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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบรางเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลท่ีวัง 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.2561 

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

หลักการ 

ใหมีเทศบัญญัติวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว 
 
 

เหตุผล 

เพ่ือประโยชนในการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวบางชนิดหรือบางประเภทใหเหมาะสมกับสภาพ
การใชประโยชนของพ้ืนที่ในชุมชน  และจะสามารถปองกันไมใหเกิดปญหาเหตุเดือดรอนรําคาญจากสัตว ปองกัน
อันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว รักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลที่วัง  สมควรกําหนดการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว จึงตราเทศบัญญัตินี ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

เทศบัญญตัเิทศบาลตําบลที่วัง 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. 2561 

 
  โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 และ
ที่แกไขเพ่ิมเติม   เทศบาลตําบลที่วังโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลท่ีวังและผูวาราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราชจึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้  

  ขอ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลที่วัง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ 
ปลอยสัตว พ.ศ. 2561 

  ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ให ใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลที่วัง ตั้งแตเม่ือไดประกาศไวโดยเปดเผย  
ที่สํานักงานเทศบาลตําบลที่วังแลวเจ็ดวัน  

  ขอ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวใน 
เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน  

  ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี ้
    “การเลี้ยงสัตว” หมายความวา การมีสัตวไวในครอบครองและดูแลเอาใจใสบํารุงรักษา 
ตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ 
    “การปลอยสัตว” หมายความวา การสละการครอบครองสัตว หรือปลอยใหอยูนอกสถานที่
เลี้ยงสัตวโดยปราศจากการควบคุม 
    “เจาของสัตว” หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 
    “สถานที่เลี้ยงสัตว” หมายความวา คอกสัตว กรงสัตว ท่ีขังสัตว หรือสถานท่ีในลักษณะอื่น
ที่มีการควบคุมของเจาของสัตว 
   “ท่ีหรือทางสาธารณะ”หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได  
   “เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลท่ีวัง 
   “เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรี  
วาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
   “หนวยรับจดทะเบียนสุนัข” หมายความวา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลตําบล
ที่วัง หรือบุคคลใด หรือสถานที่ใดที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด 

  ขอ 5 เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนใน
ทองถ่ินหรือเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว ใหพื้นที่ในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลที่วัง เปนเขต
ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวดังนี้  

  (1) ใหพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลท่ีวังเปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสัตวประเภทดังตอไปนี้โดยเด็ดขาด 
1.1)   สัตวดุรายตางๆ ทีก่อใหเกิดอันตรายแกคนหรือสัตวเลี้ยง 
1.2) สัตวมีพิษอ่ืนๆ ทีก่อใหเกิดอันตรายแกคนหรือสัตวเลี้ยง 
1.3) สัตวตองหามตามกฎหมายอ่ืนๆ 
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(2) ใหพ้ืนที่เทศบาลตําบลที่วังเปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวประเภทดังตอไปนี ้

2.1)  สัตวเลี้ยงเพ่ือเปนเพ่ือนมนุษย และสัตวเลี้ยงเพ่ือความสวยงาม เชน สุนัข แมว กระตาย 
ไกสวยงาม นก และอ่ืนๆ 

2.2)  สัตวเลี้ยงเพ่ือการบริโภคและการคา เชน สุกร  โค กระบือ แพะ แกะ กวาง ไก เปด  
หาน และอ่ืนๆ 

2.3)  สัตวเลี้ยงเพ่ือการใชแรงงาน เชน ชาง มา ลา ลอ และอ่ืนๆ  
 2.4)  สัตวเลี้ยงเพ่ือสันทนาการ เชน วัวชน ไกชน 
 (3) ใหพ้ืนที่เทศบาลตําบลที่วังเปนเขตพ้ืนท่ีควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวตามขอ 2 ตองอยูภายใต
มาตรการดังนี้ 

3.1) หามมิใหผูใดเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว  ในบริเวณท่ีหรือทางสาธารณะอ่ืนใดในเขต
เทศบาลตําบลท่ีวัง  แตไมรวมถึงการปลอยสัตวเพ่ือการกุศลตามประเพณีหรือเพื่อขยายพันธุอันไมเปนการกระทบตอ
สุขอนามัยและสิ่งแวดลอม 

3.2)  ตองเลี้ยงสัตวภายในสถานที่ของตนเอง  และตองตั้งอยูในสถานที่ไมกอใหเกิดอันตราย 
เหตุรําคาญหรือความเสียหายตอบุคคลอื่น 
           3.3)  จัดใหมีบริเวณเลี้ยงหรือปลอย ซึ่งกันเปนสัดสวนตามความเหมาะสมตอสภาพการเลี้ยง
สัตวประเภทนั้นๆ  ไมกอใหเกิดมลภาวะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  ไมกอใหเกิดอันตราย เหตุรําคาญหรือความ
เสียหายตอผูอื่น 

3.4)  จัดใหมีสถานที่เลี้ยงสัตวท่ีมั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภท ชนิดและ
จํานวนของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศที่ เพียงพอและเหมาะสม มีระบบการระบายน้ํา  กําจัด 
และจัดเก็บสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ  รักษาสถานที่เลี้ยงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ  ไมปลอยให สะสมหมักหมม จนเกิด
กลิ่นเหม็นรบกวนบุคคลอ่ืน  เพ่ือเปนการปองกันเปนแหลงเพาะพันธุและแพรเชื้อโรค 
 3.5)  กรณีสัตวที่เลี้ยงตาย ตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ เพ่ือปองกันมิให
เปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ทั้งนี้โดยวิธีท่ีไมกอใหเกิดเหตุรําคาญจากกลิ่น ควัน อันไมเปนการไมกระทบ
ตอสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม 
          3.6)  จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันและปองกันโรคในสัตว เพ่ือปองกันอันตรายจาก 
เชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว  และกรณีท่ีมีเหตุสงสัยวาสัตวเลี้ยงนั้นเปนโรคอันตรายแกสุขภาพของเจาของสัตวและบุคคลอ่ืน 
ใหเจาของสัตวทําการแยก กัก หรือขังสัตวนั้นไวตางหาก และใหแจงเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข
ทราบและตองปฏิบัติตามคําแนะนําโดยเครงครัด 
 3.7)  ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตราย ความเสียหายหรือเหตุรําคาญแกผูอ่ืน  อันไม
เปนการไมกระทบตอสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม 
                            3.8)  สัตวที่ถูกกําหนดใหตองข้ึนทะเบียน หรือมีกฎหมายอื่นใดกําหนดใหตองดําเนินการเพ่ือ
ควบคุมสัตวดังกลาว  ผูเลี้ยงสัตวนั้นๆ จะตองดําเนินการขึ้นทะเบียนหรือตองดําเนินการตามกฎหมายกําหนดให
ถูกตอง  ในกรณีที่ตองมีเครื่องหมายสัญลักษณติดที่ตัวสัตวนั้น  เจาของสัตวจะตองจัดหาและจัดใหมีเครื่องหมาย
สัญลักษณติดท่ีตัวสัตวนั้นตลอดเวลาดวย    
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(4) การเลี้ยงสัตวประเภทสุนัข  ตองอยูภายใตมาตรการดังนี้ 

4.1)  สุนัขกําหนดใหตองขึ้นทะเบียนกับหนวยรับจดทะเบียนสุนัข 
 4.2)  จัดสถานที่เลี้ยงตามความเหมาะสมของสุนัข  โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิต

ของสุนัข  มีแสงสวางเพียงพอและการระบายอากาศเพียงพอ  มีระบบการระบายน้ําและกําจัดสิ่งปฏิกูลใหถูก
สุขลักษณะ 

