
 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๖๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานควน 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานควน  วาดวยการควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสัตว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๙  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลบานควนโดยความเหน็ชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานควนและนายอําเภอเมืองสตูล  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานควน  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานควนตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ระเบียบ  และคําส่ังอื่นใด  ในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

“การควบคุมสัตว”  หมายความวา  การกํากับดูแลสัตว  หรือกักขังสัตว 

“การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การมีสัตวไวในครอบครองและดูแล  เอาใจใส  บํารุงรักษา

ตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ 

“การปลอยสัตว”  หมายความวา  การสละการครอบครองสัตว  หรือปลอยใหสัตวอยูนอก

สถานท่ีเล้ียงโดยปราศจากการควบคุม 

“เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตว 
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“เครื่องหมายประจําตัวสัตว”  หมายความวา  เครื่องหมายประจําตัวสัตวควบคุม 

“สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตวหรือที่ล้ียงสัตว 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน  และประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือสัญจรได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานควน 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

“พนักงานเจาหนาท่ี”  หมายความวา  ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติ

หนาที่ตามาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๕  ใหพ้ืนที่เขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบานควนเปนเขตควบคุมการเล้ียง

หรือปลอยสัตว  ดังตอไปนี้ 

(๑) สุนัข 

(๒) โค  กระบือ  มา 

(๓) แพะ  แกะ  สุกร 

(๔) เปด  ไก  และสัตวปกอื่น ๆ 

(๕) สัตวมีพิษหรือสัตวดุรายตาง ๆ  หรือสัตวอื่นซึ่งอาจเปนอันตรายหรือทําความเดือดรอน 

ตอประชาชน 

ขอ  ๖  เพ่ือประโยชนในการควบคุมการล้ียงหรือปลอยสัตว  ในที่หรือทางสาธารณะหรือสถานที่

ของเอกชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีเล้ียงหรือปลอยสัตว 

ที่ตองควบคุมตามขอ  ๕  โดยใหมีมาตรการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดจํานวนสัตวที่ตองควบคุม 

(๒) กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาต  การควบคุม  การเล้ียงหรือ

ปลอยสัตว 

(๓) มาตรการอื่นที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นเปนการสมควร 
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ขอ  ๗  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดการเล้ียงหรือปลอยสัตว  หรือส่ังหามเล้ียงหรือ

ปลอยสัตวเฉพาะเขตควบคุมการปลอยสัตว  เฉพาะทองที่ใดทองที่หนึ่ง  หรือเต็มพ้ืนที่ตําบลบานควน 

ขอ  ๘  ใหพ้ืนที่เขตองคการบริหารสวนตําบลบานควนเปนเขตท่ีการเล้ียงหรือปลอยสัตวตองอยู

ภายใตมาตรการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดใหมีสถานที่เล้ียงสัตวที่มั่นคงแข็งแรง  ตามความเหมาะสมแกประเภทและชนิดของสัตว  

และขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ  มีระบบ 

การระบายน้ําที่ถูกสุขลักษณะ  และมีระบบบําบัดของเสียท่ีเกิดขึ้นอยางถูกสุขลักษณะ 

กรณีเปนสุนัขหรือสัตวที่มีนิสัยดุรายจะตองเล้ียงในสถานท่ี  หรือกรงท่ีสัตวนั้นไมสามารถเขาถึง

บุคคลภายนอก  และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

กรณีการเล้ียงสัตวปกในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานควนใหทําการเล้ียงในระบบฟารม  

เวนแตเจาพนักงานทองถิ่นจะอนุญาตเปนอยางอื่น 

(๒) รักษาสถานที่เล้ียงสัตวใหสะอาดเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปนประจํา 

ไมปลอยใหเปนท่ีสะสมหมักหมม  จนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียง 

(๓) กําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะเพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค   

กรณีซากสัตวปก  หามมิใหมีการท้ิงซากสัตวปกที่สงสัยวาตายจากโรคไขหวัดนกในที่หรือทางสาธารณะ

