
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง 
สมัยสามัญ  สมัย ๓ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วันที่ ๑๒  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง 
ผู้มาประชุม 
ท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 
๑๐. 
๑๑. 
 
 

นายสมมารถ  หวังสัน 
นายชูชีพ  ทองหนู 
นายเกตสาดา  ราโอบ 
นายอะหมีด  สีปานปิ่น 
นายสนิท  ภิวัฒนกุล 
นายสมนึก  แก้วขาวทอง 
นางสาวอนิสรา  ปานทอง 
นายกอเส็ม  ช านาญ 
นายกะติบีน  เก็มเด็น 
นายไหลหมาน  ภัยเนียม 
นายเพียรชัย  เสวตโสธร 

ประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล 

สมมารถ  หวังสัน 
ชูชีพ  ทองหนู 
เกตสาดา  ราโอบ 
อะหมีด  สีปานปิ่น 
สนิท  ภิวัฒนกุล 
สมนึก  แก้วขาวทอง 
อนิสรา  ปานทอง 
กอเส็ม  ช านาญ 
กะติบีน  เก็มเด็น 
ไหลหมาน  ภัยเนียม 
เพียรชัย  เสวตโสธร 

 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
ท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑ 
๒ 

นางสาวรัตน์ตกา  แป้นแก้ว 
นายอิสมะแอน  ปานหวาน 
 
 

รองปรธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

- 
 

ลากิจ 
ลากิจ 

 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

๑. 
 

นายหร้อหีม  นวลด า 
 

นายกเทศมนตรี 
 

หร้อหีม  นวลด า 
 

 

 
 
 

       ส ำเนำ 



 

๒ 

 
เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลควนเสาธงมาครบองค์ประชุมแล้ว กล่าวคือ  มีผู้มาประชุม

จ านวน  ๑๐ คน    ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน ๒  คน คือ นางสาวรัตน์ตกา  แป้นแก้ว   และนายอิสมะแอน  
ปานหวาน ดังนั้น นายเพียรชัย   เสวตโสธร  ต าแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาล  ได้เชิญ นายชูชีพ  ทองหนู  
ซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลท่ีมีอายุอาวุโสสูงสุดในท่ีประชุม  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา  
และเชิญ นายสมมารถ  หวังสัน  ประธานสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง   ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมกล่าว
เปิดประชุมสภา  เวลา ๑๓.๓๐ น. และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
-  ไม่มี - 

ท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล คร้ังที่แล้ว 
-  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง      
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๑  ประจ าปี ๒๕๖๒ 

นายสมมารถ  หวังสัน รายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งท่ีแล้ว เป็นการประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล เทศบาลสมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๑   เมื่อ

วันท่ี ๒๗  สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลควนเสาธง ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ได้ แจกไป
พร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว  คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
การประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว     ปรากฏ
ว่ามีการแก้ไขข้อความท่ีพิมพ์ ผิดพลาดบางส่วน  ขอเชิญ
เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงให้ท่ีประชุมรับทราบ 

นายเพียรชัย  เสวตโสธร เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกเทศบาลทุกท่าน 
เลขานุการสภาฯ ขอแก้ไขข้อความในหน้า ๑๕,๑๖,๑๗,๒๓  ในรายงานการประชุม

สภาเทศบาลต าบลควนเสาธง  สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๑ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ข้อ ๓.๔  พิจารณาร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง 
การบริหารกิจการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น พ.ศ. 
๒๕๖๒  เนื่องจากกล่าวให้ถูกต้องด้วยนะครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายสมมารถ  หวังสัน มีสมาชิกเทศบาลท่านใดจะขอเสนอแก้ไขข้อความใดอีก  ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล ครับ   
นายชูชีพ  ทองหนู กระผมขอแก้ไข  ข้อความในหน้า ๑๒  มติท่ีประชุมเห็นชอบ 
สมาชิกสภาเทศบาล จ านวน  ๑๑  เสียง  แก้เป็น ๑๐  เสียง  เนื่องจากมีจ านวน 
                                                     สมาชิกสภาเทศบาลเกินจ านวน  ๑๒  คน ครับ 



