
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

พ.ศ. .... 
.                                        . 

หลักการ 

ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

เหตุผล 

 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทให้เหมาะสมกับสภาพการใช้
ประโยชน์ของพ้ืนที่ในชุมชนจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสัตว์เพ่ือประโยชน์      
ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  และสามารถป้องกันอันตรายจาก
เชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ สมควรก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



( ร่าง ) 
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเบิกไพร 
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

พ.ศ. …. 

.                                . 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๐ และมาตรา ๖๓  แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล          
พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕     
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เทศบาลต าบลเบิกไพรโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลเบิกไพรและผู้ว่าราชการ
จังหวัดราชบุรีจึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเบิกไพรควบคุมการเลี้ยงหรือ      
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. ….” 
 ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลเบิกไพร ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้         
โดยเปิดเผย ที่ส านักงานเทศบาลต าบลเบิกไพรแล้วเจ็ดวัน 
 ข้อ 3 ในบรรดาเทศบัญญัติ  
  “การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
  “การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่       
นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว์ 
  “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะ
อ่ืน ที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง 
  “เจ้าของสัตว์” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเป็นเจ้าของสัตว์นั้น รวมถึงผู้ครอบครองสัตว์   
นั้นด้วย 
  “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลเบิกไพร 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลเบิกไพร 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
 ข้อ 4 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่น หรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พ้ืนที่ในเขตอ านาจของราชการ   
ส่วนท้องถิ่นดังต่อไปนี้ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
  (1) ให้ พ้ืนที่ต่อไปนี้ เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภท        
โดยเด็ดขาด ดังนี้ 
   1.1) สถานที่ราชการในความดูแลของราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่  
     1.1.1) อาคารส านักงานเทศบาลต าบลเบิกไพรและบริเวณพ้ืนที่โดยรอบ 
ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต าบลเบิกไพร เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยช้าง ม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู 
สุนัข และแมว อย่างเด็ดขาด  
     1.1.2) อาคารส านักงานเทศบาลต าบลเบิกไพร (หลังเก่า) และบริเวณพ้ืนที่
โดยรอบ ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต าบลเบิกไพร เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยช้าง ม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน 
เป็ด ไก่ งู สุนัข และแมว อย่างเด็ดขาด 
 
 

1.1.3) ศูนย…์. 
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     1.1.3) ศูนย์จ าหน่ายสินค้าและสวนสาธารณะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต าบลเบิกไพร 
เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยช้าง ม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู สุนัข และแมว อย่างเด็ดขาด 
     1.1.4) ศูนย์กีฬาและนันทนาการเทศบาลต าบลเบิกไพร เป็นเขตห้ามเลี้ยง
หรือปล่อยช้าง ม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู สุนัข และแมว อย่างเด็ดขาดโดยรอบ 
     1.1.5) ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลเบิกไพร 
ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ต าบลเบิกไพร เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยช้าง ม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู 
สุนัข และแมว อย่างเด็ดขาด 
     1.1.6) ศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุต าบลเบิกไพร ตั้งอยู่     
หมู่ที่ 10 ต าบลเบิกไพร เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยช้าง ม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู สุนัข 
และแมว อย่างเด็ดขาด 
     1.1.7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหุบกระทิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ต าบลเบิกไพร 
     1.1.8) ศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง (วัดปลักแรด) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
ต าบลเบิกไพร เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยช้าง ม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู สุนัข และแมว  
อย่างเด็ดขาด 
      1 .1 .9 ) ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ ที่  1  ถึ งหมู่ที่  12  ต าบลเบิ กไพร           
(ทุกหมู่บ้าน) เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยช้าง ม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู สุนัข และแมว  
อย่างเด็ดขาด 
      1.1.10) สวนสาธารณะหมู่บ้านหัวสระ ตั้งอยู่หมู่ที่  5 ต าบลเบิกไพร     
เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยช้าง ม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู สุนัข และแมว อย่างเด็ดขาด 
   1.2) ถนนสาธารณะทุกสาย แม่น้ าและคลองสาธารณะทุกสาย เป็นเขตห้ามเลี้ยง
หรือปล่อยช้าง ม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู สุนัข และแมว อย่างเด็ดขาด 
   1.3) ตลาด เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยช้าง ม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน 
เป็ด ไก่ งู สุนัข และแมว อย่างเด็ดขาด 
  (2) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เกินจ านวนที่ก าหนด ดังนี้ 
   2.1) พ้ืนที่ในชุมชน ซึ่งการเลี้ยงสัตว์จะต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญต่อชุมชน   
เป็นเขตห้ามเลี้ยงสัตว์เกิน 50 ตัว 
   2.2) พ้ืนที่ห่างจากเขตชุมชนในระยะ 200 เมตร ถึง 999 เมตร ซึ่งการ      
เลี้ยงสัตว์จะต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญต่อชุมชน เป็นเขตห้ามเลี้ยงสัตว์เกิน 50 – 500 ตัว 
   2.3) พ้ืนที่ห่างจากเขตชุมชนในระยะ 1,000 เมตร การเลี้ยงสัตว์เกิน 500 ตัว
ขึ้นไป จะต้องไม่ก่อให้เกดิเหตุร าคาญต่อชุมชน 
  (3) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังนี้ 
   (3.1) บ้าน หรือที่อยู่อาศัยของเจ้าของสุนัข และแมว เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือ
ปล่อยสุนัข และแมว จะต้องด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการน าสุนัข และแมว ออกจากบ้าน
หรือที่อยู่อาศัยของเจ้าของ จะต้องมีการผูกเชือกหรืออุปกรณ์ควบคุมด้วย 
   (3.2) ในพ้ืนที่ห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ตามข้อ 4 (2) การเลี้ยงหรือปล่อยช้าง ม้า 
โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ และงู จะต้องมีการผูกเชือก หรืออุปกรณ์ควบคุม หรือคอกล้อมสัตว์  
ไว้ด้วย 
 

ข้อ 5 .... 
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 ข้อ 5 ในกรณีที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืน        
เทศบัญญัตินี้โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อย   
สามสิบวัน เมื่อพ้นก าหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพ่ือรับสัตว์คืน  ให้สัตว์นั้นตกเป็น
ของราชการส่วนท้องถิ่น แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืน หรือต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึง
ก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขาย
ทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 
 กรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่ราชการ   
ส่วนท้องถิ่นตามจ านวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 
 กรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อ
ประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 
 ข้อ 7 ผู้ ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษ     
ตามท่ีก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ข้อ 8 ให้นายกเทศมนตรีต าบลเบิกไพร  เป็นผู้ รักษาการให้ เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้              
และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 ประกาศ ณ วันที่………………....... 
 
 
     
         (นางศรีรัตน์  กลิ่นทอง) 
     ปลัดเทศบาลต าบลเบิกไพร ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                         นายกเทศมนตรีต าบลเบิกไพร 
 
 
 
 
 เห็นชอบ 
(ลงชื่อ) 
 (……..……………………….…………) 
 ผู้ว่าราชการจังหวัด………………… 


