
หนา   ๑๗๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกันตังใต 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  วาดวยการควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตว   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

องคการบริหารสวนตําบลกันตังใตโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลกันตังใต 

และนายอําเภอกันตัง  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลกันตังใตตั้งแตวันที่ไดติดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลกันตังใตแลวเจ็ดวัน   

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในสถานที่เล้ียงสัตว   

  “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในลักษณะที่มีการปลอยใหอยูนอกสถานที่

เล้ียงสัตว  รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว 

  “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือสถานที่ 

ในลักษณะอื่นท่ีใชในการควบคุมสัตวที่เล้ียง   

  “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย   

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน 

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   



หนา   ๑๗๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลกันตังใต 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๕ เพ่ือประโยชนในการรกัษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว  ใหพ้ืนที่ในเขตอํานาจขององคการบริหาร

สวนตําบลกันตังใตเปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังนี้ 

  (๑) ใหพ้ืนที่ตอไปนี้  เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวทุกประเภทโดยเด็ดขาด 

   (ก)  พ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  บริเวณถนนสายกันตังใต - บางแรด  

ตั้งแตสะพานน้ําผ้ึง  (เขตติดตอเทศบาลเมืองกันตัง)  ทั้งสองขาง  รัศมีกวางขางละ  ๒๐  เมตร  วัดจากจุด

กึ่งกลางถนนไปจดทาเทียบเรือบานบางแรดเปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวทุกประเภทโดยเด็ดขาด 

   (ข)  พ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  บริเวณถนนสายหวยลึก - เกาะเคี่ยม  

ตั้งแตเขตติดตอองคการบริหารสวนตําบลวังวนท้ังสองขาง  รัศมีกวางขางละ  ๒๐  เมตร  วัดจากจุด

กึ่งกลางถนนไปจดสะพานขามเกาะเคี่ยม - แตะหรํา  เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวทุกประเภทโดยเด็ดขาด 

   (ค)  พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  บริเวณถนนสายอื่น  นอกจากถนน

ในขอ  (ก)  และขอ  (ข)  ทั้งสองขางถนนรัศมีกวางขางละ  ๑๐  เมตร  วัดจากจุดกึ่งกลางถนน  เปนเขต

หามเล้ียงหรือปลอยสัตวทุกประเภทโดยเด็ดขาด 

   (ง)  บริเวณแนวเขตสถานที่ราชการ  เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวทุกประเภท

โดยเด็ดขาด 

   (จ)  พ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  บริเวณแหลงน้ําธรรมชาติ  เชน  หวย  

หนอง  คลอง  บึง  สระ  รัศมีกวาง  ๑๐  เมตร  วัดจากริมขอบที่ตั้งแหลงน้ําธรรมชาติ  เปนเขตหามเล้ียง

หรือปลอยสัตวทุกประเภทโดยเด็ดขาด 

   (ฉ)  พ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ท่ีเปนท่ีสาธารณประโยชนอื่น ๆ  

เชน  สวนสาธารณะ  สุสานหรือฌาปนสถาน  ท่ีสาธารณะประจําหมูบาน  เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตว 

ทุกประเภทโดยเด็ดขาด 

   (ช)  พ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลกันตังใตที่เปนพ้ืนที่ผังเมืองรวม  ซึ่งไดประกาศ

กําหนดเปนเขตพาณิชยกรรมเขตประชากรหนาแนนมาก  ตามกฎหมายวาดวยผังเมือง 



หนา   ๑๗๖ 
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   (ซ)  พ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลกันตังใตท่ีเปนพ้ืนท่ีผังเมืองรวม  ซึ่งไดประกาศ

กําหนดเปนที่ดินประเภทอนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยตามกฎหมายวาดวยผังเมือง 

  (๒) ในพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตที่การเล้ียงตองอยูภายใตมาตรการ  ดังนี้ 

   (ก) พ้ืนที่ท่ีอยูนอกเขตในขอ  (๑)  เปนเขตการเล้ียงสัตว  ประเภท  มา  ลา  ลอ  

โค  วัว  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  หาน  เปด  ไก  แมว  นก  กระตาย  และตองอยูภายใตมาตรการ  

