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บันทกึหลกัการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญตัิเทศบาลต าบลประโคนชัย 

เร่ือง  การควบคุมการเลีย้งหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.  2550 
…………………………………. 

 
หลกัการ 

  เพื่อใหมี้เทศบญัญติั  เร่ือง  การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว ์ ใชบ้งัคบัในเขตเทศบาล
ต าบลประโคนชยั 

 

เหตุผล 

เน่ืองดว้ย ปัจจุบนัสภาพสังคมในเขตเทศบาลต าบลประโคนชยั  มีการพฒันาเปล่ียนแปลง
ไปมาก  จ  านวนประชากรเพิ่มมากข้ึน การจราจรบนถนนสาธารณะมีความแออดัคบัคัง่  ประชาชนมีการเล้ียง
สัตวเ์พิ่มมากข้ึน ซ่ึงหากไม่มีการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว ์ อาจก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆ ทั้งทางดา้น
มลพิษ เหตุร าคาญ อุบติัเหตุ  และสุขภาพของประชาชนได ้  ดงันั้น  เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความ
เป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด ารงชีวติของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลประโคนชยั และเพื่อป้องกนัอนัตราย
จากเช้ือโรคท่ีเกิดจากสัตว ์    

เทศบาลต าบลประโคนชยั จึงขอออกเทศบญัญติัเทศบาลต าบลประโคนชยั  เร่ือง  การ
ควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว ์ พ.ศ. 2550 ข้ึนใชบ้งัคบั 
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เทศบัญญตัิเทศบาลต าบลประโคนชัย 
เร่ือง  การควบคุมการเลีย้งหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.  2550 

..................................................... 

  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา  60  แห่งพระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496  และมาตรา 16 
(21)  แห่งพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
2542  ประกอบกบัมาตรา  29   แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ.  2535  เทศบาลตาํบลประโคนชยั   
โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาํบลประโคนชยัและผูว้า่ราชการจงัหวดับุรีรัมย ์  จึงออกเทศบญัญติัไว้
ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้  1.  เทศบญัญติัน้ีเรียกวา่  “เทศบญัญติัเทศบาลตาํบลประโคนชยั  เร่ือง  การควบคุมการ
เล้ียงหรือปล่อยสัตว ์ พ.ศ. 2550” 
  ขอ้  2.  เทศบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัในเขตเทศบาลตาํบลประโคนชยั  นบัแต่วนัถดัจากวนัท่ี
ประกาศไวโ้ดยเปิดเผย ณ สาํนกังานเทศบาลตาํบลประโคนชยั  แลว้เจด็วนั 
  ขอ้  3.    นบัแต่วนัท่ีเทศบญัญติัน้ีมีผลใชบ้งัคบั  ใหย้กเลิกบรรดาเทศบญัญติั   กฎ  ระเบียบ  
ขอ้บงัคบั   คาํสั่งอ่ืนใดในส่วนท่ีไดอ้อกไวใ้นเทศบญัญติัน้ี     หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบัเทศบญัญติัน้ี     ใหใ้ช้
เทศบญัญติัน้ีแทน 
  ขอ้  4.  ในเทศบญัญติัน้ี 
   “เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน”  หมายความวา่  นายกเทศมนตรีตาํบลประโคนชยั 
   “เจา้พนกังานสาธารณสุข” หมายความวา่ ผูอ้าํนวยการกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้มเทศบาลตาํบลประโคนชยัหรือเจา้พนกังานซ่ึงรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งให้
ปฏิบติังานตามพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535   
   “พนกังานเจา้หนา้ท่ี”     หมายความวา่ ขา้ราชการ หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ินหรือ
พนกังานจา้งส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเจา้พนกังานทอ้งถ่ินแต่งตั้งใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามความในมาตรา  44  วรรคสอง  
แห่งพระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
   “การเล้ียงสัตว”์     หมายความวา่   การมีสัตวไ์วใ้นครอบครองโดยดูแล  เอาใจใส่
บาํรุงรักษาตลอดจนใหอ้าหารเป็นอาจิณ  หรือกรรมวธีิอ่ืนท่ีจะดูแลใหส้ัตวน์ั้นเจริญเติบโตและมีชีวติอยูไ่ด ้  
   “การปล่อยสัตว”์     หมายความวา่    การสละการครอบครองสัตว ์ หรือการปล่อย
สัตวใ์หอ้ยูน่อกสถานท่ีเล้ียงสตัวโ์ดยปราศจากการควบคุมดูแล   
   “ท่ีหรือทางสาธารณะ”    หมายความวา่  สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใช่เป็นของเอกชน
และประชาชนสามารถใชป้ระโยชน์หรือใชส้ัญจรได ้
 
