
 

 
 
 
 
 
 
 

หลกัการ 

ใหมีเทศบัญญัติวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว 
 
 

เหตผุล 

เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูทีเ่หมาะสมกบัการดํารงชีพของประชาชนในทองถ่ิน 
หรือเพื่อปองกันอันตรายจากเช้ือโรคทีเ่กิดจากสัตว ในเขตเทศบาลตําบลบานเปา ซึง่พระราชบญัญัติการสาธารณสุข               
พ.ศ. 2535 ใหกระทําไดโดยการตราเปนเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัติน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
เทศบญัญตัเิทศบาลตาํบลบานเปา 

เรือ่ง การควบคมุการเลีย้งหรอืปลอยสตัว พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
  โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2๔๙๖ และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 29 แหงพระราชบญัญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535  
อันเปนพระราชบัญญัติที่มบีทบญัญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึง่มาตรา 29 
ประกอบกบัมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลบานเปา โดยความเห็นชอบของ               
สภาเทศบาลตําบลบานเปาและผูวาราชการจงัหวัดมกุดาหาร จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปน้ี  
 
  ขอ 1 เทศบัญญัติน้ีเรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานเปา เรือ่ง การควบคุมการเลี้ยง                   
หรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๖๑” 
 
  ขอ 2 เทศบัญญัติน้ีใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลบานเปา ต้ังแตเมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย             
ที่สํานักงานเทศบาลตําบลบานเปาแลวเจ็ดวัน 
 
  ขอ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสัง่อื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในเทศบัญญัติน้ี 
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบญัญัติน้ี ใหใชเทศบัญญัติน้ีแทน 
 
  ขอ 4 ในเทศบัญญัติน้ี 

“การเลี้ยงสัตว” หมายความวา การเลี้ยงสัตวในสถานทีเ่ลี้ยงสัตว 
“การปลอยสัตว” หมายความวา การเลี้ยงสัตวในลักษณะทีม่ีการปลอยใหอยูนอกสถานที่

เลี้ยงสัตว รวมทัง้การสละการครอบครองสัตว 
“สถานที่เลี้ยงสัตว” หมายความวา คอกสัตว กรงสัตว ทีขั่งสัตว หรือสถานที่ในลกัษณะอื่น            

ที่ใชในการควบคุมสัตวทีเ่ลี้ยง 
“เจาของสัตว” หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึง่มใิชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสญัจรได  
“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลบานเปา 
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงต้ังจาก 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 253๕ 
 
  ขอ 5 เพื่อประโยชนในการรกัษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกบัการดํารงชีพของประชาชนใน
ทองถ่ินหรือเพื่อปองกันอันตรายจากเช้ือโรคที่เกิดจากสัตว ใหพื้นที่ในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลบานเปา เปนเขต
ควบคุมการเลี้ยงหรอืปลอยสัตวดังน้ี 
 
 



 

 

-๒- 
   (1) ใหพื้นที่ตอไปน้ีเปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสัตวประเภท สุนัข แมว มา ลอ ลา ชาง โค กระบือ 
สุกร  แพะ แกะ เปด ไก หาน งูพิษและงทูี่อาจกอใหเกิดอันตรายแกคนและสัตวเลี้ยง สัตวดุรายตางๆ และสัตว
ตองหามตามกฎหมายอื่นๆ โดยเด็ดขาด 

1.1) สถานทีร่าชการในการดูแลของเทศบาลตําบลบานเปา เชน บริเวณที่ทําการสํานักงาน
เทศบาลตําบลบานเปา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลบานเปา 

1.2) สถานทีร่าชการหรือหนวยงานราชการหรือสถานที่สําคัญในเขตเทศบาลตําบลบานเปา เชน 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ศาสนสถาน โบราณสถาน เปนตน  

1.3) แหลงนํ้าสาธารณะภายในหมูบาน เชน หวย หนอง คลอง บึง สระนํ้า เปนตน   
๑.๔) บรเิวณถนนสาธารณะทุกสายซึง่เทศบาลตําบลบานเปารับผิดชอบดูแล 
1.5) โรงเรียน เวนแตเปนการเลี้ยงเพื่อการศึกษา หรอืเพื่อสงเสริมอาหารกลางวัน 

