
 
 

 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 

พ.ศ. 2561 

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

หลักการ 
 
  ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
 
 

เหตุผล 
 

เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น 
หรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว์ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง ซึ่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ให้กระท าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 
ประกอบมาตรา  29  และมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การบริหารส่วน      
ต าบลจอมบึง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง และนายอ าเภอจอมบึงจึงตรา        
ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า“ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561” 
  ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ หรือ
ซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 

“สัตว์” หมายความว่า สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ป่า หรือสัตว์ชนิดอื่นๆ 
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยง

สัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว์ 
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืนที่ใช้

ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง 
“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
  ข้อ 5  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนใน
ท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พ้ืนที่ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง  
เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังนี้ 

  (1) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์บางประเภท ช้าง ม้า โค กระบือ สุกร 
แพะ แกะ สุนัข หรือสัตว์อ่ืนๆ โดยเด็ดขาด 

(1.1) สถานที่ราชการในการดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง เช่น ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(1.2) สถานที่ราชการหรือหน่วยงานราชการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง เช่น 
โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น 

(1.3) บริเวณถนน ทางสาธารณะทุกสาย บริเวณแหล่งน้ าสาธารณะทุกสาย 



 
 (2) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตที่การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใด

อย่างหนึ่งดังนี้  
       (2.1) ส าหรับการเลี้ยงสัตว์น้อยกว่า 50 ตัว ต้องมีระยะห่างในระยะที่ไม่ก่อให้เกิดความ

ร าคาญต่อชุมชุนใกล้เคียง 
       (2.2) ส าหรับการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ 50 – 500 ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 50 เมตร 
       (2.3) ส าหรับการเลี้ยงสัตว์ กว่า 500 – 1,000 ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 

กิโลเมตร 
       (2.4) ส าหรับการเลี้ยงสัตว์กว่า 1,000 ตัวขึ้นไป ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 

กิโลเมตร 
       (2.5) ก าหนดให้เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ห้ามปล่อยสัตว์หรือเลี้ยงสัตว์บนถนน

สาธารณะและถนนในหมู่บ้าน 
   (3) นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์ยังต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
       (3.1) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภท และชนิด

ของสัตว์และมีขนาดเพียงพอต่อการด ารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบาย
น้ า และบ าบัดของเสียที่เกิดข้ึนอย่างถูกสุขลักษณะ 

        (3.2) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็น
ประจ าไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมกไหม้จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

        (3.3) เมื่อสัตว์ตายลงเจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพ่ือ
ป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพราะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็นเหตุให้
เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ า 

        (3.4) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิด
จากสัตว์ 

        (3.5) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ โดย
ปราศจากการควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์และมีป้าย
เตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 

        (3.6) ไม่เลี้ยงสัตว์ในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
 (3.7) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุร าคาญต่อผู้อ่ืน 

        (3.8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามข้อแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง 
   ข้อ 6 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ 5 โดยไม่
ปรากฏเจ้าของ  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้นก าหนดแล้วยัง
ไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพ่ือรับสัตว์คืนให้สัตว์นั้นตกเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง แต่ถ้า
การกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืนหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะ
จัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือขาย
ทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 
   ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล
จอมบึง ตามจ านวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 



 
   ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้  
 

  ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 44 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง ในเรื่อง
ใดหรือทุกเรื่องก็ได ้
  ข้อ 8 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
  ข้อ 9  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่    
  
 
      (ลงชื่อ) 
                     (นายชาญชัย  ใช่รุ่งเรือง) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอมบึง   
 

     เห็นชอบ 
 
 

(ลงชื่อ) 
             (นายเสกสรร  ถนอมกิตติ) 
                  นายอ าเภอจอมบึง 
 
 


