
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม   
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม  วาดวยการควบคุม  

การเล้ียงหรือปลอยสัตว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับท่ี  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๐  แหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และที่แกไขเพ่ิมเติม  องคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร

สวนตําบลบานหินโงมและนายอําเภอสรางคอม  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม  ตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาขอบญัญตัิ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

หรือขัดแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่

ตามขอบัญญัตินี้ 

   “ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  

ซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม   

    “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  

ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

้หนา   ๒๓๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



    “สัตวแพทย”  หมายความวา  สัตวแพทยผูซึ่งปฏิบัติงานในสวนราชการของรัฐและให

หมายความรวมถึงผูซึ่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่สัตวแพทยในราชการสวนทองถิ่น 

   “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การมีสัตวหรือมีสัตวเล้ียงไวในครอบครองและดูแล

เอาใจใสบํารุงรักษาตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ 

    “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การสละการครอบครองสัตวหรือปลอยสัตวใหอยู

นอกสถานที่เล้ียงสัตวโดยปราศจากการควบคุม   

    “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึง  ผูครอบครองสัตวดวย   

  “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ท่ีขังสัตว  หรือที่เล้ียงสัตวอื่น

ที่มีการควบคุมของเจาของสัตวไมวาจะมีขอบรั้วหรือไม 

ขอ ๕ เพ่ือประโยชนในการดูแลรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว  ใหพ้ืนท่ีในเขตอํานาจขององคการบริหาร

สวนตําบลบานหินโงม  เปนเขตควบคุมการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว  ดังตอไปนี้ 

   (๑) สุนัข 

  (๒) แมว 

  (๓) โค 

  (๔) กระบือ 

  (๕) สุกร 

  (๖) ไก 

  (๗) เปด 

  (๘) สัตวอื่น ๆ 

  (๙) สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาซึง่ไดรับอนุญาตจากกรมปาไม 

ขอ ๖ เพ่ือประโยชนในการควบคมุการเล้ียงหรอืปลอยสัตวในองคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวที่ตองควบคุม 

ตามขอ  ๕  โดยใหมีมาตรการอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

้หนา   ๒๓๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



  (๑) กําหนดจํานวน  ประเภท  และชนิดของสัตวเล้ียง 

  (๒) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการทําทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว 

  (๓) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการปลอยสัตว 

ขอ  ๗  นอกจากการเล้ียงสัตวตามปกติวิสัยแลว  เจาของสัตวที่มีสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  จัดใหมีสถานท่ีเล้ียงสัตวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภทและชนิดของสัตว  

โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชวีิตของสัตว  มีแสงสวาง  และการระบายอากาศท่ีเพียงพอ  มีระบบการระบายน้ํา

และบําบัดของเสียที่เกิดขึ้นอยางถูกสุขลักษณะ 

      (๒)  รักษาสถานท่ีเล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถกูสุขลักษณะเปนประจํา  

ไมปลอยใหเปนท่ีสะสมหมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง 

    (๓)  เมื่อสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ  

เพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ทั้งนี้  โดยไมกอเหตุรําคาญจากกล่ิน  ควัน  

และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา 

    (๔)  จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว  เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว 

    (๕)  ใหเล้ียงสัตวภายในสถานที่เล้ียงสัตวของตน  ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานท่ีเล้ียงสัตว  

โดยปราศจากการควบคุม  หากประสงคจะไปเล้ียงสัตวในสถานที่อื่นตองไดรับอนุญาตจากเจาของสถานที่

และตองควบคุมดูแล  กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเล้ียงในสถานท่ีหรือกรงท่ีบุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตว  

และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

    (๖)  ไมเล้ียงสัตวภายในสถานที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

    (๗)  ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญตอผูอ่ืน  ไมกอใหเกิดมลพิษ

ตอส่ิงแวดลอม 

    (๘)  ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งขอบังคับ  ระเบียบ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม 

้หนา   ๒๔๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ขอ  ๘  กรณีการเล้ียงสัตวซึ่งดําเนินกิจการในลักษณะของฟารมเล้ียงสัตว  หรือเล้ียงสัตวเปนจํานวนมาก  

เจาของสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ  ๗  อยางเครงครัด  เพ่ือการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะ

ของสถานที่ท่ีใชเล้ียงสัตวและตองปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรค  หรือเหตุรําคาญ

จากการเล้ียงสัตว  ดังนี้ 

    (๑)  การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เล้ียงสัตวตองทํารางระบายน้ํารับน้ําโสโครก  

ไปใหพนจากที่นั้นโดยสะดวกและเหมาะสม 

    (๒)  การระบายน้ําเสียตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชแหลงน้ําสาธารณะ 

    (๓)  ตองจัดใหมีระบบกักเก็บหรือบําบัดน้ําเสียใหเหมาะสม  ท้ังนี้  ตองไมทําใหเกิด

กล่ินเหม็นจนสรางความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัยขางเคียง 

    (๔)  ตองทําความสะอาดกวาดลางสถานท่ีเล้ียงสัตวใหอยูในภาวะอันดีเสมอ 

    (๕)  ตองรักษาสถานท่ีอยาใหเปนที่เพาะพันธุแมลงวัน  แมลงสาบ  ยุง  หรือสัตวนําโรคอื่น  ๆ 

และตองเก็บวัสดุอุปกรณ  เครื่องใชในการเล้ียงสัตวใหเปนระเบียบเรียบรอยเสมอ 

    (๖)  ตองมีท่ีรองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

ขอ  ๙  หลังจากที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  ผูใดประสงคจะเล้ียงสัตวตามขอ  ๘  ตองไดรับความยินยอม

