
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลสองช้ัน 
เร่ือง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว   

พ.ศ.  2552 
..................................................... 

 โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลสองช้ัน วาดวย  เรื่อง  การควบคุม     
การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ. 2552 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  60  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี  12)  พ.ศ. 2546   และมาตรา 16 (21)  แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  ประกอบกับมาตรา  29 มาตรา30   แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.  2535 และกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  2   พ.ศ. 2536   เทศบาลตําบลสองช้ัน   โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลสองช้ันและโดยความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย   จึงออก     
เทศบัญญัติไวดังตอไปนี ้
  ขอ  1  เทศบัญญัตินี้เรียกวา  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลสองช้ัน  เรื่อง  การควบคุมการเล้ียง
หรือปลอยสัตว  พ.ศ. 2552” 
  ขอ 2   เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลสองช้ัน  เม่ือไดประกาศไวโดยเปดเผย            
ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลสองช้ัน  แลวเจ็ดวัน 
  ขอ  3  บรรดาเทศบัญญัติ   กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับหรือคําส่ังอ่ืนใดในสวนท่ีบัญญัติไวแลว
ในเทศบัญญัตินี้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 
  ขอ  4  ในเทศบัญญัตินี ้
  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกเทศมนตรีตําบลสองช้ัน 
  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม
เทศบาลตําบลสองช้ันหรือเจาพนักงานซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งใหปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535   
  “พนักงานเจาหนาที่”   หมายความวา  ขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถ่ินหรือ    
พนักงานจางสวนทองถ่ิน  ซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีตามความในมาตรา  44  วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  “การเลี้ยงสัตว”  หมายความวา  การมีสัตวไวในครอบครองโดยดูแล  เอาใจใสบํารุงรักษา
ตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ  หรือกรรมวิธีอ่ืนท่ีจะดูแลใหสัตวนั้นเจริญเติบโตและมีชีวิตอยูได   
  “การปลอยสัตว”   หมายความวา  การสละการครอบครองสัตว  หรือการปลอยสัตวใหอยู
นอกสถานท่ีเล้ียงสัตวโดยปราศจากการควบคุมดูแล   
  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา   สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใชเปนของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 
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  “เจาของสัตว”   หมายความรวมถึงผูเล้ียง   ผูดูแล   ผูครอบครองหรือผูรับเล้ียงดูสัตวหรือ   
ผูท่ีไดรับมอบหมายใหเล้ียงหรือดูแลสัตว 
  “สถานที่เลี้ยงสัตว”  หมายความวา   คอกสัตว  กรงสัตว   ท่ีขังสัตวหรือท่ีเล้ียงสัตวอ่ืนท่ีมี
การควบคุมของเจาของสัตว 
  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะและหมายความรวมถึง  ส่ิงอ่ืนใดซ่ึงเปน
ส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 
   “ มูลฝอย ”  หมายความวา  เศษกระดาษ เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก 
ท่ีใสอาหาร  เถา  มูลสัตวหรอืซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ี เก็บกวาดจากสถานท่ีเล้ียงสัตวหรือท่ีอ่ืน 
  ขอ  5 ใหพ้ืนท่ีท้ังหมดในเขตเทศบาลตําบลสองช้ัน  เปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอย
สัตวตามเทศบัญญัตินี ้
  ขอ  6  หามผูใดเล้ียงหรือปลอยสัตวในเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  เวนแตจะได
ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี ้
  ขอ  7  ความในขอ  6  ไมใชบังคับแกการเล้ียงหรือปลอยสัตวของทางราชการ  การปลอย
สัตวเพ่ือการกุศล  ประเพณี  หรือเพ่ือการขยายพันธุ  หรือการเล้ียงสัตวเพ่ือการคาท่ีไดรับอนุญาตตาม        
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลสองช้ัน  เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ขอ 8  หามมิใหเล้ียงสัตวชนิดหรือประเภทเหลานี้ในเขตเทศบาลตําบลสองช้ันโดยเด็ดขาด  
ไดแก 

(1)  งูพิษและงูท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายแกคนและสัตวเล้ียง 
(2)  ปลาปรันยา 
(3)  คางคกไฟ 
(4)  สัตวดุรายตาง  ๆ
(5)  สัตวมีพิษรายตางๆ 
 (6)  สัตวตองหามตามกฎหมายอ่ืนๆ 

ขอ  9  ใหเขตเทศบาลตําบลสองช้ัน  เปนเขตควบคุมการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวดังตอไปนี้
   (1)  สุนัข 

 (2)  หาน 
 (3)   เปด 
 (4)  ไก 
 (5)  แพะ 
 (6)  แกะ 
 (7)  สุกร 
 (8)  โค 
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        (9)   กระบือ 
(10)  มา 
(11)  แมว 

