เทศบัญญัติเทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ..................
--------------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือ
ปล่อยสัตว์ในเขตเทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 50 (3) (4) และมาตรา ๖๐ แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑3) พ.ศ. ๒๕52 ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕60 เทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ โดยความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ และผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ...................”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ เมื่อได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย ณ
สานักงานเทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ แล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ บรรดาเทศบั ญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคาสั่ งอื่นใดของเทศบาลตาบล
กาเนิดนพคุณ ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลกาเนิดนพคุณ
“พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ ง เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น พนั ก งาน
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 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
“ผู้ไ ด้ รั บแต่ งตั้ งจากเจ้า พนั กงานท้ องถิ่น ” หมายความว่า ข้ าราชการหรื อพนักงานส่ ว น
ท้องถิ่น ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ในเขตอานาจของเทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์หรือมีสัตว์เลี้ยงไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่
บารุงรักษา ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ
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“การปล่อยสัต ว์ ” หมายความว่า การสละการครอบครองสั ตว์ หรือปล่ อยสัตว์ให้อยู่นอก
สถานที่เลี้ยงสัตว์ โดยปราศจากการควบคุม
“เจ้าของสัตว์” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองสัตว์ ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึง
ผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสัตว์ด้วย
“เจ้าของสุนัข และแมว” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครอง สุนัข และแมวทั้งนี้
ให้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสุนัข และแมวด้วย
“การเลี้ยงสุนัขและแมว” หมายความว่า กรรมวิธีห รือวิธี การที่จะดูแลสุ นัขและแมว ให้
เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ หรือสถานที่อื่นใด
“การปล่อยสุนัขและแมว” หมายความว่า การเลี้ยงสุนัข และแมว ในลักษณะที่มีการปล่อยให้
อยู่นอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งการสละการครอบครองสุนัข และแมว
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือ สถานที่ในลักษณะอื่นที่
ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแนวอาณาเขตที่ดินซึ่งใช้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ที่มีพื้นที่ติดกัน
เป็นพื้นที่เดียวของเจ้าของสัตว์ไม่ว่าจะมีขอบรั้วหรือไม่ก็ตาม
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางหรือถนน ซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้ โดยทางสาธารณะ ถนนสาธารณะ ให้หมายความรวมถึง ทางตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก ด้วย
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจาระหรือปัสสาวะ และสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นสิ่งโสโครก มีกลิ่นเหม็น
“การจดทะเบี ย น” หมายความว่ า การออกใบรั บ รองรู ป พรรณสั ณ ฐาน และการท า
เครื่องหมายระบุตัวสุนัข
“การขึ้นทะเบียน” หมายความว่า การนาเอกสารเกี่ยวกับสุนัขหรือแมวที่จดทะเบียนไว้แล้ว
แจ้ง ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐานตามแบบที่เทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณกาหนด
“สัตว์ควบคุมพิเศษ” หมายความว่า สัตว์ที่จาเป็นต้องทาการควบคุมพิเศษเนื่องจากมี
ลักษณะเป็นที่หวาดกลัว หรือมีอุปนิสัยดุร้าย หรือเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ หรือสัตว์ที่สร้างเหตุราคาญ ตาม
มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้แก่
(1) สุนัขและแมวทุกสายพันธ์ รวมทั้งดุร้ายและไม่ดุร้าย ที่สร้างเหตุราคาญในพื้นที่บริเวณ
ใกล้เคียงกับสถานที่เลี้ยง หรือสถานที่หรือทางสาธารณะ
(2) สุนัขสายพันธุ์ที่ดุร้าย เช่น ร็อตไวเลอร์ (Rottweiller) , พิทบูลเทอเรีย (Pitbull terrier) ,
บูลเทอเรีย (Bullterrier) , บางแก้ว , โดเบอร์แมน , ฟิล่า , อัลเซเชี่ยน (เยอรมันเชฟเพิร์ด) , มาสทิสต์ , เชาเชา
อลาสกัน , มารามิวท์ หรือสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันกับที่กล่าวมาทั้งหมด หรือลูกผสมสายพันธุ์ดังกล่าว
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(3) สัตว์ที่มีประวัติทาร้ายคนหรือพยายามทาร้ายคน โดยมีหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่
