
 
 
 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคยีน   

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 



 
หลักการ 

ให้มขี้อบัญญัติวา่ด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสัตว์ 

เหตุผล 

               เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น

หรอืเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  ซึ่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ ให้กระท าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อบัญญัติองค์การบรหิารส่วนต าบลหลุ่งตะเคยีน   

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  ว่าด้วยการ

ควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสัตว์ 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มบีทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคล  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วน

ต าบลหลุ่งตะเคียน  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  และ นายอ าเภอหว้ย

แถลง จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังตอ่ไปนี ้ 

  ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  เรื่อง การ

ควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓ ” 

  ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  ตั้งแต่เมื่อได้

ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  แล้วเจ็ดวัน (หรือตามที่ได้

ประกาศ(ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตต าบลหลุ่งตะเคียน  เมื่อพ้นก าหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ประกาศไว้

โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  เป็นต้นไป) 

                   ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ  หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน

ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรอืแย้งกับข้อบัญญัตินี ้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

  ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 

                             “สัตว์”  หมายความว่าสัตว์ทุกชนิดไม่วา่จะเป็นสัตว์เลีย้งหรอืสัตว์ป่าหรอืสัตว์ชนิดอื่นๆ 

    “การเลีย้งสัตว์” หมายความว่า กรรมวิธีหรือวธิีการที่จะดูแลให้สัตว์นั้นเจริญเติบโต

และมีชีวติอยู่ได้เพื่อไว้ขายหรอืการค้าหรือเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรอืเป็นงานอดิเรกการมสีัตว์ไว้ในครอบครอง

และดูแลเอาใจใส่บ ารุงรักษา ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจณิ 

    “การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ หรือปล่อยให้อยู่นอก

สถานที่เลี้ยงสัตว์โดยปราศจากการควบคุม 

    “เจ้าของสัตว”์ หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 

    “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ใน

ลักษณะอื่นที่มกีารควบคุมของเจา้ของสัตว์ 

   “ที่หรอืทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรอืทางซึ่งมใิช่เป็นของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรอืใช้สัญจรได้  

 

 



 

                              “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่ง

เป็นสิ่งโสโครกหรอืมีกลิ่นเหม็น 

   “มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก 

ภาชนะที่ใส่อาหาร  มูลสัตว์หรอื  ซากสัตว์  รวมถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาดที่เลี้ยงสัตวห์รือที่อื่น

จากชุมชน 

                              “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน                                

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแตง่ตัง้จากรัฐมนตรี  วา่การกระทรวง

สาธารณสุขใหป้ฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

              “ผูไ้ด้รับแต่งตัง้จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ขา้ราชการหรอืพนักงาน

ส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจา้พนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.

๒๕๓๕ ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน   

                   ข้อ ๕ ห้ามมิให้มกีารเลีย้งสัตว์ชนิดหรอืประเภทเหล่านีใ้นเขตพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบล

หลุ่งตะเคียน  โดยเด็ดขาดได้แก่ 

                                     (๑) งูพิษและงูที่อาจเกิดอันตรายแก่คนและสัตว์เลี้ยง 

                                     (๒) ปลาปิรันยา 

                                     (๓) คางคกไฟ 

                                     (๔) สัตว์ดุรา้ยต่างๆ 

                                     (๕) สัตว์มีพิษร้ายอื่นๆ 

                                     (๖) สัตว์ต้องหา้มตามกฎหมายอื่นๆ 

  ข้อ ๖ เพือ่ประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนใน

ท้องถิ่นหรอืเพื่อป้องกันอันตรายจากเชือ้โรคที่เกิดจากสัตว์ ใหพ้ืน้ที่ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหลุ่งตะเคียน  เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสัตว์ดังนี้  

  (๖.๑) ให้พื้นที่ตอ่ไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรอืปล่อยสัตว์โดยเด็ดขาด 

๑. พืน้ที่ผังเมืองประกาศเป็นเขตพาณชิย์กรรมและเขตประชากรหนาแน่น 

๒. ผนืที่ผังเมืองประกาศเป็นประเภทอนุรักษ์เพื่อสง่เสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

