เทศบัญญัติ

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
พุทธศักราช 2540

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาพูน
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2540
……………………
หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาพูน ว่าด้วย การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

เหตุผล
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ เพื่อประโยชน์ในการรักษา
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่
เกิดจากสัตว์ ตลอดจนกาหนดมาตรการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ซึ่ง การดาเนินการดังกล่าวตามมาตรา
29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม โดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 บัญญัติให้
ตราเป็นเทศบัญญัติ จึงจาเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาพูน
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
พ.ศ. 2540
………………………
โดยที่เห็นเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาพูน ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยมาตรา 5 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2510 ประกอบกั บ มาตรา 29 แห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลเมืองลาพูน โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาล
เมืองลาพูน และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองลาพูน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์ พ.ศ. 2540”
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ใช้บังคั บในเขตเทศบาลเมืองลาพูน เมื่อได้ประกาศโดยเปิดเผยที่ สานักงาน
เทศบาลเมืองลาพูนแล้ว 7 วัน
ข้อ 3 นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บัง คับเป็นต้ นไป ให้ยกเลิกเทศบัญ ญัติของเทศบาลเมืองลาพูน
เรื่อง ควบคุมสัตว์ซึ่งเป็นเหตุราคาญและอาจเป็นอันตรายแก่ประชาชน พ.ศ. 2486
บรรดาข้อบัญญั ติ เทศบัญญัติ กฎ ข้อบัง คั บ ระเบียบ ค าสั่ง อื่นใดในส่วนที่ไ ด้ตราไว้แล้วในเทศ
บัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่ บารุง ตลอดจน
ให้อาหารเป็นอาจิณ
“การปล่อยสัตว์ ” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์หรือปล่อยให้อยู่ นอกสถานที่
เลี้ยงสัตว์โดยปราศจากการควบคุม
“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือที่เลี้ยงสัตว์
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองลาพูน
“เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า เจ้ า พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่ง ตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิ บัติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัตินี้
ข้อ 5 เทศบัญญัตินี้ไม่ใช่บังคับแก่

(1) การเลี้ยงและปล่อยสัตว์ของทางราชการ
(2) การเลี้ยงสัตว์ของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ข้อ 6 ให้เทศบาลเมืองลาพูน เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ดังต่อไปนี้
(1) ช้าง
(2) ม้า
(3) โค
(4) กระบือ
(5) สุกร
(6) แพะ
(7) แกะ
(8) กวาง
(9) ห่าน
(10)
เป็ด
(11)
ไก่
(12)
สุนัข
(13)
แมว
(14)
งู
(15)
จระเข้
ให้นายกเทศมนตรีเมืองลาพูน มีอาอาจกาหนดประเภทและชนิดของสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยง
เพิ่มเติม ทั้งนี้ โดยอาจควบคุมการเลี้ยงเฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่งหรือเต็มพื้นที่เทศบาลเมืองลาพูน
ข้อ 7 นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสัตว์
และขนาดเพียงพอแก่การดารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มี
ระบบการระบายน้าและสิ่งโสโครกที่ถูกสุขลักษณะ
(2) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ
(3) กาจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ
(4) จั ด ให้ มี ก ารสร้ า งเสริ ม ภู มิ คุ้ ม กั น โรคในสั ต ว์ เ พื่ อ ป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ จากสั ต ว์ ม าสู่ ค นโดย
สัตวแพทย์
(5) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน
(6) ไม่เลี้ยงสัตว์ในสถานที่ที่นายกเทศมนตรีเมืองลาพูนกาหนด
ข้อ 8 ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของบุคคล
ทั่วไป ให้เจ้าของสัตว์แยกกักสัตว์นั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้สัตว์แพทย์ของเทศบาลเมืองลาพูนทราบ และต้อง
ปฏิบัติตามคาแนะนาของสัตวแพทย์

ข้อ 9 ให้นายกเทศมนตรีเมืองลาพูน มีอานาจกาหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ หรือห้าม
เลี้ยงสัตว์เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่งหรือเต็มพื้นที่เทศบาลเมืองลาพูน
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช่บังคับแก่การปล่อยสัตว์เพื่อการกุศลตามประเพณีหรือเพื่อการขยายพันธุ์
ข้อ 10 เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุราคาญแก่ผู้อื่น
ข้อ 11 ห้ ามมิใ ห้ ผู้ใ ดเลี้ ยงหรือ ปล่ อ ยสั ตว์ ตามข้อ 6 ในที่ หรื อ ทางสาธารณะซึ่ง อยู่ภ ายในเขต
เทศบาลเมืองลาพูน
ข้อ 12 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมือง
ลาพูน และบริเวณริมแม่น้าหรือเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้ในที่สาหรับกักสัตว์ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน
ข้อ 13 เมื่อได้จับและนาสัตว์มากักไว้ตามความในข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปิดประกาศไว้ ณ
ที่สานักงานเทศบาลเมืองลาพูน เพื่อให้ผู้เป็นเจ้าของมารับคืนไป
ข้อ 14 เมือ่ พ้นกาหนดเวลากักสัตว์ ตามข้อ 12 แล้ว ยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของ
เพื่อรับสัตว์คืน ให้สัตว์นั้นตกเป็นของเทศบาลเมืองลาพูน แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้น
หรือสัตว์อื่น หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้น
ตามแก่กรณีก่อนถึงกาหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาด เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายใน
การขายหรือขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูแล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์
ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน
ภายในกาหนด ตามข้อ 12 เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสาหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่เทศบาลเมืองลาพูน
ตามจานวนที่ได้จ่ายจริงด้วย
ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจทาลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้
ข้อ 15 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเทศบัญญัติ
นี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข และพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจดังต่อไปนี้
(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใด มาให้ถ้อยคาหรือข้อเท็จจริง หรือทาคาชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้ส่ง
เอกสารหลักฐานใด เพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(2) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือใน
เวลาทาการ เพื่อตรวจสอบ หรืควบคุมให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ หรือตามพระราชบัญญัติ
การสาธารสุข พ.ศ.2535 ในการนี้ให้มีอานาจสอบถามข้อเท็จจริง หรือเรียกหลักฐานที่
เกี่ยวข้องจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่นั้น
(3) แนะนาให้เจ้าของสัตว์ปฏิบัติให้ถูกต้องตามตามเทศบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติการสา
ธารสุข พ.ศ. 2535
(4) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อประโยชน์ใน
การดาเนินคดี หรือเพื่อนาไปทาลายในกรณีจาเป็น

