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การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

กรณีข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 

 นางสาวฉายจิต ทองแหยม 
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข 

  ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุขได้มีการจัดท าข้อมูลสถานการณ์การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
ของเทศบาลและองคการบริหารสวนต าบลทั่วประเทศ พบว่ามีการออกขอบัญญัติทองถิ่นจ านวน 6,751 แหง 
(รอยละ 96.64 จากขอมูลที่รวบรวมไดจ านวน 6,986 แหง) และในส่วนของเทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบลทั่วประเทศ ได้ออกข้อบัญญัติของควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ จ านวน 1,834 แห่ง (ร้อยละ 
27.17) ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นน้อยมากเมื่อเทียบกับจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งประเทศ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นกฎหมายที่กระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ทางด้านการ
สาธารณสุขโดยการควบคุมดูแลกิจกรรมและกิจการต่าง ๆ ในชุมชนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ให้อ านาจแก่สภาท้องถิ่นสามารถออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นเพ่ือควบคุมดูแลกิจกรรมและกิจการต่าง ๆ ได้แก่ 1) การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 2) การควบคุม
การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 3) กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 4) ตลาด 5) สถานที่จ าหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร 6) การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งข้อบัญญัติท้องถิ่นจะมีผลบังคับแก่
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีท้องถิ่นนั้นทุกคน และกรณีการออกข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อย
สัตว์นั้นเพื่อจะรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนและป้องกันอันตรายจากเชื้อ
โรคที่เกิดจากสัตว์ โดยพิจารณาเห็นว่าสัตว์เลี้ยงทุกชนิดที่คนเราน ามาเลี้ยงในสถานที่หรือแบบปล่อยอาจมี
ปัญหาต่อผู้เลี้ยง ชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้ เช่น เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะน าโรคได้ เป็นแหล่งของการ
แพร่เชื้อโรคจากสัตว์ไปสู่คน เช่น เชื้อไวรัส โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ แอนแทรกซ์ โรคพิษสุนัขบ้า โรคอ่ืน ๆ 
รวมทั้งกรณีอันตรายที่เกิดจากถูกสัตว์กัดท าร้าย นอกจากนั้นยังอาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ เช่น กลิ่นเหม็นของ
มูลสัตว์ เสียงรบกวนจากการล้างคอกสัตว์ เป็นต้น ดังนั้น กฎหมายจึงก าหนดให้มีการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือ
ปล่อยสัตว์ โดยให้อ านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เพ่ือก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ได้ ทั้งในเรื่องประเภทของสัตว์ที่ห้ามเลี้ยง กรรมวิธีการเลี้ยง การป้องกันเหตุร าคาญ และการ
ปล่อยสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะด้วย ความรู้ที่น ามาใช้ ประกอบด้วย ความรู้ด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ได้แก่ การที่ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกมาใช้บังคับจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้
นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ แต่ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดคือเนื้อหาสาระของข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น ผู้ยกร่างจึง
จ าเป็นต้องค านึงหลักพ้ืนฐานในยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น และน ามาใช้ในการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นของ
ตนเองเพ่ือให้ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีจัดท าขึ้นนั้นจะได้ไปใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หลัก
พ้ืนฐานในการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นส าหรับผู้ยกร่างควรปฏิบัติมี  เช่น ศึกษาหลักการของเรื่องที่จะตรา
ข้อบัญญัติท้องถิ่นบังคับใช้ ,ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะตราข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น โดยค านึงถึง
สิ่งต่าง ๆ ที่ส าคัญ สภาพของข้อบัญญัติท้องถิ่นปัจจุบันเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ข้อเท็จจริงของปัญหาหรือ
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ข้อบกพร่องดังกล่าว เป็นต้น ,ก าหนดโครงสร้างและรูปแบบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น  ,ศึกษาเปรียบเทียบ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นในลักษณะเดียวกันเพ่ือเป็นตัวอย่าง หรือถ้อยค าที่ใช้ต้องมีความชัดเจน เป็นภาษาที่เข้าใจได้
ง่ายโดยถูกต้องตามหลักภาษาไทย เพ่ือให้ทุกคนเข้าใจได้ โดยมีขั้นตอนของการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังนี้ 
1. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบที่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 2.มีการรวบรวมและวิเคราะห์
สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือกฎหมายให้ครอบคลุมกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบพร้อมทั้ง
ทบทวนกฎหมายที่เก่ียวข้อง 3. พิจารณาอ านาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในการออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามประเด็นปัญหาส าคัญของพ้ืนที่ 4. เสนอให้ความเห็นชอบในการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
5.แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิน่ 6.ด าเนินการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 7. รับฟังความคิดเห็น
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วม  
8. พิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น และ 9.การลงนามเห็นชอบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ส่วนความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นการควบคุมการเลี้ยงสัตว์
และปล่อยสัตว์ ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมวด 6 การควบคุมการเลี้ยง
สัตว์หรือปล่อยสัตว์ ให้อ านาจราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ตาม “มาตรา 29 เพ่ือประโยชน์
ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจาก
เชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด
ของพ้ืนที่ในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้ กฎหมายและคู่มือ
หนังสือที่น ามาใช้เป็นตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น มีดังนี้ 

1. ตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
 พ.ศ. 2535 

2. คู่มือแบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
4. คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

Standard Operating Procedure ( SOP)  
 การร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบยกร่างข้อบัญญัติต้องมีทักษะของการเขียนและการ

เรียบเรียงข้อความในรูปแบบของกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับที่ก ากับหรือควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในสังคมและ
ของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ใช้อ านาจรัฐ ด้วยถ้อยค าที่ถูกต้อง มีความชัดเจนและสามารถสื่อความหมายของกฎเกณฑ์
หรือข้อบังคับนั้นให้บุคคลทุกคนในสังคมเข้าใจเช่นเดียวกันตามเจตนารมณ์กับผู้ยกร่างกฎหมาย และที่ส าคัญ
จะต้องค านึงถึงบริบทและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ด้วย จากประสบการณ์ตรวจร่างข้อบัญญัติหรือตอบข้อหารือที่
ผ่านมาพบข้อสังเกตในข้อบัญญัติ หมวด 6 ที่อาจท าให้การบังคับใช้ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น หากไม่ระบุประเภท
สัตว์และขอบเขตพ้ืนที่ในการเลี้ยงสัตว์ให้ชัดเจนอาจมีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายได้ เช่นก าหนดว่า  
“ห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ทุกชนิด” กรณีเช่นนี้จะไม่สามารถเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ชนิดใดได้เลยในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นต้น  

**************************************** 
 

 แหล่งข้อมูลอ้างอิง :      
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

           คู่มือตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 
2535 พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด, 2561), 
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คู่มือแบบการร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พิมพ์
ครั้งที่ 1 (ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 

คู่มือตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม พิมพ์ครั้งที่ 1 (ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชฎักสวนสุนันทา) 

คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
Standard Operating Procedure ( SOP) ,พิมพ์ครั้งที่ 1 (โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จ ากัด) 
 
 
 
 
 