 4.3)  กรณีสุนัขที่มีพฤติกรรมดุราย  สุนัขสายพันธุซึ่งมีลักษณะทางสายพันธุดุราย หรือ
สุนัขสายพันธุอ่ืนที่มีประวัติทํารายคน  จะตองเลี้ยงในสถานที่หรือกรงท่ีสุนัขไมสามารถเขาถึงบุคคลภายนอก  และมี
ปายเตือนใหระมัดระวัง  โดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

 4.4)  ควบคุมสุนัขมิใหออกนอกสถานที่ เลี้ยง  โดยมิใหกอเหตุเดือดรอนรําคาญ เชน 
กอใหเกิดเสียงดัง หรือกลิ่นรบกวนบุคคลอ่ืน  

 4.5)  รักษาสถานท่ีเลี้ยงสุนัขใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปน
ประจํา  ไมปลอยใหเปนที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคยีง 

 4.6)  จัดใหมีการดูแลสุนัขอยางถูกสุขลักษณะ  ถาเจาของสุนัขไมสามรถเลี้ยงดูสุนัขไดเปน
การชั่วคราว  จะตองจัดใหมีผูดูแลความเปนอยูของสุนัขใหเปนปกติ 

 4.7)  กรณีสุนัขตาย  เจาของสุนัขจะตองกําจัดซากสุนัขใหถูกสุขลักษณะ  เพ่ือปองกันมิให
เปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ทั้งนี้โดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญและไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลง
น้ํา  เวนแตสุนัขตายเนื่องจากปวยเปนโรคระบาดสัตว  ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทันที  และตองปฏิบัติตาม
คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

 4.8)  จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสุนัขเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจาก
สุนัขมาสูคน 

 4.9)  ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยวา สุนัขที่เลี้ยงเปนโรคอันอาจเปนอันตรายแกสุขภาพของ
ประชาชน  ใหเจาของสุนัขแยกกันสุนัขไวตางหาก แจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ และตองปฏิบัติตามคําแนะนําของ
เจาพนักงานสาธารณสุข 

 4.10) จัดใหสุนัขมีเครื่องหมายสัญลักษณติดท่ีตัวตลอดเวลา 
 4.11) กรณีการนําสุนัขออกนอกสถานที่เลี้ยง  เจาของสุนัขจะตองผูกสายลากจูงที่แข็งแรง

และจับสายลากจูงตลอดเวลา  ในกรณีที่เปนสุนัขที่มีพฤติกรรมดุราย  หรือสุนัขสายพันธุซึ่งมีลักษณะทางสายพันธุดุ
ราย  หรือสุนัขสายพันธุอ่ืนที่มีประวัติทํารายคน  ตองใสอุปกรณครอบปากและจับสายลากจูงหางจากตัวสุนัขไมเกิน
หาสิบเซนติเมตรตลอดเวลา 

ขอ 6 ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ 5 โดยไม
ปรากฏเจาของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน เมื่อพนกําหนดแลว 
ยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปนของเทศบาลตําบลที่วัง แตถาการกักสัตว
ไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร เจาพนักงานทองถ่ินจะจัดการขาย
หรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควรแกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาด
เมื่อไดหักคาใชจายในการขายทอดตลาดและคาเลี้ยงดูสัตวแลว ใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 

   ในกรณีท่ีมิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่ง  และเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเลี้ยงดูสัตวใหแกเทศบาลตําบล 
ที่วังตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย 
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   ในกรณีท่ีปรากฏวาสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน 
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได  

  ขอ 7 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ี
ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลที่วังใน
เรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

  ขอ 8 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษแหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

  ขอ 9 ใหนายกเทศมนตรีตําบลที่วังรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจออก
ขอบังคบั ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่  
 
     (ลงชื่อ) 
 
          (นายเชาวลิต  เจริญพงศ) 
      นายกเทศมนตรตีําบลที่วัง 

               
           เห็นชอบ 
 
(ลงชื่อ) 
  (นายทศพร  จันทรประวัติ) 
     นายอําเภอทุงสง ปฏิบัติราชการแทน      
      ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
  
 
  


