
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม

เรื่อง  การเลี้ยงสัตวหรือการปลอยสัตว  พ.ศ. 2556

--------------------------------

หลักการ
เพ่ือตราเทศบัญญตัิตําบลบานใหม  เรื่อง  การเลี้ยงสัตวหรือการปลอยสัตว  พ.ศ. 2556

ใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลบานใหม

เหตุผล

เพ่ือควบคุมการเลี้ยงสัตวในเขตเทศบาลตําบลบานใหมใหเปนไปตามความในมาตรา 29
และมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2556 โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60
(2) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 จึง
เห็นสมควรตราเทศบัญญัตินี้



เทศบัญญัติตําบลบานใหม
เรื่อง  การเลี้ยงสัตวหรือการปลอยสัตว  พ.ศ. 2556

____________________________

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 (2) แหงพระราชบัญญัติทศบาล  พ.ศ. 2496 และแกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 29 และมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 เทศบาลตําบลบานใหมโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลบานใหมและผูวาราชการ
จังหวัดนครราชสีมา จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้

ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติตําบลบานใหม  เรื่อง  การเลี้ยงสัตวหรือการปลอยสัตว
พ.ศ. 2556 ’’

ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลบานใหม  เม่ือพนเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดประกาศ
ไวโดยเปดเผย  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลบานใหม

ขอ 3 ในเทศบัญญัตินี้
“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา  นายกเทศมนตรีตําบลบานใหม
“ เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งหรือมอบหมาย

จากพนักงานทองถ่ินปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2556
“สัตว” หมายความวา  สัตวทุกชนิดไมวาจะเปนสัตวเลี้ยง  หรือสัตวปา หรือสัตวชนิด

อ่ืน ๆ ท่ีคนสามารถนํามาเลี้ยงได
“การเลี้ยงสัตว” หมายความวา  การมีสัตวไวในครอบครองและดูแลเอาใจใส

บํารุงรักษา  ตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ  เพ่ือใหสัตวนั้นเจริญเติบโตและมีชีวิตอยูได
“การปลอยสัตว” หมายความวา  การสละการครอบครองสัตว  หรือปลอยใหอยูนอก

สถานท่ีเลี้ยงสัตวโดยปราศจากการควบคุม
“เจาของสัตว” หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย
“สถานท่ีเลี้ยงสัตว” หมายความวา คอกสัตว กรงสัตว  หรือท่ีเลี้ยงควบคุม
“ท่ีหรือสาธารณะ” หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมาใชเปนของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือสัญจรได
ขอ 4 ใหเทศบาลตําบลบานใหมเปนเขตการควบคุมการเลี้ยงสัตว  ดังตอไปนี้

(1) ชาง
(2) มา
(3) โค
(4) กระบือ
(5) สุกร
(6) แพะ
(7) แกะ
(8) หาน
(9) เปด



(10) ไก
(11) สุนัข
(12) แมว
(13) งู
(14) จระเข
(15) นก

ขอ 5 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจประกาศเพ่ิมเติมสัตวเลี้ยงอ่ืนใดท่ีกอใหเกิดเหตุอันตราย
แกประชาชนไดตามความเหมาะสม

ขอ 6 นอกจากการเลี้ยงสัตวตามปกติแลว  เจาของสัตวตองปฏิบัติดงัตอไปนี้
(1) จัดใหมีสถานท่ีเลี้ยงสัตวท่ีม่ันคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภทและชนิด

ของสัตวและมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  จัดใหมีแสงสวางและการ
ระบายอากาศท่ีเพียงพอ  จัดใหมีระบายน้ําและกําจัดสิ่งโสโครกท่ีถูกสุขลักษณะ

(2) รักษาสถานท่ีเลี้ยงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ
(3) กําจัดซากสัตวท่ีตายหรือมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ
(4) เจาของสัตวหรือผูครอบครองสัตว  ตองจัดใหมีการสรางภูมิคุมกันโรคในสัตวเพ่ือ

