
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 

  สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง ครั้งท่ี 2  ประจ าปี  2563  

วันพฤหัสบดีท่ี  28  พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา  10.00  น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

งานเลขานุการสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 

 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 

สมัยสามัญ  สมัยท่ีสอง  ประจ าปี  2563 
วันศุกร์ที่  8  พฤษภาคม  2562 เวลา  10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลเทศบาลต าบลเทพาลัย 
.......................................................... 

รายช่ือผู้มาประชุม 
1. นายสุรพงศ์  อารมย์เพียร ประธานสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
2. นายสวัสดิ์  ไปรแดน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
3. นายประธาน  ดีไพร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
4. นายจรูญ  วิเศษนอก รองประธานสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
5. นางสาวจิตติมา เทพนอก สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
6  นายอมรศักดิ ์ การบรรจง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
7. นายวีระ  ไปรแดน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
8. นายวัลลภ  เทพาลัย  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
9. นายชาคริส      รัตนวิจิตร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
10. นายเอนก  แสวงนอก สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
11. นางเสน่ห์  สนตาเถร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
12.นางสาวอรุณี  อ่อนนอก สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 

รายช่ือผู้ไม่มาประชุม  
   (-ไม่มี-) 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายประทีป  ล  ากลาง  นายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย 
 2. นายกวีวัฒน์  รัตนวิชัย  รองนายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย 
 3. นายกนก  นมเกษม  รองนายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย 
 4. นายบุญส่ง  ศรีชัยวาลย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย 
 5. นายอ านวย  ภักดีนอก เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย 
 6. นายอภิรักษ์  จุลศิริวัฒนกุล ปลัดเทศบาลต าบลเทพาลัย 
 7. นายประสิทธิ์   หลอมประโคน หัวหน้าส านักปลัด 
 8. นายสันติ   ท้าวนอก ผู้อ านวยการกองช่าง 
 9. นางสาวพัชรีวรรณ ลิศรี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 10. นางกมลทิพย ์ ชื่นหมื่นไวย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
 11. จ่าเอกสยุมภู จิตรหาญ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
 12. นางสาววันวิสา ไพรณะรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 13. นางสาวจงรักษ ์ มีเค้า  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 14. นางสาวจุฑามาศ ค้าขึ น  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 15. นางสาวสุวารี ช านินอก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 

16. นางสาวธารทิพย์ เหล็กเขียว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 17. นางสาวสุภลักษณ์  จ่างโพธิ์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 
 18. นางสาวอารี  ชิดดีนอก นักการ 
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เริ่มประชุม  10.00 น. 

นางสาวจิตติมา เทพนอก   ขณะนี ได้ถึ งก าหนดเวลานัดประชุมสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย                     
เลขานุการสภาฯ   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  เรียนเชิญประธานสภาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และ 

เปิดการประชุมเพ่ือท าการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  
นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมขอเปิดประชุม วันนี เป็นการประชุมสภา  
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั งที่ 2 ประจ าปี 2563 ก่อนเปิดการประชุม

ได้รับรายงานจากเลขานุการสภาว่ามีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจ านวน 12 ท่าน                
ครบองค์ประชุม  จึงด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี   

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร   ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธาน
ประธานสภาเทศบาลฯ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

-ไม่มี- 
 

นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
ประธานสภาเทศบาลฯ  สมัยสามัญ สมัยที่สอง  เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  2563 
   มีสมาชิกท่านใดต้องการแก้ไขข้อความหรือเพ่ิมเติมรายละเอียดหรือไม่       

ขอเชิญสมาชิก สภาเทศบาลตรวจดูรายงานการประชุมฯ หากมีแก้ไขเพ่ิมเติมประการ
ใดให้แจ้ง และเสนอให้ที่ประชุมทราบเพ่ือจะได้แก้ไขให้ถูกต้อง ถ้าไม่มีผมขอมติ              
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง 
เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม 2563 ขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุมฯ   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย                     
สมัยสามัญ สมัยที่สอง  ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 คะแนนเสียง
เห็นชอบ 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง   

 
นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร  ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุม               
ประธานสภาเทศบาลฯ การเลี ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563 ขอเชิญเทศมนตรีฯ ชี แจงครับ  

นายประทีป  ล้ ากลาง  เรียนท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน 
นายกเทศมนตรีฯ เทศบาลต าบลเทพาลัย เสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การ

ควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ .ศ.2563 จากสภาเทศบาล        
ต าบลเทพาลัย ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 

  ตามบันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบ (ร่าง) เทศบัญญัติ เทศบาล                    
ต าบลเทพาลัย เรื่อง การควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563  
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นายกเทศมนตรีฯ (ต่อ)  หลักการ 
    ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 
    เหตุผล  

    การควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวให้เหมาะสมกับสภาพการ
ของพื นที่ในชุมชนจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อน  ร าคาญ
จากสุนัขและแมว เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม                
กับการด ารงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า 
หรือโรคระบาดที่เกิดจากสุนัข และแมว สมควรก าหนดเขตควบคุมการเลี ยงหรือ
ปล่อยสุนัข และแมว  

    เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพ
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเทพาลัย และป้องกันอันตราย จากเชื อโรคที่เกิด
จากสัตว์มาสู่คน จึงจ าเป็นต้องตราเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี ยงหรือปล่อย
สุนัข และแมว พ.ศ.2563 และเสนอมา  เพื่อให้สภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
พิจารณาเห็นชอบรายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติฯ ที่ได้ส่งให้ทุกท่านไปแล้วครับ 

นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร   เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ประธานสภาเทศบาลฯ   การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.2554)  ขอเชิญ 
  เลขานุการสภาเทศบาล  อ่านระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี  

 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14)                  
พ.ศ.2562 มาตรา 60 เทศบาลมีอ านาจตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อบท
กฎหมาย ในกรณีดังต่อไปนี  
 (1) เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามหน้าที่ของเทศบาลที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัตินี   
 (2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือให้มีอ านาจ   
ตราเทศบัญญัต ิ
 ในเทศบัญญัตินั น จะก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ 
แต่ห้ามมิให้ก าหนดเกินกว่าหนึ่งพันบาท 

นางสาวจิตติมา  เทพนอก  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
เลขานุการสภาฯ ท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที2่) พ.ศ.2554)  

ข้อ 45 ญัตติ ร่ างข้อบัญญัติ ที่ ประชุมสภาท้ องถิ่ นต้องพิจารณาเป็ น                 
สามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ 

  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ ในที่ประชุ มจะเป็น            
ผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว                     
การพิจารณาวาระท่ีสองนั นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา 
โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
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เลขานุการสภาฯ (ต่อ)  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และ

ในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่า
ยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั น 

ข้อ 47 ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ วาระที่หนึ่งให้ที่ประชุม                     
สภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่ง
ร่างข้อบัญญัตินั นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์ จะอภิปราย ห้ามไม่ให้
ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั นพอสมควรแล้ว 

เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง  สภาท้องถิ่น                 
จะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อนรับหลักการ ก็ได้ 

  ข้อ 49 ญัตติร่ างข้อบัญญัติที่ สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว               
ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่น                        
ส่งร่างข้อบัญญัตินั นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  และ                
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ
แปรญัตติด้วย 

ภายในระยะเวลาเสนอค าแปรญั ตติ ที่ สภาท้ องถิ่ นก าหนดตาม              
วรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติม              
ร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้แปรญัตติ เป็นรายข้อ                
และเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็น                   
ผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 

การเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี  
 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระ   

รวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ 
 ข้อ 50 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่าง

ข้อบัญญัตินั นตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั งรายงานและ
บันทึกความเห็นยื่นต่อประธานท้องถิ่น รายงานนั นอย่างน้อยจะต้องระบุ 

 ว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและ                    
มติของคณะกรรมการแปรญัตติที่ เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั นเป็นประการใด                 
การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติด้วย
และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั นแก่สมาชิกท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่
ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน  

 ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วยเพ่ือแถลง
ประกอบรายงานหรือชี แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั น 

ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียง
ตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั น 
เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน  

 ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับ          
การแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอข้อแปรญัตติ หรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมติ             
นั นอีก  
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เลขานุการสภาฯ (ต่อ)  ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ 
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหม่ เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่อง
ใหม่ขึ นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่
ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการ
ขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ ต่อไป สภาท้องถิ่น อาจลงมติให้พิจารณาจนจบ              
ร่างข้อบัญญัติก็ได้  

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสาม เกิดขึ นในการพิจารณารวด
เดียวที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้  

 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั น
ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น
ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อ ที่ได้
ระงับไว้เท่านั น  

ข้อ 52 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็น
ข้อบัญญัติหรือไม ่

เรียนชี แจงให้ที่ประชุมทราบ ค่ะ 
 

นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย ได้ชี แจงหลักการเหตุผล และ
ประธานสภาเทศบาลฯ ความจ าเป็นในการเสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเทพาลัย  