 

๓ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายสนิท  ภิวัฒนกุล กระผมขอแก้ไข  ข้อความ หน้า ๒๔  ขอให้เพิ่มข้อความ 
สมาชิกสภาเทศบาล ซอยสามแยกบ้านควนล่อน  และซอยประพิศ  ให้ตัดข้อความ    
                                                     “หน้าบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี ๗ บ้านควนเสาธง”  ออกครับ 
ที่ประชุม รับทราบ 
น.ส.อนิสรา  ปานทอง ดิฉันขอแก้ไข นามสกุล จากสีปานปิ่น  เป็น ปานทอง  ด้วยค่ะ 
สมาชิกสภาเทศบาล 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายเพียรชัย  เสวตโสธร ขอแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความ  หน้า ๑๐  ให้สภาเทศบาล
เลขานุการ                                         ต าบลควนเสาธง  มีมติท่ีประชุมในการเลือกคณะกรรมการแปร 
                                                      ญัตติ  ท่ีละคน  จากคนท่ี ๑  ถึง  คนท่ี ๓ 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายสมมารถ  หวังสัน ท่ีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอแก้ไขข้อความใดอีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล                            หากไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  เสนออีก  จะขอมติต่อท่ี  
                                                      ประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด รับรองรายงานการประชุม 
                                                      สภาเทศบาลครั้งท่ีแล้ว  โปรดยกมือ 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลคร้ังที่แล้ว 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองพิจารณา  (ต่อ) 
 ๓.๑  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 

พ.ศ. ๒๕๖๓  วาระสอง  และวาระสาม 
นายสมมารถ  หวังสัน   ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง  ได้รับหลักการ 
ประธานสภาเทศบาล แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๓  ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง    
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓  ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี 
๒๗  สิงหาคม ๒๕๖๒  และได้ก าหนดวันรับเสนอขอแปรญัตติ   
ในระหว่างวันท่ี ๒ - ๓  กันยายน  ๒๕๖๒  ในวาระสองนี้  ไม่มี
การแปรญัตติแต่อย่างใด  ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ  ได้รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ให้ท่ีประชุมได้ 
รับทราบต่อไป 

นายชูชีพ  ทองหนู เรียนประธานสภาเทศบาล 
ประธานกรรมการแปรญัตติ                     แบบรายงานของคณะกรรมการแปรญัตติ 

ร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เสนอต่อประธานสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง 

 



 

๔ 

เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง  ตามท่ีสภาเทศบาลได้ต้ังคณะกรรมการสภา เพื่อท า
หน้าท่ีแปรญัตติ ร่าง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ในคราวประชุมสมัย
สามัญ สมัยท่ี ๓  ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี ๒๗   สิงหาคม  ๒๕๖๒ และก าหนดวันรับค าเสนอขอแปร
ญัตติ ในระหว่างวันท่ี  ๒ - ๓  กันยายน ๒๕๖๒   นั้น   

 คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีสภาเทศบาลมอบหมาย    ปรากฏว่าใน
ระยะเวลาตามท่ีสภาก าหนดให้มีการเสนอค าขอแปรญัตติ  ไม่มีสมาชิกสภาเสนอค าขอแปรญัตติแต่อย่างใด   
คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุม เมื่อวันท่ี ๔ กันยายน  ๒๕๖๒ และได้มติเห็นชอบ  ให้คงไว้ซึ่งร่างเดิม  ของ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   และได้ส่งร่างเทศบัญญัติฉบับเดิมให้
ประธานสภาเทศบาล เพื่อขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมสภาในวาระท่ี   ๓ ต่อไป  

