
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  วาดวยการควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร

สวนตําบลไรโคกโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคกและนายอําเภอบานลาด   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  เรื่อง  การควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลไรโคกตั้งแตเมื่อไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลไรโคกแลวเจ็ดวัน 

ขอ  ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

 “สัตว”  หมายความวา  สัตวทุกชนิดไมวาจะเปนสัตวเล้ียงหรือสัตวปาหรือสัตวอ่ืน ๆ   

 “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การมีสัตวไวในครอบครองและดูแลเอาใจใส

บํารุงรักษาตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ  กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสัตวนั้นใหเจริญเติบโตและมีชีวิตอยูได

เพ่ือการคาหรือเพ่ือพักผอนหยอนใจหรือเปนงานอดิเรก 

 “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การสละการครอบครองสัตว  หรือปลอยใหอยู 

นอกสถานที่เล้ียงสัตวโดยปราศจากการควบคุม 

 “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 

้หนา   ๑๙๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๖๒



 “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ท่ีขังสัตว  หรือสถานท่ี 

ในลักษณะอื่นท่ีมีการควบคุมของเจาของสัตว 

 “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

 “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใด  

ซึ่งเปนส่ิงโสโครก  หรือมีกล่ินเหม็นรบกวน 

 “มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  

ภาชนะที่ใสอาหาร  มูลสัตวหรือซากสัตว  รวมถึงส่ิงอื่นใดทีเ่ก็บกวาดจากถนน  ตลาดท่ีเล้ียงหรือที่อื่นจาก

ชุมชน 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 ขอ  ๕  หามมิใหมกีารเล้ียงสัตวชนดิหรอืประเภทเหลานี้ในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคก  

โดยเด็ดขาด  ไดแก 

 (๑)  งูพิษและงูที่อาจเกิดอันตรายแกคนและสัตวเล้ียง 

 (๒)  ปลาปรันยา 

 (๓)  คางคกไฟ 

 (๔)  สัตวดุรายตาง ๆ   

 (๕)  สัตวมีพิษรายอื่น ๆ   

 (๖)  สัตวตองหามตามกฎหมายอื่น ๆ   

ขอ  ๖ เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตวใหพ้ืนที่ในเขตอํานาจขององคการบริหาร

สวนตําบลไรโคกเปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังนี้ 

 (๑)  ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวโดยเด็ดขาด 

  (๑.๑)  พ้ืนที่ผังเมืองประกาศเปนเขตพาณิชยกรรมและเขตประชากรหนาแนน 
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  (๑.๒) พ้ืนท่ีผังเมืองประกาศเปนประเภทอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย 

  (๑.๓) สถานที่ทองเที่ยว 

  (๑.๔) วัด  โรงเรียน  สถานท่ีราชการ 

 (๒)  ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวเกินจํานวนที่กําหนด  ดังนี้ 

  (๒.๑) พ้ืนที่นอกจากท่ีระบุใน  (๑)  และในเขตชุมชน  หามเล้ียงหรือปลอยสัตว  

ประเภทดังตอไปนี้เกินจํานวน  ดังนี้ 

   (๒.๑) ชาง  มา  ไมเกิน  ๑  ตัว 

   (๒.๒) สุกร  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุนัข  ประเภทละไมเกิน  ๓  ตัว 

   (๒.๓) เปด  ไก  นก  หาน  ประเภทละไมเกิน  ๒๐  ตัว 

   (๒.๔) จํานวนสัตวอื่นนอกจาก  (๒.๑)  -  (๒.๓)  ตองไดรับความเห็นชอบ

จากเจาพนักงานทองถิ่น 

   (๒.๕) การเล้ียงสัตวตองไมกอมลภาวะและเหตุรําคาญ 

   (๒.๖) ตองไมเปนแหลงเพาะพันธุและแพรเชื้อโรคท่ีติดตอจากสัตวสูคน 

 (๓) ให พ้ืนที่ตอไปนี้ เปนเขตการเล้ียงหรือปลอยสัตวตองอยูภายใตมาตรการ 

อยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

  (๓.๑) พ้ืนที่อยูอาศัยไมหนาแนน  หรือหางจากชุมชน  เกิน  ๕๐๐  เมตร   

เปนเขตที่การเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภท  ดังนี้ 

   ก.  การเล้ียงสุกร  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุนัข  จํานวนไมเกิน  ๒๐  ตัว 