 และเลขานุการสภาเทศบาลได้ชี แจงข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบแล้ว ก่อนที่                
จะเข้าสู่การพิจารณาเทศบัญญัติฯ ผมขอมติที่ประชุมก่อนว่าจะพิจารณาร่างเทศ
บัญญัตินี  สามวาระรวดเดียวหรือไม่   
 

นายประทีป  ล้ ากลาง    เรียนท่านประธานสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย และสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีฯ   ต าบลเทพาลัยทุกท่าน ผมขอเสนอให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การ  

ควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563 สามวาระรวดเดียว                  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ 45 วรรคสอง 
ขอบคุณครับ 

 

นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร    มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ขอเชิญครับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดอนุมัติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติ 

เรื่อง  การควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563  สามวาระรวดเดียว 
ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัยเสนอ ขอให้ยกมือขึ น 

 

มติที่ประชุมฯ  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  มีมติอนุมัติ ให้ พิจารณาร่างเทศบัญญัติ  เรื่ อง                       
การควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563  สามวาระรวดเดียวแล้ว  
คะแนนเสียงเห็นชอบ 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง   

 

 



-6- 
 
นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร   เมื่อที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้พิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ฉบับนี  สามวาระ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  รวดเดียวแล้ว ประกอบกับในการพิจารณาที่ประชุมจะต้องด าเนินการเป็นสาม

วาระ ดังนี  
     วาระท่ี 1 เป็นการพิจารณารับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ 
     วาระท่ี 2 เป็นการแก้ไขรายละเอียด หรือท่ีเรียกกันว่าการแปรญัตติ 
     วาระท่ี 3 เป็นการลงมติจะให้ตราเทศบัญญัติหรือไม่ 

    เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯ และแนวทางดังกล่าว ผมขอเข้าสู่การ
พิจารณาวาระท่ี 1 มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ขอเรียนเชิญ 

    ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนออภิปราย ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใด
รับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเทพาลัย เรื่อง การควบคุมการเลี ยงหรือ
ปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ.2563  ขอให้ยกมือขึ น 

 
มติที่ประชุมฯ  เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเทพาลัย  
 เรื่อง การควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ.2563  คะแนนเสียง

เห็นชอบ 12 เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง   
 
นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร   เมื่อที่ประชุมได้มีมติรับหลักการร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเทพาลัย 
ประธานสภาเทศบาลฯ   เรื่อง การควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ.2563 แล้ว ผมขอเข้าสู่ 

การพิจารณาวาระที่ 2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 45 วรรคสอง “การพิจารณาวาระที่ 2 ให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา และให้ประธานที่ประชุม              
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ” ประกอบกับร่างเทศบัญญัตินี  สมาชิกทุก
ท่านคงได้ตรวจดูรายละเอียด ครับ 

    เชิญท่านปลัดเทศบาลต าบลเทพาลัย ครับ 

นายอภิรักษ์  จุลศิริวัฒนกุล  เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย ท่านสมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาลฯ    ต าบลเทพาลัย กระผมขอแจ้งรายละเอียดของร่าง เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเทพาลัย 

เรื่อง  การควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ.2563 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี ยงหรือ

ปล่อยสุนัข และแมว 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ประกอบมาตรา 29 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา    
จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี  

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเทพาลัย เรื่อง  
การควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสุนัข  และแมว  พ.ศ.2563” 
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ปลัดเทศบาลฯ (ต่อ)  ข้อ  2  เทศบัญญัตินี ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลเทพาลัย ตั งแต่              

เมื่อได้ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเทพาลัย แล้วเจ็ดวัน 
ข้อ  3  ในกรณีที่มีเทศบัญญัติอ่ืนที่ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัติฉบับนี                

ให้ใช้เทศบัญญัติฉบับนี แทน 
     ข้อ  4  ในเทศบัญญัตินี  

 “การเลี ยงสุนัข  และแมว” หมายความว่ า กรรมวิธีหรือวิ ธีการ                
ที่จะดูแลสุนัข  และแมวให้เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในสถานที่เลี ยงสัตว์  หรือ
สถานที่อ่ืนใด 

“การปล่อยสุนัข และแมว” หมายความว่า การเลี ยงสุนัข และแมว        
ใ น ลั ก ษ ณ ะ ที่ มี ก า ร ป ล่ อ ย ใ ห้ อ ยู่ น อ ก ส ถ า น ที่ เ ลี ย ง  ร ว ม ทั ง ก า ร ส ล ะ                           
การครอบครองสุนัข และแมว 

