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เทศบัญญัติเทศบาลตาบลชะมาย
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๖
.................................................................
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติตาบลของเทศบาลตาบลชะมาย ว่าด้วยการควบคุม
การเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน ประกอบมาตรา ๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เทศบาลตาบลชะมายโดยรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลชะมายและผู้ว่า
ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ออกเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับตาบลนี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลชะมาย เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๖”
ข้อ ๒ เทศบัญญัติเทศบาลตาบลชะมายนี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลชะมาย เมื่อ
ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สานักงานเทศบาลตาบลชะมายแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบและคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับเทศบัญญัติอื่นๆ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลชะมาย เรื่องการควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๔๓ และให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๕ ในเทศบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่
๑. การเลี้ยงและปล่อยสัตว์ของทางราชการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตแล้ว
๒. การเลี้ยงสัตว์ของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ข้อ ๖ ในเทศบัญญัติตาบลนี้
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่
บารุงตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ
“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์หรือปล่อยอยู่
นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์โดยปราศจากการควบคุม
“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึง ผู้ครอบครองสัตว์ด้วย
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์หรือที่เลี้ยงสัตว์
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลชะมายหรือผู้ที่
ได้รับมอบอานาจตามที่กฎหมายกาหนด
ข้อ ๗ ให้พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลชะมาย เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์ดังต่อไปนี้
๑. ช้าง
๓. โค
๕. สุกร

๒.ม้า
๔. กระบือ
๖. แพะ

๒

๗. แกะ
๘. ห่าน
๙. เป็ด
๑๐. ไก่
๑๑. สุนัข
๑๒. แมว
๑๓. งู
๑๔. จระเข้
๑๕. นก
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอานาจกาหนดประเภทและชนิดของสัตว์ที่ต้องการควบคุมการ
เลี้ยงเพิ่มเติม ทั้งนี้โดยอาจควบคุมการเลี้ยงเฉพาะในเขตท้องที่หนึ่งหรือเต็มพื้นที่ของเทศบาลตาบลชะมาย
ข้อ ๘ นอกจากเลี้ยงสัตว์ตามปกติแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑. จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรง ตามความเหมาะสมแก่ประเภทและ
ชนิดของสัตว์ และมีขนาดเพียงพอแก่การดารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ
มีการระบายน้าและสิ่งโสโครกที่ถูกสุขลักษณะ
๒. รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ
๓. กาจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ
๔. จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์เพื่อป้องกันโรคสัตว์ติดคน
๕. ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน
๖. ไม่เลี้ยงสัตว์ในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดห้าม
ข้อ ๙ ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่า สัตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ
ของบุคคลทั่วไป ให้เจ้าของสัตว์แยกกักสัตว์นั้นไว้ต่างหากและแจ้งให้เทศบาลตาบลชะมายทราบ และต้อง
ปฏิบัติตามคาแนะนาของสัตว์แพทย์
ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกาหนดเขตควบคุมการปล่อยสัตว์ เฉพาะใน
ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งหรือเต็มพื้นที่เทศบาลตาบลชะมาย
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การปล่อยสัตว์เพื่อการกุศลตามประเพณี หรือเพื่อการ
ขยายพันธุ์
ข้อ ๑๑ เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ของตน มิให้ก่ออันตรายหรือเหตุราคาญแก่
ผู้อื่น
ข้อ ๑๒ เมื่ อเทศบั ญญั ติบั ง คับ ใช้ ห้ ามมิใ ห้ ผู้ ใ ดปล่ อยสั ต ว์ ห รื อเลี้ ยงสั ต ว์ ในสถานที่
ประกาศห้ามของเทศบาลตาบลชะมาย
ข้อ ๑๓ เมื่อผู้ใดฝ่าฝืนปล่อยสัตว์หรือเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่กาหนดห้ามตามข้อ ๘ ให้เจ้า
พนั กงานท้องถิ่นมีอานาจจั บ สั ตว์เลี้ ยงนั้น ไปกักขัง ไว้ในสถานที่กัก สัตว์ ขังสัตว์ หรือสถานที่อื่นใดที่
เห็นสมควร
ข้อ ๑๔ เมื่อได้จับและนาสัตว์มากักขังไว้ตามข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศไว้
ที่สานักงานเทศบาลตาบลชะมาย แจ้งผู้เป็นเจ้าของสั ตว์นาหลักฐานมาขอรับสัตว์คืนไปภายในกาหนดไม่
เกิน ๕ วัน
กรณีสัตว์ที่จับนามากังขังไว้ เป็นสัตว์พาหนะหรือสัตว์ที่กฎหมายกาหนดให้มีตั๋วรูปพรรณ
สัตว์ เช่น ช้าง ม้า โค กระบือ ลา ล่อ ฯลฯ ผู้ขอรับสัตว์คืนจะต้องนาหลักฐานดังต่อไปนี้มาประกอบเรื่องราว
ขอรับสัตว์คืน ดังนี้

