
 หนา   ๑๗๔ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโนนผ้ึง 

เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโนนผ้ึง  วาดวยการควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนผ้ึง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติมประกอบกับมาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๐  มาตรา  ๔๔   

และมาตรา  ๔๕  แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลโนนผ้ึง   

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนผ้ึงและนายอําเภอวารินชําราบ  จึงตราขอบัญญัติไว  

ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโนนผ้ึง  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนผ้ึงนับตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโนนผ้ึงแลวสิบหาวัน 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในสถานที่เล้ียงสัตว 

  “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในลักษณะที่มีการปลอยใหอยูนอก

สถานที่เล้ียงสัตว  รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว 

  “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือสถานที่ 

ในลักษณะอื่นท่ีใชในการควบคุมสัตวที่เล้ียง 

  “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึง  ผูครอบครองสัตวดวย 



 หนา   ๑๗๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนผ้ึง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้ ง 

จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  บุคคลซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมาย 

ใหปฏิบัติการตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๕ เพ่ือประโยชนในการรกัษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว  องคการบริหารสวนตําบลโนนผ้ึงจึงกําหนดสัตว

ที่ตองควบคุม  ดังตอไปนี้ 

  ๑.  ชาง 

  ๒.  มา 

  ๓.  โค 

  ๔.  กระบือ 

  ๕.  แพะ 

  ๖.  แกะ 

  ๗.  สุกร 

  ๘.  สุนัข 

  ๙.  แมว 

  ๑๐.  กระตาย 

  ๑๑.  เปด 

  ๑๒.  ไก 

  ๑๓.  หาน 

  ๑๔.  นก 

  ๑๕.  ผ้ึง 
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  ๑๖.  กบ 

  ๑๗.  หนูทุกชนิด 

  ๑๘.  จระเข 

  ๑๙.  งู  งูพิษ  และงูที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกคนและสัตวเล้ียง   

  ๒๐.  สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา 

  ๒๑.  สัตวตองหามตามกฎหมายอื่น  ๆ  สัตวมีพิษและสัตวดุรายตาง ๆ 

ขอ ๖ กําหนดใหพ้ืนที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนผ้ึง  เปนเขตควบคุมการเล้ียง 

หรือปลอยสัตว  ดังนี้   

  ๖.๑  ใหพ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนผ้ึง  หามเล้ียงหรือปลอยสัตวเหลานี้

โดยเด็ดขาด  ไดแก   

   ๖.๑.๑  งูพิษ  งู  และจระเข  ที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกคนและสัตวเล้ียง 

   ๖.๑.๒  สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปา 

   ๖.๑.๓  สัตวตองหามตามกฎหมายอื่นๆ  สัตวมีพิษและสัตวดุรายตางๆ 

  ๖.๒  ใหพ้ืนท่ีตอไปนี้ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนผ้ึง  เปนเขตหามเล้ียง 

หรือปลอยสัตวโดยเด็ดขาด  ไดแก 

   ๖.๒.๑  บริเวณสถานท่ีราชการทุกแหง  ซึ่งไมรวม  วัด  โรงเรียน 

   ๖.๒.๒  ในทางสาธารณะที่เปนถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยางในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลโนนผ้ึง   

   ๖.๒.๓  บริเวณสนามกีฬา  ลานกีฬา  สวนสาธารณะ  สวนสุขภาพ  สนามเด็กเลน  

ประจําหมูบานหรือชุมชน 

   ๖.๒.๔  บริเวณศาลากลางบาน  ตลาดชุมชน  รานคาชุมชน  ประจําหมูบาน 

หรือชุมชน 

  ๖.๓  ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวเกินจํานวนที่กําหนด  ดังนี้ 

   ๖.๓.๑  ในท่ีหรือทางสาธารณะอื่นใดในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนผ้ึง   
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    ๑)  หามเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภท  ชาง  มา  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  

สุกร  สุนัข  แมว  กระตาย  เกินจํานวน  ๓  ตัว 

    ๒)  หามเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภท  เปด  ไก  หาน  นก  กบ  หนู   

เกินจํานวน  ๕  ตัว 

  ๖.๔  ใหพ้ืนที่นอกเหนือจากที่กําหนดตามขอ  ๖.๑  ขอ  ๖.๒  และขอ  ๖.๓  เปนเขต 

ที่การเล้ียงหรือปลอยสัตวตองอยูภายใตมาตรการอยางใดอยางหนึ่งดังนี้  โดยผูเล้ียงตองปฏิบัติภายใต

มาตรการ  ดังนี้ 

   ๖.๔.๑  สถานที่ตั้ง 

    ๑)  จัดใหมีสถานท่ีเล้ียงสัตวท่ีมั่นคง  แข็งแรง  ตามความเหมาะสม 

แกประเภทและชนิดของสัตว  และมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  จัดใหมีแสงสวาง 

และการระบายอากาศที่เพียงพอตองจัดใหมีการระบายน้ําและกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

    ๒)  ตองตั้งอยูในสถานที่ที่ไมกอเหตุรําคาญใหผูอาศัยอยูใกลเคียง 

    ๓)  ตองมีบริเวณเล้ียงสัตว  ซึ่งกันเปนสัดสวน  และใหอยูหางเขตท่ีดิน

สาธารณะ  ทางน้ําสาธารณะ  หรือที่ดินตางเจาของ  และมีที่วางอันปราศจากหลังคา  หรือส่ิงใดปกคลุม

โดยรอบบริเวณเล้ียงสัตวนั้นไมนอยกวา  ๒  เมตร  ทุกดาน  เวนแตดานที่มีแนวเขตที่ดินติดตอกับท่ีดิน 

