
 หนา   ๑๙๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๘๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลชอนนอย 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภท  สุกร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลชอนนอย  วาดวยการควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภท  สุกร 

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  สุกร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลชอนนอยตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวใน

ขอบัญญัตินี้ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลชอนนอยเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

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

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในสถานท่ีเล้ียงสัตว 
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  “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในลักษณะท่ีมีการปลอยใหอยูนอก

สถานที่เล้ียงสัตวรวมท้ังการสละการครอบครองสัตว 

  “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ท่ีขังสัตว  หรือสถานที่ 

ในลักษณะอื่นท่ีใชในการควบคุมสัตวท่ีเล้ียง 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน   

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือสัญจรได 

  “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 

  “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลชอนนอย 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลชอนนอย 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่ งไดรับการแตงตั้ ง 

จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

และแกไขเพ่ิมเติม 

  “ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงาน

สวนทองถิ่นที่ไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  

ขอ  ๖  เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว  ใหพ้ืนท่ีในเขตอํานาจของราชการสวน

ทองถิ่นเปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ประเภท  สุกร       

ขอ  ๗  หามเล้ียงหรือปลอยสัตวตามขอ  ๖  ในพ้ืนท่ีซึ่งเปนท่ีหรือทางสาธารณะ  เชน  บริเวณ

ทางสาธารณะทุกสาย  สวนสาธารณะ  บริเวณสถานท่ีราชการทุกแหง  บริเวณแหลงน้ําสาธารณะ  เปนตน 

ขอ  ๘  กรณีการเล้ียงสัตวซึ่งดําเนินกิจการในลักษณะของฟารมเล้ียงสัตว  หรือเล้ียงสัตวจํานวน

เกิน  ๕๐  ตัว  เจาของสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขอยางเครงครัดเพ่ือการดูแลสภาพ 

หรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชเล้ียงสัตวและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  ดังนี้ 

  (๑)  หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของโรงเรือนเล้ียงสัตวและสวนประกอบ 

     (๑.๑)  โรงเรือนเล้ียงสัตวตองเปนอาคารเอกเทศ  มั่นคงแข็งแรง  มีลักษณะเหมาะ

แกการเล้ียงสัตว  ไมมีการพักอาศัยหรือประกอบกิจการอื่นใด 



 หนา   ๑๙๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๘๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑.๒)  พ้ืนโรงเรือนเล้ียงสัตวทําดวยวัสดุแข็งแรง  พ้ืนผิวเรียบทําความสะอาดงาย   

มีความลาดเอียงที่เหมาะสมใหน้ําหรือส่ิงปฏิกูลไหลลงทางระบายไดโดยสะดวก 

   (๑.๓)  หลังคาทําดวยวัสดุแข็งแรง  มีความสูงจากพ้ืนที่เหมาะสม  และมีชองทางให

แสงสวางหรือแสงแดดสองภายในอาคารอยางทั่วถึง 

   (๑.๔)  โรงเรือนเล้ียงสัตวตองมีท่ีขังและท่ีปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ  คอกสัตวกั้น

เปนสัดสวนเหมาะสมกับจํานวนสัตว  ไมใหสัตวอยูอยางแออัด 

   (๑.๕)  จัดใหมีแสงสวางเพียงพอ  และมีการระบายอากาศดี 

   (๑.๖)  ถนนภายในสถานประกอบกิจการตองใชวัสดุคงทน  มีความกวางเหมาะสม  

สะดวกในการขนสงลําเลียงอุปกรณ  อาหารสัตว  รวมท้ังผลผลิตเขาออกภายในสถานประกอบกิจการ 

   (๑.๗)  สถานท่ีเก็บอาหารและโรงผสมอาหารควรจัดเปนสัดสวนและถูกหลักสุขาภิบาล 

 (๒)  หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะเครื่องมือ  เครื่องใช  อุปกรณ  น้ําดื่ม  น้ําใช 

     (๒.๑)  อาหารที่ใชเ ล้ียงสัตวตองมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 