   “เจา้ของสัตว”์  หมายความรวมถึงผูเ้ล้ียง  ผูดู้แล  ผูค้รอบครองหรือผูรั้บเล้ียงดู
สัตวห์รือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหเ้ล้ียงหรือดูแลสัตว ์



 3 

   “สถานท่ีเล้ียงสัตว”์      หมายความวา่   คอกสัตว ์ กรงสัตว ์   ท่ีขงัสัตวห์รือท่ีเล้ียง
สัตวอ่ื์นท่ีมีการควบคุมของเจา้ของสัตว ์

“ส่ิงปฏิกูล”   หมายความวา่  อุจจาระหรือปัสสาวะและหมายความรวมถึง 
ส่ิงอ่ืนใดซ่ึงเป็นส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหมน็ 

 “ มูลฝอย ”  หมายความวา่  เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสินคา้  
ถุงพลาสติกท่ีใส่อาหาร เถา้ มูลสัตวห์รือซากสัตว ์ รวมตลอดถึงส่ิงอ่ืนใดท่ี เก็บกวาดจากสถานท่ีเล้ียงสัตว์
หรือท่ีอ่ืน 
  ขอ้ 5.   ใหพ้ื้นท่ีทั้งหมดในเขตเทศบาลตาํบลประโคนชยั เป็นเขตควบคุมการเล้ียงหรือ
ปล่อยสัตวต์ามเทศบญัญติัน้ี 

ขอ้ 6.  ใหน้ายกเทศมนตรีตาํบลประโคนชยั  รักษาการให้เป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี  และให้
มีอาํนาจออกกฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศ  หรือคาํสั่งอ่ืนใด  เพื่อปฏิบติัการให้เป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี 

หมวด  1 
บททัว่ไป 

........................... 
  ขอ้  7.  หา้มผูใ้ดเล้ียงหรือปล่อยสัตวใ์นเขตควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว ์      เวน้แต่จะได้
ปฏิบติัตามเทศบญัญติัน้ี 
  ขอ้  8.  ความในขอ้  7.  ไม่ใชบ้งัคบัแก่การเล้ียงหรือปล่อยสัตวข์องทางราชการ  การปล่อย
สัตวเ์พื่อการกุศล  ประเพณี  หรือเพื่อการขยายพนัธ์  หรือการเล้ียงสัตวเ์พื่อการคา้ท่ีไดรั้บอนุญาตตาม        
เทศบญัญติัเทศบาลตาํบลประโคนชยั  เร่ือง  การควบคุมกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

หมวด  2 
การควบคุมการเลีย้งหรือปล่อยสัตว์ 

................................. 
ขอ้ 9.  หา้มมิใหเ้ล้ียงสัตวช์นิดหรือประเภทเหล่าน้ีในเขตเทศบาลตาํบลประโคนชยัโดย

เด็ดขาด  ไดแ้ก่ 
1. งูพิษและงูท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่คนและสัตวเ์ล้ียง 
2. ปลาปิรันยา 
3. คางคกไฟ 
4. สัตวดุ์ร้ายต่างๆ 
5. สัตวมี์พิษร้ายต่างๆ 
6. สัตวต์อ้งหา้มตามกฎหมายอ่ืนๆ 

ขอ้  10.  ใหเ้ขตเทศบาลตาํบลประโคนชยั  เป็นเขตควบคุมการเล้ียงสัตวห์รือปล่อยสัตว์
ดงัต่อไปน้ี 
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(1)    สุนขั 
(2)   ห่าน 
(3)   เป็ด 
(4)   ไก่ 
(5)   แพะ 
(6)   แกะ 
(7)   สุกร 
(8)   โค 
(9)   กระบือ 
(10)   มา้ 
(11)   แมว 
(12)   สัตวป่์าตามกฎหมายวา่ดว้ยการสงวนและคุม้ครองสัตวป่์าซ่ึงไดรั้บ

อนุญาตจากกรมป่าไม ้
  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอาํนาจกาํหนดเง่ือนไขในการอนุญาต  กาํหนดประเภท  ชนิด  และ
จาํนวนของสัตวท่ี์ตอ้งควบคุมและอาจควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตวเ์ฉพาะเร่ืองในเขตใดเขตหน่ึงหรือเตม็
พื้นท่ีเพิ่มเติมก็ได ้
  ขอ้ 11.  หา้มทาํการเล้ียงสัตวห์รือปล่อยสัตวท่ี์ตอ้งควบคุม     ตามขอ้ 10.   ในท่ีหรือทาง
สาธารณะในเขตเทศบาลตาํบลประโคนชยั โดยเด็ดขาด 
  ขอ้  12.  เจา้ของสัตวมี์หนา้ท่ีควบคุมดูแลสัตวข์องตน  หรือสัตวท่ี์อยูใ่นความครอบครอง
ของตนมิใหก่้ออนัตรายหรือก่อเหตุรําคาญแก่ผูอ่ื้น 

