
 หนา   ๑๓๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มนีาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองกอมเกาะ 

เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญตัิองคการบริหารสวนตาํบลหนองกอมเกาะ  วาดวยการควบคุม

การเล้ียงหรือปลอยสัตว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลละองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๐  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลหนองกอมเกาะโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร 

สวนตําบลหนองกอมเกาะและนายอําเภอเมือง  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้ เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองกอมเกาะ   

เรื่อง  การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองกอมเกาะตั้งแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในสถานที่เล้ียงสัตว 

  “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในลักษณะที่มีการปลอยใหอยูนอก

สถานที่เล้ียงสัตว  รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว 

  “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือสถานที่ใน

ลักษณะอื่นที่ใชในการควบคุมสัตวท่ีเล้ียง 

  “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 



 หนา   ๑๓๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มนีาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

  “เจาพนักงานทองถิน่”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองกอมเกาะ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้ ง 

จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ เพ่ือประโยชนในการรกัษาสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ในทองถิ่น  หรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว  ใหพ้ืนที่ในเขตอํานาจขององคการบริหาร

สวนตําบลหนองกอมเกาะ  เปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังนี้   

  (๑)  ปลา 

  (๒)  มา 

  (๓)  ลา  ลอ 

  (๔)  โค 

  (๕)  กระบือ 

  (๖)  สุกร 

  (๗)  แพะ 

  (๘)  กบ 

  (๙)  กวาง 

  (๑๐)  หาน 

  (๑๑)  เปด 

  (๑๒)  ไก 

  (๑๓)  สุนัข 

  (๑๔)  แมว 

  (๑๕)  ง ู

  (๑๖)  จระเข 

  (๑๗)  นก 



 หนา   ๑๔๐ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มนีาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๑๘)  สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาซึ่งไดรับอนุญาตจาก 

กรมปาไม 

  (๑๙)  สัตวที่เปนพาหะนําโรคหรือมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยหรือเปนอันตราย 

ตอประชาชนตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดประเภทและชนิดสัตวท่ีตองควบคุมการเล้ียงเพ่ิมเติม  

ทั้งนี้  โดยอาจควบคุมการเล้ียงเฉพาะในเขตทองที่หนึ่งหรือเต็มพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลหนองกอมเกาะ 

ขอ ๖ หามเล้ียงหรือปลอยสัตวตามขอ  ๕  ในพ้ืนท่ีซึ่งเปนที่หรือทางสาธารณะ  เชน   

ถนนสาธารณะทุกสาย  หรือทางเดินรถไปบริเวณสถานท่ีราชการทุกแหง  บริเวณแมน้ําทุกสาย  เปนตน 

ขอ ๗ นอกจากการเล้ียงสัตวตามปกติวิสัยแลว  เจาของสัตวจะตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) จัดใหมีสถานที่เล้ียงสัตวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภทและชนิด

ของสัตวและขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ   

มีระบบการระบายน้ําที่ถูกสุขลักษณะ  และมีระบบบําบัดของเสียท่ีเกิดขึ้นอยางถูกสุขลักษณะ 

  (๒) รักษาสถานที่เล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ   

  (๓) กําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ 

  (๔) จัดใหมีการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคในสัตว  เพ่ือปองกันโรคติดตอจากสัตวมาสูคน

โดยสัตวแพทย 

  (๕) ใหเล้ียงสัตวภายในสถานท่ีของตน 

  (๖) ไมเล้ียงสัตวในสถานท่ีที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

  (๗) ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือรําคาญตอผูอื่น 

  (๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น

รวมทั้งขอบังคับ  ระเบียบและคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลหนองกอมเกาะ   

ขอ ๘ กรณีการเล้ียงสัตว  ซึ่งดําเนินการในลักษณะของฟารมเล้ียงสัตว  หรือเล้ียงสัตว 

เปนจํานวนมาก  เจาของสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ  ๗  อยางเครงครัด   

เพ่ือการดูแลสุขภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ใชเล้ียงสัตว  และตองปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือปองกัน

อันตรายจากเชื้อโรคหรือเหตุรําคาญอันเกิดจากสัตวเล้ียง  ดังนี้ 
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  (๑) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่ เ ล้ียงสัตวตองทํารางระบายน้ํา   

รับน้ําโสโครกไปใหพนจากท่ีนั้น  โดยสะดวกและเหมาะสม 

  (๒) การระบายน้ําเสียตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชแหลงน้ําสาธารณะ 

