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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติต าบลกุดสิม 

เร่ือง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.2564 
     

 
 
 

หลักการ 
ให้มีเทศบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

 
 
 

เหตุผล 
  เน่ืองจากเทศบาลต าบลกุดสิมยังไม่มีเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์ในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ที่ อยู่ในพื้นที่ต าบลกุดสิมเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการ
ด าเนินการในปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนใน
ท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ในเขต เทศบาลต าบลกุดสิม จึงจ าเป็นต้องตราเทศ
บัญญัติน้ี 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลกุดสิม 

เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2564 
     

 
  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เทศบาลต าบลกุดสิม โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลกุดสิม และผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงตราเทศ
บัญญัติไว้ดังต่อไปน้ี 

  ข้อ ๑ เทศบัญญัติน้ีเรียกว่า“เทศบัญญัติเทศบาลต าบลกุดสิม เร่ือง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์ พ.ศ.2564” 

  ข้อ ๒ เทศบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลกุดสิม เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลกุดสิม แล้วเจ็ดวัน 

  ข้อ 3 ในเทศบัญญัติน้ี 
  “การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่บ ารุงรักษา 
ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 
  “การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยง
สัตว์ หรือปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์โดยปราศจากการควบคุม  
  “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอื่นที่ใช้
ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง 
  “เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
  “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลกุดสิม 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 

  ข้อ 4 เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน
ในท้องถิ่น หรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พื้นที่ในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลกุดสิมเป็น
เขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังน้ี 
  (1) ให้พื้นที่ต่อไปน้ีเป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ประเภท ช้าง ม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ 
สุนัข แมว ห่าน เป็ด ไก่ นก กระต่าย โดยเด็ดขาด 
       (๑.๑)  ถนนสาธารณะและบริเวณทางเท้าทั้งสองข้างถนน ในเขตเทศบาลต าบลกุดสิม     
สายเขาวง – นาคู  
       (๑.๒)  บริเวณเขตสถานที่ราชการในเขตเทศบาลต าบลกุดสิม 
       (๑.๓)  บริเวณแหล่งน้ าสาธารณะบริเวณอ่างเก็บน้ าห้วยสายนาเวียง และแหล่งน้ าตาม
ธรรมชาติในเขตเทศบาลต าบลกุดสิม บริเวณอ่างหนองนกเป้า หนองกุง หนองโสน หนองหิน  
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       (1.4) ที่สาธารณะประโยชน์อื่นๆ เช่น สวนสาธารณะ สุสานหรือฌาปนสถาน ที่สาธารณะ
ประจ าหมู่บ้าน  
  (2) ให้พื้นที่ต่อไปน้ีเป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหน่ึง
ดังน้ี 
      (2.๑) เจ้าของสัตว์ จะต้องจัดให้มีมาตรการในการป้องกัน และควบคุมมิให้เกิดเหตุร าคาญ
ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 อันเกิดจากการเลี้ยงหรือการปล่อยที่ ท าให้มีผลกระทบ หรืออาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
      (2.๒) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภท และชนิดของ
สัตว์และมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบาย
น้ าและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ 
      (2.3) ต้องรักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ 
      (2.4) กรณีสัตว์ที่เลี้ยงตาย ต้องก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ  
      (2.5) ต้องจัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์เพื่อป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คน
โดยสัตวแพทย์ 
      (2.6) ต้องเลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน และต้องควบคุมดูแลไม่ให้สัตว์เลี้ยงออกไปท า
ความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินหรือท าความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อื่น 
      (2.7) สัตว์ที่ถูกก าหนดให้ต้องขึ้นทะเบียน หรือมีกฎหมายอื่นใดก าหนดให้ต้องด าเนินการเพื่อ
ควบคุมสัตว์ดังกล่าว ผู้เลี้ยงสัตว์น้ันๆ จะต้องด าเนินการขึ้นทะเบียนหรือต้องด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดให้
ถูกต้อง ในกรณีที่ ต้องมีเคร่ืองหมายสัญลักษณ์ติดที่ ตัวสัตว์ น้ัน เจ้าของสัตว์น้ันๆ จะต้องจัดหาและจัดให้มี
เคร่ืองหมายสัญลักษณ์ติดที่ตัวสัตว์น้ันตลอดเวลาด้วย 

  ข้อ 5 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ  4 โดย
ไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้นก าหนด
แล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืนให้สัตว์น้ันตกเป็นของเทศบาลต าบลกุดสิมแต่ถ้า
การกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์น้ันหรือสัตว์อื่นหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์น้ันตามควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้  เงินที่ได้จากการขาย
หรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 
 ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหน่ึงและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่เทศบาลต าบลกุดสิม
ตามจ านวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบน้ันเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 

  ข้อ 6 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งต้ังพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม  
มาตรา ๔๔ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลกุดสิมใน
เรื่องใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 
  ข้อ 7 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติน้ีต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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