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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลควนสตอ
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลควนสตอ วาดวยการควบคุมการเลี้ยง
หรือปลอยสัตว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๙ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลควนสตอโดยความเห็นชอบ
ของสภาองคการบริหารสวนตําบลควนสตอและนายอําเภอควนโดน จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลควนสตอ เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๖๑”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลควนสตอตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“การควบคุมสัตว” หมายความวา การกํากับดูแลสัตว หรือกักขังสัตว
“การเลี้ยงสัตว” หมายความวา การมีสัตวไวในครอบครองและดูแล เอาใจใสบํารุงรักษา
ตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ
“การปลอยสัตว” หมายความวา การสละการครอบครองสัตว หรือปลอยใหสัตว
อยูนอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม
“เจาของสัตว” หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตว
“เครื่องหมายประจําตัวสัตว” หมายความวา เครื่องหมายประจําตัวสัตวควบคุม
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“สถานที่เลี้ยงสัตว” หมายความวา คอกสัตว กรงสัตว ที่ขังสัตวหรือที่เลี้ยงสัตว
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือสัญจรได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลควนสตอ
“เจาพนักงานสาธารณสุข ” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับ การแตงตั้งจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น
ใหปฏิบัติหนาที่ตามาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๕ ใหพื้นที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลควนสตอเปนเขตควบคุมการเลี้ยง
หรือปลอยสัตว ดังตอไปนี้
(๑) สุนัข แมว
(๒) โค กระบือ มา
(๓) แพะ แกะ สุกร
(๔) เปด ไก และสัตวปกอื่น ๆ
(๕) สัตวมีพิษหรือสัตวดุรายตาง ๆ หรือสัตวอื่นซึ่งอาจเปนอันตรายหรือทําความเดือดรอน
ตอประชาชน
ขอ ๖ เพื่อประโยชนในการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว ในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่
ของเอกชน ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกประกาศกําหนดเขตพื้นที่เลี้ยงหรือปลอยสัตวที่ตองควบคุม
ตามขอ ๕ โดยใหมีมาตรการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดจํานวนสัตวที่ตองควบคุม
(๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาต การควบคุมการเลี้ยง
หรือปลอยสัตว
(๓) มาตรการอื่นที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นเปนการสมควร
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ขอ ๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่ นมีอํานาจกําหนดการเลี้ยงหรือปลอยสัต ว หรือสั่งหามเลี้ยง
หรือปลอยสัตวเฉพาะเขตควบคุมการปลอยสัตว เฉพาะทองที่ใดทองที่หนึ่ง หรือเต็มพื้นที่ตําบลควนสตอ
ขอ ๘ ใหพื้น ที่เขตองคการบริห ารสว นตําบลควนสตอเปน เขตที่การเลี้ยงหรือปลอยสัต ว
ตองอยูภายใตมาตรการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) จัดใหมีสถานที่เลี้ยงสัตวที่มั่นคงแข็งแรง ตามความเหมาะสมแกประเภทและชนิดของสัตว
และขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว มีแ สงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีร ะบบ
การระบายน้ําที่ถูกสุขลักษณะ และมีระบบบําบัดของเสียที่เกิดขึ้นอยางถูกสุขลักษณะ
กรณีเปนสุนัขหรือสัตวที่มีนิสัยดุรายจะตองเลี้ยงในสถานที่ หรือกรงที่สัตวนั้นไมสามารถเขาถึง
บุคคลภายนอก และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน
กรณีการเลี้ยงสัตวปกในเขตองคการบริหารสวนตําบลควนสตอใหทําการเลี้ยงในระบบฟารม
เวนแตเจาพนักงานทองถิ่นจะอนุญาตเปนอยางอื่น
(๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตวใหสะอาดเสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปนประจํา
ไมปลอยใหเปนที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผูที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียง
(๓) กําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะเพื่อปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค
กรณีซากสัตวปก หามมิใหมีการทิ้งซากสัตวปกที่สงสัยวาตายจากโรคไขหวัดนกในที่หรือทางสาธารณะ
กรณีพบสัตวปกตายผิดปกติหรือมีเหตุสงสัยวาอาจเปนโรคไขหวัดนกใหผูเปนเจาของแจงใหองคการบริหาร
สวนตําบลควนสตอทราบโดยทันที
(๔) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว เพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว
(๕) ใหเลี้ยงสัตวภายในสถานที่ของตน
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนํา ประกาศ คําสั่งของเจาพนักงานสาธารณสุข
พนักงานเจาหนาที่ และเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๙ ใหเจาของสัตวจําพวกสุนัข แมว จัดทําปลอกคอ หรือสัญลักษณเพื่อแสดงความเปน
เจาของสัตวนั้น
ขอ ๑๐ เจาของสัตวจะตองควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือกอเหตุรําคาญแกผูอื่น
ขอ ๑๑ เจาของสัตวควบคุมตองจัดการใหสัตวควบคุมทุกตัว ไดรับการฉีดวัคซีนจากปศุสัตวอําเภอ
หรือสัตวแพทยตามกําหนดเวลา ในกรณีของสุนัขใหเจาของจัดการใหสุนัขไดรับการฉีดวัคซีนครั้งแรก
เมื่อสุนัขอายุตั้งแต ๒ เดือนขึ้นไปแตไมเกิน ๔ เดือน และไดรับการฉีดวัคซีนครั้งตอไปตามระยะเวลาที่กําหนด
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ขอ ๑๒ เมื่อสัตวควบคุมไดรับการฉีดวัคซีนแลว ใหปศุสัตวอําเภอหรือสัตวแพทยหรือผูประกอบการ
บําบัดโรคสัตวมอบเครื่องหมายประจําตัวสัตว ซึ่งแสดงวาสัตวควบคุมนั้นไดรับการฉีดวัคซีนแลว
ขอ ๑๓ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาสัตวที่เลี้ยงนั้นเปนโรคอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
ของบุคคลทั่วไป ใหเจาของสัตวแยกกักสัตวนั้นไวตางหาก และแจงใหองคการบริหารสวนตําบลควนสตอทราบ
โดยเร็ว
ข อ ๑๔ ในกรณี ที่ เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น พบสั ต ว ใ นที่ ห รื อ ทางสาธารณะอั น เป น การฝ า ฝ น
ขอบัญญัตินี้โดยไมปรากฏเจาของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอย
๓๐ วัน เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพื่อรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปนของ
องคการบริหารสวนตําบลควนสตอ
กรณีที่การกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่นหรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร
เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควรแกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได
เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหกั คาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาดและคาเลี้ยงดูสัตวแลว
ใหเก็บรักษาไวแทนสัตว
ขอ ๑๕ ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตราย
ตอประชาชน ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได
ขอ ๑๖ ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามขอ ๑๔ และเจาของสัตวมาขอรับ
สัต วคืน ภายในกําหนดเวลาตามขอ ๑๔ เจา ของสัต วตองเสียคา ใชจายสําหรั บ การเลี้ยงสัต วใหแ ก
องคการบริหารสวนตําบลควนสตอตามจํานวนที่ไดจายจริง
อีกทั้งเจาของสัตวตองเสียคาปรับตามประเภทของสัตว ดังนี้
(๑) สุนัข แมว

ตัวละไมเกิน ๑๐๐ บาท

(๒) โค กระบือ มา

ตัวละไมเกิน ๒๐๐ บาท

(๓) แพะ แกะ สุกร

ตัวละไมเกิน ๑๐๐ บาท

(๔) เปด ไก และสัตวปกอื่น ๆ

ตัวละไมเกิน ๑๐๐ บาท

(๕) สัตวมีพิษหรือสัตวดุราย

ตัวละไมเกิน ๒๐๐ บาท
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ขอ ๑๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อใหปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของ
องคการบริหารสวนตําบลควนสตอ ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
ขอ ๑๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลควนสตอเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ดาเระ นาปาเลน
นายกองคการบริหารสวนตําบลควนสตอ

