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หลกัการ 

 ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลต าบลปลาโหลว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
 
 

เหตุผล 

โดยมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ก าหนดไว้เพ่ือประโยชน์     
ในการรักษาสภาวะ ความเป็นอยู่ที่เหมาะสม กับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น หรือเพ่ือป้องกัน
อันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ก าหนดให้ส่วน
หนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของพ้ืนที่ในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ได้ 

เนื่องจากปัจจุบัน เทศบาลต าบลปลาโหล ยังมิได้ตราเทศบัญญัติว่าด้วยเรื่องการควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ออกมาบังคับใช้ ประกอบกับภายในเขตท้องที่เทศบาลต าบลปลาโหล พบปัญหาที่
เกิดจากการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เป็นจ านวนมาก   ดังนั้น เพ่ือก าหนดมาตรฐานการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ จึง
อาศัยอ านาจ ตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลปลาโหล เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓  ขึน้  เพ่ือบังคบัใช้ในเขตเทศบาลต าบลปลาโหล



เทศบัญญัติเทศบาลต าบลปลาโหล 
เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  

พ.ศ.๒๕๖๓ 
--------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลปลาโหล ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ 
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒  ประกอบมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐  อันเป็นพระราชบัญญัติ 
ทีมี่บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ 
และมาตรา ๓๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายเทศบาลต าบลปลาโหล โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลปลาโหล และผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร  จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลปลาโหล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง 
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลปลาโหล ตั้งแต่เม่ือได้ประกาศไว้โดย 
เปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลต าบลปลาโหลแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว 
ในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ เทศบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ 

(๑) การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ของทางราชการ 
(๒) การเลี้ยงสัตว์ของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ข้อ ๕ ในเทศบัญญัตินี้ 

“การเลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  การมีสัตว์ไว้ไนครอบครอง และดูแลเอาใจใส่ 
บ ารุงรักษา ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 

“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ หรือปล่อยให้อยู่นอก 
สถานทีเ่ลี้ยงสัตว์ 

“เจ้าของสัตว์” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ รวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 

“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ใน 
ลักษณะอ่ืนที่มีการควบคุมสัตว์เลี้ยง รวมถึงอาณาเขตท่ีดินที่ใช้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และ 
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

 
 
 



-๒- 

 “ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่าย 
สินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาหารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุงแล้ว หรือของเสีย
ง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความถึงบริเวณซึ่งจัดไว้ส าหรับ
ให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ า หรือเป็นครั้งคราว หรือตามวันที่ก าหนด 

 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า  เทศบาลต าบลปลาโหล 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า  นายกเทศมนตรีต าบลปลาโหล 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

ข้อ ๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจแต่งตั้งขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ 
ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องที่เก่ียวกับเทศบัญญัตินี้ ภายในเขตเทศบาลต าบลปลาโหล  ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา ๔๔ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

ข้อ ๗ ให้สัตว์ดังกล่าวต่อไปนี้ เป็นสัตว์ที่ต้องมีการควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ ในเขต 
เทศบาลต าบลปลาโหล 

(๑) ช้าง 
(๒) ม้า  
(๓) โค  
(๔) กระบือ 
(๕) สุกร  
(๖) แพะ  
(๗) แกะ  
(๘) ห่าน  
(๙) เป็ด  
(๑๐) ไก่  
(๑๑) สุนัข 
(๑๒) แมว 
(๑๓) งู  
(๑๔) จระเข้ 
(๑๕) นก 
(๑๖) กระต่าย 
(๑๗) หน ู

ข้อ ๘ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะ ความเป็นอยู่ที่เหมาะสม กับการด ารงชีพของ    
ประชาชนในท้องถิ่น หรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค ที่เกิดจากสัตว์ให้พ้ืนที่ ในเขตอ านาจของเทศบาล
ต าบลปลาโหล เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังนี้ 

 
 
 
 



-๓- 
 

 (๑) ให้พ้ืนที่ต่อไปนีเ้ป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์โดยเด็ดขาด 
๑.๑) ที่หรือทางสาธารณะ  
๑.๒) ตลาด 

 (๒) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตที่มีการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้ 

           ๒.๑) บ้าน หรือที่อยู่อาศัยของเจ้าของสัตว์ 
๒.๒) สถานที่ หรือท่ีดิน ที่เป็นกรรมสิทธิ์หรืออยู่ในความครอบครองของเจ้าของสัตว์  

หรือบริเวณสถานที่ของเอกชนที่เจ้าของสัตว์ได้รับอนุญาตจากเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือ
ผู้ครอบครองแล้ว 

(๓) เจ้าของสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ตาม (๒) ต้องปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ในการรักษาความ 
สะอาด และป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ดังนี้ 

๓.๑) เจ้าของสัตว์ต้องจัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสม 
แต่ละประเภทและชนิดของสัตว์ และมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่าง และการระบาย 
อากาศท่ีเพียงพอ มีระบบการระบายน้ าและก าจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 

๓.๒) เจ้าของสัตว์ต้องรักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูล     
ให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจ า ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

๓.๓) เมื่อสัตว์ตายลง เจ้าของสัตว์ต้องก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ 
เพ่ือป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงหรือสัตว์น าเชื้อโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญจากกลิ่นควัน 
และไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ า 

๓.๔) เจ้าของสัตว์ต้องจัดให้มีการฉีดวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้กับ 
สัตว์เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์อย่างสม่ าเสมอ 

๓.๕) เจ้าของสัตว์ต้องให้สัตว์เลี้ยงอยู่ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้ 
สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์โดยปราศจากการควบคุม อีกทั้งไม่น าสัตว์มาถ่ายมูลในที่หรือทางสาธารณะ กรณี 
เป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่ หรือกรง ที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงสัตว์ และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวัง
โดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 

๓.๖) เจ้าของสัตว์ต้องควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตราย หรือไม่ให้ส่งเสียงดัง
รบกวนแก่ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง อันอาจเป็นเหตุให้เสี่ยง หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน 
โดยส่วนรวม 

๓.๗) เจ้าของสัตว์ต้องไม่เลี้ยงสัตว์ในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดห้ามไว้ 
ตามข้อ ๘ (๑) 

๓.๘) เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่ง       
เจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งของเทศบาลต าบลปลาโหล 

ข้อ ๙ ในกรณีมีเหตุควรสงสัยว่า สัตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ 
บุคคลทั่วไป ให้เจ้าของสัตว์ด าเนินการแยกสัตว์ไว้ต่างหาก และแจ้งให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานเทศบาลต าบลปลาโหลทราบ และต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของสัตวแพทย์ หรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 






