เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
พุทธศักราช ๒๕๕๕

เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติตาบลหว้านใหญ่
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๕r
----------------------หลักการ
เพื่ อให้ เทศบั ญญั ติ เทศบาลต าบลหว้ านใหญ่ เรื่ อง การควบคุ ม การเลี้ ย งหรื อ ปล่ อ ยสั ต ว์
พ.ศ.๒๕๕๕ มีผลบังคับใช้ภายในเขตเทศบาลตาบลหว้านใหญ่

เหตุผล
เนื่องจากกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลหว้านใหญ่ เป็น
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยประกาศดังกล่าวกาหนดให้บรรดาข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตาบลที่ได้ใช้บังคับอยู่ก่อนแล้วคงใช้บังคับต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศ
บัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ ในเขตเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตาบล
หว้านใหญ่ จึงเห็นควรตราเทศบัญญัตินี้()(ผ

(๑)
เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕
----------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ ในเขตเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
อาศัยอานาจตามความในมาตรา มาตรา ๖๐ แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับ มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๐) เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ และผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เมื่อได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย
ณ สานักงานเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ แล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก “ข้อบังคับตาบลหว้านใหญ่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.
๒๕๔๑” โดยบรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และ คาสั่งอื่นใด ในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้ว
ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4. เทศบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(1) การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ของทางราชการ
(2) การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ของผู้ได้รับอนุญาต
ข้อ 5. ในเทศบัญญัตินี้
“การเลี้ยงสัตว์ ” หมายความว่า การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่ บารุง
ตลอดจนการให้อาหารอยู่เป็นประจาสม่าเสมอ
“การปล่ อ ยสั ต ว์ ” หมายความว่ า การสละการครอบครองสั ต ว์ โ ดยปราศจากการ
ควบคุมดูแลเป็นการชั่วคราว
“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ซึ่งครอบครองสัตว์นั้นด้วย
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอก กรง ที่ขัง หรือเลี้ยงสัตว์
“ที่ห รือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ห รือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรร่วมกันได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลหว้านใหญ่
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามเทศบัญญัตินี้
“เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า เจ้ า พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

(๒)
ข้อ ๖ ให้เขตเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังต่อไปนี้
(๑) ช้าง
(๒) ม้า
(๓) โค
(๔) กระบือ
(๕) สุกร
(๖) แกะ
(๗) แพะ
(๘) ห่าน
(๙) เป็ด
(๑๐) ไก่
(๑๑) สุนัข
(๑๒) แมว
(๑๓) งู
(๑๔) จระเข้
(๑๕) นก
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกาหนดประเภท และชนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยง
เพิ่มเติม ทั้งนี้ โดยอาจควบคุมการเลี้ยงสัตว์เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือเต็มพื้นที่เทศบาลตาบล
หว้านใหญ่
ข้อ ๗ นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ต้องจัดให้มีสถานที่ที่สาหรับเลี้ยงที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภท
ชนิด และความเป็ นอยู่ ของสัตว์ และเพียงพอแก่การดารงชีพของสัต ว์มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่
เพียงพอมีระบบการระบายน้าและสิ่งโสโครกที่ถูกสุขลักษณะ
(2) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดถูกสุขลักษณะ
(3) กาจัดซากสัตว์หรือมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ
(4) จัดให้มีการฉีดวัคซีน และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์เพื่อป้องกันโรคสัตว์ติดคน
(5) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน ตลอดจนดูแลไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนแก่ผู้อยู่
อาศัยบริเวณใกล้เคียง อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนโดยส่วนรวม
(6) ไม่เลี้ยงสัตว์ในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดเป็นเขตห้ามเลี้ยง
ข้อ ๘ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็นโรค อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของบุคคลทั่วไป ให้เจ้าของสัตว์ดาเนินการแยกสัตว์นั้นออก แล้วแจ้งให้เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ทราบ และ
ปฏิบัติตามคาแนะนาของสัตวแพทย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกาหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ หรือห้าม
เลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือเต็มพื้นที่เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การปล่อยสัตว์เพื่อการกุศลตามประเพณี

(๓)
ข้อ ๑๐ เจ้าของสัตว์ต้องควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่อให้เกิดความเสียหาย อันตราย หรือ
เหตุราคาญแก่บุคคลอื่น
ข้อ ๑๑ ห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ปล่อยสัตว์ไว้ในเขตสถานที่ราชการ ในทางสาธารณะหรือประกาศ
ห้ามของทางราชการ เว้นแต่ในกรณีมีการจัดแสดง จัดตลาดนัด ขาย จาหน่าย สัตว์นั้น ๆ ที่ทางราชการจัดขึ้น
ข้อ 1๒ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนตาม
เทศบัญญัตินี้โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ น มีอานาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อย
สามสิบวัน เมื่อพ้นกาหนดแล้วยังไม่ผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืน ให้สัตว์นั้นตกเป็นของ
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ แต่ถ้าการกักสั ตว์ไว้อาจก่อให้ เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่น หรือ ต้องเสี ย
ค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึง
กาหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงิ นที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขาย
ทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้ เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เก็บรักษาไว้แทนสัตว์
ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มาขอรั บสัตว์
คืนภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสาหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่เทศบาล
ตาบลหว้านใหญ่ตามจานวนที่จ่ายไปจริงด้วย
ข้อ 13. ในกรณีที่ ป รากฏว่ า สั ตว์ ที่ เ จ้ า พนั ก งานท้อ งถิ่น พบนั้น เป็น โรคติ ดต่ อ อัน อาจเป็ น
อันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจทาลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้
ข้อ 14. ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ มีความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ข้อ 15. ให้นายกเทศมนตรีตาบลหว้านใหญ่ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และ
ให้มีอานาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕.

(นายสุพจน์ สุอริยพงษ์)
นายกเทศมนตรีตาบลหว้านใหญ่
เห็นชอบ

(นายศิลปศาสตร์ ธีรพันธุวัฒน์)
ปลัดอาเภอ รักษาราชการแทน
นายอาเภอหว้านใหญ่

