
 
 

 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก 
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

…………………………………………………………………… 
 

  ตามท่ีเทศบาลเมืองหล่มสัก ได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก เพ่ือพิจารณา 
ร่างเทศบัญญัติ เทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ....... โดยที่ประชุมสภา
เทศบาลเมืองหล่มสัก ในการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒ สิงหาคม     
พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ....... และ
จังหวัดเพชรบูรณ์เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติฉบับดังกล่าว แล้ว 
  เทศบาลเมืองหล่มสัก จึงประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือบังคับในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองหล่มสัก โดยเทศบัญญัติดังกล่าวให้ใช้
บังคับได้ เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลแล้ว ๗ วัน ตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันที่    กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

กิตติ     พ้ัวช่วย  
(นายกิตติ     พ้ัวช่วย ) 

นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

เทศบัญญัติเทศบาลเมอืงหล่มสัก 
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การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสตัว์   

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหล่มสัก  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ………………………………………………………………………………………. 
 

หลักการ 
   ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒  
เพ่ือบังคับใช้ในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก 
 

เหตุผล 
  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทให้เหมาะสมกับสภาพ การใช้
ประโยชน์ของพ้ืนที่ในชุมชนจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสัตว์  เพ่ือประโยชน์ใน
การรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน   และสามารถป้องกันอันตราย               
จากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว์ สมควรก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ จึงตราเทศบัญญัตินี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองหล่มสัก   
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

------------------------------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหล่มสัก ว่าด้วยควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลเมืองหล่มสัก โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก
และผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
 ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
พ.ศ. ๒๕๖๒”  

 ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก  ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย                  
ที่ส านักงานเทศบาลเมืองหล่มสักแล้วเจ็ดวัน  

 ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ  หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว                    
ในเทศบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้  ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

 ข้อ ๔ เทศบัญญัตินี้  มิให้ใช้บังคับแก่การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ของทางราชการ 

 ข้อ ๕  ในเทศบัญญัตินี้  
  “การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า  การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่บ ารุงรักษา
ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 
  “การปล่อยสัตว์” หมายความว่า  การสละการครอบครองสัตว์   หรือปล่อยให้อยู่นอก
สถานที่เลี้ยงสัตว์  โดยปราศจากการควบคุม   
  “เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึง ผู้ครอบครองสัตว์ด้วย  
  “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืน  
ที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง 
  “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ  
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับแต่งตั้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอ านาจ                
ของเทศบาลเมืองหล่มสัก 
  “การจดทะเบียน”  หมายความว่า  การยื่นค าขอจดบันทึกลงในเอกสาร  หรือวิธีการอ่ืนใด
ตามท่ีเทศบาลเมืองหล่มสักก าหนดไว้ 
  “การขึ้นทะเบียน”  หมายความว่า  การน าเอกสารเกี่ยวกับตัวสุนัขและแมวที่จดทะเบียน             
ไว้แล้ว  เพ่ือบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐาน  ลงในเอกสารการขอขึ้นทะเบียน 
  “การท าทะเบียน”  หมายความว่า  การจดทะเบียนและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว 

-๒- -๓- 



 
 

 ข้อ ๖ ก าหนดให้สุนัขและแมวเป็นสัตว์ที่ต้องขึ้นทะเบียน  และให้เจ้าของมีหน้าที่น าสุนัขและแมว               
ไปท าทะเบียน 
 เจ้าของสุนัขและแมวต้องน าเอกสารที่แสดงว่าตนเป็นเจ้าของไปขึ้นทะเบียนที่กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหล่มสัก  

 ข้อ ๗ เจ้าของสุนัขและแมวต้องท าทะเบียนภายในก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่เทศบาลเมืองหล่มสัก
ประกาศ กรณีเกิดก่อนวันครบก าหนดหนึ่งปีและมีอายุยังไม่ครบหกสิบวัน  ให้ผ่อนผันจนถึงวันที่สุนัข และแมว 
มีอายุครบหกสิบวัน  ต้องข้ึนทะเบียนทันทีที่มีไว้ในครอบครอง 

