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บันทึกหลักการและเหตุผล 
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หลักการ 
 

โดยใหมีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  เรื่อง  การควบคุมการเล้ียงหรือปลอย

สัตว พ.ศ.2561 โดยสอดคลองและเหมาะสมกับเหตุการณปจจุบัน 

 

 

เหตุผล 
 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  71   แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร

สวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมโยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับท่ี 5)               

พ.ศ.2546  ประกอบกับมาตรา  29 และมาตรา  30  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535   

องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  โดยความเห็นชอบของ สภาองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย            

และนายอําเภอแวงนอย  จึงตราขอบัญญัติข้ึน  

           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 

เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.2561 

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

 โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  วาดวยการควบคุม

การเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร      

สวนตําบล พ.ศ. 2537  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล            

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2546  ประกอบกับมาตรา  29  และมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข             

พ.ศ.2535   องคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  โดยความเห็นชอบ  จากสภาองคการบริหารสวนตําบล           

แวงนอย และนายอําเภอแวงนอย  จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้ 
 

 ขอ 1 ขอบัญญัตินี้ เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  เรื่องการควบคุม

การเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.2561” 
 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ตั้งแตวันถัดจากวัน
ประกาศ     ในราชกิจจานุเบกษา  

 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ขอบังคับ  กฎ  ระเบียบ  และคําสั่งอ่ืนใดขององคการบริหาร       
สวนตําบลแวงนอย  ในสวนท่ีไดตราแลวในขอบัญญัตินี้หรือซ่ึงขัดแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

  

  ขอ 4 ในขอบัญญัตินี้ 

 “เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  

 “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผู ซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินแตงตั้งใหเปนพนักงาน

เจาหนาท่ีตามขอบัญญัตินี้  

 “ผูไดรับแตงตั้งจากเจาหนาพนักงานทองถ่ิน ”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงาน          

สวนทองถ่ิน  ซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ สาธารณสุข พ.ศ. 2535        

ในเขตอํานาจ ขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรี                    

วาการกระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 

 “สัตวแพทย”  หมายความวา  สัตวแพทยผู ซ่ึงปฏิบัติงานในสวนราชการของรัฐและ

หมายความรวมถึงผูซ่ึงแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีสัตวแพทยในราชการสวนทองถ่ิน 

 “การเลี้ยงสัตว”  หมายความวา  การมีสัตวหรือมีสัตวเลี้ยงไวในครอบครองและดูแลเอาใจใส

บํารุงรักษาตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ 

 “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การสละการครอบครองสัตวหรือปลอยสัตวใหอยูนอก

สถานท่ีเลี้ยงสัตว  โดยปราศจากการควบคุม 

“เจาของสัตว”  หมายความรวมถึง ผูครอบครองสัตวดวย 

“สถานท่ีเลี้ยงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ท่ีขังสัตว  หรือท่ีเลี้ยงสัตวอ่ืนท่ีมี

การความคุมของเจาของสัตวไมวาจะมีขอบรั้วหรือไม 
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 ขอ 5  เพ่ือประโยชน ในการรักษาสภาวะความเปนอยู ท่ี เหมาะสมกับการดํ ารงชีพ             

ของประชาชน  ในทองถ่ินหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตวในพ้ืนท่ีจึงใหเขตองคการบริหาร

สวนตําบลแวงนอย  เปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว  ดังตอไปนี้ 

(1) สุนัข 
(2) แมว 
(3) โค 
(4) กระบือ 
(5) สุกร 
(6) ไก 
(7) เปด 
(8) สัตวอ่ืนๆ 
(9) สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา ซ่ึงไดรับอนุญาตจากกรมปาไม 

  

 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจกําหนดประเภทและชนิดสัตวท่ีตองควบคุมการเลี้ยงเพ่ิมเติม 

ท้ังนี้โดยอาจควบคุมการเลี้ยงสัตวเฉพาะในเขตทองท่ีใดทองท่ีหนึ่งหรือเต็มพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบล             

แวงนอย  
 

 ขอ 6 เพ่ือประโยชนการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบล            

แวงนอย ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตวท่ีตองควบคุม

ตามขอ 5  โดยใหมีมาตรการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

(1)  กําหนดจํานวน ประเภท และชนิดของสัตวท่ีเลี้ยง 
(2)  กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการทําทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว 
(3)  กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการปลอยสัตว 

 

ขอ 7 นอกจากการเลี้ยงสัตวตามปกติวิสัยแลว เจาของสัตวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและ

เง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

(1)จัดใหมีสถานท่ีเลี้ยงสัตวท่ีม่ันคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภท และชนิดของสัตว
โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว มีแสงสวางและการระบายอากาศท่ีเพียงพอ มีระบบการระบาย
น้ําและบําบัดของเสียท่ีเกิดข้ึนอยางถูกสุขลักษณะ 

(2) รักษาสถานท่ีเลี้ยงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ ใหถูกสุขลักษณะ  ไมปลอยใหเปนท่ีสะสม
หมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผูท่ีอยูบริเวณใกลเคียง 
(3) เม่ือสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ เพ่ือปองกัน

มิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค ท้ังนี้ โดยวิธีท่ีไมกอเหตุรําคาญจากกลิ่น ควัน และไมเปนเหตุให
เกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา 
 (4) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว 
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(5) ใหเลี้ยงสัตวภายในสถานท่ีของตน ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานท่ีเลี้ยงสัตว โดยปราศจาก
การควบคุม หากประสงคจะไปเลี้ยงในสถานท่ีอ่ืนตองไดรับอนุญาตจากเจาของสถานท่ีและตองควบคุมดูแล  
กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเลี้ยงในสถานท่ีหรือกรงท่ีบุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตวและมีปายเตือนให
ระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

(6) ไมเลี้ยงสัตวภายในสถานท่ีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 
(7) ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญตอผูอ่ืนไมกอใหเกิดมลพิษตอ

สิ่งแวดลอม 
(8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน

รวมท้ังขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
 

 ขอ  8  กรณีการเลี้ยงสัตวซ่ึงดําเนินการในลักษณะของฟารมเลี้ยงสัตว  หรือเลี้ยงสัตวเปน

จํานวนมาก  เจาของสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเง่ือนไขตาม ขอ 7  อยางเครงครัดเพ่ือการดูแลสภาพ

หรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใชเลี้ยงสัตวและตองปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรค  หรือ

เหตุรําคาญอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว  ดังนี้  

(1) การดูแลสภาพสุขลักษณะของสถานท่ีเลี้ยงสัตวตองทํารางระบายน้ํารับน้ําโสโครกไปให
พนจากท่ีนั้นโดยสะดวกและเหมาะสม 

(2) การระบายน้ําเสียตองไมใหเปนท่ีเดือดรอนแกผูใชแหลงน้ําสาธารณะ 
(3) ตองจัดใหมีระบบกักเก็บหรือบําบัดน้ําเสียใหเหมาะสม  ท้ังนี้  ตองไมทําใหเกิดกลิ่นเหม็น

จนสรางความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัยขางเคียง  
  (4) ตองทําความสะอาดกวาดลางสถานท่ีเลี้ยงสัตวใหอยูในภาวะอันดีเสมอ 

(5) ตองรักษาสถานท่ีอยาใหเปนท่ีเพาะพันธแมลงวัน  แมลงสาบ  ยุง  หรือสัตว  นําโรคอ่ืนๆ  
และตองเก็บวัสดุอุปกรณ  เครื่องใชในการเลี้ยงสัตวใหเปนระเบียบเรียบรอยเสมอ 
  (6) ตองมีท่ีรองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ  
 

 ขอ 9 หลังจากท่ีขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  ผูใดประสงคตามขอ 8 ตองไดรับความยินยอม

จากการประชาคมหมูบาน  และไดรับอนุมัติจากเจาพนักงานทองถ่ิน  

 การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้นตองปรากฏตามขอเท็จจริงวาสถานท่ีเลี้ยงสัตวนั้นเปนบริเวณท่ี

โปรงอากาศถายเทสะดวกมีตนไมใหรมเงาพอสมควร  ต้ังอยูหางจากแหลงชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีของราชการอ่ืนๆ  ในระยะเวลาท่ีไมสงผลตอสุขภาพ และไมกอ

เหตุรําคาญตอชุมชนโดยตองมีระยะหางจากสถานท่ีดังกลาวและแหลงน้ําสาธารณะในระยะ  ดังตอไปนี้  

  (1) สําหรับสถานประกอบการเลี้ยงสัตวนอยกวา  50  ตัว  ตองมีระยะหางในระยะท่ีไม
กอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง 

(2) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตวตั้งแต  50 – 500  ตัว  ตองมีระยะหางไมนอย
กวา     500  เมตร 
  (3) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตวกวา  500 – 1,000 ตัว ตองมีระยะหางไมนอย
กวา  1  กิโลเมตร 
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(4) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตวกวา  1,000  ตัวข้ึนไป ตองมีระยะหางไมนอยกวา   
2 กิโลเมตร ผูขออนุญาตดังกลาวใหยื่นคํารองตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบและเง่ือนไขท่ีกําหนดพรอมดวย
หลักฐานดังตอไปนี้อยางละ  1  ชุด 

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(2) สําเนาทะเบียนบาน 
(3) หนังสือแสดงความเปนเจาของท่ีดิน   
(4) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินเห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการ

พิจารณา  
 

ขอ 10  ในกรณีเหตุควรสงสัยวาสัตวเลี้ยงนั้นเปนโรคอันอาจเปนอันตรายแกสุขภาพของบุคคล

ท่ัวไปใหเจาของสัตว  แยก  กักกันสัตวนั้นไวตางหาก  และแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาพนักงาน

สาธารณสุขทราบ รวมถึงตองแจงใหสัตวแพทยของหนวยงานราชการทราบ  และตองปฏิบัติตามคําแนะนําโดย

เครงครัด  
 

ขอ 11  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจกําหนดการเลี้ยงสัตวการปลอยสัตว หรือหามเลี้ยงหรือ

ปลอยสัตวเฉพาะเขตการควบคุมการปลอยสัตว เฉพาะในเขตทองท่ีใดทองท่ีหนึ่ง  หรือเต็มพ้ืนท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลแวงนอย  ยกเวนการปลอยสัตวเพ่ือการกุศลตามประเพณี 
 

 ขอ 12  เจาของสัตวจะตองควบคุมดูแลสัตวและสถานท่ีเลี้ยงสัตวของตนมิของตนมิใหกอเหตุ

รําคาญแกผูอ่ืน  
 

 ขอ 13   หากเจาของสัตวปฏิบัติ ไม ถูกตองตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.2535 

กฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535   หรือขอบัญญัตินี้ หรือคําสั่ง

ของเจาพนักงานทองถ่ินท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว ใหเจาพนักงานทองถ่ินท่ีมีอํานาจสั่งให

เจาของสัตว แกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได  และถาเจาของสัตวไมแกไขหรือถาการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตวนั้น

กอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรอยแรงตอสุขภาพของประชาชน  เจาพนักงานทองถ่ิน

จะสั่งใหผูนั้นหยุดเลี้ยงสัตวทันทีเปนการชั่วคราว  จนกวาจะเปนท่ีพอใจแกเจาพนักงานทองถ่ินวาปราศจาก

อันตรายแลวก็ได สั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน  ใหกําหนดระยะเวลาท่ีจะตองปฏิบัติตามคําสั่งไวตามสมควร  
 

 ขอ 14  กรณีการเลี้ยงสัตวในสถานท่ีของเอกชนหรือทางสาธารณะ กอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ

ตอผูอ่ืน  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือแจงใหเจาของสัตวหรือผูครอบครองสถานท่ีเลี้ยง

สัตวระงับเหตุรําคาญในเวลาอันสมควร  และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุรําคาญนั้นใหรํา

บุไวในคําสั่งนั้น  
 

 ขอ 15  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.2535  และขอบัญญัตินี้ให

เจาพนักงานทองถ่ินและเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจ  ดังตอไปนี้  

(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ  หรือ
ใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือการตรวจสอบ  หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา  
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(2) เขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ในระหวางพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตกหรือในเวลา
ทําการตรวจสอบ  หรือควบคุมเพ่ือใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข           
พ.ศ.2535 ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือหรือหลักฐานท่ีเก่ียวของจากเจาของหรือผู
ครอบครองสถานท่ีนั้น  

(3) แนะนําใหเจาของสัตวปฏิบัติใหถูกตองตามขอบัญญัติ หรือตามพระราชบัญญัติผูไดรับ
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตามเง่ือนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงหรือ
ตามขอบัญญัตินี้  

(4) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ท่ีสงสัยวาไมถูกสุขลักษณะ  ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ
ประชาชน  เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปลําลายในกรณีจําเปน 

(5) เก็บหรือนําสินคาหรือสิ่งของใดๆ  ท่ีสงสัยวาไมถูกสุขลักษณะ  หรืออาจกอใหเกิดเหตุ
รําคาญ  จากอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ เปนปริมาณพอสมควรเพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบไดโดยไมตองใช
ราคา ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  พนักงานสวนทองถ่ิน  เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตามวรรค
หนึ่งในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลแวงนอย ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ได  
 

ขอ 16  ผูใดฝาผืนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจปรับไดตาม

อัตราท่ีเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาเห็นสมควร  ท้ังนี้  ตองไมเกินคาปรับตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข              

พ.ศ.2535  กําหนดไว  
 

ขอ 17  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย  มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตาม

ขอบัญญัติและอํานาจออกระเบียบขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี   17   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.2561  
 

 
                                                                            (ลงชื่อ)     หนูกาลน      นิบุญทํา    
 

                          ( นายหนูกาลน    นิบุญทํา)   

                                                                             นายกองคการบริหารสวนตําบลแวงนอย 
 
 
                     เห็นชอบ   
                                                  
  (ลงชื่อ)        ประจกัร     ไชยกิจ  
    

               ( นายประจักร     ไชยกิจ)   

                  นายอําเภอแวงนอย 
      วันท่ี  16   เดือน  สิงหาคม  2561 
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