บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม
เรื่อง การเลี้ยงสัตวหรือการปลอยสัตว พ.ศ. 2556
--------------------------------

หลักการ
เพื่อตราเทศบัญญัติตําบลบานใหม เรื่อง การเลี้ยงสัตวหรือการปลอยสัตว พ.ศ. 2556
ใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลบานใหม

เหตุผล
เพื่อควบคุมการเลี้ยงสัตวในเขตเทศบาลตําบลบานใหมใหเปนไปตามความในมาตรา 29
และมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2556 โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60
(2) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ.2496 และแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 13) พ.ศ. 2552 จึ ง
เห็นสมควรตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติตําบลบานใหม
เรื่อง การเลี้ยงสัตวหรือการปลอยสัตว พ.ศ. 2556
____________________________
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 (2) แหงพระราชบัญญัติทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 29 และมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 เทศบาลตําบลบานใหมโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลบานใหมและผูวาราชการ
จังหวัดนครราชสีมา จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้
ขอ 1
พ.ศ. 2556 ’’
ขอ 2
ไวโดยเปดเผย ณ
ขอ 3

เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติตําบลบานใหม เรื่อง การเลี้ยงสัตวหรือการปลอยสัตว

เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลบานใหม เมื่อพนเจ็ดวันนับแตวันที่ไดประกาศ
สํานักงานเทศบาลตําบลบานใหม
ในเทศบัญญัตินี้
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลบานใหม
“ เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งหรือมอบหมาย
จากพนักงานทองถิ่นปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2556
“สัตว” หมายความวา สัตวทุกชนิดไมวาจะเปนสัตวเลี้ยง หรือสัตวปา หรือสัตวชนิด
อื่น ๆ ที่คนสามารถนํามาเลี้ยงได
“การเลี้ ยงสัตว ”
หมายความวา การมี สัตวไวในครอบครองและดูแลเอาใจใส
บํารุงรักษา ตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ เพื่อใหสัตวนั้นเจริญเติบโตและมีชีวิตอยูได
“การปลอยสัตว” หมายความวา การสละการครอบครองสัตว หรือปลอยใหอยูนอก
สถานที่เลี้ยงสัตวโดยปราศจากการควบคุม
“เจาของสัตว” หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย
“สถานที่เลี้ยงสัตว” หมายความวา คอกสัตว กรงสัตว หรือที่เลี้ยงควบคุม
“ที่หรือสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมาใชเปนของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใชประโยชนหรือสัญจรได
ขอ 4 ใหเทศบาลตําบลบานใหมเปนเขตการควบคุมการเลี้ยงสัตว ดังตอไปนี้
(1) ชาง
(2) มา
(3) โค
(4) กระบือ
(5) สุกร
(6) แพะ
(7) แกะ
(8) หาน
(9) เปด