 ข้อ ๘ สุนัขและแมวที่เกิดหลังวันครบก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่เทศบาลเมืองหล่มสักประกาศ  เจ้าของ
ต้องท าทะเบียนเมื่ออายุหกสิบวันขึ้นไป 

 ข้อ ๙ การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว  ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มี             
อายุครบหกสิบวัน  หรือย้ายเข้ามาเลี้ยงใหม่ 
 ข้อ ๑๐ ให้พ้ืนในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก  เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ดังต่อไปนี้  
  (๑)   สุนัข  
  (๒)   แมว  
  (๓)   โค  
  (๔)   กระบือ 
  (๕)   สุกร                    
  (๖)   ไก ่
  (๗)   เป็ด 
  (๘)   นก 
  (๙)   ห่าน 
  (๑๐) แพะ 
  (๑๑) แกะ 
  (๑๒) ม้า 
  (๑๓) สัตว์มีพิษและสัตว์ดุร้ายต่างๆ รวมทั้ง สัตว์ลูกผสมสายพันธุ์ที่ดุร้ายด้วย เช่น งู สุนัข เป็นต้น 

ข้อ ๑๑ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน                   
ในท้องถิ่น  หรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว์  ให้พ้ืนที่ในเขตอ านาจของเทศบาลเมืองหล่มสักเป็น
เขตการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังนี้ 
  ๑) ให้พ้ืนที่ดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ประเภท สุนัข แมว ช้าง โค กระบือ 
แกะ แพะ สุกร ไก่ ม้า เป็ด ห่าน นก สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งได้รับอนุญาต
จากกรมป่าไม้ โดยเด็ดขาด 
   ๑.๑ ที่หรือทางสาธารณะ 
   ๑.๒ สถานที่ราชการ 
  ๒) ให้พ้ืนที่ดังต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เกินจ านวนที่ก าหนดดังนี้ 
   ๒.๑ บ้านพักอาศัย 

(๑) สุนัข แมว โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ม้า เกินกว่าจ านวน ๑๐ ตัว 
    (๒) ไก่ เป็ด ห่าน นก หรือทั้งสี่ประเภทรวมกัน เกินกว่าจ านวน ๕๐ ตัว 
 
 

-๔- 



 
 

   ๒.๒ ที่ดินส่วนบุคคล 
    (๑) สุนัข แมว โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ม้า เกินกว่าจ านวน ๑๐ ตัว 
    (๒) ไก่ เป็ด ห่าน นก หรือทั้งสี่ประเภทรวมกัน เกินกว่าจ านวน ๕๐ ตัว  

 

 ข้อ ๑๒ นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว  เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติดังนี้ 
  (๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรง ตามความเหมาะสมแก่ประเภท และชนิดของ
สัตว์และมีขนาด เพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์   มีแสงสว่าง และการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการ
ระบายน้ า และสิ่งโสโครกที่ถูกสุขลักษณะ  
  (๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ  
  (๓) ก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ  
  (๔) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์  
  (๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน  
  (๖) ไม่เลี้ยงสัตว์ในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดห้ามไว้  

 ข้อ ๑๓ ในกรณีมีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของบุคคล
ทั่วไป  ให้เจ้าของสัตว์แยกสัตว์ไว้ต่างหาก  และแจ้งให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ส านักงานเทศบาล                 
เมืองหล่มสักทราบ  และต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของสัตว์แพทย์หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ                     
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  

 ข้อ ๑๔ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  มีอ านาจก าหนดการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ หรือห้ามเลี้ยง                           
หรือปล่อยสัตว์   เฉพาะเขตการควบคุมการปล่อยสัตว์เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง   หรือเต็มพ้ืนที่เขต
เทศบาลเมืองหล่มสัก   

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การปล่อยสัตว์  เพ่ือการกุศลตามประเพณหีรือการขยายพันธุ์  

 ข้อ ๑๕ เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุร าคาญแก่ผู้อ่ืน  

 ข้อ ๑๖ ห้ามท าการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุม ตามข้อ ๕ และตามข้อ ๑๑ ภายในที่ หรือทาง
สาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก หรือตามระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น                 
ซึ่งได้ออกตามเทศบัญญัตินี้  

 ข้อ ๑๗ ในกรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือสัตวแพทย์  พบสัตว์ในที่     
หรือทางสาธารณะ  ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก บริเวณริมแม่น้ า  หรือเขตควบคุมการเลี้ยง หรือ                
ปล่อยสัตว์  โดยไม่ปรากฏเจ้าของ  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจจับสัตว์  และน าสัตว์ไปกักไว้ในที่ส าหรับที่              
เจ้าพนักท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการเห็นสมควรในระหว่างการจับสัตว์ หากสัตว์วิ่งหนีเกิดอุบัติเหตุอ่ืนใด 
ท าให้สัตว์บาดเจ็บทางเทศบาลเมืองหล่มสักจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

 ข้อ ๑๘ เมื่อได้จับและน าสัตว์มากักไว้ตามความในข้อ ๑๗ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะปิดประกาศแจ้งให้
เจ้าของทราบและให้มารับสัตว์คืนไปภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่จับสัตว์มากักไว้ โดยประกาศไว้ที่ส านักงาน
เทศบาลเมืองหล่มสัก หรือที่เปิดเผย  เมื่อพ้นก าหนด ๓๐ วัน  ยังไม่มีผู้ใดแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของ                  
เพ่ือรับสัตว์คืน  ให้เจ้าพนกังานท้องถิ่นมีอ านาจจัดการหรือท าลายสัตว์ดังกล่าวนั้นได้   

 ข้อ ๑๙ กรณีท่ีกักสัตว์ไว้ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้น หรือตัวสัตว์อ่ืน หรือต้องเสีย ค่าใช้จ่ายเกิน
สมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดเวลา ๓๐ 
วัน ก็ได้เงินที่ ได้จากการขายหรือขายทอดตลาด  เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาด                      
และค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้ว  ให้เก็บรักษาเงินนั้นไว้แทนตัวสัตว์  กรณีท่ีสัตว์นั้นตายหรือเจ็บป่วยหรือไม่ควรจ าหน่าย
ต่อไป  หรือเป็นโรคติดต่อที่อาจเป็นอันตรายแก่สัตว์  หรือเมื่อสัตวแพทย์ได้ตรวจสอบและให้ความเห็น                  
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เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายได้เกินสามสิบวัน  และไม่มีเจ้าของมาติดต่อ
ขอรับคืนไป    
  ในกรณีที่มิได้การขายหรือขายทอดตลาดตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์ คืน
ภายในก าหนดระยะเวลา ตามข้อ ๑๘ เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่เทศบาล
เมืองหล่มสักตามจ านวนที่ได้จ่ายจริงด้วย  

 ข้อ ๒๐ หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้  ค าสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้
เจ้าของสัตว์แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้  และถ้าเจ้าของสัตว์ไม่แก้ไขหรือถ้าการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์นั้น             
จะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดเลี้ยงสัตว์ทันทีเป็นการชั่วคราว  จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น              
ว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้  ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง  ให้ก าหนดระยะเวลาที่จะต้อง
ปฏิบัติตามค าสั่งไว้ตามสมควร  แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  เว้นแต่เป็นกรณีที่มีค าสั่งให้หยุดด าเนินกิจการทันท ี

  ข้อ ๒๑ ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษ  ตามที่
ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

 ข้อ ๒๒ ให้นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ
ออกข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

  ประกาศ   ณ  วันที่          เดือน                        พ.ศ.   

 
 
 
 

               กิตติ   พ้ัวชว่ย 
                     (นายกิตต ิ  พ้ัวช่วย)   
                นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก 
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