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เทศบัญญัติ
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
พ.ศ. 2562

เทศบาลตาบลห้วยกระบอก
อาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
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เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลห้วยกระบอก
เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
พ.ศ. ๒๕๖๒
**********************************
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญ ญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เทศบาลตาบลห้วยกระบอก โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลห้วยกระบอกและผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญ ญัติเทศบาลตาบลห้วยกระบอก เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ เทศบั ญ ญั ตินี้ให้ใช้บั ง คับในเขตเทศบาลตาบลห้วยกระบอก ตั้ง แต่เมื่ อได้ป ระกาศไว้โดย
เปิดเผย
ที่สานักงานเทศบาลตาบลห้วยกระบอกแล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 ในเทศบัญญัตินี้
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์
“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอกสถานที่
เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว์
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะ
อื่นที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง
“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลตาบลห้วยกระบอก
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระบอก
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ข้อ ๔ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชนใน
ท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พื้นที่ในเขตอานาจของเทศบาลตาบลห้วยกระบอก
ดังต่อไปนี้ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
(๑) ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด
(1.๑) ถนนสาธารณะและพื้นที่ทางเท้า ในเขตเทศบาลตาบลห้วยกระบอกเป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ ประเภท ช้าง ม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ สุนัข แมว ห่าน เป็ด ไก่ นก กระต่าย
(1.๒) บริเวณเขตสถานที่ราชการ ในเขตเทศบาลตาบลห้วยกระบอก
(1.๓) แหล่งน้าธรรมชาติในเขตเทศบาลตาบลห้วยกระบอก
(1.4) ที่สาธารณประโยชน์อื่นๆ เช่น สวนสาธารณะ ที่สาธารณะ
(2) ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ที่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการดังนี้
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แกะ สุนัข แมว ห่าน เป็ด ไก่ นก กระต่าย ต้องอยู่ภายใต้มาตรการ ดังต่อไปนี้
(2.1) เจ้าของสัตว์ จะต้องจัดให้มีมาตรการในการป้องกันและควบคุมมิให้เกิดมลพิษ อันเกิดจาก
การเลีย้ งสัตว์หรือการปล่อยสัตว์ที่ทาให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ สาธารณชน
(2.2) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรง ตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสัตว์
และมีขนาดเพียงพอแก่การดารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอมีระบบการระบายน้าและ
สิ่งโสโครกที่ถูกสุขลักษณะ
(2.3) ต้องรักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ
(2.4) กรณีสัตว์ที่เลี้ยงตายต้องกาจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ
(2.5) ต้องจัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์
(2.6) ต้องเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ของตน และต้องควบคุมดูแลไม่ให้สัตว์เลี้ยงออกไปทาความเสียหาย
แก่ทรัพย์สินหรือทาความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อื่น
(2.7) สัตว์ที่ถูกกาหนดให้ต้องขึ้นทะเบียน หรือ มีกฎหมายอื่น ใดกาหนดให้ต้องดาเนินการเพื่ อ
ควบคุม สั ตว์ ดัง กล่ าว ผู้ เลี้ ยงสั ต ว์นั้ น ๆจะต้ องด าเนิ น การขึ้น ทะเบี ย นหรือ ต้อ งด าเนิ น การตามกฎหมายกาหนด
ให้ ถู ก ต้ อ ง ในกรณี ที่ ต้ อ งมี เครื่อ งหมายสั ญ ลั ก ษณ์ ติ ด ที่ ตั ว สั ต ว์ นั้ น เจ้ า ของสั ต ว์ นั้ น ๆจะต้ อ งจั ด หาและจั ด ให้ มี
เครื่องหมายสัญลักษณ์ติดที่ตัวสัตว์นั้นตลอดเวลาด้วย
(3) พื้นที่ที่อยู่นอกเขตตาม ข้อ 4 (1) การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ประเภทสุนัขหรือแมว ต้องอยู่
ภายใต้มาตรการ ดังต่อไปนี้
(3.1) จัด สถานที่ เลี้ย งตามความเหมาะสม โดยมี ข นาดเพี ย งพอแก่ ก ารด ารงชี วิ ต มี แสงสว่า ง
เพียงพอ และการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้าและกาจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ
(3.2) กรณี เป็ น สุ นั ข หรือ แมวที่ มี พ ฤติ ก รรมดุ ร้ าย มี ลั ก ษณะทางสายพั น ธุ์ ดุ ร้า ยหรือ มี ป ระวั ติ
ทาร้ายคน จะต้ อ งเลี้ ยงในสถานที่ ห รือ กรงที่ ไม่ ส ามารถเข้า ถึง บุ ค คลภายนอกได้แ ละมี ป้ ายเตือ นให้ ร ะมั ดระวั ง
โดยสังเกตได้ชัดเจน
(3.3) ควบคุมมิให้ออกนอกสถานที่เลี้ยง โดยปราศจากการควบคุม
(3.4) ควบคุมดูแลมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนราคาญ เช่น ก่อให้เกิดเสียงดังติดต่อกันเป็นระยะ
เวลานานๆ เป็นต้น
(3.5) รักษาสถานที่เลี้ยงให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะไม่ปล่อยให้เป็นที่
สะสมหมักหมม จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
(3.6) ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสุนัขและแมว เกี่ยวกับเรื่องอาหาร ความสะอาด
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ถ้าเจ้าของไม่สามารถเลี้ยงได้เป็นการชั่วคราว จะต้องจัดให้มีผู้ดูแลความเป็นอยู่ให้เป็นปกติสุข
(3.7) เมื่อสุนัขและแมวตาย เจ้าของจะต้องกาจัดซากให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกัน มิให้เป็นแหล่ง
เพาะพั น ธุ์ แ มลงหรื อ สั ต ว์ น าโรค โดยวิ ธี ที่ ไ ม่ ก่ อ เหตุ ราคาญ และไม่ เป็ น เหตุ ให้ เกิ ด การปนเปื้ อ นของแหล่ ง น้ า
เว้น แต่ต ายเนื่ อ งจากป่ ว ยเป็น โรคระบาดสัต ว์ ต้อ งแจ้ง ความต่ อ เจ้า พนั กงานท้อ งถิ่ น ทั น ที และต้อ งปฏิ บั ติ ตาม
คาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(3.8) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัขและแมว
มาสู่คน
ข้อ ๕ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืน เทศบัญญัตินี้
โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้ น

-4ก าหนดแล้ วยั ง ไม่ มี ผู้ ใดมาแสดงหลั ก ฐานการเป็ น เจ้ าของเพื่ อ รับ สั ต ว์คื น ให้ สั ต ว์ นั้ น ตกเป็ น ของเทศบาลต าบล
ห้วยกระบอก แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่นหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณี ก่อนถึงกาหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่
ได้จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บ
รักษาไว้แทนสัตว์
กรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสาหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่เทศบาลตาบลห้วย
กระบอกตามจานวนที่ได้จ่ายจริงด้วย
กรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนัน้ เป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจทาลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้
ข้อ ๖ ผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กาหนด
ไว้ในบทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระบอกเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ …………… เดือน ………………………….. พ.ศ. ……………….

(ลงชื่อ)……………………………………….
(นายสุรชัย รุ่งนิรันดร์)
นายกเทศมนตรีตาบลห้วยกระบอก
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)…………………………....…………
(นายชยาวุธ จันทร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
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