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ที่ประชุม    รับทราบ 

นายสมมารถ  หวังสัน ต่อไปเป็นวาระสาม  ขั้นขอมติต่อท่ีประชุม  สมาชิกท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล เห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โปรดยกมือ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ      จ านวน  ๙  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   จ านวน  -   เสียง 
 งดออกเสียง  จ านวน  ๑  เสียง 
 ไม่มา          จ านวน  ๒  เสียง 
ที่ประชุม รับทราบ 
 ๓.๒  พิจารณาร่างเทศบัญญัติ  เร่ือง  การควบคุมการเลี้ยง

หรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
นายสมมารถ  หวังสัน ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาล  ช้ีแจงระเบียบกฎหมายท่ี 
ประธานสภาเทศบาล เกี่ยวข้องให้ท่ีประชุมทราบ 
นายเพียรชัย  เสวตโสธร   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
เลขานุการสภา    ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗  หมวด ๓ ญัตติ ข้อ ๓๗ ญัตติมี ๒ อย่าง คือ 

(๑)  ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น 
(๒) ญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ข้อ ๓๘  ญัตติท้ังหลายต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น และมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อย
สองคน แต่หากสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกสภาท้องถิ่น เหลืออยู่น้อย
กว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน 



 

๕ 

ข้อ ๔๕  ญัตติร่างข้อบัญญัติท่ีประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็น
สามวาระ  แต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระ
รวดเดียวก็ได้ 
 ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ท่ี
อยู่ในท่ีประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติ
ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้
ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้
ประธานท่ีประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

ที่ประชุม    รับทราบ 
นายสมมารถ  หวังสัน ต่อไปขอเชิญ  นายกเทศมนตรีในฐานะฝ่ายบริหาร เสนอ ร่างเทศ 
ประธานสภาเทศบาล บัญญัติ  เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ. 

๒๕๖๒  ต่อสภาเทศบาลแห่งนี้  เพื่อพิจารณาต่อไป 
นายหร้อหีม  นวลด า เรียน  ท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาล     
นายกเทศมนตรี ทุกท่าน 
 บันทึกหลักการและเหตุผล 
 ประกอบ (ร่าง ) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลควนเสาธง 
 เรื่อง  การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข  และแมว 
 พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 หลักการ 
 ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัขและ

แมว 
 เหตุผล 
 การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข  และแมวให้เหมาะสมกับ

สภาพการของพื้นท่ีในชุมชนจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
เหตุเดือดร้อนร าคาญจากสุนัข  และแมวเพื่อประโยชน์ในการ
รักษา  สภาวะความเป็นอยู่ ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชน  และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า  
หรือโรคระบาดท่ีเกิดจากสุนัขและแมว  สมควรก าหนดเขต
ก าหนดเขตควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข  และแมว  จึงตรา
เทศบัญญัตินี้ 

 
 
 
 



 

๖ 

 

ร่าง  เทศบัญญัติเทศบาลต าบลควนเสาธง 
เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 

 
     โดยท่ีเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลควนเสาธง ว่าด้วยการควบคุมการเล้ียง
หรือ ปล่อยสัตว์ 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ (2) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๘๖ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2562  ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
เทศบาลต าบลควนเสาธง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง และผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง 
จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลควนเสาธง เรื่อง การควบคุมการเล้ียง
หรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2562” 
  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลควนเสาธง ต้ังแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลควนเสาธง แล้วเจ็ดวัน  
  ข้อ 3 ในเทศบัญญัตินี้ 
           “การเล้ียงสุนัข และแมว” หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการท่ีจะดูแลสุนัข และแมว       
ให้เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในสถานท่ีเล้ียงสัตว์ 
             “การปล่อยสุนัข และแมว” หมายความว่า การเล้ียงสุนัข และแมว ในลักษณะท่ีมี
การปล่อยให้อยู่นอกสถานท่ีเล้ียงสัตว์ รวมท้ังการสละการครอบครองสุนัข และแมว 
   “สถานท่ีเล้ียงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ท่ีขังสัตว์ หรือสถานท่ีใน
ลักษณะอื่นท่ีใช้ในการควบคุมของสัตว์ท่ีเล้ียง ท้ังนี้ให้หมายความรวมถึงแนวอนาเขตท่ีดิน ซึ่งใช้ประกอบการ
เล้ียงสัตว์ที่มีพื้นท่ีติดกันเป็นพื้นท่ีเดียว 
   “เจ้าของสุนัข และแมว” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองสุนัข และ
แมว ท้ังนี้ให้หมายความรวมถึงผู้เล้ียง ผู้ให้ท่ีอยู่อาศัยและผู้ควบคุมสุนัข และแมวด้วย 
                               “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลควนเสาธง 
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลควนเสาธง 
                   ข้อ 4 ให้นายกเทศมนตรีต าบลควนเสาธง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
          ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชน      ในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเช้ือโรคท่ีเกิดจากสุนัข และแมว ให้พื้นท่ีในเขตอ านาจ
ของเทศบาลต าบล   ควนเสาธง ดังต่อไปนี้ เป็นเขตควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข และแมว  
  (5.๑) ให้พื้นท่ีต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเล้ียงหรือปล่อยสุนัข และแมวโดยเด็ดขาด ดังนี้ 

