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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกกแรต   
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกกแรต  วาดวยการควบคุมการเล้ียง

หรือปลอยสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลกกแรต   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลแลองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

การสาธารณสุข  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลกกแรตโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลกกแรต 

และนายอําเภอกงไกรลาศ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกกแรต  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลกกแรตตั้งแตวันท่ีไดติดประกาศไวโดยเปดเผย   

ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลกกแรต 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  กฎ  ระเบียบ  และคําส่ังอื่นใดขององคการบริหารสวนตําบลกกแรต   

ในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลกกแรต 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรี 

วาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูไดรับแตงตัง้จากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

ซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลกกแรต 

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในสถานท่ีเล้ียงสัตว 
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  “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในลักษณะที่มีการปลอยใหอยูนอก

สถานที่เล้ียงสัตว  รวมทั้งสละการครอบครองสัตว 

  “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 

  “สถานท่ีเล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือสถานที่ในลักษณะอื่น 

ที่ใชในการควบคุมสัตวท่ีเล้ียง 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือสัญจรได 

ขอ ๕ เพ่ือประโยชนในการควบคุมเล้ียงหรอืปลอยสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลกกแรต  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวท่ีตองควบคุมตามขอ  ๖  

โดยใหมีมาตรการอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  กําหนดจํานวน  ประเภทและชนิดของสัตวที่เล้ียง 

  (๒)  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการทําทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว 

  (๓)  กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขการปลอยสัตว 

นอกจากการเล้ียงสัตวตามปกติวิสัยแลว  เจาของสัตวจะตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  จัดใหมีสถานที่เล้ียงสัตวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภทและชนิดของสัตว  

โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ  มีระบบการระบายน้ํา 

และกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกลักษณะ 

  (๒)  รักษาสถานที่เล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปนประจํา

ไมปลอยใหเปนท่ีสะสมหมักหมกจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง 

  (๓)  เมื่อสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ 

เพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ทั้งนี้  โดยวิธีที่ไมใหกอเหตุรําคาญจากกล่ิน   

ควัน  และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา 

ในกรณีที่สัตวนั้นตายลงโดยมิทราบสาเหตุ  หรือตองสงสัยวาเปนโรคที่อาจเปนอันตรายตอมนุษย

ใหเจาของสัตวแจงตอเจาพนักงานสาธารณสุขภายใน  ๒๔  ชั่วโมง  เพ่ือปองกันโรคหรืออันตรายที่อาจ 

เกิดมาจากซากสัตวนั้น 
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  (๔)  จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว  เพ่ือปองกันอันตรายเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว 

  (๕)  ใหเล้ียงสัตวภายในสถานท่ีเล้ียงสัตวของตน  ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานท่ีเล้ียงสัตว

โดยปราศจากการควบคมุ  กรณีเปนสัตวดรุายจะตองเล้ียงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตว

และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

  (๖)  ไมนําสัตวเล้ียงออกมานอกสถานที่เล้ียงสัตวของตน  เวนแตเฉพาะเพ่ือการเคล่ือนยายสัตว  

และไดปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๗)  ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญแกผูอื่น  ไมกอใหเกิดมลพิษ

ตอส่ิงแวดลอม 

  (๘)  ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  

รวมทั้งขอบังคับ  ระเบียบ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลกกแรต 

กรณีการเล้ียงสัตวซึ่งดําเนินกิจการในลักษณะของฟารมเล้ียงสัตว  หรือเล้ียงสัตวเปนจํานวนมาก 

เจาของสัตวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามอยางเครงครัด  เพ่ือการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะ

ของสถานที่ท่ีใชเล้ียงสัตว  และตองปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรค  หรือเหตุรําคาญ

อันเกิดจากการเล้ียงสัตว  ดังนี้ 

  (๑)  การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานเล้ียงสัตวตองทํารางระบายน้ํารับน้ําโสโครก 

ไปใหพนจากที่นั่น  โดยสะดวกและเหมาะสม 

  (๒)  หามมิใหระบายน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะโดยตรงและน้ําท่ีตองระบายลงสู 

แหลงน้ําสาธารณะนั้นตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําสาธารณะ 

  (๓)  ตองจัดใหมีระบบกักเก็บน้ําหรือบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสม  กอนปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ   

ทั้งนี้  ตองทําใหไมเกิดกล่ินเหม็นจนสรางความเดือดรอนรําคาญแกผูอาศัยขางเคียง 

ตามความวรรคหนึ่งมาตรฐานของน้ําท่ีปลอยออกจากระบบบําบัดน้ําเสียสูแหลงน้ําใหเปนไป 

ตามมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ 

  (๔)  ตองทําความสะอาดกวาดลางสถานท่ีเล้ียงสัตวใหอยูในภาวะอันดีเสมอ 

  (๕)  ตองรักษาสถานที่อยาใหเปนที่เพาะพันธุแมลงวัน  แมลงสาบ  ยุง  หรือสัตวนําโรคอื่น ๆ   

และตองเก็บวัสดุอุปกรณ  เครื่องใชในการเล้ียงสัตวใหเปนระเบียบเรียบรอยเสมอ 

  (๖)  ตองมีที่รองรับมูลฝอย  และส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 
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ใหเขตองคการบริหารสวนตําบลกกแรต  เปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ชาง 