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

ไก
สุนัข
แมว
งู
จระเข
นก

ขอ 5 ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจประกาศเพิ่มเติมสัตวเลี้ยงอื่นใดที่กอใหเกิดเหตุอันตราย
แกประชาชนไดตามความเหมาะสม
ขอ 6 นอกจากการเลี้ยงสัตวตามปกติแลว เจาของสัตวตองปฏิบัติดงั ตอไปนี้
(1) จัดใหมีสถานที่เลี้ยงสัตวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภทและชนิด
ของสัตวและมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว จัดใหมีแสงสวางและการ
ระบายอากาศที่เพียงพอ จัดใหมีระบายน้ําและกําจัดสิ่งโสโครกที่ถูกสุขลักษณะ
(2) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ
(3) กําจัดซากสัตวที่ตายหรือมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ
(4) เจาของสัตวหรือผูครอบครองสัตว ตองจัดใหมีการสรางภูมิคุมกันโรคในสัตวเพื่อ
ปองกันโรคติดตอสูคน
(5) เจาของสัตวตองไปทําการสรางภูมิคุมกันโรคตามกําหนดที่ทางราชการประกาศ
การเกิดโรคระบาดในสัตว
(6) เจาของสัตวหรือผูครอบครองสัตวจะตองเลี้ยงสัตวภายในสถานที่เลี้ยงสัตวของตน
และมิใหกอใหเกิดอันตรายหรือเหตุรําคาญแกผูอื่น
(7) เจาของสัตวหรือผูครอบครองสัตวจะตองไมนําสัตวเขาไปเลี้ยงในที่หรือทาง
สาธารณะหรือในที่ที่ทางราชการกําหนดไมใหใชเปนที่เลี้ยงสัตว
ขอ 7 ในกรณีที่มีเหตุสงสัยวาสัตวที่เลี้ยงนั้นเปนโรคอันตรายตอสุขภาพแกบุคคลทั่วไป ให
เจาของสัตวหรือผูครอบครองสัตวทําการแยกกักขังไวตางหาก แลวแจงเทศบาลตําบลบานใหม ทราบและตอง
ปฏิบัติตามคําแนะนําของสัตวแพทยหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย
ขอ 8 ในกรณีที่เจ าพนักงานทองถิ่นหรือเจ าหนาที่ ที่ไดรั บมอบหมายพบสัตว ในที่ห รือทาง
สาธารณะโดยไมปรากฏเจาของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอย 15 วัน
เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพื่อรับสัตวคืน ใหสัตวนั้นตกเปนของเทศบาล
ตําบลบานใหม
แตถาการกักขังสัตวนั้นไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวอื่น หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร
เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้น เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหัก
คาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาดและคาเลี้ยงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทน
ในกรณี ที่ไดขายหรื อขายทอดตลาดสั ตว ตามวรรคสองแล ว และเจ าของสัต วมาขอรั บคื น
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจาของสัตวตองเป นผูเสียคาใชจายสําหรับการเลี้ยงดูสัตวใหแกเทศบาล
ตําบลบานใหมตามจํานวนที่ไดจายจริง

ขอ 9 ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายพบนั้น
เปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน ใหเจาพนักงานท องถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่
เห็นสมควรโดยไมตองรอเจาของสัตวหรือรอใหครบกําหนดตามขอ 8
ขอ 10 ในกรณีที่ไมไดขายหรือขายทอดตลาดสัตว และเจาของสัตวมารับคืนภายในเวลาที่
กําหนดเจาของสัตวตองเสียคาใชจ ายสําหรับการเลี้ย งดูสัต วตามจํานวนที่ไดจายจริงและเสีย คาปรับใหแก
เทศบาลตําบลบานใหมตามอัตราดังตอไปนี้
(1) ชาง
เชือกละ 1,000 บาท
(2) มา โค กระบือ
ตัวละ 500 บาท
(3) สุกร แพะ แกะ สุนัข
ตัวละ 200 บาท
(4) สัตวอื่น ๆ
ตัวละ 100 บาท
ขอ 11 ใหเจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจกําหนดเขตควบคุมการปลอยสัตวเฉพาะในเขต
ทองที่ในเขตเทศบาลตําบลบานใหม
ตามความในวรรคหนึ่ง ไมใหใชแกการปลอยสัตวเพื่อการกุศลตามประเพณีหรือเพื่อการ
ขยายพันธุ
ขอ 12 ผูใดฝาฝนเทศบัญญัตินี้ขอหนึ่งขอใด มีความผิดตามมาตรา 60 วรรคสองแหง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552
ขอ 13 ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานใหมรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และมีอํานาจออก
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕56
ลงชื่อ สํารวย ชุนเกาะ
( นางสํารวย ชุนเกาะ )
นายกเทศมนตรีตําบลบานใหม
เห็นชอบ
วาที่ ร.ต. นิรันดร ดุจจานุทัศน
( นิรันดร ดุจจานุทัศน )
นายอําเภอเมืองนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา

