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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน 

เร่ือง การควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2540 

…………………… 

หลักการ 

  ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน ว่าด้วย การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ 

 

เหตุผล 

  โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดเขตควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ เพื่อประโยชน์ในการรักษา
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อป้องกันอันตรายจากเช้ือโรคท่ี
เกิดจากสัตว์ ตลอดจนก าหนดมาตรการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวตามมาตรา 
29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติม โดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2510 บัญญัติให้
ตราเป็นเทศบัญญัติ จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน 
เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

พ.ศ. 2540 
……………………… 

    โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน ว่าด้วยการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อย
สัตว์ 
    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติม 
โดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2510  ประกอบกับมาตรา 29  แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลเมืองล าพูน โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
เมืองล าพูน และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
    ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองล าพูน เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อย
สัตว์ พ.ศ. 2540” 
    ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองล าพูน เมื่อได้ประกาศโดยเปิดเผยท่ีส านักงาน
เทศบาลเมืองล าพูนแล้ว 7 วัน 
    ข้อ 3 นับแต่วันท่ีเทศบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นต้นไป ให้ยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองล าพูน 
เรื่อง ควบคุมสัตว์ซึ่งเป็นเหตุร าคาญและอาจเป็นอันตรายแก่ประชาชน พ.ศ. 2486 
    บรรดาข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้วในเทศ
บัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
    ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
          “การเล้ียงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่ บ ารุง ตลอดจน
ให้อาหารเป็นอาจิณ 
          “การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์หรือปล่อยให้อยู่นอกสถานท่ี
เล้ียงสัตว์โดยปราศจากการควบคุม 
          “เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
          “สถานท่ีเล้ียงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ท่ีขังสัตว์ หรือท่ีเล้ียงสัตว์ 
          “ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 
          “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 
          “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่ง  ได้รับการแต่งต้ังจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535          
  “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัตินี้ 

     ข้อ 5 เทศบัญญัตินี้ไม่ใช่บังคับแก่ 



 

 

(1) การเล้ียงและปล่อยสัตว์ของทางราชการ 
(2) การเล้ียงสัตว์ของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

    ข้อ 6 ให้เทศบาลเมืองล าพูน เป็นเขตควบคุมการเล้ียงสัตว์ ดังต่อไปนี้ 
(1) ช้าง 
(2) ม้า 
(3) โค 
(4) กระบือ 
(5) สุกร 
(6) แพะ 
(7) แกะ 
(8) กวาง 
(9) ห่าน 
(10) เป็ด 
(11)  ไก่ 
(12)  สุนัข 
(13)  แมว 
(14)  งู 
(15) จระเข้ 

    ให้นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน มีอ าอาจก าหนดประเภทและชนิดของสัตว์ท่ีต้องควบคุมการเล้ียง
เพิ่มเติม ท้ังนี้ โดยอาจควบคุมการเล้ียงเฉพาะในเขตท้องท่ีใดท้องท่ีหนึ่งหรือเต็มพื้นท่ีเทศบาลเมืองล าพูน 
    ข้อ 7 นอกจากการเล้ียงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) จัดให้มีสถานท่ีเล้ียงสัตว์ท่ีมั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสัตว์ 
และขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศท่ีเพียงพอ มี
ระบบการระบายน้ าและส่ิงโสโครกท่ีถูกสุขลักษณะ 

(2) รักษาสถานท่ีเล้ียงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ 
(3) ก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ 
(4) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์เพื่อป้องกัน โรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คนโดย      

สัตวแพทย์ 
(5)   ให้เล้ียงสัตว์ภายในสถานท่ีของตน 
(6)   ไม่เล้ียงสัตว์ในสถานท่ีท่ีนายกเทศมนตรีเมืองล าพูนก าหนด 

    ข้อ 8 ในกรณีท่ีมีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์ท่ีเล้ียงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของบุคคล
ท่ัวไป ให้เจ้าของสัตว์แยกกักสัตว์นั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้สัตว์แพทย์ของเทศบาลเมืองล าพูนทราบ และต้อง
ปฏิบัติตามค าแนะน าของสัตวแพทย์ 



 

 

