เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลกุดประทาย
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
พ.ศ.๒๕๖๑

อาเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ในการเสนอเทศบัญญัติเทศบาลตาบลกุดประทาย
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑
....................................................................................
หลักการ
กาหนดมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ในเขตเทศบาลตาบลกุดประทายเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนจากการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
เหตุผล
โดยที่มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กาหนดไว้เพื่อ ประโยชน์ในการ
รักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อป้องกันอันตราย และเชื้อโรคที่เกิด
จากสัตว์ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการกาหนด ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่หรือ
ทั้งหมดของพื้นในเขตอานาจนั้น เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
เนื่องจากเดิมเทศบาลตาบลกุดประทาย ได้ตราเทศบัญญัติดังกล่าวออกมาบังคับใช้ แล้วตั้งแต่ พ.ศ.
๒๕๕๑ แต่ยังไม่คลอบคลุมและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับ ภายในเขตท้องที่เทศบาลตาบลกุดประทาย ได้มี
การเลี้ ยงสัตว์ที่ห ลากหลายและอาจมี ปั ญหาเรื่องการเลี้ ยงสัตว์ในสถานที่ ที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อกาหนด
มาตรการควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ภายในพื้นที่ เทศบาลตาบลกุดประทาย จึงอาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ ๒๕๓๕ และมาตรา ๕๐ (๓) (๔) มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบลกุดประทาย
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ ๒๕๖๑ เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลตาบลกุดประทาย

(๑)

เทศบัญญัติเทศบาลตาบลกุดประทาย
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑
----------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบลกุดประทาย ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์ ในเขตเทศบาลตาบลกุดประทาย
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๕๐ (๓) (๔) และมาตรา ๖๐ แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๖
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้กระทาได้ เทศบาลตาบลกุดประทาย โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลกุดประทาย และผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลกุดประทาย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลกุดประทาย เมื่อได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย ณ
สานักงานเทศบาลตาบลกุดประทาย แล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตาบลกุดประทาย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.
๒๕๕๑ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และ คาสั่งอื่นใดของเทศบาลตาบลกุดประทาย ในส่วนที่
ได้ตราไว้แล้วก่อนเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลกุดประทาย
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามเทศบัญญัตินี้
“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
“ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอานาจของ
เทศบาลตาบลกุดประทาย

(๒)
“ การเลี้ยงสัตว์ ” หมายความว่า การมีสัตว์หรือมีสัตว์เลี้ยงไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่
บารุงรักษา ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ
“ การปล่อยสัตว์ ” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ให้ อยู่นอก
สถานที่เลี้ยงสัตว์ โดยปราศจากการควบคุม
“ เจ้าของสัตว์ ” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย
“ สถานที่เลี้ยงสัตว์ ” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือที่เลี้ยงสัตว์อื่นที่มีการ
ควบคุมของเจ้าของสัตว์ไม่ว่าจะมีขอบรั้วหรือไม่
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
ข้ อ ๕ ห้ า มเลี้ ย งสั ต ว์ ห รื อ ปล่ อ ยสั ต ว์ ป ระเภท ตามข้ อ ๖ ในที่ ห รื อ ทางทุ ก สายซึ่ ง เทศบาลต าบล
กุดประทาย รับผิดชอบดูแล
การเลี้ย งหรื อปล่ อยตามวรรคหนึ่งนั้น คือกรณีกระทาการเป็นประจาเป็นอาจิณ หรือไม่ส นใจ
ควบคุมดูแลสัตว์จนเข้าใจได้ว่ามีการใช้พื้นที่ถนนสาธารณะเป็นที่เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
ข้อ ๖ ให้เขตเทศบาลตาบลกุดประทาย เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังต่อไปนี้
(๑) ช้าง
(๒) ม้า
(๓) โค
(๔) กระบือ
(๕) สุกร
(๖) แพะ
(๗) แกะ
(๘) ห่าน
(๙) เป็ด
(๑๐) ไก่
(๑๑) สุนัข
(๑๒) แมว
(๑๓) งู
(๑๔) จระเข้
(๑๕) นก
(๑๖) หนู
(๑๗) สัตว์ป่ าตามกฎหมายว่า ด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกาหนดประเภท และชนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยงเพิ่มเติม ทั้งนี้ โดยอาจควบคุมการเลี้ยง
สัตว์เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือเต็มพื้นที่เทศบาลตาบลกุดประทาย

