
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ  วาดวยการควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๐  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร 

สวนตําบลหนองพลับและนายอําเภอหัวหิน  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ  เรื่อง  การควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ  ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

 “สัตว”  หมายความวา  สัตวทุกชนิดไมวาจะเปนสัตวหรือสัตวปาหรือสัตวชนิดอื่น ๆ 

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลใหสัตวนั้นเจริญเติบโต

และมีชีวิตอยูไดเพ่ือไวขายหรือการคาหรือเพ่ือพักผอนหยอนใจหรืองานอดิเรก  การมีสัตวไวในครอบครอง 

และดูแลเอาใจใสบํารุงรักษาตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ 

 “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การสละการครอบครองสัตว  หรือปลอยใหอยูนอก 

สถานท่ีเล้ียงสัตวโดยปราศจากการควบคุม 

 “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 

 “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ท่ีขังสัตว  หรือสถานท่ี 

ในลักษณะอื่นท่ีมีการควบคุมของเจาของสัตวที่เล้ียง 

้หนา   ๕๐

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือ 

 “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

 “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก 

ภาชนะท่ีใสอาหาร  มูลสัตวหรือหรือซากสัตว  รวมถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน  ตลาดที่เล้ียงสัตว 

หรือที่อื่นจากชุมชน 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

ซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ 

ขอ  ๕ เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตวใหพ้ืนท่ีในเขตอํานาจขององคการบริหาร 

สวนตําบลหนองพลับเปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังตอไปนี้ 

 ๕.๑ ใหที่หรือสาธารณะซึ่งอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ 

เปนเขตหามเล้ียงหรอืปลอยสัตว  ประเภทชาง  มา  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  สุนัข  หรือสัตวอื่น ๆ   

โดยเด็ดขาด 

 ๕.๒ ใหท่ีหรือทางสาธารณะซึ่งอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ 

เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตว  เกินจํานวนท่ีกําหนด  ดังนี้ 

  (๑) ชาง  มา ไมเกิน  ๑  ตัว 

  (๒) สุกร  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุนัข ประเภทละไมเกิน  ๕  ตัว 

  (๓) เปด  ไก  นก  หาน ประเภทละไมเกิน  ๕  ตัว 

  (๔) จํานวนสัตวอื่นนอกจาก  (๑)  -  (๓)  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

้หนา   ๕๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 ๕.๓ ใหพ้ืนที่อยูอาศัยไมหนาแนน  เปนเขตที่การเล้ียงหรือปลอยสัตวตองอยูภายใต 

มาตรการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

  (๑) การเล้ียงสุกร  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุนัข จํานวนไมเกิน  ๑๕  ตัว 

  (๒) การเล้ียงไก  นก  เปด  หาน จํานวนไมเกิน  ๒๐  ตัว 

  (๓) สัตวอื่น ๆ  นอกจาก  (๑)  และ  (๒) จํานวนไมเกิน  ๕  ตัว 

 ตองมีการปฏิบัติภายใตมาตรการ  ดังนี้ 

 (๑) สถานที่ตั้ง 

  ๑.๑ ตองตั้งอยูในสถานท่ีที่ไมกอเหตุรําคาญใหกับผูอาศัยอยูใกลเคียง 

  ๑.๒  ตองมีบริเวณเล้ียงสัตว  ซึ่งกั้นเปนสัดสวนและใหอยูหางเขตท่ีดินสาธารณะ   

ทางน้ําสาธารณะหรือที่ดินตางเจาของ  และมีท่ีวางอันปราศจากหลังคา  หรือส่ิงใดปกคลุมโดยรอบ 

บริเวณเล้ียงสัตวนั้นไมนอยกวา  ๒๐  เมตรทุกดาน  เวนแตดานที่มีแนวเขตที่ดินติดตอกับที่ดินของผูเล้ียงสัตว 

