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หลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญตัิเทศบาลต าบลเวียงคุก 

เร่ือง   การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2558 
 

 
 
 
 

หลักการ 
ปรับปรุงแก้ไขให้มเีทศบัญญัติ ว่าด้วย การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

 
 
 
 

เหตุผล 
เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือ

เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ในเขตเทศบาลต าบลเวียงคุก ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข        
พ.ศ. 2535 ให้กระท าได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัต ิ จึงตราเทศบัญญัตนิี้ 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียงคุก 
เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2558 

 
  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติ ว่าด้วย การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62  และมาตรา 63  แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.2552 ประกอบมาตรา 29 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 เทศบาลต าบลเวียงคุก โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลเวียงคุก 
และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  

 
  ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “ เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียงคุก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2558 ” 
 

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลเวียงคุก  ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่
ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงคุกแล้วเจ็ดวัน 
 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(๑) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียงคุก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2543 
บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่ง

ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
 
  ข้อ 4 ในเทศบัญญัตนิี้ 

“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอกสถานที่

เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว์ 
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืนที่

ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง 
“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน

สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศบัญญัติต าบลเวียงคุก 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่า 

การกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
 
  ข้อ 5 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนใน
ท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์   ให้พ้ืนที่ในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลเวียงคุกเป็น        
เขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ดังนี้   
   (1) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ประเภท ช้าง ม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ 
สุนัข โดยเด็ดขาด 
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1.1) ที่หรือทางสาธารณะใช้ประโยชน์ในการสัญจร 
1.2) สวนสาธารณะ 
1.3) ห้วย หนอง คลอง และบึงสาธารณะ 
1.4) ที่พักอาศัยในเขตชุมชน  (ยกเว้นสัตว์ประเภทสุนัข) 

  (2) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ เกินจ านวนที่ก าหนดดังนี้ 
2.1) ที่พักอาศัยในเขตชุมชน เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ประเภท สุนัข เกินจ านวน 

๕ ตัว 
2.2) สถานที่ทางศาสนา  เช่น วัด วิหาร คริสตจักร มัสยิด  ที่ธรณีสงฆ์หรือที่ปฏิบัติธรรม 

เป็นตัน  เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ประเภท สุนัข เกินจ านวน ๑๐ ตัว 
  (3) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตท่ีการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

3.1) สถานที่ของเอกชน (นอกเขตชุมชน)  เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อย ม้า โค กระบือ 
สุกร แพะ แกะ สุนัข  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 6  

3.2) สถานที่ทางศาสนา  เช่น วัด วิหาร คริสตจักร มัสยิด  ที่ธรณีสงฆ์หรือที่ปฏิบัติธรรม 
เป็นตัน  เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ประเภท สุนัข ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 6  

ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับการเลี้ยงสัตว์ของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายแก่
สุขภาพ   และไม่ให้ใช้บังคับในกรณีการปล่อยสัตว์เพ่ือการกุศลตามประเพณี หรือการเลี้ยงและการปล่อยสัตว์ของ    
ทางราชการ  

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกประกาศก าหนดประเภทและชนิดของสัตว์ที่ต้องควบคุมการ
เลี้ยงสัตว์เพ่ิมเติม  และอาจก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิด
โดยเด็ดขาด หรือเขตห้ามเลี้ยงสัตว์ และปล่อยสัตว์บางชนิดเกินกว่าจานวนที่ก าหนดหรือเขตให้เลี้ยงสัตว์หรือปล่อย
สัตว์บางชนิดโดยต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 

ข้อ ๖. นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
(1) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสัตว์  และมี

ขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้า และมี
ระบบบาบัดน้าเสียอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  

(2) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ  
(3) ก าจัดซากสัตว์ และมูลสัตว์ให้ถูกหลักสุขาภิบาล  
(4) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพ่ือป้องกนัโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คนโดยสัตวแพทย์  
(5) ให้เลี้ยงสัตว์ในสถานที่ของตน 
(๖) ให้แจ้งการเลี้ยงสัตว์ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
(๗) ไม่ให้เลี้ยงสัตว์ในสถานที่ที่นายกเทศมนตรีต าบลเวียงคุกก าหนดห้ามเลี้ยง  

 
   ข้อ ๗ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ 5 โดยไม่
ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้นก าหนดแล้วยัง
ไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพ่ือรับสัตว์คืนให้สัตว์นั้นตกเป็นของเทศบาลต าบลเวียงคุก แต่ถ้าการกักสัตว์
ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืนหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขาย
หรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาด
เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 
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   ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่ เทศบาลต าบล  
เวียงคุก ตามจ านวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 
   ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 
 
  ข้อ ๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 
44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลเวียงคุกในเรื่องใดหรือ
ทุกเรื่องก็ได ้ 
 
  ข้อ ๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 
  ข้อ 10 ให้นายกเทศมนตรีต าบลเวียงคุก เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
 
   ประกาศ    ณ     วันที่   1   ธันวาคม    พ.ศ.2558  
 
 
         (ลงชื่อ)           นายนิกร   วงค์ภูมี 
               (นายนิกร   วงค์ภูมี) 
      นายกเทศมนตรีต าบลเวียงคุก 
 
 
 

                      เห็นชอบ 
 

(ลงชื่อ)              นายโสภณ    ห่วงญาต ิ
                (นายโสภณ    ห่วงญาติ) 
                        นายอ าเภอเมืองหนองคาย  ปฏิบัติราชการแทน 
                                        ผูว้่าราชการจังหวัดหนองคาย 

 
 