(๓)
ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตเทศบาลตาบลกุดประทาย ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกประกาศกาหนดเขตพื้นที่เลี้ ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตาม ข้อ ๖ โดยให้ มี
มาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดจานวน ประเภท และชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทาทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว์
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์
ข้อ ๘ นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสัตว์ โดยมี
ขนาดเพียงพอแก่การดารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้าและกาจัดสิ่ง
ปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ
(๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจาไม่ปล่อยให้
เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
(๓) เมื่อสัตว์ตายลง เจ้าของสัตว์จะต้องกาจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันมิให้เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์นาโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุราคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อน
ของแหล่งน้า
(๔) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์
(๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์โ ดยปราศจาก
การควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์และมีป้ายเตือนให้
ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน
(๖) ไม่นาสัตว์เลี้ยงออกมานอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน เว้นแต่เฉพาะเพื่อการเคลื่อนย้ายสัตว์ และได้
ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุราคาญแก่ผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
(๘) ปฏิบัติการอื่ นใดตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง
ข้อบังคับ ระเบียบ และคาสั่งของเทศบาลตาบลกุดประทาย
หมวด ๒
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
ข้อ ๙ กรณีการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งดาเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์เป็นจานวนมาก
เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบั ติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ ๘ อย่างเคร่งครัด เพื่อการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของ
สถานที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค หรือเหตุราคาญอันเกิดจากการเลี้ยง
สัตว์ ดังนี้

(๔)
(๑) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์ ต้องทารางระบายน้ารับน้าโสโครกไปให้พ้นจาก
ที่นั้น โดยสะดวกและเหมาะสม
(๒) การระบายน้าเสียต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้าแหล่งสาธารณะ
(๓) ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บหรือบาบัดน้าเสีย ให้เหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่ทาให้เกิดกลิ่นเหม็นจนสร้าง
ความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง
(๔) ต้องทาความสะอาด กวาดล้างสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ
(๕) ต้องรักษาสถานที่ อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวัน แมลงสาบ ยุง หรือสัตว์นาโรคอื่น ๆ และต้องเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ
(๖) ต้องมีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะจานวนเพียงพอ
ข้อ ๑๐ หลังจากที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตามข้อ ๙ ต้องได้รับความยินยอม
จากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานที่เลี้ยงสัตว์นั้นเป็นบริเวณที่โปร่ง อากาศ
ถ่ายเทสะดวก มีต้น ไม้ให้ ร่มเงาพอสมควร ตั้งอยู่ห่ างจากแหล่ งชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบันการศึกษา
โรงพยาบาล หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และไม่ก่อเหตุราคาญต่อชุมชน โดยต้อง
มีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าว และแหล่งน้าสาธารณะในระยะดังต่อไปนี้
(๑) สาหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์น้อยกว่า ๕๐ ตัว ต้องมีระยะห่างในระยะที่ไม่ก่อให้เกิดความ
ราคาญต่อชุมชนใกล้เคียง
(๒) สาหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ ๕๐-๕๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร
(๓) สาหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ ๕๐๑-๑,๐๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๑
กิโลเมตร
(๔) สาหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ ๑,๐๐๑ ตัวขึน้ ไป ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๒
กิโลเมตร
ผู้ขออนุญาตดังกล่าวให้ยื่นคาร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่กาหนด พร้อมด้วย
หลักฐานดังต่อไปนี้ อย่างละ ๑ ชุด
๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
๓) หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน
๔) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
พิจารณา
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตราย แก่สุขภาพของบุคคล
ทั่วไป ให้เจ้าของสัตว์ แยก กักสัตว์นั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขทราบ
รวมถึงต้องแจ้งให้สัตวแพทย์ของหน่วยงานราชการทราบ และต้องปฏิบัติตามคาแนะนาโดยเคร่งครัด