จากการประชุมประชาคมหมูบาน  และไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้นตองปรากฏขอเท็จจริงวาสถานที่เล้ียงสัตวนั้นเปนบริเวณท่ีโปรง  

อากาศถายเทสะดวกมีตนไมใหรมเงาพอสมควร  ตั้งอยูหางจากแหลงชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ   ในระยะท่ีไมสงผลตอสุขภาพ  และไมกอเหตุรําคาญ

ตอชุมชน  โดยตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวและแหลงน้ําสาธารณะในระยะ  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  สําหรับสถานประกอบการเล้ียงสัตวนอยกวา  ๕๐  ตัว  ตองมีระยะหางจากชุมชน

ในระยะท่ีไมกอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง 

    (๒)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวตั้งแต  ๕๐ – ๕๐๐  ตัว  ตองมีระยะหาง

จากชุมชนไมนอยกวา  ๕๐๐  เมตร 

  (๓)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวกวา  ๕๐๐ – ๑,๐๐๐  ตัว  ตองมีระยะหาง

จากชุมชนไมนอยกวา  ๑  กิโลเมตร 

    (๔)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวกวา  ๑,๐๐๐  ตัวขึ้นไป  ตองมีระยะหาง

จากชุมชนไมนอยกวา  ๒  กิโลเมตร 

้หนา   ๒๔๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๓๘    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ผูขออนุญาตดังกลาวใหย่ืนคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบและเงื่อนไขท่ีกําหนดพรอมดวย

หลักฐาน  ดังตอไปนี้อยางละ  ๑  ชุด 

   (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓) หนังสือแสดงความเปนเจาของที่ดิน 

    (๔)  เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นควรเรียกเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบ 

การพิจารณา 

ขอ ๑๐ ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยวาสัตวเล้ียงนั้นเปนโรคอันอาจเปนอันตรายแกสุขภาพของบุคคลท่ัวไป  

ใหเจาของสัตว  แยก  กักกันสัตวนั้นไวตางหาก  และแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นหรอืเจาพนกังานสาธารณสุขทราบ  

รวมถึงตองแจงใหสัตวแพทยของหนวยงานราชการทราบและตองปฏิบัติตามคําแนะนําโดยเครงครัด 

ขอ ๑๑ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดการเล้ียงหรือปลอยสัตว  หรือหามเล้ียง  หรือปลอยสัตว

เฉพาะเขตควบคุมการปลอยสัตว  เฉพาะในเขตทองท่ีใดทองท่ีหนึ่ง  หรือเต็มพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม  

ยกเวนการปลอยสัตวเพ่ือการกุศลตามประเพณี 

ขอ ๑๒ เจาของสัตวจะตองควบคุมดูแลสัตวและสถานท่ีเล้ียงสัตวของตนมิใหกอเหตุรําคาญแกผูอื่น 

ขอ ๑๓ หากเจาของสัตวปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้ 

หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นที่กําหนดไวเกี่ยวกับการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ที่มีอํานาจส่ังใหเจาของสัตวแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได  และถาเจาของสัตวไมแกไขหรือถาการเล้ียงสัตว

หรือปลอยสัตวนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  

เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังใหผูนั้นหยุดการเล้ียงสัตวทันทีเปนการชั่วคราว  จนกวาจะเปนที่พอใจแก 

เจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ได  คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหกําหนดระยะเวลา 

ที่จะตองปฏิบัติตามคําส่ังไวตามสมควร 

ขอ ๑๔ กรณีการเล้ียงสัตวในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ  กอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ

ตอผูอื่น  ใหเจาพนักงานทองถิน่มีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของสัตวหรือผูครอบครองสถานท่ีเล้ียงสัตว

ระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันควร  และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุรําคาญนั้น

หรือสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตใหระบุไวในคําส่ังนั้น 
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ขอ  ๑๕  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และขอบัญญัตินี้

ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจง

เปนหนังสือหรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

  (๒) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก  

หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบ  หรือควบคุมเพ่ือใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือหรือหลักฐาน 

ที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้น 

  (๓) แนะนําใหเจาของสัตวปฏิบัติใหถูกตองตามขอบัญญัติหรือตามพระราชบัญญัติ  

ผูไดรับใบอนุญาตหรอืหนงัสือรบัรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง

หรือตามขอบัญญัตินี้ 

    (๔)  ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพประชาชน   

เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 

    (๕)  เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใด ๆ  ที่สงสัยวาไมถูกสุขลักษณะ  หรืออาจกอใหเกิด

เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เปนปริมาณพอสมควรเพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบได 

โดยไมตองใชราคา 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  พนักงานสวนทองถิ่น  เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่

ตามวรรคหนึ่งในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบานหินโงม  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๑๖  ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ  ๕  

โดยไมปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน  

เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืน  ใหสัตวนั้นตกเปนของ

ราชการสวนทองถิ่น  แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น  หรือตองเสียคาใชจาย

เกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควรแกกรณีกอนถึงกําหนดเวลา

ดังกลาวก็ได  เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาด

และคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 
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ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่ง  และเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแก

ราชการสวนทองถิ่นตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย 

ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวท่ีเจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได 

ขอ  ๑๗  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจปรับไดตามอัตรา

ที่เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาเห็นควร  ท้ังนี้  ตองไมเกินคาปรับตามท่ีพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กําหนดไว 

ขอ  ๑๘  ใหนายกองคการบริหารสวนตาํบลบานหินโงมมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

กรม  สิมด ี

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานหนิโงม   
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