  (๓) ตองจัดใหมีระบบกักเก็บหรือบําบัดน้ําเสียใหเหมาะสม  ท้ังนี้  ตองไมทําใหเกิด

กล่ินเหม็นสรางความเดือดรอนรําคาญแกผูอาศัยขางเคียง 

  (๔) ตองทําความสะอาดกวาดลางสถานที่เล้ียงสัตวใหเปนระเบียบเรียบรอยเสมอ 

  (๕) ตองรักษาสถานที่อยาใหเปนที่เพาะพันธแมลงวัน  แมลงสาบ  ยุง  หรือสัตว 

นําโรคอื่น ๆ  และตองเก็บวัสดุอุปกรณ  เครื่องใชในการเล้ียงสัตวใหเปนระเบียบเรียบรอยเสมอ 

  (๖) ตองมีท่ีรองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

ขอ ๙ หลังจากขอบัญญัตินี้มีผลบังคับ  ใหผูใดประสงคจะเล้ียงตามขอ  ๘  ตองไดรับ 

ความยินยอมจากการประชุมประชาคมหมูบาน  และไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้นตองปรากฏขอเท็จจริงวาสถานที่เล้ียงนั้นเปนบริเวณที่โปรง   

อากาศถายเทสะดวก  มีตนไมใหรมเงาพอสมควร  ตั้งอยูหางจากแหลงชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีของราชการอื่น ๆ  ในระยะที่ไมสงผลตอสุขภาพ   

และไมกอเหตุรําคาญตอชุมชน  โดยตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาว  และแหลงน้ําสาธารณะในระยะ  

ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําหรับสถานที่ประกอบการเล้ียงสัตวนอยกวา  ๕๐  ตัว  ตองมีระยะหางในระยะ

ที่ไมกอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง 

  (๒) สําหรับสถานที่ประกอบการเล้ียงสัตวตั้งแต  ๕๐ - ๕๐๐  ตัว  ตองมีระยะหาง 

ไมนอยกวา  ๕๐  เมตร   

  (๓) สําหรับสถานประกอบการเล้ียงสัตวตั้งแต  ๕๐๐ - ๑,๐๐๐  ตัว  ตองมีระยะหาง

ไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร 

  (๔) สําหรับสถานประกอบการเล้ียงสัตวตั้งแต  ๑,๐๐๐  ตัวขึ้นไป  ตองมีระยะหาง 

ไมนอยกวา  ๒๐๐  เมตร 
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ผูขออนุญาตดังกลาวใหย่ืนคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบและเงื่อนไขท่ีกําหนด 

พรอมดวยหลักฐาน  ดังตอไปนี้  อยางละ  ๑  ชุด 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓) หนังสือแสดงความเปนเจาของท่ีดิน 

  (๔) เอกสารหรือหลักฐานย่ืนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรเรียกเ พ่ิมเติม   

เพ่ือประกอบการพิจารณา 

ขอ ๑๐ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาสัตวที่เล้ียงนั้นเปนโรค  อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ

ของบุคคลท่ัวไป  ใหเจาของสัตวแยกหรือกักสัตวนั้นไวตางหาก  และแจงใหเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือเจาพนักงานสาธารณสุขทราบ  และตองปฏิบัติตามคําแนะนําโดยเครงครัด 

ขอ ๑๑ ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่น  ผู ท่ี ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือเจาพนักงานสาธารณสุขพบสัตวตามขอ  ๕  โดยไมปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นผูท่ีไดรับ

มอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  มีอํานาจจับสัตวและนําสัตวไปกักไว 

ที่ สํ าหรับสัตวที่ เจ าพนักงานทองถิ่น จัดไว เปนเวลาอย างนอยสามสิบวัน  หรือกรณี สัตวนั้ น   

อาจเปนอันตรายตอประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควร   

ในระหวางการจับสัตว  หากสัตววิ่งหนี  หรือเกิดอุบัติเหตุอื่นใดก็ตาม  หากเปนเหตุท่ีโดยพฤติการณ 

ตองเกิดขึ้น  และเจาพนักงานทองถิ่นไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว  ทางองคการบริหารสวนตําบล

หนองกอมเกาะไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ  ทั้งส้ิน 

กรณีตามวรรคหนึ่ง  ถาความเสียหายเกิดขึ้นตอบุคคลที่สาม  อันเนื่องมาจากการกระทําดังกลาว  