ของผูเล้ียงสัตวประเภทเดียวกัน 

   ๖.๔.๒  อาคารและสวนประกอบ 

    ๑)  อาคารตองเปนอาคารเอกเทศและมั่นคงแข็งแรง  มีลักษณะเหมาะ 

แกการเล้ียงสัตวประเภทนั้น ๆ  ไมมีการพักอาศัย  หรือประกอบกิจการอื่นใด 

    ๒)  พ้ืนตองเปนพ้ืนแนน  ไมเฉอะแฉะ  เวนแตการเล้ียงสุกร  พ้ืนจะตองเปน

คอนกรีตและมีความลาดเอียงพอสมควร  เพ่ือใหน้ําและส่ิงปฏิกูลไหลลงทางระบายน้ําไดโดยสะดวก 

    ๓)  หลังคาตองมีความสูงจากพ้ืนมากสมควร  และมีชองทางใหแสงสวาง

หรือแสงแดดสองภายในอาคารอยางทั่วถึง 

    ๔)  คอกตองมีการกั ้นคอกเปนสัดสวนเหมาะสมกับจํานวนสัตว  

ไมใหสัตวอยูกันอยางแออัด 
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    ๕)  การระบายอากาศตองจัดใหมีการระบายอากาศ  ถายเท  ใหเพียงพอ 

   ๖.๔.๓  การสุขาภิบาลทั่วไป 

    ๑)  การระบายน้ํา  รางระบายน้ําตองจัดใหมีรางระบายน้ําโดยรอบตัวอาคาร

ใหมีความลาดเอียงเพียงพอใหน้ําไหลไดสะดวก  น้ําท้ิงตองมีการบําบัดกอนระบายลงสูทางระบายน้ําแหลงน้ํา

สาธารณะหรือในท่ีเอกชน 

    ๒)  การกําจัดมูลสัตวตองเก็บกวาดมูลสัตวเปนประจําทุกวันตองจัดใหมี 

ที่กักเก็บมูลสัตว  ไมปลอยใหเปนท่ีสะสมหมักหมม  จนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง   

อันเปนเหตุรําคาญและตองไมเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค 

    ๓)  การปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ  ถามีการสุมไฟไลแมลงใหสัตว 

ตองไมใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัยใกลเคียงตองปองกันเสียงรองของสัตวไมใหเปน 

เหตุรําคาญแกผูอยูอาศัยใกลเคียงตองควบคุมดูแลไมใหสัตวออกไปทําความเสียหายแกทรัพยสิน   

หรือทําความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัยใกลเคียง 

    ๔)  การรักษาความสะอาดตองรักษาความสะอาดที่เล้ียงสัตวใหสะอาด 

อยูเสมอ 

    ๕)  การกําจัดซากสัตวที่ตายหรือเปนโรคใหถูกสุขลักษณะ  โดยใหใชวิธี  

เผา  หรือฝง  เพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ท้ังนี้  โดยวิธีท่ีไมกอเหตุรําคาญ

จากกล่ิน  ควัน  และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา 

ขอ  ๗  นอกจากการเล้ียงสัตวตามปกติวิสัยแลว  เจาของสัตวจะตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

  ๗.๑  เจาของสัตวหรือผูครอบครองจะตองเล้ียงสัตวภายในสถานที่ของตน  ไมปลอยใหสัตว

อยูนอกสถานที่เล้ียงสัตวโดยปราศจากการควบคุม  กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเล้ียงในสถานที่หรือกรงท่ี

บุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัว สัตว   และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน   

และควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญตอผูอื่น 

  ๗.๒  เจาของสัตวหรือผูครอบครองสัตวตองจัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว  

เพ่ือปองกันโรคติดตอจากสัตวและอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว 
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  ๗.๓  ในกรณีท่ีมีเหตุการณสงสัยวาสัตวเล้ียงนั้นเปนโรค  อันอาจเปนอันตรายแกสุขภาพ

ของบุคคลทั่วไป  ใหเจาของสัตวหรือผูครอบครองสัตวทําการแยก  กัก  ขัง  ไวตางหาก  และแจงให 

เจาพนักงานทองถิ่นทราบ  และตองปฏิบัติตามคําแนะนําของพนักงานเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย 

  ๗.๔  ไมเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวภายในสถานที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

  ๗.๕  ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น

รวมทั้งขอบังคับ  ระเบียบ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลโนนผ้ึง 

ขอ  ๘  ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่น  พบสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ  ๖  

และขอ  ๗  โดยไมปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอย

สามสิบวัน  เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืน  ใหสัตวนั้น 

ตกเปนขององคการบริหารสวนตําบลโนนผ้ึง  แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้น   

หรือสัตวอื่น  หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้น  

ตามควรแกกรณี  กอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได   เงินท่ีไดจากการขายหรือขายทอดตลาด   

เมื่อไดหักคาใชจายในการขายทอดตลาด  และคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 

ในกรณีท่ีมิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่ง  และเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแกองคการ

บริหารสวนตําบลโนนผ้ึงตามจํานวนท่ีไดจายจริงดวย 

ในกรณีท่ีปรากฏวาสัตวที่ เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตราย 

ตอประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได   

ขอ  ๙  ให เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น   

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลโนนผ้ึง  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๑๐  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 



 หนา   ๑๘๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๕๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๑  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโนนผ้ึงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ธนวัฒน  ไพศาลเจริญโชต ิ

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลโนนผ้ึง 
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