1

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลที่วัง
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.2561
----------------------------------------------หลักการ
ใหมีเทศบัญญัติวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว
เหตุผล
เพื่อประโยชนในการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวบางชนิดหรือบางประเภทใหเหมาะสมกับสภาพ
การใชประโยชนของพื้นที่ในชุมชน และจะสามารถปองกันไมใหเกิดปญหาเหตุเดือดรอนรําคาญจากสัตว ป องกัน
อันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว รักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลที่วัง สมควรกําหนดการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว จึงตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลที่วัง
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. 2561
โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห งพระราชบัญ ญั ติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และ
ที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม เทศบาลตํ า บลที่ วั ง โดยความเห็ น ชอบของสภาเทศบาลตํ า บลที่ วัง และผู วา ราชการจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชจึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้
ข อ 1 เทศบั ญ ญั ติ นี้ เรี ย กวา “เทศบั ญ ญั ติ เทศบาลตํ า บลที่ วั ง เรื่อ ง การควบคุม การเลี้ย งหรื อ
ปลอยสัตว พ.ศ. 2561
ข อ 2 เทศบั ญ ญั ตินี้ ให ใชบั งคั บ ในเขตเทศบาลตํ า บลที่ วัง ตั้ งแต เมื่ อ ได ป ระกาศไว โดยเป ด เผย
ที่สํานักงานเทศบาลตําบลที่วังแลวเจ็ดวัน
ขอ 3 บรรดาเทศบั ญ ญั ติ ขอบั งคับ ระเบี ย บ ประกาศหรือ คําสั่งอื่น ใดในสว นที่ ไดตราไวแ ล ว ใน
เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“การเลี้ยงสัตว” หมายความวา การมีสัตวไวในครอบครองและดูแลเอาใจใสบํารุงรักษา
ตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ
“การปลอยสัตว” หมายความวา การสละการครอบครองสัตว หรือปลอยใหอยูนอกสถานที่
เลี้ยงสัตวโดยปราศจากการควบคุม
“เจาของสัตว” หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย
“สถานที่เลี้ยงสัตว” หมายความวา คอกสัตว กรงสัตว ที่ขังสัตว หรือสถานที่ในลักษณะอื่น
ที่มีการควบคุมของเจาของสัตว
“ที่หรือทางสาธารณะ”หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลที่วัง
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรี
วาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
“หนวยรับจดทะเบียนสุนัข” หมายความวา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเทศบาลตําบล
ที่วัง หรือบุคคลใด หรือสถานที่ใดที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด
ขอ 5 เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนใน
ทองถิ่นหรือเพื่อ ปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว ใหพื้นที่ในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลที่วัง เปน เขต
ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวดังนี้
(1) ใหพื้นที่เทศบาลตําบลที่วังเปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสัตวประเภทดังตอไปนี้โดยเด็ดขาด
1.1) สัตวดุรายตางๆ ทีก่ อใหเกิดอันตรายแกคนหรือสัตวเลี้ยง
1.2) สัตวมีพิษอื่นๆ ทีก่ อใหเกิดอันตรายแกคนหรือสัตวเลี้ยง
1.3) สัตวตองหามตามกฎหมายอื่นๆ
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(2) ใหพื้นที่เทศบาลตําบลที่วังเปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวประเภทดังตอไปนี้
2.1) สัตวเลี้ยงเพื่อเปนเพื่อนมนุษย และสัตวเลี้ยงเพื่อความสวยงาม เชน สุนัข แมว กระตาย
ไกสวยงาม นก และอื่นๆ
2.2) สัตวเลี้ยงเพื่อการบริโภคและการคา เชน สุกร โค กระบือ แพะ แกะ กวาง ไก เปด
หาน และอื่นๆ
2.3) สัตวเลี้ยงเพื่อการใชแรงงาน เชน ชาง มา ลา ลอ และอื่นๆ
2.4) สัตวเลี้ยงเพื่อสันทนาการ เชน วัวชน ไกชน
(3) ใหพื้นที่เทศบาลตําบลที่วังเปนเขตพื้นที่ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวตามขอ 2 ตองอยูภายใต
มาตรการดังนี้
3.1) หามมิใหผูใดเลี้ย งสัตวห รือปลอยสัตว ในบริเวณที่ห รือ ทางสาธารณะอื่น ใดในเขต
เทศบาลตําบลที่วัง แตไมรวมถึงการปลอยสัตวเพื่อการกุศลตามประเพณีหรือเพื่อขยายพันธุอันไมเปนการกระทบตอ
สุขอนามัยและสิ่งแวดลอม
3.2) ตองเลี้ยงสัตวภายในสถานที่ของตนเอง และตองตั้งอยูในสถานที่ไมกอใหเกิดอันตราย
เหตุรําคาญหรือความเสียหายตอบุคคลอื่น
3.3) จัดใหมีบริเวณเลี้ยงหรือปลอย ซึ่งกันเปนสัดสวนตามความเหมาะสมตอสภาพการเลี้ยง
สัตวป ระเภทนั้นๆ ไมกอใหเกิดมลภาวะสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ไมกอใหเกิดอันตราย เหตุรําคาญหรือความ
เสียหายตอผูอื่น
3.4) จัดให มีสถานที่ เลี้ย งสัตวที่มั่น คงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกป ระเภท ชนิ ดและ
จํ า นวนของสั ต ว มี แ สงสว า งและการระบายอากาศที่ เ พี ย งพอและเหมาะสม มี ร ะบบการระบายน้ํ า กํ า จั ด
และจัดเก็บสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ รักษาสถานที่เลี้ยงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ ไมปลอยให สะสมหมักหมม จนเกิด
กลิ่นเหม็นรบกวนบุคคลอื่น เพื่อเปนการปองกันเปนแหลงเพาะพันธุและแพรเชื้อโรค
3.5) กรณีสัตวที่เลี้ยงตาย ตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ เพื่อปองกันมิให
เปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค ทั้งนี้โดยวิธีที่ไมกอใหเกิดเหตุรําคาญจากกลิ่น ควัน อันไมเปนการไมกระทบ
ตอสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม
3.6) จั ดให มี ก ารสรา งเสริม ภู มิ คุ ม กั น และป อ งกั น โรคในสั ต ว เพื่ อ ป อ งกั น อั น ตรายจาก
เชื้อโรคที่เกิดจากสัตว และกรณีที่มีเหตุสงสัยวาสัตวเลี้ยงนั้นเปนโรคอันตรายแกสุขภาพของเจาของสัตวและบุคคลอื่น
ใหเจาของสัตวทําการแยก กัก หรือขังสัตวนั้นไวตางหาก และใหแจงเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข
ทราบและตองปฏิบัติตามคําแนะนําโดยเครงครัด
3.7) ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตราย ความเสียหายหรือเหตุรําคาญแกผูอื่น อันไม
เปนการไมกระทบตอสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม
3.8) สัตวที่ถูกกําหนดใหตองขึ้นทะเบียน หรือมีกฎหมายอื่นใดกําหนดใหตองดําเนินการเพื่อ
ควบคุมสัตวดังกลาว ผูเลี้ยงสัตวนั้นๆ จะตองดําเนินการขึ้นทะเบียนหรือตองดําเนินการตามกฎหมายกําหนดให
ถูกตอง ในกรณีที่ตองมีเครื่องหมายสัญ ลักษณติดที่ตัวสัตวนั้น เจาของสัตวจะตองจัดหาและจัดใหมีเครื่องหมาย
สัญลักษณติดที่ตัวสัตวนั้นตลอดเวลาดวย
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(4) การเลี้ยงสัตวประเภทสุนัข ตองอยูภายใตมาตรการดังนี้
4.1) สุนัขกําหนดใหตองขึ้นทะเบียนกับหนวยรับจดทะเบียนสุนัข
4.2) จัดสถานที่เลี้ยงตามความเหมาะสมของสุนัข โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิต
ของสุนั ข มี แสงสวา งเพี ยงพอและการระบายอากาศเพี ย งพอ มีร ะบบการระบายน้ํ าและกํ าจัด สิ่งปฏิ กู ลให ถู ก
สุขลักษณะ
4.3) กรณีสุนัขที่มีพ ฤติกรรมดุราย สุนัขสายพั นธุซึ่งมีลักษณะทางสายพันธุดุราย หรือ
สุนัขสายพันธุอื่นที่มีประวัติทํารายคน จะตองเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่สุนัขไมสามารถเขาถึงบุคคลภายนอก และมี
ปายเตือนใหระมัดระวัง โดยสังเกตไดอยางชัดเจน
4.4) ควบคุ มสุ นั ข มิ ให อ อกนอกสถานที่ เลี้ย ง โดยมิให ก อ เหตุ เดือ ดรอ นรํ า คาญ เช น
