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เรื่อง
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

หลักการ
เพื่อปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๘

เหตุผล
ด้วยเทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ห รือปล่อยสัตว์
พ.ศ.๒๕๓๘ ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานและมีหลักเกณฑ์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เนื่องจาก
ปัจจุบันเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีปัญหาเพิ่มขึ้นจากการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม การร้องเรียน
ปัญหาความเดือดร้อนจากการเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ถูกสุ ขลักษณะ ขาดความรับผิดชอบและขัดต่อหลักสวัสดิภาพสัตว์
เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อ
ป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ สมควรยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงสั ตว์หรือปล่อยสั ตว์ พ.ศ.๒๕๓๘ เพื่อกาหนดมาตรการควบคุมการเลี้ ยงและการปล่อยสัตว์
ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชใหม่ การดาเนินการดังกล่าวต้องตราเป็นข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกอบมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ บัญญัติ
ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ จึงจาเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563
.................................................
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบการ ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๕ ประกอบมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ บัญญัติให้กระทาได้โดย
อาศัยตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราชและผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงสัตว์หรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563”
ข้อ ๒ เทศบั ญ ญั ตินี้ ให้ ใช้บังคับ ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ สานักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกเทศบัญญัตกิ ารควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๓๘
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“สัตว์”หมายความว่า สัตว์ทุกชนิดทีค่ นสามารถนามาเลี้ยงได้
“การเลี้ยง” หมายถึง กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลให้สัตว์เติบโตและมีชีวิต
“การปล่อย” หมายถึง อาจจะเลี้ยงแบบปล่อย หรือปล่อยสัตว์ให้เป็นอิสระ
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์หรื อสถานที่ในลักษณะอื่นที่มี
การควบคุมของเจ้าของสัตว์
“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึง ผู้ครอบครองสัตว์ ในกรณีที่สัตว์ไม่ปรากฏเจ้าของหรือไม่
สามารถหาเจ้าของได้ ให้หมายความถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้อาหารหรือผู้ให้ที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นลักษณะที่ยินยอมให้อยู่
อย่างชัดเจนหรือไม่ก็ตาม
“ที่ห รื อทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ ห รือทางซึ่งมิ ใช่เป็ น เอกชน และประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
“สั ต วแพทย์ ” หมายความว่ า สั ต วแพทย์ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานในส่ ว นราชการของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช

ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ในท้ อ งถิ่ น หรื อ เพื่ อ ป้ อ งกั น อั น ตรายจากเชื้ อ โรคที่ เกิ ด จากสั ต ว์ ให้ พื้ น ที่ ใ นเขตอ านาจของเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ดังนี้
(ก) ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือห้ามปล่อยสัตว์ โดยเด็ดขาด
