


 

  

 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด 
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2553 

*************************** 
  ตามท่ีเทศบาลต าบลหนองลาด ได้ออกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2553 โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหนองลาดในการประชุมสภา
สามัญที่ 3/2553 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2553 และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 
แล้วนั้น 
 

  เทศบาลต าบลหนองลาด จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2553 รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด 

เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2553 
************************************** 

 

หลักการ 
เพ่ือประโยชน์ให้การปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

เกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ในเขตเทศบาลต าบลหนองลาด 
 

เหตุผล 
มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ท้องถิ่นออก 

ข้อก าหนดท้องถิ่น เพ่ือก าหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของพ้ืนที่ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้ 
จึงเป็นการสมควรก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองลาดและป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิด
จากสัตว์  ตลอดจนก าหนดมาตรการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ และมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 เทศบาลมีอ านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย  จึงจ าเป็นต้องตราเทศ
บัญญัตินี้ 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2553 

************************************ 
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2553 

เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
หนองลาด และป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว์ตลอดจนก าหนดมาตรการต่าง ๆ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข 
เพ่ิมเติม   ประกอบกับมาตรา 27,28  และ 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาล
ต าบลหนองลาด โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหนองลาด และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการ
จังหวัดสกลนคร   จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด  เรื่อง การควบคุมการ 
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2553” 

ข้อ 2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลหนองลาด เมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวัน 
นับถัดจากวันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลหนองลาด 

ข้อ 3  บรรดากฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ขัดหรือแย้งกับเทศ 
บัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

ข้อ 4  เทศบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 
(1) การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ของทางราชการ 
(2) การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ของผู้ได้รับอนุญาต 

ข้อ 5 ในเทศบัญญัตินี้ 
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่ บ ารุงตลอดจน 

การให้อาหารอยู่เป็นประจ าสม่ าเสมอ 
“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์โดยปราศจากการควบคุมดูแล 

เป็นการชั่วคราว 
“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึง  ผู้ซึ่งครอบครองสัตว์นั้นด้วย 
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอก กรง ที่ขัง หรือเลี้ยงสัตว์ 
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน 

สามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรร่วมกันได้ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาด 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรี 

ต าบลหนองลาด ให้ปฏิบัติการตามเทศบัญญัตินี้ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานเทศบาลต าบลหนองลาดที่ได้รับแต่งตั้งให้ 

ปฏิบัติการตามเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ 6  ให้สัตว์ดังต่อไปนี้ เป็นสัตว์ที่ต้องมีการควบคุมการเลี้ยงสัตว์ในเขตเทศบาลต าบล 

หนองลาด 
(1) ช้าง   
(2) ม้า   
(3) โค   
(4) กระบือ   
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(5) สุกร   
(6) แพะ   
(7) แกะ   
(8) ห่าน   
(9) เป็ด    
(10) ไก่ 
(11) สุนัข  
(12) แมว 
ข้อ 7  ห้ามท าการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุม ตามข้อ 6 บริเวณภายในที่หรือทาง 

สาธารณะในเขตเทศบาลต าบลหนองลาด 
ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับแก่การปล่อยสัตว์เพ่ือการกุศลตามประเพณี หรือขยายพันธุ์ 

สัตว์ 
ข้อ 8  นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยของวิญญูชนพึงกระท า เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติดังนี้ 

(1) ต้องจัดให้มีสถานที่ที่ส าหรับเลี้ยงที่ม่ันคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภท 
ชนิด และความเป็นอยู่ของสัตว์ และเพียงพอแก่การด ารงชีพของสัตว์ 

(2)  รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ 
(3)  ก าจัดซากหรือมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ 
(4)  ต้องจัดให้มีการฉีดวัคซีน และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้กับสัตว์อย่างสม่ าเสมอ 
(5)  ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน ตลอดจนดูแลไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนแก่ผู้อยู่ 

อาศัยบริเวณใกล้เคียง อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนโดยส่วนรวม 
(6)  ไม่เลี้ยงสัตว์ในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดห้ามไว้ 

ข้อ 9  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็นโรค อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ของบุคคลทั่วไป ให้เจ้าของสัตว์ด าเนินการแยกสัตว์นั้นออก แล้วแจ้งให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานเทศบาลต าบลหนองลาดทราบ และปฏิบัติตามค าแนะน าของสัตวแพทย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 10  เจ้าของสัตว์ต้องควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่อให้เกิดความเสียหาย อันตราย หรือ 
เหตุร าคาญแก่บุคคลอื่น 

ข้อ 11  กรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนตาม 
เทศบัญญัตินี้โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อย
สามสิ บ วั น  เ มื่ อ พ้ นก าหนดแล้ ว ยั ง ไม่ ผู้ ใ ด มาแสดงหลั ก ฐ านการ เป็ น เ จ้ า ของ เ พ่ื อ รั บ สั ต ว์ คื น  
ให้สัตว์นั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืน 
หรือถ้าเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณี
ก่อนถึงก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาด เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือ
ขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้ว ให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 

ข้อ 12  กรณีท่ีมิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายใน 
ก าหนดเวลาตามข้อ 11  เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้ เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่ราชการ 
ส่วนท้องถิ่นตามจ านวนที่จ่ายไปจริงด้วย 

ข้อ 13  กรณีท่ีปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตราย 
ต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได้ 



 4 

ข้อ 14 ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ข้อใดข้อหนึ่ง มีความผิดตามมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข พุทธศักราช 2535 

ข้อ 15 ให้นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาด มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และ 
ให้มีอ านาจวางระเบียบปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 
 

ประกาศ ณ วันที่  22 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2553 
 

 
-  อนุมัติ 
 

               

        (นายธวัช  ศิริวัธนนุกูล) 
นายอ าเภอวาริชภูมิ  ปฏิบัติราชการแทน 
     ผูว้่าราชการจังหวัดสกลนคร 
 