“สถานที่เลี ยงสัตว์”  หมายความว่า  คอกสัตว์  กรงสัตว์  ที่ขังสัตว์  หรือ
สถานที่ในลักษณะอ่ืนที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี ยง  ทั งนี ให้หมายความรวมถึงแนว
อาณาเขตที่ดินซึ่งใช้ประกอบการเลี ยงสัตว์ที่มีพื นที่ติดกันเป็นพื นที่เดียว 

“ เจ้ า ของสุ นั ข  และแมว”  หมายความว่ า  เ จ้ า ของกรรมสิ ทธิ์                      
ผู้ครอบครองสุนัข  และแมว  ทั งนี ให้หมายความรวมถึงผู้เลี ยง  ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและ
ผู้ควบคุมสุนัข  และแมวด้วย 

     “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลเทพาลัย 
     “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย 

ข้อ  5  ให้นายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัย  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม
เทศบัญญัตินี  

ข้อ  6  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการ
ด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื อโรคที่เกิดจาก
สุนัข  และแมว  ให้พื นที่ในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลเทพาลัยดังต่อไปนี   เป็น
เขตควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสุนัข  และแมว 
 6.1  ให้ พื นที่ ใน เขตเทศบาลต าบลเทพาลัย  ทั งหมดเป็นเขตที่                      
การเลี ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวต้องอยู่ภายใต้มาตรการ  ดังนี  

 6.1.1  การขึ นทะเบียนสุนัข  และแมว 
  (1)  ให้เจ้าของสุนัข และแมว ด าเนินการขึ นทะเบียนสุนัข  และแมว
ทุกตัวที่อยู่ในครอบครองต่อเทศบาลต าบลเทพาลัย และรับบัตรประจ าตัวสุนัข                
และแมว หรือสัญลักษณ์หรือวิธีการอ่ืนใด ตามแบบที่เทศบาลต าบลเทพาลัยก าหนด 
  (2) หากเจ้าของสุนัข และแมว ต้องการมอบ สละการครอบครอง  
หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิการเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอ่ืน ต้องแจ้งต่อเทศบาล              
ต าบลเทพาลัย  ภายใน  30 วัน      
  (3) ในกรณีที่มีสุนัข และแมวเกิดใหม่ ให้เจ้าของสุนัข และแมว
ด าเนินการขึ นทะเบียนภายใน  30 วัน และสุนัข และแมวนั นได้รับการฉีดวัคซีน               
โรคพิษสุนัขบ้า 
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ปลัดเทศบาลฯ (ต่อ)   (4)  กรณีท่ีเจ้าของน าสุนัข  และแมวที่อยู่ในครอบครองย้ายออก

นอกเขตเทศบาลต าบลเทพาลัย โดยถาวร หรือสุนัข และแมว ที่อยู่ในครอบครอง
ตาย  เจ้าของสุนัข และแมวต้องด าเนินการแจ้งให้เทศบาลต าบลเทพาลัยทราบ                
ภายใน 30 วัน 
  (5)  ปฏิบัติการอ่ืนใด  ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด
โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 6.1.2  การควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
  (1)  เจ้าของสุนัข และแมว ต้องจัดการให้สุนัข และแมวทุกตัวได้รับ
การฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ 
หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์  โดยการฉีดวัคซีนครั งแรก เมื่อสุนัข และแมวนั น
มีอายุตั งแต่สองเดือนขึ นไปแต่ไม่เกินสี่เดือน และได้รับการฉีดวัคซีนครั งต่อไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 
  (2) หากเจ้าของสุนัข และแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัข 
และแมว ในครอบครองมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้กักสุนัข และแมวไว้ และแจ้งต่อ
เทศบาลต าบลเทพาลัย ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมโรค 
  (3) ในกรณีเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื นที่ตามประกาศ    
เขตก าหนดโรคระบาดชั่วคราว ให้เจ้าของสุนัข และแมวท าการควบคุมสุนัข และแมวไว้ 
ณ สถานที่เลี ยง จนกว่าจะสิ นระยะเวลาตามประกาศ 
 6.1.3 การควบคุมด้านสุขลักษณะสถานที่เลี ยง ให้เจ้าของสุนัข  และแมว
ด าเนินการดังนี  
  (1) จัดสถานที่เลี ยงสุนัข และแมวให้เหมาะสมและดูแลสถานที่
เลี ยงให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
  (2)  ควบคุมดูแลสุนัข และแมวมิให้ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ หรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
  (3 )  ต้ อ งจั ดสถานที่ เ ลี ย งตามความ เหมาะสมของสุ นั ข              
หรือแมว  โดยมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสุนัขหรือแมว มีแสงสว่าง
เพียงพอและการระบายอากาศที่เพียงพอ  มีระบบการระบายน  าและก าจัด                
สิ่งปฏิกูล  ให้ถูกสุขลักษณะ 
  (4) กรณี เป็นสุนัขที่มีพฤติกรรมดุร้าย หรือสุนัขสายพันธุ์                 
ซึ่งมีลักษณะทางสายพันธุ์ดุร้าย หรือสุนัขสายพันธุ์ อ่ืนที่มีประวัติการท าร้ ายคน 
จะต้องเลี ยงในสถานที่หรือกรงที่มั่นคงแข็งแรง และสุนัขไม่สามารถเข้าถึง
บุคคลภายนอก และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวัง  โดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 
  (5) ควบคุมสุนัขมิให้ออกนอกสถานที่เลี ยง โดยปราศจากการควบคุม 
  (6 )  ควบคุมดูแลสุนัขมิ ให้ก่อ เหตุ เดือนร้อนร าคาญ เช่น  
ก่อให้เกิดเสียงดังติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆ  เป็นต้น 
  (7)  ต้องรักษาสถานที่เลี ยงสุนัขหรือแมว ให้สะอาดอยู่เสมอ  
จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจ าไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมม              
จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 
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ปลัดเทศบาลฯ (ต่อ)   (8)  เจ้าของสัตว์ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสุนัข                