ประเภทเดียวกัน 

 (๒) อาคารและสวนประกอบ 

  ๒.๑ อาคารตองเปนอาคารเอกเทศ  และมั่นคงแข็งแรงมีลักษณะเหมาะแกการเล้ียงสัตว 

ประเภทนั้น ๆ  ไมมีการพักอาศัยหรือประกอบกิจการอื่นใด 

  ๒.๒ พ้ืนตองเปนพ้ืนแนน  ทําความสะอาดงายไมเฉอะแฉะ  เวนแตการเล้ียงสุกร   

พ้ืนจะตองเปนคอนกรีตและมีความลาดเอียง  เพ่ือใหน้ําและส่ิงปฏิกูลไหลลงทางระบายน้ําไดโดยสะดวก 

   ๒.๓ หลังคาตองมีความสูงจากพ้ืนมากพอสมควร  และมีชองทางใหแสงสวาง 

หรือแสงแดดสองภายในอาคารอยางทั่วถึง 

  ๒.๔ คอกตองมีการกั้นคอกเปนสัดสวนเหมาะสมกับจํานวนสัตว  ไมใหสัตว 

อยูกันอยางแออัด 

  ๒.๕ การระบายอากาศตองจัดใหมีการระบายอากาศถายเทใหเพียงพอ 

 (๓) การสุขาภิบาลทั่วไป 

  ๓.๑ การระบายน้ํา 

   ๑. รางระบายน้ําตองจัดใหมีรางระบายน้ําโดยรอบตัวอาคารใหมีความลาดเอียง 

เพียงพอใหน้ําไหลไดสะดวก 
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   ๒. น้ําทิ้งตองมีการบําบัดกอนระบายลงสูทางระบายน้ําแหลงน้ําสาธารณะ 

หรือในที่เอกชน 

  ๓.๒ การกําจัดมูลสัตว  ตองเก็บกวาดมูลสัตวเปนประจําทุกวัน  ตองจัดใหมี 

ท่ีกักเก็บสัตวโดยเฉพาะ  ไมใหสงกล่ินเหม็นอันเปนเหตุรําคาญ  และตองไมเปนแหลงเพาะพันธุแมลง 

หรือสัตวนําโรค 

   ๑. ถามีการสุมไฟไลแมลงใหสัตว  ตองไมใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ 

แกผูอาศัยใกลเคียง 

   ๒. ตองปองกันเสียงรองของสัตวไมใหเปนเหตุรําคาญแกผูอาศัยใกลเคียง 

   ๓. การเล้ียงสัตวที่มีขน  ตัวอาคารตองสามารถปองกันขน  ไมใหปลิว 

ฟุงกระจายออกไปนอกสถานที่ 

   ๔. ตองควบคุมดูแลไม ให สัตวออกไปทําความเสียหายแกทรัพย สิน   

หรือทําความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูใกลเคียง 

   ๕. ตองรักษาความสะอาดที่เล้ียงสัตวใหสะอาดเสมอ 

  ๓.๓ การกําจัดซากสัตวใหใชวิธีการเผา  หรือฝง  เพ่ือปองกันการเปนแหลง 

เพาะพันธุของแมลงและสัตวนําโรคและการกอเหตุรําคาญจากกล่ินเหม็น 

ขอ  ๖ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในที่หรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ  ๕   

โดยไมปรากฏเจาของใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน   

เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืนใหสัตวเล้ียงสัตวนั้น 

ตกเปนขององคการบริหารสวนตําบลหนองพลับแตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้น 

หรือสัตวอื่นหรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้น 

ตามควรแกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ไดเงินที่ไดจากการขายหรือการขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจาย 

ในการขายทอดตลาดและคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 

ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวขอรับสัตวคืน 

ภายในกําหนดตามวรรคหนึ่งเจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแกองคการบริหาร 

สวนตําบลหนองพลับ  ตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย 

้หนา   ๕๓
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ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวท่ีเจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได 

ขอ  ๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ี 

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจของ 

องคการบริหารสวนตําบลหนองพลับ  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  (บทกําหนดโทษมาตรา  ๒๙  คือ  โทษปรับไมเกิน   

๕,๐๐๐  บาท  ตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง) 

ขอ  ๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองพลับเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออก  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เพ็ญพักตร  คุมภัย 

รองปลัดองคการบรหิารสวนตําบล  รักษาราชการแทน 

ปลัดองคการบริหารสวนตาํบล  ปฏิบัตหินาท่ี 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหนองพลับ 
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