
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก   
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว   

พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก  เรื่อง  การควบคุมการเล้ียง 

หรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

และที่แกไขเพ่ิมเติม  องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร 

สวนตําบลบางขันแตก  และนายอําเภอเมืองสมุทรสงคราม  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก  เรื่อง  การควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก  ตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาขอบญัญตัิ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้  มิใหใชบังคับแก 

  ๔.๑  การเล้ียงและปลอยสัตวของทางราชการ 

  ๔.๒  การเล้ียงสัตวของผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 

  “สัตว”  หมายความวา  สุนัขและแมว 

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การมีสัตวไวในครอบครองและดูแลเอาใจใสบํารุงรักษา   

ตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ 

  “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การสละการครอบครองหรือปลอยใหอยูนอกสถานที่เล้ียง   

โดยปราศจากการควบคุม 

้หนา   ๑๘๙

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๖๓



    “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือสถานที่ในลักษณะอื่น 

ที่ใชในการควบคุมสัตวท่ีเล้ียง 

  “เจาของสัตว”  หมายความวา  ผูครอบครองสัตว  แตไมรวมถึงผูใหอาหารสัตวเปนประจํา 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรรวมกันได   

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะและส่ิงอื่นใดซึ่งเปนส่ิงโสโครกมีกล่ินเหม็น 

  “สัตวควบคุมพิเศษ”  หมายความวา   

    ๑.  สุนัขสายพันธุที่ดุราย  เชน  ร็อตไวเลอร  (Rottweiller),  พิทบูลเทอเรีย  (Pitbull  terrier)   

บูลเทอเรีย  (Bullterrier)  บางแกว  โดเบอรแมน  ฟลา  อัลเซเชี่ยน  (เยอรมันเชฟเพิรด)  มาสทิสต  เชาเชา   

อลาสกัน  มารามิวท  หรือสายพันธุที่ใกลเคียงกันกับที่กลาวมาท้ังหมด  หรือลูกผสมสายพันธุดังกลาว   

    ๒.  สัตวที่มีประวัติทํารายคนหรือพยายามทํารายคน  โดยมีหลักฐานการแจงความ   

ตอเจาหนาที่ตํารวจ 

    ๓.  สัตวท่ีมีพฤติกรรมไลทํารายคนหรือสัตว  โดยปราศจากการย่ัวยุ 

    ๔.  สัตวท่ีเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

  “การจดทะเบียน  หมายความวา  การออกใบรับรองรูปพรรณสัณฐานและการทําเครื่องหมาย 

ระบุตัวสัตว 

  “การขึ้นทะเบียน”  หมายความวา  การนําเอกสารเกีย่วกับสุนขัหรอืแมวท่ีจดทะเบยีนไวแลว   

แจงตอพนักงานเจาหนาที่เพ่ือบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐาน 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติการ   

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “พนักงานเจาหนาที”่  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งไดรับแตงตั้ง   

จากเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๖  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก  รักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจ   

ออกขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  ประกาศ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๙๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๖๓



หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

 

ขอ ๗ หามมิใหผูใดปลอยสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะ  หรือในท่ีอ่ืนใดท่ีเจาพนักงานทองถิ่น 

ประกาศกําหนดโดยเด็ดขาด 

ขอ ๘ เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว  ใหพ้ืนท่ีในเขตอํานาจขององคการบริหาร 

สวนตําบลบางขันแตก  เปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังนี้   

  (๑) ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวโดยเด็ดขาด 

   ๑.๑)  ท่ีหรือทางสาธารณะในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 

   ๑.๒)  สถานท่ีราชการ 

   ๑.๓)  สถานท่ีปฏิบัติศาสนกิจ 

   ๑.๔)  ตลาด 

   ๑.๕)  สถานศึกษา 

  (๒) ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวตองอยูภายใตมาตรการอยางใด 

อยางหนึ่ง  เชน  สถานที่เล้ียงสัตวของเอกชน  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา   

สัตวเล้ือยคลาน  หรือแมลง  ใหเปนเขตท่ีการเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภทของกิจการนั้น ๆ  และตองปฏิบัติ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 

 

หมวด  ๒ 

การจดทะเบียนสัตว 

 