หรือแมว เกี่ยวกับเรื่องอาหาร ความสะอาดและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  หากเจ้าของสุนัข              
หรือแมว ไม่สามารถเลี ยงดูสุนัขหรือแมวได้เป็นการชั่วคราวจะต้องจัดให้มีผู้ดูแล
ความเป็นอยู่ของสุนัขหรือแมวให้เป็นปกติสุขและในกรณีที่เจ้าของสัตว์ย้ายถิ่นที่อยู่
ต้องน าสัตว์ไปด้วย 
  (9) เมื่อสุนัขหรือแมวตาย เจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซาก                 
ให้ถูกสุขลักษณะ  เพ่ือป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค ทั งนี  
โดยวิธีที่ไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญ  และไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน  า  
เว้นแต่สุนัขหรือแมวตายเนื่องจากป่วยเป็นโรคระบาดสัตว์ ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทันที และต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  (10) เจ้าของสัตว์ต้องจัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกั นโรค            
ในสุนัขหรือแมว  เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื อโรคท่ีเกิดจากสัตว์มาสู่คน 
  (11)  ในกรณีมีเหตุควรสงสัยว่า สุนัขหรือแมวที่เลี ยงเป็นโรคอัน
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน  ให้เจ้าของสัตว์แยกสุนัขหรือแมวไว้
ต่างหาก  และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ  และต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  (12) ต้องจัดให้มีสุนัขหรือแมวมี เครื่องหมายสัญลักษณ์              
ติดที่ตัวตลอดเวลา 
  (13)  ห้ามมิให้ผู้ใดเลี ยงหรือปล่อยสุนัขหรือแมวในที่หรือทาง
สาธารณะ หรือในที่ของบุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอม 
  (14)  ปฏิบัติการอ่ืนใด  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ
ก าหนดโดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 6.1.4 การควบคุมเม่ือน าสุนัข  และแมวออกนอกสถานที่เลี ยงสัตว์  ให้
เจ้าของสุนัขและแมวด าเนินการ  ดังนี  
  (1) เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข เมื่อน าสุนัข และแมวออกนอกสถานที่เลี ยงสัตว์ให้เจ้าของ
สุนัขและแมว พกบัตรหรือติดเครื่องหมายประจ าตัวสุนัข และแมว  และต้องมีการ
ควบคุมดูแลมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญ หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น 
  (2)  ต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิดจากสุนัข  และแมว                
ในสถานที่หรือทางสาธารณะ หรือสถานที่อ่ืนใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที 
  (3) ในการน าสุนัขออกนอกสถานที่เลี ยง เจ้าของสัตว์จะต้องผูก
สายลากจูงที่แข็งแรงและจับสายลากจูงตลอดเวลา ในกรณีที่เป็นสุนัขที่มีพฤติกรรม
ดุร้าย หรือสุนัขสายพันธุ์ซึ่งมีลักษณะทางสายพันธุ์ดุร้าย หรือสุนัขสายพันธุ์อ่ืนที่มี
ประวัติการท าร้ายคน ต้องใส่อุปกรณ์ครอบปากและจับสายลากจูงห่างจากตัวสุนัข
ไม่เกินห้าสิบเซนติเมตรตลอดเวลา 
  (4) ปฏิบัติการอ่ืนใด ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด
โดยค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
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 ข้อ 7 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบหรือได้รับแจ้งว่ามีสุนัข และ             
แมวที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน                    
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได้ 
 ข้อ 8  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี ต้องระวางโทษปรับ             
ไม่เกิน 1,000 บาท  และนอกจากนี ยังต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบท
ก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
 

นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร     การพิจารณาวาระท่ี 2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ 
ประธานสภาเทศบาลฯ  การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 45 วรรคสอง “การพิจารณาวาระที่ 2  

ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา และให้ประธานที่ประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ” ประกอบกับร่างเทศบัญญัตินี  สมาชิกทุก
ท่านคงได้ตรวจดูรายละเอียด มีทั งหมดจ านวน  8  ข้อ ฉะนั น ผมในฐานะประธาน                  
ในที่ประชุมขอให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณาเรียงตามล าดับตั งแต่ข้อ 1 จนถึงข้อ 8              
มีผู้ใดจะเสนอแปรญัตติ ขอเรียนเชิญ  

    มีผู้ ใดจะเสนอขอแปรญัตติหรื อขอแก้ ไขร่ า ง เทศบัญญัติหรื อ ไม่             
ขอเรียนเชิญ 

    ถ้าไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติหรือแก้ไขร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเทพาลัย 
เรื่อง การควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ .ศ.2563 ผมขอมติ                    
ที่ประชุม สมาชิกท่านใดให้คงร่างเดิม และให้ผ่านวาระท่ี 2 ขอให้ยกมือ 

 

มติที่ประชุมฯ   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ความเห็นชอบให้คงร่างเดิมของเทศ
บัญญัติเทศบาลต าบลเทพาลัย เรื่อง การควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว                 
พ.ศ.2563 เห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง    

 

นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร     ต่อไปผมขอเข้าสู่การพิจารณาวาระท่ี 3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ประธานสภาเทศบาลฯ   ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  ข้อ 52 การพิจารณาร่าง

ข้อบัญญัติในวาระท่ี 3 ให้ที่ประชุมสภาเทศบาล ลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
เทศบาลต าบลเทพาลัย เรื่อง  การควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว              
พ.ศ.2563 หรือไม่ ผมจึงขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้
ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเทพาลัย เรื่อง  การควบคุมการเลี ยงหรือ              
ปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ.2563 ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลเทพาลัยเสนอ  
ขอให้ยกมือขึ น 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์  ให้น าร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี ยง
หรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563 ของเทศบาลต าบลเทพาลัย ตราเป็นเทศ
บัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563 ได้                  
ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 12 เสียง ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง – เสียง  

  เมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเทพาลัยได้มีมติเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั ง 3 วาระแล้ว จะได้ส่ง
ร่ าง เทศบัญญัติดั งกล่ าวไปยั งนายอ าเภอคง พิจารณาให้ความเห็นชอบ                     
ก่อนนายกเทศมนตรีจะลงนามประกาศใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป 
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   ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืนๆ  

นายสุรพงศ์ อารมย์เพียร   ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง อ่ืนๆ  

ที่ประชุม    -  ไม่มี - 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น. 
 
 
    ลงชื่อ  - จิตติมา  เทพนอก - ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นางสาวจิตติมา  เทพนอก) 
                     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 
 

           บันทึกของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        วันที่  2  มิถุนายน  2563 

คณะกรรมการสามัญประจ าสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย ท าหน้าที่ตรวจรายงานการประชุม                
สภาเทศบาลต าบลเทพาลัย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั งที่ 2 ประจ าปี 2563  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม  2563                   
เวลา 10.00 น.  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

         (ลงชื่อ)  - วีระ  ไปรแดน -         (ลงชื่อ)  - ชาคริส  รัตนวิจิตร -      (ลงชื่อ)  - เสน่ห์  สนตาเถร -   

                (นายวีระ  ไปรแดน)                (นายชาคริส  รัตนวิจิตร)         (นางเสน่ห์  สนตาเถร) 
                 ประธานกรรมการ                         กรรมการ                            กรรมการ/เลขานุการ 

 

ตรวจรับรองถูกต้อง 

-  สุรพงศ์  อารมย์เพียร - 

(นายสุรพงศ์  อารมย์เพียร) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลเทพาลัย 