(๑) ถนนสาธารณะและบริเวณทางเท้าทั้งสองข้างถนน ในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็น
เขตห้ ามเลี้ ยงหรือห้ ามปล่ อยสัตว์ ประเภท ช้าง ม้า โค กระบือ สุ กร แพะ แกะ สุนัข แมว ห่ าน เป็ด ไก่ นก
กระต่าย โดยเด็ดขาด
(๒) บริเวณเขตสถานที่ราชการในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือห้าม
ปล่อยสัตว์ทุกประเภทโดยเด็ดขาด
(๓) บริเวณแหล่งน้้าธรรมชาติในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง
สระ วัดจากริมขอบที่ตั้งแหล่ งน้้าธรรมชาติ ๑๐ เมตร เป็นเขตห้ ามเลี้ยงหรือห้ ามปล่ อยสั ตว์ทุกประเภทโดย
เด็ดขาด
(๔) ที่สาธารณะประโยชน์อื่น ๆ เช่น สวนสาธารณะ สุสานหรือฌาปนสถาน ทีส่ าธารณะประจ้า
หมู่บ้าน เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือห้ามปล่อยสัตว์ทุกประเภทโดยเด็ดขาด
(ข) ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ ที่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง
(๑) พื้นที่ที่อยู่นอกเขตใน ข้อ (ก) เป็นเขตการเลี้ยงสัตว์ ประเภท ม้า ลา ล่อ โค กระบือ สุกร
แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ แมว นก กระต่าย และต้องอยู่ภายใต้มาตรการดังต่อไปนี้
(๑.๑) เจ้าของสัตว์ จะต้องจัดให้มีมาตรการในการป้องกัน และควบคุมมิให้เกิดเหตุร้าคาญตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเกิดจากการเลี้ยงหรือการปล่อยที่ท้าให้มีผลกระทบ หรืออาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
(๑.๒) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภท และชนิดของ
สัตว์และมีขนาดเพียงพอแก่การด้ารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการ
ระบายน้้าและสิ่งปฏิกลู ที่ถูกสุขลักษณะ
(๑.๓) ต้องรักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ
(๑.๔) กรณีสัตว์ที่เลี้ยงตาย ต้องก้าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ
(๑.๕) ต้องจัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์
(๑.๖) ต้องเลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน และต้องควบคุมดูแลไม่ให้สัตว์เลี้ยง ออกไปท้าความ
เสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินหรือท้าความเดือดร้อนร้าคาญแก่ผู้อื่น
(๑.๗) สัตว์ที่ถูกก้าหนดให้ต้องขึ้นทะเบียน หรือมีกฎหมายอื่นใดก้าหนดให้ต้องด้าเนินการเพื่อ
ควบคุ ม สั ต ว์ ดั งกล่ าว ผู้ เลี้ ย งสั ต ว์ นั้ น ๆ จะต้ อ งด้ าเนิ น การขึ้ น ทะเบี ย นหรือ ต้ อ งด้ าเนิ น การตามที่ ก ฎหมาย
ก้าหนดให้ถูกต้อง ในกรณีที่ต้องมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ติดที่ตัวสัตว์ นั้น เจ้าของสัตว์นั้น ๆ จะต้องจัดหาและจัด
ให้มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ติดที่ตัวสัตว์นั้นตลอดเวลาด้วย
(ค) ให้ พื้ น ที่ ที่อ ยู่ น อกเขตใน ข้อ (ก) เป็ น เขตการเลี้ ยงสั ต ว์ ประเภท สุ นั ข แมว และต้องอยู่ภ ายใต้
มาตรการ ดังต่อไปนี้
(๑) เจ้าของสัตว์ ต้องน้าสุนัขหรือแมว มาขึ้นทะเบียนภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ได้น้าสัตว์มา
เลี้ยง ส้าหรับเจ้าของสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์สุนัขหรือแมวไว้ก่อนที่ เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับต้องน้าสุนัขหรือแมวมาขึ้น
ทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในก้าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ โดยสามารถติดต่อขอขึ้นทะเบียน
ที่งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือสถานที่อื่นใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก้าหนด
(๒) ต้ องจัด สถานที่ เลี้ ย งตามความเหมาะสมของสุ นั ขและแมว โดยมีขนาดเพี ยงพอแก่การ
ด้ารงชีวิตของสุนัขหรือแมว มีแสงสว่างเพียงพอและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้้าและก้าจัด
