สารบัญ
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 25๖๑
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1 บันทึกหลักการและเหตุผล

2

ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สุนัขและแมว พ.ศ. 25๖๑

3-๗

ส่วนที่ 3 บทกาหนดโทษ

๘

1

หลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตาบลนิเวศน์
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๑
...............................................

หลักการ
เพื่ อ เป็ น การสมค วรกาหนด หลั ก เกณฑ์ เกี่ ย วกั บ การค วบคุ ม การเลี้ ย งและปล่ อ ย
สุ นั ขและแมวเพื่ อ มิ ใ ห้ ก่อ ให้ เกิ ด เหตุ ราค าญ และป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ จากสั ต ว์ สู่ ค นในเขต เทศ บาล
ตาบลนิ เวศน์ จึ งได้ จั ด ทาเทศ บั ญ ญั ติ การค วบคุ ม การเลี ้ ย งหรื อ ปล่ อ ยสุ นั ข และแมว พ.ศ.๒๕๖๑

เหตุผล
เขตเทศบาลตาบลนิเวศน์เป็ นพื้น ที่ที่มีขนาดใหญ่ มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีการเลี้ย ง
สุนัขและแมวเป็นจานวนมาก ซึ่งในบางครั้งเจ้าของสุนัขและแมวยั งไม่มีความตระหนั กใน เรื่อง การดูแลรักษา
เลี้ยงดูและการควบคุมการปล่อยสุ นัขและแมว ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสุ นัขกัด ทาร้ายผู้อื่นที่มิใช่เจ้าของ หรืออาจ
เกิ ด โรคติ ด ต่ อ จากสุ นั ข หรื อ แมวสู ่ ค น เพื่ อ เป็ น การดู แ ลรั กษาสุ ข ภาวะค วามเป็ น อ ยู่ ขอ งประชาชน
ในเขตเทศบาลตาบลนิ เวศน์ให้ดีขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ ไขปัญหา ที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อน จากการ
เลี้ยงสัตว์ การควบคุมโรคระบาดมลภาวะ และสภาพแวดล้อมเป็นพิษ และกาหนดมาตรการในการควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว จึงได้ตราเทศบัญญัติเรื่องนี้ขึ้น
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เทศบัญญัติตาบลนิเวศน์
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๑
............................................................
โดยที่เห็นเป็นการสมควรตราเทศบั ญญัติเทศบาลตาบลนิเวศน์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้นบังคับใช้
อาศัยอานาจมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๗๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓ )
พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเทศบาลตาบลนิเวศน์
โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตาบลนิเวศน์ และความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจั งหวัด จึงได้ตราเทศ
บัญญัติขึ้นไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลนิเวศน์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๑ ”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สานักงานเทศบาลตาบลนิเวศน์แล้ว ๗ วัน
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้ แล้ว ในเทศบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดแย้งกับเทศบั ญญัตินี้ให้ใช้ข้อบั ญญัตินี้ แทน
ข้อ ๔ เทศบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับแก่สัตว์ของทางราชการ
ข้อ ๕ ในเทศบัญญัตินี้
“ สัตว์ ” หมายถึง สุนัขและแมว
“ การจดทะเบียน” หมายถึง การออกใบรับรองรูปพรรณสัณฐานและหรือการทาเครื่องหมายระบุตัว
ของสุนัขหรือแมว หรือวิธีอื่นใดที่เทศบาลกาหนด
“ การขึ้นทะเบียน “ หมายถึง การนาเอกสารเกี่ยวกับสุนัขหรือแมวที่จดทะเบียนไว้แล้ว แจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อ
บันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐาน และทาบัตรประจาตัวสุนัขหรือแมวตามแบบท้ายเทศบัญญัตินี้
“ เจ้าของสุนัขหรือแมว” หมายถึง ผู้ครอบครองสุนัขหรือแมวหรือผู้ให้อาหารสุนัขหรือแมวเป็นประจา
“ การปล่อยสุนัขหรือแมว” หมายถึง การสละการครอบครองหรือปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ย งโดย
ปราศจากการควบคุม
“ เขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์” หมายถึง เขตที่เจ้าของบ้านหรือเจ้าของสัตว์ที่เจ้า บ้านยิ นยอมให้ สัตว์พัก
อาศัยต้องนาสัตว์ไปขึ้นทะเบียนและปฏิ บัติตามเทศบั ญญัตินี้
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายถึง กรง ที่ขัง หรือที่เลี้ยงอื่นที่มีการควบคุมของเจ้าของสัตว์
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายถึง สถานที่หรือทางซึ่งไม่ใช่ เป็น ของเอกชนและประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์หรือใช้สัญจรร่วมกั นได้
“สิ่งปฏิกูล” หมายถึง อุจจาระหรือปัสสาวะและสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่ งโสโครกมี กลิ่ นเหม็น
“ สุนัขควบคุมพิเศษ” หมายถึง
(๑) สุนัขสายพันธ์ที่ดุร้าย เช่น ลอตไวเลอร์ (Rottweiller) พิทบูลเทอเรีย (pitbull terrier)
บูลเทอเรีย (bullterrier) สเตฟฟอร์ดเชอร์บูลเทอเรีย (Staffordshire bullterrier) และสายพันธุ์อื่นที่
เทศบาลประกาศ กาหนด
(๒) สุนัขที่มีประวัติทาร้ายคนหรือพยายามทาร้ายคน โดยมีหลักฐานการแจ้งความต่อ เจ้าหน้าที่ตารวจ
(๓) สุนัขที่มีพฤติกรรมไล่ทาร้ายคนหรือสัต ว์ โดยปราศจากการยั่วยุ
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“เทศบาล” หมายถึง เทศบาลตาบลนิเวศน์
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง นายกเทศมนตรีตาบลนิเวศน์
“พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ” หมายถึ ง ข้ า ราชการหรื อ พนั กงานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ ่ งได้ รั บ แต่ ง ตั ้ งจา ก
เจ้ า พนั กงานท้ อ งถิ ่ น เพื่ อ ปฏิ บัติ ก ารให้ เป็ น ไปต ามเทศบั ญญั ติ นี้
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายถึง เจ้ าพนั กงานซึ่งได้ รับแต่ งตั้งให้ปฏิ บัติก ารตามพระราชบัญญั ติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
ข้อ 6 ให้ น ายกเทศมนตรีต าบลนิ เวศน์ รั กษาการตามเทศบัญญั ติ นี้ และให้ มีอ านาจออกข้อ บั งคั บ
ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบั ญญัตินี้

หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 7 ให้เทศบาลเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะ หรือในที่อื่นใดที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยเด็ดขาด

หมวดที่ 2
การจดทะเบียนสุนัขและแมว
ข้อ 9 ในการจดทะเบียนสัตว์ ให้เจ้าของบ้าน หรือเจ้าของสัตว์ นาสัตว์ที่มีอายุตั้งแต่ 60 วันขึ้นไป
ยื่นคาขอใบรับรองการจดทะเบียนและขึ้ นทะเบีย นสัตว์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่สานักงานเทศบาลตาบลนิเวศน์
หรือสถานที่ใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น กาหนด
ข้อ 10 แบบใบรั บรองการจดทะเบีย นสั ตว์ ให้ เป็น ไปตามแบบ คลสม.1 แบบค าขอขึ้ นทะเบี ยนสัต ว์ให้
เป็นไปตามแบบ คลสม.2
ข้ อ 11 ในกรณี ที่ ม ี ก ารเปลี ่ ย นแปลงรายละเอี ย ด ที ่ ไ ด้ ขึ้ น ทะเบี ย นไว้ แ ล้ วให้ เจ้ า ขอ งบ้ า น
หรื อ เจ้ า ข อ งสั ต ว์ มี ห น้ า ที ่ ต ้ อ งแจ้ ง ก ารเปลี ่ ย น แป ลงพ ร้ อ มห ลั ก ฐ านที เ กี ่ ย วข้ อ งต ่ อ พ นั ก งา น
เจ้ า ห น้ า ที ่ ต า ม แ บ บ ที ่ เจ้ า พ นั ก ง า น ท้ อ ง ถิ ่ น ก า ห น ด ภ า ย ใน 3 0 วั น นั บ แ ต ่ ว ั น ที ่ เ กิ ด ก า ร
เปลี่ ย นแปลง เพื่ อ ปฏิ บัติ การตามอานาจหน้ า ที่ ต่ อ ไป
ข้อ 12 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่ของสัตว์ ที่พักอาศัยของสัตว์ หรือเจ้าของสัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว
ให้เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง พร้อมหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ คลสม.3 , คลสม.4
หรือ คลสม.5 แล้วแต่กรณี ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่ต่อไป
ข้อ 13 ในกรณีที่สัตว์ตาย เจ้า ของบ้ านหรื อเจ้าของสัต ว์มีหน้ าที่ต้ องแจ้งการตายต่อ พนักงานเจ้ าหน้า ที่
ตามแบบ คลสม.6 ภายใน 30 วันนับแต่วันที่สัตว์ตาย เพื่อปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่ต่อไป
ข้อ 14 ในกรณี ที่สัตว์หายหรือได้ พบสัตว์ที่หายแล้ว เจ้า ของบ้านหรือ เจ้าของสั ตว์มี หน้า ที่ต้อ งแจ้ งการ
หายหรื อพบสั ตว์ ที่หายต่อ พนั กงานเจ้าหน้า ที่ต ามแบบเจ้ าพนักงานท้อ งถิ่ นกาหนด ภายใน 30 วั น นับแต่ วัน ที่
สัตว์หายหรือพบสัตว์ที่หาย เพื่อปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่ต่อไป
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ข้อ 15 เมื่อบั ตรประจาตั วสัต ว์สูญหาย (คลสม.1) ถูกทาลายหรือชารุด ในสาระสาคั ญ ให้เจ้า ของสัต ว์
แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อทาบัตรประจาตัวสัต ว์ใหม่ ตามแบบเจ้าพนักงานท้องถิ่น กาหนด
ข้อ 16 ในกรณีที่สุนัขที่ไม่ใช่สุนั ขควบคุ มพิเศษทาร้ายคนหรือพยายามทาร้ายคนให้เจ้า ของสุนั ขแจ้งต่ อ
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเปลี่ ยนสาระสาคัญของบัตรประจาตัวสุนัข
ในกรณีที่สัต ว์ทาร้ายคน ให้ เจ้าของสัตว์ แจ้งต่อพนักงานเจ้า หน้า ที่ โดยเร็ วเพื่ อด าเนิน การตามอานาจ
หน้าที่ต่อไป
ข้อ 17 การแจ้งตามข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ 16 เจ้าของบ้านหรือเจ้าของสัตว์
อาจแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโดยวิ ธีอื่นก็ ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น กาหนด

