
 

 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  
พ.ศ. 2562 

 
ออกตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 

 

 

จัดท าโดย 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 

 
 



๒ 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์   

พ.ศ. 2562 
 
 

  โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ว่าด้วยการควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา 
๕๔ และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม อันเป็น
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๖ มาตรา 
๔๐ และมาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เขากระปุก และนายอ าเภอท่ายาง จึงตราข้อบัญญัตไิว้ดังต่อไปนี้  

 
  ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุกเรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562” 
 
  ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
  ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
  ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 

“สัตว์” หมายความว่า สัตว์ทุกชนิด สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า หรือสัตว์ชนิดอื่น ๆ 

“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์การมีสัตว์เลี้ยงไว้ 
ในครอบครอง และหมายความรวมถึงการดูแลเอาใจใส่ให้อาหารเป็นอาจิณเพ่ือให้สัตว์นั้นมีชีวิตอยู่ได้ 

“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสตัว์ 
และหมายความรวมถึงการสละการครอบครองสัตว์ 

“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืน 
ที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง 

 



๓ 
 

“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  
“สิ่งปฏิกูล”หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็น 

สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะ 

ที่ใส่อาหาร มูลสัตว์หรือซากสัตว์  รวมถึงสิ่ง อ่ืนใดที่ เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่ เลี้ยงสัตว์หรือที่ อ่ืน  
จากชุมชน 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
“ผู้ ได้รับแต่งตั้ งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงาน 

ส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 

 
ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และ

ให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๒ 
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

 
  ข้อ 6 ห้ามมิให้มีการเลี้ยงสัตว์ชนิดหรือประเภทเหล่านี้ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล
เขากระปุกโดยเด็ดขาด ได้แก่ สัตว์ดุร้าย สัตว์มีพิษร้าย งูพิษ สัตว์ที่อาจเกิดอันตรายแก่คนและสัตว์เลี้ยง สัตว์ที่
มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ และสัตว์ต้องห้ามตามกฎหมายอื่น 
 
  ข้อ 7 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 
ในท้องถิ่น หรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พ้ืนที่ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบล
เขากระปุก เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังนี้  

(๑) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์โดยเด็ดขาด 
๑.1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุกสถานที่ราชการในการดูแลขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเขากระปุก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารเอนกประสงค์ และอาคารสถานที่ประจ าหมู่บ้านในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 

๑.2) สถานที่ราชการหรือหน่วยราชการที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 
ทุกแห่ง โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เขตป่าสงวนแห่งชาติ และ
สถานที่ราชการอ่ืน ๆ  

๑.๓) วัด มัสยิด สถานที่ปฏิบัติกิจทางศาสนา สนามกีฬา สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆในเขต 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 



๔ 
 

๑.๔) ทางสาธารณะ ที่สาธารณะ อ่างเก็บน้ า แหล่งน้ าสาธารณะทุกแห่ง ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขากระปุกยกเว้นบริเวณที่มีประกาศก าหนดให้เป็นพ้ืนที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์และต้องอยู่
ภายใตม้าตรการควบคุม 

(๒)ให้พ้ืนที่นอกจากที่ระบุไว้ในข้อ ๖ (๑) ที่เป็นชุมชนหนาแน่นเป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ประเภทดังต่อไปนี้ เกินจ านวนที่ก าหนด ดังนี้ 

ก) ช้างไม่เกิน 2 เชือก 
ข) สุกร ไม่เกิน 5 ตัว 
ค) โค ไม่เกิน 10 ตัว 
ง) กระบือ ม้า ประเภทละไม่เกิน 5 ตัว 
จ) แพะ แกะ ประเภทละไม่เกิน 20 ตัว 
ฉ) สุนัข แมว ประเภทละไม่เกิน 3 ตัว 
ช) ไก่ เป็ด ห่าน นก ประเภทละไม่เกิน 50 ตัว 
ฌ) สัตว์อ่ืนนอกจากข้อ ก – ช ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์จะต้องปฏิบัติตามมาตรการในข้อ 7 
(๓) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทต้องอยู่

ภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
๓.๑) พ้ืนที่อยู่อาศัยไม่หนาแน่นหรือพ้ืนที่การเกษตรเป็นเขตการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