   ข.  การเล้ียงไก  นก  เปด  หาน  จํานวนไมเกิน  ๕๐  ตัว 

   ค.  สัตวอื่น ๆ  นอกจาก  ขอ  ก.  และ  ข.  จํานวนไมเกิน  ๕  ตัว 

  (๓.๒) พ้ืนท่ีอยูอาศัยไมหนาแนน  หรือหางจากชุมชนเกิน  ๑  กิโลเมตร   

เปนเขตที่เล้ียงหรือปลอยสัตวประเภท  ดังนี้ 

   ก.  การเล้ียงสุกร  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุนัข  จํานวนไมเกิน  ๑๐๐  ตัว 

   ข.  การเล้ียงไก  นก  เปด  หาน  จํานวนไมเกิน  ๕๐๐  ตัว 

   ค. สัตวอื่น ๆ  นอกจาก  ขอ  ก.  และ  ข.  จํานวนไมเกิน  ๑๐  ตัว   
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 ตองมีการปฏิบัติภายใตมาตรการ  ดังนี้ 

๑.  สถานที่ตั้ง 

 ๑) ตองตั้งอยูในสถานที่ที่ไมกอเหตุรําคาญใหกับผูอาศัยอยูใกลเคียง 

 ๒) ตองมีบริเวณเล้ียงสัตวซึ่งกั้นเปนสัดสวนและใหอยูหางเขตที่ดินสาธารณะ  ทางน้ําสาธารณะ

หรือที่ดินตางเจาของ  และมีที่วางอันปราศจากหลังคาหรือส่ิงใดปกคลุมโดยรอบบริเวณเล้ียงสัตวนั้น 

ไมนอยกวา  ๒๐  เมตร  ทุกดาน  เวนแตดานที่มีแนวเขตที่ดินติดตอกับที่ดินของผูเล้ียงสัตวประเภทเดียวกัน 

 ๒.  อาคารและสวนประกอบ 

 ๑) อาคารตองเปนอาคารเอกเทศและมั่นคงแข็งแรงมีลักษณะเหมาะแกการเล้ียงสัตว

ประเภทนั้น ๆ  ไมมีการพักอาศัยหรือประกอบกิจการอื่นใด 

 ๒) พ้ืนตองเปน พ้ืนแนนทําความสะอาดงายไม เฉอะแฉะ  เวนแตการเ ล้ียงสุกร 

พ้ืนจะตองเปนคอนกรีตและมีความลาดเอียงเพ่ือใหน้ําและส่ิงปฏิกูลไหลลงทางระบายน้ําไดโดยสะดวก 

 ๓) หลังคาตองมีความสูงจากพ้ืนมากพอสมควรและมีชองทางใหแสงสวางหรือแสงแดดสอง

ภายในอาคารอยางทั่วถึง 

 ๔) คอกตองมีการกั้นคอกเปนสัดสวนเหมาะสมกับจํานวนสัตว  ไมใหสัตวอยูกันอยางแออัด 

 ๕) การระบายอากาศตองจัดใหมีการระบายอากาศถายเทใหเพียงพอ 

๓.  การสุขาภิบาลทั่วไป 

 ๑) การระบายน้ํา 

  ๑.๑)  รางระบายน้ําตองจัดใหมีรางระบายน้ําโดยรอบตัวอาคารใหมีความลาดเอียง

เพียงพอใหน้ําไหลไดสะดวก 

  ๑.๒)  น้ําทิ้งตองมีการบําบัดกอนระบายลงสูทางระบายน้ํา  แหลงน้ําสาธารณะหรือในที่เอกชน 

 ๒) การกําจัดมูลสัตวตองเก็บกวาดมูลสัตวเปนประจําทุกวัน  ตองจัดใหมีท่ีกักเก็บมูลสัตว

โดยเฉพาะ  ไมใหสงกล่ินเหม็นอันเปนเหตุรําคาญ  และตองไมเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค 

  ๒.๑)  ถามีการสุมไฟไลแมลงใหสัตวตองไมใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญแกผูอาศัยใกลเคียง 

  ๒.๒)  ตองปองกันเสียงรองของสัตวไมใหเปนเหตุรําคาญแกผูอาศัยใกลเคียง 

  ๒.๓)  การเล้ียงสัตวที่มีขน  ตัวอาคารตองสามารถปองกันขนไมใหปลิวฟุงกระจาย

ออกไปนอกสถานที่ 
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  ๒.๔)  ตองควบคุมดูแลไมใหสัตวออกไปทําความเสียหายแกทรัพยสินหรือทําความเดือดรอน

รําคาญแกผูอยูใกลเคียง 

  ๒.๕)  ตองรักษาความสะอาดที่เล้ียงสัตวใหสะอาดเสมอ 

 ๔.  การกําจัดซากสัตวใหใชวิธีการเผาหรือฝงเพ่ือปองกันการเปนแหลงเพาะพันธุของแมลง

และสัตวนําโรคและการกอเหตุรําคาญจากกล่ินเหม็น 

ขอ  ๗  ใหองคการบริหารสวนตําบลไรโคกเปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังตอไปนี้ 

 (๑) สุนัข 

 (๒) แมว 

 (๓) ชาง 

 (๔) โค 

 (๕) กระบือ 

 (๖) แพะ,  แกะ 

 (๗) นก 

 (๘) ไก 

 (๙) เปด,  หาน 

 (๑๐) สุกร 

 (๑๑) สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมปาไม 

 ขอ  ๘  หามทําการเล้ียงหรือปลอยสัตวที่ตองควบคุมตามขอ  ๗  ในท่ีหรือทางสาธารณะ 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลไรโคกโดยเด็ดขาด 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการเล้ียงสัตว  ดังตอไปนี้ 

 (๑) เพ่ือการรักษาโรคเจ็บปวยหรือสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของสัตว 

 (๒) เพ่ือกิจกรรมใด ๆ  ที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคกประกาศกําหนดพ้ืนที่ 

สวนหนึ่งสวนใดใหเล้ียง  โดยมีกําหนดระยะเวลาที่แนนอนเปนการเฉพาะ 

 (๓) เพ่ือการยายถิ่นท่ีอยูของเจาของสัตว 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแกการปลอยสัตว  เพ่ือการกุศลหรือจารีตประเพณีโดยไดรับอนุญาต 

จากองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  หรือเพ่ือในพระราชพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนาตามประกาศ 

ของทางราชการ 
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ขอ ๙  เพ่ือประโยชนการควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  

ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลไรโคกมีอํานาจออกประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว 

ที่ตองควบคุมตามขอ  ๗  โดยใหมีมาตรการอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  กําหนดจํานวน  ประเภท  และชนิดของสัตวที่เล้ียง 

  (๒)  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการทําทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว 

  (๓)  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการปลอยสัตวตามขอ  ๘ 

ขอ  ๑๐  นอกจากการเล้ียงสัตวตามปกติวิสัยแลว  เจาของสัตวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว  เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว 

  (๒)  ใหเล้ียงสัตวภายในสถานท่ีของตน  ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานท่ีเล้ียงสัตว   

โดยปราศจากการควบคุม  กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเล้ียงในสถานท่ีหรือกรงท่ีบุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตว

และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

  (๓)  ไมเล้ียงสัตวภายในสถานที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

  (๔)  ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญตอผูอื่น 

  (๕)  ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น

รวมทั้งขอบังคับ  ระเบียบ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

ขอ  ๑๑  ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ  ๖  

โดยไมปรากฏเจาของใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน   

เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืน  ใหสัตวนั้นตกเปนของ

องคการบริหารสวนตําบลไรโคกแตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น 

หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามควรแกกรณี

กอนถึงกําหนดดังกลาวก็ไดเงินที่ไดจากการขายหรือทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขายทอดตลาด

และคาเล้ียงดูสัตวแลวใหองคการบริหารสวนตําบลไรโคกเก็บรักษาไวแทนสัตว 

 

้หนา   ๑๙๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๖๒



ในกรณีท่ีมิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแก

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก  ตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย 

ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตราย 

ตอประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได 

ขอ  ๑๒  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจของ

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๑๓  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๑๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลไรโคกเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออก  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

สมิง  คงประเสริฐ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลไรโคก 

้หนา   ๑๙๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๖๒


