
 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลบานตาล 

เรื่อง การควบคุมการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

 

หลักการ 

 เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗ มาตรา ๒๐ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ 

มาตรา ๕๘ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ 

(พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

 

เหตุผล 

 ตามมาตรา ๖๗ (๒) (๓) (๗) แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 

แกไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีรักษาความสะอาดของถนน 

ทางเดิน ท่ีสาธารณะ กําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ และมีหนาท่ีคุมครอง ดูแล และ

รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงมีความจําเปนตองออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือบังคับ

ใชตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตาล 

เรื่อง  การควบคุมการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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

 โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตาล วาดวยการควบคุมการเลี้ยง

ปลอยสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานตาล 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประกอบมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลบานตาล โดยความ

เห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานตาลและนายอําเภอบําเหน็จณรงค จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้ เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตาล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง

หรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๖๕” 

 ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 ขอ ๓ ใหยกเลิก  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานตาล เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอย

สัตว พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

 “การเลี้ยงสัตว” หมายความวา การมีสัตวไวในครอบครองและดูแลเอาใจใสบํารุงรักษาตลอดจนให

อาหารเปนอาจิณ 

 “การปลอยสัตว” หมายความวา การสละการครอบครองสัตว หรือปลอยใหอยูนอกสถานท่ีเลี้ยงสัตว

โดยปราศจากการควบคุม 

 “เจาของสัตว” หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 

 “สถานท่ีเลี้ยงสัตว” หมายความวา คอกสัตว กรงสัตว ท่ีขังสัตว หรือสถานท่ีในลักษณะอ่ืนท่ีมีการ

ควบคุมของเจาของสัตว 

 “ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใชเปนของเอกชนและประชาชนสามารถใช

ประโยชนหรือใชสัญจรได 

 “เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลบานตาล 

 ขอ ๕ ใหองคการบริหารสวนตําบลบานตาล เปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวดังตอไปนี้ 

(๑) สุนัข 

(๒) แมว 

 



 

-๒- 

 

(๓) ชาง 

(๔) โค 

(๕) กระบือ 

(๖) แพะ, แกะ 

(๗) นก 

(๘) ไก 

(๙) เปด, หาน 

(๑๐) สุกร 

(๑๑) สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาซ่ึงไดรับอนุญาตจากกรมปาไม 

 ขอ ๖ หามทําการเลี้ยงหรือปลอยสัตวท่ีตองควบคุมตามขอ ๕ ในท่ีหรือทางสาธารณะในเขต 

องคการบริหารสวนตําบลบานตาลโดยเด็ดขาด  

ความในวรรคหนึ่ง ไมใชบังคับแกการเลี้ยงสัตว ดังตอไปนี้ 

(๑) เพ่ือการรักษาโรคเจ็บปวยหรือสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของสัตว 

(๒) เพ่ือกิจกรรมใด ๆ ท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานตาล ประกาศกําหนดพ้ืนท่ีสวนหนึ่ง 

สวนใดใหเลี้ยงโดยมีกําหนดระยะเวลาท่ีแนนอนเปนการเฉพาะ 

(๓) เพ่ือการยายถ่ินท่ีอยูของเจาของสัตว 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการปลอยสัตว เพ่ือการกุศลหรือจารีตประเพณีโดยไดรับอนุญาต 

จากองคการบริหารสวนตําบลบานตาล หรือเพ่ือในพระราชพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนาตามประกาศของทาง

ราชการ 

 ขอ ๗ เพ่ือประโยชนการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานตาล ให

นายกองคการบริหารสวนตําบลบานตาล มีอํานาจออกประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตวท่ีตอง

ควบคุมตามขอ ๕ โดยใหมีมาตรการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดจํานวน ประเภท และชนิดของสัตวท่ีเลี้ยง 

(๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการทําทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว 

(๓) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการปลอยสัตวตามขอ ๖ 

ขอ ๘ นอกจากการเลี้ยงสัตวตามปกติวิสัยแลว เจาของสัตวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและ 

เง่ือนไข ดังตอไปนี้ 



 

-๓- 

 

(๑) จัดใหมีสถานท่ีเลี้ยงสัตวท่ีม่ันคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภท และชนิดของสัตว 

โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว มีแสงสวางและการระบายอากาศท่ีเพียงพอ มีระบบการระบายน้ํา

และกําจัดสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

(๒) รักษาสถานท่ีเลี้ยงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปนประจําไม 

ปลอยใหเปนท่ีสะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผูท่ีอยูบริเวณใกลเคียง 

(๓) เม่ือสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ เพ่ือปองกัน 

มิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค ท้ังนี้ โดยวิธีท่ีไมกอเหตุรําคาญจากกลิ่น ควัน และไมเปนเหตุใหเกิด

การปนเปอนของแหลงน้ํา 

(๔) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว 

(๕) ใหเลี้ยงสัตวภายในสถานท่ีของตน ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานท่ีเลี้ยงสัตว โดยปราศจาก 

การควบคุม กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเลี้ยงในสถานท่ีหรือกรงท่ีบุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตวและมีปายเตือน

ใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

(๖) ไมเลี้ยงสัตวภายในสถานท่ีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 

(๗) ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญตอผูอ่ืน 

(๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ินรวมท้ัง 

ขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลบานตาล 

 ขอ ๙ ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินพบสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ ๖ โดยไม

ปรากฏเจาของ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจกักสัตวดังกลาวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน เม่ือพนกําหนดแลว

ยังไมมีผูใดแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืน ใหสัตวนั้นตกเปนขององคการบริหารสวนตําบลบานตาล 

แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอ่ืนหรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร เจาพนักงาน

ทองถ่ินจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามควรแกกรณีกอนถึงกําหนดดังกลาวก็ได เงินท่ีไดจากการขายหรือ

ทอดตลาดเม่ือไดหักคาใชจายในการขายทอดตลาดและคาเลี้ยงดูสัตวแลวใหองคการบริหารสวนตําบลบานตาลเก็บ

รักษาไวแทนสัตว 

 ในกรณีท่ีมิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืนภายใน

กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเลี้ยงดูสัตวใหแกองคการบริหารสวน

ตําบลบานตาล ตามจํานวนท่ีไดจายจริงดวย 

 



 

-๔- 

 

 ในกรณีท่ีปรากฏวาสัตวท่ีเจาพนักงานทองถ่ินพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชนให

เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได 

 ขอ ๑๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานตาล เปนผูรักษาการขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออก

ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี           

 

 

           (นายสุนทร  อุเทนสุต) 

     นายกองคการบริหารสวนตําบลบานตาล 

 

 

  เห็นชอบ 

 

            (นางสาวออยใจ  คําบุญเรือง) 

              นายอําเภอบําเหน็จณรงค 