ตารวจ
(4) สัตว์ที่มีพฤติกรรมไล่ทาร้ายคนหรือสัตว์ โดยปราศจากการยั่วยุ
(5) สัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด
ข้อ 5 ให้ น ายกเทศมนตรี ตาบลกาเนิดนพคุณ รักษาการตาม เทศบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออก
ข้อบังคับระเบียบ คาสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม เทศบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ 6 ห้ ามมิให้ มีการเลี้ย งสั ตว์ช นิดหรือประเภทเหล่ านี้ในเขตเทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ โดย
เด็ดขาด ได้แก่
(1) งูพิษและงูที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่คนและสัตว์เลี้ยง
(2) ปลาปิรันยา
(3) คางคกไฟ
(4) สัตว์ดุร้ายต่าง ๆ
(5) สัตว์มีพิษร้ายอื่น ๆ
(6) สัตว์ต้องห้ามตามกฎหมายอื่น ๆ
ข้อ 7 ห้ามเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ประเภท ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ ล่อ ลา สุนัข แมว
ในเขตพื้นทีห่ รือทางสาธารณะทุกสาย ซึง่ เทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ รับผิดชอบดูแล
การเลี้ยงหรือปล่อยตามวรรคหนึ่งนั้น คือกรณีกระทาการเป็นประจาเป็นอาจิณ หรือไม่สนใจ
ควบคุมดูแลสัตว์จนเข้าใจได้ว่ามีการใช้พื้นที่หรือทางสาธารณะเป็นที่เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
ข้อ 8 ให้เขตเทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ดังต่อไปนี้
(๑) สุนัข
(๒) แมว
(๓) ช้าง
(๔) โค
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(๕) กระบือ
(6) ม้า
(7) แกะ
(8) แพะ
(9) สุกร
(10) ไก่
(11) ห่าน
(12) นก
(13) เป็ด
(14) สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้
(15) สัตว์ที่เป็นพาหะนาโรคหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือเป็นอันตรายต่อประชาชน
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกาหนดประเภท และชนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยงเพิ่มเติม
ทั้งนี้ โดยอาจควบคุมการเลี้ยงสัตว์เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือเต็มพื้นที่เทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ
ข้อ 9 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตเทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกประกาศกาหนดเขตพื้นที่เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตาม ข้อ 8 โดยให้มี
มาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) กาหนดจานวน ประเภท และชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทาทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว์
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์
ข้อ 10 นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสัตว์
โดยมีขนาดเพียงพอแก่การดารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้า
และกาจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ
(๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บ มูลสัตว์หรือสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ
เป็นประจาไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
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(๓) เมื่อสัตว์ตายลง เจ้าของสัตว์จะต้องกาจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกัน
มิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์นาโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุราคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็นเหตุให้เกิด
การปนเปื้อนของแหล่งน้า
(๔) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์
(๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่ เลี้ยงสัตว์โดย
ปราศจากการควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์และมี
ป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน
(๖) ไม่นาสัตว์เลี้ยงออกมานอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน เว้นแต่เฉพาะเพื่อการเคลื่อนย้ายสัตว์
และได้ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุราคาญแก่ผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และคาสั่งของเทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ
หมวด ๒
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
ข้อ 11 กรณีการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งดาเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์เป็นจานวน
มาก เจ้ า ของสั ตว์ต้ องปฏิ บั ติต ามหลั กเกณฑ์แ ละเงื่ อนไขตามข้อ 10 อย่างเคร่ งครั ด เพื่ อการดูแลสภาพหรื อ
สุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค หรือเหตุราคาญ
อันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ดังนี้
(1) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์ ต้องทารางระบายน้ารับน้าโสโครกไป
ให้พ้นจากที่นั้น โดยสะดวกและเหมาะสม
(2) การระบายน้าเสียต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้าแหล่งสาธารณะ
