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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะมาย 

 เรื่อง  การควบคุมการเลีย้งและปล่อยสัตว ์ พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

................................................................. 

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติตําบลของเทศบาลตําบลชะมาย ว่าด้วยการควบคุม
การเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.๒๔๙๖  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ประกอบมาตรา  ๗  มาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  เทศบาลตําบลชะมายโดยรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลชะมายและผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  จึงได้ออกเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ  ๑  ข้อบังคับตําบลนี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะมาย  เรื่อง  การควบคุม
การเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๖” 

ข้อ  ๒  เทศบัญญัติเทศบาลตําบลชะมายน้ี  ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตําบลชะมาย  เมื่อ
ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สํานักงานเทศบาลตําบลชะมายแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ  ๓  บรรดาเทศบัญญัติ  ข้อบังคับ  ระเบียบและคําสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน     
เทศบัญญัติน้ี  หรือซึ่งขัดแย้งกับเทศบัญญัติอ่ืนๆ ให้ใช้เทศบัญญัติน้ีแทน 

ข้อ  ๔  ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลชะมาย  เรื่องการควบคุมการเล้ียง
หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.๒๕๔๓  และให้ใช้เทศบัญญัติน้ีแทน 

ข้อ  ๕  ในเทศบัญญัติน้ีไม่ใช้บังคับแก่ 
๑. การเลี้ยงและปล่อยสัตว์ของทางราชการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตแล้ว 
๒. การเลี้ยงสัตว์ของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ข้อ ๖  ในเทศบัญญัติตําบลน้ี 
“การเลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่ 

บํารุงตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 
   “การปล่อยสัตว์”  หมายความว่า  การสละการครอบครองสัตว์หรือปล่อยอยู่

นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์โดยปราศจากการควบคุม 
“เจ้าของสัตว์”  หมายความรวมถึง  ผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
“สถานที่เลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์หรือที่เลี้ยงสัตว์ 

 “เจ้าพนักงานท้องถ่ิน”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรีตําบลชะมายหรือผู้ที่
ได้รับมอบอํานาจตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ข้อ  ๗  ให้พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบลชะมาย  เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์ดังต่อไปน้ี 
   ๑. ช้าง    ๒.ม้า 

๓. โค    ๔. กระบือ 
๕. สุกร    ๖. แพะ 



๒ 

 

๗. แกะ    ๘. ห่าน 
๙. เป็ด    ๑๐. ไก่ 
๑๑. สุนัข   ๑๒. แมว 
๑๓. งู    ๑๔. จระเข้ 
๑๕. นก 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  มีอํานาจกําหนดประเภทและชนิดของสัตว์ที่ต้องการควบคุมการ
เลี้ยงเพ่ิมเติม  ทั้งน้ีโดยอาจควบคุมการเลี้ยงเฉพาะในเขตท้องที่หน่ึงหรือเต็มพ้ืนที่ของเทศบาลตําบลชะมาย 

ข้อ  ๘  นอกจากเลี้ยงสัตว์ตามปกติแลว้  เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติดังต่อไปน้ี 
๑. จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรง  ตามความเหมาะสมแก่ประเภทและ

ชนิดของสัตว์  และมีขนาดเพียงพอแก่การดํารงชีวิตของสัตว์  มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ 
มีการระบายนํ้าและสิ่งโสโครกที่ถูกสุขลักษณะ 

๒. รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ 
๓. กําจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ 
๔. จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์เพ่ือป้องกันโรคสัตว์ติดคน 
๕. ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน 
๖. ไม่เลี้ยงสัตว์ในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดห้าม 

ข้อ  ๙  ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่า  สัตว์ที่เลี้ยงน้ันเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ
ของบุคคลทั่วไป  ให้เจ้าของสัตว์แยกกักสัตว์นั้นไว้ต่างหากและแจ้งให้เทศบาลตําบลชะมายทราบ  และต้อง
ปฏิบัติตามคําแนะนําของสัตว์แพทย์ 

ข้อ  ๑๐  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดเขตควบคุมการปล่อยสัตว์  เฉพาะใน
ท้องที่ใดท้องที่หน่ึงหรือเต็มพ้ืนที่เทศบาลตําบลชะมาย 
 ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับแก่การปล่อยสัตว์เพ่ือการกุศลตามประเพณี  หรือเพ่ือการ
ขยายพันธ์ุ 

ข้อ  ๑๑  เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ของตน  มิให้ก่ออันตรายหรือเหตุรําคาญแก่
ผู้อ่ืน 

ข้อ  ๑๒  เมื่อเทศบัญญัติบังคับใช้ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยสัตว์หรือเลี้ยงสัตว์  ในสถานที่
ประกาศห้ามของเทศบาลตําบลชะมาย 

ข้อ  ๑๓  เมื่อผู้ใดฝ่าฝืนปล่อยสัตว์หรือเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่กําหนดห้ามตามข้อ  ๘  ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอํานาจจับสัตว์เลี้ยงน้ัน  ไปกักขังไว้ในสถานที่กักสัตว์  ขังสัตว์  หรือสถานที่อ่ืนใดท่ี
เห็นสมควร 

ข้อ  ๑๔  เมื่อได้จับและนําสัตว์มากักขังไว้ตามข้อ  ๑๑  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศไว้
ที่สํานักงานเทศบาลตําบลชะมาย  แจ้งผู้เป็นเจ้าของสัตว์นําหลักฐานมาขอรับสัตว์คืนไปภายในกําหนดไม่
เกิน  ๕  วัน 

กรณีสัตว์ที่จับนํามากังขังไว้  เป็นสัตว์พาหนะหรือสัตว์ที่กฎหมายกําหนดให้มีต๋ัวรูปพรรณ
สัตว์ เช่น ช้าง ม้า โค กระบือ ลา ล่อ ฯลฯ ผู้ขอรับสัตว์คืนจะต้องนําหลักฐานดังต่อไปน้ีมาประกอบเร่ืองราว
ขอรับสัตว์คืน ดังน้ี 

 



๓ 

 

 
๑) สําเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับสัตว์คืน 
๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับสัตว์คืน 
๓) ต๋ัวรูปพรรณสัตว์ 

การคืนสัตว์แก่ผู้ขอรับคืน  เมื่อผู้ขอรับคืนมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามกําหนด  เจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะพิจารณาคืนสัตว์ที่จับมากักขังให้แก่ผู้ย่ืนคําร้องขอรับคืน  อํานาจการอนุมัติเป็นของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นโดยไม่รับผิดชอบต่อกรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าของสัตว์แต่ไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงความ
เป็นเจ้าของ  และไม่ได้นํามาย่ืนเรื่องราวขอรับคืนตามที่กําหนด  ให้มีการเรียกร้องและดําเนินการช้ันศาล
ด้วยตนเอง 

ข้อ  ๑๕  สัตว์ใดที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจับมากักขังไว้  กรณีเจ้าของมาขอรับคืนไป  
เจ้าของสัตว์ต้องเสียค่าเลี้ยงดูเป็นรายตัว  ดังน้ี 

๑) ช้าง   เชือกหน่ึง  วันละ  ๑,๐๐๐  บาท 
๒) ม้า ล่อ ลา  ตัวหน่ึง   วันละ  ๒๐๐  บาท 
๓) โค   ตัวหน่ึง   วันละ  ๒๐๐  บาท 
๔) กระบือ  ตัวหน่ึง   วันละ  ๒๐๐  บาท 
๕) สุกร   ตัวหน่ึง   วันละ  ๑๐๐  บาท 
๖) แพะ   ตัวหน่ึง   วันละ  ๑๐๐  บาท 

 ๗) แกะ  ตัวหน่ึง   วันละ  ๑๐๐  บาท 
๘) ห่าน   ตัวหน่ึง   วันละ ๕๐  บาท 
๙) เป็ด   ตัวหน่ึง   วันละ  ๕๐  บาท 
๑๐) ไก่   ตัวหน่ึง   วันละ ๕๐  บาท 
๑๑) สุนัข  ตัวหน่ึง   วันละ  ๖๐ บาท 
๑๒) แมว  ตัวหน่ึง   วันละ  ๕๐  บาท 
๑๓) งู   ตัวหน่ึง   วันละ  ๕๐  บาท 
๑๔) จระเข้  ตัวหน่ึง   วันละ  ๓๐๐  บาท 
๑๕) นก   ตัวหน่ึง   วันละ ๕๐  บาท 

ข้อ  ๑๖  เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่รับผิดชอบต่อการที่สัตว์ซึ่งจับมากักหรือขังไว้ต้องตายลง
ระหว่างการรอการขอรับคืน  ไม่ว่ากรณีใดๆ  ไม่ได้ทั้งสิ้น  และซากสัตว์น้ันหลังจากผ่านการตรวจพิสูจน์ซาก
แล้วจะทําลายทั้งสิ้น 

ข้อ  ๑๗  ในกรณีพ้นกําหนดการขอรับคืนตามประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ไม่
ปรากฏเจ้าของหรือปรากฏเจ้าของ  แต่ขาดเอกสารหลักฐานตามกฎหมายที่จะอ้างความเป็นเจ้าของขอรับ
คืนไปได้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการประกาศขายทอดตลาดสัตว์ที่กักหรือขังไว้น้ันตามข้อ  ๑๑  เมื่อ
ขายทอดตลาดแล้ว  ให้หักเป็นค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูไว้จากจํานวนเงินที่ขายได้เหลือเงินสุทธิเท่าใด  ให้คืนให้แก่
เจ้าของที่มีหลักฐานมายื่นเรื่องราวภายหลังกําหนดประกาศให้รับคืน  ทั้งน้ี  ต้องไม่เกินกว่า  ๓๐ วันนับแต่
วันหมดเขตประกาศให้รับสัตว์คืนไป 



๔ 

 

กรณีมีการขายทอดตลาดสัตว์ที่นํามากักหรือขังไว้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกต๋ัวรูปพรรณ
สัตว์  ทําการออกต๋ัวรูปพรรณให้แก่ผู้ซื้อและสําเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานจํานวน  ๑  ชุด  กรณีเป็นลูกครอกที่
ยังไม่สามารถถอดต๋ัวรูปพรรณได้  ให้ออกหนังสือรับรองให้ตามระเบียบฯ 

ข้อ  ๑๘  ให้นายกเทศมนตรีตําบลชะมายรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี  และให้มี
อํานาจออกข้อบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  ประกาศเพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี 

 
ประกาศ  ณ  วันที่             เดือน                     พ.ศ. 

 
 

 (ลงนาม) 
(นายประพัฒน์   รักษ์ศรีทอง) 
 นายกเทศมนตรีตําบลชะมาย 
 

เห็นชอบ 
 

(ลงช่ือ) 
(นายวิโรจน์  จิวะรงัสรรค์) 

    ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 