5.1.1. ระบุขอบเขตพื้นท่ี 
      1. พื้นท่ีผังเมืองประกาศเป็นเขตพาณิชย์กรรมและเขตประชากรหนาแน่น 
     2.  พื้ น ท่ีผัง เมืองประกาศเป็นประเภทอนุรักษ์ เพื่ อ ส่ ง เสริม เอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 



 

๗ 

      3. สถานท่ีท่องเท่ียว 
      4. วัด  โรงเรียน  สถานท่ีราชการ 

   (5.๒) ให้พื้นท่ีต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเล้ียงหรือปล่อยสุนัข และแมว เกินจ านวนท่ีก าหนด 
5.2.1. บริเวณโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
บริเวณวัด ส านักสงฆ์ ส านักงานเทศบาล เป็นเขตห้ามเล้ียงหรือปล่อยสุนัขเกินจ านวน  
10 ตัว  
5.2.1. บริเวณโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
บริเวณวัดส านักสงฆ์ ส านักงานเทศบาล เป็นเขตห้ามเล้ียงหรือปล่อยแมวเกินจ านวน  
10 ตัว  

         กรณีท่ีต้องการเล้ียงเกินกว่าจ านวนท่ีก าหนด ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
   (5.3) การเล้ียงหรือปล่อยสุนัขและแมวต้องด าเนินการ ดังนี้ 

5.3.1. การขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว 
        (1) ให้เจ้าของสุนัข และแมวด าเนินการขึ้นทะเบียนสุนัข และแมวทุกตัวท่ีอยู่
ในครอบครองต่อเทศบาลต าบลควนเสาธง และรับบัตรประจ าตัวสุนัข และแมวหรือ
สัญลักษณ์ หรือวิธีการก าหนดระบุตัวตนของสุนัข และแมวอื่นใด ตามแบบท่ีเทศบาล
ต าบลควนเสาธงก าหนด 
        (2) หากเจ้าของสุนัข และแมวต้องการมอบสุนัข และแมว หรือเปล่ียนแปลง
ความเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอื่น ต้องแจ้งต่อเทศบาลต าบลควนเสาธง ภายใน  60 
วัน นับแต่วันท่ีมอบสุนัขและแมวหรือมีการเปล่ียนแปลงความเป็นเจ้าของ เพื่อ
ด าเนินการแก้ไขบัตรประจ าตัวสุนัข และแมว หรือสัญลักษณ์ หรือวิธีการก าหนดระบุ
ตัวตนของสุนัขและแมวอื่นใด 
        (3) ในกรณีท่ีมีสุนัข และแมวเกิดใหม่ ให้เจ้าของสุนัข และแมวด าเนินการขึ้น
ทะเบียนภายใน 60 วัน และต้องจัดการให้สุนัข และแมวนั้นได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษ
สุนัขบ้า 
        (4) กรณีท่ีเจ้าของน าสุนัข และแมวท่ีอยู่ในครอบครองย้ายออกนอกเขต
เทศบาลต าบลควนเสาธง โดยถาวร หรือสุนัข และแมวท่ีอยู่ในครอบครองตาย เจ้าของ
สุนัข และแมวต้องด าเนินการแจ้งให้เทศบาลต าบลควนเสาธงทราย ภายใน  60 วัน 
นับแต่มีการย้ายสุนัข และแมว ออกนอกเขตเทศบาลต าบลควนเสาธงโดยถาวร หรือ
วันท่ีสุนัขและแมวตาย 
5.3.2. การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
        (1) ให้เจ้าของสุนัข และแมวต้องจัดการให้สุนัข และแมวทุกตัวได้รับการฉีด
วัคซีนจากสัตวแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือ
ผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกต้องด าเนินการเมื่อสุนัข และ
แมวนั้นมีอายุต้ังแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินส่ีเดือนและต้องจัดการให้ได้รับการฉีด



