
 หนา   ๑๓๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลพนมวังก 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบลพ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  มาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๐  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลพนมวังกโดยไดรับความชอบจากสภาองคการ

บริหารสวนตําบลพนมวังกและนายอําเภอควนขนุน  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรยีกวา  “ขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลพนมวังก  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลพนมวังกตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ขอบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก 

  (๑)  การเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวของทางราชการ 

  (๒)  การเล้ียงสัตวของผูที่ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  วาดวยการประกอบ

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลพนมวังก 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งให

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “สัตว”  หมายความวา  สัตวทุกชนิดไมวาจะเปนสัตวเล้ียงหรือสัตวปาหรือสัตวชนิดอื่น ๆ   

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การมีสัตวไวในครอบครองและดูแลเอาใจใสบํารุง

ตลอดถึงการใหอาหารเปนอาจิณ 



 หนา   ๑๓๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๐๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การสละการครอบครองสัตวหรือปลอยใหอยูนอก

สถานท่ีเล้ียงโดยปราศจากการควบคุม 

  “เจาของสัตว”  หมายความวา  ผูเปนเจาของสัตวหรือรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 

  “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือสถานที่ 

ในลักษณะอื่นท่ีใชในการควบคุมสัตวที่เล้ียง 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  เศษวัตถุ

ถุงพลาสติก  ภาชนะที่ใสอาหาร  มูลสัตวหรือ  ซากสัตว  รวมถึงส่ิงอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน  ตลาด   

ที่เล้ียงสัตว  หรือที่อื่นจากชุมชน   

ขอ ๖ เพ่ือประโยชนในการรกัษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตวใหพ้ืนท่ีในเขตอํานาจขององคการบริหาร 

สวนตําบลพนมวังกเปนเขตควบคุมการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว  ดังนี้ 

  (๑)  ชาง   (๑๐)  ไก 

  (๒)  มา   (๑๑)  สุนัข 

  (๓)  โค   (๑๒)  แมว 

  (๔)  กระบือ   (๑๓)  นก 

  (๕)  สุกร   (๑๔)  กบ 

  (๖)  แพะ   (๑๕)  จ้ิงหรีด 

  (๗)  แกะ   (๑๖)  ดวง 

  (๘)  หาน   (๑๗)  ผ้ึง 

  (๙)  เปด   (๑๘)  สัตวอื่น ๆ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 
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ขอ ๗ หามมิใหมีการเล้ียงสัตวชนิดหรือประเภทเหลานี้ในเขตพ้ืนท่ีในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลพนมวังกโดยเด็ดขาด 

  (๑)  งูทุกชนิด 

  (๒)  ปลาปรันยา 

  (๓)  สัตวดุรายตาง ๆ 

  (๔)  สัตวมีพิษรายอื่น ๆ 

  (๕)  สัตวตองหามตามกฎหมายอื่น ๆ 

ขอ ๘ ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวโดยเด็ดขาด   

  (๑)  พ้ืนที่ผังเมืองประกาศเปนเขตพาณิชยกรรม  และเขตประชากรหนาแนน 

  (๒)  พ้ืนที่ผังเมืองประกาศเปนเขตอนุรักษ  เพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย 

  (๓)  สถานที่ทองเที่ยว  

ขอ ๙ การเล้ียงนอกเขตพ้ืนที่ท่ีระบุไวในขอ  ๘  นั้น  สามารถกระทําไดแตหามมิใหปลอยสัตวนั้น

ออกนอกท่ีเล้ียงสัตวและตองปฏิบัติโดยเครงครัด  ดังนี้ 

  (๑)  จํานวนสัตวตองไมมากเกินควร  ทั้งนี้  ตามองคการบริหารสวนตําบลพนมวังกกําหนด 

  (๒)  การเล้ียงสัตวตองไมกอมลภาวะและกอเหตุรําคาญ 

  (๓)  ตองไมเปนแหลงเพาะพันธุและแพรเชื้อโรคท่ีติดตอจากคนสูสัตว 

การเล้ียงสัตวดังกลาวจะตองอยูภายใตเงื่อนไขตามขอบัญญัตินี้และตามคําแนะนําของเจาหนาที่

องคการบริหารสวนตําบลพนมวังกโดยเครงครัด 

ขอ ๑๐ การเล้ียงสัตวตองปฏิบัติการภายใตมาตรการตอไปนี้ 

  (๑)  สถานที่ตั้ง 

   (๑.๑)  ตองตั้งอยูในสถานท่ีที่ไมกอเหตุรําคาญใหกับผูที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียง 

   (๑.๒)  ตองมีบริเวณเล้ียงสัตวซึ่งกั้นเปนสัดสวน  และใหอยูหางเขตทางน้ําสาธารณะ

อยางนอย  ๓๐  เมตร  ที่ดินสาธารณะหรือที่ดินตางเจาของและมีที่วางอันปราศจากหลังคา  หรือส่ิงใดปกคลุม

โดยรอบบริเวณเล้ียงสัตวนัน้ไมนอยกวา  ๕  เมตร  ทุก ๆ  ดาน  เวนแตดานที่มีแนวเขตที่ดินติดตอกับที่ดิน

ของผูเล้ียงสัตวประเภทเดียวกัน   



 หนา   ๑๔๑ 
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  (๒)  อาคารและสวนประกอบ 

