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เทศบญัญัตเิทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
เรื่อง   ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
********************************** 

 
โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
เทศบาลต าบลห้วยกระบอก โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลห้วยกระบอกและผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   
จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลห้วยกระบอก เรื่อง ควบคุมการเล้ียงหรือ
ปล่อยสัตว์  พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลห้วยกระบอก ต้ังแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย                    ท่ีส านักงานเทศบาลต าบลห้วยกระบอกแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ 3 ในเทศบัญญัตินี้ 
        “การเล้ียงสัตว์” หมายความว่า การเล้ียงสัตว์ในสถานท่ีเล้ียงสัตว์ 
        “การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การเล้ียงสัตว์ในลักษณะท่ีมีการปล่อยให้อยู่นอกสถานท่ี             

เล้ียงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว์ 
“สถานท่ีเล้ียงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ท่ีขังสัตว์ หรือสถานท่ีในลักษณะ

อื่นท่ีใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เล้ียง 
“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย  
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลห้วยกระบอก 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรี              

ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
  ข้อ ๔ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนใน
ท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอนัตรายจากเช้ือโรคท่ีเกิดจากสัตว์ ให้พื้นท่ีในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลห้วยกระบอก
ดังต่อไปนี้ เป็นเขตควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์  
  (๑) ให้พื้นท่ีต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเล้ียงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด 
  (1.๑) ถนนสาธารณะและพื้นท่ีทางเท้า  ในเขตเทศบาลต าบลห้วยกระบอกเป็นเขตห้ามเล้ียงหรือ
ปล่อยสัตว์  ประเภท  ช้าง  ม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ   แกะ สุนัข แมว  ห่าน  เป็ด ไก่  นก กระต่าย     
   (1.๒) บริเวณเขตสถานท่ีราชการ  ในเขตเทศบาลต าบลห้วยกระบอก   
  (1.๓) แหล่งน้ าธรรมชาติในเขตเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 
  (1.4) ท่ีสาธารณประโยชน์อื่นๆ เช่น สวนสาธารณะ ท่ีสาธารณะ  
 
 
  (2) ให้พื้นท่ีต่อไปนี้เป็นเขตการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์  ท่ีต้องอยู่ภายใต้มาตรการดังนี้ 
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  พื้นท่ีท่ีอยู่นอกเขตตาม ข้อ 4 (1) เป็นเขตการเล้ียงสัตว์ ประเภท ม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ   
แกะ สุนัข แมว  ห่าน  เป็ด ไก่  นก กระต่าย  ต้องอยู่ภายใต้มาตรการ ดังต่อไปนี้  
  (2.1) เจ้าของสัตว์ จะต้องจัดให้มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมมิให้เกิดมลพิษ  อันเกิดจาก
การเล้ียงสัตว์หรือการปล่อยสัตว์ที่ท าให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ สาธารณชน  
  (2.2) จัดให้มีสถานท่ีเล้ียงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรง ตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสัตว์
และมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศท่ีเพียงพอมีระบบการระบายน้ าและ
ส่ิงโสโครกท่ีถูกสุขลักษณะ  
  (2.3) ต้องรักษาสถานท่ีเล้ียงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ  
  (2.4) กรณีสัตว์ท่ีเล้ียงตายต้องก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ  
  (2.5) ต้องจัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์  
  (2.6) ต้องเล้ียงสัตว์ในสถานท่ีของตน และต้องควบคุมดูแลไม่ให้สัตว์เล้ียงออกไปท าความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินหรือท าความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อื่น  
  (2.7) สัตว์ท่ีถูกก าหนดให้ต้องขึ้นทะเบียน หรือมีกฎหมายอื่นใดก าหนดให้ต้องด าเนินการเพื่อ
ควบคุมสัตว์ดังกล่าว ผู้เล้ียงสัตว์นั้นๆจะต้องด าเนินการขึ้นทะเบียนหรือต้องด าเนินการตามกฎหมายก าหนด        
ให้ถูกต้อง ในกรณีท่ีต้องมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ติดท่ีตัวสัตว์นั้น เจ้าของสัตว์นั้นๆจะต้องจัดหาและจัดให้มี
เครื่องหมายสัญลักษณ์ติดท่ีตัวสัตว์นั้นตลอดเวลาด้วย  
  (3) พื้นท่ีท่ีอยู่นอกเขตตาม ข้อ 4 (1) การเล้ียงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ประเภทสุนัขหรือแมว ต้องอยู่
ภายใต้มาตรการ ดังต่อไปนี้ 
  (3.1) จัดสถานท่ีเล้ียงตามความเหมาะสม โดยมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิต มีแสงสว่าง 
เพียงพอ และการระบายอากาศท่ีเพียงพอ มีระบบการระบายน้ าและก าจัดส่ิงปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ  
  (3.2) กรณีเป็นสุนัขหรือแมวท่ีมีพฤติกรรมดุร้าย มีลักษณะทางสายพันธุ์ดุร้ายหรือมีประวัติ      
ท าร้ายคน จะต้องเล้ียงในสถานท่ีหรือกรงท่ีไม่สามารถเข้าถึงบุคคลภายนอกได้และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวัง           
โดยสังเกตได้ชัดเจน  
  (3.3) ควบคุมมิให้ออกนอกสถานท่ีเล้ียง โดยปราศจากการควบคุม  
  (3.4) ควบคุมดูแลมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น ก่อให้เกิดเสียงดังติดต่อกันเป็นระยะ 
เวลานานๆ เป็นต้น 
   (3.5) รักษาสถานท่ีเล้ียงให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บส่ิงปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะไม่ปล่อยให้เป็นท่ี
สะสมหมักหมม  จนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผู้ท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียง  
  (3.6) ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสุนัขและแมว เกี่ยวกับเรื่องอาหาร ความสะอาด      
และอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ถ้าเจ้าของไม่สามารถเล้ียงได้เป็นการช่ัวคราว จะต้องจัดให้มีผู้ดูแลความเป็นอยู่ให้เป็นปกติสุข 
   (3.7) เมื่อสุนัขและแมวตาย เจ้าของจะต้องก าจัดซากให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค โดยวิธีท่ีไม่ก่อเหตุร าคาญ และไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ า         
เว้นแต่ตายเนื่องจากป่วยเป็นโรคระบาดสัตว์ ต้องแจ้งความต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทันที และต้องปฏิบัติ ตาม
ค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  
  (3.8) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อป้องกันอันตรายจากเช้ือโรคท่ีเกิดจากสุนัขและแมว
มาสู่คน  
  ข้อ ๕ ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในท่ีหรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืน เทศบัญญัตินี้ 
โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน  เมื่อพ้น
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ก าหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืนให้สัตว์นั้นตกเป็นของ เทศบาลต าบล       
ห้วยกระบอก   แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่นหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร     
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณี ก่อนถึงก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินท่ี
ได้จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาดและค่าเล้ียงดูสัตว์แล้วให้เก็บ
รักษาไว้แทนสัตว์  
  กรณีท่ีมิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน 
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเล้ียงดูสัตว์ให้แก่เทศบาลต าบลห้วย
กระบอกตามจ านวนท่ีได้จ่ายจริงด้วย  
  กรณีท่ีปรากฏว่าสัตว์ท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนัน้เป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได้  
  ข้อ ๖ ผู้ใดฝ่าฝืนค าส่ังของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนด
ไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
  ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีต าบลห้วยกระบอกเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี …………… เดือน ………………………….. พ.ศ. ………………. 

 

        (ลงช่ือ)………………………………………. 
         (นายสุรชัย   รุ่งนิรันดร์) 
           นายกเทศมนตรีต าบลห้วยกระบอก 
 
         เห็นชอบ 
 
 (ลงช่ือ)…………………………....…………        
  (นายชยาวุธ    จันทร) 
        ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
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