ดังตอไปนี้   

    ๑) เจาของสัตวจะตองจัดใหมีมาตรการในการปองกัน  และควบคุมมิใหเกิด

มลพิษอันเกิดจากการเล้ียงสัตวหรือการปลอยสัตวที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพ

อนามัยของสาธารณชน 

    ๒) จัดใหมีสถานท่ีเล้ียงสัตวที่มั่นคงแข็งแรง  ตามความเหมาะสมแกประเภท  

และชนิดของสัตว  และมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศ 

ที่เพียงพอ  มีระบบการระบายน้ําและส่ิงโสโครกท่ีถูกสุขลักษณะ 

    ๓) ตองรักษาสถานท่ีเล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ 

    ๔) กรณีสัตวที่เล้ียงตายตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ 

    ๕) ตองจัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว 

    ๖) ตองเล้ียงสัตวภายในสถานท่ีของตน  และตองควบคุมดูแลไมใหสัตวเล้ียง

ออกไปทําความเสียหายแกทรัพยสินหรือทําความเดือดรอนรําคาญแกผูอื่น 

    ๗) สัตวท่ีถูกกําหนดใหตองขึ้นทะเบียน  หรือมีกฎหมายอื่นใดกําหนดให 

ตองดําเนินการเพ่ือควบคุมสัตวดังกลาว  ผูเล้ียงสัตวนั้น ๆ  จะตองดําเนินการขึ้นทะเบียนหรือดําเนินการ

ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหถูกตอง  ในกรณีที่ตองมีเครื่องหมายสัญลักษณตดิที่ตัวสัตวนั้น  เจาของสัตวนั้น ๆ  

จะตองจัดหาและจัดใหมีเครื่องหมายสัญลักษณติดที่ตัวสัตวนั้นตลอดเวลาดวย   

   (ข) พ้ืนที่ที่อยูนอกเขตในขอ  (๑)  เปนเขตการเล้ียงสัตว  ประเภท  สุนัข   

และตองอยูภายใตมาตรการ  ดังตอไปนี้   

    ๑) จัดสถานที่เล้ียงตามความเหมาะสมของสุนัข  โดยมีขนาดเพียงพอ 

แกการดํารงชีวิตของสุนัข  มีแสงสวางเพียงพอและการระบายอากาศที่เพียงพอ  มีระบบการระบายน้ํา 

และกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 
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    ๒) กรณีเปนสุนัขที่มีพฤติกรรมดุราย  หรือสุนัขสายพันธุ  ซึ่งมีลักษณะ 

ทางสายพันธุดุราย  หรือสุนัขสายพันธุอื่นท่ีมีประวัติทํารายคนจะตองเล้ียงในสถานที่  หรือกรงที่สุนัข 

ไมสามารถเขาถึงบุคคลภายนอก  และมีปายเตือนใหระมัดระวัง  โดยสังเกตไดอยางชัดเจน   

    ๓) ควบคุมสุนัขมิใหออกนอกสถานที่เล้ียง  โดยปราศจากการควบคุม 

    ๔) ควบคุมดูแลสุนัขมิใหกอเหตุเดือดรอนรําคาญ  เชน  กอใหเกิดเสียงดัง

ติดตอกันเปนระยะเวลานาน ๆ  เปนตน 

    ๕) รักษาสถานท่ีเล้ียงสุนัขใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ

เปนประจํา  ไมปลอยใหเปนที่สะสมหมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง 

    ๖) ตองรับผิดชอบตอความเปนอยูของสุนัขเกี่ยวกับเรื่องอาหาร  ความสะอาด

และอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ  ถาเจาของสุนัขไมสามารถเล้ียงดูสุนัขไดเปนการชั่วคราวจะตองจัดใหมีผูดูแลความ

เปนอยูของสุนัขใหเปนปกติสุข 

    ๗) เมื่อสุนัขตาย  เจาของสุนัขจะตองกําจัดซากสุนัขใหถูกสุขลักษณะ   

เพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ท้ังนี้  โดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญ  และไมเปนเหตุ

ใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา  เวนแต  สุนัขตายเนื่องปวยเปนโรคระบาดสัตวตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ทันทีและตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

    ๘) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสุนัข  เพ่ือปองกันอันตรายจาก 

เชื้อโรคที่เกิดจากสุนัขมาสูคน 

    ๙) ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยวา  สุนัขท่ีเล้ียงเปนโรคอันอาจเปนอันตราย 

