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ประกอบเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลจันดี 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

 
หลักการ 

ก าหนดมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ในเขตเทศบาลต าบลจันดี เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนจากการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 

 
เหตุผล 

 โดยที่มาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ก าหนดไว้เพื่อประโยชน์ในการรักษา
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือป้องกันอันตรายและเชื้อโรคที่เกิด
จากสัตว์ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการก าหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของพ้ืนที่หรือ
ทั้งหมดของพ้ืนที่ในเขตอ านาจนั้น เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  

 เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลต าบลจันดียังมิได้ตราเทศบัญญัติดังกล่าวออกมาบังคับใช้ ประกอบกับภายใน
เขตท้องที่เทศบาลต าบลจันดีได้มีปัญหาเรื่องการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นจ านวนมาก  ดังนั้น เพ่ือก าหนด
มาตรการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ภายในพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลจันดี จึงอาศัยอ านาจตามความ
ในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และมาตรา 50(3) (4) มาตรา 60 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2596 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลจันดี 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 เพ่ือบังคับใช้ในเขตเทศบาลต าบลจันดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
               

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลจันดี 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 

 
  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลจันดี ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
ในเขตเทศบาลต าบลจันดี 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔9๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕      
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  บัญญัติให้กระท าได้
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลจันดี โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลจันดีและ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลจันดี เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์ พ.ศ. 2561” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลจันดี ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลจันดีแล้วเจ็ดวัน  

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน   
เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

หมวด 1 
บททั่วไป 

  ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลจันดี 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน

เจ้าหน้าที่ตามเทศบัญญัตินี้ 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่ งได้รับการแต่งตั้ งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
“ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วน

ท้องถิ่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535     
ในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลจันดี 

“สัตว์” หมายความว่าสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าหรือสัตว์ชนิดอื่นๆ 
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์หรือมีสัตว์เลี้ยงไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่ 

บ ารุงรักษา ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 
“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ หรือปล่อยให้อยู่นอกสถานที่

เลี้ยงสัตว์โดยปราศจากการควบคุม 
“เจ้าของสัตว์” หมายถึง ผู้ครอบครอง เลี้ยง ดูแล และผู้ควบคุมสัตว์ 
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืน

ที่มีการควบคุมของเจ้าของสัตว์ 



“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  

“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น 

“มูลฝอย” หมายความว่า เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติก ภาชนะ
ที่ใส่อาหาร  มูลสัตว์หรือ  ซากสัตว์  รวมถึงสิ่งอื่นใดท่ีเก็บกวาดจากถนน ตลาดที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืนจากชุมชน 

ข้อ ๕ ห้ามมิให้มีการเลี้ยงสัตว์ชนิดหรือประเภทเหล่านี้ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลจันดีโดยเด็ดขาด
ได้แก่ 

(๑) งูพิษและงูที่อาจเกิดอันตรายแก่คนและสัตว์เลี้ยง 
(๒) ปลาปิรันยา 
(๓) คางคกไฟ 
(๔) สัตว์ดุร้ายต่างๆ 
(๕) สัตว์มีพิษร้ายอ่ืนๆ 
(๖) สัตว์ต้องห้ามตามกฎหมายอื่นๆ 
(7) สัตว์อ่ืนๆ ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 

 ข้อ 6  ให้สัตว์ดังต่อไปนี้ เป็นสัตว์ที่ต้องมีการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตเทศบาลต าบล
จันดี 
  (1) ช้าง 
  (2) ม้า 
  (3) โค 
  (4) กระบือ 
  (5) แพะ 
  (6) แกะ 
  (7) ล่อ 
  (8) ลา 
  (9) สุกร 
  (10) สุนัข 
  (11) แมว 
  (12) ไก่ 
  (13) ห่าน 
 (14) นก 
 (15) สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้  
  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดประเภทและชนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยงเพ่ิมเติม 
ทั้งนี้ โดยอาจควบคุมการเลี้ยงสัตว์เฉพาะในเขตพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง หรือเต็มพ้ืนที่เทศบาลต าบลจันดี 
   ข้อ 7  ห้ามมิให้เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ประเภทตามข้อ 6 ในเขตพ้ืนที่หรือทางสาธารณะ           
ซึ่งเทศบาลต าบลจันดีรับผิดชอบดูแล 
   การเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ คือกรณีกระท าการเป็นประจ าอาจิณ หรือไม่สนใจ
ควบคุมดูแลสัตว์จนเข้าใจได้ว่ามีการใช้พ้ืนที่หรือทางสาธารณะเป็นที่เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 



ข้อ 8 เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ในเขตเทศบาลต าบลจันดี ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตามข้อ 6  โดยให้มี
มาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

 (1) ก าหนดจ านวน ประเภท และชนิดของสัตว์เลี้ยง 
 (2) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการท าทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว์ 
 (3) ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขการการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ 
ข้อ 9 นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
 (1) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของ

สัตว์ โดยมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ า
และก าจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 
   (2) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจ า
ไม่ปล่อยให้เป็นทีส่ะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 
                          (๓) เมื่อสัตว์ตายลง เจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพ่ือ
ป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็นเหตุให้
เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ า 
              (๔) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ 
              (๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์
โดยปราศจากการควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์และมี
ป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 
   (๖) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตราย ท าความเสียหายแก่ร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สิน 
หรือก่อเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

 (๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งของเทศบาลต าบลจันดี 

หมวด 2 
การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

  ข้อ ๑0 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ หรือห้ามเลี้ยง หรือปล่อย
สัตว์เฉพาะเขตควบคุมการปล่อยสัตว์ เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือเต็มพ้ืนที่เทศบาลต าบลจันดี 
  ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การปล่อยสัตว์เพ่ือการกุศลตามประเพณี 
 

  ข้อ ๑1 เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ และสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน มิให้ก่อเหตุร าคาญแก่ผู้อ่ืน 

  ข้อ ๑2 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น  พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข พบสัตว์ในที่หรือ
ทางสาธารณะ ซึ่งอยู่ภายในเขตเทศบาลต าบลจันดี หรือเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ โดยไม่ปรากฏเจ้าของ         
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจจับสัตว์และน าสัตว์ไปกักไว้ในที่ส าหรับ
สัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดไว้  เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน หรือกรณีสัตว์นั้นอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่น มีอ านาจท าลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควร 
  ในระหว่างการจับสัตว์ หากสัตว์วิ่งหนีเกิดอุบัติเหตุอ่ืนใด ท าให้สัตว์บาดเจ็บ  หากเป็นเหตุที่โดย
พฤติการณ์ต้องเกิดขึ้น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว  ทางเทศบาลต าบลจันดีจะไม่
รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น  



  กรณีตามวรรคสอง  ถ้าความเสียหายเกิดข้ึนต่อบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการกระท าดังกล่าวบุคคล
ที่สามย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ โดยเทศบาลต าบลจันดีจะพิจารณาไล่เบี้ยความผิดตามข้อเท็จจริง 

  ข้อ ๑3 เมื่อไดจ้ับสัตว์มากักไว้ตามความในข้อ ๑2 เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะปิดประกาศแจ้งให้เจ้าของ
ทราบและให้มารับสัตว์คืนไปภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้จับสัตว์มากักไว้ โดยประกาศไว้ที่ส านักงานเทศบาล
ต าบลจันดี หรือที่เปิดเผย เมื่อพ้นก าหนด ๓๐ วันแล้ว ไม่มีผู้ใดมาแสดงตัวเป็นเจ้าของสัตว์ ให้สัตว์นั้นตกเป็นของ
เทศบาลต าบลจันดี 

  ข้อ ๑4 กรณีท่ีกักสัตว์ไว้ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืน หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกิน
สมควร  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามสมควรแก่กรณี  ก่อนถึงก าหนด ๓๐ วันก็ได้ 
เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาด เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาด และค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้ว ให้
เก็บรักษาเงินนั้นไว้แทนตัวสัตว์ 
  กรณีสัตว์นั้นตาย หรือเจ็บป่วยหรือไม่สมควรจ าหน่ายต่อไป หรือเป็นโรคติดต่อที่อาจเป็นอันตรายแก่
สัตว์อ่ืน ๆ หรือเม่ือสัตวแพทย์ได้ตรวจสอบและให้ความเห็นเป็นลายลักษณะอักษรแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ
ท าลายได้ 

ในกรณีมิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายใน
ก าหนด ตามข้อ ๑3 เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ ให้แก่เทศบาลต าบลจันดี ตามจ านวนที่
จ่ายจริงด้วย 

ข้อ ๑5 หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  
กฎกระทรวง หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือค าสั่งของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้เจ้าของสัตว์
แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าเจ้าของสัตว์ไม่แก้ไขหรือถ้าการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์นั้นจะก่อให้เกิดหรือมี
เหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดเลี้ยง
สัตว์ทันทีเป็นการชั่วคราว  จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ 
  ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ก าหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งไว้ตาม
สมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีมีค าสั่งให้หยุดด าเนินการทันที 

ข้อ ๑6 กรณีการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ
ต่อผู้อ่ืน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือผู้ครอบครองสถานที่เลี้ ยงสัตว์ระงับ
เหตุร าคาญภายในเวลาอันควร  และถ้าเห็นสมควรจะให้กระท าโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุร าคาญนั้น หรือสมควรก าหนด
วิธีการเพ่ือป้องกันมิให้มีเหตุร าคาญเกิดข้ึนอีกในอนาคตให้ระบุไว้ในค าสั่งนั้น 

หมวด 3 
อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  ข้อ ๑7 เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข มีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือ 
หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 
 



 
 
 
 