๓

๑) สาเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับสัตว์คืน
๒) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับสัตว์คืน
๓) ตั๋วรูปพรรณสัตว์
การคืนสัตว์แก่ผู้ขอรับคืน เมื่อผู้ขอรับคืนมีเอกสารหลักฐานครบถ้วนตามกาหนด เจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะพิจารณาคืนสัตว์ที่จับมากักขังให้แก่ผู้ยื่นคาร้องขอรับคืน อานาจการอนุมัติเป็นของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นโดยไม่รับผิดชอบต่อกรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าของสัตว์แต่ไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงความ
เป็นเจ้าของ และไม่ได้นามายื่นเรื่องราวขอรับคืนตามที่กาหนด ให้มีการเรียกร้องและดาเนินการชั้นศาล
ด้วยตนเอง
ข้ อ ๑๕ สั ต ว์ ใ ดที่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น จั บ มากั ก ขั ง ไว้ กรณี เ จ้ า ของมาขอรั บ คื น ไป
เจ้าของสัตว์ต้องเสียค่าเลี้ยงดูเป็นรายตัว ดังนี้
๑) ช้าง
เชือกหนึ่ง
วันละ ๑,๐๐๐ บาท
๒) ม้า ล่อ ลา
ตัวหนึ่ง
วันละ ๒๐๐ บาท
๓) โค
ตัวหนึ่ง
วันละ ๒๐๐ บาท
๔) กระบือ
ตัวหนึ่ง
วันละ ๒๐๐ บาท
๕) สุกร
ตัวหนึ่ง
วันละ ๑๐๐ บาท
๖) แพะ
ตัวหนึ่ง
วันละ ๑๐๐ บาท
๗) แกะ
ตัวหนึ่ง
วันละ ๑๐๐ บาท
๘) ห่าน
ตัวหนึ่ง
วันละ ๕๐ บาท
๙) เป็ด
ตัวหนึ่ง
วันละ ๕๐ บาท
๑๐) ไก่
ตัวหนึ่ง
วันละ ๕๐ บาท
๑๑) สุนัข
ตัวหนึ่ง
วันละ ๖๐ บาท
๑๒) แมว
ตัวหนึ่ง
วันละ ๕๐ บาท
๑๓) งู
ตัวหนึ่ง
วันละ ๕๐ บาท
๑๔) จระเข้
ตัวหนึ่ง
วันละ ๓๐๐ บาท
๑๕) นก
ตัวหนึ่ง
วันละ ๕๐ บาท
ข้อ ๑๖ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่รับผิดชอบต่อการที่สัตว์ซึ่งจับมากักหรือขังไว้ต้องตายลง
ระหว่างการรอการขอรับคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น และซากสัตว์นั้นหลังจากผ่านการตรวจพิสูจน์ซาก
แล้วจะทาลายทั้งสิ้น
ข้อ ๑๗ ในกรณีพ้ นกาหนดการขอรั บคื นตามประกาศของเจ้าพนัก งานท้อ งถิ่ น ไม่
ปรากฏเจ้าของหรือปรากฏเจ้าของ แต่ขาดเอกสารหลักฐานตามกฎหมายที่จะอ้างความเป็นเจ้าของขอรับ
คืนไปได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการประกาศขายทอดตลาดสัตว์ที่กักหรือขังไว้นั้นตามข้อ ๑๑ เมื่อ
ขายทอดตลาดแล้ว ให้หักเป็นค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูไว้จากจานวนเงินที่ขายได้เหลือเงินสุทธิเท่าใด ให้คืนให้แก่
เจ้าของที่มีหลักฐานมายื่นเรื่องราวภายหลังกาหนดประกาศให้รับคืน ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่า ๓๐ วันนับแต่
วันหมดเขตประกาศให้รับสัตว์คืนไป

๔

กรณีมีการขายทอดตลาดสัตว์ที่นามากั กหรือขังไว้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกตั๋วรูปพรรณ
สัตว์ ทาการออกตั๋วรูปพรรณให้แก่ผู้ซื้อและสาเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานจานวน ๑ ชุด กรณีเป็นลูกครอกที่
ยังไม่สามารถถอดตั๋วรูปพรรณได้ ให้ออกหนังสือรับรองให้ตามระเบียบฯ
ข้อ ๑๘ ให้นายกเทศมนตรีตาบลชะมายรักษาการให้เป็น ไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มี
อานาจออกข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖
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