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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมพริก 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว 

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมพริก  วาดวยการควบคุม 

การเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกบัมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และแกไขเพ่ิมเติม 

องคการบริหารสวนตําบลแมพริก  โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลแมพริก   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแมพริก  เรื่อง  การควบคุม 

การเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมพริก  เมื่อไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  องคการบริหารสวนตําบลแมพริกแลวเจ็ดวัน 

ขอ  ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  กฎ  ระเบียบ  และคําส่ังอื่นใดขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก 

ในสวนที่ไดตราแลวในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลแมพริก 

 “เจาพนักงานเจาหนาท่ี”  หมายความวา  ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปน 

พนักงานเจาหนาที่ตามขอบัญญัตินี้ 

 “ผูไดรับแตงตัง้จากเจาพนักงานทองถิน่”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น   

ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

้หนา   ๙๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๕



 “สัตวแพทย”  หมายความวา  สัตวแพทยผูซึ่งปฏิบัติงานในสวนราชการของรัฐ 

และหมายความรวมถึงผูซึ่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่สัตวแพทยในราชการสวนทองถิ่น 

 “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การมีสัตวหรือมีสัตวเล้ียงไวในครอบครองและดูแลเอาใจใส 

บํารุงรักษาตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ 

 “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การสละการครอบครองสัตวหรือปลอยสัตวใหอยูนอก 

สถานท่ีเล้ียงสัตวโดยปราศจากการควบคุม 

 “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 

 “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือที่เล้ียงสัตวอื่น 

ที่มีการควบคุมของเจาของสัตวไมวาจะมีขอบรั้วหรือไม 

ขอ  ๕ เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตวในพ้ืนท่ีจึงใหเขตองคการบริหารสวนตําบลแมพริก 

เปนเขตควบคุมการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว  ดังตอไปนี้   

 (๑) สุนัข 

 (๒) แมว 

 (๓) โค 

 (๔) กระบือ 

 (๕) สุกร 

 (๖) ไก 

 (๗) เปด 

 (๘) สัตวประเภทอื่น  นอกเหนือรายการที่  (๑)  ถึง  (๗) 

 (๙) สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมปาไม 

 ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดประเภทและชนิดสัตวที่ตองควบคุมการเล้ียงเพ่ิมเติม   

ทั้งนี้  โดยอาจควบคุมการเล้ียงสัตวเฉพาะในเขตทองที่ใดทองที่หนึ่งหรือเต็มพ้ืนที่องคการบริหาร 

สวนตําบลแมพริก 

 

้หนา   ๙๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ขอ  ๖ เพ่ือประโยชนในการควบคุมการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมพริก   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวท่ีตองควบคุม   

ตามขอ  ๕  โดยใหมีมาตรการอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้   

 (๑) กําหนดจํานวน  ประเภท  และชนิดของสัตวเล้ียง 

 (๒) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการทําทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว 

 (๓) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการปลอยสัตว 

ขอ  ๗ นอกจากการเล้ียงสัตวตามปกตวิิสัยแลว  เจาของสัตวที่มีสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้   

 (๑) จัดใหมีสถานที่เล้ียงสัตวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภทและชนิดของสัตว 

โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชวีิตของสัตว  มีแสงสวาง  และการระบายอากาศท่ีเพียงพอ  มีระบบการระบายน้ํา   

และบําบัดของเสียที่เกิดขึ้นอยางถูกสุขลักษณะ 

 (๒) รักษาสถานที่เล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอใหถูกสุขลักษณะ  ไมปลอยใหเปนที่สะสม 

หมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง 

 (๓) เมื่อสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ   

เพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ท้ังนี้  โดยวิธีท่ีไมกอเหตุรําคาญจากกล่ิน  ควัน   

และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา 

 (๔) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตวเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว 

 (๕) ใหเล้ียงสัตวภายในสถานที่เล้ียงสัตวของตน  ไมปลอยใหอยูนอกสถานที่เล้ียง 

โดยปราศจากการควบคุม  หากประสงคจะไปเล้ียงในสถานท่ีอื่นตองไดรับอนุญาตจากเจาของสถานที่ 

และตองควบคุมดูแล  กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเล้ียงในสถานท่ีหรือกรงท่ีบุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตว   

และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

 (๖) ไมเล้ียงสัตวภายในสถานที่ที่เจาพนักงานกําหนด 

 (๗) ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือรําคาญแกผูอื่น  ไมกอใหเกิดมลพิษ 

ตอส่ิงแวดลอม 

 (๘) ปฏิบัติการอืน่ใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น   

รวมท้ังขอบังคับ  ระเบียบ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก 

้หนา   ๙๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๕



ขอ  ๘ กรณีการเล้ียงสัตวซึ่งดําเนินกิจการในลักษณะของฟารมเล้ียงสัตว  หรือเล้ียงสัตว 

เปนจํานวนมาก  เจาของสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ  ๗  อยางเครงครัด   

เพ่ือการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชเล้ียงสัตวและตองปฏิบัติการตามมาตรการเพ่ือปองกันอันตราย 

จากเชื้อโรคหรือเหตุรําคาญอันเกิดจากการเล้ียงสัตว  ดังนี้ 

 (๑) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เล้ียงสัตวตองทํารางระบายน้ํารับน้ําโสโครก 

ไปใหพนจากที่นั้นโดยสะดวกและเหมาะสม 

 (๒) การระบายน้ําเสียตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชแหลงน้ําสาธารณะ 

 (๓) ตองจัดใหมีระบบกักเก็บหรือบําบัดน้ําเสียใหเหมาะสม  ท้ังนี้  ตองไมทําใหเกิด   

กล่ินเหม็นจนสรางความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัยขางเคียง 