บุคคลที่สามยอมมีสิทธิเรยีกรองคาเสียหายได  โดยองคการบริหารสวนตําบลหนองกอมเกาะจะพิจารณาไล

เบี้ยความผิดตามขอเท็จจริง   

ขอ ๑๒ เมื่อไดจับสัตวกักไวตามความในขอ  ๑๑  เจาพนักงานทองถิ่นจะปดประกาศแจงให

เจาของทราบและใหมารับสัตวคืนไปภายในสิบหาวันนับตั้งแตวันที่ไดจับสัตวมากักไวโดยประกาศไว   

ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองกอมเกาะหรือที่เปดเผย  เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใด 

มาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปนขององคการบริหารสวนตําบลหนองกอมเกาะ   



 หนา   ๑๔๓ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มนีาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๑๓ แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่นหรือตองเสีย

คาใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนัน้ตามควรแกกรณีกอนถึง

กําหนดเวลาดังกลาวก็ได  เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขายทอดตลาด

และคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตวท่ีจําหนายไป 

กรณีสัตวนั้นตายหรือเจ็บปวยหรือไมสมควรจําหนายตอไป  หรือเปนโรคติดตอท่ีอาจเปนอันตราย 

แกสัตวอื่น ๆ  หรือเมื่อสัตวแพทยหรือปศุสัตวอําเภอไดตรวจสอบและใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรแลว   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได 

ขอ ๑๔ สัตวใดที่เจาพนักงาทองถิ่นกักไว  ในกรณีท่ีมิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว 

ตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับขอรับสัตวคืนภายในกําหนดเวลาตามขอ  ๑๒  เจาของสัตวตอง 

เปนผูเสียคาเล้ียงดูตามจํานวนที่เจาพนักงานทองถิ่นไดจายไปจริง 

ขอ ๑๕ หากเจาของสัตวปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือคําส่ังของเจาพนกังานทองถิ่นที่กําหนดไวเกี่ยวกับการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว  ใหเจาพนักงานทองถิ่น  

มีอํานาจส่ังใหเจาของสัตวแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได  และถาเจาของสัตวไมแกไขหรือถาการเล้ียงสัตว

หรือปลอยสัตวนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  นอกจากจะตองระวางโทษปรับตามขอบัญญัตินี้แลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจจับสัตว  

และนําสัตวไปไวในที่สําหรับกักสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  หรือเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังใหผูนั้น

หยุดเล้ียงสัตวทันที  เปนการชั่วคราวจนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ได   

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง  ใหกําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตามคําส่ังไว

ตามสมควรแตตองไมนอยกวาเจ็ดวนัเวนแตเปนกรณีมีคําส่ังใหหยุดดําเนินการทันที 

ขอ  ๑๖  กรณีการเล้ียงสัตวในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะกอใหเกิดเหตุเดือดรอน

รําคาญตอผูอื่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของสัตว  หรือผูครอบครอง

สถานที่เล้ียงสัตว  ระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันควร  และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพ่ือระงับ

เหตุรําคาญนั้น  หรือสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญนั้น  หรือสมควรกําหนดวิธีการ 

เพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญขึ้นอีกในอนาคตใหระบุไวในคําส่ังนั้น 

ขอ ๑๗ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

และขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๔๔ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   มนีาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจง 

เปนหนังสือหรือใหสงเอกสารเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

  (๒) เขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก

หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบ  หรือควบคุมเพ่ือใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  หรือตามพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือหรือหลักฐาน 

ที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้น 

  (๓) แนะนําใหเจาของสัตวปฏิบัติใหถูกตองตามขอบัญญัติหรือตามพระราชบัญญัติ  

ผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง

การแจงหรือตามขอบัญญัตินี้ 

  (๔) ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน  

เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพ่ือไปทําลายในกรณีจําเปน 

  (๕) เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใด ๆ  ที่สงสัยวาไมถูกสุขลักษณะ  หรืออาจ

กอใหเกิดเหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  เปนปริมาณพอสมควร  เ พ่ือเปนตัวอยาง 

ในการตรวจสอบไดโดยไมตองใชราคา   

ขอ ๑๘ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ 

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลหนองกอมเกาะ  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ ๑๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองกอมเกาะเปนผูรักษาการใหเปนไปตาม

ขอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  มถินุายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อุดร  บญุจันทร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองกอมเกาะ 