ปองกันโรคติดตอสูคน
(5) เจาของสัตวตองไปทําการสรางภูมิคุมกันโรคตามกําหนดท่ีทางราชการประกาศ

การเกิดโรคระบาดในสัตว
(6) เจาของสัตวหรือผูครอบครองสัตวจะตองเลี้ยงสัตวภายในสถานท่ีเลี้ยงสัตวของตน

และมิใหกอใหเกิดอันตรายหรือเหตุรําคาญแกผูอ่ืน
(7) เจาของสัตวหรือผูครอบครองสัตวจะตองไมนําสัตวเขาไปเลี้ยงในท่ีหรือทาง

สาธารณะหรือในท่ีท่ีทางราชการกําหนดไมใหใชเปนท่ีเลี้ยงสตัว

ขอ 7 ในกรณีท่ีมีเหตุสงสัยวาสัตวท่ีเลี้ยงนั้นเปนโรคอันตรายตอสุขภาพแกบุคคลท่ัวไป  ให
เจาของสัตวหรือผูครอบครองสัตวทําการแยกกักขังไวตางหาก  แลวแจงเทศบาลตําบลบานใหมทราบและตอง
ปฏิบัติตามคําแนะนําของสัตวแพทยหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย

ขอ 8 ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายพบสัตวในท่ีหรือทาง
สาธารณะโดยไมปรากฏเจาของ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอย 15 วัน
เม่ือพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสัตวคืน  ใหสัตวนั้นตกเปนของเทศบาล
ตําบลบานใหม

แตถาการกักขังสัตวนั้นไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวอ่ืน  หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร
เจาพนักงานทองถ่ินจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้น เงนิท่ีไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเม่ือไดหัก
คาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาดและคาเลี้ยงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทน

ในกรณีท่ีไดขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคสองแลว  และเจาของสัตวมาขอรับคืน
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเลี้ยงดูสัตวใหแกเทศบาล
ตําบลบานใหมตามจํานวนท่ีไดจายจริง



ขอ 9 ในกรณีท่ีปรากฏวาสัตวท่ีเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายพบนั้น
เปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ี
เห็นสมควรโดยไมตองรอเจาของสัตวหรือรอใหครบกําหนดตามขอ 8

ขอ 10 ในกรณีท่ีไมไดขายหรือขายทอดตลาดสัตว  และเจาของสัตวมารับคืนภายในเวลาท่ี
กําหนดเจาของสัตวตองเสียคาใชจายสําหรับการเลี้ยงดูสัตวตามจํานวนท่ีไดจายจริงและเสียคาปรับใหแก
เทศบาลตําบลบานใหมตามอัตราดังตอไปนี้

(1) ชาง เชือกละ 1,000 บาท
(2) มา โค กระบือ ตัวละ 500 บาท
(3) สุกร แพะ แกะ สุนัข ตัวละ 200 บาท
(4) สัตวอ่ืน ๆ ตัวละ 100 บาท

ขอ 11 ใหเจาพนักงานทองถ่ิน  มีอํานาจกําหนดเขตควบคุมการปลอยสัตวเฉพาะในเขต
ทองท่ีในเขตเทศบาลตําบลบานใหม

ตามความในวรรคหนึ่ง  ไมใหใชแกการปลอยสัตวเพ่ือการกุศลตามประเพณีหรือเพ่ือการ
ขยายพันธุ

ขอ 12 ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ขอหนึ่งขอใด  มีความผิดตามมาตรา 60 วรรคสองแหง
พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552

ขอ 13 ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานใหมรักษาการตามเทศบัญญัตินี้  และมีอํานาจออก
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืน ๆ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๕ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕56

ลงชื่อ สํารวย  ชุนเกาะ
( นางสํารวย  ชุนเกาะ )

นายกเทศมนตรตีําบลบานใหม

เห็นชอบ

วาท่ี ร.ต. นิรันดร ดุจจานุทัศน
( นิรันดร ดุจจานุทัศน )

นายอําเภอเมืองนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา


