
 

 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
พ.ศ. .... 

---------------------------------------------------------------------- 
หลักการ 

ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
 
 

เหตุผล 
 

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทให้เหมาะสมกับสภาพการใช้
ประโยชน์ของพ้ืนที่ในชุมชนจะสามารถป้อง กันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อน ร าคาญจากสัตว์เพื่อประโยชน์ใน
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( ร่าง ) 
 

เทศบัญญัตเิทศบาลต าบลดอนทราย 
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว ์

พ.ศ. …. 
 
  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลดอนทรายว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.
๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม เทศบาลต าบลดอนทรายโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล ต าบลดอนทรายและผู้ว่าราชการจังหวัด
พัทลุงจึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปน้ี  
  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติ ต าบลดอนทราย ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
พ.ศ.….” 
  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล ต าบลดอนทราย  ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ที่ส านักงานเทศบาลต าบลดอนทรายแล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ 3 ในเทศบัญญัตินี้ 
  “การเลี้ยงสัตว”์ หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
  “การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัต ว์ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอกสถานที่
เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว ์
  “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอื่นที่
ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง 
  “เจ้าของสัตว์” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเป็นเจ้าของสัตว์นั้นรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์นั้นด้วย 
  “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลดอนทราย 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรตี าบลดอนทราย 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ข้อ 4 เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภ าวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ ด ารงชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค ที่เกิดจากสัตว์ ให้พื้นที่ในเข ตอ านาจของราชการ    
ส่วนท้องถิ่นดังตอ่ไปน้ี เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

(๑) ใหพื้นที่ตอไปน้ีเป นเขตหามเลี้ยงหรือปล อยสัตวบางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด 
ดังนี ้

(๑.๑) สถานที่ราชการในเขต เทศบาลต าบลดอนทราย เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยชาง มา โค 
กระบือ สุกร แพะ แกะ สุนัข และแมว โดยเด็ดขาด 

(๑.๒) ที่หรือทางสาธารณะเป นเขตหามเลี้ยงหรือปล อยชาง มา โค กระบือ  สุกร แพะ แกะ 
สุนัข และแมว โดยเด็ดขาดโดยเด็ดขาด 
  (2) ให้พื้นที่ นอกจากพื้นที่ตาม ข้อ 4 (1)  เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อย สัตว์ เกินจ านวนที่
ก าหนด ดังนี ้
  (2.1) ให้พื้นที่ เป็นเขตห้ ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขหรือแมว  เกินจ านวน 2 ตัว ต่อขนาดของ
พื้นทีไ่มเกิน 5๐ ตารางวา 



 

 

  (2.2) ให้พื้นที่ เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขหรือแมว  เกินจ านวน 3 ตัว ต่อขนาดของ
พื้นที่ไมเกิน 10๐ ตารางวา 
  (2.3) ให้พื้นที่เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขหรือแมว  เกินจ านวน 5 ตัว ต่อขนาดของ
พื้นทีเ่กิน 10๐ ตารางวาขึ้นไป 
  (2.4) ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกประกาศก าหนดจ านวน  ประเภท หลักเกณฑ์ 
วิธีการ  ชนิด เง่ือนไข และพื้นที่เขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์อ่ืนนอกจากสุนัขและแมว 

(3) ใหพื้นที่ตอไปน้ีเปนเขตที่การเลี้ยงหรือปล อยสัตวตองอยูภายใตมาตรการอย างใดอย าง
หนึ่ง ดังนี ้
  (3.1) ให้พื้นที่ในเขตเทศบาลต าบลดอนทรายทั้งหมดเป็ นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และ
แมวต้องอยู่ภายใต้มาตรการ ดังนี ้
   (3.1.1) การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว 
   (1) ให้เจ้าของสุนัขแ ละแมวด าเนินการขึ้นทะเบียนสุนัข และแมวทุกตัวที่อยู่ใน
ครอบครองต่อเทศบาลต าบลดอนทรายและรับบัตรประจ าตัวสุนัข  และแมวหรือสัญลักษณ์หรือวิธีการอื่นใด
ตามแบบที่เทศบาลต าบลดอนทรายก าหนด 
   (2) หากเจ้าของสุนัขและแมวต้องการมอบ  สละการครอบครอง   หรือเปลี่ยนแปลง
สิทธิการเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอื่น ต้องแจ้งต่อเทศบาลต าบลดอนทราย  ภายใน  15 วัน 
   (3) ในกรณีสุนัขและแมวเกิดใหม่ ให้เจ้าของสุนัขและแมวด าเนินการขึ้นทะเบียน
ภายใน  15 วันและสุนัขและแมวนั้นได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 
   (4) กรณีที่เจ้าของน าสุนัขและแมวที่อยู่ในครอบครองย้ายออกนอกเขตเทศบาล
ต าบลดอนทรายโดยถาวร  หรือสุนัขและแมวที่อยู่ในครอบครองตาย  เจ้าของสุนัข  และแมวต้องด าเนินการ
แจ้งให้เทศบาลต าบลดอนทรายทราบภายใน 15 วัน 
   (3.1.2) การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
   (1) เจ้าของสุนัข  และแมว ต้องจัดการให้สุนัขและแมวทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีนจาก 
สัตวแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ โดยการฉีด
วัคซีนครั้งแรกเมื่อสุนัข  และแมวนั้นมีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือน และได้รับการฉีดวัค ซีนครั้ง
ต่อไปตามระยะเวลาที่ก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 
   (2) หากเจ้าของสุนัข และแมวพบเห็นอาการ  หรือสงสัยว่าสุนัข  และแมวใน
ครอบครองมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้กักสุนัข  หรือแมวไว้ และแจ้งต่อเทศบาลต าบลดอนทรายภายในยี่สิบ
สี่ชั่วโมงเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมโรค 
   (3) ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตามประกาศเขตก าหนดโรค
ระบาดช่ัวคราว  ให้เจ้าของสุนัข  และแมวท าการควบคุมสุนัข  และแมว ณ สถานที่เลี้ยง จนกว่าจะสิ้น
ระยะเวลาตามประกาศ 
   (3 .1.3) การควบคุมด้านสุขลักษณ ะสถานที่เลี้ยง ให้เจ้าของสุนัข และแมว
ด าเนนิการดังนี ้
   (1) จัดสถานที่เลี้ยงสุนัข  และแมวให้เหมาะสมและดูแลสถานที่เลี้ยงให้สะอาดถูก
สุขลักษณะอยู่เสมอ 
   (2) ควบคุมดูแลสุนัข  และแมวมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่
อาศัยใกล้เคียง 
   (3.1.4) การควบคุมเมื่อน าสุนัข  และแมวออกนอกสถานที่ เลี้ยงสัตว์ ให้เจ้าของสุนัข
และแมวด าเนินการ  ดังนี ้



 

 

   (1) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข  เมื่อน าสุนัข  และแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์  ให้เจ้าของสุนัข  และแมวพกบัตร  หรือติด
เครื่องหมายประจ าตัวสุนัข  และแมว  และต้องมีกา รการควบคุมดูแลมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือเป็น
อันตรายต่อบุคคลอื่น 
   (2) ต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิดจากสุนัข  และแมวในสถานที่หรือทาง
สาธารณะ  หรือสถานที่อื่นใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันท ี

 (3.๒) พื้นที่เทศบาลต าบลดอนทรายเปนเขตที่การเลี้ยงหรือปลอยโคกระบือ สุกร แกะ 
แพะ ตองด าเนินการ ดังนี้ 

(3.๒.๑) จัดใหมีสถานที่เลี้ยงสัตว ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก ประเภทและ
ชนิดของสัตว มีแสงสว างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบ บระบายน้ า  และการก าจัดสิ่งปฏิกูลให ถูก
สุขลักษณะ 

(3.๒.๒) สถานที่เลี้ยงสัตว ใหสะอา ดอยู เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให ถูกสุขลักษณะเป
นประจ าไมปลอยใหเปนที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผูที่อยบูริเวณใกลเคียง 

(3.๒.๓) เมื่อสัตวตายลงเจาของสัตวจะตองก าจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ
เพื่อปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธแุมลงหรือสัตวน าโรค 

(3.๒.๔) ใหเลี้ยงสัตวภายในสถานที่เลี้ยงสัตว ของตน ไม ปลอยใหสัตวอยูนอกสถานที่
เลี้ยงสัตวโดยปราศจากการควบคุม 

(3.๒.๕) ควบคุมดูแลสัตว ของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุร าคาญแก ผูอื่นไมกอใหเกิด
มลพิษตอสิ่งแวดลอม 

ข้อ ๕ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพ บสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืน          
เทศบัญญัตินี้ โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงา นท้องถิ่นมี อ านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลา อย่างน้อย
สามสิบวัน เมื่อพ้นก าหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพ่ือรับสัตว์คืนให้สัตว์นั้นตกเป็นของ
ราชการส่วนท้องถิ่น แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์น้ันหรือสัตว์อื่นหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกิน
สมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณี 

ก่อนถึงก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หกัค่าใช้จ่ายใน
การขายหรือขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 

กรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าขอ งสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย ส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่ราชก ารส่วน
ท้องถิ่นตามจ านวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 

กรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบน้ันเ ป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่ อ
ประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได ้

ข้อ ๖ ผู้ใดฝ่าฝืน ค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ ปฏิบัติตามเทศบัญญัติ นี้ต้องระวาง โทษตามที่
ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีต าบลดอนทรายเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ ณ วันที่………………....... 

 
      (ลงชื่อ) 
       (นายศุภพงศ์   ทองศรีนุ่น) 
            นายกเทศมนตรีต าบลดอนทราย 



 

 

 
         เห็นชอบ 
 
(ลงชื่อ) 
        (.............................................) 

         ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 