 

๘ 

วัคซีนครั้งต่อไป ตามระยะเวลาท่ีก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน  
  (2) หากเจ้าของสุนัข และแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัข และแมวใน 

ครอบครองมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้กักสุนัข และแมวไว้ และแจ้งต่อเทศบาลต าบลควนเสาธง ภายในยี่สิบ
ส่ีช่ัวโมง เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค 

        (3) ในกรณีท่ีเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นท่ีตามประกาศเขต
ก าหนดโรคระบาดช่ัวคราว ให้เจ้าของสุนัข และแมวท าการควบคุมสุนัข และแมวไว้ ณ 
สถานท่ีเล้ียงสัตว์จนกว่าจะส้ินระยะเวลาประกาศ 
5.3.3. การควบคุมด้านสุขลักษณะ 
        (1) เจ้าของสุนัข และแมวต้องจัดสถานท่ีเล้ียงสุนัข และแมวให้เหมาะสมและ
ดูแลสถานท่ีเล้ียงให้สะอาดถูกต้องถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ    
        (2) เจ้าของสุนัข และแมวต้องควบคุมดูแลสุนัข และแมว มิให้ก่อเหตุ
เดือดร้อนร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง  
5.3.4. การควบคุมเม่ือน าสุนัข และแมวออกนอกสถานท่ีเล้ียงสัตว์ 
        (1) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการ 

สาธารณสุข ให้เจ้าของสุนัข และแมวพกบัตร หรือติดเครื่องหมายประจ าตัวสุนัข และแมว และต้องมีการ
ควบคุมดูแลมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น 

        (2) เจ้าของสุนัขและแมวต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิดจากสุนัขและ
แมวในสถานท่ีหรือสาธารณะ หรือสถานท่ีอื่นใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที 

          ข้อ 6 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
   
  ประกาศ  ณ  วันท่ี……........เดือน..................................พ.ศ. ๒๕๖๒  
 
           
                               ลงช่ือ   
                    ( นายหร้อหีม   นวลด า) 
                             นายกเทศมนตรีต าบลควนเสาธง 
                   เห็นชอบ 
 
 
     ................................................... 
(..............................................................) 
 
 
 



 

๙ 

 
นายสมามารถ  หวังสัน ตามท่ีนายกเทศมนตรี ได้เสนอร่างเทศบัญญัติ  เรื่อง การควบคุม 
ประธานสภาเทศบาล การเล้ียงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๒  ต่อสภาเทศบาล

ไปแล้วนั้น  เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ถูกต้อง ตามระเบียบท่ีก าหนด จึงขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลคน
หนึ่งเสนอท่ีประชุมสภาเทศบาลเพื่ออนุมัติให้พิจารณาสามวาระ
รวดเดียว  โดยการพิจารณาวาระท่ีสองนั้นให้ ท่ีประชุมสภา
เทศบาลเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา  โดยให้ประธานสภา
เทศบาลซึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม  เป็นประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ  ขอเชิญนายชูชีพ  ทองหนู 

