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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลอางทอง 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลอางทอง  วาดวยการควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมประกอบกับมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลอางทองโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลอางทอง  

และนายอําเภอเชียงคํา  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลอางทอง  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในองคการบริหารสวนตําบลอางทองตั้งแตเมื่อไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลอางทองแลวเจ็ดวัน   

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “สัตว”  หมายความวา  สัตวทุกชนิดไมวาจะเปนสัตวเล้ียง  หรือสัตวปา  หรือสัตวชนิดอื่น ๆ 

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในสถานที่เล้ียงสัตว 

    “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในลักษณะท่ีมีการปลอยใหอยูนอก

สถานที่เล้ียงสัตวรวมท้ังการสละการครอบครองสัตว   

    “สถานท่ีเล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือสถานที่ใน

ลักษณะอื่นที่มีการควบคุมของสัตวท่ีเล้ียง 

    “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 
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    “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

    “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลอางทอง 

    “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งจากรัฐมนตรี  

วาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานสวน

ทองถิ่นซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลอางทอง 

ขอ  ๕  หามมิใหมีการเล้ียงสัตวชนิดหรือประเภทเหลานี้ในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลอางทอง  

โดยเด็ดขาด  ไดแก 

          (๑)  งูพิษและงูที่อาจเกิดอันตรายแกคนและสัตวเล้ียง 

          (๒)  ปลาปรันยา 

          (๓)  คางคกไฟ 

          (๔)  สัตวดุรายตาง ๆ 

          (๕)  สัตวมีพิษรายอื่น ๆ 

          (๖)  สัตวตองหามตามกฎหมายอื่น ๆ 

ขอ  ๖  เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว  ใหพ้ืนที่ในเขตอํานาจขององคการบริหาร

สวนตําบลอางทอง  เปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังนี้   

  (๑)  ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวโดยเด็ดขาด 

    (๑.๑)  พ้ืนที่ผังเมืองประกาศเปนเขตพาณิชยกรรมและเขตประชากหนาแนน 

    (๑.๒)  พ้ืนที่ผังเมืองประกาศเปนประเภทอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย 

    (๑.๓)  สถานที่ทองเที่ยว 

    (๑.๔)  วัด  โรงเรียน  สถานท่ีราชการ 

    (๑.๕)  สถานที่ที่ไมใชตนเองเปนกรรมสิทธิ์  ยกเวนไดรับอนุญาตจากเจาของกรรมสิทธิ์ 
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  (๒)  ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวเกินจํานวนที่กําหนด  ดังนี้ 

           (๒.๑)  พ้ืนที่นอกจากที่ระบุในขอ  (๑)  เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภท

ดังตอไปนี้เกินจํานวนดังนี้ 

               (๒.๑.๑)  ชาง  มา  ไมเกิน  ๑  ตัว 

                (๒.๑.๒)  สุกร  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุนัข  ประเภทละไมเกิน  ๕  ตัว 

                (๒.๑.๓)  เปด  ไก  นก  หาน  ประเภทละไมเกิน  ๒๕  ตัว 

                (๒.๑.๔)  จํานวนสัตว อ่ืนนอกจาก  (๑.๑.๑) - (๑.๑.๓)  ตองไดรับ 

ความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

                (๒.๑.๕)  การเล้ียงสัตวตองไมกอมลภาวะและเหตุรําคาญ 

                (๒.๑.๖)  ตองไมเปนแหลงเพาะพันธุและแพรเชื้อโรคท่ีติดตอจากสัตวสูคน 

  (๓) ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตที่การเล้ียงหรือปลอยสัตวตองอยูภายใตมาตรการอยางใด

อยางหนึ่ง  ดังนี้ 

        (๓.๑) พ้ืนที่อยูอาศัยไมหนาแนน  เปนเขตที่การเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภท  ดังนี้ 

                (๓.๑.๑)  การเล้ียงสุกร  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุนัข  จํานวนประเภทละ

ไมเกิน  ๒๐  ตัว 

                (๓.๑.๒)  การเล้ียงไก  นก  เปด  หาน  จํานวนประเภทละไมเกิน  ๑๐๐  ตัว 

                (๓.๑.๓) สัตวอื่น ๆ นอกจากขอ  (๓.๑.๑)  และ  (๓.๑.๒)  จํานวน   

ประเภทละไมเกิน  ๑๕  ตัว 

           (๓.๒)  การเล้ียงสัตวเกินจํานวนจะตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น  

ตองมีการปฏิบัติภายใตมาตรการ  ดังนี้ 

            ๑)  สถานท่ีตั้ง 

             ๑.๑)  ตองตั้งอยูในสถานที่ที่ไมกอเหตุรําคาญใหกับผูอาศัยอยูใกลเคียง 

             ๑.๒)  ตองมีบริ เวณเล้ียงสัตวซึ่ งกั้นเปนสัดสวนและใหอยูหางเขต 

ที่ดินสาธารณะ  ทางน้ําสาธารณะหรือท่ีดินตางเจาของ  และมีท่ีวางอันปราศจากหลังคาหรือส่ิงใดปกคลุม
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โดยรอบบริเวณเล้ียงสัตวนั้นไมนอยกวา  ๒๐  เมตรทุกดาน  เวนแตดานท่ีมีแนวเขตท่ีดินติดตอกับที่ดิน 

ของผูเล้ียงสัตวประเภทเดียวกัน 

            ๒)  อาคารและสวนประกอบ 

              ๒.๑)  อาคารตองเปนอาคารเอกเทศและมั่นคงแข็งแรงมีลักษณะเหมาะ

แกการเล้ียงสัตวประเภทนั้น ๆ  ไมมีการพักอาศัยหรือประกอบกิจการอื่นใด 

              ๒.๒)  พ้ืนตองเปนพ้ืนแนนทําความสะอาดงายไมเฉอะแฉะเวนแต 

การเล้ียงสุกรพ้ืนจะตองเปนคอนกรีตและมีความลาดเอียงเพ่ือใหน้ําและส่ิงปฏิกูลไหลลงทางระบายน้ําได

โดยสะดวก 

               ๒.๓)  หลังคาตองมีความสูงจากพ้ืนมากพอสมควรและมีชองทางให 

แสงสวางหรือแสงแดดสองภายในอาคารอยางทั่วถึง 

              ๒.๔)  คอกตองมีการกั้นคอกเปนสัดสวนเหมาะสมกับจํานวนสัตวไมให

สัตวอยูกันอยางแออัด 

              ๒.๕)  การระบายอากาศตองจัดใหมีการระบายอากาศถายเทใหเพียงพอ 

            ๓)  การสุขาภิบาลทั่วไป 

              ๓.๑)  การระบายน้ํา   

               ๓.๑.๑)  รางระบายน้ําตองจัดใหมีรางระบายน้ําโดยรอบตัวอาคาร  

ใหมีความลาดเอียงเพียงพอใหน้ําไหลไดสะดวก 

                 ๓.๑.๒)  น้ําทิ้งตองมีการบําบัดกอนระบายลงสูทางระบายน้ํา

แหลงน้ําสาธารณะหรือในที่เอกชน 

              ๓.๒)  การกําจัดมูลสัตวตองเก็บกวาดมูลสัตว เปนประจําทุกวัน 

ตองจัดใหมีที่กักเก็บมูลสัตวโดยเฉพาะ  ไมใหสงกล่ินเหม็นอันเปนเหตุรําคาญ  และตองไมเปน 

แหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค   

               ๓.๒.๑)  ถามีการสุมไฟไลแมลงใหสัตวตองไมใหเกิดเหตุเดือดรอน

รําคาญแกผูอาศัยใกลเคียง 
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               ๓.๒.๒)  ตองปองกันเสียงรองของสัตวไมใหเปนเหตุรําคาญ 

แกผูอาศัยใกลเคียง 

               ๓.๒.๓)  การเล้ียงสัตวท่ีมีขน  ตัวอาคารตองสามารถปองกันขน

ไมใหปลิวฟุงกระจายออกไปนอกสถานที่ 

               ๓.๒.๔)  ตองควบคุมดูแลไมใหสัตวออกไปทําความเสียหาย 

แกทรัพยสินหรือทําความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูใกลเคียง 

               ๓.๒.๕)  ตองรักษาความสะอาดที่เล้ียงสัตวใหสะอาดเสมอ 

              ๓.๓)  การกําจัดซากสัตวใหใชวิธีการเผาหรือฝงเพ่ือปองกันการเปนแหลง

เพาะพันธุของแมลงและสัตวนําโรคและการกอเหตุรําคาญจากกล่ินเหม็น 

       ๔)  ใหเจาของสัตวเ ล้ียงในพ้ืนท่ีเขตองคการบริหารสวนตําบลอางทอง   

แจงขอมูลเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว  ประเภท  จํานวน  สถานที่เล้ียงสัตว  ไดที่องคการบริหารสวนตําบลอางทอง 

         ๔.๑)  การแจงขอมูลเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว  ผูแจงตองย่ืนแบบแจงขอมูล

การเล้ียงสัตว  พรอมเอกสาร  ดังนี้ 

          ๔.๑.๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจาของสัตวเล้ียง 

          ๔.๑.๒)  สําเนาทะเบียนบานเจาของสัตวเล้ียง 

          ๔.๑.๓)  ในกรณีเจาของสัตว เ ล้ียงไม ได เปนเจาของบาน 

หรือเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  ตองมีหนังสือยินยอมจากเจาของบานหรือเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน   

แลวแตกรณี  พรอมสําเนาบัตรประชาชนของเจาของบานหรือเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน   

          ๔.๑.๔)  หนังสือมอบอํานาจในกรณีเจาของสัตวเล้ียงไมไดมา

ดําเนินการเอง 

แบบแจงขอมูลการเล้ียงสัตว  คํารองและวิธีการแจงขอมูลการเล้ียงสัตว  ใหเปนไปตามแบบที่

องคการบริหารสวนตําบลอางทองกําหนดทายขอบัญญัตินี้   

ขอ  ๗  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ  ๖  

โดยไมปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน 

เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปนของ
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องคการบริหารสวนตําบลอางทอง  แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น 

หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควร

แกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได  เงินท่ีไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายใน 

การขายทอดตลาดและคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 

ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืนภายใน

กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งเจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแกองคการบริหาร

สวนตําบลอางทอง  ตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย 

ในกรณีท่ีปรากฏวาสัตวที่ เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันจากเปนอันตราย 

ตอประชาชนใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได 

ขอ    ๘  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลอางทอง  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ    ๙  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๑๐  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลตําบลอางทองเปนผูรักษาการใหเปนไปตาม

ขอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจตีความวินิจฉัยปญหา  กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ  เพ่ือดําเนินการ 

ใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๙  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

อนุชา  กาติ๊บ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลอางทอง 



 

แบบแจงขอมูลประกอบการเลี้ยงสัตว  ประจําป......................... 

 

เขียนท่ี..................................................................... 

วันท่ี  ..........เดือน................................พ.ศ.  ...........................   

 

๑.  ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ)  ..............................................................................................   
๑.๑  บุคคลธรรมดา  เลขประจําตัวประชาชน………………………………อายุ............ปเชื้อชาติ...................

สัญชาติ..............อยูบานเลขท่ี.........................หมูท่ี.................ชื่อบาน/หมูบาน.................................................. 
ถนน............................ตรอก/ซอย............................ตําบล..........................อําเภอ.............................................
จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย....................หมายเลขโทรศัพท.......................................... 
โทรสาร..........................โทรศัพทเคลื่อนท่ี..................................E-mail  :.…………..………................................... 

๑.๒  นิติบุคคลประเภท............................ทะเบียนเลขท่ี  สํานักงานใหญตั้งอยูเลขท่ี............................ 
หมูท่ี.....................................ชื่อบาน/หมูบาน......................................................ถนน...................................
ตรอก/ซอย.............................ตําบล..........................................................อําเภอ...........................................
จังหวัด..................................................................รหัสไปรษณีย..........................................   
หมายเลขโทรศัพท...............................โทรสาร.................................โทรศัพทเคลื่อนท่ี..................................... 
E-mail  :…………………………………………………………..………..........................................................................…   
 
 ๒.  ขาพเจามีความประสงคขอแจงขอมูลการประกอบการเลี้ยงสัตว  ดังนี้   

๒.๑  สถานท่ีประกอบกิจการการเลี้ยงสัตว  ตั้งอยูเลขท่ี..........................................หมูท่ี....................
ชื่อบาน/หมูบาน..................................ถนน.....................ตรอก/ซอย......................ตําบล..........................  
อําเภอ.............................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย...................................
หมายเลขโทรศัพท...........................โทรสาร.....................โทรศัพทเคลื่อนท่ี........................................................ 
E-mail  :………………..………..........................................................................… 

๒.๒  ชนิดและจํานวนสัตวท่ีเลี้ยง   
ประเภท/ชนิด จํานวน  (ตัว) สถานท่ีเลี้ยงสัตว หมายเหตุ 

เลขท่ี หมูท่ี 
     
     
     

 

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความท้ังหมดขางตนเปนความจริงทุกประการ   
 

   (ลงชื่อ)  ................................................ผูแจง 
    (...............................................) 
 

   (ลงชื่อ)  ................................................ผูรับแจง 

    (................................................) 


