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ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 

 
 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว  ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2550 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหาร
ส่วนต าบลช าผักแพว  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว  และนายอ าเภอแก่งคอย จึงตรา
ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2560” 

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว  นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 
 ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 
 “การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์  
 “การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการ
สละการครอบครองสัตว์ 

“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืนที่ ใช้ในการควบคุม
สัตว์ที่เลี้ยง 

“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้

ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว   
“เ จ้ า พนั ก ง านส าธ า รณสุ ข ” หมายคว ามว่ า  เ จ้ า พนั ก ง านซึ่ ง ไ ด้ รั บก า ร แต่ ง ตั้ ง จ า ก 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
 ข้อ 5 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือ
เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พ้ืนที่ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว  เป็นเขต
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ดังนี้  
 (1) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์โดยเด็ดขาด 

1.1) ที่หรือทางสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว   
1.2) สถานที่ราชการ 
1.3) สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ 



1.4) ตลาด 
 
 (2) ให้สัตว์ดังต่อไปนี้เป็นสัตว์ที่ต้องมีการควบคุมการเลี้ยง  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว   

2.1) ช้าง 
2.2) ม้า 
2.3) โค 
2.4) กระบือ 
2.5) สุกร 
2.6) แพะ 
2.7) แกะ 
2.8) ห่าน 
2.9) เป็ด 
2.10) ไก ่
2.11) สุนัข 
2.12) แมว 
 

 (3) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น สถานที่เลี้ยง
สัตว์เอกชน  กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง ให้เป็นเขตการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อย
สัตว์ประเภทของกิจการนั้นๆ และต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  และได้รับอนุญาตจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว  ซึ่งการเลี้ยงสัตว์ให้เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้   

3.1) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสัตว์โดยมี
ขนาดเพียงพอ มีระบบการระบายน้ าและก าจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 

3.๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจ าไม่ปล่อยให้
เป็นที่สะสมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

3.๓) เมื่อสัตว์ตายลง เจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพ่ือป้องกันมิให้
เป็นแหล่งเพาะพันธ์แมลงหรือสัตว์น าโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็นเหตุให้เกิดการ
ปนเปื้อนของแหล่งน้ า 

3.๔) จัดให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว์ 
3.๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์โดย

ปราศจากการควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์และมีป้าย
เตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 

3.๖) ไม่น าสัตว์เลี้ยงออกมานอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน เว้นแต่เฉพาะเพ่ือการเคลื่อนย้ายสัตว์และได้
ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

3.๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือร าคาญแก่ผู้อ่ืน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
3.๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้ง

ข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว   



 ข้อ 6 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ 5 โดยไม่ปรากฏเจ้าของ 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้นก าหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดง
หลักฐานการเป็นเจ้าของเพ่ือรับสัตว์คืนให้สัตว์นั้นตกเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว  แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้
อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืนหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือ
ขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้    เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้
หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 
  ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลช า
ผักแพว  ตามจ านวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 
  ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้  
 ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 
44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว  
ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้  
 ข้อ 8 ผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560  
 ข้อ 9 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพวรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่ 11   เดือนเมษายน  พ.ศ. 2562 
  
 
 
      (ลงชื่อ) 
 
                       (นายสนม    โสป่าสัก) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
 
 
 

               เห็นชอบ 
 
(ลงชื่อ) 
             (นายดุรงค์ฤทธิ์  ศิริวัฒนพันธ์) 
                  นายอ าเภอแก่งคอย 
 
 
 
 
 



 
* อัตราค่าธรรมเนียมการปรับและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสัตว์ 

ท้ายข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕62 

 
ล าดับที่ ประเภท ค่าธรรมเนียม บาท/ปี 

 

1 

ค่าธรรมเนียมการปรับ 

ช้าง 

 

1,000 บาท 

2 ม้า โค กระบือ สุกร ค่าปรับตัวละไม่เกิน 500 บาท 

3 แพะ แกะ ล่อ ลา สุนัข ค่าปรับตัวละไม่เกิน 200 บาท 

4 สัตว์อ่ืน ๆ ค่าปรับตัวละไม่เกิน 100 บาท 

 ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสัตว์ 

ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสัตว์แต่ละชนิด หรือแต่ละประเภท 

 

 ตามจ านวนที่ได้จ่ายจริง 

 
 

 


