
 หนา   ๑๔๙ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มถิุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลระแงง 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลระแงง  วาดวยการควบคุมการเล้ียง 

หรือปลอยสัตว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติ 

ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ 

มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลระแงง   

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลระแงงและนายอําเภอศีขรภูมิ  จึงตราขอบัญญัติไว 

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลระแงง  เรื่อง  การควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลระแงง  ตั้งแตวันถัดจาก 

วันท่ีไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลระแงงแลวสิบหาวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

“การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในสถานที่เล้ียงสัตว 

“การปลอยสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในลักษณะท่ีมีการปลอยใหอยูนอกสถานท่ีเล้ียงสัตว   

รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว 

“สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ท่ีขังสัตว  หรือสถานท่ีในลักษณะอื่น 

ที่ใชในการควบคุมสัตวท่ีเล้ียง 



 หนา   ๑๕๐ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มถิุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

“เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลระแงง 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว  ใหพ้ืนที่ในเขตอํานาจขององคการบริหาร 

สวนตําบลระแงง  เปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตวดังนี้ 

(๑) ชาง 

(๒) มา 

(๓) โค 

(๔) กระบือ 

(๕) สุกร 

(๖) แพะ 

(๗) แกะ 

(๘) หาน 

(๙) เปด 

 (๑๐) ไก 

 (๑๑) สุนัข 

 (๑๒) แมว 

 (๑๓) งู 

 (๑๔) จระเข 

 (๑๕) นกทุกชนิด 

 (๑๖) กระตาย 

 (๑๗) กบ 

 (๑๘) ปลา 
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ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดประเภทและชนิดสัตวที่ตองการควบคุมการเล้ียงเพ่ิมเติม   

ทั้งนี้  โดยอาจควบคุมการเล้ียงสัตวเฉพาะในเขตทองที่ใดทองที่หนึ่งหรือเต็มพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลระแงง 

ขอ ๖ นอกจากการเล้ียงสัตวตามปกตวิิสัยที่วญิชูนพึงกระทําแลว  เจาของสัตวจะตองปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีสถานท่ีเล้ียงสัตวที่มั่นคง  แข็งแรง  ตามความเหมาะสมแกประเภท  ชนิดและ 

วิสัยของสัตว  โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศท่ีเพียงพอ 

มีระบบการระบายน้ํา  และระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

(๒) รักษาสถานที่เล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปนประจํา 

ไมปลอยใหเปนที่สะสมหมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง 

(๓) เมื่อสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะเพ่ือปองกันมิให 

เปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ทั้งนี้  โดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญจากกล่ินควัน  และไมเปนเหตุให 

เกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา 

(๔) จัดใหมีการเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว  เพ่ือปองกนัอันตรายอันเกิดจากเชื้อโรคที่อาจเกิดจากสัตว   

และปองกันไมใหเชื้อโรคแพรระบาดไปสูสัตวอื่นหรือมนุษยได 

(๕) ใหเล้ียงสัตวภายในสถานที่เล้ียงสัตวของตน  ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานที่เล้ียงสัตว 

โดยปราศจากการควบคุม  กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเล้ียงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตว   

และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

(๖) ไมนําสัตวเล้ียงออกมานอกสถานที่เล้ียงสัตวของตน  เวนแตเฉพาะเพ่ือการเคล่ือนยายสัตว 

และไดปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

(๗) ควบคุม  ดูแลสัตวของตนมิใหกออันตราย  ความเดือดรอนหรือเหตุรําคาญแกผูอื่นหรือชุมชน 

(๘) ปองกันไมกอใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม 

(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น 

รวมทั้งขอบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศขององคการบริหารสวนตําบลระแงง 

ขอ ๗ ผูใดเล้ียงสัตวอยูแลวหรือประสงคจะเล้ียงสัตวตามขอ  ๕  ตามสถานที่ใกลกับแหลงชุมชน   

ตองไดรับความยินยอมจากประชาคมหมูบานหรือแหลงชุมชนนั้น ๆ  และตองไดรับอนุญาตจาก 
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เจาพนักงานทองถิ่นดวย  เวนแตการเล้ียงสัตวตามระบุไวในขอ  ๘  การขอรับใบอนุญาต  การออกใบอนุญาต   

คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลระแงง  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  โดยอนุโลม 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้น  ตองปรากฏขอเท็จจริงวาสถานท่ีเล้ียงสัตวนั้นเปนบริเวณท่ีโปรง 

อากาศถายเทสะดวก  มีตนไมใหรมเงาพอสมควร  ตั้งอยูหางจากแหลงชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน   

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ  ในระยะที่ไมสงผลกระทบตอสุขภาพ   

และไมกอเหตุรําคาญตอชุมชน  โดยตองมีระยะหางจากสถานท่ีดังกลาวและแหลงน้ําสาธารณะในระยะ 

ดังตอไปนี้ 

(๑) โค  กระบือ  มา  แพะ  แกะ  ประเภทเดียวหรือรวมกันทุกประเภทตั้งแต  ๑๐  ตัวขึ้นไป   

ตองหางจากชุมชนหรือหมูบานไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร 

(๒) ไก  เปด  หาน  นก  ประเภทเดียวหรือรวมกันทุกประเภทตั้งแต  ๓๐  ตัวขึ้นไป  แตไมเกิน   

