
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังเมือง 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังเมือง  วาดวยการควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๕๒  ประกอบมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลวังเมือง  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลวังเมืองและนายอําเภอลาดยาว   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังเมือง  เรื่อง  การควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบรหิารสวนตําบลวงัเมอืง  ตั้งแตเมือ่ไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังเมืองแลวเจ็ดวัน 

ขอ  ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลวังเมือง 

 “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตัง้ใหเปนพนักงานเจาหนาที่

ตามขอบัญญัตินี้ 

 “ผูไดรับแตงตัง้จากเจาพนักงานทองถิน่”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น

ซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลวังเมือง 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

้หนา   ๑๔๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



 “สัตวแพทย”  หมายความวา  สัตวแพทยผูซึ่งปฏิบัติงานในสวนราชการของรัฐ 

และหมายความรวมถึงผูซึ่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่สัตวแพทยในราชการสวนทองถิ่น 

 “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การมีสัตวไวในครอบครองและดูแลเอาใจใสบํารุงรักษา 

ตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ 

 “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การสละการครอบครองสัตวหรือปลอยใหอยู 

นอกสถานที่เล้ียงสัตวโดยปราศจากการควบคุม 

 “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 

 “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือสถานที่ในลักษณะอื่น 

ที่มีการควบคุมของเจาของสัตว 

 “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลวังเมือง 

ขอ  ๕ ใหองคการบริหารสวนตาํบลวงัเมอืงเปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังตอไปนี้ 

 (๑) สุนัข 

 (๒) แมว 

 (๓) โค 

 (๔) กระบือ 

 (๕) สุกร 

 (๖) ไก 

 (๗) เปด,หาน 

 (๘) สัตวอื่น ๆ 

 (๙) สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมปาไม 

 ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกาํหนดประเภทและชนดิของสัตวท่ีตองควบคุมการเล้ียงเพ่ิมเติม  

ทั้งนี้  โดยอาจควบคุมการเล้ียงสัตวเฉพาะในเขตทองที่ใดทองที่หนึ่งหรือเต็มพ้ืนที่องคการบริหาร 

สวนตําบลวังเมือง 

้หนา   ๑๔๕

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๖ เพ่ือประโยชนการควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลวังเมือง 

ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวังเมืองมีอํานาจออกประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว

ที่ตองควบคุมตามขอ  ๕  โดยใหมีมาตรการอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

 (๑) กําหนดจํานวน  ประเภท  และชนิดของสัตวที่เล้ียง 

 (๒) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการทําทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว 

 (๓) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการปลอยสัตวตามขอ  ๖ 

ขอ  ๗ นอกจากการเล้ียงสัตวตามปกติวิสัยแลว  เจาของสัตวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

 (๑) จัดใหมีสถานท่ีเล้ียงสัตวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภท  และชนิดของสัตว 

โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ  มีระบบการระบายน้ํา 

และกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

 (๒) รักษาสถานที่เล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

เปนประจําไมปลอยใหเปนที่สะสมหมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง 

 (๓) เมื่อสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ 

เพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ทั้งนี้  โดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญจากกล่ิน  ควัน   

และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา 

 (๔) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตวเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว 

 (๕) ใหเล้ียงสัตวภายในสถานท่ีของตน  ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานที่เล้ียงสัตว 

โดยปราศจากการควบคุม  กรณีเปนสัตวดรุายจะตองเล้ียงในสถานที่หรอืกรงที่บุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตว 

และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

 (๖) ไมเล้ียงสัตวภายในสถานที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

 (๗) ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญตอผูอื่น 

 (๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น   

รวมทั้งขอบังคับ  ระเบียบ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลวังเมือง 

้หนา   ๑๔๖

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๘ กรณีการเล้ียงสัตวซึ่งดําเนินกิจการในลักษณะของฟารมเล้ียงสัตว  หรือเล้ียงสัตวเปนจํานวนมาก 

เจาของสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ  ๗  อยางเครงครัด  เพ่ือการดูแลสุขภาพ 

หรือสุขลักษณะของสถานท่ีที่ใชเล้ียงสัตวและตองปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรค   

หรือเหตุรําคาญอันเกิดจากการเล้ียงสัตว  ดังนี้ 

 (๑) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เล้ียงสัตวตองทํารางระบายน้ําโสโครก 

ไปใหพนจากที่นั้นโดยสะดวกและเหมาะสม 

 (๒) การระบายน้ําเสียตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชแหลงน้ําสาธารณะ 

 (๓) ตองจัดใหมีระบบกักเก็บหรือบําบัดน้ําเสียใหเหมาะสม  ท้ังนี้  ตองไมทําใหเกิดกล่ินเหม็น 

จนสรางความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัยขางเคียง 

 (๔) ตองทําความสะอาดกวาดลางสถานท่ีเล้ียงสัตวใหอยูในภาวะอันดีเสมอ 

 (๕) ตองรักษาสถานที่อยาใหเปนที่เพาะพันธุแมลงวัน  แมลงสาบ  ยุง  หรือสัตวนําโรคอื่น ๆ   

และตองเก็บวัสดุอุปกรณ  เครื่องใชในการเล้ียงสัตวใหเปนระเบียบเรียบรอยเสมอ 

 (๖) ตองมีท่ีรองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

ขอ  ๙ หลังจากที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  ผูใดประสงคจะเล้ียงสัตวตามขอ  ๘  ตองไดรับ 

ความยินยอมจาการประชุมประชาคมหมูบาน  และไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้นตองปรากฏขอเท็จจริงวาสถานที่เล้ียงสัตวนั้นเปนบริเวณท่ีโปรง

อากาศถายเทสะดวก  มีตนไมใหรมเงาพอสมควร  ตั้งอยูหางจากแหลงชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน   

