
 หนา   ๑๘๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลชอนนอย 

เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภท  ไก  เปด   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลชอนนอย  วาดวยการควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภท  ไก  เปด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

องคการบริหารสวนตําบลชอนนอยโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลชอนนอย   

และนายอําเภอพัฒนานิคม  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลชอนนอย  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภท  ไก  เปด  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลชอนนอยตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวใน

ขอบัญญัตินี้ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลชอนนอยเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

----------------- 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในสถานที่เล้ียงสัตว 



 หนา   ๑๘๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในลักษณะที่มีการปลอยใหอยูนอก

สถานที่เล้ียงสัตวรวมท้ังการสละการครอบครองสัตว 

  “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือสถานที่ 

ในลักษณะอื่นที่ใชในการควบคุมสัตวที่เล้ียง 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน   

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือสัญจรได 

  “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลชอนนอย 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลชอนนอย 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

และแกไขเพ่ิมเติม 

  “ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงาน

สวนทองถิ่นที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๖ เพ่ือประโยชนในการรกัษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว  ใหพ้ืนที่ในเขตอํานาจของราชการ 

สวนทองถิ่นเปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังนี้ 

  (๑)  ไก 

  (๒)  เปด 

ขอ ๗ หามเล้ียงหรือปลอยสัตวตามขอ  ๖  ในพ้ืนท่ีซึ่งเปนท่ีหรือทางสาธารณะ  เชน  บริเวณ

ทางสาธารณะทุกสาย  สวนสาธารณะ  บริเวณสถานท่ีราชการทุกแหง  บริเวณแหลงน้ําสาธารณะ  เปนตน 

ขอ ๘ กรณีการเล้ียงสัตวซึง่ดาํเนนิกจิการในลักษณะของฟารมเล้ียงสัตว  หรือเล้ียงสัตวจํานวน

เกิน  ๑,๐๐๐  ตัว  เจาของสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขอยางเครงครัดเพ่ือการดูแลสภาพ

หรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชเล้ียงสัตวและอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 

  (๑)  หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของโรงเรือนเล้ียงและสวนประกอบ 



 หนา   ๑๘๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑.๑)  โรงเรือนเล้ียงตองเปนอาคารเอกเทศ  มั่นคงแข็งแรง  มีลักษณะเหมาะแก

การเล้ียง 

   (๑.๒)  โรงเรือนเล้ียงตองเปนพ้ืนแนนหรือทําดวยวัสดุแข็งแรง  ไมเปยกชื้น   

ไมมีน้ําขัง  ทําความสะอาดงาย   

   (๑.๓)  หลังคาหรือฝาเพดานตองทําดวยวัสดุที่มีความคงทน  แข็งแรง  มีความสูง

จากพ้ืนถึงมุมเสาที่เปนฐานอยางนอย  ๒  เมตรขึ้นไป 

   (๑.๔)  โรงเรือนเล้ียงตองมีพ้ืนที่ในการเล้ียงเพียงพอ  เพ่ือใหสัตวอยูอยางสบาย  

ไมแออัดเปนไปตามขอกําหนดของกรมปศุสัตว 

   (๑.๕)  จัดใหมีแสงสวางเพียงพอ 

   (๑.๖)  โรงเรือนเล้ียงระบบเปดตองมีตาขายคลุมเพ่ือปองกันสัตวและแมลง  

พาหะนําโรค  และตองจัดใหมีการระบายอากาศที่ดี 

   (๑.๗)  โรงเรือนเล้ียงระบบปดตองจัดใหมีการระบายอากาศ  ฝุนละออง   

และกาซตาง ๆ  ใหเปนไปตามขอกําหนดของกรมปศุสัตว  หรือมาตรฐานสินคาเกษตรแหงชาติ 

   (๑.๘)  ถนนภายในสถานประกอบกิจการเล้ียงตองใชวัสดุคงทน  ไมกอใหเกิด 

ฝุนละออง  หรือตองมีวิธีการอื่นใดที่มีความเหมะสมในการควบคุมการฟุงกระจายของฝุนละอองและมีความกวาง 