   (๒.๒)  ควรมีสถานที่เก็บอาหารแยกเปนสัดสวน  จัดใหเปนระเบียบและมีการดูแล

รักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 

   (๒.๓)  ตองมีที่เก็บรักษาเครื่องมือ  เครื่องใช  อุปกรณในการทํางานเปนสัดสวน

เหมาะสมและเปนระเบียบเรียบรอย 

   (๒.๔)  เครื่องมือ  เครื่องใช  และอุปกรณ  รวมถึงสวิตชและสายไฟตาง ๆ ตองไดรับ

การบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี 

   (๒.๕)  ตองจัดใหมีน้ําดื่มที่ไดคุณภาพตามมาตรฐานน้ําดื่มไวบริการสําหรับผูปฏิบัติงาน

อยางเพียงพอ  ตั้งอยูในบริเวณที่แยกออกจากโรงเรือนเล้ียงสัตว  และลักษณะการจัดบริการน้ําดื่ม 

ตองไมกอใหเกิดความสกปรกหรือการปนเปอน  เชน  ใชระบบน้ํากด  ใชแกวสวนตัว  ใชแกวกระดาษที่ใช

ครั้งเดียวแลวทิ้ง  ใชแกวสวนกลางท่ีใชดื่มเพียงครั้งเดียวแลวนําไปลางทําความสะอาดกอนนํามาใชใหม  

หรือวิธีอื่น 
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   (๒.๖)  ตองจัดใหมีน้ําใชท่ีสะอาดไดมาตรฐาน  และมีปริมาณเพียงพอกับปริมาณน้ําใช

ในแตละวัน 

   (๒.๗)  กรณีที่สถานประกอบกิจการผลิตน้ําใชเอง  ควรตรวจสอบดูแลคุณภาพน้ําดิบให

สะอาด  ตรวจสอบระบบทอน้ําและทําความสะอาดภาชนะเก็บกักน้ําอยูเสมอ  และปรับปรุงคุณภาพน้ําให

มีคุณภาพดีอยูเสมอ 

 (๓)  หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขอนามัยของผูปฏิบัติงาน 

   (๓.๑)  ผูปฏิบัติงานในฟารมตองมีสุขภาพแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอ  หรือโรคท่ีสังคม

รังเกียจ  โรคท่ีเกี่ยวของกับทางเดินอาหาร  ทางเดินหายใจ  หูน้ําหนวก  และบาดแผลติดเชื้อ  หรือไมเปน

พาหะนําโรคติดตอ  ไดแก  วัณโรค  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  สุกใส  หัด  คางทูม  เรื้อน  ไวรัส

ตับอักเสบเอ  โรคพยาธิและโรคผิวหนังที่นารังเกียจ  เปนตน  หากผูปฏิบัติงานปวยดวยโรคติดตอดังกลาว  

ตองหยุดพักรักษาใหหาย 

   (๓.๒)  ผูปฏิบัติงานตองไดรับการตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป 

   (๓.๓)  ผูปฏิบัติงานควรไดรับการอบรมในเรื่องเกี่ยวกับสุขอนามัย 

   (๓.๔)  ผูปฏิบัติงานในฟารมจะตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

           (๓.๔.๑)  ลาง ทําความสะอาดมือทุกครั้งกอนเขาหรือออกจากฟารม

และภายหลังออกจากหองสวมและจับตองส่ิงปนเปอนตาง ๆ 

           (๓.๔.๒)  ควรสวมใสชุดปฏิบัติงานท่ีสะอาดเหมาะสมในแตละกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

           (๓.๔.๓)  ในกรณีท่ีมีบาดแผลตองปดแผลดวยท่ีปดแผล  ถามีบาดแผลที่มือ 

ตองสวมใสถุงมือหรือปลอกนิ้วขณะปฏิบัติงาน 

 (๔)  หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการน้ําเสีย  มูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล 

   (๔.๑)  ตองมีระบบบําบัดน้ําเสียท่ีไดมาตรฐาน  โดยใชวิธีการบําบัดน้ําเสียท่ีเหมาะสม

ทางระบายน้ําไมอุดตัน 

   (๔.๒)  น้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวตองมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงใหไดเกณฑ

มาตรฐานน้ําทิ้ง  ตามกฎหมายวาดวยสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  กอนปลอยออกสูภายนอก

สถานประกอบกิจการ 
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   (๔.๓)  ตองจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล  เหมาะสมและเพียงพอ 

   (๔.๔)  ตองมีการรวบรวมมูลฝอยและนําไปกําจัดดวยวิธีการฝง  เผา  อยางถูกตอง 

ตามหลักสุขาภิบาล  และปฏิบัติตามขอกําหนดของทองถิ่นวาดวยการนั้น 

   (๔.๕)  ตองทําความสะอาด  กวาด  ลางพ้ืนโรงเรือนเล้ียงสัตวและบริเวณโดยรอบ

โรงเรือนเล้ียงสัตวใหสะอาดทุกวัน  ตองจัดใหมีท่ีกักเก็บมูลสัตวโดยเฉพาะ  เพ่ือปองกันเหตุเดือดรอน

รําคาญอันเนื่องมาจากกล่ินและไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงนําโรค 

   (๔.๖)  หามทิ้งมูลสัตวหรือมูลฝอยในท่ีดินของตนเอง  ท่ีสาธารณะหรือแหลงน้ํา

สาธารณะ 

   (๔.๗)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามลักษณะและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และบําบัด  หรือการกําจัดส่ิงปฏิกูลถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาล 

   (๔.๘)  ภายในหองน้ําและหองสวมควรมีวัสดุอุปกรณตามความจําเปนและเหมาะสม 

   (๔.๙)  ตองดูแลรักษาความสะอาดของหองน้ําและหองสวมเปนประจําทุกวันท่ีปฏิบัติงาน 

 (๕)  หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการแหลงแพรเชื้อโรคหรือสัตวและแมลงนําโรค 

   (๕.๑)  ตองมีการปองกันโรคติดตอที่เกิดจากสัตวดวยวิธีการท่ีเหมาะสมและถูกตอง 

   (๕.๒)  การกําจัดซากสัตวใหใชวิธีเผา  หรือฝงเพ่ือปองกันการเปนแหลงเพาะพันธุ 

ของสัตวและแมลงนําโรค  ดังนี้ 

          (๕.๒.๑)  การกําจัดซากสัตวโดยการฝงตองมีเนื้อที่เพียงพอ  และอยูในบริเวณน้ํา

ทวมไมถึง  โดยฝงซากลึกจากผิวดินไมนอยกวา  ๕๐  เซนติเมตร  ใชน้ํายาฆาเชื้อโรคที่เหมาะสมทําการ

ราดหรือโรยบนสวนตาง ๆ  ของซากสัตวจนท่ัว  และกลบหลุมดิน 

          (๕.๒.๒)  การกําจัดซากสัตวโดยการเผาตองมีสถานท่ีเผาหรือเตาเผาอยูใน

บริเวณท่ีเหมาะสมในการใชเผาซากจนหมด  การเผาตองไมกอใหเกิดมลพิษหรือเหตุรําคาญ 

      (๕.๒.๓)  สถานที่กําจัดซากสัตวตองหางจากบริเวณอาคาร  หรือโรงเรือนเล้ียงสัตว  

อาคารสํานักงาน  อาคารพักอาศัย 

   (๕.๓)  ตองมีการควบคุมปองกันสัตวและแมลงนําโรคในฟารมไมใหมีจํานวนมากจน

กอใหเกิดความเส่ียงในการแพรเชื้อโรคติดตอ  หรือกอเหตุเดือดรอนรําคาญตอผูอยูในที่ใกลเคียง 



 หนา   ๒๐๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๘๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๕.๔)  กรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดตอท่ีเกี่ยวกับสัตวในเขตพ้ืนท่ีตองจัดใหมีวิธีการ

ควบคุมปองกันมิใหเกิดการปนเปอนของเชื้อโรคในสถานที่เล้ียงสัตว  ทั้งในตัวสัตว  อาหาร  น้ําใช   

คนเล้ียงและส่ิงแวดลอมอื่น ๆ 

 (๖)  หลักเกณฑเกี่ยวกับความปลอดภัยและการปองกันเหตุรําคาญ 

   (๖.๑)  ควรจัดใหมีหองเก็บสารเคมี  น้ํายาฆาเชื้อหรือส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตราย

หรืออัคคีภัยไดงายโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

   (๖.๒)  ควรจัดใหมีหองพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลท่ีครบรายการไวในสถานประกอบ

กิจการและพรอมใชงานไดตลอดเวลา 

   (๖.๓)  ระดับเสียงในสถานประกอบการเล้ียงสุกร  ในเวลากลางวันตองมีระดับเสียง

เฉล่ีย  ๘  ชั่วโมง  ไมเกิน  ๙๐  เดซิเบล  (เอ)  ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 

   (๖.๔)  ระดับความเขมขนของกาซไฮโดรเจนซัลไฟดและกาซแอมโมเนีย  บริเวณคอก

เล้ียงสัตวไมเกินมาตรฐานตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 

   (๖.๕)  วิธีการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมในสถานประกอบการใหใชวิธีการตรวจวัด

ของหนวยงานราชการไทย  ในกรณีที่ไมมีวิธีการตรวจวัดที่เปนมาตรฐานกําหนดไว  ใหใชวิธีการตรวจวัดท่ี

ทองถิ่นยอมรับ 

   (๖.๖)  ควรควบคุมปองกันกิจกรรมตาง ๆ  ของสถานประกอบกิจการมิใหมีกล่ิน   

น้ําเสีย  เขมาควัน  เสียง  ฝุน  และความรอน  เปนตน  ที่จะทําใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญ 

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยใกลเคียงหรืออยู ในเสนทางการสัญจร 

ของสถานประกอบกิจการ 

 

หมวด  ๒ 

การควบคมุการเล้ียงสัตว 

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

ขอ  ๙  หลังจากที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช   ผู ใดประสงคจะเ ล้ียง สัตวตามขอ  ๖   

ตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับสถานท่ีตั้ง  ดังนี้ 

  (๑)  ตองปรากฏขอเท็จจริงวาสถานที่เล้ียงสัตวนั้นเปนบริเวณที่โปรง  อากาศถายเทสะดวก   

มีตนไมใหรมเงาพอสมควรตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  



 หนา   ๒๐๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๘๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  สถานท่ีของราชการอื่น ๆ  ในระยะที่ไมสงผล

กระทบตอสุขภาพและไมกอเหตุรําคาญตอชุมชน  โดยตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวและแหลงน้ํา

สาธารณะในระยะ  ดังตอไปนี้ 

     (๑.๑)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรนอยกวา  ๕๐  ตัว  ตองมีระยะหาง

ไมนอยกวา  ๕๐๐  เมตร 

     (๑.๒)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรตั้งแต  ๕๐  –  ๕๐๐  ตัว  ตองมี

ระยะหางไมนอยกวา  ๑,๐๐๐  เมตร   

     (๑.๓)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรเกินกวา  ๕๐๐  ตัว  ตองมี

ระยะหางไมนอยกวา  ๒,๐๐๐  เมตร 

   (๒)  สถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรตองตั้งอยูหางจากโรงฆาสัตว  ตลาดนัดคาสัตว

ตั้งแต  ๕  กิโลเมตรขึ้นไป 

   (๓)  จัดใหมีบริเวณเล้ียงสุกรเปนสัดสวน  และอยูหางเขตท่ีดินสาธารณะหรือท่ีดิน 

ตางเจาของและตองมีที่วางอันปราศจากหลังคาหรือส่ิงใดปกคลุมโดยรอบบริเวณเล้ียงสัตวนั้นไมนอยกวา  

๒๐  เมตรทุกดานเวนแตดานที่มีแนวเขตที่ดินติดตอกับที่ดินของผูประกอบกิจการประเภทเดียวกันตาม

ขอบัญญัตินี้ 

   (๔)  สถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรตองตั้งอยูบริเวณที่ไมมีน้ําทวมขัง 

ขอ  ๑๐  ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาสัตวที่เล้ียงนั้นเปนโรคอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ

ของบุคคลทั่วไป  ใหเจาของสัตวแยก  หรือกักสัตวนั้นไวตางหาก  และแจงใหเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือเจาพนักงานสาธารณสุขทราบ  และตองปฏิบัติตามคําแนะนําโดยเครงครัด 

 

หมวด  ๓ 

การรกัษาความเปนระเบียบเรียบรอย 

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

ขอ  ๑๑  ในกรณีที่ เจาพนักงานทองถิ่น  หรือผู ท่ีไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น   