           (12)  สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาซ่ึงไดรับ
อนุญาตจากกรมปาไม 
  เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจกําหนดเง่ือนไขในการอนุญาต  กําหนดประเภท  ชนิด  และ
จํานวนของสัตวท่ีตองควบคุมและอาจควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตวเฉพาะเรื่องในเขตใดเขตหนึง่หรือ    
เต็มพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมก็ได 
  ขอ 10  หามทําการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตวท่ีตองควบคุม  ตามขอ 10  ในท่ีหรือ                   
ทางสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลสองช้ันโดยเด็ดขาด 
  ขอ  11  เจาของสัตวมีหนาท่ีควบคุมดูแลสัตวของตน  หรือสัตวท่ีอยูในความครอบครอง
ของตนมิใหกออันตรายหรือกอเหตุรําคาญแกผูอ่ืน 

ขอ  12  นอกจากการเล้ียงสัตวตามปกติวิสัยแลว เจาของสัตวจะตองปฏิบัติตาม 
หลักเกณฑท่ี เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด  คือ 
   (1) จัดใหมีสถานท่ีเล้ียงสัตวท่ีม่ันคงแข็งแรง  ตามความเหมาะสมแกประเภท  ชนิด  
และจํานวนของสัตว  มีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  มีแสงสวาง  มีการระบายอากาศท่ีเพียงพอ  
และมีระบบการระบายน้ําและการกําจัดส่ิงปฏิกูลท่ีถูกสุขลักษณะ 
   (2)  รักษาสถานท่ีเล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ
เปนประจํา ไมปลอยใหเปนท่ีสะสม หมักหมม จนเกิดกล่ินเหม็น รบกวนผูท่ีอยูบริเวณใกลเคียง   
   (3)  กําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ  เพ่ือมิใหเกิดเปนแหลงเพาะพันธุ
แมลงหรือสัตวนําโรคและไมกอใหเกิดกล่ินเหม็น  ควัน  หรือ ปนเปอนลงในแหลงน้ํา  
   (4)  จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว  เพ่ือปองกันโรคติดตอจากสัตว 
   (5)  ใหเล้ียงสัตวภายในสถานท่ีเล้ียงสัตวของตน   ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานท่ี
เล้ียงสัตว โดยปราศจากการควบคุม กรณีเปนสัตวดุรายจะตองเล้ียงในสถานท่ีหรือกรงท่ีบุคคลภายนอก     
เขาไปไมถึงตัวสัตวและมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 
   (6)  ปฏิบัติการอ่ืนใด ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําส่ังเจาพนักงาน
ทองถ่ิน รวมท้ังขอบังคับ ระเบียบ และคําส่ัง เทศบาลตําบลสองช้ัน 
  ขอ 13 ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาสัตวท่ีเล้ียงนั้นเปนโรคอันเกิดเปนอันตรายตอสุขภาพ
ของบุคคลท่ัวไป  ใหเจาของสัตวแยกหรือกักสัตวนั้นไวตางหาก  และแจงใหเทศบาลทราบเพ่ือใหคําแนะนํา  
โดยเจาของสัตวมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามคําแนะนํานั้น 
  ขอ 14 ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ีพบสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะ
ในเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสัตวอันเปนการฝาฝนเทศบัญญัตินี้โดยไมปรากฏเจาของสัตวให                       
เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนอยางนอย  30  วัน  เม่ือพนกําหนดแลวยังไมมีผูใด 
 



 
 

4 

มาแสดงหลักฐานท่ีแสดงความเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืน  ใหถือวาสัตวนั้นตกเปนของเทศบาล  แตถาการ 
กักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอ่ืน  หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควรเจาพนักงานทองถ่ิน
จะจัดการขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควรแกกรณกีอนถึงกําหนด เวลาดังกลาวก็ได   เงินท่ีไดจากการขายหรือ
ขายทอดตลาดเม่ือไดหักคาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาดและคาเล้ียงดูสัตวแลว  ใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 
  ในกรณีท่ีมิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่ง   และเจาของสัตวมาขอรับ
สัตวคืนภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแก
เทศบาล  ตามจํานวนท่ีไดจายจริงดวย 
  การขอรับสัตวคืน  ผูขอรับสัตวจะตองนําหลักฐานไปแสดงกับเจาหนาท่ี  คือ 

(1) สําเนาทะเบียนบานของผูขอรับสัตว 
(2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอรับสัตว 
(3) หากเปนสัตวพาหนะหรือสัตวท่ีกฎหมายกําหนดใหมีตั๋วรูปพรรณสัตว ผูขอรับ

