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หลักการ 

ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
 
 

เหตุผล 
 

 โดยที่มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ .ศ.๒๕๓๕ บัญญัติไว้ว่าเพ่ือประโยชน์ใน      
การรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือป้องกันอันตราย และ
เชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการก าหนด ให้ส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของพื้นที่หรือทั้งหมดของพ้ืนที่ในเขตอ านาจ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ทั้งนี ้เพ่ือให้การ
เลี้ยงสัตว์ของประชาชนเป็นไปตามสุขลักษณะ และป้องกันการเกิดโรคระบาดในพื้นที่ จึงอาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ ๒๕๓๕  และมาตรา ๕๐ (๓) (๔) มาตรา ๖๐            
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑3 )พ.ศ.๒๕52 ตราเทศบัญญัติเทศบาล
ต าบลปลายพระยา  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  เพ่ือบังคับใช้ในเขตเทศบาลต าบล          
ปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่   
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลปลายพระยา 
เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.2560 

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

โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติเทศบาลต าบลปลายพระยา ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยง 
หรือปล่อยสัตว์  
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล           พ.ศ. 
๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑3) พ.ศ.๒๕52 ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่2) พ.ศ.2550 เทศบาลต าบลปลายพระยา โดยความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลต าบลปลายพระยา และผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลปลายพระยา เรื่อง  การควบคุม     
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2560” 
 

  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลปลายพระยา ตั้งแตเ่มื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ที่ส านักงานเทศบาลต าบลปลายพระยา แล้วเจ็ดวัน 
 

ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว     
ในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
 

  ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้   
   “การเลี้ยงสัตว์”   หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
   “การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอก
สถานที่เลี้ยงสัตว์รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว์ 
               “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่        ใน
ลักษณะอ่ืนที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง 

“เจ้าของสัตว”์ หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายถึง สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ 

ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้ 
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลปลายพระยา 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง นายกเทศมนตรีต าบลปลายพระยา 

   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่ งได้รับการแต่งตั้ งจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

“ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง ข้าราชการหรือพนักงาน        
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามเทศบัญญัติ เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เฉพาะในเขตอ านาจของเทศบาลต าบล          
ปลายพระยา 
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ข้อ ๕  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ 

ประชาชนในท้องถิ่น หรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พื้นที่ในเขตเทศบาลต าบล         
ปลายพระยา เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังนี้ 

(1) มิให้ผู้ใดเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ประเภท สุนัข แมว ช้าง ม้า โค กระบือ แกะ แพะ สุกร  
เป็ด ไก ่ห่าน  ในเขตพ้ืนที่ถนนสาธารณะ  
            การเลี้ยงหรือปล่อยตามวรรคหนึ่งนั้น คือ กรณีกระท าการเป็นประจ าเป็นอาจิณ หรือไม่สนใจ
ควบคุมดูแลสัตว์จนเข้าใจได้ว่ามีการใช้พ้ืนที่ถนนสาธารณะเป็นที่เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  
  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดประเภท และชนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยงเพ่ิมเติม
จากที่ก าหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้ก็ได้  ทั้งนี้ โดยอาจควบคุมการเลี้ยงสัตว์เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือ
เต็มพ้ืนที่เทศบาลต าบลปลายพระยา 

 (2)  ให้พ้ืนที่ซึ่งอยู่นอกเขตพ้ืนที่ในข้อ (1) เป็นเขตพ้ืนที่ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ประเภท สุนัข 
แมว ช้าง ม้า โค กระบือ แกะ แพะ สุกร เป็ด ไก่ ห่าน ต้องอยู่ภายใต้มาตรการ ดังต่อไปนี้ 
              (๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิด
ของสัตว์ โดยมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศท่ีเพียงพอ มีระบบการ
ระบายน้ าและก าจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 
                   (๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็น
ประจ าไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 
                (๓) เมื่อสัตว์ตายลง เจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ
เพ่ือป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญจากกลิ่น ควัน และไม่
เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ า 
              (๔) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิด
จากสัตว์ 
              (๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยง
สัตว์โดยปราศจากการควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัว
สัตว์และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 
   (๖) ไม่น าสัตว์เลี้ยงออกมานอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน เว้นแต่เฉพาะเพ่ือการ
เคลื่อนย้ายสัตว์ และได้ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
   (๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิด
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
   (๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งของเทศบาลต าบลปลายพระยา 
  ข้อ 6 ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตราย แก่สุขภาพของ
บุคคลทั่วไป ให้เจ้าของสัตว์ แยก กักสัตว์นั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้เจ้ าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ได้รับการแต่งตั้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขทราบ รวมถึงต้องแจ้งให้สัตว์แพทย์ของหน่วยงานราชการ
ทราบ  และต้องปฏิบัติตามค าแนะน าโดยเคร่งครัด 
 