นายชูชีพ  ทองฟหนู กระผมขอเสนอให้ท่ีประชุมสภาเทศบาล  อนุมัติให้พิจารณาสาม 
สมาชิกสภาเทศบาล วาระรวดเดียว ครับ ขอผู้รับรองด้วยครับ 
 ผู้รับรองถูกต้อง  คือ  ๑. นายอะหมีด  สีปานปิ่น 
          ๒.  นายสนิท  ภิวัฒนกุล 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายสมมารถ  หวังสัน ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลได้แสดงความคิดเห็นหรืออภิปราย 
ประธานสภาเทศบาล  ท่ัวไปเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติฉบับนี้  ขอเชิญ นายชูชีพ  ทองหนู 
นายชูชีพ  ทองหนู กระผมเห็นด้วยกับร่างเทศบัญญัติท่ีฝ่ายบริหารเสนอ  และขอช่ืน 
สมาชิกสภาเทศบาล ชมฝ่ายบริหารท่ีได้น าเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาในสภาเทศบาล  

ในวันนี้  เนื่องจากปัญหาการควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัขและ
แมว  เป็นปัญหาท่ีอาจก่อให้เกิดความร าคาญเดือดร้อนได้หากไม่
มีกฎหมายควบคุมให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ดังนั้นเมื่อ
เทศบาลต าบลควนเสาธงได้ออกเทศบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมาสามารถ
น าไปบังคับใช้ควบคุมเล้ียงสัตว์ได้ในโอกาสต่อไป  ขอบคุณมาก
ครับ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายสมมารถ  หวังสัน มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  จะแสดงความคิดเห็นอย่างอื่นอีก 
ประธานสภาเทศบาล หรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มี 
นายสมมารถ  หวังสัน หากไม่มีสมาชิกเทศบาลท่านใดแสดงความคิดเห็นอีก  จะขอมติ 
ประธานสภาเทศบาล ต่อท่ีประชุม  สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ 

เรื่อง  การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข  และแมว พ.ศ.๒๕๖๒ 
 ตามท่ีคณะผู้บริหารเสนอให้ตราเป็นเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุม

การเล้ียงหรือปล่อยสุนัข  และแมว พ.ศ.๒๕๖๒  โปรดยกมือ 
 



 

๑๐ 

 
มติที่ประชุม เห็นชอบ      จ านวน  ๙  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ   จ านวน  -   เสียง 
 งดออกเสียง  จ านวน  ๑  เสียง 
 ไม่มา          จ านวน  ๒  เสียง 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒   เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
นายสมมารถ  หวังสัน ในวาระอื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องใด  ขอเชิญครับ  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญปลัดเทศบาล 
นายเพียรชัย  เสวตโสธร กระผมมีเรื่องช้ีแจง ๒ เรื่อง 
ประธานสภาเทศบาล เรื่องท่ี ๑  ขอแจ้งก าหนดการฌาปนกิจศพคุณพ่อจ่าง  สีสอาด  

ซึ่งเป็นบิดาของนายเสกสรรค์  สีสอาด รองปลัดเทศบาลได้ถึงแก่
กรรมด้วยโรคชรา  อายุ ๘๔  ปี เมื่อวันท่ี ๑๑  กันยายน  ๒๕๖๒  
และก าหนดรดน้ าศพในวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ 
น.  ณ บ้านเลขท่ี ๑๓๖  ม.๑๑  ต.หานโพธิ์   อ.เขาชัยสน         
จ.พัทลุง หลังจากประชุมวันนี้  ขอเชิญทุกท่านไปร่วมรดน้ าศพ
โดยพร้อมเพรียงกันครับ 