ขอ้  13.  นอกจากการเล้ียงสัตวต์ามปกติวสิัยแลว้ เจา้ของสัตวจ์ะตอ้งปฏิบติัตาม 
หลกัเกณฑท่ี์ เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน กาํหนด  คือ 
   (1) จดัใหมี้สถานท่ีเล้ียงสัตวท่ี์มัน่คงแขง็แรง  ตามความเหมาะสมแก่ประเภท  ชนิด  
และจาํนวนของสัตว ์  มีขนาดเพียงพอแก่การดาํรงชีวิตของสัตว ์  มีแสงสวา่ง  มีการระบายอากาศท่ีเพียงพอ  
และมีระบบการระบายนํ้าและการกาํจดัส่ิงปฏิกูลท่ีถูกสุขลกัษณะ 
   (2)  รักษาสถานท่ีเล้ียงสัตวใ์หส้ะอาดอยูเ่สมอ จดัเก็บส่ิงปฏิกูลใหถู้กสุขลกัษณะ
เป็นประจาํ ไม่ปล่อยให้เป็นท่ีสะสม หมกัหมม จนเกิดกล่ินเหมน็ รบกวนผูท่ี้อยูบ่ริเวณใกลเ้คียง   
   (3)  กาํจดัซากสัตวแ์ละมูลสัตวใ์หถู้กสุขลกัษณะ  เพื่อมิใหเ้กิดเป็นแหล่งเพาะพนัธ์
แมลงหรือสัตวน์าํโรคและไม่ก่อใหเ้กิดกล่ินเหม็น  ควนั  หรือ ปนเป้ือนลงในแหล่งนํ้า  
   (4)  จดัใหมี้การสร้างเสริมภูมิคุม้กนัโรคในสัตว ์ เพื่อป้องกนัโรคติดต่อจากสัตว ์
   (5)  ใหเ้ล้ียงสัตวภ์ายในสถานท่ีเล้ียงสัตวข์องตน   ไม่ปล่อยใหส้ัตวอ์ยูน่อกสถานท่ี
เล้ียงสัตว ์ โดยปราศจากการควบคุม กรณีเป็นสัตวดุ์ร้ายจะตอ้งเล้ียงในสถานท่ีหรือกรงท่ีบุคคลภายนอกเขา้
ไปไม่ถึงตวัสัตวแ์ละมีป้ายเตือนให้ระมดัระวงัโดยสังเกตไดอ้ยา่งชดัเจน 
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   (6)  ปฏิบติัการอ่ืนใด ตามคาํแนะนาํของเจา้พนกังานสาธารณสุข คาํสั่งเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ิน รวมทั้งขอ้บงัคบั ระเบียบ และคาํสั่ง เทศบาลตาํบลประโคนชยั 
  ขอ้ 14.ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่สัตวท่ี์เล้ียงนั้นเป็นโรคอนัเกิดเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
ของบุคคลทัว่ไป  ใหเ้จา้ของสัตวแ์ยกหรือกกัสัตวน์ั้นไวต่้างหาก  และแจง้ใหเ้ทศบาลทราบเพื่อให้คาํแนะนาํ  
โดยเจา้ของสัตวมี์หนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามคาํแนะนาํนั้น 
  ขอ้ 15. ในกรณีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี         พบสัตวใ์นท่ีหรือทาง
สาธารณะในเขตหา้มเล้ียงหรือปล่อยสัตว ์ อนัเป็นการฝ่าฝืนเทศบญัญติัน้ี โดยไม่ปรากฏเจา้ของสัตวใ์ห ้      
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีปิดประกาศ ประชาสัมพนัธ์ใหเ้จา้ของสัตวม์ารับสัตวคื์นภายใน  30  วนั นบัแต่
วนัประกาศ เม่ือพน้กาํหนดแลว้ยงัไม่มีผูใ้ดมาแสดงหลกัฐานท่ีแสดงความเป็นเจา้ของเพื่อรับสัตวคื์น  ใหถื้อ
วา่สัตวน์ั้นตกเป็นของเทศบาล  แต่ถา้การกกัสัตวไ์วอ้าจก่อใหเ้กิดอนัตรายแก่สัตวน์ั้นหรือสัตวอ่ื์น  หรือตอ้ง
เสียค่าใชจ่้ายเกินสมควรเจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะจดัการขายทอดตลาดสัตวน์ั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงกาํหนด 
เวลาดงักล่าวก็ได ้  เงินท่ีไดจ้ากการขายหรือขายทอดตลาดเม่ือไดห้กัค่าใชจ่้ายในการขายหรือขายทอดตลาด
และค่าเล้ียงดูสัตวแ์ลว้  ใหเ้ก็บรักษาไวแ้ทนสัตว ์
  ในกรณีท่ีมิไดมี้การขายหรือขายทอดตลาดสัตวต์ามวรรคหน่ึง  และเจา้ของสัตวม์าขอรับ
สัตวคื์นภายในกาํหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  เจา้ของสัตวต์อ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายสาํหรับการเล้ียงดูสัตวใ์หแ้ก่
เทศบาล  ตามจาํนวนท่ีไดจ่้ายจริงดว้ย 
  การขอรับสัตวคื์น  ผูข้อรับสัตวจ์ะตอ้งนาํหลกัฐานไปแสดงกบัเจา้หนา้ท่ี  คือ 