 (๔) ตองทําความสะอาดกวาดลางสถานที่เล้ียงสัตวใหอยูในสภาวะอันดีเสมอ 

 (๕) ตองรักษาสถานที่อยาใหเปนที่เพาะพันธุแมลงวัน  แมลงสาบ  ยุง  หรือสัตวนําโรคอื่น ๆ   

และตองเก็บวัสดุอุปกรณ  เครื่องใชในการเล้ียงสัตวใหเปนระเบียบเรียบรอยเสมอ 

 (๖) ตองมีท่ีรองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

ขอ  ๙ หลังจากที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  ผูใดประสงคจะเล้ียงสัตวตามขอ  ๘  ตองไดรับ 

ความยินยอมจากการประชุมประชาคมหมูบาน  และไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้น  ตองปรากฏขอเท็จจริงวาสถานท่ีเล้ียงสัตวนั้นเปนบริเวณที่โปรง   

อากาศถายเทสะดวกมีตนไมใหรมเงาพอสมควร  ตั้งอยูหางจากแหลงชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน   

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีของราชการอ่ืน ๆ  ในระยะท่ีไมสงผลตอสุขภาพ   

และไมกอเหตุรําคาญตอชุมชน  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ประกาศ  มาตรฐานการเล้ียงสัตว 

หรือปลอยสัตวของหนวยงานที่กํากับดูแลที่เกี่ยวของเปนเกณฑสําคัญ 

ผูขออนุญาตดังกลาวใหย่ืนคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบและเงื่อนไขท่ีกําหนด 

พรอมดวยหลักฐาน  ดังตอไปนี้อยางละ  ๑  ชุด 

 (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

 (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

 (๓) หนังสือแสดงความเปนเจาของที่ดิน 

้หนา   ๙๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๔๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มิถุนายน   ๒๕๖๕



 (๔) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติม 

เพ่ือประกอบการพิจารณา 

ขอ  ๑๐ ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยวาสัตวเล้ียงนั้นเปนโรคอันอาจเปนอันตรายแกสุขภาพ 

ของบุคคลทั่วไปใหเจาของสัตว  แยก  กักกันสัตวนั้นไวตางหาก  และแจงใหเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือเจาพนักงานสาธารณสุขทราบ  รวมถึงตองแจงใหสัตวแพทยของหนวยงานราชการทราบ  และตองปฏิบัติ 

ตามคําแนะนําโดยเครงครัด 

ขอ  ๑๑ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว  หรือหามเล้ียง 

หรือปลอยสัตวเฉพาะเขตควบคุมการปลอยสัตว  เฉพาะในเขตทองที่ใดทองท่ีหนึ่ง  หรือเต็มพ้ืนที่องคการบริหาร 

สวนตําบลแมพริก  ยกเวนการปลอยสัตวเพ่ือการกุศลตามประเพณี 

ขอ  ๑๒ เจาของสัตวจะตองควบคุมดแูลสัตวและสถานที่เล้ียงสัตวของตนมิใหกอเหตุรําคาญแกผูอื่น 

 ขอ  ๑๓ หากเจาของสัตวปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

กฎกระทรวงหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้ 

หรือคําส่ังใหของเจาพนักงานทองถิ่นท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ที่มีอํานาจส่ังใหเจาของสัตวแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได  และถาเจาของสัตวไมแกไขหรือถาการเล้ียงสัตว 

หรือปลอยสัตวนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน   

เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังใหผูนั้นหยุดเล้ียงสัตวทันทีเปนการชั่วคราวจนกวาจะเปนที่พอใจแก 

เจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ได  คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหกําหนดระยะเวลา 

ที่จะตองปฏิบัติตามคําส่ังไวตามสมควร 

ขอ  ๑๔ กรณีการเล้ียงสัตวในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ 

ตอผูอื่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหเจาของสัตวหรือผูครอบครองสถานที่เล้ียงสัตว 

ระงับเหตุรําคาญภายในเวลาอันควร  และถาเห็นสมควรจะใหกระทําโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุรําคาญนั้น 

หรือสมควรกําหนดวิธีการเพ่ือปองกันมิใหมีเหตุรําคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตใหระบุไวในคําส่ังนั้น 

ขอ  ๑๕ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และขอบัญญตันิี ้

ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจ  ดังตอไปนี้   

 (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจง 

เปนหนังสือหรือสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ  หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 
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 (๒) เขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใด ๆ  ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก 

หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบ  หรือควบคุมเพ่ือใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือหรือหลักฐาน 

ที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีนั้น 

 (๓) แนะนําใหเจาของสัตวปฏิบัติใหถูกตองตามขอบัญญัติหรือตามพระราชบัญญัติ 

ผูไดรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจงปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง 

การแจงหรือตามขอบัญญัตินี้ 

 (๔) ยึดหรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพประชาชน   

เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 

 (๕) เก็บหรือนําสินคาหรือส่ิงของใด ๆ  ที่สงสัยวาไมถูกสุขลักษณะ  หรืออาจกอใหเกิด 

เหตุรําคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  เปนปริมาณพอสมควรเพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบได 

โดยไมตองใชราคา 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  พนักงานสวนทองถิ่น  เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ 

ตามวรรคหนึ่งในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลแมพริก  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได 

 ขอ  ๑๖ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจปรับได 

ตามอัตราท่ีเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาเห็นสมควร  ท้ังนี้  ตองไมเกินคาปรับตามท่ีพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กําหนดไว 

ขอ  ๑๗ ใหองคการบริหารสวนตําบลแมพริกมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติ   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๘  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

อุทัย  ฟูวงศ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลแมพริก 
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