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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลช่างเค่ิง 
เร่ือง   การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลช่างเคิ่ง  ว่าด้วยการควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลช่างเคิ่ง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
ฉบับที่  ๕  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
องค์การบริหารส่วนตําบลช่างเค่ิ งโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลช่างเค่ิ ง 
และนายอําเภอแม่แจ่ม  จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลช่างเคิ่ง  เร่ือง  การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลช่างเค่ิงตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  เร่ือง  การควบคุมการเล้ียงสัตว์ 
หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

บรรดาข้อบัญญัติ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขดัหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
  “สัตว์”  หมายความว่าสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าหรือสัตว์ชนิดอื่น ๆ   
    “การเลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  กรรมวิธีหรือวิธีการท่ีจะดูแลให้สัตว์นั้นเจริญเติบโต

และมีชีวิตอยู่ได้เพื่อไว้ขายหรือการค้าหรือเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือเป็นงานอดิเรกการมีสัตว์ไว้ 
ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่บํารุงรักษา  ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 
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    “การปล่อยสัตว์”  หมายความว่า  การสละการครอบครองสัตว์  หรือปล่อยให้อยู่นอก
สถานที่เลี้ยงสัตว์โดยปราศจากการควบคุม 

    “เจ้าของสัตว์”  หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
    “สถานที่เลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  คอกสัตว์  กรงสัตว์  ที่ขังสัตว์  หรือสถานที่ 

ในลักษณะอื่นที่มีการควบคุมของเจ้าของสัตว์ 
  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน 

และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้   
  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอื่นใด 

ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
  “มูลฝอย”  หมายความว่า  เศษกระดาษ  เศษผ้า  เศษอาหาร  เศษสินค้า  ถุงพลาสติก  

ภาชนะท่ีใส่อาหาร  มูลสัตว์หรือ  ซากสัตว์  รวมถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาดที่เลี้ยงสัตว์หรือ 
ที่อื่นจากชุมชน 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลช่างเค่ิง 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรี  

ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
  “ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงาน 

ส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลช่างเค่ิง 

ข้อ ๕ ห้ามมิให้มีการเลี้ยงสัตว์ชนิดหรือประเภทเหล่านี้ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลช่างเค่ิง
โดยเด็ดขาดได้แก่ 

  (๑)  งูพิษและงูที่อาจเกิดอันตรายแก่คนและสัตว์เลี้ยง 
  (๒)  ปลาปิรันยา 
  (๓)  คางคกไฟ 
  (๔)  สัตว์ดุร้ายต่าง ๆ   
  (๕)  สัตว์มีพิษร้ายอื่น ๆ   
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  (๖)  สัตว์ต้องห้ามตามกฎหมายอื่น ๆ   
ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์  ให้พื้นที่ในเขตอํานาจขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลช่างเค่ิงเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  ดังนี้   

  (๖.๑)  ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์โดยเด็ดขาด 
   ๑.  พื้นที่ผังเมืองประกาศเป็นเขตพาณิชย์กรรมและเขตประชากรหนาแน่น 
   ๒ .   ผืนที่ ผั ง เ มืองประกาศเป็นประเภทอนุ รักษ์ เพื่ อส่ ง เส ริมเอกลักษณ์

ศิลปวัฒนธรรมไทย 
   ๓.  สถานที่ท่องเที่ยว 
   ๔.  วัด  โรงเรียน  สถานที่ราชการ 
  (๖.๒)  ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เกินจํานวนที่กําหนด  ดังนี้ 
     ๑.  พื้นที่นอกจากที่ระบุใน  (๖.๑)  และในเขตชุมชน  ห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

ประเภทดังต่อไปนี้เกินจํานวน  ดังนี้ 
   (๑)  ช้าง  ม้า  ไม่เกิน  ๑  ตัว 
   (๒)  สุกร  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุนัข  ประเภทละ  ไม่เกิน  ๓  ตัว 
   (๓)  เป็ด  ไก่  นก  ห่าน  ประเภทละ  ไม่เกิน  ๒๐  ตัว 
   (๔ )   จํานวนสัตว์อื่นนอกจาก  (๑)  -  (๓)  ต้องได้ รับความเห็นชอบ 

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
   (๕)  การเลี้ยงสัตว์ต้องไม่ก่อมลภาวะและเหตุรําคาญ 
   (๖)  ต้องไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแพร่เชื้อโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน 
  (๖.๓)  ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใด

อย่างหน่ึง  ดังนี้ 
   (๑)  พื้นที่อ ยู่อาศัยไม่หนาแน่น  หรือห่างจากชุมชน  เกิน  ๕๐๐  เมตร   

เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ประเภท  ดังนี้ 
   ก.  การเลี้ยงสุกร  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุนัข จํานวนไม่เกิน  ๒๐  ตัว 
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   ข.  การเลี้ยงไก่  นก  เป็ด  ห่าน    จํานวนไม่เกิน  ๕๐  ตัว 
   ค.  สัตว์อื่น ๆ  นอกจาก  ข้อ  ก.  และ  ข.   จํานวนไม่เกิน  ๕  ตัว 
   (๒)  พื้นที่อ ยู่อาศัยไม่หนาแน่น  หรือห่างจากชุมชน  เกิน  ๑  กิโลเมตร   

เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ประเภท  ดงันี้ 
   ก.  การเลี้ยงสุกร  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุนัข จํานวนไม่เกิน  ๑๐๐  ตัว 
   ข.  การเลี้ยงไก่  นก  เป็ด  ห่าน   จํานวนไม่เกิน  ๕๐๐  ตัว 
   ค.  สัตว์อื่น ๆ  นอกจาก  ข้อ  ก.  และ  ข. จํานวนไม่เกิน  ๑๐  ตัว 

ต้องมีการปฏิบัติภายใต้มาตรการ  ดังนี้ 
๑.  สถานที่ตั้ง 
 (๑)  ต้องตั้งอยู่ในสถานที่ที่ไม่ก่อเหตุรําคาญให้กับผู้อาศัยอยู่ใกล้เคียง 
 (๒)  ต้องมีบริเวณเลี้ยงสัตว์ซึ่งก้ันเป็นสัดส่วนและให้อยู่ห่างเขตที่ดินสาธารณะ  ทางนํ้า

สาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของ  และมีที่ว่างอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งใดปกคลุมโดยรอบบริเวณเลี้ยงสัตว์
นั้นไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตรทุกด้าน  เว้นแต่ด้านที่มีแนวเขตที่ดินติดต่อกับที่ดินของผู้เลี้ยงสัตว์ประเภท
เดียวกัน 

๒.  อาคารและส่วนประกอบ 
 (๑)  อาคารต้องเป็นอาคารเอกเทศและม่ันคงแข็งแรงมีลักษณะเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์

ประเภทน้ัน ๆ  ไม่มีการพักอาศัยหรือประกอบกิจการอื่นใด 
 (๒)  พื้นต้องเป็นพื้นแน่นทําความสะอาดง่ายไม่เฉอะแฉะเว้นแต่การเลี้ยงสุกรพื้นจะต้องเป็น

คอนกรีตและมีความลาดเอียงเพื่อให้น้ําและสิ่งปฏิกูลไหลลงทางระบายน้ําได้โดยสะดวก 
 (๓)  หลังคาต้องมีความสูงจากพื้นมากพอสมควรและมีช่องทางให้แสงสว่างหรือแสงแดด

ส่องภายในอาคารอย่างทั่วถึง 
 (๔)  คอกต้องมีการก้ันคอกเป็นสัดส่วนเหมาะสมกับจํานวนสัตว์ไม่ให้สัตว์อยู่กันอย่างแออัด 
 (๕)  การระบายอากาศต้องจัดให้มีการระบายอากาศถ่ายเทให้เพียงพอ 
๓.  การสุขาภิบาลทั่วไป 
 (๑)  การระบายน้ํา   
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   (๑.๑)  รางระบายน้ํา  ต้องจัดให้มีรางระบายน้ําโดยรอบตัวอาคารให้มีความลาดเอียง
เพียงพอให้น้ําไหลได้สะดวก 

   (๑.๒)  น้ําทิ้งต้องมีการบําบัดก่อนระบายลงสู่ทางระบายน้ําแหล่งน้ําสาธารณะ 
หรือในที่เอกชน 

 (๒)  การกําจัดมูลสัตว์  ต้องเก็บกวาดมูลสัตว์เป็นประจําทุกวัน  ต้องจัดให้มีที่กักเก็บมูลสัตว์
โดยเฉพาะ  ไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นอันเป็นเหตุรําคาญ  และต้องไม่เป็นแหล่งเพาะพันธ์แมลงหรือสัตว์นําโรค   

   (๒.๑)  ถ้ามีการสุมไฟไล่แมลงให้สัตว์ต้องไม่ให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อาศัยใกล้เคียง 
   (๒.๒)  ต้องป้องกันเสียงร้องของสัตว์ไม่ให้เป็นเหตุรําคาญแก่ผู้อาศัยใกล้เคียง 
   (๒.๓)  การเลี้ยงสัตว์ที่มีขน  ตัวอาคารต้องสามารถป้องกันขนไม่ให้ปลิวฟุ้ง

กระจายออกไปนอกสถานที่ 
   (๒.๔)  ต้องควบคุมดูแลไม่ให้สัตว์ออกไปทําความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือ 

ทําความเดือดร้อนรําคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง 
   (๒.๕)  ต้องรักษาความสะอาดที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดเสมอ 
๔.  การกําจัดซากสัตว์ให้ใช้วิธีการเผาหรือฝังเพื่อป้องกันการเป็นแหล่งเพาะพันธ์ของแมลง 

และสัตว์นําโรคและการก่อเหตุรําคาญจากกลิ่นเหม็น 
ข้อ ๗ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ  ๖  

โดยไม่ปรากฏเจ้าของ  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน  
เม่ือพ้นกําหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืนให้สัตว์นั้นตกเป็นของ
องค์การบริหารส่วนตําบลช่างเค่ิง  แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้น  หรือสัตว์อื่น 
หรือต้องเสียค่าใช่จ่ายเกินสมควร  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควร
แก่กรณีก่อนถึงกําหนดเวลาดังกล่าวก็ได้  เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาด  เม่ือได้หักค่าใช้จ่าย 
ในการขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วใหเ้ก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 

ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสําหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลช่างเค่ิง  ตามจํานวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 
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ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันจากเป็นอันตราย 
ต่อประชาชนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 

ข้อ ๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลช่างเค่ิงในเร่ืองใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 

ข้อ ๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ ๑๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตําบลช่างเค่ิงเป็นผู้ รักษาการให้เป็นไปตาม 
ข้อบัญญัตินี้และให้มีอํานาจออก  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
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