ที่เหมาะสม  สะอาด  สะดวกในการขนสง  ลําเลียงอุปกรณ  อาหาร  รวมทั้งนําผลผลิตเขาหรือออกจาก

สถานประกอบกิจการเล้ียง 

   (๑.๙)  สถานที่เก็บอาหาร  โรงผสมอาหาร  พ้ืนท่ีเก็บวัสดุรองพ้ืน  พ้ืนท่ีทําลายซาก  

พ้ืนที่รวบรวมมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลตาง ๆ  ตองจัดเปนสัดสวน  มีความมั่นคง  แข็งแรง  และถูกหลัก

สุขาภิบาล   

   (๑.๑๐)  บริเวณประตูทางเขาและออกจากสถานประกอบกิจการเล้ียงตองจัดใหมี

การฆาเชื้อโรคโดยวิธีตาง ๆ  เชน  บอน้ํายาฆาเชื้อโรค  หรือโรงพนน้ํายาฆาเชื้อ  หรือเครื่องพนน้ํายา 

ฆาเชื้อโรค  หรืออางจุมน้ํายาฆาเชื้อโรค  เปนตน 

  (๒)  หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหารสัตว   



 หนา   ๑๘๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๒.๑)  อาหารที่ใชเ ล้ียงตองมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว   

   (๒.๒)  จัดใหมีสถานท่ีเก็บอาหารแยกเปนสัดสวน  จัดใหเปนระเบียบและมีการดูแล

รักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 

   (๒.๓)  ภาชนะบรรจุอาหารควรสะอาด  ไมเคยใชบรรจุวัตถุมีพิษ  ปุย  หรือวัตถุอื่นใด 

ที่เปนอันตราย   

   (๒.๔)  จัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว  เพ่ือตรวจวิเคราะหคุณภาพ 

และสารตกคางตามกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 

  (๓)  หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของเครื่องมือ  เครื่องใช  อุปกรณ  น้ําดื่ม  น้ําใช   

   (๓.๑)  เครื่องมือ  เครื่องใช  และอุปกรณ  รวมถึงสวิตชและสายไฟตาง ๆ   

ตองไดรับการทําความสะอาดและบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี  กรณีใชอุปกรณการเล้ียงแบบอัตโนมัติ 

ตองมีการตรวจสอบการทํางานทุกวัน  ถาพบวาชํารุดตองดําเนินการแกไขทันที  หรือมีขั้นตอนการจัดการ

ที่เหมาะสม  และมีอุปกรณสํารองเมื่อเกิดการชํารุดเสียหาย  เฉพาะโรงเรือนเล้ียงระบบปดตองมีสัญญาณ

เตือนกรณีระบบขัดของ   

   (๓.๒)  น้ําที่ใชในสถานประกอบกิจการเล้ียงตองเปนน้ําท่ีสะอาด  เหมาะสม 

ตอการนําไปใช  ปราศจากการปนเปอนมูลสัตว  หรือน้ําเสียจากโรงเรือนเล้ียง  และมีปริมาณเพียงพอ

สําหรับการใชในแตละวัน  โดยมีระบบสํารองน้ําไวใชในกรณีฉุกเฉิน   

   (๓.๓)  ตองจัดใหมีน้ําดื่มท่ีไดคุณภาพตามมาตรฐานน้ําดื่มสําหรับบริการผูปฏิบัติงาน

อยางเพียงพอ  ตั้งอยูในบริเวณที่แยกออกจากโรงเรือนเล้ียง  และลักษณะการจัดบริการน้ําดื่ม 