ตามประเภทดังนี้ 
ก) สุกร ไม่เกิน 2,000 ตัวต่อรายบุคคล 
ข) โค แพะ แกะประเภทละไม่เกิน 200 ตัวต่อรายบุคคล 
ค) กระบือ ม้า ประเภทละไม่เกิน 100 ตัวต่อรายบุคคล 
ง) ไก่ ไม่เกิน 200,000 ตัวต่อรายบุคคล 
จ) เป็ด ห่าน นก กระต่ายประเภทละไม่เกิน 1,000 ตัวต่อรายบุคคล 
ฉ) สัตว์อ่ืน ๆ นอกจากข้อ ก – จ ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

๓.๒) ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์เกินกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 3.1 ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องได้รับความยินยอมจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 

การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เกินกว่าจ านวนในข้อ 6 (2) จะต้องด าเนินการตามมาตรการ
ในข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 10 

 
  ข้อ 8 การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่สาธารณะ ไม่ก่อให้เกิด 
มลภาวะและเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อชุมชนหรือผู้อาศัยใกล้เคียง เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ของตน 
มิให้ก่ออันตรายหรือท าความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อ่ืนและจะต้องไม่เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในพ้ืนที ่
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

(๒) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์โดย
ปราศจากการควบคุม หากประสงค์จะเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในสถานที่ของผู้อ่ืนจะต้องได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของสถานที่นั้นและต้องมีการควบคุมดูแล กรณีเป็นสัตว์ที่อาจก่ออันตรายต่อบุคคลจะต้องเลี้ยงในสถานที่
หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 



๕ 
 

(๓) สถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องตั้งอยู่ในสถานที่ที่ไม่ก่อเหตุร าคาญให้กับผู้อาศัยใกล้เคียงต้องไม่มี 
น้ าท่วมขังและต้องตั้งอยู่ห่างจากเขตท่ีดินสาธารณะทางน้ าหรืออ่างเก็บน้ าสาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของ 

(๔) สถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องเป็นสัดส่วน มั่นคงแข็งแรงและมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิต 
ของสัตว์ไม่แออัด มีแสงสว่างและการระบายอากาศตามความเหมาะสมแก่ประเภทของสัตว์ที่เลี้ยงและต้องไม่เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์หรือแพร่เชื้อโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 

(๕) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะตามประเภทของสัตว์ที่เลี้ยง เก็บ กวาด ล้าง สิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอยให้สะอาดอยู่เสมอไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมโดยเฉพาะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่
ใกล้เคียง มีระบบการระบายน้ าทิ้งน้ าเสียอย่างถูกสุขลักษณะและต้องไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค 
เพ่ือป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

(๖) ห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยจากการเลี้ยงสัตว์ในที่ดินสาธารณะหรือทางสาธารณะ
หรือปล่อยน้ าเสียจากการเลี้ยงสัตว์ลงแหล่งน้ าสาธารณะและบริเวณโดยรอบโดยเด็ดขาด 

(๗) กรณีท่ีมีการสุมไฟไล่แมลงให้สัตว์ต้องไม่ให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญจากกลิ่น ควัน แก ่
ผู้ทีอ่าศัยอยู่ใกล้เคียง ทั้งนีห้้ามมิให้สุมไฟไล่แมลงให้สัตว์ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป 

(๘) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจาก 
สัตว์และเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 

(๙) เมื่อสัตว์ตายลงเจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพ่ือป้องกันมิให้เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็นเหตุให้เกิดการ
ปนเปื้อนของแหล่งน้ า 

(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามค าแนะน าหรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุกและต้องอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามสมควร 

 
ข้อ 9 กรณีการเลี้ยงสัตว์เกินกว่าจ านวนในข้อ 6 (2) หรือด าเนินกิจการในลักษณะของฟาร์ม

เลี้ยงสัตว์ก าหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมและเจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามมาตรการตามข้อ ๗ อย่าง
เคร่งครัดเพ่ือการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินการเลี้ยงสัตว์และต้องปฏิบัติตามมาตรการ
เพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพหรือเชื้อโรคต่าง ๆ หรือเหตุร าคาญอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ดังนี้ 