(3) ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บหรือบาบัดน้าเสีย ให้เหมาะสม ทั้งนี้ต้องไม่ทาให้เกิดกลิ่นเหม็นจน
สร้างความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง
(4) ต้องทาความสะอาด กวาดล้างสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ
(5) ต้องรักษาสถานที่ อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวัน แมลงสาบ ยุง หรือสัตว์นาโรคอื่น ๆ
และต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ
(6) ต้องมีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะจานวนเพียงพอ
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ข้อ ๑2 หลังจากที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตามข้อ 11 ต้องได้รับความ
ยินยอมจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้น ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานที่เลี้ยงสัตว์นั้นเป็นบริเวณที่โปร่ง
อากาศถ่ า ยเทสะดวก มี ต้ น ไม้ ใ ห้ ร่ ม เงาพอสมควร ตั้ ง อยู่ ห่ า งจากแหล่ ง ชุ ม ชน ศาสนสถาน โบราณสถาน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพ และไม่ก่อเหตุ
เดือดร้อนราคาญต่อชุมชน โดยต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าว และแหล่งน้าสาธารณะในระยะดังต่อไปนี้
(1) สาหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสั ตว์น้อยกว่า ห้าสิบ ตัว ต้องมีระยะห่างในระยะที่ไม่
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญต่อชุมชนใกล้เคียง
(2) สาหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ห้าสิบตัวถึงห้าร้อยตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อย
กว่าห้าร้อยเมตร
(3) สาหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ ห้าร้อยหนึ่งตัวถึงหนึ่งพันตัว ต้องมีระยะห่าง
ไม่น้อยกว่าหนึ่งกิโลเมตร
(4) สาหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่หนึ่งพันหนึ่งตัวขึ้นไป ต้องมีระยะห่างไม่น้อย
กว่าสองกิโลเมตร
ผู้ขออนุญาตดังกล่าวให้ยื่นคาร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่กาหนด พร้อม
ด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ อย่างละหนึ่งชุด
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน
(3) หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน
(4) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
พิจารณา
ข้อ ๑3 ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตราย แก่สุขภาพของบุคคล
ทั่วไป ให้เจ้าของสัตว์ แยก กักสัตว์นั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข ทราบ
รวมถึงต้องแจ้งให้สัตวแพทย์ของหน่วยงานราชการทราบ และต้องปฏิบัติตามคาแนะนาโดยเคร่งครัด
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หมวด 3
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ควบคุมพิเศษประเภทสุนัขและแมว
ข้อ 14 ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวโดยเด็ดขาด ดังนี้
(1)ที่หรือทางสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ เป็นเขตห้าม
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวอย่างเด็ดขาด
(2) สวนสาธารณะทุกแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ เป็นเขต
ห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวอย่างเด็ดขาด
ข้อ 15 ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวเกินจานวนที่กาหนด ดังนี้
(1) เขตพื้นที่เทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขเกินจานวน
หกตัว ต่อหนึ่งครัวเรือน ต่อพื้นทีไ่ ม่น้อยกว่าห้าสิบตารางเมตร
2) เขตพื้นที่เทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยแมวเกินจานวน
หกตัว ต่อหนึ่งครัวเรือน ต่อพื้นที่ไม่น้อยกว่าห้าสิบตารางเมตร
กรณีที่ต้องการเลี้ยงเกินกว่าจานวนที่กาหนด ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 16 ให้พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ ทั้งหมดเป็นเขตที่มีการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และ
แมวต้องอยู่ภายใต้มาตรการ ดังนี้
ข้อ 16.1 การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
(1) ให้เจ้าของสุนัขและแมว ดาเนินการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ทุกตัวที่อยู่ในครอบครอง
ต่อเทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ และรับบัตรประจาตัวสุนัขและแมว หรือสัญลักษณ์ หรือวิธีการอื่นใด ตามแบบที่
เทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณกาหนด
(2) หากเจ้าของสุนัขและแมว ต้องการมอบ สละการครอบครอง หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิการ
เป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอื่น ต้องแจ้งต่อเทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ ภายในสิบห้าวัน
(3) ในกรณีที่มีสุนัขและแมวเกิดใหม่ ให้เจ้าของสุนัขและแมว ดาเนินการขึ้นทะเบียนภายใน
สามสิบวัน และ สุนัขและแมวนั้นได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