 เรื่องท่ี ๒ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสารทเดือนสิบ  เพื่อสืบทอด
ธรรมเนียมประเพณีทางเทศบาลต าบลควนเสาธง  ซึ่งก าหนด
จัดท าหมรับ ขึ้น จ านวน  ๒ หมรับ  เพื่อน าไปถวายวัดปลักปอม
และวัดหนองปด  ในวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ส านักงานเทศบาลต าบลควนเสาธง  จึงขอเชิญชวนทุกท่าน
ร่วมกิจกรรม  โดยพร้อมเพรียงกัน 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายสมมารถ  หวังสัน ขอเชิญ  นายเกตสาดา  ราโอบ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเกตสาดา  ราโอบ กระผมขอสอบถามความคืบหน้า กรณีเจ้าของท่ีดิน รอยต่อพื้นท่ี 
สมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลต าบลควนเสาธงและเทศบาลต าบลเขาหัวช้าง  จะ

ด าเนินการก่อสร้างฟาร์มเล้ียงสุกร  ในพื้นท่ีดังกล่าว  จึงขอทราบ
อาณาเขตท่ีชัดเจนเพื่อด าเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไป  
ขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเรื่องนี้ด้วยครับ 

นายสมมารถ  หวังสัน ขอเชิญ นายไหลหมาน  ภัยเนียม 
ประธานสภาเทศบาล 
 



 

๑๑ 

 
นายไหลหมาน  ภัยเนียม ส าหรับเรื่องนี้ฝากถามฝ่ายบริหารด้วยว่าด าเนินการ เรื่องนี้ 
สมาชิกสภาเทศบาล อย่างไร  เนื่องจากได้มีหนังสือร้องเรียนถึงเทศบาลแล้ว  เกี่ยวกับ

เรื่องนี้ว่าอาจมีผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมกับชาวบ้านหมู่ท่ี ๔ 
และโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร  ซึ่งเป็นพื้นท่ีติดต่อกับสถานท่ีท่ีจะ
ด าเนินก่อสร้างฟาร์มเล้ียงสุกรดังกล่าว  ขอฝากให้ฝ่ายบริหาร
ด าเนินการด้วยครับ 

นายสมมารถ  หวังสัน ขอเชิญ นายชูชีพ  ทองหนู 
ประธานสภาเทศบาล  
นายชูชีพ  ทองหนู ส าหรับเรื่องนี้กระผมยังไม่ทราบรายละเอียดเท่าท่ีควรแต่ทราบ 
สมาชิกสภาเทศบาล เพียงว่าเจ้าของท่ีดินแปลงดังกล่าวจะด าเนินการก่อสร้างฟาร์ม

เล้ียงสุกร  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
ควนเสาธง  ซึ่งควรตรวจสอบอาณาเขตให้ชัดเจนว่า พื้นท่ีนั้นอยู่
ในเขตหมู่ท่ี ๑ ต.ตะโหมด  หรือ อยู่ในหมู่ท่ี ๔ ต.แม่ขรี และขอ
ฝากให้ฝ่ายบริหารได้ประสานและปรึกษาหารือหาข้อยุติในเรื่องนี้
ระหว่างเทศบาลต าบลควนเสาธง  และเทศบาลต าบลเขาหัวช้าง 
ว่าจะด าเนินการอย่างไรต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายสมมารถ  หวังสัน ขอเชิญ นายกเทศมนตรี ช้ีแจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ให้ท่ีประชุมได้รับ 
ประธานสภาเทศบาล ทราบ 
นายหร้อหีม  นวลด า ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านท่ีได้เสนอแนะแนวทางการ 
นายกเทศมนตรี ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ ทางฝ่ายบริหารก็ไม่ได้ นิ่งนอนใจอยู่