ขอ  ๙  ในการจดทะเบียนสัตว  ใหเจาของบานหรือเจาของสัตวที่ครอบครองสัตวเปนระยะเวลา   

ไมนอยกวา  ๖๐  วันขึ้นไป  ย่ืนคําขอใบรับรองการจดทะเบียนและขึ้นทะเบียนสัตวตอพนักงานเจาหนาที่   

ที่องคการบริหารสวนตาํบลบางขนัแตกหรอืสถานที่ใดตามที่เจาพนักงานทองถิน่กําหนด  ทั้งนี้  แบบคํารอง 

และวิธีการขึ้นทะเบียนใหเปนไปตามที่องคการบริหารสวนตําบลประกาศกําหนด 

้หนา   ๑๙๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๖๓



ขอ  ๑๐  ในกรณีที่สัตวตายหรือไดพบสัตวที่ตายแลว  เจาของบานหรือเจาของสัตวมีหนาที่ตองแจง 

การตายหรือพบสัตวที่ตายตอพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  ภายใน  ๓๐  วัน   

นับแตวันที่สัตวตายหรือพบสัตวที่ตาย  เพ่ือปฏิบัติการตามอํานาจหนาที่ตอไป 

กรณีที่สัตวพนไปจากการครอบครองของเจาของสัตว  เชน  หาย  ยกสัตวใหบุคคลอื่น  เปนตน   

เจาของสัตวมีหนาที่ตองแจงตอพนักงานเจาหนาท่ีตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  ภายใน  ๙๐  วัน   

นับแตวันที่สัตวพนไปจากการครอบครอง 

 

หมวด  ๓ 

การควบคมุการเล้ียงหรือปลอยสัตว 

 

ขอ ๑๑ ในการเล้ียงสัตว  ใหเจาของสัตวมีหนาที่ตองปฏิบัติตอไปนี้ 

  (๑) ตองนําสัตวที่มีอายุระหวาง  ๒ – ๔  เดือน  ไปฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 

เปนครั้งแรก  และตองนําสัตวไปฉีดวัคซีนครั้งตอไปตามท่ีกําหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 

  (๒)  จัดสถานที่เล้ียงสัตวตามความเหมาะสมของสัตว  โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีพ   

ของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ  มีระบบการระบายน้ําและกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ   

ทั้งนี้  ตามประกาศของพนักงานเจาหนาที่ 

กรณีเปนสัตวควบคุมพิเศษจะตองเล้ียงในสถานท่ี  หรือกรงที่สัตวไมสามารถเขาถึงบุคคลภายนอกได   

และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสามารถสังเกตเห็นไดอยางชัดเจน 

  (๓)  ควบคุมดูแลสัตวมิใหกอเหตุเดือดรอนรําคาญแกผูอื่น 

    (๔)  รักษาสถานที่เล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปนประจํา   

ไมปลอยใหเปนท่ีสะสมจนเกิดกล่ินเหม็น  หรือแหลงเชื้อโรคท่ีเปนอันตราย 

  (๕)  ตองรับผิดชอบตอความเปนอยูของสัตวใหดํารงชีวิตอยูอยางปกติ  หากเจาของสัตว   

ไมสามารถเล้ียงดูสัตวใหเปนปกติ 

   (๖)  จัดใหมีการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคสัตว  เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิด 

จากสัตว 

้หนา   ๑๙๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๖๓



  (๗)  ใหเล้ียงสัตวภายในสถานที่เล้ียงสัตวของตน  ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานที่เล้ียงสัตว   

โดยปราศจากการควบคุม  กรณีเปนสัตวดุราย  จะตองเล้ียงในสถานท่ีหรือกรงท่ีบุคคลภายนอกเขาไปไมถึง 

ตัวสัตวและมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดชัดเจน 

  (๘)  ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น   

รวมทั้งขอบังคับ  ระเบียบ  และคําส่ังขององคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก 

ขอ  ๑๒  ใหเจาของสัตวมีหนาที่ตองกําจัดส่ิงปฏิกูลอันเกิดจากสัตวของตนในที่หรือทางสาธารณะ 

ขอ  ๑๓  เมื่อมีกรณีสงสัยหรือพบวาสัตวที่ตนเล้ียงไวมีอาการโรค  เชน  อาการดุราย  วิ่งเพนพาน   

กัดส่ิงท่ีขวางหนา  หรือเซื่องซึม  ซุกตัวในที่มืด  ปากอาล้ินหอยแดงคลํ้า  น้ําลายไหล  เดินโซเซ  ตัวแข็ง   

ขาออนเปล้ีย  เจาของสัตว  มีหนาท่ีตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่  ภายใน  ๒๔  ชั่วโมง 

เมื่อสัตวซึ่งปรากฏอาการตามวรรคหนึ่ง  กัดหรือทํารายบุคคลใด  ใหเจาของท่ีเปนผูครอบครองสัตว   

จับสัตวนั้นกักขังไว  เพ่ือสังเกตอาการไมนอยกวา  ๑๐  วัน  และแจงอาการสัตวเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือพนักงานเจาหนาที่  หรือสัตวแพทยของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด/อําเภอทราบ 

เมื่อสัตวซึ่งปรากฏอาการตามวรรคหนึ่ง  ตายหรือสงสัยจะเปนโรค  เจาของสัตวตองแจง 

เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานเจาหนาที่หรือสัตวแพทยของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด/อําเภอทราบ   

เพ่ือตรวจหาโรคสัตว 

ขอ ๑๔ บุคคลใดใหอาหารสัตวเปนประจําหรือครั้งคราว  มีหนาที่ สังเกตอาการสัตว   

หากปรากฏกรณีสงสัยวาสัตวดังกลาว  มีอาการตามขอ  ๑๓  วรรคหนึ่ง  บุคคลดังกลาวมีหนาท่ีตองแจง 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ี  ภายใน  ๒๔  ชั่วโมง 

ขอ ๑๕ เมื่อสัตวตาย  เจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวใหถูกสุขลักษณะเพ่ือปองกันมิให 

เปนแหลงเพาะเชื้อโรค  เพาะพันธุแมลงหรือพาหะนําโรคโดยวิธีท่ีไมกอเหตุรําคาญและไมใหเกิดการปนเปอน 

ในแหลงน้ํา 

ขอ ๑๖ เมื่อสัตวท่ีเล้ียงไว  มีอาการโรคสัตว  หรือเปนโรคสัตว  หรือถูกสัตวซึ่งเปนโรคกัด 

หรือทําราย  เจาของสัตวมีหนาที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่  หรือสัตวแพทย 

ของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด/อําเภอ 

ขอ ๑๗ เจาของสัตวมีหนาท่ีตองอาํนวยความสะดวกหรือไมกระทําการใดอันเปนการขัดขวาง   

การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ี  และหามมิใหบุคคลใด 

ขัดขวางการจับสัตวที่ไมมีเจาของในที่สาธารณะ  ท้ังนี้  ใหเจาของสัตวหรือบุคคลอื่นใดมีหนาท่ีใหขอมูล 

ที่สงสัยวาจะเปนโรคสัตว 

้หนา   ๑๙๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๘๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   ธันวาคม   ๒๕๖๓



ขอ ๑๘ เมื่อมีประกาศเขตระบาดโรคสัตวหรือประกาศเขตโรคสัตวชั่วคราว  หามมิให 

ผูใดเคล่ือนยายสัตวหรือซากสัตวภายใน  และเขา – ออก  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก   

เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากสัตวแพทยของสํานักงานปศุสัตวจังหวัด/อําเภอ  หรือเจาพนักงานทองถิ่น   

หรือพนักงานเจาหนาที่ 

ขอ ๑๙ ผูใดนําสัตวออกนอกสถานท่ีเล้ียง  ตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ควบคุมสัตวดวยอุปกรณ ท่ีแข็งแรงพอท่ีจะหยุดย้ังมิให สัตว ทํารายผูอื่น 

หรือทําความเสียหายแกส่ิงของสาธารณะหรือของผูอื่นไดอยางทันทวงที 

  (๒) กรณีที่เปนสัตวควบคุมพิเศษ  ตองสวมใสอุปกรณครอบปากและสายลากจูงท่ีแข็งแรง   

และจับสายลากจูงสัตวหางจากตัวสัตวไมเกิน  ๕๐  เซนติเมตร 

 

หมวด  ๔ 

อํานาจหนาทีเ่จาพนักงานทองถิ่น 

 

ขอ  ๒๐  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาที ่

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจของ 

องคการบริหารสวนตําบลบางขันแตก  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

 

หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 

 

ขอ  ๒๑  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

อภินันท  พัฒนาการพนิช 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบางขนัแตก     

้หนา   ๑๙๔
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