ตองไมกอใหเกิดความสกปรกหรือการปนเปอน   

   (๓.๔)  กรณีที่สถานประกอบกิจการเล้ียงผลิตน้ําใชเอง  ควรตรวจสอบดูแล

คุณภาพน้ําดิบใหสะอาด  ตรวจสอบระบบทอน้ําและทําความสะอาดภาชนะเก็บกักน้ําอยู เสมอ   

และปรับปรุงคุณภาพน้ําใหมีคุณภาพดีอยูเสมอ 

  (๔)  หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขอนามัยของผูปฏิบัติงาน   



 หนา   ๑๙๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๔.๑)  ผูปฏิบัติงานตองไดรับการตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป  และมีสุขภาพ

แข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอหรือโรคที่สังคมรังเกียจ  โรคท่ีเกี่ยวของกับทางเดินอาหาร  โรคทางเดินหายใจ

และบาดแผลติดเช้ือ  เชน  วัณโรค  อหิวาตกโรค  บิด  สุกใส  หัด  คางทูม  เรื้อน  ไวรัสตับอักเสบเอ   

โรคพยาธิ  และโรคผิวหนังที่นารังเกียจ  เปนตน  หากผูปฏิบัติงานปวยดวยโรคดังกลาวตองหยุดพัก 

รักษาใหหาย   

   (๔.๒)  สถานประกอบกิจการเล้ียงสัตว  ขนาดตั้งแต  ๑๐๐,๐๐๐  ตัวขึ้นไป   

ตองมีผูดูแลดานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมอยางนอย  ๑  คน  โดยเปนผูที่มีความรูและผานการอบรม 

การจัดการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมและสุขวิทยาสวนบุคคล   

   (๔.๓)  ผูปฏิบัติงานตองไดรับการอบรมในเรื่องเกี่ยวกับสุขอนามัย  การปองกัน

ตนเองจากโรคติดตอจากสัตวสูคน  และการควบคุมสัตวและแมลงพาหะนําโรค   

   (๔.๔)  ผูปฏิบัติงานในโรงเรือนเล้ียงสัตวตองปฏิบัติ  ดังนี้   

    (๔.๔.๑)  อาบน้ํา  สระผม  ชําระลางรางกายใหสะอาดทุกครั้งกอนเขา

หรือออกจากโรงเรือนเล้ียงสัตว  และตองลางมือดวยสบูทุกครั้งภายหลังออกจากหองสวม  หรือจับตอง 

ส่ิงปนเปอนตาง ๆ   

    (๔.๔.๒)  จุมเทาในอางน้ํายาฆาเชื้อโรค  และลางมือกอนเขาและออกจาก

โรงเรือนเล้ียงสัตว   

    (๔.๔.๓)  ควรสวมใสชุดปฏิบัติงานท่ีสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวจัดไวให

โดยตองเปนชุดที่สะอาด  และเหมาะสมกับแตละกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

    (๔.๔.๔)  ในกรณีที่มีบาดแผลตองปดแผลดวยที่ปดแผล  ถามีบาดแผล 

ที่มือตองสวมถุงมือหรือปลอกนิ้วขณะปฏิบัติงาน 

   (๔.๕)  ผูปฏิบัติงานไมควรพักอาศัยในโรงเรือนเล้ียงสัตว 

  (๕)  หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการน้ําเสีย  มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล   

   (๕.๑)  ตองมีการบําบัดน้ําเสียใหไดตามเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งตามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของ  กอนปลอยออกสูภายนอกสถานประกอบกิจการเล้ียง  และตองดูแลทางระบายน้ําไมใหอุดตัน 
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   (๕.๒)  กรณีที่ ไมมีการระบายน้ําทิ้งออกนอกสถานประกอบกิจการเล้ียง   

ผูประกอบกิจการตองมีการจัดการน้ําเสียที่ เกิดขึ้นท้ังหมด  โดยตองมีการปองกันไมใหมีน้ําเสีย 

