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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว  วาดวยการควบคุม

การเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวเสียใหมใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แก ไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลปางตาไวโดยความเห็นชอบของสภาองคการ

บริหารสวนตําบลปางตาไวและนายอําเภอปางศิลาทอง  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลปางตาไวตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว  วาดวยการควบคุมการเล้ียงสัตว

หรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ  ๔  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ 

หรือที่มีกําหนดไวแลวในขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในสถานที่เล้ียงสัตว 

  “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในลักษณะท่ีมีการปลอยใหอยูนอก

สถานที่เล้ียงสัตว  รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว 

  “สถานท่ีเล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือสถานที่ใน

ลักษณะอื่นที่ใชในการควบคุมสัตวที่เล้ียง 

  “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 
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  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือสัญจรได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลปางตาไว 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๖  เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว  ใหพ้ืนที่ในเขตอํานาจขององคการบริหาร

สวนตําบลปางตาไวเปนเขตควบคุมการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว  ดังนี้ 

  (๑) ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวโดยเด็ดขาด 

    (๑.๑)  พ้ืนที่ผังเมืองประกาศเปนเขตพาณิชยกรรมและเขตประชากรหนาแนน 

เปนเขตหามเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวประเภท  ชาง  มา  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  ไก  เปด  หาน  นก  ฯลฯ  

โดยเด็ดขาด 

    (๑.๒)  พ้ืนที่ ผังเมืองประกาศเปนประเภทอนุรักษเ พ่ือสง เสริมเอกลักษณ

ศิลปวัฒนธรรมไทย  เปนเขตหามเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวประเภท  ชาง  มา  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  

สุกร  ไก  เปด  หาน  นก  ฯลฯ  โดยเด็ดขาด 

    (๑.๓)  ที่หรือทางสาธารณะเปนเขตหามเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวประเภท  ชาง  มา  

โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  ไก  เปด  หาน  นก  ฯลฯ  โดยเด็ดขาด 

    (๑.๔)  สถานท่ีทองเท่ียวเปนเขตหามเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวประเภท  ชาง  มา  

โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  ไก  เปด  หาน  นก  ฯลฯ  โดยเด็ดขาด 

  (๒) ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวเกินจํานวนที่กําหนด  ดังนี้ 

    พ้ืนที่นอกจากท่ีระบุในขอ  ๖  (๑)  และเปนพ้ืนท่ีอาศัยอยูหนาแนน  หามเล้ียง 

หรือปลอยสัตวประเภทดังตอไปนี้เกินจํานวน  ดังนี้ 

    (๒.๑)  ชาง  มา  เกินจํานวน  ๑  ตัว 

    (๒.๒)  สุกร  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุนัข  แมว  เกินจํานวน  ๕  ตัว 

    (๒.๓)  เปด  ไก  นก  หาน  เกินจํานวน  ๒๐  ตัว 
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    (๒.๔)  จํานวนสัตวอื่นนอกจาก  (๒.๑)  –  (๒.๓)  ตองไดรับความเห็นชอบจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

    (๒.๕)  การเล้ียงสัตวตองไมกอมลภาวะและเหตุรําคาญ 

    (๒.๖)  ตองไมเปนแหลงเพาะพันธุและแพรเชื้อโรคท่ีติดตอจากสัตวสูคน 

  (๓) ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตท่ีการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวตองอยูภายใตมาตรการ 

อยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

พ้ืนที่นอกจากที่ระบุในขอ  ๖  (๑)  และเปนพ้ืนที่ทําเลเล้ียงสัตว  หรือตามทองไร  ทองนา 

เปนเขตที่การเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวประเภท  ชาง  มา  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  เปด  ไก  นก  

หาน  ฯลฯ  ท้ังนี้  ตองไมสรางความเดือดรอนหรือเกิดเหตุรําคาญแกผูอื่นที่ปลูกพืชทางเศรษฐกิจ 

ขอ  ๗  ผูเล้ียงสัตวตองมีการปฏิบัติภายใตมาตรการ  ดังนี้ 

  (๑)  สถานที่ตั้ง 

    (๑.๑)  ตองตั้งอยูในสถานที่ที่ไมกอเหตุรําคาญใหกับผูอาศัยอยูบริเวณใกลเคียง 

    (๑.๒)  ตองมีบริเวณเล้ียงสัตวซึ่งกั้นเปนสัดสวนและใหอยูหางเขตที่ดินสาธารณะ  

ทางน้ําสาธารณะหรือท่ีดินตางเจาของ  และมีท่ีวางอันปราศจากหลังคาหรือส่ิงใดปกคลุมโดยรอบบริเวณ

เล้ียงสัตวนั้นไมนอยกวา  ๒๐  เมตรทุกดาน  เวนแตดานที่มีแนวเขตที่ดินติดตอกับที่ดินของผูเล้ียงสัตว

ประเภทเดียวกัน 

  (๒) อาคารและสวนประกอบ 

    (๒.๑)  อาคารตองเปนอาคารเอกเทศและมั่นคงแข็งแรงมีลักษณะเหมาะสมแก 

การเล้ียงสัตวประเภทนั้น ๆ  ไมมีการพักอาศัยหรือประกอบกิจการอื่นใด 

    (๒.๒)  พ้ืนที่ตองเปนพ้ืนแนนทําความสะอาดงายไมเฉอะแฉะ  เวนแตการเล้ียงสุกร    

พ้ืนจะตองเปนคอนกรีตและมีความลาดเอียงเพ่ือใหน้ําและส่ิงปฏิกูลไหลลงทางระบายน้ําไดโดยสะดวก 

    (๒.๓)  หลังคาตองมีความสูงจากพ้ืนมากพอสมควรและมีชองทางใหแสงสวาง 

หรือแสงแดดสองภายในอาคารอยางทั่วถึง 

    (๒.๔)  คอกตองมีการกั้นคอกเปนสัดสวนเหมาะสมกับจํานวนสัตวไมใหสัตวอยูกัน

อยางแออัด 
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    (๒.๕)  การระบายอากาศตองจัดใหมีการระบายอากาศถายเทใหเพียงพอ 

  (๓) การสุขาภิบาลทั่วไป 

    (๓.๑) การระบายน้ํา 

        (๓.๑.๑)  รางระบายน้ําตองจัดใหมีรางระบายน้ําโดยรอบตัวอาคาร  ใหมี

ความลาดเอียงเพียงพอใหน้ําไหลไดสะดวก 

        (๓.๑.๒)  น้ําทิ้งตองมีการบําบัดกอนระบายลงสูทางระบายน้ําแหลงน้ํา

สาธารณะหรือในที่เอกชน 

    (๓.๒) การกําจัดมูลสัตว 

        (๓.๒.๑)  ตองเก็บกวาดมูลสัตวเปนประจําทุกวัน 

        (๓.๒.๒)  ตองจัดใหมีท่ีกักเก็บมูลสัตวโดยเฉพาะ  ไมใหสงกล่ินเหม็นอันเปน

เหตุรําคาญ  และตองไมเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค 

    (๓.๓) การปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ 

        (๓.๓.๑)  ถามีการสุมไฟไลแมลงใหสัตวตองไมใหเกิดเหตุรําคาญแกผูอาศัยอยู

บริเวณใกลเคียง 

        (๓.๓.๒)  ตองปองกันเสียงรองของสัตวไมใหเปนเหตุรําคาญแกผูอาศัยอยู

บริเวณใกลเคียง 

        (๓.๓.๓)  การเล้ียงสัตวที่มีขน  ตัวอาคารตองสามารถปองกันขนไมใหปลิว    

ฟุงกระจายออกไปนอกสถานที่เล้ียงสัตว 

        (๓.๓.๔)  ตองควบคุมดูแลไมใหสัตวออกไปทําความเสียหายแกทรัพยสิน 

หรือทําความเดือดรอนรําคาญแกผูอื่น 

        (๓.๓.๕)  การกําจัดซากสัตว  ใหใชวิธีเผา  หรือฝงเพ่ือปองกันการเปนแหลง

เพาะพันธุของแมลงและสัตวนําโรค  และการกอเหตุรําคาญจากกล่ินเหม็น 

        (๓.๓.๖)  ตองรักษาความสะอาดที่เล้ียงสัตวใหสะอาดเสมอ 
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   (๔)  การเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวใด ๆ  ที่มีคําแนะนํา  ขอกําหนดหรือมาตรฐานอื่นใด

ของหนวยงานราชการที่เกี่ยวของหรือหนวยงานท่ีไดรับความเชื่อถือใหปฏิบัติตามคําแนะนํา  ขอกําหนด

หรือมาตรฐานอื่นใดของหนวยงานนั้น ๆ 

ขอ    ๘  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในที่หรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ  ๖  

โดยไมปรากฏเจาของใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน   

เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืน  ใหสัตวนั้นตกเปน 

ขององคการบริหารสวนตําบลปางตาไว  แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น

หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควรเจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควรแก

กรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ไดเงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจาย 

ในการขายทอดตลาดและคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 

ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแกองคการ

บริหารสวนตําบลปางตาไว  ตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย 

ในกรณีท่ีปรากฏวาสัตวที่ เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตราย 

ตอประชาชนใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได 

ขอ    ๙  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติ

หนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลปางตาไว  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๑๐  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๑๑  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลปางตาไวรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้และให

มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๘  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ปณยา  ประดาพล 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลปางตาไว 