(4) กรณีที่เจ้าของนาสุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครองย้ายออกนอกเขตเทศบาลตาบลกาเนิด
นพคุณ โดยถาวร หรือสุนัข และแมวในครอบครองตาย เจ้าของสุนัข และแมว ต้องดาเนินการแจ้งให้เทศบาลตาบล
กาเนิดนพคุณทราบ ภายในเจ็ดวัน
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ข้อ 16.2 การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
(1) เจ้าของสุนัขและแมว ต้องจัดการให้สุนัขและแมวทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์
หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบาบัดโรคสัตว์ โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อ
สุนัข และแมวนั้น มีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือน และได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามระยะเวลาที่
กาหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน
(2) หากเจ้าของสุนัข และแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัข และแมวในครอบครองมี
อาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้กักสุนัข และแมวไว้ และแจ้งต่อเทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง เพื่อ
ประโยชน์ในการควบคุมโรค
(3) ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตามประกาศเขตกาหนดโรคระบาด
ชั่วคราว ให้เจ้าของสุนัข และแมวทาการควบคุมสุนัขและแมวไว้ ณ สถานที่เลี้ ยง จนกว่าจะสิ้นระยะเวลาตาม
ประกาศ
ข้อ 16.3 การควบคุมด้านสุขลักษณะสถานที่เลี้ยงสุนัข และแมว ให้เจ้าของสุนัข และแมว
ดาเนินการ ดังนี้
(1) จัดสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมวให้เหมาะสมและดูแลสถานที่เลี้ยงให้สะอาดถูกสุขลักษณะ
อยู่เสมอ
(2) ควบคุมดูแลสุนัข และแมวมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนราคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย
ใกล้เคียง
ข้อ 16.4 การควบคุมเมื่อนาสุนัข และแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ ให้ เจ้าของสุนัข และ
แมวดาเนินการ ดังนี้
(1) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เมื่อ
นาสุนัข และแมวออกนอกสถานที่ที่เลี้ยงสัตว์ ให้เจ้าของสุนัขและแมวพกบัตร หรือติดเครื่องหมายประจาตัวสุนัข
และแมว และต้องมีการควบคุมดูแลมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนราคาญหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น
(2) ต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิดจากสุนัข และแมว ในสถานที่หรือทางสาธารณะ
หรือสถานที่อื่นใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที
ข้อ 16.5 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบหรือได้รับแจ้งว่ามีสุนัข และแมวที่เป็น โรคพิษสุนัข
บ้าหรือโรคติดต่ออัน อาจเป็ นอันตรายต่อประชาชน ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจทาลายหรือจัดการตามที่
เห็นสมควรได้
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หมวด 4
การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ข้อ ๑7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกาหนดการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ หรือห้ามเลี้ยง หรือ
ปล่อยสัตว์เฉพาะเขตควบคุมการปล่อยสัตว์ เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือ เต็มพื้นที่เทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การปล่อยสัตว์เพื่อการกุศลตามประเพณี
ข้ อ ๑8 เจ้ า ของสั ต ว์ จ ะต้ อ งควบคุ ม ดู แ ลสั ต ว์ และสถานที่ เ ลี้ ย งสั ต ว์ ข องตน มิ ใ ห้ ก่ อ เหตุ
เดือดร้อนราคาญแก่ผู้อื่น
ข้อ ๑9 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข พบสัตว์ใน
ที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งอยู่ภายในเขตเทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ หรือเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ โดยไม่
ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอานาจจับสัตว์และนาสัตว์
ไปกักไว้ในที่สาหรับสั ตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดไว้ เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิ บวัน หรือกรณีสัตว์นั้นอาจเป็น
อันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอานาจทาลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควร
ในระหว่างการจับสัตว์ หากสัตว์วิ่งหนีเกิดอุบัติเหตุอื่นใด ทาให้สัตว์บาดเจ็บ หากเป็นเหตุที่โดย
พฤติ ก ารณ์ ต้ อ งเกิ ด ขึ้ น และเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ได้ ใ ช้ ค วามระมั ด ระวั ง ตามสมควรแล้ ว เทศบาลต าบล
กาเนิดนพคุณ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
กรณีตามวรรคสอง ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นต่อบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากการกระทาดังกล่าว
บุคคลที่สามย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ โดยเทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ จะพิจารณา ไล่เบี้ยความผิดตาม
ข้อเท็จจริง