(๑) สถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องมีบริเวณเลี้ยงสัตว์ซึ่งกั้นเป็นสัดส่วนและตั้งอยู่ห่างจากเขตที่ดิน
สาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของและต้องมีท่ีว่างอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งใดปกคลุมโดยรอบบริเวณที่เลี้ยงสัตว์
นั้นไม่น้อยกว่า 1๐ เมตรทุกด้านเว้นแต่ด้านที่มีแนวเขตที่ดินติดต่อกับที่ดินของผู้ประกอบกิจการประเภท
เดียวกัน 

(๒) โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ต้องเป็นเอกเทศและมีลักษณะเหมาะสมแก่การเลี้ยงสัตว์ประเภท
นั้น ๆ หลังคาต้องมีความสูงจากพ้ืนมากพอสมควรและมีช่องแสงสว่างหรือให้แสงแดดส่องภายในอาคารอย่า ง
ทั่วถึง และจัดให้มีการระบายถ่ายเทอากาศอย่างเพียงพอ 

(๓) ต้องท าความสะอาดกวาดล้างสถานที่เลี้ยงสัตว์และบริเวณโดยรอบทุกวันหรือให้อยู่ใน
ภาวะอันดีเสมอต้องจัดการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและต้องมีการป้องกัน
การไหลของน้ าเสียและสิ่งปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะในกรณีมีการชะล้างของน้ าฝน  มีที่รองรับมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะในจ านวนที่เพียงพอ 



๖ 
 

(๔) โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ที่ต้องท าความสะอาดด้วยน้ า พ้ืนจะต้องเป็นพ้ืนคอนกรีตและมี
ความลาดเอียง มีรางระบายน้ าที่มีความลาดเอียงรับน้ าและระบายน้ าหรือสิ่งปฏิกูลโดยสะดวกและเหมาะสม
ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บหรือบ าบัดน้ าเสียให้เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องก าจัดกลิ่นเหม็นเพ่ือป้องกันความเดือดร้อน
ร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียงหรือชุมชน 

(๕) ต้องรักษาสถานที่อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์ หนู แมลงวัน แมลงสาบ ยุง หรือสัตว์น าโรค
อ่ืน ๆ และต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอรวมถึงสุขลักษณะในการ
เก็บอาหารสัตว์ให้สะอาดและเหมาะสม 

(๖) ให้ผู้ด าเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปฏิบัติการเกี่ยวกับสถานที่ที่ใช้ 
ในการประกอบกิจการ การดูแลสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สภาพและสุขลักษณะของสัตว์
และสถานที่เลี้ยงสัตว์ การจัดการน้ าเสีย มูลฝอย สิ่งปฏิกูล การจัดการแหล่งแพร่เชื้อโรคหรือสัตว์และแมลงน า
โรคและการป้องกันเหตุร าคาญ ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุขหรือตามค าแนะของกรมปศุสัตว์ 

(๗) ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของ
บุคคลทั่วไปให้เจ้าของสัตว์ แยก กักกันสัตว์นั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขทราบ รวมถึงต้องแจ้งให้สัตว์แพทย์ของหน่วยงานราชการทราบ และต้องปฏิบัติตามค าแนะน าโดย
เคร่งครัด 

 
  ข้อ 10 ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์เกินกว่าจ านวนในข้อ 6 (2) หรือด าเนินกิจการในลักษณะของ
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต้องได้รับความยินยอมจากการประชุมประชาคมหมู่บ้านและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยปรากฏข้อเท็จจริงว่าสถานที่เลี้ยงสัตว์นั้นไม่ส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพ
ของประชาชนในพ้ืนทีโ่ดยเฉพาะต้องตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถานโรงเรียน โรงพยาบาล 
หรือสถานที่ของราชการตามข้อ ๖ (๑)ในระยะที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพและไม่ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญโดยต้องมี
ระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวและแหล่งน้ าสาธารณะในระยะ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าหรับสถานประกอบการเลี้ยงสัตว์น้อยกว่า ๕๐ ตัว ต้องมีระยะห่างที่ไม่ก่อให้เกิด
ความร าคาญต่อชุมชนใกล้เคียง 

(๒) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ ๕๐ - ๕๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อย
กว่า ๕๐๐ เมตร 

(๓) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์กว่า ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่างไม่
น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร 

(๔) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์กว่า ๑,๐๐๐ ตัวขึ้นไป ต้องมีระยะห่างไม่น้อย
กว่า ๒ กิโลเมตร 