(1) สาํเนาทะเบียนบา้นของผูข้อรับสัตว ์
(2) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูข้อรับสัตว ์
(3) หากเป็นสัตวพ์าหนะหรือสัตวท่ี์กฎหมายกาํหนดใหมี้ตัว๋รูปพรรณสัตว ์ ผูข้อรับ

สัตวคื์นจะตอ้งแสดงตัว๋รูปพรรณสัตว ์
ในกรณีท่ีปรากฏวา่สัตวท่ี์เจา้พนกังานทอ้งถ่ินกกัไวน้ั้น  เป็นโรคติดต่ออนัอาจเป็นอนัตราย

ต่อประชาชน  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอาํนาจทาํลายหรือจดัการตามท่ีเห็นสมควร   
ขอ้  16.  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีหนา้ท่ีจดัทาํทะเบียนสัตวแ์ละทะเบียนเจา้ของสัตวต์ามขอ้ 10. 

และเจา้ของสัตวมี์หนา้ท่ีใหค้วามร่วมมือและใหข้อ้มูล ในการจดัทาํทะเบียนสัตวแ์ละทะเบียนเจา้ของสัตว ์  
เพื่อดาํเนินการในเร่ืองการป้องกนัอนัตรายและป้องกนัเช้ือโรคท่ีเกิดจากสัตว ์ เพื่อจดัใหมี้การเสริมสร้าง
ภูมิคุม้กนัโรคในสัตว ์ เพื่อป้องกนัโรคติดต่อจากสัตวแ์ละเพื่อควบคุมจาํนวนประชากรสัตว ์

ขอ้  17.  ถา้เจา้ของสัตวป์ฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามเทศบญัญติั  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอาํนาจสั่งให้
เจา้ของสัตวแ์กไ้ขหรือปรับปรุงใหถู้กตอ้งได ้  หากบุคคลดงักล่าวไม่ปรับปรุงแกไ้ข  หรือถา้การเล้ียงหรือ
ปล่อยสัตวน์ั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอนัควรสงสัยวา่จะเกิดอนัตรายอยา่งร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะสั่งใหผู้น้ั้นหยดุเล้ียงสัตวท์นัทีเป็นการชัว่คราว  จนกวา่จะเป็นท่ีพอใจแก่เจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินวา่ปราศจากอนัตรายแลว้ก็ได ้

 



 6 

ขอ้  18.  ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอาํนาจ ดงัต่อไปน้ี 
(1) แต่งตั้งขา้ราชการหรือพนกังานทอ้งถ่ิน เพื่อใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามเทศบญัญติัน้ี   
(2)  มีหนงัสือเรียกบุคคลใดๆ มาใหถ้อ้ยคาํหรือแจง้ขอ้เท็จจริง หรือทาํคาํช้ีแจงเป็นหนงัสือ  

หรือใหส่้งเอกสารหลกัฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 
(3)  เขา้ไปในอาคารหรือสถานท่ีใดๆในเวลาระหวา่งพระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์กหรือ

ในเวลาทาํการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมใหเ้ป็นไปตามเทศบญัญติัน้ี 
(4)  แนะนาํให้เจา้ของสัตว ์ปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามเทศบญัญติัน้ี 
(5)  ยดึหรืออายดัส่ิงของใดๆท่ีอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชน                

เพื่อประโยชน์ในการดาํเนินคดีหรือเพื่อนาํไปทาํลายในกรณีจาํเป็น 

หมวด  3 
บทก าหนดโทษ 

.............................. 

  ขอ้  19.  ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามหรือฝ่าฝืนเทศบญัญติัน้ี    ตอ้งระวางโทษตามพระราชบญัญติั
การสาธารณสุข พ.ศ.  2535   

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี     26     เดือนมีนาคม   พ.ศ.  2550         

                                                        ลงช่ือ         ธีระศกัด์ิ  หาญประโคน 
               ( นายธีระศกัด์ิ    หาญประโคน ) 

               นายกเทศมนตรีตาํบลประโคนชยั 
 
เห็นชอบ 

ลงช่ือ            อภิชาติ  งามกมล 
                 (นายอภิชาติ  งามกมล) 
นายอาํเภอประโคนชยั  ปฏิบติัราชการแทน 

ผูว้า่ราชการจงัหวดับุรีรัมย ์

 
 


