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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
พ.ศ. 2562
………………………………………………………….
หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
เหตุผล
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทให้เหมาะสมกับสภาพการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ใน
ชุมชนจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนราคาญจากสัตว์เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภ าวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการารงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ สมควร
กาหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ จึงตราเทศบัญญัตินี้
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เทศบัญญัติเทศบาลตาบลกะปาง
เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
พ.ศ.2562
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมเทศบาล
ตาบลกะปาง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลกะปาง และผู้ว่าราชการจังหวัด นครศรีธรรมราชจึงตรา
เทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลกะปาง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
พ.ศ. 2562 ”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลกะปาง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ที่
สานักงานเทศบาลตาบลกะปาง แล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์
“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์รวมทั้ง
การสละการครอบครองสัตว์
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอื่นที่ใช้ในการ
ควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง
“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลตาบลกะปาง
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลกะปาง
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ข้อ ๔ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น
หรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พื้นที่ในเขตอานาจของราชการส่วนท้องถิ่น เป็นเขตควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังนี้
(1) ช้าง
(2) ม้า
(3) โค
(4) กระบือ
(5) สุกร
(6) แพะ
(7) แกะ
(8) ห่าน
(9) เป็ด
(10) ไก่
(11) สุนัข
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(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

แมว
นก
สัตว์มีพิษและสัตว์ดุร้ายต่างๆ
สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่า ไม้
สัตว์ที่เป็นพาหะนาโรคหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือเป็นอันตราย ต่อประชาชน
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกาหนดประเภทและชนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยงเพิ่มเติม ทั้งนี้ โดยอาจ
ควบคุมการเลี้ยงเฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่งหรือเต็มพื้นที่เทศบาลตาบลกะปาง
ข้อ 5 ห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ที่ต้องควบคุมตามข้อ 4 ในที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลตาบล
กะปางโดยเด็ดขาด
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การเลี้ยงสัตว์ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อการรักษาโรคเจ็บป่วยหรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคของสัตว์
(2) เพื่อกิจกรรมใดๆที่เทศบาลตาบลกะปาง ประกาศกาหนดพื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดให้เลี้ยงโดยมี
การกาหนดระยะเวลาที่แน่นอนเป็นการเฉพาะ
(3) เพื่อการย้ายถิ่นที่อยู่ของเจ้าของสัตว์
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การปล่ อยสัตว์เพื่อการกุศลหรือจารีตประเพณีโ ดยได้รับอนุญาตจาก
เทศบาลตาบลกะปาง หรือเพื่อในพระราชพิธีกรรมทางศาสนาตามประกาศของทางราชการ
ข้ อ 6 เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการควบคุ ม การเลี้ ย งหรื อ ปล่ อ ยสั ต ว์ ใ นเขตเทศบาลต าบลกะปาง ให้
นายกเทศมนตรีตาบลกะปางมีอานาจประกาศกาหนดเขตพื้นที่เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตามข้อ 4
โดยให้มีมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด
(1) กาหนดจานวน ประเภท และชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง
(2) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทาทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว์
(3) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์ตามข้อ 4
ข้อ 7 นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสัตว์และมี
ขนาดเพียงพอแก่การดารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้าที่ถูก
สุขลักษณะ และมีระบบบาบัดของเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกสุขลักษณะ
(2) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดเสมอ
(3) กาจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ
(4) จัดให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพื่อป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คนโดยสัตวแพทย์
(5) ให้เลี้ยงภายในสถานที่ของตน
(6) ไม่เลี้ยงสัตว์ในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดห้ามไว้
(7) ปฏิบัติการอื่นใดตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นรวมทั้ง
ข้อบังคับ ระเบียบ และคาสั่งเทศบาลตาบลกะปาง
ข้อ 8 ในกรณีที่มีเหตุชวนสงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของบุคคลทั่วไปให้
เจ้าของสัตว์แยกกักสั ตว์นั้ นไว้ต่ างหาก และเจ้งให้เจ้าที่ผู้รับผิดชอบของส านักงานเทศบาลตาบลกะปาง หรือ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอทุ่งสงทราบ และต้องปฏิบัติตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือสัตวแพทย์
ข้อ 9 เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ของตนไม่ให้ก่อให้เกิดอันตราย หรือก่อเหตุราคาญแก่ผู้อื่น
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ข้อ 10 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ โดยไม่
ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน โดยประกาศให้
เจ้าของสัตว์ทราบ ณ ที่ทาการเทศบาลตาบลกะปาง เมื่อพ้นกาหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็น
เจ้าของเพื่อรับสัตว์คืนให้สัตว์นั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์
นั้นหรือสัตว์อื่นหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตาม
ควรแก่กรณีก่อนถึงกาหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขาย
หรือขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์
ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายใน
กาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช่จ่าย สาหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น
ตามจานวนที่ได้จ่ายจริงด้วย
ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอานาจทาลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้
ข้อ 11 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 44
วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอานาจของเทศบาลตาบลกะปางในเรื่องใดหรือทุก
เรื่องก็ได้
ข้อ 12 ผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ใน
บทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ 13 ให้นายกเทศมนตรีตาบลกะปาง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562
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