
 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม 
เร่ือง  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์   

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม  ว่าด้วยการควบคุม
การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองงูเหลือม  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือมและ
นายอําเภอเมืองนครปฐม  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม  เร่ือง  การควบคุม
การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือมตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้  
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“การเลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
“การปล่อยสัตว์”  หมายความว่า  การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์  

รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว์ 
“สถานที่เลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  คอกสัตว์  กรงสัตว์  ที่ขังสัตว์  หรือสถานที่ในลักษณะอื่น  

ที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง 
“เจ้าของสัตว์”  หมายความรวมถึง  ผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความรวมถึง  ผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม   
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์  ให้พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองงูเหลือม  เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  ดังนี้ 
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(๑) ช้าง 
(๒) ม้า 
(๓) โค 
(๔) กระบือ 
(๕) สุกร 
(๖) แพะ 
(๗) แกะ 
(๘) ห่าน 
(๙) เป็ด 

(๑๐) ไก่ 
(๑๑) สุนัข 
(๑๒) แมว 
(๑๓) งู 
(๑๔) จระเข้ 
(๑๕) นกทุกชนิด 
(๑๖) กระต่าย 
(๑๗) กบ 
(๑๘) ปลาเลี้ยงชนิดต่าง ๆ 
(๑๙) สัตว์มีพิษ  สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ดุร้ายอื่น ๆ 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดประเภทและชนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยงเพิ่มเติม  

ทั้งนี้  โดยอาจควบคุมการเลี้ยงเฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่งหรือเต็มพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบล
หนองงูเหลือม   

ข้อ ๖ นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว  เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่ ม่ันคง  แข็งแรง  ตามความเหมาะสมแก่ประเภท  ชนิด   

และวิสัยของสัตว์  โดยมีขนาดเพียงพอแก่การดํารงชีวิตของสัตว์  มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ  
มีระบบการระบายน้ํา  และกําจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 

(๒) รักษาสถานท่ีเลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ  จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจํา  
ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสม  หมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

(๓) เม่ือสัตว์ตายลงเจ้าของสัตว์จะต้องกําจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันมิให้
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์นําโรค  ทั้งนี้  โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุรําคาญจากกลิ่นควัน  และไม่เป็นเหตุให้
เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ํา 
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(๔) จัดให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์  เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ 
และป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่ระบาดไปสู่สัตว์อื่นหรือมนุษย์ได้ 

(๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานท่ีเลี้ยงสัตว์ของตน  ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์  
โดยปราศจากการควบคุม  กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึง  
ตัวสัตว์และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 

(๖)  ไม่นําสัตว์เลี้ยงออกมานอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน  เว้นแต่เฉพาะเพื่อการเคลื่อนย้ายสัตว์
และได้ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(๗) ควบคุม  ดูแลสัตว์เลี้ยงของตนมิให้ก่ออันตราย  ความเดือดร้อนหรือเหตุรําคาญแก่ผู้อื่น
หรือชุมชน 

(๘) ป้องกันไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  และคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

รวมทั้งข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม 
ข้อ ๗ ผู้ใดเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วหรือประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตามข้อ  ๕  ตามสถานที่ใกล้กับแหล่งชุมชน  

ต้องได้รับความยินยอมจากประชาคมหมู่บ้านหรือแหล่งชุมชนน้ัน ๆ  และต้องได้รับอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย 

การอนุญาตตามวรรคหน่ึงนั้น  ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าสถานท่ีเลี้ยงสัตว์นั้นเป็นบริเวณที่โปร่ง  
อากาศถ่ายเทสะดวก  มีต้นไม้ให้ร่มเงาพอสมควร  ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  
สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ  ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  
และไม่ก่อเหตุรําคาญต่อชุมชน  โดยต้องมีระยะห่างจากสถานท่ีดังกล่าวและแหล่งน้ําสาธารณะในระยะ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) โค  กระบือ  ม้า  แพะ  แกะ  ประเภทเดียวหรือรวมกันทุกประเภทต้ังแต่  ๑๐  ตัวขึ้นไป  
ต้องห่างจากชุมชนหรือหมู่บ้านไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  เมตร 

(๒) ไก่  เป็ด  ห่าน  นก  ประเภทเดียวหรือรวมกันทุกประเภทต้ังแต่  ๓๐  ตัวขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  
๕๐  ตัว  ต้องอยู่ห่างจากชุมชนหรือหมู่บ้านไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  เมตร 

(๓) ไก่  เป็ด  ห่าน  นก  ประเภทเดียวหรือรวมกันทุกประเภทต้ังแต่  ๕๐  ตัวขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  
๑๐๐  ตัว  ต้องอยู่ห่างจากชุมชนหรือหมู่บ้านไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร 

