
 หนา   ๒๔๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไกรนอก 

เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไกรนอก  วาดวยการควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลไกรนอก 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

องคการบริหารสวนตําบลไกรนอกโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลไกรนอก  

และนายอําเภอกงไกรลาศ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไกรนอก  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไกรนอกตั้งแตวันถัด

จากวันที่ไดติดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลไกรนอกแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  กฎ  ระเบียบ  และคําส่ังอื่นใดขององคการบริหาร 

สวนตําบลไกรนอกในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใช 

ขอบัญญัตินี้แทน   

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลไกรนอก 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนพนักงาน

เจาหนาที่ตามขอบัญญัตินี้ 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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  “ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงาน 

สวนทองถิ่นซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลไกรนอก 

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การมีสัตวหรือมีสัตวเล้ียงไวในครอบครองและดูแล 

เอาใจใส  บํารุงรักษา  ตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ 

  “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การสละการครอบครองสัตว  หรือปลอยสัตวใหอยู

นอกสถานที่เล้ียงสัตว  โดยปราศจากการควบคุม 

  “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 

  “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือที่เล้ียงสัตวอื่น

ที่มีการควบคุมของเจาของสัตวไมวาจะมีขอบรั้วหรือไม 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือสัญจรได 

ขอ ๕ เพ่ือประโยชนในการรกัษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว  ใหพ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

ไกรนอกเปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังนี้ 

  (๑) ชาง 

  (๒) มา 

  (๓) ลา  ลอ 

  (๔) โค 

  (๕) กระบือ 

  (๖) สุกร 

  (๗) แพะ 

  (๘) กบ 

  (๙) กวาง 

  (๑๐) หาน 
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  (๑๑) เปด 

  (๑๒) ไก 

  (๑๓) สุนัข 

  (๑๔) แมว 

  (๑๕) งู 

  (๑๖) จระเข 

  (๑๗) นก 

  (๑๘) ปลา 

  (๑๙) กระตาย 

  (๒๐) หนู 

  (๒๑) สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาซึ่งไดรับอนุญาต 

จากกรมปาไม 

  (๒๒) สัตวท่ีเปนพาหะนําโรคหรือมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยหรือเปนอันตราย 

ตอประชาชน  ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกประกาศกําหนดจํานวน  ประเภท  หลักเกณฑ  วิธีการ  ชนิด  

และเงื่อนไขการปลอยสัตวที่ตองควบคุมการเล้ียงเพ่ิมเติม  ท้ังนี้  โดยอาจควบคุมการเล้ียงสัตวเฉพาะ 

ในเขตทองที่ใดทองที่หนึ่ง  หรือเต็มพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลไกรนอก 

ขอ ๖ นอกจากการเล้ียงสัตวตามปกติวิสัยแลว  เจาของสัตวจะตองปฏิบัติตาม  ดังตอไปนี้ 

  (๑) จัดใหมีสถานที่เล้ียงสัตวที่มั่นคงแขง็แรงตามความเหมาะสมแกประเภท  และชนิด

ของสัตว  และมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ   

มีระบบการระบายน้ําและบําบัดของเสียท่ีเกิดขึ้นอยางถูกสุขลักษณะ 

  (๒) รักษาสถานท่ีเล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอจัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

เปนประจําไมปลอยใหเปนที่สะสมหมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง 
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  (๓) เมื่อสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ 

เพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ท้ังนี้  โดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญจากกล่ิน  ควัน  

และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา 

  (๔) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว  เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรค 

ที่เกิดจากสัตว 

  (๕) ใหเล้ียงสัตวภายในสถานที่ของตน  ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานที่เล้ียงสัตว   

โดยปราศจากการควบคุม  กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเล้ียงในสถานท่ีหรือกรงท่ีบุคคลภายนอกเขาไป 

ไมถึงตัวสัตวและมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

  (๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น

รวมทั้งขอบังคับ  ระเบียบ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลไกรนอก 

ขอ ๗ เจาของสัตวจะตองควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญแกผูอื่น 

ขอ ๘ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดการเล้ียงหรือปลอยสัตว  หรือหามเล้ียง 

หรือปลอยสัตวเฉพาะเขตควบคุมการปลอยสัตว  เฉพาะในเขตทองที่หนึ่งหรือเต็มพ้ืนที่องคการบริหาร 

สวนตําบลไกรนอก  ความในวรรคหนึ่ง  ไมใชบังคับแกการปลอยสัตวเพ่ือการกุศลตามประเพณี 

ขอ ๙ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในที่หรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอบัญญัตินี้

โดยไมปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจจับและกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอย 

สามสิบวัน  เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานกานเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืนใหสัตวนั้น 

ตกเปนขององคการบริหารสวนตําบลไกรนอก  แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้น 

หรือสัตวอ่ืนหรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้น 

ตามควรแกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได  เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหัก

คาใชจายในการขายทอดตลาดและคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บคารักษาไวแทนสัตว 

ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่ง  และเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแกองคการ

บริหารสวนตําบลไกรนอกตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย 
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ในกรณีท่ีปรากฏวาสัตวที่ เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตราย 

ตอประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอําอาจทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได 

ขอ ๑๐ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี อํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลไกรนอก  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๑๑ ผูใดฝาฝนขอ  ๖  และขอ  ๗  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ ๑๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลไกรนอกเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๓๑  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

จินตศกัดิ ์ แสงเมือง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลไกรนอก 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไกรนอก
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