(5) เก็บหรือนาสินค้าหรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อ ให้เกิดเหตุราคาญ
จากอาคารสถานที่ ใดๆ เป็ นปริ มาณตามสมควร เพื่ อเป็น ตัวอย่า งในการตรวจสอบ ตาม
ความจาเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา
ข้ อ 16 หากเจ้ า ของสั ต ว์ ป ฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535
กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือ
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจ
สั่งให้เจ้าของสัตว์แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้และถ้าเจ้าของสัตว์ไม่แก้ไข หรือถ้าการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อย
สัต ว์ จะก่อ ให้ เกิ ดหรือ มีเ หตุ อัน ควรสงสัย ว่ า จะเกิด อัน ตรายอย่ างร้า ยแรงต่ อสุ ขภาพของประชาชน เจ้ า
พนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดเลี้ยงสัตว์ทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้
ข้อ 17 ถ้าเจ้าพนั กงานสาธารณสุข ตรวจพบเหตุ ที่ไ ม่ถู กต้อ ง หรือมี การกระทาใดๆ ที่ ฝ่าฝื น
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือเทศบัญญัตินี้ ในอันที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่
ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน หรือจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็น
ส่วนรวม ซึ่งสมควรจะดาเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุข มีอานาจออกคาสั่งให้เจ้าของ
สัตว์แก้ไ ขหรือระงับเหตุนั้น หรือดาเนินการใดๆ เพื่อแก้ไ ขหรือระงับเหตุ นั้นได้ตามสมควรแล้วให้แจ้งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นทราบ
ข้อ 18 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีคาสั่งตามเทศบัญญัติข้อ 16 หรือในกรณีที่เจ้าพนักงาน
สาธารณสุ ข มี ค าสั่ ง ตามเทศบั ญ ญั ติ ข้ อ 17 ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ค าสั่ ง ไม่ พ อใจค าสั่ ง ดั ง กล่ า ว ผู้ นั้ น มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ต่ อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคาสั่ง
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นเหตุทุเลาการบัง คับตามคาสั่ง เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข จะเห็นสมควรให้มีการทุเลาการบังคับตามคาสั่งนั้นไว้ชั่วคราว
คาสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นที่สุด
ข้ อ 19 ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น เทศบั ญ ญั ติ ข้ อ 5 ถึ ง ข้ อ 11 มี ค วามผิ ด ตามมาตรา 73 วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติการสารธารณสุข พ.ศ. 2535 ปรับ 5,000
ข้อ 20 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือ เรียก หรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐาน
หรือขัดขวางหรือไม่ยอมอานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามเทศบัญญัติข้อ 15 มีความผิดตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 จาคุก 1 เดือน, ปรับ 2,000
ข้อ 21 ผู้ดาเนินกิ จการผู้ใดดาเนิ นกิจการในระหว่างที่มีคาสั่ง ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้หยุ ด
กิ จ การ ตามเทศบั ญ ญั ติ ข้ อ 16 โดยไม่ มี เ หตุ ห รื อ ข้ อ แก้ ตั ว อั น สมควร มี ค วามผิ ด ตามมาตรา 80 แห่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จาคุก 6 เดือน, ปรับ 10,000

ข้อ 22 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามเทศบัญญัติข้อ 17 โดยไม่มีเหตุ
หรือข้อแก้ตัวอันสมควร หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีความผิดตามมาตรา 81
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 จาคุก 2 เดือน, ปรับ 5,000
ข้อ 23 ให้ นายกเทศมนตรีเ มืองลาพู น มี หน้า ที่รัก ษาการให้เป็ นไปตามเทศบัญ ญั ตินี้ และให้ มี
อานาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2540

ประภัสร์ ภู่เจริญ
( ประภัสร์ ภู่เจริญ )
นายกเทศมนตรีเมืองลาพูน
อนุมัติ
สิทธิพร เกียรติศิริโรจน์
( สิทธิพร เกียรติศิริโรจน์ )
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน

