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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมจ๊ัวะ 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว   

พ.ศ.  ๒๕๖๐   
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมจ๊ัวะ  วาดวยการควบคุมการเล้ียง 

หรือปลอยสัตว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๐  แหงพระราชบญัญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และที่แกไขเพ่ิมเติมองคการบริหารสวนตําบลแมจ๊ัวะโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลแมจ๊ัวะ 

และนายอําเภอเดนชัย  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมจ๊ัวะ  เรื่อง  การควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมจ๊ัวะตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในสถานท่ีเล้ียงสัตว 

  “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในลักษณะท่ีมีการปลอยใหอยูนอกสถานที่ 

เล้ียงสัตว  รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว 

  “สถานท่ีเล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือสถานที่ในลักษณะอื่น 

ที่ใชในการควบคุมสัตวที่เล้ียง 

  “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 
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  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลแมจ๊ัวะ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

และแกไขเพ่ิมเติม 

ขอ ๕ เพ่ือประโยชนในการรกัษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ในทองถิ่น  หรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตวใหพ้ืนที่ในเขตอํานาจขององคการบริหาร 

สวนตําบลแมจ๊ัวะเปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังนี้ 

  (๑) ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภท  ชาง  มา  โค  กระบือ   

สุกร  แพะ  แกะ  หรือสัตวอื่น ๆ  โดยเด็ดขาด 

   (๑.๑)  ในพ้ืนที่สาธารณะ  เชน  บริเวณถนนสาธารณะทุกสาย  สนามกีฬา   

สนามเด็กเลน  วัด  ศาลาประจําหมูบาน  เวนแตเปนที่สาธารณประโยชนประเภทจัดไวใหประชาชน 

ใชสําหรับปลอยสัตวรวมกัน  เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยชาง  มา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หรือสัตวอื่น ๆ 

   (๑.๒)  บริเวณสถานที่ราชการทุกแหง  เชน  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล  โรงเรียน  ฯลฯ 

   (๑.๓)  พ้ืนท่ีผังเมืองประกาศเปนเขตพาณิชยกรรมและเขตประชากรหนาแนน 

   (๑.๔)  ผืนที่ผังเมืองประกาศเปนประเภทอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณ  ศิลปวัฒนธรรมไทย 

   (๑.๕)  สถานท่ีทองเที่ยว 

  (๒) ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวเกินจํานวนที่กําหนด  ดังนี้ 

   (๒.๑) พ้ืนท่ีนอกจากที่ระบุในขอ  ๕ (๑)  และในเขตชุมชน  หามเล้ียงหรือปลอยสัตว 

ประเภทดังตอไปนี้เกินจํานวน  ดังนี้   

    ๑)  ชาง  มา  ไมเกิน  ๒  ตัว  ตอพ้ืนที่  ๑  ไร  (๑,๖๐๐  ตารางเมตร) 

    ๒)  สุกร  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุนัข  แมว  กระตาย  ประเภทละ   

ไมเกิน  ๕  ตัว  ตอพ้ืนที่  ๔๐๐  ตารางเมตร 
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    ๓)  เปด  ไก  นก  หาน  ประเภทละไมเกิน  ๕๐  ตัว  ตอพ้ืนที่  ๔๐๐  ตารางเมตร 

    ๔)  จํานวนสัตวอื่นนอกจาก  ๑) - ๓)  ตองไดรับความเห็นชอบจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

    ๕)  การเล้ียงสัตวตองไมกอมลภาวะและเหตุรําคาญ 

    ๖)  ตองไมเปนแหลงเพาะพันธุและแพรเชื้อโรคท่ีติดตอจากสัตวสูคน 

  (๓) ใหพ้ืนท่ีตอไปนี้เปนเขตท่ีมีการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวตองอยูภายใตมาตรการ 

อยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

   (๓.๑) พ้ืนที่หางจากชุมชน  เกิน  ๕๐๐  เมตร  เปนเขตที่การเล้ียงหรือปลอยสัตว 

ประเภท  ดังนี้ 

    ๑)  การเล้ียงสุกร  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุนัข  แมว  กระตาย  จํานวนไมเกิน   

๓๐  ตัว  ตอพ้ืนที่  ๘๐๐  ตารางเมตร 

    ๒)  การเล้ียงไก  นก  เปด  หาน  จํานวนไมเกิน  ๑๐๐  ตัว  ตอพ้ืนที่   

๘๐๐  ตารางเมตร  

    ๓)  สัตวอื่น ๆ  นอกจากขอ  (๑)  และ  (๒)  จํานวนไมเกิน  ๕  ตัว   

ตอพ้ืนที่  ๘๐๐  ตารางเมตร 

   (๓.๒) พ้ืนที่หางจากชุมชน  เกิน  ๑  กิโลเมตร  เปนเขตที่การเล้ียงหรือปลอยสัตว 

ประเภท  ดังนี้ 

    ๑)  การเล้ียงสุกร  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุนัข  แมว  กระตาย  จํานวนไมเกิน   

๑๐๐  ตัว  ตอพ้ืนที่  ๑  ไร  (๑,๖๐๐  ตารางเมตร) 

    ๒)  การเล้ียงไก  นก  เปด  หาน  จํานวนไมเกิน  ๕๐๐  ตัว  ตอพ้ืนท่ี  ๑  ไร   

(๑,๖๐๐  ตารางเมตร) 

    ๓)  สัตวอื่น ๆ  นอกจากขอ  (๑)  และ  (๒)  จํานวนไมเกิน  ๑๐  ตัว   

ตอพ้ืนที่  ๑  ไร  (๑,๖๐๐  ตารางเมตร) 
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ตองมีการปฏิบัติภายใตมาตรการ  ดังนี้ 

๑. สถานที่ตั้ง 

 (๑)  ตองตั้งอยูในสถานท่ีที่ไมกอเหตุรําคาญใหกับผูอาศัยอยูใกลเคียง 

 (๒)  ตองมีบรเิวณเล้ียงสัตวซึ่งกั้นเปนสัดสวนและใหอยูหางเขตที่ดินสาธารณะ  ทางน้ําสาธารณะ

หรือที่ดินตางเจาของ  และมีที่วางอันปราศจากหลังคาหรือส่ิงใดปกคลุมโดยรอบบริเวณเล้ียงสัตวนั้น 

ไมนอยกวา  ๒๐  เมตรทุกดาน  เวนแตดานที่มีแนวเขตที่ดินติดตอกับที่ดินของผูเล้ียงสัตวประเภทเดียวกัน 

๒. อาคารและสวนประกอบ 

 (๑)  อาคารตองเปนอาคารเอกเทศและมั่นคงแข็งแรงมีลักษณะเหมาะแกการเล้ียงสัตวประเภทนั้น ๆ    

ไมมีการพักอาศัยหรือประกอบกิจการอื่นใด 

 (๒)  พ้ืนตองเปนพ้ืนแนนทําความสะอาดงายไมเฉอะแฉะเวนแตการเล้ียงสุกรพ้ืนจะตองเปน 

คอนกรีตและมีความลาดเอียงเพ่ือใหน้ําและส่ิงปฏิกูลไหลลงทางระบายน้ําไดโดยสะดวก 

 (๓)  หลังคาตองมีความสูงจากพ้ืนมากพอสมควรและมีชองทางใหแสงสวางหรือแสงแดดสอง 

ภายในอาคารอยางทั่วถึง 

 (๔)  คอกตองมีการกั้นคอกเปนสัดสวนเหมาะสมกับจํานวนสัตวไมใหสัตวอยูกันอยางแออัด 

 (๕)  การระบายอากาศตองจัดใหมีการระบายอากาศถายเทใหเพียงพอ 

๓. การสุขาภิบาลทั่วไป 

 (๑) การระบายน้ํา 

  (๑.๑)  รางระบายน้ําตองจัดใหมีรางระบายน้ําโดยรอบตัวอาคารใหมีความลาดเอียง 

เพียงพอใหน้ําไหลไดสะดวก 

  (๑.๒)  น้ําทิ้งตองมีการบําบัดกอนระบายลงสูทางระบายน้ําแหลงน้ําสาธารณะหรือในท่ีเอกชน 

 (๒) การกําจัดมูลสัตวตองเก็บกวาดมูลสัตวเปนประจําทุกวัน  ตองจัดใหมีท่ีกักเก็บมูลสัตวโดยเฉพาะ   

ไมใหสงกล่ินเหม็นอันเปนเหตุรําคาญ  และตองไมเปนแหลงเพาะพันธแมลงหรือสัตวนําโรค 

  (๒.๑)  ถามีการสุมไฟไลแมลงใหสัตวตองไมใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกผูอาศัยใกลเคียง 

  (๒.๒)  ตองปองกันเสียงรองของสัตวไมใหเปนเหตุรําคาญแกผูอาศัยใกลเคียง 



 หนา   ๒๐๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

  (๒.๓)  การเล้ียงสัตวที่มีขน  ตัวอาคารตองสามารถปองกันขนไมใหปลิวฟุงกระจายออกไป 

นอกสถานที่ 

  (๒.๔)  ตองควบคุมดูแลไมใหสัตวออกไปทําความเสียหายแกทรัพยสินหรือทําความเดือดรอน 

รําคาญแกผูอยูใกลเคียง 

  (๒.๕)  ตองรักษาความสะอาดที่เล้ียงสัตวใหสะอาดเสมอ 

๔. การกําจัดซากสัตวใหใชวิธีการเผาหรือฝงเพ่ือปองกันการเปนแหลงเพาะพันธของแมลง 

และสัตวนําโรคและการกอเหตุรําคาญจากกล่ินเหม็น 

ขอ ๖ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ  ๕   

โดยไมปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน   

เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปนของ   

องคการบริหารสวนตําบลแมจ๊ัวะ  แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น  หรือตอง 

เสียคาใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควรแกกรณี 

กอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได  เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขาย 

ทอดตลาดและคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 

ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน   

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแก   

องคการบริหารสวนตําบลแมจ๊ัวะ  ตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย 

ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได 

ขอ ๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตัง้ขาราชการหรือพนกังานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัตหินาที่ 

ตามมาตรา  ๔๔  (๑)  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจขององคการบริหาร 

สวนตําบลแมจ๊ัวะ  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   



 หนา   ๒๐๒ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๙๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๙  ใหนายกองคการบริหารสวนตาํบลแมจ๊ัวะรกัษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตนิี้  และใหมีอํานาจ 

ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ยงยุทธ  บุญแวว 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลแมจ๊ัวะ 