ผู้ใดมีความจ าเป็นจะต้องเลี้ยงสัตว์ในสถานประกอบการเลี้ยงสัตว์ที่มีระยะห่างน้อยกว่าที่
ก าหนดไว้ ให้แสดงความประสงค์พร้อมด้วยเหตุผลความจ าเป็นต่อที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านและเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาก่อนได้รับอนุญาต 

 
 
 
 
   



๗ 
 

หมวด ๓ 
การขออนุญาตและใบอนุญาต 

 
  ข้อ ๑๐ การขออนุญาตเลี้ยงสัตว์เกินกว่าจ านวนในข้อ 6 (2) หรือด าเนินกิจการในลักษณะของ
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้ผู้ขออนุญาตยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่ก าหนดตามข้อบัญญัตินี้
พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) บัตรประจ าตัวประชาชน 
(๒) ทะเบียนบ้าน 
(๓) หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินหรือหนังสือยินยอมการให้ใช้ที่ดิน 
(๔) เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบ 

การพิจารณา 
 

  ข้อ ๑๑ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้อง
ยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต การสั่งพักใบอนุญาตหรือการ
เพิกถอนใบอนุญาต ให้พิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามข้อบัญญัตินี้และพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   

หมวด ๔ 
อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 
  ข้อ ๑๒ กรณีการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน
ร าคาญต่อผู้อ่ืนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือผู้ครอบครองสถานที่
เลี้ยงสัตว์ระงับเหตุร าคาญภายในเวลาอันควร และถ้าเห็นสมควรจะให้กระท าโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุร าคาญนั้น
หรือสมควรก าหนดวิธีการเพ่ือป้องกันมิให้มีเหตุร าคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตให้ระบุไว้ในค าสั่งนั้น 
 
  ข้อ ๑๓ กรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืน ข้อ ๖ โดย
ไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้นก าหนด
แล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพ่ือรับสัตว์คืน ให้สัตว์นั้นตกเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
เขากระปุก แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืนหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ 
เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บ
รักษาไว้แทนสัตว์ 
  กรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลเขากระปุก ตามจ านวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 
 



๘ 
 

  กรณีท่ีปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 
   
  ข้อ ๑4 เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม และข้อบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือ
หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือ 
ในเวลาท าการเพ่ือตรวจสอบ หรือควบคุมเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในการนี้ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น 

(๓) แนะน าให้เจ้าของสัตว์ปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือตามข้อบัญญัตินี้ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขใน
ใบอนุญาตหรือตามข้อบัญญัตินี้ 

(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพประชาชน เพ่ือประโยชน์
ในการด าเนินคดีหรือเพ่ือน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 

(๕) เก็บหรือน าสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าไม่ถูกสุขลักษณะ หรืออาจก่อให้เกิดเหตุ
ร าคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เป็นปริมาณพอสมควรเพ่ือเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบได้โดยไม่ต้องใช้
ราคา 
  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบล
เขากระปุก ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 
 
  ข้อ ๑5 หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามความแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือข้อบัญญัตินี้หรือค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อย
สัตว์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่มีอ านาจสั่งให้เจ้าของสัตว์แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าเจ้าของสัตว์ไม่
แก้ไขหรือถ้าการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์นั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรง
ต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดการเลี้ยงสัตว์ไว้ทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่า
จะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ก าหนด
ระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งไว้ตามสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีที่มีค าสั่งให้หยุด
ด าเนินกิจการทันท ี
 

หมวด ๕ 
บทก าหนดโทษ 

 
  ข้อ ๑6 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 



๙ 
 

 
 
 

บทเฉพาะการ 
 

  ข้อ ๑7 ให้ผู้ที่เลี้ยงสัตว์เกินกว่าจ านวนในข้อ 6 (2) หรือด าเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยง
สัตว์ทีไ่ดเ้ลี้ยงสัตว์หรือประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์มาก่อนที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ได้รับการยกเว้นตามข้อ ๙ 
 
   
   ประกาศ  ณ  วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562  
  
 

(ลงชื่อ)      ธีรพงษ์  เอ่ียมสะอาด 
                 (นายธีรพงษ์  เอ่ียมสะอาด) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - เห็นชอบ 

 

 

(ลงชื่อ)      อานนท์  พร้อมเพรียง 
           (นายอานนท์  พร้อมเพรียง) 
                นายอ าเภอท่ายาง 
 
 
 
 
 
 
 