หรือกล่ินเหม็นกระทบตอส่ิงแวดลอมภายนอก 

   (๕.๓)  ตองมีการจัดการหรือควบคุมปญหากล่ินเหม็น  สัตว  และแมลงพาหะนําโรค

ไมใหสงผลกระทบตอชุมชนโดยรอบ 

   (๕.๔)  ตองจัดใหมีภาชนะรองรบัมูลฝอยท่ีถกูหลักสุขาภิบาล  เหมาะสม  เพียงพอ

โดยมีการคัดแยกตามประเภทของมูลฝอย   

   (๕.๕)  ตองมีการรวบรวมมูลฝอยและนําไปกําจัดอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  

และปฏิบัติตามขอกําหนดของทองถิ่นวาดวยการนั้น  หามนําไปทิ้งในท่ีสาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะ 

ในกรณีที่มีการนํามูลและวัสดุรองพ้ืนออกจากสถานประกอบกิจการเล้ียง  ผูประกอบกิจการ 

ตองจัดใหผูดําเนินการเคล่ือนยายมีมาตรการเพ่ือปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญและไมเปนแหลง 

เพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค   

   (๕.๖)  ตองมีการจัดการกําจัดภาชนะบรรจุสารเคมีหรือน้ํายาฆาเชื้อที่ใชแลว 

อยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

   (๕.๗)  ตองมีหองน้าํหองสวม  อางลางมือท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  มีการดูแล

รักษาความสะอาดเปนประจํา  มีการบําบัดและกําจัดส่ิงปฏิกูลอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

  (๖)  หลักเกณฑเกี่ยวกับการขนสง   

   (๖.๑)  ยานพาหนะที่ใชในการขนสงตองอยูในสภาพท่ีปลอดภัยและสะอาด   

   (๖.๒)  ยานพาหนะทุกชนิดที่เขาและออกจากสถานประกอบกิจการเล้ียงจะตอง

แลนผานระบบการฆาเชื้อตาง ๆ  เชน  บอน้ํายาฆาเชื้อโรค  โรงพนน้ํายาฆาเชื้อโรค  หรือเครื่องพนน้ํายา

ฆาเชื้อโรคกับยานพาหนะดวยน้ํายาฆาเช้ือโรคท่ีมีความเขมขนตามเอกสารกํากับการใช   

   (๖.๓)  ยานพาหนะที่ใชสําหรับเก็บขนมูลและวัสดุรองพ้ืนออกนอกสถานประกอบ

กิจการเล้ียงจะตองทําการปดคลุมดวยผาใบหรือวัสดุอื่นใดอยางมิดชิดไมใหมีการตกหลนรั่วไหลหรือย่ืนลํ้า

ออกจากยานพาหนะ   
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   (๖.๔)  อุปกรณ  และภาชนะท่ีใชในการขนสงสัตวตองทําดวยวัสดุท่ีไมดูดซึมน้ํา

และไดรับการฆาเชื้อโรคกอนและหลังการใชทุกครั้ง 

  (๗)  หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการแหลงแพรเชื้อโรคหรือสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

   (๗.๑)  ตองปองกันโรคติดตอท่ีเกิดจากสัตวดวยวิธีการท่ีเหมาะสมและถูกตอง

กรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดตอที่เกิดจากสัตว  สถานประกอบกิจการเล้ียงตองมีระบบปองกัน 

และควบคุมโรคได  ซึ่งรวมถึงการทําลายเชื้อโรคกอนเขาสถานประกอบกิจการเล้ียงและควบคุมโรคใหสงบ

ไมใหแพรระบาดออกจากสถานประกอบกิจการเล้ียงไดอยางถูกตอง  เหมาะสม  ตามกฎหมายวาดวย 

โรคระบาดสัตว   

   (๗.๒)  จัดใหมีอุปกรณฆาเชื้อท่ีมีประสิทธิภาพและอยูในสภาพท่ีพรอมใชงาน

ภายในสถานประกอบกิจการเล้ียง 

   (๗.๓)  หลังนําสัตวออกจากโรงเรือนเล้ียงตองทําความสะอาด  และฆาเช้ือ

โรงเรือนเล้ียงและบริเวณโดยรอบ  และปดพักโรงเรือนเล้ียงสัตวในระยะเวลาไมนอยกวา  ๗  -  ๒๑  วัน  

หรือตามขอกําหนดของกรมปศุสัตว   

   (๗.๔)  เมื่อพบสัตวปวยตองแยกสัตวปวยออกจากสัตวปกติ  หากสงสัยวาสัตว

ปวยเปนโรคระบาด  เชน  นิวคาสเซิล  ไขหวัดนก  เปนตน  ตองแจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของโดยเรงดวน  

และดําเนินการตามที่เจาหนาท่ีกําหนดอยางเครงครัด  ตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว   

กรณีพบผูปวยภายในสถานประกอบกิจการเล้ียงที่สงสัยวามีสาเหตุมาจากโรคระบาดจากสัตว   

ใหรีบนําตัวสงแพทยเพ่ือทําการตรวจวนิิจฉยัโรคโดยทันที  และปฏิบัติตามคําแนะนํารวมทั้งใหความรวมมือ

กับเจาหนาที่สาธารณสุขในพ้ืนท่ีในการปองกันและควบคุมโรค   

   (๗.๕)  การทําลายซากสัตวเพ่ือปองกันการเปนแหลงเพาะพันธุของสัตวและแมลง

พาหะนําโรค  ใหดําเนินการไดอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้   

    (๗.๕.๑)  การทําลายโดยการเผาตองมีสถานที่เผา  เตาเผา  อยูในบริเวณ

ที่เหมาะสม  เผาซากจนหมด  และการเผาตองไมกอใหเกิดมลพิษหรือเหตุรําคาญ   

    (๗.๕.๒)  การทําลายโดยการฝงตองมีเนื้อท่ีเพียงพอ  และไมอยูในบริเวณ

ที่มีน้ําทวมถึง  ไมมีน้ําขัง  หางจากแหลงน้ําไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ใชน้ํายาฆาเชื้อโรคท่ีเหมาะสม 
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ทําการราดหรือโรยปูนขาวบนสวนตาง ๆ  ของซากสัตวจนทั่ว  และใหฝงซากใตระดับผิวดินไมนอยกวา  

๕๐  เซนติเมตร  หรือหากซากสัตวมีจํานวนมากใหทําการพูนดินกลบหลุมเหนือระดับผิวดินไมนอยกวา  

๕๐  เซนติเมตร  ซึ่งการฝงกลบนี้ตองสามารถปองกันการคุยเขี่ยของสัตวได  สถานที่กําจัดซากสัตว 

ตองหางจากบริเวณอาคารหรือโรงเรือนเล้ียง  อาคารสํานักงาน  อาคารพักอาศัย  และตองเปนไปตาม

ขอกําหนดของกรมปศุสัตว  หรือปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว   

   (๗.๖)  ตองมีการควบคุมปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคในสถานประกอบ

กิจการเล้ียงสัตว  เชน  หนู  แมลงวัน  แมลงสาบ  เปนตน  ที่อาจเปนแหลงเพาะพันธุ เชื้อโรค   

หรืออาจกอใหเกิดความเส่ียงในการแพรกระจายของเชื้อโรคตดิตอ  หรือกอเหตเุดอืดรอนรําคาญตอผูอาศัย

ในบริเวณใกลเคียง 

  (๘)  หลักเกณฑเกี่ยวกับความปลอดภัยและการปองกันเหตุรําคาญ   

   (๘.๑)  จัดใหมีหองหรือตูเก็บสารเคมี  น้ํายาฆาเชื้อ  หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิด

อันตรายหรืออัคคีภัยไดงายโดยเฉพาะ  โดยตองจัดใหเปนระเบียบเรียบรอย  และแสดงปายชื่อ  ชนิด 