  (๒)  มา 

  (๓)  ลา 

  (๔)  โค 

  (๕)  กระบือ 

  (๖)  แกะ 

  (๗)  แพะ 

  (๘)  สุกร 

  (๙)  ไก 

 (๑๐)  เปด 

 (๑๑)  หาน 

 (๑๒)  สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมปาไม 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดประเภท  และชนิดสัตวที่ตองควบคุมการเล้ียงเพ่ิมเติม  

ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวนั้นกอใหเกิดความรําคาญหรือเปนเหตุใหผูอื่นไดรับความเดือดรอน  หรือเปนอันตราย

ตอการดํารงชีพของผูอื่น  ทั้งนี้  โดยอาจควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตวเฉพาะในเขตทองที่ใดที่หนึ่ง   

หรือเต็มพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลกกแรต 

หามเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวประเภท  ชาง  มา  ลา  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  สุกร  เปด  ไก  หาน   

ในเขตพ้ืนที่ถนนสาธารณะทุกสายซึ่งองคการบริหารสวนตําบลกกแรตรับผิดชอบดูแล 

การเล้ียงหรือปลอยตามวรรคหนึ่งนั้น  คือกรณีกระทําการเปนประจําเปนอาจิณ  หรือไมสนใจ

ควบคุมดูแลสัตวจนเขาใจไดวามีการใชพ้ืนที่ถนนสาธารณะเปนที่เล้ียงหรือปลอยสัตว 

ขอ  ๖  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ  ๕   

โดยไมปรากฏเจาของใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน   

เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปนของ 

องคการบริหารสวนตําบลกกแรต  แตถาการกักสัตวไวกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่นหรือ 
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ตองเสียคาใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควรแกกรณีกอนถึง 

กําหนดเวลาดังกลาวก็ได  เงินท่ีไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขายทอดตลาด 

และคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 

ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแก 

องคการบริหารสวนตําบลกกแรตตามจํานวนท่ีจายจริง 

ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวท่ีเจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควร 

ขอ  ๗  เจาของสัตวจะตองควบคมุดแูลสัตว  และสถานที่เล้ียงสัตวของตน  มิใหกอเหตุรําคาญแกผูอื่น 

ขอ  ๘  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่น  พนักงานเจาหนาที่  เจาพนักงานสาธารณสุข  พบสัตวในที่

หรือทางสาธารณะ  ซึ่งอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลกกแรต  หรือเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  

โดยไมปราศจากเจาของใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ 

จับสัตวและนําสัตวไปกักไวในที่สําหรับสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นจัดไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน   

หรือกรณีสัตวนั้นอาจเปนอันตรายตอประชาชนใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ี 

เห็นสมควร 

ในระหวางการจับสัตวหากสัตววิ่งหนีเกิดอุบัติเหตุอื่นใดทําใหสัตวบาดเจ็บ  หากเปนเหตุท่ี 

โดยพฤติการณตองเกิดขึ้นและเจาพนักงานทองถิ่นไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลวทางองคการ

บริหารสวนตําบลกกแรตจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น 

กรณีตามวรรคสอง  ถาความเสียหายเกิดขึ้นตอบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการกระทําดังกลาว

บุคคลท่ีสามยอมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายได  โดยองคการบริหารสวนตําบลกกแรตจะพิจารณาไลเบี้ย

ความผิดตามขอเท็จจริง 

ขอ  ๙  เมื่อไดจับสัตวมากักไวตามความในขอ  ๑๔  เจาพนักงานทองถิ่นจะปดประกาศแจง 

ใหเจาของทราบและใหมารับสัตวคืนไปภายใน  ๓๐  วันนับตั้งแตวันท่ีไดจับสัตวมากักไวโดยประกาศไว 

ท่ีสํานักงานองคการบริการสวนตําบลกกแรตหรือที่เปดเผยเมื่อพนกําหนด  ๓๐  วันแลวไมมีผูใด 

มาแสดงตัวเปนเจาของสัตวใหสัตวนั้นตกเปนขององคการบริหารสวนตําบลกกแรต 



 หนา   ๑๕๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๐  กรณีท่ีกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่นหรือตองเสียคาใชจาย 

เกินสมควรเจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขาย 

หรือขายทอดตลาดและคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บเงินนั้นไวแทนตัวสัตว 

กรณีสัตวตายหรือเจ็บปวยหรือไมสมควรจําหนายตอไป  หรือเปนโรคที่ติดตอที่อาจเปนอันตราย 

แกสัตวอื่น ๆ  หรือเมื่อสัตวแพทยไดตรวจสอบและใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรแลว  เจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจทําลายได 

ในกรณีที่ไมไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่ง  และเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน 

ภายในกําหนดตามขอ  ๘  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูใหแกองคการบริหาร 

สวนตําบลกกแรต  ตามจํานวนที่จายจริงดวย 

ขอ  ๑๑  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให 

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลกกแรต  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๑๒  ผูใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๑๓  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกกแรตเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๕  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อําภร  รัดเลิศ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลกกแรต   


