
 หนา   ๑๖๖ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ํารอน 

เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

องคการบริหารสวนตําบลน้ํารอนโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลน้ํารอน 

และนายอําเภอเมืองเพชรบูรณ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลน้ํารอน  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลน้ํารอน  เมื่อไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  องคการบริหารสวนตําบลน้ํารอนแลวสิบหาวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญตัิ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การมีสัตวหรือมีสัตวเล้ียงไวในครอบครองและดูแล 

เอาใจใสบํารุงรักษาตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ   

  “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การสละการครอบครองสัตวหรือปลอยสัตว 

ใหอยูนอกสถานท่ีเล้ียงสัตวโดยปราศจากการควบคุม 

  “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือที่เล้ียงสัตวอื่น

ที่มีการควบคุมของเจาของสัตวไมวาจะมีขอบรั้วหรือไม 

  “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   
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  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลน้ํารอน 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนพนักงาน

เจาหนาที่ตามขอบัญญัตินี้ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “สัตวแพทย”  หมายความวา  สัตวแพทยผูซึ่งปฏิบัติงานในสวนราชการของรัฐ 

และหมายความรวมถึงผูซึ่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่สัตวแพทยในราชการสวนทองถิ่น 

ขอ ๕ เพ่ือประโยชนในการรกัษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว  ใหพ้ืนที่ในเขตอํานาจขององคการบริหาร

สวนตําบลน้ํารอน  เปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังตอไปนี้   

  (๑)  สุนัข 

  (๒)  แมว 

  (๓)  โค 

  (๔)  กระบือ 

  (๕)  สุกร 

  (๖)  ไก 

  (๗)  เปด 

  (๘)  สัตวอื่น ๆ  

  (๙)  สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา  ซึ่งไดรับอนุญาต 

จากกรมปาไมใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดประเภทและชนิดสัตวที่ตองควบคุมการเล้ียงเพ่ิมเติม

ทั้งนี้  โดยอาจควบคุมการเล้ียงสัตวเฉพาะในเขตทองท่ีใดทองที่หนึ่งหรือเต็มพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลน้ํารอน 

ขอ ๖ เพ่ือประโยชนในการควบคุมการเล้ียงหรอืปลอยสัตวในองคการบริหารสวนตาํบลน้ํารอน

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวที่ตองควบคุม 

ตามขอ  ๕  โดยใหมีมาตรการอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  กําหนดจํานวน  ประเภท  และชนิดของสัตวเล้ียง 
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  (๒)  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการทําทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว 

  (๓)  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการปลอยสัตว   

ขอ ๗ นอกจากการเล้ียงสัตว  ตามปกติวิสัยแลว  เจาของสัตวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   

  (๑)  จัดใหมีสถานที่เล้ียงสัตวท่ีมั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภทและชนิด

ของสัตวและมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ   

มีระบบการระบายน้ําและบําบัดของเสียท่ีเกิดขึ้นอยางถูกสุขลักษณะ  

  (๒)  รักษาสถานที่เล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปน

ประจําไมปลอยใหเปนที่สะสมหมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง 

  (๓)  เมื่อสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ 

เพ่ือปองกัน  มิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ท้ังนี้  โดยวิธีท่ีไมกอเหตุรําคาญจากกล่ิน   

ควันและไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา  

  (๔)  จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว  เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว 

  (๕)  ใหเล้ียงสัตวภายในสถานที่ของตน  ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานที่เล้ียงสัตว 

โดยปราศจากการควบคุมกรณีเปนสัตวดุรายจะตองเล้ียงในสถานท่ีหรือกรงท่ีบุคคลภายนอกเขาไปไมถึง 

ตัวสัตวและมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

  (๖)  ไมเล้ียงสัตวภายในสถานที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

  (๗)  ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญตอผูอื่น 

  (๘)  ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งขอบังคับ  ระเบียบและคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลน้ํารอน 

ขอ ๘ กรณีการเล้ียงสัตว  ซึ่งดําเนินการในลักษณะของฟารมเล้ียงสัตวหรือเล้ียงสัตว 

เปนจํานวนมาก  เจาของสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ  ๗  อยางเครงครัด 

เพ่ือการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชเล้ียงสัตวและตองปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือปองกัน

อันตรายจากเชื้อโรคหรือเหตุรําคาญอันเกิดจากสัตวเล้ียง  ดังนี้ 

  (๑)  การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เล้ียงสัตวตองทํารางระบายน้ํารับน้ําโสโครก 

ไปใหพนจากที่นั้นโดยสะดวกและเหมาะสม 
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  (๒)  การระบายน้ําเสียตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชแหลงน้ําสาธารณะ 

  (๓)  ตองจัดใหมีระบบกักเก็บหรือบําบัดน้ําเสียใหเหมาะสม  ท้ังนี้  ตองไมทําใหเกิด 

กล่ินเหม็นจนสรางความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัยขางเคียง 

  (๔)  ตองทําความสะอาดกวาดลางสถานท่ีเล้ียงสัตวใหอยูในภาวะอันดีเสมอ 

  (๕)  ตองรักษาสถานท่ีอยาใหเปนที่เพาะพันธแมลงวัน  แมลงสาบ  ยุงหรือสัตวนําโรคอื่น ๆ  

และตองเก็บวัสดุอุปกรณ  เครื่องใชในการเล้ียงสัตวใหเปนระเบียบเรียบรอยเสมอ 

  (๖)  ตองมีท่ีรองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

ขอ ๙ หลักจากท่ีขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  ผูใดประสงคจะเล้ียงสัตวตามขอ  ๘  ตองไดรับ

ความยินยอมจากการประชุมประชาคมในระดับหมูบานและตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้นตองปรากฏขอเท็จจริงวาสถานท่ีเล้ียงสัตวนั้นเปนบริเวณ  ท่ีโปรง

อากาศถายเทสะดวกมีตนไมใหรมเงาพอควร  ตั้งอยูหางจากแหลงชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

สถาบันศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีของราชการอื่น ๆ  ในระยะที่ไมสงผลตอสุขภาพและไมกอเหตุ

รําคาญตอชุมชนโดยตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวและแหลงน้ําสาธารณะในระยะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําหรับสถานประกอบการเล้ียงสัตวนอยกวา  ๕๐  ตัว  ตองมีระยะหางในระยะ 

ที่ไมกอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง 

  (๒)  สําหรับสถานประกอบการเล้ียงสัตว  ตั้งแต  ๕๐  -  ๕๐๐  ตัว  ตองมีระยะหาง 

ไมนอยกวา  ๕๐๐  เมตร 

  (๓)  สําหรับสถานประกอบการการเล้ียงสัตว  กวา  ๕๐๐  -  ๑,๐๐๐  ตัว  ตองมี

ระยะหางไมนอยกวา  ๑  กิโลเมตร    

  (๔)  สําหรับสถานประกอบการเล้ียงสัตว  กวา  ๑,๐๐๐  ตัวขึ้นไป  ตองมีระยะหาง 

ไมนอยกวา  ๒  กิโลเมตร 

ผูขออนุญาตดังกลาว  ใหย่ืนคํารองขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบและเงื่อนไขท่ีกําหนด

พรอมดวยหลักฐานดังตอไปนี้อยางละ  ๑  ชุด 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  หนังสือแสดงความเปนเจาของท่ีดิน 
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  (๔)  เอกสารหรือหลักฐานอื่นใดที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม  

เพ่ือประกอบการพิจารณา 

ขอ ๑๐ ในกรณีมีเหตุควรสงสัยวาสัตว เ ล้ียงเปนโรคอันอาจเปนอันตรายแก สุขภาพ 

ของบุคคลท่ัวไปใหเจาของสัตว  แยก  กักกันสัตวนั้นไวตางหาก  และแจงใหเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือเจาพนักงานสาธารณสุขทราบ  รวมถึงตองแจงให สัตวแพทยของหนวยงานราชการทราบ   

และตองปฏิบัติตามคําแนะนําโดยเครงครัด 

ขอ ๑๑ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดการเล้ียงหรือปลอยสัตวหรือหามเล้ียงสัตว 

หรือปลอยสัตวเฉพาะเขตควบคุมการปลอยสัตว  เฉพาะในเขตทองที่ใดทองที่หนึ่งหรือเต็มพ้ืนที่องคการ

บริหารสวนตําบลน้ํารอน  ยกเวนปลอยสัตวเพ่ือการกุศลตามประเพณี 

ขอ ๑๒ เจาของสัตวจะตองควบคุมดูแลสัตวและสถานที่เล้ียงสัตวของตนมิใหกอเหตุรําคาญ 

แกผูอื่น 

ขอ ๑๓ หากเจาของสัตวปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้ 

หรือคําส่ังของเจาพนกังานทองถิ่นที่กําหนดไวเกี่ยวกับการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ที่มีอํานาจส่ังใหเจาของสัตวแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองไดและเจาของสัตวไมแกไขหรือถาการเล้ียงสัตว

หรือปลอยสัตวนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังใหผูนั้นหยุดเล้ียงสัตวทันทีเปนการชั่วคราว  จนกวาจะเปนท่ี

พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ไดคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  ใหกําหนด

ระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตามคําส่ังไวตามสมควร 

ขอ ๑๔ กรณีการเล้ียงสัตวในสถานท่ีของเอกชนหรือทางสาธารณะ  กอใหเกิดเหตุเดือดรอน

รําคาญตอผูอ่ืน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของสัตวหรือผูครอบครอง

สถานท่ีเล้ียงสัตวระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันควรและถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพ่ือระงับ 

เหตุรําคาญนั้นหรือสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตใหระบุไวในคําส่ังนั้น 

ขอ ๑๕ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

และขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๗๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   เมษายน   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๑)  มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริงหรือทําคําชี้แจงเปน

หนังสือหรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

  (๒)  เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก

หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมเพ่ือใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือหรือหลักฐานท่ี

เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีนั้น 

  (๓)  แนะนําใหเจาของสัตวปฏิบัติใหถูกตองตามขอบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติ 

ผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง

การแจงหรือตามขอบัญญัตินี้ 

  (๔)  ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพประชาชน   

เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 

  (๕)  เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใด ๆ  ที่สงสัยวาไมถูกสุขลักษณะหรืออาจกอใหเกิด

เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เปนปริมาณพอสมควร  เพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบไดโดย

ไมตองใชราคา 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  พนักงานสวนทองถิ่น  เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ี 

ตามวรรคหนึ่งในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลน้ํารอน  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๑๖ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๑๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลน้ํารอนเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๔  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

นนทวรรณ  จงจิตร 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลน้ํารอน 