สัตวคืนจะตองแสดงตั๋วรูปพรรณสัตว 
ในกรณีท่ีปรากฏวาสัตวท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกักไวนั้น  เปนโรคติดตออันอาจเปนอันตราย

ตอประชาชน  เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควร   
ขอ  15  เจาพนักงานทองถ่ินมีหนาท่ีจัดทําทะเบียนสัตวและทะเบียนเจาของสัตวตามขอ 10 

และเจาของสัตวมีหนาท่ีใหความรวมมือและใหขอมูลในการจัดทําทะเบียนสัตวและทะเบียนเจาของสัตว   
เพ่ือดําเนินการในเรื่องการปองกันอันตรายและปองกันเช้ือโรคท่ีเกิดจากสัตว  เพ่ือจัดใหมีการเสริมสราง
ภูมิคุมกันโรคในสัตว  เพ่ือปองกันโรคติดตอจากสัตวและเพ่ือควบคุมจํานวนประชากรสัตว 

ขอ  16  ถาเจาของสัตวปฏิบัติไมถูกตองตามเทศบัญญัต ิ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังให
เจาของสัตวแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได  หากบุคคลดังกลาวไมปรับปรุงแกไข  หรือถาการเล้ียงหรือ
ปลอยสัตวนั้นจะกอใหเกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  
เจาพนักงานทองถ่ินจะส่ังใหผูนั้นหยุดเล้ียงสัตวทันทีเปนการช่ัวคราว  จนกวาจะเปนท่ีพอใจแกเจาพนักงาน
ทองถ่ินวาปราศจากอันตรายแลวก็ได 

ขอ  17  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจ ดังตอไปนี ้
(1)  แตงตั้งขาราชการหรือพนักงานทองถ่ิน เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตามเทศบัญญัตินี้   

 (2)  มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือทําคําช้ีแจงเปน
หนังสือ  หรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 (3)  เขาไปในอาคารหรือสถานท่ีใดๆในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระ
อาทิตยตกหรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี ้

 (4)  แนะนําใหเจาของสัตว ปฏิบัติใหถูกตองตามเทศบัญญัตินี ้
 (5)  ยึดหรืออายัดส่ิงของใดๆท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน                

เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีหรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 
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  ขอ  18  ผูใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนเทศบัญญัตินี ้   ตองระวางโทษตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล  พ.ศ. 2496  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  12  )  พ.ศ. 2546 

ขอ  19  ใหนายกเทศมนตรีตําบลสองช้ัน  รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี ้ และใหมี
อํานาจออกกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ังอ่ืนใด  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี ้

  ประกาศ  ณ  วันท่ี          เดือน                       พ.ศ.  2552         

 

                                                        ลงช่ือ                     
      (นายชยพล วงษทอง) 
              นายกเทศมนตรีตําบลสองช้ัน 
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(ราง) 

เทศบัญญัติเทศบาลตําบลสองช้ัน 
เรื่อง 

การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตําบลสองช้ัน 
อําเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตําบลสองชั้น 
เร่ือง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว   

พ.ศ.  2552 
…………………………………. 

 
หลักการ 

  เพ่ือใหมีเทศบัญญัติ  เรื่อง  การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว พ.ศ. 2552 ใชบังคับในเขต
เทศบาลตําบลสองช้ัน  ซ่ึงออกตามความในมาตรา  60  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับท่ี  12)  พ.ศ. 2546  มาตรา 16 (21)  แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  ประกอบกับมาตรา  29  มาตรา  30   แหงพระราชบัญญัต ิ  
การสาธารณสุข พ.ศ.  2535   

 

เหตุผล 
เนื่องดวย ปจจุบันสภาพสังคมในเขตเทศบาลตําบลสองช้ัน  มีการพัฒนาเปล่ียนแปลง      

ไปมาก  จํานวนประชากรเพ่ิมมากขึ้น การจราจรบนถนนสาธารณะมีความแออัดคับคั่ง  ประชาชนมีการเล้ียง
สัตวเพ่ิมมากขึ้น ซ่ึงหากไมมีการควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว อาจกอใหเกิดปญหาตางๆ ท้ังทางดาน
มลพิษ เหตุรําคาญ อุบัติเหต ุ  และสุขภาพของประชาชนได  ดังนั้น  เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความ
เปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสองช้ัน และเพ่ือปองกันอันตรายจาก
เช้ือโรคท่ีเกิดจากสัตว     
  ดังนั้น  เทศบาลตําบลสองช้ันจึงเสนอรางเทศบัญญัติตอสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน  เรื่อง  
การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ. 2552  เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบและนําเสนอผูวาราชการ
จังหวัดบุรีรัมย  เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ  ใหตราเปนเทศบัญญัติของเทศบาลตําบลสองช้ันตอไป 

 

 

 
 