    ข้อ 9 ให้นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน มีอ านาจก าหนดเขตควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ หรือห้าม
เล้ียงสัตว์เฉพาะในเขตท้องท่ีใดท้องท่ีหนึ่งหรือเต็มพื้นท่ีเทศบาลเมืองล าพูน 
    ความในวรรคหนึ่งไม่ใช่บังคับแก่การปล่อยสัตว์เพื่อการกุศลตามประเพณีหรือเพื่อการขยายพันธุ์ 
    ข้อ 10  เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุร าคาญแก่ผู้อื่น 
    ข้อ 11 ห้ามมิให้ผู้ใดเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ ตามข้อ 6 ในท่ีหรือทางสาธารณะซึ่งอยู่ภายในเขต
เทศบาลเมืองล าพูน 
    ข้อ 12 ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในท่ีหรือทางสาธารณะ ซึ่งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมือง
ล าพูน และบริเวณริมแม่น้ าหรือเขตควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสัตว์โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้ในท่ีส าหรับกักสัตว์ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน 
    ข้อ 13 เมื่อได้จับและน าสัตว์มากักไว้ตามความในข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปิดประกาศไว้ ณ 
ท่ีส านักงานเทศบาลเมืองล าพูน เพื่อให้ผู้เป็นเจ้าของมารับคืนไป 
    ข้อ 14  เมือ่พ้นก าหนดเวลากักสัตว์ ตามข้อ 12 แล้ว ยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของ
เพื่อรับสัตว์คืน ให้สัตว์นั้นตกเป็นของเทศบาลเมืองล าพูน แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้น 
หรือสัตว์อื่น หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้น
ตามแก่กรณีก่อนถึงก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินท่ีได้จากการขายหรือขายทอดตลาด เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายใน
การขายหรือขายทอดตลาดและค่าเล้ียงดูแล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์  
    ในกรณีท่ีมิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน
ภายในก าหนด ตามข้อ 12 เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเล้ียงดูสัตว์ให้แก่เทศบาลเมืองล าพูน
ตามจ านวนท่ีได้จ่ายจริงด้วย 
    ในกรณีท่ีปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได้ 
    ข้อ 15 เพื่อปฏบิัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัติ
นี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใด มาให้ถ้อยค าหรือข้อเท็จจริง  หรือท าค าช้ีแจงเป็นหนังสือหรือให้ส่ง
เอกสารหลักฐานใด เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา 

(2) เข้าไปในอาคารหรือสถานท่ีใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือใน
เวลาท าการ เพื่อตรวจสอบ หรืควบคุมให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติ
การสาธารสุข พ.ศ.2535 ในการนี้ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริง หรือเรียกหลักฐานท่ี
เกี่ยวข้องจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารสถานท่ีนั้น 

(3) แนะน าให้เจ้าของสัตว์ปฏิบัติให้ถูกต้องตามตามเทศบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติการสา
ธารสุข พ.ศ. 2535 

(4) ยึดหรืออายัดส่ิงของใดๆ ท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อประโยชน์ใน
การด าเนินคดี หรือเพื่อน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 



 

 

(5) เก็บหรือน าสินค้าหรือส่ิงของใดๆ ท่ีสงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิดเหตุร าคาญ
จากอาคารสถานท่ีใดๆ เป็นปริมาณตามสมควร เพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบ ตาม
ความจ าเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา 

               ข้อ 16 หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
กฎกระทรวง  หรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือ
ค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ
ส่ังให้เจ้าของสัตว์แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้และถ้าเจ้าของสัตว์ไม่แก้ไข หรือถ้าการเล้ียงสัตว์หรือปล่อย
สัตว์ จะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า จะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะส่ังให้ผู้นั้นหยุดเล้ียงสัตว์ทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะเป็นท่ีพอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ 
    ข้อ 17 ถ้าเจ้าพนักงานสาธารณสุข  ตรวจพบเหตุท่ีไม่ถูกต้อง  หรือมีการกระท าใดๆ ท่ีฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้  ในอันท่ีจะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่
ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็น
ส่วนรวม  ซึ่งสมควรจะด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน  ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข  มีอ านาจออกค าส่ังให้เจ้าของ
สัตว์แก้ไขหรือระงับเหตุนั้น  หรือด าเนินการใดๆ  เพื่อแก้ไขหรือระงับเหตุนั้นได้ตามสมควรแล้วให้แจ้งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นทราบ 
               ข้อ 18 ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น  มีค าส่ังตามเทศบัญญัติข้อ 16 หรือในกรณีท่ีเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขมีค าส่ังตามเทศบัญญัติข้อ 17 ผู้ท่ีได้รับค าส่ังไม่พอใจค าส่ังดังกล่าว ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีทราบค าส่ัง 
    การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค าส่ัง เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข จะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามค าส่ังนั้นไว้ชั่วคราว 
    ค าส่ังของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นที่สุด 
    ข้อ 19 ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัติ ข้อ 5 ถึงข้อ 11 มีความผิดตามมาตรา 73 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติการสารธารณสุข พ.ศ. 2535 ปรับ 5,000 
    ข้อ 20 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียก หรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐาน  
หรือขัดขวางหรือไม่ยอมอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามเทศบัญญัติข้อ 15 มีความผิดตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 จ าคุก 1 เดือน, ปรับ 2,000      
    ข้อ 21 ผู้ด าเนินกิจการผู้ใดด าเนินกิจการในระหว่างท่ีมีค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้หยุด
กิจการ ตามเทศบัญญัติข้อ 16 โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร มีความผิดตามมาตรา 80  แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จ าคุก 6 เดือน, ปรับ 10,000 



 

 

    ข้อ 22  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามเทศบัญญัติข้อ 17 โดยไม่มีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร  หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีความผิดตามมาตรา 81 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จ าคุก 2 เดือน, ปรับ 5,000 
    ข้อ 23 ให้นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  และให้มี
อ านาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าส่ังเพื่อให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
            ประกาศ  ณ  วันท่ี  10  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2540 
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             อนุมัติ                  

             สิทธิพร  เกียรติศิริโรจน์   
           ( สิทธิพร  เกียรติศิริโรจน์ ) 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด  รักษาราชการแทน 
            ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน 
           