๕๐  ตัว  ตองอยูหางจากชุมชนหรือหมูบานไมนอยกวา  ๒๐๐  เมตร 

(๓) ไก  เปด  หาน  นก  ประเภทเดียวหรือรวมกันทุกประเภทตั้งแต  ๕๐  ตัวขึ้นไป  แตไมเกิน   

๑๐๐  ตัว  ตองอยูหางจากชุมชนหรือหมูบานไมนอยกวา  ๕๐๐  เมตร 

(๔) ไก  เปด  หาน  นก  ประเภทเดียวหรือรวมกันทุกประเภทตั้งแต  ๑๐๑  ตัวขึ้นไป  ตองอยู 

หางจากชุมชนหรือหมูบานไมนอยกวา  ๑  กิโลเมตร 

(๕) สุกร  รวมกันตั้งแต  ๔  ตัวขึ้นไปแตไมเกิน  ๑๐  ตัว  ตองอยูหางจากชุมชนหรือหมูบาน 

ไมนอยกวา  ๓๐๐  เมตร 

(๖) สุกร  รวมกันตั้งแต  ๑๑  ตัวขึ้นไปแตไมเกิน  ๒๐  ตัว  ตองอยูหางจากชุมชนหรือหมูบาน 

ไมนอยกวา  ๕๐๐  เมตร 

(๗) สุกร  รวมกันตัง้แต  ๒๑  ตัวขึ้นไป  ตองอยูหางจากชุมชนหรือหมูบานไมนอยกวา  ๑  กิโลเมตร   

การเล้ียงสัตวตาม  (๔)  และ  (๗)  นั้นโรงเรือนจะตองไดมาตรฐานฟารมเล้ียงตามท่ีกรมปศุสัตว 

กําหนดดวย 
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ขอ ๘ สถานที่เอกชนภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลระแงง  อนุญาตใหเล้ียงสัตวที่ตองควบคุม 

ตามขอ  ๕  ไดโดยไมตองขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  ตามจํานวนท่ีกําหนดดังตอไปนี้ 

(๑) โค  กระบือ  มา 

 (ก) พ้ืนที่  ตั้งแต  ๕๐  ตารางวา  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางวา  เล้ียงไดจํานวนรวมกนัทุกประเภท 

ไมเกิน  ๑๐  ตัว 

 (ข) พ้ืนที่  เกินกวา  ๑๐๐  ตารางวาขึ้นไป  เล้ียงไดจํานวนรวมกันทุกประเภทไมเกิน  ๑๕  ตัว 

(๒) ไก  เปด  หาน  นก 

 (ก) พ้ืนที่  ไมเกิน  ๕๐  ตารางวา  เล้ียงไดจํานวนรวมกันทุกประเภทไมเกิน  ๑๐  ตัว 

 (ข) พ้ืนที่  ตั้งแต  ๕๐  ตารางวา  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางวา  เล้ียงไดจํานวนรวมกนัทุกประเภท 

ไมเกิน  ๒๐  ตัว 

 (ค) พ้ืนที่  เกินกวา  ๑๐๐  ตารางวาขึ้นไป  เล้ียงไดจํานวนรวมกันทุกประเภทไมเกิน  ๓๐  ตัว 

(๓) สุนัข  แมว 

 (ก) พ้ืนที่  ไมเกิน  ๒๐  ตารางวา  เล้ียงไดจํานวนรวมกันทุกประเภทไมเกิน  ๒  ตัว 

 (ข) พ้ืนที่  ตั้งแต  ๒๐  ตารางวา  แตไมเกิน  ๕๐  ตารางวา  เล้ียงไดจํานวนรวมกันทุกประเภท   

ไมเกิน  ๓  ตัว 

 (ค) พ้ืนท่ี  ตั้งแต  ๕๐  ตารางวา  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางวา  เล้ียงไดจํานวนรวมกนัทุกประเภท 

ไมเกิน  ๔  ตัว 

 (ง) พ้ืนที่  เกินกวา  ๑๐๐  ตารางวาขึ้นไป  เล้ียงไดจํานวนรวมกันทุกประเภทไมเกิน  ๕  ตัว 

(๔) แพะ  แกะ 

 (ก) พ้ืนที่ตั้งแต  ๕๐  ตารางวาขึ้นไป  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางวา  เล้ียงไดจํานวนรวมกัน 

ทุกประเภทไมเกิน  ๓  ตัว 

 (ข) พ้ืนที่เกินกวา  ๑๐๐  ตารางวาขึ้นไป  เล้ียงไดจํานวนรวมกันทุกประเภทรวมกันไมเกิน   

๕  ตัว 

ขอ ๙ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนตามขอ  ๕   

โดยไมปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน   



 หนา   ๑๕๔ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๖๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มถิุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปนของ 

องคการบริหารสวนตําบลระแงง  แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น 

หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควรแกกรณี 

กอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได  เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขายทอดตลาด 

และคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 

ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแก 

องคการบริหารสวนตําบลระแงง  ตามจํานวนท่ีไดจายจริงดวย 

ในกรณีท่ีปรากฏวาสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได 

ขอ ๑๐ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให 

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลระแงง  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ ๑๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบญัญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๑๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลระแงง  รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

สรยศ  สานุสันต 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลระแงง 


