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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไกรกลาง   
เรื่อง   การควบคุม  การเล้ียงสัตว  หรือปลอยสัตว     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไกรกลาง  วาดวยการควบคุม 

การเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลไกรกลาง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลไกรกลางโดยไดรับความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลไกรกลาง 

และนายอําเภอกงไกรลาศ  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรยีกวา  “ขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตาํบลไกรกลาง  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงสัตว  หรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๕๙  ” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลไกรกลางตั้งแตวันท่ีไดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลไกรกลางแลว  ๗  วัน   

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ระเบียบ  ประกาศและคาํส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวกอนขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลไกรกลางเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจ 

ออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ังใดอื่นใดเพ่ือใหการเปนไปตามขอบัญญัติ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 
 

 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การมีสัตวไวในครอบครอง  ควบคุม  ดูแล  เอาใจใส

บํารุงรักษาตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ 
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  “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การสละการครอบครองสัตว  หรือปลอยใหสัตว 

อยูนอกสถานท่ีเล้ียงโดยปราศจากการควบคุม 

  “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึง  ผูครอบครองสัตวดวย 

  “สถานท่ีเล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือสถานที่ในลักษณะอื่น 

ที่มีการควบคุมของเจาของสัตว 

  “แหลงชุมชน”  หมายความวา  หมูบาน  หรือสถานที่ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยูอยางหนาแนน 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือสัญจรได 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  พนักงานสวนตําบลผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

    “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลไกรกลาง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งจากรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

หมวด  ๒ 

การควบคมุการล้ียงสัตว 
 

 

ขอ ๖ เพ่ือประโยชนในการรกัษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ในทองถิ่นและเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว  ใหพ้ืนที่ในเขตอํานาจขององคการบริหาร 

สวนตําบลไกรกลางเปนเขตควบคุมการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ชาง 

  (๒)  มา 

  (๓)  ลอ  ลา 

  (๔)  โค 

  (๕)  กระบือ 
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  (๖)  สุกร 

  (๗)  แพะ 

  (๘)  แกะ 

  (๙)  กวาง 

  (๑๐)  หาน 

  (๑๑)  เปด 

  (๑๒)  ไก 

  (๑๓)  สุนัข 

  (๑๔)  แมว 

  (๑๕)  นก 

  (๑๖)  ปลา 

  (๑๗)  กระตาย 

  (๑๘)  หนู 

  (๑๙)  สัตวมีพิษ  สัตวเล้ือยคลานและสัตวดุรายตาง ๆ 

  (๒๐)  สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมปาไม 

ขอ ๗ หามทําการเล้ียงหรือปลอยสัตวท่ีตองควบคุมตามขอ  ๖  ในท่ีหรือทางสาธารณะ   

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลไกรกลางโดยเด็ดขาด   

ความในวรรคหนึ่ง  ไมใชบังคับแกการเล้ียงสัตว  ดังตอไปนี้   

  (๑)  เพ่ือการรักษาโรคเจ็บปวยหรือสรางเสริมภูมิคุมกันโรคของสัตว 

  (๒)  เพ่ือกิจกรรมใด ๆ  ท่ีองคการบริหารสวนตําบลไกรกลาง  ประกาศกําหนดพ้ืนที่ 

สวนหนึ่งสวนใด  ใหเล้ียงโดยมีกําหนดระยะเวลาที่แนนอนเปนการเฉพาะ   

    (๓)  เพ่ือการยายถิ่นที่อยูของเจาของสัตว   

ความในวรรคหนึ่ง  ไมใชบังคับแกการปลอยสัตว  เพ่ือการกุศลหรือจารีตประเพณีโดยไดรับอนุญาต   

จากองคการบริหารสวนตําบลไกรกลาง  หรือเพ่ือในพระราชพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนาตามประกาศของทางราชการ   
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ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลไกรกลาง   

ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลไกรกลาง  มีอํานาจออกประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีเล้ียงสัตว  หรือปลอยสัตว

ที่ตองควบคุมตามขอ  ๖  โดยใหมีมาตรการอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  กําหนดจํานวน  ประเภท  และชนิดของสัตวที่เล้ียง   

    (๒)  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการทําทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว 

    (๓)  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการปลอยสัตว   

ขอ ๙ นอกจากการเล้ียงสัตวตามปกติวิสัยท่ีวิญูชนพึงกระทําแลว  เจาของสัตวจะตองปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) จัดใหมีสถานที่เล้ียงสัตวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภท  ชนิด  

และวิสัยของสัตว  โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ  

มีระบบระบายน้ํา  และระบบกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

  (๒) การระบายน้ําเสียตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในแหลงน้ําสาธารณะ 

  (๓) ตองรักษาสถานท่ีอยาใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงวัน  แมลงสาบ  ยุง  หรือสัตวนําโรคอื่น ๆ    

และตองเก็บวัสดุอุปกรณ  เครื่องใชในการเล้ียงสัตวใหสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยเสมอ 