หรือประเภทสารเคมีที่ จัดเก็บอยางชัดเจน  ท้ังนี้   ตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ   

   (๘.๒)  ระดับความเขมขนของกาซแอมโมเนียบริเวณสถานประกอบกิจการ 

เล้ียงสัตวคาเฉล่ีย  ๘  ชั่วโมงการทํางานตองไมเกิน  ๕๐  พีพีเอ็ม   

   (๘.๓)  จัดใหมีการควบคุมปองกันกิจกรรมตาง ๆ  ของสถานประกอบกิจการ 

เล้ียงสัตว  มิใหเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานและผูอยูอาศัยใกลเคียง   

หรืออยูในเสนทางที่สถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวใชสัญจร   

   (๘.๔)  จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลตามความเส่ียงใหกับ

ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตว  เชน  แวนตา  หนากาก  ผาปดจมูก  หมวกคลุมผม  

รองเทา  เปนตน 

หมวด  ๒ 

การควบคมุการเล้ียงสัตว 

------------------- 

ขอ  ๙  หลังจากท่ีขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  ผูใดประสงคจะเล้ียงสัตวตามขอ  ๖  ตองปรากฏ

ขอเท็จจริงวาสถานท่ีเล้ียงสัตวนั้นเปนบริเวณที่โปรง  อากาศถายเทสะดวก  มีตนไมใหรมเงาพอสมควร  



 หนา   ๑๙๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล  สถานท่ีของราชการอื่น ๆ  ในระยะที่ไมสงผลกระทบตอสุขภาพและไมกอเหตุ

รําคาญตอชุมชน  โดยตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวและแหลงน้ําสาธารณะในระยะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวนอยกวา  ๕๐๐  ตัว  ตองมีระยะหาง 

ไมนอยกวา  ๓๐  เมตร 

  (๒)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวตั้งแต  ๕๐๐  –  ๕,๐๐๐  ตัว  ตองมี

ระยะหางไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร   

  (๓)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวตั้งแต  ๕,๐๐๑  –  ๑๐,๐๐๐  ตัว  ตองมี

ระยะหางไมนอยกวา  ๒๐๐  เมตร 

  (๔)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวเกินกวา  ๑๐,๐๐๐  ตัวขึ้นไป  ตองมี

ระยะหางไมนอยกวา  ๑,๐๐๐  เมตร 

ขอ  ๑๐  ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาสัตวท่ีเล้ียงนั้นเปนโรคอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ

ของบุคคลทั่วไป  ใหเจาของสัตวแยก  หรือกักสัตวนั้นไวตางหาก  และแจงใหเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือเจาพนักงานสาธารณสุขทราบ  และตองปฏิบัติตามคําแนะนําโดยเครงครัด 

หมวด  ๓ 

การรกัษาความเปนระเบียบเรียบรอย 

-------------------------- 

ขอ  ๑๑  ในกรณีที่ เจาพนักงานทองถิ่น  หรือผู ท่ีไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น   

หรือเจาพนักงานสาธารณสุขพบสัตวในพ้ืนท่ีตามขอ  ๖  โดยไมปรากฏเจาของใหเจาพนักงานทองถิ่น   

หรือผูท่ีไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจจับสัตวและนําสัตว 

ไปกักไวในท่ีสําหรับสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นจัดไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน  หรือกรณีสัตวนั้นอาจ

เปนอันตรายตอประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควร   

ในระหวางการจับสัตวหากสัตววิ่งหนีหรือเกิดอุบัติเหตุอ่ืนใดตอสัตวก็ตาม  หากเปนเหตุท่ีโดยพฤติการณ

ตองเกิดขึ้นและเจาพนักงานทองถิ่นไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว  ทางองคการบริหารสวนตําบล

ชอนนอยจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ  ทั้งส้ิน 



 หนา   ๑๙๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๒  เมื่อไดจับสัตวมากักไวตามความในขอ  ๑๑  เจาพนักงานทองถิ่นจะปดประกาศแจงให

เจาของทราบและใหมารับสัตวคืนไปภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันท่ีไดจับสัตวมากักไว  โดยประกาศไว   

ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลชอนนอย  หรือท่ีเปดเผย   

เมื่อพนกําหนดเวลาตามวรรคกอนแลว  ไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของ  ใหสัตวนั้น 

ตกเปนขององคการบริหารสวนตําบลชอนนอย 

ขอ  ๑๓  กรณีที่กักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรอืสัตวอื่นหรอืตองเสียคาใชจายเกิน

สมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามสมควรแกกรณี  กอนถึงกําหนด

สามสิบวันก็ไดเงินท่ีไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาด

และคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาเงินนั้นไวแทนสัตวท่ีจําหนายไป 

กรณีสัตวนั้นตายหรือเจ็บปวยหรือไมสมควรจําหนายตอไป  หรือเปนโรคติดตอที่อาจเปน

อันตรายตอประชาชนหรือแก สัตวอื่น ๆ  หรือเมื่อสัตวแพทยหรือปศุสัตว อําเภอไดตรวจสอบ 

และใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรแลว  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการ 

ตามท่ีเห็นสมควรได 

ขอ  ๑๔  สัตวใดที่เจาพนักงานทองถิน่กกัไว  ในกรณีที่เจาของสัตวแสดงหลักฐานรับคืนไปภายใน

กําหนดตามขอ  ๑๒  เจาของสัตวจะตองเสียคาเล้ียงดูตามจํานวนที่เจาพนักงานทองถิ่นไดจายจริง 

ขอ  ๑๕  หากเจาของสัตวปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

หรือขอบัญญัตินี้หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นที่กําหนดไวเกี่ยวกับการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหเจาของสัตวแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได  และถาเจาของสัตว 

ไมแกไขหรือถาการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตราย 

อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนนอกจากจะตองระวางโทษปรับตามขอบัญญัตินี้แลว   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจจับสัตว  และนําสัตวไปกักไวในท่ีสําหรับกักสัตวท่ีเจาพนักงานทองถิ่น

กําหนด  หรือเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังใหผูนั้นหยุดเล้ียงสัตวทันทีเปนการชั่วคราวจนกวาจะเปนท่ีพอใจ 

แกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ได 



 หนา   ๑๙๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่งใหกําหนดระยะเวลาท่ีจะตองปฏิบัติตามคําส่ังไว 

ตามสมควร  แตตองไมนอยกวาเจ็ดวันเวนแตเปนกรณีมีคําส่ังใหหยุดดําเนินการทันที  และตองทําเปน

หนังสือแจงใหผูดําเนินกิจการซึง่จะตองปฏิบัตติามคําส่ังทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูดําเนินกิจการหรือผูดําเนิน

กิจการไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือปดคําส่ังนั้นไวใน 

ที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูดําเนินกิจการ  และใหถือวาผูนั้นไดรับทราบ

คําส่ังแลว  ตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี   

ขอ  ๑๖  กรณีการเล้ียงสัตวในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ  กอใหเกิดเหตุเดือดรอน

รําคาญตอผูอื่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของสัตว  หรือผูครอบครอง

สถานที่เล้ียงสัตวระงับเหตุรําคาญภายในเวลาเจ็ดวัน  และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพ่ือระงับ

เหตุรําคาญนั้น  หรือสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญนั้น  หรือสมควรกําหนดวิธีการ 

เพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตใหระบุไวในคําส่ังนั้น 

หมวด  ๔ 

บทกําหนดโทษ 

-------------- 

ขอ  ๑๗  ผูใดฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษ

ตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

กําพล  เทพกฤษ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลชอนนอย 
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