูอาศัยไมหนาแนน เปนเขตท่ีการเลี้ยงหรือปลอยสัตวประเภท ดังนี้ 
ก. การเลี้ยงสุกร โค กระบือ แพะ แกะ สุนัข จํานวนไมเกิน 15 ตัว 
ข. การเลี้ยงไก นก เปด หาน จํานวนไมเกิน 20 ตัว 
ค. สัตวอ่ืน ๆ นอกจาก ขอ ก และ ข จํานวนไมเกิน 5 ตัว 
ตองมีการปฏิบัติภายใตมาตรการนี ้
(3.1) สถานท่ีตั้ง 

1. ตองตั้งอยูในสถานท่ีท่ีไมกอเหตุรําคาญใหกับผูอาศัยท่ีอยูใกลเคียง 
2. ตองมีบริเวณเลี้ยงสัตว ซ่ึงก้ันเปนสัดสวนและใหอยูหางเขตท่ีดิน

สาธารณะ ทางน้ําสาธารณะหรือท่ีดินตางเจาของ และมีท่ีวางอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งใดปกคลุม
โดยรอบบริเวณเลี้ยงสัตวนั้น ไมนอยกวา 20 เมตร ทุกดาน เวนแตดานท่ีมีแนวเขตท่ีดินติดตอกับท่ีดิน
ของผูเลี้ยงสัตวประเภทเดียวกัน 

(3.2) อาคารและสวนประกอบ 
1. อาคารตองเปนอาคารเอกเทศและม่ันคงแข็งแรงมีลักษณะเหมาะแก

การเลี้ยงสัตวประเภทนั้น ๆ ไมมีการพักอาศัยหรือประกอบกิจการอ่ืนใด 



-4- 
 

2. พ้ืนท่ีตองเปนพ้ืนแนนทําความสะอาดงายไมเฉอะแฉะเวนแตการ
เลี้ยงสุกรพ้ืนจะตองเปนคอนกรีตและมีความลาดเอียงเพ่ือใหน้ําและสิ่งปฏิกูลไหลลงทางระบายน้ําได
โดยสะดวก 

3. หลังคาตองมีความสูงจากพ้ืนมากพอสมควรและมีชองทางใหแสง
สวางหรือแสดงแดดสองภายในอาคารอยางท่ัวถึง 

4. คอกตองมีการก้ันคอกเปนสัดสวนเหมาะสมกับจํานวนสัตวไมใหสัตว
อยูกันอยางแออัด 

5. การระบายอากาศตองจัดใหมีการระบายอากาศถายเทใหเพียงพอ 
(3.3) การสุขาภิบาลท่ัวไป 

(3.3.1) การระบายน้ํา 
(1) รางระบายน้ํา ตองจัดใหมีรางระบายน้ําโดยรอบตัวอาคาร ใหมี

ความลาดเอียงเพียงพอใหน้ําไหลไดสะดวก 
(2) น้ําท้ิงตองมีการบําบัดกอนระบายลงสูทางระบายน้ําแหลงน้ํา

สาธารณะหรือในท่ีเอกชน 
(3.3.2) การกําจัดมูลสัตว ตองเก็บกวาดมูลสัตวเปนประจําทุกวัน 

ตองจัดใหมีท่ีกักเก็บมูลสัตวโดยเฉพาะ ไมใชสงกลิ่นเหม็นอันเปนเหตุรําคาญ และตองไมเปนเหลง
เพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค 

(1) ถามีการสุมไฟไลแมลงใหสัตวตองไมใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ
แกผูอาศัยใกลเคียง 

(2) ตองปองกันเสียงรองของสัตวไมใหเปนเหตุรําคาญแกผูอาศัย
ใกลเคียง 

(3) การเลี้ยงสัตวท่ีมีขน ตัวอาคารตองสามารถปองกันขนไมใหปลิว
ฟุงกระจายออกไปนอกสถานท่ี 

(4) ตองควบคุมดูแลไมใหสัตวออกไปทําความเสียหายแกทรัพยสิน
หรือทําความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูใกลเคียง 

(5) ตองรักษาความสะอาดท่ีเลี้ยงสัตวใหสะอาดเสมอ 
(3.3.3) การกําจัดซากสัตวใหใชวิธีการเผาหรือฝงเพ่ือปองกันการเปน

แหลงเพาะพันธุของแมลงและสัตวนําโรคและการกอเหตุรําคาญจากกลิ่นเหม็น 

 ขอ 6  ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินพบสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ 5 โดย

ไมปรากฏเจาของ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน เม่ือ

พนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปนขององคการ

บริหารสวนตําบลง้ิวราย แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอ่ืนหรือตองเสีย

คาใชจายเกินสมควร เจาพนักงานทองถ่ินจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสตัวนั้นตามควรแกกรณีกอน

ถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได เงินท่ีไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเม่ือไดหักคาใชจายในการขาย

ทอดตลาดและคาเลี้ยงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 
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ในกรณีท่ีมิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเลี้ยงดูสัตวใหแก

องคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย ตามจํานวนท่ีไดจายจริงดวย 

ในกรณีท่ีปรากฏวาสัตวท่ีเจาพนักงานทองถ่ินพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอ

ประชาชน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได 

ขอ 7 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินเพ่ือใหปฏิบัติ

หนาท่ีตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2536 ในเขตอํานาจของ

องคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องได 

ขอ 8 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

ขอ 9 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ และใหมี

อํานาจอออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

    ประกาศ ณ วันท่ี..................................................... 

 

                                          ลงชื่อ………………………………………. 

               (นายสมัชชา  ทองสิมา) 

             นายกองคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย  

 

 

                 เห็นชอบ 

 

ลงชื่อ……………………………………………. 

         (นายณัฐภัทร  เอมออน) 

 นายอําเภอนครชัยศรี 

 

 

 

 

 



 

อัตราคาธรรมเนียมการปรับและคาใชจายในการเล้ียงดูสัตว 

บัญชีทายขอบัญญัติ องคการบริหารสวนตําบลง้ิวราย 

เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕63 

ลําดับท่ี ประเภท คาธรรมเนียม บาท/ป 
 คาธรรมเนียมการปรับ  

1. ชาง คาปรับเชือกละไมเกิน 1,000.-บาท 
2. มา โค กระบือ สุกร คาปรับตัวละไมเกิน 500.-บาท 
3. แพะ แกะ ลอ ลา สุนัข คาปรับตัวละไมเกิน 200.-บาท 
4. สัตวอ่ืน ๆ คาปรับตัวละไมเกิน 100.-บาท 
 คาใชจายในการเล้ียงดูสัตว  
 คาใชจายในการเลี้ยงดูสัตวแตละชนิด หรือแตละประเภท ตามจํานวนท่ีไดจายจริง 

 