แกสุขภาพของประชาชน  ใหเจาของสุนัขแยกกันสุนัขไวตางหาก  และแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ  

และตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

    ๑๐) ตองจัดใหสุนัขมีเครื่องหมายสัญลักษณติดที่ตัวตลอดเวลา 

    ๑๑) หามมิใหผูใดเล้ียงหรือปลอยสุนัขในท่ีหรือทางสาธารณะ  หรือในท่ีของ

บุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอม 

    ๑๒) ในการนําสุนัขออกนอกสถานที่เล้ียง  เจาของสัตวเล้ียงดังกลาวจะตอง

ผูกสายลากจูงที่แข็งแรงและจับสายลากจูงตลอดเวลาในกรณีท่ีเปนสุนัขท่ีมีพฤติกรรมดุรายหรือสุนัข 
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สายพันธุซึ่งมีลักษณะทางสายพันธุดุราย  หรือสุนัขสายพันธุอื่นที่มีประวัติทํารายคนตองใสอุปกรณครอบปาก  

และจับสายลากจูงหางจากตัวสุนัขไมเกินหาสิบเซนติเมตรตลอดเวลา 

    ๑๓)  ปฏิบัติการอื่นใด  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขประกาศกําหนด 

   (ค) พ้ืนที่ท่ีอยูนอกเขตในขอ  (๑)  เปนเขตการเล้ียงสัตวทุกประเภทท่ีนําเขาจาก

ตางประเทศและตองอยูภายใตมาตรการ  ดังตอไปนี้ 

    ๑) การนําสัตวเขาประเทศจะตองดําเนินการใหถูกตองตามขั้นตอน 

ของกรมปศุสัตวและตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

    ๒) เพ่ือปองกันการแพรพันธุของสัตวนําเขาจากตางประเทศ  หามมิให 

ผูเล้ียงสัตวซึ่งนําเขาจากตางประเทศทุกชนิดปลอยหรือท้ิงสัตวดังกลาวในท่ีหรือทางสาธารณะ 

    ๓) สัตวท่ีถูกกําหนดใหตองขึ้นทะเบียน  หรือมีกฎหมายอื่นใดกําหนดให 

ตองดําเนินการ  เพ่ือควบคุมสัตวดังกลาว  ผูเล้ียงสัตวนั้น ๆ  จะตองดําเนินการขึ้นทะเบียนหรือตองดําเนินการ

ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหถูกตอง  ในกรณีที่ตองมีเครื่องหมายสัญลักษณตดิท่ีตัวสัตวนั้น  เจาของสัตวนั้น ๆ  

จะตองจัดหาและจัดใหมีเครื่องหมายสัญลักษณติดที่ตัวสัตวนั้นตลอดเวลาดวย 

   (ง) พ้ืนที่ที่อยูนอกเขตในขอ  (๑)  เปนเขตการเล้ียงสัตวมีพิษและสัตวท่ีดุราย  

หรือเขาขายดุรายทุกประเภทและตองอยูภายใตมาตรการ  ดังตอไปนี้ 

    ๑) ตองปฏิบัติตาม  (ก)  (ข)  (ค)  ในสวนที่เกี่ยวของโดยอนุโลม 

    ๒) ตองจัดใหมีที่ เล้ียงที่มิดชิด  มั่นคง  แข็งแรง  ซึ่งเหมาะสมกับสัตว 

แตละประเภทเพ่ือปองกันมิใหสัตวดังกลาวหลุดรอดออกมากอใหเกิดอันตรายตอประชาชน 

    ๓) ปฏิบัติการอื่น  ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงาน

สาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๖ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะ  อันเปนการฝาฝนขอ  ๕  

โดยไมปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน  

เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืน  ใหสัตวนั้นตกเปนขององคการ

บริหารสวนตําบลกันตังใต  แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น  หรือตองเสีย

คาใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนัน้ตามควรแกกรณีกอนถึง



หนา   ๑๗๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

กําหนดเวลาดังกลาวก็ไดเงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาด  เมื่อไดหักคาใชจายในการขายทอดตลาด

และคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว   

ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแกองคการ

บริหารสวนตําบลกันตังใตตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย 

ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได   

ขอ ๗ ให เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้ งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น   

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลกันตังใต  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกันตังใตเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๒  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

กิตติ  กันตังกุล 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลกันตังใต 
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