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ  ในระยะที่ไมสงผลตอสุขภาพ  และไมกอใหเกิด

ความรําคาญตอชุมชนโดยตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวและแหลงน้ําสาธารณะในระยะ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) สําหรับสถานประกอบการเล้ียงสัตวนอยกวา  ๕๐  ตัว  ตองมีระยะหางในระยะ 

ที่ไมกอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง 

 (๒) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวตั้งแต  ๕๐  -  ๕๐๐  ตัว  ตองมีระยะหาง

ไมนอยกวา  ๕๐๐  เมตร 

 (๓) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวกวา  ๕๐๐  -  ๑,๐๐๐  ตัว  ตองมีระยะหาง 

ไมนอยกวา  ๑  กิโลเมตร 

 (๔) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวกวา  ๑,๐๐๐  ตัวขึ้นไป  ตองมีระยะหาง 

ไมนอยกวา  ๒  กิโลเมตร 

้หนา   ๑๔๗

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ผูขออนุญาตดังกลาวใหย่ืนคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบและเงื่อนไขท่ีกําหนดพรอม

ดวยหลักฐาน  ดังตอไปนี้  อยางละ  ๑  ชุด 

 ๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

 ๒) สําเนาทะเบียนบาน 

 ๓) หนังสือแสดงความเปนเจาของท่ีดิน 

 ๔) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติม 

เพ่ือประกอบการพิจารณา 

ขอ  ๑๐ ในกรณีที่มีเหตคุวรสงสัยวาสัตวนั้นเปนโรคอันอาจเปนอันตรายแกสุขภาพของบุคคลทั่วไป

ใหเจาของสัตว  แยก  กักสัตวนั้นไวตางหาก  และแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขทราบ  

รวมถึงตองแจงใหสัตวแพทยของหนวยงานราชการทราบ  และตองปฏิบัติตามคําแนะนําโดยเครงครัด 

ขอ  ๑๑ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดการเล้ียงหรือปลอยสัตว  หรือหามเล้ียง 

หรือปลอยสัตวเฉพาะเขตควบคุมการปลอยสัตว  เฉพาะในเขตทองที่ใดทองที่หนึ่ง  หรือเต็มพ้ืนท่ี 

องคการบริหารสวนตําบลวังเมือง  ยกเวนการปลอยสัตวเพ่ือนการกุศลตามประเพณี 

ขอ  ๑๒ เจาของสัตวจะตองควบคุมดูแลสัตวและสถานที่เล้ียงสัตวของตนมิใหกอใหเกิด 

ความรําคาญแกผูอื่น 

ขอ  ๑๓ หากเจาของสัตวปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

กฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้ 

หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นที่กําหนดไวเกี่ยวกับการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวใหเจาพนักงานทองถิ่น

ที่มีอํานาจส่ังใหเจาของสัตวแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได  และถาเจาของสัตวไมแกไขหรือถาการเล้ียงสัตว 

หรือปลอยสัตวนั้นกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน   

เจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ไดคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหกําหนดระยะเวลา 

ที่จะตองปฏิบัติตามคําส่ังไวตามสมควร 

ขอ  ๑๔ กรณีการเล้ียงสัตวในสถานท่ีของเอกชนหรือทางสาธารณะ  กอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ

ตอผูอื่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีเล้ียงสัตว 

ระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันควร  และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุรําคาญนั้น

หรือสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตใหระบุไวในคําส่ังนั้น 

้หนา   ๑๔๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๑๕ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และขอบัญญัตินี้ 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ   มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ   

หรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ  หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 (๒) เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก 

หรือในเวลาทําการตรวจสอบ  หรือควบคุมเพ่ือใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจงหรือตามขอบัญญัตินี้ 

 (๓) แนะนําใหเจาของสัตวปฏิบัติใหถูกตองตามขอบัญญัติหรือตามพระราชบัญญัติ 

ผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจง 

หรือตามขอบัญญัตินี้ 

 (๔) ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพประชาชนเพ่ือประโยชน 

ในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายกรณีจําเปน 

 (๕) เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใด ๆ  ที่สงสัยวาไมถูกสุขลักษณะ  หรืออาจกอใหเกิด

เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เปนปริมาณพอสมควรเพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบได 

โดยไมตองใชราคา 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  พนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ี 

ตามวรรคหนึ่งในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลวังเมือง  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๑๖ ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจปรับไดตามอัตรา 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาเห็นสมควร  ทั้งนี้  ตองไมเกินคาปรับตามที่พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กําหนดไว 

ขอ  ๑๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวังเมืองเปนผูรักษาการขอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจ

ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

อารีวรรณ  เพ็ญเขตรกิจ 

ปลัดองคการบริหารสวนตาํบลวังเมือง  ปฏิบัตหินาที ่

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลวงัเมือง 

้หนา   ๑๔๙

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมบัญชีทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวังเมือง 

เรื่อง  การควบคุมการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว พ.ศ. 2562 

 

ลําดับท่ี ประเภท คาธรรมเนียม บาท/ป 

1 คาธรรมเนียมการปรับ  

 1.1  ชาง คาปรับเชือกละไมเกิน 1,000 

 1.2  มา โค กระบือ สุกร คาปรับครั้งละไมเกิน 500 

 1.3  แพะ แกะ ลอ ลา สุนัข คาปรับตัวละไมเกิน 200 

 1.4  สัตวอ่ืนๆ คาปรับตัวละไมเกิน 100 

2 คาใชจายในการเล้ียงดูสัตว 

คาใชจายในการเลี้ยงดูสัตวแตละชนิด หรือแตละประเภท 

ตามจํานวนท่ีไดจายจริง 

 