   (๒.๑)  ตองเปนอาคารเอกเทศและมั่นคงแข็งแรงมีลักษณะเหมาะแกการเล้ียงสัตว

ประเภทนั้น ๆ  ไมมีการพักอาศัยหรือประกอบกิจการอื่นใด 

   (๒.๒)  พ้ืนตองเปนพ้ืนแนน  ไมเฉอะแฉะ  ทําความสะอาดงาย  เวนแตการเล้ียงสุกร

พ้ืนจะตองเปนคอนกรีตและมีความลาดเอียงเพ่ือใหน้ําและส่ิงปฏิกูลไหลลงทางระบายน้ําไดโดยสะดวก 

   (๒.๓)  หลังคาตองสูงจากพ้ืนพอสมควรและมีชองทางใหแสงสวางหรือแสงแดด

สองภายในอาคารอยางทั่วถึง 

   (๒.๔)  ตองมีการกั้นคอกอยางเปนสัดสวนเหมาะสมกับจํานวนสัตวไมใหสัตวอยู

กันอยางแออัด 

   (๒.๕)  การระบายอากาศตองถายเทไดอยางเพียงพอ 

  (๓)  การสุขาภิบาลทั่วไป 

   (๓.๑)  การระบายน้ํา 

    ๑)  ตองจัดใหมีรางระบายน้ําโดยรอบตัวอาคารใหมีความลาดเอียง

เพียงพอใหน้ําไหลไดสะดวก 

    ๒)  น้ําทิ้งตองมีการบําบัดกอนระบายลงสูทางระบายน้ํา  แหลงน้ํา

สาธารณะหรือในที่เอกชน 

   (๓.๒)  การกําจัดมูลสัตว   

    ๑)  ตองเก็บกวาดมูลสัตวเปนประจําทุกวัน   

    ๒)  ตองจัดใหมีท่ีกักเก็บมูลสัตวโดยเฉพาะไมใหสงกล่ินเหม็นอันเปนเหตุ

รําคาญ  และตองไมเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค 

   (๓.๓)  การปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ   

    ๑)  ถามีการสุมไฟไลแมลงใหสัตวตองมิใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอาศัย

ใกลเคียง 

    ๒)  ตองปองกันเสียงรองของสัตวมิใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอาศัยใกลเคียง 
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    ๓)  การเล้ียงสัตวที่มีขนตองมีการปองกันไมใหขนฟุงกระจายออกไปนอก

สถานที่ 

    ๔)  ตองควบคุมดูแลไมใหสัตวออกไปทําความเสียหายแกทรัพยสิน 

หรือสรางความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูใกลเคียง 

   (๓.๔)  การรักษาความสะอาดตองรักษาความสะอาดที่เล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ 

   (๓.๕)  การกําจัดซากสัตวใหใชวิธีการเผา  หรือฝงเพ่ือปองกันการเปนแหลง

เพาะพันธุของแมลงและแมลงนําโรค  ดังนี้ 

    ๑)  การกําจัดซากสัตวโดยการฝงตองมีเนื้อที่เพียงพอและอยูในบริเวณน้ํา

ทวมไมถึงโดยฝงซากลึกจากผิวดินไมนอยกวา  ๕๐  เซนติเมตร  ใชน้ํายาฆาเชื้อโรคที่เหมาะสมทําการราด 

หรือโรยบนสวนตาง ๆ  ของซากสัตวจนท่ัวและกลบหลุมดิน 

    ๒)  การกําจัดซากสัตวโดยการเผาตองมีสถานท่ีเผาหรือเตาเผาอยูใน

บริเวณที่เหมาะสมในการใชเผาซากจนหมด  การเผาตองไมกอใหเกิดมลพิษหรือเหตุรําคาญ 

    ๓)  สถานท่ีกําจัดซากสัตวตองหางจากบริเวณอาคาร  หรือโรงเรือน 

เล้ียงสัตว  อาคารสํานักงาน  อาคารพักอาศัย 

ขอ ๑๑ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ  ๘  

โดยไมปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนอยางนอย  ๓๐  วัน   

เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปนของ

องคการบริหารสวนตําบลพนมวังกแตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้น  หรือสัตวอื่น 

หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควรเจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้น 

ตามควรแกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได  เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหัก

คาใชจายในการขายทอดตลาดและคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 

ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแกองคการ

บริหารสวนตําบลพนมวังกตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย 
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ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวที่กลาวในวรรคหนึ่งนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน  

เจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ี

เห็นสมควรได 

กรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอที่เกี่ยวกับสัตวในเขตพ้ืนที่ตองจัดใหมีวิธีการควบคุมปองกัน 

มิให เกิดการปนเปอนของเชื้อโรคในสถานท่ีเล้ียงสัตว  ท้ังในตัวสัตว  อาหาร  น้ําใช  คนเล้ียง 

และส่ิงแวดลอมอื่น ๆ 

ขอ ๑๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลพนมวังก  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๑๓ ผู ใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ขอหนึ่ งขอใดมีความผิดตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

ขอ ๑๔ ผูประกอบการที่ไดประกอบกิจการเล้ียงสัตวตามขอ  ๖  มากอนขอบัญญัติฉบับนี้ 

ใชบังคับใชใหผูประกอบกิจการปรับปรุงกิจการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ใหแลวเสร็จภายในเวลาไมเกิน  

๑๘๐  วัน 

ขอ ๑๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพนมวังกมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกคําส่ัง  ระเบียบ  ตามที่เห็นสมควร  เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๔  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สมชาต ิ รักชุม 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลพนมวังก 
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