กอใหเกิดเสียงดัง หรือกลิ่นรบกวนบุคคลอื่น
4.5) รักษาสถานที่เลี้ยงสุนัขใหสะอาดอยูเสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเป น
ประจํา ไมปลอยใหเปนที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง
4.6) จัดใหมีการดูแลสุนัขอยางถูกสุขลักษณะ ถาเจาของสุนัขไมสามรถเลี้ยงดูสุนัขไดเปน
การชั่วคราว จะตองจัดใหมีผูดูแลความเปนอยูของสุนัขใหเปนปกติ
4.7) กรณีสุนัขตาย เจาของสุนัขจะตองกําจัดซากสุนัขใหถูกสุขลักษณะ เพื่อปองกันมิให
เปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค ทั้งนี้โดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญและไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลง
น้ํา เวนแตสุนัขตายเนื่องจากปวยเปนโรคระบาดสัตว ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทันที และตองปฏิบัติตาม
คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข
4.8) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสุนัขเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจาก
สุนัขมาสูคน
4.9) ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยวา สุนัขที่เลี้ยงเปนโรคอันอาจเปนอันตรายแกสุขภาพของ
ประชาชน ใหเจาของสุนัขแยกกันสุนัขไวตางหาก แจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ และตองปฏิบัติตามคําแนะนําของ
เจาพนักงานสาธารณสุข
4.10) จัดใหสุนัขมีเครื่องหมายสัญลักษณติดที่ตัวตลอดเวลา
4.11) กรณีการนําสุนัขออกนอกสถานที่เลี้ยง เจาของสุนัขจะตองผูกสายลากจูงที่แข็งแรง
และจับสายลากจูงตลอดเวลา ในกรณีที่เปนสุนัขที่มีพฤติกรรมดุราย หรือสุนัขสายพันธุซึ่งมีลักษณะทางสายพันธุดุ
ราย หรือสุนัขสายพันธุอื่นที่มีประวัติทํารายคน ตองใสอุปกรณครอบปากและจับสายลากจูงหางจากตัวสุนัขไมเกิน
หาสิบเซนติเมตรตลอดเวลา
ขอ 6 ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในที่หรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ 5 โดยไม
ปรากฏเจาของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน เมื่อพนกําหนดแลว
ยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพื่อรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปนของเทศบาลตําบลที่วัง แตถาการกักสัตว
ไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขาย
หรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควรแกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาด
เมื่อไดหักคาใชจายในการขายทอดตลาดและคาเลี้ยงดูสัตวแลว ใหเก็บรักษาไวแทนสัตว
ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่ง และเจาของสัตวมาขอรับสั ตวคืน
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเลี้ยงดูสัตวใหแกเทศบาลตําบล
ที่วังตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย
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ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได
ขอ 7 ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อใหปฏิบัติหนาที่
ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลที่วังใน
เรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
ขอ 8 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษแหง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ขอ 9 ใหน ายกเทศมนตรีตําบลที่วังรักษาการให เป นไปตามเทศบัญ ญั ตินี้ และใหมีอํานาจออก
ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่
(ลงชื่อ)
(นายเชาวลิต เจริญพงศ)
นายกเทศมนตรีตําบลที่วัง
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(นายทศพร จันทรประวัติ)
นายอําเภอทุงสง ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