๓. สถานที่ท่องเที่ยว 

๔. วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ 

 

 

 

 

 

   (๖.๒) ให้พื้นที่ต่อไปนีเ้ป็นเขตห้ามเลี้ยงหรอืปล่อยสัตว์เกินจ านวนที่ก าหนดดังนี้ 



                            ๑. พื้นที่นอกจากที่ระบุในข้อ (๖.๑) หา้มเลี้ยงหรอืปล่อยสัตว์ประเภทดังตอ่ไปนีเ้กิน

จ านวนดังนี้ 

                                   (๑)   ช้างม้า  ไม่เกิน    ๑      ตัว 

                                 (๒)  สุกร โค กระบือ แพะ แกะ สุนัข แมว  ประเภทละ ไม่เกิน   ๕   ตัว 

                                 (๓)  เป็ด ไก่ นก  หา่น  ประเภทละ ไม่เกิน  ๕๐  ตัว 

                                 (๔)  จ านวนสัตว์อื่นนอกจาก (๑)-(๓) ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น 

                                  (๕) การเลีย้งสัตว์ตอ้งไม่ก่อมลภาวะและเหตุร าคาญ 

                                 (๖) ต้องไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแพร่เชื้อโรคที่ตดิต่อจากสัตว์สู่คน 

                      (6.3)ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใดอย่าง

หนึ่ง  ดังนี้ 

                        (1)พืน้ที่อยู่อาศัยไม่หนาแนน่ หรอืเป็นเขตทีก่ารเลีย้งหรอืปล่อยสัตว์ประเภทดังนี้ 

                                      ก.การเลี้ยงสุกร โค กระบือ แพะ แกะ สุนัข แมว จ านวนไม่เกิน  ๑๕ ตัว 

                                      ข.การเลีย้งไก่ นก เป็ด หา่น                   จ านวนไม่เกิน  ๒๐ ตัว 

                                      ค. สัตว์อื่นๆนอกจาก ข้อ กและข             จ านวนไม่เกิน   ๕    ตัว 

ต้องมีการปฏิบัติภายใต้มาตรการดังนี้ 

            ๑. สถานที่ตั้ง 

                ๑. ต้องตั้งอยู่ในสถานที่ที่ไม่ก่อเหตุร าคาญให้กับผูอ้าศัยอยู่ใกล้เคียง 

                ๒. ต้องมีบริเวณเลี้ยงสัตว์ซึ่งกั้นเป็นสัดส่วนและให้อยู่ห่างเขตที่ดินสาธารณะ ทางน้ าสาธารณะ

หรือที่ดินต่างเจ้าของ และมีที่ว่างอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งใดปกคลุมโดยรอบบริเวณเลี้ยงสัตว์นั้นไม่น้อย

กว่า ๒๐ เมตรทุกด้าน เว้นแตด่้านที่มีแนวเขตที่ดนิติดตอ่กับที่ดนิของผู้เลีย้งสัตว์ประเภทเดียวกัน 

            ๒. อาคารและสว่นประกอบ 

                 ๑. อาคารต้องเป็นอาคารเอกเทศและมั่นคงแข็งแรงมีลักษณะเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์ประเภท

นั้นๆ ไม่มกีารพักอาศัยหรอืประกอบกิจการอื่นใด 

                 ๒. พื้นต้องเป็นพื้นแน่นท าความสะอาดง่ายไม่เฉอะแฉะเว้นแต่การเลี้ยงสุกรพื้นจะต้องเป็น

คอนกรีตและมีความลาดเอียงเพื่อใหน้้ าและสิ่งปฏิกูลไหลลงทางระบายน้ าได้โดยสะดวก 

                  ๓. หลังคาต้องมีความสูงจากพื้นมากพอสมควรและมีช่องทางให้แสงสว่างหรือแสงแดดส่อง

ภายในอาคารอย่างทั่วถึง 

                  ๔. คอกต้องมีการกั้นคอกเป็นสัดส่วนเหมาะสมกับจ านวนสัตว์ไม่ให้สัตว์อยู่กันอย่างแออัด 