หรือเจาพนักงานสาธารณสุขพบสัตวในพ้ืนท่ีตามขอ  ๖  โดยไมปรากฏเจาของใหเจาพนักงานทองถิ่น   



 หนา   ๒๐๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๘๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

หรือผูที่ไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจจับสัตวและนําสัตวไป

กักไวในที่สําหรับสัตวท่ีเจาพนักงานทองถิ่นจัดไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน  หรือกรณีสัตวนั้นอาจเปน

อันตรายตอประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควร  ในระหวาง

การจับสัตวหากสัตววิ่งหนีหรือเกิดอุบัติเหตุอื่นใดตอสัตวก็ตาม  หากเปนเหตุท่ีโดยพฤติการณตองเกิดขึ้น

และเจาพนักงานทองถิ่นไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว  ทางองคการบริหารสวนตําบลชอนนอย 

จะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ  ทั้งส้ิน 

ขอ  ๑๒  เมื่อไดจับสัตวมากักไวตามความในขอ  ๑๑  เจาพนักงานทองถิ่นจะปดประกาศแจงให

เจาของทราบและใหมารับสัตวคืนไปภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันท่ีไดจับสัตวมากักไว  โดยประกาศไว   

ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลชอนนอยหรือที่เปดเผย   

เมื่อพนกําหนดเวลาตามวรรคกอนแลว  ไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของใหสัตวนั้นตก

เปนขององคการบริหารสวนตําบลชอนนอย 

ขอ  ๑๓  กรณีที่กักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรอืสัตวอื่นหรอืตองเสียคาใชจายเกิน

สมควรเจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามสมควรแกกรณี  กอนถึงกําหนด

สามสิบวันก็ไดเงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาด

และคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาเงินนั้นไวแทนสัตวท่ีจําหนายไป 

กรณีสัตวนั้นตายหรือเจ็บปวยหรือไมสมควรจําหนายตอไป  หรือเปนโรคติดตอที่อาจเปน

อันตรายตอประชาชนหรือแกสัตวอ่ืน ๆ  หรือเมื่อสัตวแพทยหรือปศุสัตวอําเภอไดตรวจสอบและให

ความเห็นเปนลายลักษณอักษรแลว  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได 

ขอ  ๑๔  สัตวใดที่เจาพนักงานทองถิน่กกัไว  ในกรณีที่เจาของสัตวแสดงหลักฐานรับคืนไปภายใน

กําหนดตามขอ  ๑๒  เจาของสัตวจะตองเสียคาเล้ียงดูตามจํานวนที่เจาพนักงานทองถิ่นไดจายจริง 

ขอ  ๑๕  หากเจาของสัตวปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

หรือขอบัญญัตินี้หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นที่กําหนดไวเกี่ยวกับการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหเจาของสัตวแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได  และถาเจาของสัตว 

ไมแกไขหรือถาการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตราย 



 หนา   ๒๐๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๘๗  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชนนอกจากจะตองระวางโทษปรับตามขอบัญญัตินี้แลว   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจจับสัตว  และนําสัตวไปกักไวในท่ีสําหรับกักสัตวท่ีเจาพนักงานทองถิ่น

กําหนด  หรือเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังใหผูนั้นหยุดเล้ียงสัตวทันทีเปนการชั่วคราวจนกวาจะเปนที่พอใจแก

เจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ได 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่งใหกําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตามคําส่ังไวตาม

สมควรแตตองไมนอยกวาเจ็ดวันเวนแตเปนกรณีมีคําส่ังใหหยุดดําเนินการทันที  และตองทําเปนหนังสือ

แจงใหผูดําเนินกิจการซึ่งจะตองปฏิบัติตามคําส่ังทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูดําเนินกิจการหรือผูดําเนินกิจการ

ไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็น

ไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูดําเนินกิจการ  และใหถือวาผูนั้นไดรับทราบคําส่ังแลว  

ตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  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  วนัท่ี  ๒๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

กําพล  เทพกฤษ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลชอนนอย 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย
	เรื่อง   การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ประเภท  สุกร
	พ.ศ.  ๒๕๕๙