   (2) ใหพื้นที่ตอไปน้ีเปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสัตวเกินจํานวนที่กําหนด ดังน้ี 
        2.1) บานเรือน ที่อยูอาศัย ที่พักของคน หามเลี้ยงหรือปลอยสัตวประเภท สุนัข และแมว 
รวมกันไมเกินจํานวน  4 ตัว 
         2.2) ที่อยูที่พักสงฆ กุฏิสงฆ หามเลี้ยงหรือปลอยสัตวประเภท สุนัข และแมวรวมกันไมเกิน
จํานวน 4 ตัว 
        2.3) บานเรือน ที่อยูทีอ่าศัย ที่พักของคน หามเลีย้งหรอืปลอยสัตวประเภทสัตวปกรวมกัน               
ไมเกิน 10 ตัว 
  (3) ใหพื้นที่ตอไปน้ีเปนเขตที่การเลี้ยงหรอืปลอยสัตวตองอยูภายใตมาตรการอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี 

3.๑) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตวนอยกวา ๕๐ ตัว ตองมีระยะหางในระยะ                        
ที่ไมกอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง และแหลงนํ้าสาธารณะไมนอยกวา ๓0 เมตร 

3.๒)  สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว ต้ังแต ๕๐ - ๕๐๐ ตัว ตองมีระยะหางในระยะที่ไม
กอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง และแหลงนํ้าสาธารณะไมนอยกวา ๒๐๐ เมตร   

3.๓) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว กวา ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ ตัว ตองมีระยะหางในระยะที่
ไมกอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง และแหลงนํ้าสาธารณะไมนอยกวา ๕๐๐ เมตร 

3.๔) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว กวา ๑,๐๐๐ ตัวข้ึนไป ตองมีระยะหางในระยะที่ไม
กอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียงและแหลงนํ้าสาธารณะไมนอยกวา ๑ กิโลเมตร 

 
   ขอ 6 ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินพบสัตวในที่หรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ 5 โดย               
ไมปรากฏเจาของ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน เมือ่พนกําหนดแลว
ยังไมมีผูใดมาแสดงหลกัฐานการเปนเจาของเพื่อรบัสัตวคืนใหสัตวน้ันตกเปนของเทศบาลตําบลบานเปา แตถาการกกั
สัตวไวอาจกอใหเกิดอนัตรายแกสัตวน้ันหรือสัตวอื่นหรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร เจาพนักงานทองถ่ินจะจัดการ
ขายหรือขายทอดตลาดสัตวน้ันตามควรแกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได เงินที่ไดจากการขายหรือขาย
ทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขายทอดตลาดและคาเลี้ยงดูสัตวแลวใหเกบ็รกัษาไวแทนสัตว 
   ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหน่ึงและเจาของสัตวมาขอรบัสัตวคืน
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรบัการเลี้ยงดูสัตวใหแกเทศบาลตําบลบาน
เปา ตามจํานวนที่ไดจายจรงิดวย 
   ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวที่เจาพนักงานทองถ่ินพบน้ันเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน 
ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได 



 

 

-๓- 
  ขอ 7 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงต้ังขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถ่ินเพื่อใหปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา 44 วรรคหน่ึงแหงพระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลบานเปา 
ในเรื่องใดหรอืทุกเรื่องก็ได   
 
  ขอ 8 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัติน้ีตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ      
แหงพระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 
  ขอ 9 ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานเปารักษาการใหเปนไปตามเทศบญัญัติน้ี และใหมีอํานาจ               
ออกระเบียบ ประกาศ หรอืคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบญัญัติน้ี 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  17 เมษายน 2561          
  
      (ลงช่ือ) ชูวิท  กุมารสิทธ์ิ 
                  (นายชูวิท  กุมารสิทธ์ิ) 
         นายกเทศมนตรีตําบลบานเปา 
 
 
 

             เห็นชอบ 
 
 

(ลงช่ือ)        สมพงษ  คุมสุวรรณ 
             (นายสมพงษ  คุมสุวรรณ) 
                นายอําเภอหนองสูง 
 