(๕)
หมวด ๓
การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกาหนดการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ หรือห้ามเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์
เฉพาะเขตควบคุมการปล่อยสัตว์ เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือเต็มพื้นที่เทศบาลตาบลกุดประทาย
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การปล่อยสัตว์เพื่อการกุศลตามประเพณี
ข้อ ๑๓ เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ และสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน มิให้ก่อเหตุราคาญแก่ผู้อื่น
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข พบสัตว์ในที่หรือ
ทางสาธารณะ ซึ่งอยู่ภายในเขตเทศบาลตาบลกุดประทาย หรือเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ โดยไม่ปรากฏเจ้าของ
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอานาจจับสัตว์และนาสัตว์ไปกักไว้ในที่สาหรับสัตว์
ที่เจ้ าพนั กงานท้องถิ่น จัดไว้ เป็น เวลาอย่ างน้อยสามสิบวัน หรือกรณีสัตว์นั้นอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้ เจ้า
พนักงานท้องถิ่น มีอานาจทาลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควร
ในระหว่างการจับสัตว์ หากสัตว์วิ่งหนีเกิดอุบัติเหตุอื่นใด ทาให้สัตว์บาดเจ็บ หากเป็นเหตุที่โดย
พฤติการณ์ต้องเกิดขึ้น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว ทางเทศบาลตาบลกุดประทายจะ
ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น
กรณีตามวรรคสอง ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นต่อบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการกระทาดังกล่าวบุคคลที่
สามย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ โดยเทศบาลตาบลกุดประทาย จะพิจารณาไล่เบี้ยความผิดตามข้อเท็จจริง
ข้อ ๑๕ เมื่อได้จับสัตว์มากักไว้ตามความในข้อ ๑๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะปิดประกาศแจ้งให้เจ้ าของ
ทราบและให้มารับสัตว์คืนไปภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้จับสัตว์มากักไว้ โดยประกาศไว้ที่สานักงานเทศบาลตาบลกุด
ประทาย หรือที่เปิดเผย เมื่อพ้นกาหนด ๓๐ วันแล้ว ไม่มีผู้ใดมาแสดงตัวเป็นเจ้าของสัตว์ ให้สัตว์นั้นตกเป็นของเทศบาล
ตาบลกุดประทาย
ข้อ ๑๖ กรณีที่กั กสั ตว์ไว้ อาจก่อให้ เกิดอันตรายแก่สั ตว์นั้นหรือสัตว์อื่น หรือต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเกิน
สมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามสมควรแก่กรณี ก่อนถึงกาหนด ๓๐ วันก็ได้ เงินที่
ได้จากการขายหรือขายทอดตลาด เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาด และค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้ว ให้เก็บรักษา
เงินนั้นไว้แทนตัวสัตว์
กรณีสัตว์นั้นตาย หรือเจ็บป่วยหรือไม่สมควรจาหน่ายต่อไป หรือเป็นโรคติดต่อที่อาจเป็นอันตรายแก่
สัตว์อื่น ๆ หรือเมื่อสัตวแพทย์ได้ตรวจสอบและให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจทาลาย
ได้
ในกรณีมิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายใน
กาหนด ตามข้อ ๑๔ เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสาหรับการเลี้ยงดูสัตว์ ให้แก่ เทศบาลตาบลกุดประทาย ตาม
จานวนที่จ่ายจริงด้วย

(๖)
ข้ อ ๑๗ หากเจ้ า ของสั ต ว์ ป ฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือคาสั่งของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้เจ้าของสัตว์แก้ไข
หรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าเจ้าของสัตว์ไม่แก้ไขหรือถ้าการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์นั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดเลี้ยงสัตว์ทันที
เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้กาหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคาสั่งไว้ตาม
สมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีมีคาสั่งให้หยุดดาเนินการทันที
ข้อ ๑๘ กรณีการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญต่อ
ผู้อื่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือผู้ครอบครองสถานที่เลี้ยงสัตว์ระงับเหตุ
ราคาญภายในเวลาอันควร และถ้าเห็นสมควรจะให้กระทาโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุราคาญนั้น หรือสมควรกาหนดวิธีการ
เพื่อป้องกันมิให้มีเหตุราคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตให้ระบุไว้ในคาสั่งนั้น
หมวด ๔
อานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๑๙ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข มี
อานาจดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคาหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทาคาชี้แจงเป็นหนังสือ หรือให้ส่ง
เอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) เข้ า ไปในสถานที่ ใ ด ๆ ในระหว่ างพระอาทิ ต ย์ขึ้ น และพระอาทิ ต ย์ ตก หรื อในเวลาท าการเพื่ อ
ตรวจสอบ หรือควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ให้มีอานาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียก
หนังสือ หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น
(๓) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินคดีหรือเพื่อนาไปทาลายในกรณีจาเป็น
(๔) เก็บหรือนาสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าไม่ถูกสุขลักษณะ หรืออาจก่อให้เกิดเหตุราคาญจาก
อาคารหรือสถานที่ใด ๆ เป็นปริมาณพอสมควร เพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบความจาเป็นได้
โดยไม่ต้องใช้ราคา
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
วรรคหนึ่ง ในเขตอานาจของเทศบาลตาบลกุดประทาย ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได้

(๘)
อัตราค่าธรรมเนียมการปรับและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสัตว์
ท้ายเทศบัญญัติเทศบาลตาบลกุดประทาย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์พ.ศ. ๒๕๖๑
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔

ประเภท
ช้าง
ค่าปรับเชือกละไม่เกิน
ม้า โค กระบือ สุกร
ค่าปรับตัวละไม่เกิน
แพะ แกะ ล่อ ลา สุนัข ค่าปรับตัวละไม่เกิน
สัตว์อื่น ๆ
ค่าปรับตัวละไม่เกิน

ค่าธรรมเนียม บาท/ปี
๑,๐๐๐.- บาท
๕๐๐.- บาท
๒๐๐.- บาท
๑๐๐.- บาท

ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู
ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสัตว์แต่ละชนิด หรือแต่ละประเภท

ตามจานวนที่ได้จ่ายจริง