  ข้อ 7 เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ และสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน มิให้ก่อเหตุร าคาญ   
แก่ผู้อื่น 
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  ข้อ 8 ในกรณีที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือผู้ ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น          
หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข พบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งอยู่ภายในเขตเทศบาลต าบลปลายพระยา หรือ
เขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมายจาก     
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีอ านาจจับสัตว์และน าสัตว์ไปกักไว้ในที่ส าหรับสัตว์ที่         
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดไว้  เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน หรือกรณีสัตว์นั้นอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน        
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจท าลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควร 
  ในระหว่างการจับสัตว์ หากสัตว์วิ่งหนีเกิดอุบัติเหตุอื่นใด ท าให้สัตว์บาดเจ็บ  หากเป็นเหตุที่โดย
พฤติการณ์ต้องเกิดขึ้น ทางเทศบาลต าบลปลายพระยา จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น  
  ข้อ 9 เมื่อได้จับสัตว์มากักไว้ตามความในข้อ 8 เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะปิดประกาศแจ้ง        ให้
เจ้าของทราบและให้มารับสัตว์คืนไปภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้จับสัตว์มากักไว้ โดยประกาศไว้          ที่
ส านักงานเทศบาลต าบลปลายพระยา หรือที่เปิดเผย เมื่อพ้นก าหนด ๓๐ วันแล้ว หากไม่มีผู้ใดมาแสดงตัว        
เป็นเจ้าของสัตว์ให้สัตว์นั้นตกเป็นของเทศบาลต าบลปลายพระยา 
  ข้อ 10 กรณีที่กักสัตว์ไว้ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืน หรือต้องเสียค่าใช้จ่าย
เกินสมควร  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือหรือจ าหน่าย ก่อนถึงก าหนด ๓๐ วันก็ได้ เงินที่ได้จาก     
การขาย เมื่อได้หักค่าใช้จ่าย และค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้ว ให้เก็บรักษาเงินนั้นไว้แทนตัวสัตว์ 
  กรณีสัตว์นั้นตาย หรือเจ็บป่วยหรือไม่สมควรจ าหน่ายต่อไป หรือเป็นโรคติดต่อที่อาจเป็น
อันตรายแก่สัตว์อ่ืน ๆ หรือเมื่อสัตว์แพทย์ได้ตรวจสอบและให้ความเห็นเป็นลายลักษณะอักษรแล้ว เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจท าลายได้ 
  ในกรณีมิได้มีการขายหรือจ าหน่ายตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายใน
ก าหนด ตามข้อ 9 เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ ให้แก่เทศบาลต าบลปลายพระยา 
ตามจ านวนที่จ่ายจริงด้วย 
  ข้อ ๑1 หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  
กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือค าสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้
เจ้าของสัตว์แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าเจ้าของสัตว์ไม่แก้ไขหรือถ้าการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์นั้น
จะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
จะสั่งให้ผู้นั้นหยุดเลี้ยงสัตว์ทันทีเป็นการชั่วคราว  จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่า ปราศจาก
อันตรายแล้วก็ได้ 
  ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ก าหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่ง      
ไว้ตามสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีมีค าสั่งให้หยุดด าเนินการทันที 
  ข้อ ๑2 กรณีการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน
ร าคาญต่อผู้อ่ืน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจออกค าสั่ง    
เป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือผู้ครอบครองสถานที่เลี้ยงสัตว์ระงับเหตุร าคาญภายในเวลาอันควร  และ          
ถ้าเห็นสมควรจะให้กระท าโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุร าคาญนั้น หรือสมควรก าหนดวิธีการเพ่ือป้องกันมิให้มีเหตุ
ร าคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตให้ระบุไว้ในค าสั่งนั้น 
  ข้อ ๑3 เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือ 
หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 
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(๒) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการ

เพ่ือตรวจสอบ หรือควบคุมเพ่ือให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริง
หรือเรียกหนังสือ หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น 

(๓) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพ่ือประโยชน์
ในการด าเนินคดีหรือเพ่ือน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 

(๔) เก็บหรือน าสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าไม่ถูกสุขลักษณะ หรืออาจก่อให้เกิดเหตุ
ร าคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เป็นปริมาณพอสมควร  เพ่ือเป็นตัวอย่างในการ
ตรวจสอบความจ าเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา 

 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ปฏิบัติ 
หน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลปลายพระยา ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได้ 

ข้อ 14 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือ 
เป็นไปตามบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

ข้อ 15 กรณีที่มิได้ก าหนดไว้ตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.2535 รวมถึงที่แก้ไขเพ่ิมเติม และให้รวมถึง กฎ ระเบียบ ค าสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวด้วย 

ข้อ 16 ให้นายกเทศมนตรีต าบลปลายพระยา เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และ 
ให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ และก าหนดหลักเกณฑ์ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  

 
ประกาศ  ณ  วันที่  5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 
 
 

 
(นายจเร  ปานจีน) 

 นายกเทศมนตรีต าบลปลายพระยา      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