    (๔)  ตองจัดใหมีท่ีรองรับมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะในจํานวนที่เพียงพอ 

  (๕)  รักษาสถานที่เล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปนประจํา  

ไมปลอยใหเปนท่ีสะสมหมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง 

  (๖)  เมื่อสัตวตายลง  เจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ 

เพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ทั้งนี้  โดยวิธีท่ีไมกอเหตุรําคาญจากกล่ินควัน 

และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา 

  (๗)  จัดใหมีการเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตวเพ่ือปองกันอันตรายอันเกิดจากเชื้อโรค 

ที่อาจเกิดจากสัตว  และปองกันไมใหเชื้อโรคแพรระบาดไปสูสัตวอื่นหรือมนุษยได 

  (๘)  ใหเล้ียงสัตวภายในสถานที่เล้ียงสัตวของตน  ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานที่เล้ียงสัตว 

โดยปราศจากการควบคมุ  กรณีเปนสัตวดรุายจะตองเล้ียงในสถานที่หรือกรงท่ีบุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตว 

และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 
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  (๙)  ไมนําสัตวเล้ียงออกมานอกสถานที่เล้ียงสัตวของตน  เวนแตเฉพาะเพ่ือการเคล่ือนยายสัตว 

และไดปฏิบัติตามคําแนะนําเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๑๐)  ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญแกผูอื่น 

  (๑๑)  ปองกันไมกอใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม 

  (๑๒)  ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น   

รวมทั้งขอบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศองคการบริหารสวนตําบลไกรกลาง 

ขอ ๑๐ กรณีการเล้ียงสัตว  ซึ่งดําเนินกิจการในลักษณะของฟารมเล้ียงสัตว  หรือการเล้ียงสัตว

เปนจํานวนมาก  เจาของสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ  ๙  อยางเครงครัด  เพ่ือการดูแล 

สภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชเล้ียงสัตว   

ขอ ๑๑ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาสัตวที่เล้ียงนั้นเปนโรค  อันอาจเปนอันตรายแกสุขภาพ 

ของบุคคลท่ัวไป  ใหเจาของสัตวแยกกักสัตวนั้นไวตางหากและแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงาน 

สาธารณสุขทราบโดยทันที  และแจงใหสัตวแพทยของหนวยงานราชการทราบดวย  ทั้งตองปฏิบัติตาม 

คําแนะนําของเจาพนักงานโดยเครงครัด 

ขอ ๑๒ เจาของสัตวจะตองควบคมุดแูลสัตวและสถานท่ีเล้ียงสัตวของตน  มิใหกอเหตุรําคาญแกผูอื่น   

และตองปองกนัมใิหเกดิโรคตดิตอหรือเปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรคที่อาจเปนอันตรายแกสัตวอื่นหรือตอประชาชน 

หมวด  ๓ 

การรกัษาความเปนระเบียบเรียบรอย 
 

 

ขอ ๑๓ กรณีที่มีการเล้ียงหรือการปลอยสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะหรือในเขตหามปลอย 

โดยไมปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจจับและกักสัตวไวเปนเวลา 

อยางนอยสามสิบวัน 

ขอ ๑๔ ในระหวางการจับสัตวตามขอ  ๑๓  หากสัตววิ่งหนี  หรือเกิดอุบัติเหตุอื่นใดตอสัตวก็ตาม  

หากเปนเหตุท่ีโดยพฤติการณตองเกิดขึ้นและเจาพนักงานทองถิ่นไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว   

ทางองคการบริหารสวนตําบลไกรกลางจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้น 
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กรณีตามวรรคหนึ่งถาความเสียหายเกิดขึ้นตอบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการกระทําดังกลาว   

หากองคการบริหารสวนตําบลไกรกลาง  ไดชดใชคาเสียหายใหแกบุคคลผูตองเสียหายแลว  องคการบริหาร 

สวนตําบลไกรกลางมีสิทธิไลเบี้ยเอาจากเจาของสัตวนั้นได 

ขอ  ๑๕  เมื่อไดจับสัตวและนําสัตวมากักไวตามขอ  ๑๓  เจาพนักงานทองถิ่นจะประกาศให

เจาของสัตวทราบและใหมารับสัตวภายในระยะเวลา  ๓๐  วัน  นับแตไดจับสัตวมากักไว  โดยประกาศไว 

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลไกรกลาง  ถามีเจาของสัตวแสดงหลักฐานมาขอรับคืนภายในกําหนด 

ระยะเวลาดังกลาว  ใหเจาของสัตวนั้นเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงสัตวและคาใชจายอื่น ๆ  ตามที่ 

องคการบริหารสวนตําบลไกรกลางจายไปจริง  เมื่อพนกําหนด  ๓๐  วันแลว  ไมมีผูแสดงหลักฐานการเปน 

เจาของสัตวมารับสัตวคืน  ใหสัตวนั้นตกเปนขององคการบริหารสวนตําบลไกรกลาง 

ขอ  ๑๖  กรณีการกักสัตวไวตามขอ  ๑๓  อาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น   

หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานสวนทองถิ่นจะจัดการขายทอดตลาดกอนกําหนด  ๓๐  วันก็ได  

เงินที่ไดจากการขายเมื่อหักคาใชจายในการขายและการเล้ียงดูสัตวแลว  ใหเก็บรักษาเงินสวนท่ีเหลือนั้น 

ไวแทนสัตวตอไป  กรณีที่ปรากฏวาสัตวนั้นเจ็บปวยหรือไมควรจําหนายตอไป  หรือเปนโรคติดตอ 

หรือโรคติดตอรายแรงที่อาจเปนอันตรายแกสัตวอื่น  หรือตอประชาชน  เมื่อสัตวแพทยหรือปศุสัตวอําเภอ 

ไดใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรแลว  เจาพนักงานทองถิน่มีอาํนาจทําลายหรอืจัดการตามท่ีเห็นสมควร 

ไดทันทีโดยไมตองรอเจาของสัตว 

ขอ  ๑๗  กรณีการเล้ียงสัตวในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ  กอใหเกิดเหตุเดือดรอน 

รําคาญตอผูอื่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือแจงใหเจาของสัตวระงับเหตุรําคาญ 

ภายในเวลาอันสมควร  และถาเห็นสมควรจะใหกระทําการโดยวิธีใด ๆ  เพ่ือระงับเหตุรําคาญนั้น  หรือกําหนด 

วิธีการเพ่ือปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญขึ้นอีกในอนาคต  โดยใหระบุไวในคําส่ังนั้นดวยก็ได  ในกรณีจําเปน 

เจาพนักงานทองถิ่นอาจออกคําส่ังดวยวาจาก็ได 



 หนา   ๗๐ 
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หมวด  ๔ 

อํานาจหนาทีข่องเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข 
 

 

ขอ ๑๘ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญตัิใหเจาพนกังานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข 

มีอํานาจดังตอไปนี้ 

  (๑)  มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ   มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจงเปนหนงัสือ   

หรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ  หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

  (๒)  เขาไปในสถานที่ใด ๆ   ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก  หรือในเวลาทําการ 

เพ่ือตรวจสอบ  หรือควบคุมเพ่ือใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือเรียกหนังสือ 

หรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีนั้น 

  (๓)  ยึดหรืออายัดส่ิงใด ๆ   ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน  เพ่ือประโยชน 

ในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 

  (๔)  นําสัตวที่สงสัยวาไมถูกสุขลักษณะ  อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ  หรืออาจเปนโรคติดตอ   

เพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบตามความจําเปนไดโดยไมตองใชราคา   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งพนักงานสวนตําบลเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลไกรกลาง  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๑๙  หากเจาของสัตวฝาฝนหรือปฏิบัติไมถกูตอง  ตามขอบัญญัตินี้  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

ที่กําหนดไวเกี่ยวกับการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหเจาของสัตวแกไข 

หรือปรับปรุงใหถูกตองได   

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง  ใหกําหนดระยะเวลาท่ีจะตองปฏิบัติตามคําส่ังไว 

ตามสมควร  แตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน  เวนแตเปนกรณีมีคําส่ังใหหยุดดําเนินการทันที 

ถาเจาของสัตวไมแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลาตามวรรคสอง  หรือถาการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวนั้น 

อาจกอใหเกดิเหตรุําคาญ  หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาอาจเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ  หรืออาชีวอนามัย

ของประชาชน  เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินการนั้นทันทีเปนการชั่วคราว  ทั้งนี้  จนกวา 

จะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวนั้นปราศจากเหตุรําคาญหรือ 

เหตุอันตรายตาง ๆ  แลว   
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หากเจาของสัตวผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติใหถูกตองตามวรรคหนึ่งและหรือวรรคสาม  นอกจาก 

จะตองระวางโทษตามขอบัญญัตินี้แลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจับและนําสัตว 

ไปกักไวในท่ีสําหรับกักสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นจัดไว  และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดําเนินการ 

ในหมวดหาแหงขอบัญญัตินี้ตอไปดวย 

ขอ  ๒๐  การแจงของเจาพนักงานทองถิ่นและคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นในกรณีทําเปนหนังสือ 

แจงใหเจาของสัตว  ผูดําเนินการหรือผูใดทราบ  ในกรณีท่ีไมพบตัวหรือไมยอมรับหนังสือ  ใหสงหนังสือ 

การแจงหรือคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับหรือปดหนังสือนั้นไวในที่เปดเผย  เห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา 

หรือสํานักทําการงานของผูท่ีตองรับหนังสือและใหถือวาผูนั้นไดทราบหนังสือดังกลาวแลวตั้งแตเวลา 

ที่หนังสือไปถึงหรือวันปดหนังสือ  แลวแตกรณี 

 

หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

ขอ  ๒๑  ผูใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบัญญัตินี้  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท   

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๘  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สนั่น  อ่ําย้ิม 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลไกรกลาง   
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