กรณีพบสัตวปกตายผิดปกติหรือมีเหตุสงสัยวาอาจเปนโรคไขหวัดนกใหผูเปนเจาของแจงใหองคการบริหาร

สวนตําบลบานควนทราบโดยทันที 

(๔) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว  เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว 

(๕) ใหเล้ียงสัตวภายในสถานท่ีของตน 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนํา   ประกาศ  คํา ส่ังของเจาพนักงานสาธารณสุข   

พนักงานเจาหนาที่  และเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๙  ใหเจาของสัตวจําพวกสุนัข  จัดทําปลอกคอ  หรือสัญลักษณเพ่ือแสดงความเปนเจาของสัตวนั้น 

ขอ  ๑๐  เจาของสัตวจะตองควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือกอเหตุรําคาญแกผูอื่น 

ขอ  ๑๑  เจาของสัตวควบคุมตองจัดการใหสัตวควบคุมทุกตัว  ไดรับการฉีดวัคซีนจากปศุสัตว

อําเภอหรือสัตวแพทยตามกําหนดเวลา  ในกรณีของสุนัขใหเจาของจัดการใหสุนัขไดรับการฉีดวัคซีน 
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ครั้งแรก  เมื่อสุนัขอายุตั้งแต  ๒  เดือนขึ้นไปแตไมเกิน  ๔  เดือน  และไดรับการฉีดวัคซีนครั้งตอไปตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 

ขอ  ๑๒  เมื่อ สัตวควบคุมไดรับการฉีดวัคซีนแลว  ใหปศุ สัตวอําเภอหรือสัตวแพทย 

หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวมอบเครื่องหมายประจําตัวสัตว  ซึ่งแสดงวาสัตวควบคุมนั้นไดรับ 

การฉีดวัคซีนแลว 

ขอ  ๑๓  ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาสัตวท่ีเล้ียงนั้นเปนโรคอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ของบุคคลท่ัวไป  ใหเจาของสัตวแยกกักสัตวนั้นไวตางหาก  และแจงใหองคการบริหารสวนตําบลบานควน

ทราบโดยเร็ว 

ขอ  ๑๔  ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในที่หรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝน

ขอบัญญัตินี้โดยไมปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอย  

๓๐  วัน  เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืนใหสัตวนั้น 

ตกเปนขององคการบริหารสวนตําบลบานควน 

กรณีที่การกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่นหรือตองเสียคาใชจาย 

เกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควรแกกรณีกอนถึง

กําหนดเวลาดังกลาวก็ได  เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขายหรือ 

ขายทอดตลาดและคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 

ขอ  ๑๕  ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตราย

ตอประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได 

ขอ  ๑๖  ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามขอ  ๑๔  และเจาของสัตวมาขอรับ

สัตวคืนภายในกําหนดเวลาตามขอ  ๑๔  เจาของสัตวตองเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงสัตวใหแกองคการ

บริหารสวนตําบลบานควนตามจํานวนท่ีไดจายจริง 

อีกทั้งเจาของสัตวตองเสียคาปรับตามประเภทของสัตว  ดังนี้ 

  (๑)  สุนัข       ตัวละไมเกิน  ๑๐๐  บาท 

  (๒)  โค  กระบือ  มา   ตัวละไมเกิน  ๒๐๐  บาท 

  (๓)  แพะ  แกะ  สุกร   ตัวละไมเกิน  ๑๐๐  บาท 
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  (๔)  เปด  ไก  และสัตวปกอื่น ๆ    ตัวละไมเกิน  ๑๐๐  บาท 

  (๕)  สัตวมีพิษหรือสัตวดุราย   ตัวละไมเกิน  ๒๐๐  บาท 

ขอ  ๑๗  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบานควน  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ  ๑๙  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานควนเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

กูดานัน  หลังจิ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานควน   
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