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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

พ.ศ. 2562 
…………………………………………………………. 

หลักการ 
ให้มีเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

เหตุผล 
 

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทให้เหมาะสมกับสภาพการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ใน
ชุมชนจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสัตว์เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ ารงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ สมควร
ก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลกะปาง 
เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสตัว ์

พ.ศ.2562 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมเทศบาล
ต าบลกะปาง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลกะปาง  และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงตรา
เทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลกะปาง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์        
พ.ศ. 2562 ” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลกะปาง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ที่
ส านักงานเทศบาลต าบลกะปาง แล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์รวมทั้ง

การสละการครอบครองสัตว์ 
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืนที่ใช้ในการ

ควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง 
“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลกะปาง  
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลกะปาง  
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
ข้อ ๔ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น

หรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พ้ืนที่ในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่น เป็นเขตควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังนี้ 

(1) ช้าง 
(2) ม้า 
(3) โค 
(4) กระบือ 
(5) สุกร 
(6) แพะ 
(7) แกะ 
(8) ห่าน 
(9) เป็ด 

(10) ไก ่
(11) สุนัข 
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(12) แมว 
(13) นก 
(14) สัตว์มีพิษและสัตว์ดุร้ายต่างๆ 
(15) สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่า ไม ้
(16) สัตว์ที่เป็นพาหะน าโรคหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือเป็นอันตราย ต่อประชาชน

ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดประเภทและชนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยงเพ่ิมเติม ทั้งนี้ โดยอาจ

ควบคุมการเลี้ยงเฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่งหรือเต็มพ้ืนที่เทศบาลต าบลกะปาง 
ข้อ 5 ห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตามข้อ 4 ในที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลต าบล     

กะปางโดยเด็ดขาด 
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การเลี้ยงสัตว์ดังต่อไปนี้ 

(1) เพ่ือการรักษาโรคเจ็บป่วยหรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคของสัตว์ 
(2) เพ่ือกิจกรรมใดๆที่เทศบาลต าบลกะปาง ประกาศก าหนดพ้ืนที่ส่วนหนึ่งส่วนใดให้เลี้ยงโดยมี

การก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนเป็นการเฉพาะ 
(3) เพ่ือการย้ายถิ่นที่อยู่ของเจ้าของสัตว์ 

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การปล่อยสัตว์เพ่ือการกุศลหรือจารีตประเพณีโดยได้รับอนุญาตจาก
เทศบาลต าบลกะปาง หรือเพ่ือในพระราชพิธีกรรมทางศาสนาตามประกาศของทางราชการ 

ข้อ 6 เ พ่ือประโยชน์ในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตเทศบาลต าบลกะปาง   ให้
นายกเทศมนตรีต าบลกะปางมีอ านาจประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตามข้อ 4 
โดยให้มีมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด 

(1) ก าหนดจ านวน ประเภท และชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง 
(2) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการท าทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว์ 
(3) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์ตามข้อ 4  

 ข้อ 7 นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสัตว์และมี

ขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ าที่ถูก
สุขลักษณะ และมีระบบบ าบัดของเสียที่เกิดข้ึนอย่างถูกสุขลักษณะ 

(2) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดเสมอ 
(3) ก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ 
(4) จัดให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพ่ือป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คนโดยสัตวแพทย์ 
(5) ให้เลี้ยงภายในสถานที่ของตน 
(6) ไมเ่ลี้ยงสัตว์ในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดห้ามไว้ 
(7) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้ง

ข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งเทศบาลต าบลกะปาง 
ข้อ 8 ในกรณีที่มีเหตุชวนสงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของบุคคลทั่วไปให้

เจ้าของสัตว์แยกกักสัตว์นั้นไว้ต่างหาก และเจ้งให้เจ้าที่ผู้รับผิดชอบของส านักงานเทศบาลต าบลกะปาง หรือ
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุ่งสงทราบ และต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือสัตวแพทย์ 

ข้อ 9 เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ของตนไม่ให้ก่อให้เกิดอันตราย หรือก่อเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น 
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ข้อ 10 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ โดยไม่
ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน  โดยประกาศให้
เจ้าของสัตว์ทราบ ณ ที่ท าการเทศบาลต าบลกะปาง  เมื่อพ้นก าหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็น
เจ้าของเพ่ือรับสัตว์คืนให้สัตว์นั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์
นั้นหรือสัตว์อ่ืนหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตาม
ควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขาย
หรือขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 

ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช่จ่าย ส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น
ตามจ านวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 

ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 

ข้อ 11 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 44 
วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลกะปางในเรื่องใดหรือทุก
เรื่องก็ได ้

ข้อ 12 ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ใน
บทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ 13 ให้นายกเทศมนตรีต าบลกะปาง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

 
 

(ลงชื่อ)      นายทรงยศ  กรุณา 
                                                 (นายทรงยศ  กรุณา) 

                                                                                  นายกเทศมนตรีต าบลกะปาง 
 

          เห็นชอบ 

(ลงนาม)  นายจิรโรจน์  ส าแดง 

 (นายจิรโรจน์  ส าแดง) 
               นายอ าเภอทุ่งสง 
 
 