ระหว่างการตรวจสอบแนวเขตระหว่างเทศบาลต าบลควนเสาธง 
กับเทศบาลต าบลเขาหัวช้าง  เนื่องจากอาณาเขตไม่ชัดเจน ซึ่ง
จะต้องด าเนินการให้ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมายท่ีก าหนดต่อไป  
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล    
ควนเสาธงไม่ให้เกิดผลกระทบในด้านส่ิงแวดล้อม และจะรับไว้
ด าเนินการและประสานกับเทศบาลต าบลเขาหัวช้าง ในการ
ตรวจสอบอาณาเขตและใบอนุญาตก่อสร้างว่าถูกต้องหรือไม่ 
ต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายสมมารถ  หวังสัน ขอเชิญ  นายชูชีพ  ทองหนู 
ประธานสภาเทศบาล  
นายชูชีพ  ทองหนู ขอขอบคุณนายกเทศมนตรี ท่ีได้ด าเนินการในเรื่องนี้ ขอฝากฝ่าย 
สมาชิกสภาเทศบาล บริหารด าเนินการ   ตามระเบียบกฎหมายด้วยครับ 



 

๑๒ 

 
นายสมมารถ  หวังสัน ขอเชิญ  นายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล 
นายหร้อหีม  นวลด า เพื่อให้การด าเนินการเรื่องนี้ เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนดจึงได้ 
นายกเทศมนตรี ประสานกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี ๔ และตัวแทนท้ัง ๒ เทศบาลร่วมกับ

ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบในเรื่ องนี้ ท้ัง  ม.๑  และ ม.๔          
ต.ตะโหมด  และ ต.แม่ขรี  ร่วมถึง โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร  ด้วย
ตลอดจนขอเชิญ สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านร่วมประชุมในวันท่ี 
๑๗ กันยายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ โรงเรียนร่มโพธิ์ไทร 
ม.๔ ต.แม่ขรี  อ.ตะโหมด  จ.พัทลุง    

นายสมมารถ  หวังสัน ขอเชิญปลัดเทศบาลช้ีแจง เพิ่มเติม 
ประธานสภาเทศบาล 
นายเพียรชัย  เสวตโสธร ส าหรับการด าเนินการในเรื่องนี้จะต้องด าเนินการตามระเบียบ 
เลขานุการฯ  กฎหมาย  ซึ่งจะต้องประสานความร่วมมือกันระหว่าง ๒ เทศบาล 

ในการตรวจสอบแนวเขตท่ีชัดเจนว่าพื้นท่ีก่อสร้างต้ังอยู่ในเขต
เทศบาลใด การขออนุญาตก่อสร้างเป็นอ านาจของเทศบาลใด  
ซึ่งทางฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างด าเนินการเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายถูกต้องแล้ว  จึงเรียนให้สมาชิกสภาเทศบาลทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 
นายสมมารถ  หวังสัน ขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการประชุมในวันนี้ได้เสร็จส้ิน 
ประธานสภาเทศบาล แล้วขอปิดการประชุมครับ 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                      เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 
ลงช่ือ       
         (นายอะหมีด  สีปานปิ่น) (ลงช่ือ)                                   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            ประธานกรรมการ                               (นายเพียรชัย   เสวตโสธร) 
ลงช่ือ                    เลขานุการสภาเทศบาล 
        (นางสาวอนิสรา  ปานทอง) 
                  กรรมการ 

ลงช่ือ       (ลงช่ือ)                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสมนึก  แก้วขาวทอง)           (นายสมมารถ  หวังสัน) 
            เลขานุการ/กรรมการ                 ประธานสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง 
 
 



 

๑๓ 

 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                      เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 
ลงช่ือ     อะหมีด  สีปานปิ่น  
         (นายอะหมีด  สีปานปิ่น) (ลงช่ือ)      เพียรชัย  เสวตโสธร    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            ประธานกรรมการ                               (นายเพียรชัย   เสวตโสธร) 
ลงช่ือ      อนิสรา  ปานทอง              เลขานุการสภาเทศบาล 
        (นางสาวอนิสรา  ปานทอง) 
                  กรรมการ 

ลงช่ือ      สมนึก  แก้วขาวทอง (ลงช่ือ)    สมมารถ  หวังสัน          ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายสมนึก  แก้วขาวทอง)           (นายสมมารถ  หวังสัน) 
            เลขานุการ/กรรมการ                 ประธานสภาเทศบาลต าบลควนเสาธง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