                  ๕. การระบายอากาศต้องจัดให้มกีารระบายอากาศถ่ายเทให้เพียงพอ 

 

 

 

             ๓. การสุขาภบิาลทั่วไป 



                      ๓.๑  การระบายน้ า  

                     (๑)  รางระบายน้ า ต้องจัดให้มีรางระบายน้ าโดยรอบตัวอาคาร ให้มีความลาดเอียงเพียงพอ

ให้น้ าไหลได้สะดวก 

                     (๒) น้ าทิง้ตอ้งมกีารบ าบัดก่อนระบายลงสู่ทางระบายน้ าแหล่งน้ าสาธารณะหรอืในที่เอกชน 

                      ๓.๒ การก าจัดมูลสัตว์ ต้องเก็บกวาดมูลสัตว์เป็นประจ าทุกวัน ต้องจัดให้มีที่กักเก็บมูลสัตว์

โดยเฉพาะ ไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นอันเป็นเหตุร าคาญ และต้องไม่เป็นแหล่งเพาะพันธ์แมลงหรอืสัตว์น าโรค  

                   ๑. ถ้ามีการสุมไฟไล่แมลงให้สัตวต์้องไม่ให้เกิดเหตุเดือดรอ้นร าคาญแก่ผูอ้าศัยใกล้เคียง 

                   ๒. ต้องป้องกันเสียงรอ้งของสัตว์ไม่ให้เป็นเหตุร าคาญแก่ผู้อาศัยใกล้เคียง 

                   ๓. การเลี้ยงสัตว์ที่มีขน ตัวอาคารต้องสามารถป้องกันขนไม่ให้ปลิวฟุ้งกระจายออกไปนอก

สถานที่ 

                  ๔. ต้องควบคุมดูแลไม่ให้สัตว์ออกไปท าความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือท าความเดือดร้อน

ร าคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง 

                  ๕. ต้องรักษาความสะอาดที่เลีย้งสัตว์ให้สะอาดเสมอ 

                  ๓.๓ การก าจัดซากสัตว์ให้ใชว้ิธีการเผาหรอืฝังเพื่อป้องกันการเป็นแหลง่เพาะพันธ์ของแมลง

และสัตว์น าโรคและการก่อเหตุร าคาญจากกลิ่นเหม็น 

                 ข้อ ๗ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรอืทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ 6 โดย

ไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจา้พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวันเมื่อพ้น

ก าหนดแล้วยังไม่มผีูใ้ดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืนใหส้ัตว์นั้นตกเป็นขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่นหรอืต้องเสียค่าใช่

จา่ยเกินสมควร เจา้พนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นัน้ตามควรแก่กรณีก่อนถึง

ก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด

และค่าเลีย้งดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 

                 ในกรณีที่มไิด้มีการขายหรอืขายทอดตลาดตามวรรคหนึ่งและเจา้ของสัตว์มาขอรับสัตว์คนื

ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งเจ้าของสัตว์ตอ้งเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่องค์การ

บริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  ตามจ านวนที่ได้จา่ยจริงด้วย 

                   ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันจากเป็นอันตรายต่อ

ประชาชนให้เจา้พนักงานท้องถิ่นมอี านาจท าลายหรอืจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 

 ข้อ ๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอี านาจแตง่ตั้งขา้ราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติหนา้ที่

ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแหง่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอ านาจขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  ในเรื่องใดหรอืทุกเรื่องก็ได้ 

 ข้อ ๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ( บทก าหนดโทษ มาตรา ๒๙ คือ โทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

ตามมาตรา ๗๓ วรรคสอง ) 

 



 ข้อ ๑๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหลุ่งตะเคียน    เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม

ข้อบัญญัตินี้ และให้มอี านาจออก ระเบียบ ประกาศ หรอืค าสัง่เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

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

 

 

        (ลงช่ือ) 

                                      ( นายซ้อน  กองศร ี) 

                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน   

        เห็นชอบ 

 

(ลงช่ือ) 

        ( นายเดชฤทธิ์  ถิตย์ฉาย ) 

            นายอ าเภอหว้ยแถลง 

วันที่................................................... 

                                                                                                       