ข้อ 20 เมื่อได้จับสัตว์มากักไว้ตามความในข้อ ๑9 เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะปิดประกาศแจ้งให้
เจ้าของทราบและให้มารับสัตว์คืนไปภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ได้จับสัตว์มากักไว้ โดยประกาศไว้ที่สานักงาน
เทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ หรือที่เปิดเผย เมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันแล้ว ไม่มีผู้ใดมาแสดงตัวเป็นเจ้าของสัตว์ ให้
สัตว์นั้นตกเป็นของเทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ
ข้อ 21 กรณีที่กักสัตว์ไว้ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่น หรือต้องเสียค่าใช้จ่าย
เกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามสมควรแก่กรณีก่อนถึงกาหนดสามสิบ
วันก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาด เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาด และค่าเลี้ยงดู
สัตว์แล้ว ให้เก็บรักษาเงินนั้นไว้แทนตัวสัตว์
กรณีสั ตว์นั้น ตาย หรือเจ็บป่ว ยหรือไม่สมควรจาหน่ายต่อไป หรือเป็นโรคติดต่ อที่อาจเป็น
อันตรายแก่สัตว์อื่น ๆ หรือเมื่อสัตว์แพทย์ได้ตรวจสอบและให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์ อักษรแล้ว เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจทาลายได้
ในกรณีมิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน
ภายในกาหนด ตามข้อ 20 เจ้ า ของสั ตว์ต้อ งเป็ น ผู้ เสี ยค่าใช้จ่ายส าหรั บการเลี้ ย งดูสั ต ว์ ให้ แก่เทศบาลตาบล
กาเนิดนพคุณ ตามจานวนที่จ่ายจริงด้วย
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ข้อ 22 หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2560 กฎกระทรวง หรื อ ประกาศที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 หรือเทศบัญญัตินี้ หรือคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กาหนด
ไว้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้เจ้าของสัตว์แก้ไขหรือปรับปรุ งให้
ถูกต้องได้ และถ้าเจ้าของสัตว์ไม่แก้ไขหรือถ้าการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์นั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
จะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดเลี้ยงสัตว์ทันทีเป็นการ
ชั่วคราว จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้กาหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคาสั่งไว้
ตามสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีมีคาสั่งให้หยุดดาเนินการทันที
ข้อ 23 กรณีการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญต่อ
ผู้อื่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือผู้ครอบครองสถานที่เลี้ยงสัตว์ระงับ
เหตุราคาญภายในเวลาอันควร และถ้าเห็นสมควรจะให้กระทาโดยวิธีใดเพื่ อระงับเหตุราคาญนั้น หรือสมควร
กาหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุราคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตให้ระบุไว้ในคาสั่งนั้น
หมวด 5
อานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้ อ 24 เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารให้ เ ป็ น ไปตามเทศบั ญ ญั ติ นี้ ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น และเจ้ า พนั ก งาน
สาธารณสุข มีอานาจดังต่อไปนี้
(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคาหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทาคาชี้แจงเป็นหนังสือ
หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(2) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการ
เพื่อตรวจสอบ หรือควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ให้มีอานาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือ หรือ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น
(3) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อประโยชน์
ในการดาเนินคดีหรือเพื่อนาไปทาลายในกรณีจาเป็น
(4) เก็บหรือนาสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าไม่ถูกสุขลั กษณะ หรืออาจก่อให้เกิดเหตุ
ราคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เป็นปริมาณพอสมควร เพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบความจาเป็นได้โดยไม่
ต้องใช้ราคา
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามวรรคหนึ่ง ในเขตอานาจของเทศบาลตาบลกาเนิดนพคุณ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได้
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หมวด 6
บทกาหนดโทษ
ข้อ 24 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ถือเป็นความผิดตามมาตรา 73 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
ข้อ 25 ให้นายกเทศมนตรีตาบลกาเนิดนพคุณรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออก
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่........... เดือน ......................... พ.ศ.................

(นายเกิดพงศ์ ทวีศักดิ์สมบูรณ์)
นายกเทศมนตรีตาบลกาเนิดนพคุณ
เห็นชอบ

