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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังหิน 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังหิน  วาดวยการควบคุมการเล้ียง

หรือปลอยสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังหิน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

ฉบับท่ี  ๕  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

องคการบริหารสวนตําบลวังหินโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลวังหินและนายอําเภอวังโปง  

จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังหิน  เรื่อง  การควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินีใ้หใชบังคบัในเขตองคการบริหารสวนตาํบลวังหินตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา 

บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๓  ในขอบัญญัตินี้ 

  “สัตว”  หมายความวา  สัตวทุกชนิดไมวาจะเปนสัตวเล้ียงหรือสัตวปาหรือสัตวชนิดอื่น ๆ   

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลใหสัตวนั้นเจริญเติบโต 

และมีชีวิตอยูไดเพ่ือไวขายหรือการคาหรือเพ่ือพักผอนหยอนใจหรือเปนงานอดิเรก  การมีสัตวไว 

ในครอบครองและดูแลเอาใจใสบํารุงรักษาตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ 

  “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การสละการครอบครองสัตว  หรือปลอยใหอยู 

นอกสถานที่เล้ียงสัตวโดยปราศจาการควบคุม 

  “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 
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  “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ท่ีขังสัตว  หรือสถานท่ีเล้ียง 

ในลักษณะอื่นท่ีมีการควบคุมของเจาของสัตว 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน   

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใสอาหาร  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาด  ที่เล้ียงสัตว   

หรือที่อื่นจากชุมชน 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลวังหิน 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้ งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงาน

สวนทองถิ่นซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลวังหิน 

ขอ  ๔  หามมิใหมีการเล้ียงสัตวชนิดหรือประเภทเหลานี้ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลวังหิน

โดยเด็ดขาด  ไดแก 

  (๑)  งูพิษและงูที่อาจเกิดอันตรายแกคนและสัตวเล้ียง 

  (๒)  ปลาปรันยา 

  (๓)  คางคกไฟ 

  (๔)  สัตวดุรายตาง ๆ 

  (๕)  สัตวมีพิษรายอื่น ๆ 

  (๖)  สัตวตองหามตามกฎหมายอื่น ๆ 
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ขอ  ๕  เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ในทองถิ่นหรือปองกันอันตรายจากเช้ือโรคที่เกิดจากสัตว  ใหพ้ืนท่ีในเขตอํานาจขององคการบริหาร 

สวนตําบลวังหินเปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังนี้ 

  ๕.๑  ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวโดยเด็ดขาด 

      (๑)  พ้ืนท่ีผังเมืองประกาศเปนเขตพาณิชยกรรมและเขตประชากรหนาแนน 

      (๒)  พ้ืนที่ผังเมืองประกาศเปนประเภทอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย 

      (๓)  สถานท่ีทองเที่ยว 

      (๔)  วัด  โรงเรียน  สถานที่ราชการ 

  ๕.๒  ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวเกินจํานวนที่กําหนด  ดังนี้ 

      (๑)  พ้ืนท่ีนอกจากที่ระบุใน  (๕.๑)  และในเขตชุมชน  หามเล้ียงหรือปลอยสัตว

ประเภทดังตอไปนี้เกินจํานวน  ดังนี้ 

        (๑.๑)  ชาง  มา  ไมเกิน  ๑  ตัว 

        (๑.๒)  สุกร  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุนัข  ประเภทละไมเกิน  ๓  ตัว 

        (๑.๓)  เปด  ไก  นก  หาน  ประเภทละไมเกิน  ๒๐  ตัว 

        (๑.๔)  จํานวนสัตวอื่นนอกจาก  (๑)  –  (๓)  ตองไดรับความเห็นชอบจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

        (๑.๕)  การเล้ียงสัตวตองไมกอมลภาวะและเหตุรําคาญ 

        (๑.๖)  ตองไมเปนแหลงเพาะพันธุและแพรเชื้อโรคที่ติดตอจากสัตวสูคน 

  ๕.๓  ใหพ้ืนท่ีตอไปนี้เปนเขตที่การเล้ียงหรือปลอยสัตวตองอยูภายใตมาตรการอยางใด

อยางหนึ่ง  ดังนี้ 

     (๑)  พ้ืนที่อยูอาศัยไมหนาแนน  หรือหางจากชุมชน  เกิน  ๕๐๐  เมตร  เปนเขต 

ที่การเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภท  ดังนี้ 

        ก.  การเล้ียงสุกร  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุนัข จํานวนไมเกิน  ๒๐  ตัว 

        ข.  การเล้ียงไก  นก  เปด  หาน     จํานวนไมเกิน  ๕๐  ตัว 

        ค.  สัตวอื่น ๆ  นอกจาก  ขอ  ก.  และ  ข.  จํานวนไมเกิน  ๕  ตัว 
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     (๒)  พ้ืนที่อาศัยไมหนาแนน  หรือหางจากชุมชน  เกิน  ๑  กิโลเมตร  เปนเขตที่

การเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภท  ดังนี้ 

        ก.  การเล้ียงสุกร  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุนัข จํานวนไมเกิน  ๑๐๐  ตัว 

        ข.  การเล้ียงไก  นก  เปด  หาน     จํานวนไมเกิน  ๕๐๐  ตัว 

        ค.  สัตวอื่น ๆ  นอกจาก  ขอ  ก.  และ  ข.  จํานวนไมเกิน  ๑๐  ตัว 

ตองมีการปฏิบัติภายใตมาตรการ  ดังนี้ 

๑.  สถานที่ตั้ง 

 (๑)  ตองตั้งอยูในสถานที่ที่ไมกอเหตุรําคาญใหกับผูอาศัยอยูใกลเคียง 

 (๒)  ตองมีบริเวณเล้ียงสัตวซึ่งกั้นเปนสัดสวนและใหอยูหางเขตท่ีดินสาธารณะ  ทางน้ํา

สาธารณะหรือที่ดินตางเจาของ  และมีท่ีวางอันปราศจากหลังคาหรือส่ิงใดปกคลุมโดยรอบบริเวณเล้ียงสัตวนั้น

ไมนอยกวา  ๒๐  เมตรทุกดาน  เวนแตดานที่มีแนวเขตที่ดินติดตอกับที่ดินของผูล้ียงสัตวประเภทเดียวกัน 

๒.  อาคารและสวนประกอบ 

 (๑)  อาคารตองเปนอาคารเอกเทศและมั่นคงแข็งแรงมีลักษณะเหมาะแกการเล้ียงสัตว

ประเภทนั้น ๆ  ไมมีการพักอาศัยหรือประกอบกิจการอื่นใด 

 (๒)  พ้ืนที่ตองเปนพ้ืนแนนทําความสะอาดงายไมเฉอะแฉะ  เวนแตการเล้ียงสุกรพ้ืนจะตอง

เปนคอนกรีตและมีความลาดเอียงเพ่ือใหน้ําและส่ิงปฏิกูลไหลลงทางระบายน้ําไดโดยสะดวก 

 (๓)  หลังคาตองมีความสูงจากพ้ืนมากพอสมควรและมชีองทางใหแสงสวางหรือแสงแดดสอง

ภายในอาคารอยางทั่วถึง 

 (๔)  คอกตองมีการกั้นคอกเปนสัดสวนเหมาะสมกับจํานวนสัตวไมใหสัตวอยูกันอยางแออัด

การระบายอากาศตองจัดใหมีการระบายอากาศถายเทใหเพียงพอ  

๓.  การสุขาภิบาลทั่วไป 

 (๑)  การระบายน้ํา 

   (๑.๑)  รางระบายน้ําตองจัดใหมีรางระบายน้ําโดยรอบตัวอาคารใหมีความลาดเอียง

เพียงพอใหน้ําไหลไดสะดวก 

   (๑.๒)  น้ําทิ้งตองมีการบําบัดกอนระบายลงสูทางระบายน้ําแหลงน้ําสาธารณะหรือในที่เอกชน 
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 (๒)  การกําจัดมูลสัตวตองเก็บกวาดมูลสัตวเปนประจําทุกวันตองจัดใหมีที่กักเก็บมูลสัตว

โดยเฉพาะ  ไมใหสงกล่ินเหม็นอันเปนเหตุรําคาญ  และตองไมเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค 

   (๒.๑)  ถามีการสุมไฟไลแมลงใหสัตวตองไมใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกผูอาศัย

ใกลเคียง 

   (๒.๒)  ตองปองกันเสียงรองของสัตวไมใหเปนเหตุรําคาญแกผูอาศัยใกลเคียง 

   (๒.๓)  การเล้ียงสัตวที่มีขน  ตัวอาคารตองสามารถปองกันขนไมใหปลิวฟุงกระจาย

ออกไปนอกสถานที่ 

   (๒.๔)  ตองควบคุมดูแลไมใหสัตวออกไปทําความเสียหายแกทรัพยสินหรือทํา 

ความเดือดรอนรําคาญแกผูอาศัยใกลเคียง 

   (๒.๕)  ตองรักษาความสะอาดที่เล้ียงสัตวใหสะอาดเสมอ 

๔.  การกําจัดซากสัตวใหใชวิธีการเผาหรือฝงเพ่ือปองกันการเปนแหลงเพาะพันธุของแมลง 

และสัตวนําโรคและการกอเหตุรําคาญจากกล่ินเหม็น 

ขอ  ๖  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ  ๖  

โดยไมปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน   

เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปน 

ขององคการบริหารสวนตําบลวังหิน  แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้น  หรือสัตวอื่น

หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควร

แกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได  เงินท่ีไดจากการขายหรือขายทอดตลาด  เมื่อไดหักคาใชจาย 

ในการขายทอดตลาดและคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 

ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืนภายใน

กําหนดเวลาตามวรรคหนึง่  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแกองคการบริหาร

สวนตําบลวังหิน  ตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย 

ในกรณีท่ีปรากฏวาสัตวที่ เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันจะเปนอันตราย 

ตอประชาชนใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได 

 



 หนา   ๒๒๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๓๑๙  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๗  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติ

หนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลวังหิน  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๘  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัตติามขอบัญญตัินีต้องระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๙  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวังหินเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออก  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

มานติย  อูบแกว 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลวงัหนิ 