สิ่งปฏิกูล ให้ถูกสุขลักษณะ

(๓) กรณีเป็นสุนัขที่มีพฤติกรรมดุร้าย หรือสุนัขสายพันธุ์ซึ่งมีลักษณะทางสายพันธุ์ดุร้าย หรือ
สุนัขสายพันธุ์อื่นที่มีประวัติการท้าร้ายคน จะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่มั่นคงแข็งแรง และสุนัขไม่สามารถ
เข้าถึงบุคคลภายนอก และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวัง โดยสังเกตได้อย่างชัดเจน
(๔) ควบคุมสุนัขมิให้ออกนอกสถานที่เลี้ยง โดยปราศจากการควบคุม
(๕) ควบคุมดูแลสุนัขมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร้าคาญ เช่น ก่อให้เกิดเสียงดังติดต่อกันเป็นระยะ
เวลานาน ๆ เป็นต้น
(๖) ต้องรักษาสถานที่เลี้ยงสุนัขหรือแมว ให้สะอาดอยู่ เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ
เป็นประจ้าไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
(๗) เจ้าของสัตว์ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสุนัขหรือแมว เกี่ยวกับเรื่องอาหาร ความ
สะอาด และอื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อง หากเจ้ าของสุ นัขหรือแมวไม่ส ามารถเลี้ ยงดูสุ นัขหรือแมวได้เป็น การชั่ว คราว
จะต้องจัดให้มีผู้ดูแลความเป็น อยู่ของสุนัขหรือแมวให้เป็นปกติสุข และในกรณีที่เจ้าของสัตว์ย้ายถิ่นที่อยู่ต้องน้า
สัตว์ไปด้วย
(๘) เมื่อสุนัขหรือแมวตาย เจ้าของสัตว์จะต้องก้าจัดซากให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันมิให้เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น้าโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร้าคาญ และไม่เป็นเหตุให้เ กิดการปนเปื้อนของ
แหล่งน้้า เว้นแต่สุนัขหรือแมวตายเนื่องจากป่วยเป็ นโรคระบาดสัตว์ ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทันที และ
ต้องปฏิบัติตามค้าแนะน้าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๙) เจ้าของสัตว์ต้องจัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสุนัขหรือแมว เพื่อป้องกันอันตราย
จากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์มาสู่คน
(๑๐) ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่า สุนัขหรือแมวที่เลี้ยงเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของประชาชน ให้เจ้าของสัตว์แยกสุนัขหรือแมวไว้ต่างหาก และแจ้งให้พนักงานท้องถิ่นทราบ และต้องปฏิบัติตาม
ค้าแนะน้าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(๑๑) ต้องจัดให้สุนัขหรือแมวมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ติดที่ตัวตลอดเวลา
(๑๒) ห้ามมิให้ผู้ใดเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขหรือแมวในที่หรือทางสาธารณะ หรือในที่ของบุคคลอื่น
โดยปราศจากความยินยอม
(๑๓) ในการน้าสุนัขออกนอกสถานที่เลี้ยง เจ้าของสัตว์จะต้องผู กสายลากจูงที่แข็งแรงและจับ
สายลากจูงตลอดเวลา ในกรณีที่เป็นสุนัขที่มีพฤติกรรมดุร้าย หรือสุนัขสายพั นธุ์ซึ่งมีลักษณะทางสายพันธุ์ดุร้าย
หรือสุนัขสายพันธุ์อื่นที่มีประวัติการท้าร้ายคน ต้องใส่อุปกรณ์ครอบปากและจับสายลากจูงห่างจากตัวสุนัขไม่เกิน
ห้าสิบเซนติเมตรตลอดเวลา
(๑๔) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใด ตามที่ เจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น ประกาศก้ าหนดโดยค้ าแนะน้ า ของเจ้ า
พนักงานสาธารณสุข
(ง) ให้พื้นที่ที่อยู่นอกเขตใน ข้อ (ก) เป็นเขตการเลี้ยงสัตว์ทุกประเภทที่น้าเข้าจาก ต่างประเทศ และต้อง
อยู่ภายใต้มาตรการ ดังต่อไปนี้
(๑) การน้าสัตว์เข้าประเทศ จะต้องด้าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติของกรมปศุสัตว์
และต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(๒) เพื่อป้องกันการแพร่พันธุ์ของสัตว์น้าเข้าจากต่างประเทศ ห้ามมิให้ผู้เลี้ยงสัตว์ซึ่งน้าเข้ าจาก
ต่างประเทศทุกชนิด ปล่อยหรือทิ้งสัตว์ดังกล่าวในที่หรือทางสาธารณะ