(๔) ไก่  เป็ด  ห่าน  นก  ประเภทเดียวหรือรวมกันทุกประเภทต้ังแต่  ๑๐๑  ตัวขึ้นไป  ต้องอยู่ห่างจาก
ชุมชนหรือหมู่บ้านไม่น้อยกว่า  ๑  กิโลเมตร 

(๕) สุกร  รวมกันตั้งแต่  ๔  ตัวขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๑๐  ตัว  ต้องอยู่ห่างจากชุมชนหรือหมู่บ้าน  
ไม่น้อยกว่า  ๓๐๐  เมตร 

(๖) สุกร  รวมกันตั้งแต่  ๑๑  ตัวขึ้นไป  แต่ไม่เกิน  ๒๐  ตัว  ต้องอยู่ห่างจากชุมชนหรือหมู่บ้าน  
ไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร 
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(๗) สุกร  รวมกันตั้งแต่  ๒๑  ตัวขึ้นไป  ต้องอยู่ห่างจากชุมชนหรือหมู่บ้านไม่น้อยกว่า   
๑  กิโลเมตร 

การเลี้ยงสัตว์ตาม  (๔)  และ  (๗)  นั้นโรงเรือนจะต้องได้มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงตามที่กรมปศุสัตว์
กําหนดด้วย 

ข้อ ๘ สถานที่เอกชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม  อนุญาตให้   
เลี้ยงสัตว์ที่ต้องควบคุม  ตามข้อ  ๕  ได้โดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามจํานวนที่
กําหนด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โค  กระบือ  ม้า 
 (ก) พื้นที่ตั้งแต่  ๕๐  ตารางวา  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางวา  เลี้ยงได้จํานวนรวมกัน 

ทุกประเภทไม่เกิน  ๑๐  ตัว 
 (ข) พื้นที่เกินกว่า  ๑๐๐  ตารางวาขึ้นไป  เลี้ยงได้จํานวนรวมกันทุกประเภทไม่เกิน   

๑๕  ตัว 
(๒) ไก่  เป็ด  ห่าน  นก 
 (ก) พื้นที่ไม่เกิน  ๕๐  ตารางวา  เลี้ยงได้จํานวนรวมกันทุกประเภทไม่เกิน  ๑๐  ตัว 
 (ข) พื้นที่ตั้งแต่  ๕๐  ตารางวา  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางวา  เลี้ยงได้จํานวนรวมกัน 

ทุกประเภทไม่เกิน  ๒๐  ตัว 
 (ค) พื้นที่เกินกว่า  ๑๐๐  ตารางวาขึ้นไป  เลี้ยงได้จํานวนรวมกันทุกประเภทไม่เกิน  ๓๐  ตัว 
(๓) สุนัข  แมว 
 (ก) พื้นที่ไม่เกิน  ๒๐  ตารางวา  เลี้ยงได้จํานวนรวมกันทุกประเภทไม่เกิน  ๒  ตัว 
 (ข) พื้นที่ตั้งแต่  ๒๐  ตารางวา  แต่ไม่เกิน  ๕๐  ตารางวา  เลี้ยงได้จํานวนรวมกัน   

ทุกประเภทไม่เกิน  ๓  ตัว 
 (ค) พื้นที่ตั้งแต่  ๕๐  ตารางวา  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางวา  เลี้ยงได้จํานวนรวมกัน   

ทุกประเภทไม่เกิน  ๔  ตัว 
 (ง) พื้นที่เกินกว่า  ๑๐๐  ตารางวาขึ้นไป  เลี้ยงได้จํานวนรวมกันทุกประเภทไม่เกิน  ๕  ตัว 
(๔) แพะ  แกะ 
 (ก) พื้นที่ตั้งแต่  ๕๐  ตารางวาข้ึนไป  แต่ไม่เกิน  ๑๐๐  ตารางวา  เลี้ยงได้จํานวนรวมกัน  

ทุกประเภทไม่เกิน  ๓  ตัว 
 (ข) พื้นที่เกินกว่า  ๑๐๐  ตารางวาข้ึนไป  เลี้ยงได้จํานวนรวมกันทุกประเภทรวมกัน   

ไม่เกิน  ๕  ตัว 
ข้อ ๙ ในกรณีที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืน   

ตามข้อ  ๕  โดยไม่ปรากฏเจ้าของ  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อย  
สามสิบวัน  เม่ือพ้นกําหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืน  ให้สัตว์นั้น   



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๑๗๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ตกเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม  แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้น  
หรือสัตว์อื่น  หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้น
ตามควรแก่กรณี  ก่อนถึงกําหนดเวลาดังกล่าวก็ได้  เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หัก
ค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาด  และค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 

ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน  
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสําหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม  ตามจํานวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 

ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตราย   
ต่อประชาชน  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่  ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขต
อํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือมในเร่ืองใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 

ข้อ ๑๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๑๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือมรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

สังคม  มีจนัทร์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองงูเหลือม 