หมวดที่ 3
การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว
ข้อ 18 ในการเลี้ยงสัตว์ให้เจ้า ของสัตว์มี หน้า ที่ต้องปฏิ บัติต่อไปนี้
(1) ต้องนาสัตว์ที่มีอายุระหว่าง 2-4 เดือนไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็ นครั้งแรกและต้อง
นาสัตว์ไปฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามที่กาหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน
(2) จัด สถานที่เลี้ ยงตามความเหมาะสมของสัตว์โดยมีขนาดเพียงพอแก่ การด ารงชี วิตของสัตว์ มีแสง
สว่างและการระบายอากาศที่เพี ยงพอ มี ระบบการระบายน้าและการกาจัด สิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้อ งถิ่น กาหนด
กรณี เป็น สุนั ขควบคุ มพิ เศษจะต้อ งเลี้ ยงในสถานที่ หรือกรงที่ สุนั ขไม่ สามารถเข้ าถึง บุค คลภายนอกได้
และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสามารถสังเกตเห็ นได้อย่างชัดเจน
(3) ต้อ งเลี้ ยงสัต ว์เฉพาะในบ้า นตามที่ได้ขึ้น ทะเบี ยนไว้แ ละควบคุ มสั ตว์ มิให้ ออกจาก สถานที่เลี้ย ง
โดยปราศจากการควบคุม
(4) ควบคุมดูแลสัตว์มิให้ก่อเหตุเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อื่น
(5) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุ ขลั กษณะเป็นประจาไม่ ปล่อย
ให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิด กลิ่น เหม็ น หรือแหล่งเชื้อโรคที่เป็นอันตราย
(6) ต้ องรับผิ ดชอบต่ อความเป็น อยู่ ของสั ต ว์ให้ ดารงชีวิตอยู่ อย่ างปกติ หากเจ้า ของสัต ว์ไม่ สามารถ
เลี้ยงดูสัตว์ได้เป็นการชั่วคราว ต้องจัดให้มีผู้ดูแลความเป็นอยู่ของสัตว์ให้ เป็น ปกติ
(7) จัด ให้มีการสร้า งภูมิคุ้ มกันโรคในสั ตว์ เพื่ อป้องกันอัน ตรายจากโรคที่เป็ นอันตรายเฉพาะสั ตว์เอง
หรือโรคที่เป็นอันตรายจากสัตว์สู่คน
(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุ ขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่ น
ข้อ 19 ห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ แสดงเครื่องหมายว่าฉีดวัคซีน โดยยังไม่ได้ฉีดวัคซีนตามที่กาหนด
ข้อ 20 ให้เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องกาจัดสิ่งปฏิกูลอันเกิดจากสัตว์ของตนในที่ หรือทางสาธารณะหรือ
ในสถานที่อื่นใดในเขตเทศบาล
ข้อ 21 เจ้าของสั ตว์ที่ไม่ ประสงค์ จะเลี้ย งสัตว์อีกต่อไป ต้องมอบสัตว์พ ร้อมบัต รประจาตัวสัตว์ ให้กับ ผู้
ประสงค์จ ะเป็ นเจ้า ของสัตว์ รายใหม่ และผู้เป็ นเจ้า ของสัตว์ รายใหม่ต้ องแจ้งต่ อพนั กงานเจ้า หน้า ที่ ภายใน 30
วัน นับแต่วันรับมอบสัตว์
เจ้ า ของสั ต ว์ร ายใหม่ ต้ อ งเป็ น บุ ค คลผู้ ที่ยิน ยอมรั บด้ วยความเต็ ม ใจและมี ค วามพร้ อ มต่ อ การเลี้ ย ง
มีจิตใจรักสัตว์ ไม่นาสัตว์ไปทรมานหรือฆ่าหรือกระทาการอื่นใดอันมีลักษณะเป็ นการทรมานสัตว์
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ข้อ 22 เมื่ อมี กรณีสงสั ยหรือ พบว่า สัต ว์ที่ตนเลี้ย งไว้มี อาการโรคพิ ษสุ นัขบ้า อาการดุ ร้า ย วิ่ งเพ่ นพ่ า น
กัดสิ่ งที่ขวางหน้ า หรือเซื่ องซึมซุ กตั วในที่มืด ปากอ้ าลิ้น ห้อ ยแดงคล้ า น้ าลายไหล เดิน โซเซตัวแข็งขาอ่ อนเปลี้ ย
เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้ าที่ ภายใน 24 ชั่วโมง
ข้อ 23 เมื่ อ สัต ว์ กัดหรื อ ทาร้ า ยบุ ค คลใด ให้ เจ้ า ของที่ เป็ น ผู้ค รอบครองสั ต ว์ จับสั ต ว์ นั้น กั กขังไว้เพื่ อ
สังเกตุอ าการไม่น้ อ ยกว่ า 10 วั น และแจ้ งให้พ นั กงานเจ้า หน้ า ที่หรื อสั ต ว์แ พทย์ ของสานั กงานปศุสัต ว์อ าเภอ
ดาเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไป
ข้อ 24 เมื่อสัตว์ต ายด้วยเหตุตามข้ อ 22 หรือสงสัย จะเป็นโรคพิษสุนั ขบ้าเจ้า ของสัตว์ ต้องตัดหั วสัตว์นั้ น
บรรจุใส่ถุงพลาสติกแล้ วน าไปแช่น้ าแข็ ง หรื อปฏิบัติต ามคาแนะน าของพนั กงานเจ้าหน้ าที่หรือ สัต วแพทย์ของ
สานั กงานปศุ สัตว์ อาเภอธวั ชบุ รีแ ล้วน าส่ งให้ เทศบาล หรื อสานักงานปศุสัตว์อ าเภอธวัชบุรี เพื่ อตรวจ
หา
เชื้อพิษสุนัขบ้าและดาเนินการตามระเบีย บกฎหมายต่อไป
ข้อ 25 เมื่อสัตว์ตาย เจ้าของสัตว์จะต้องกาจัดซากสัตว์ ให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค
เพาะพันธุ์แมลงหรือพาหะนาโรค โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุราคาญและไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในแหล่งน้า
ข้อ 26 เมื่อสัตว์ที่เลี้ยงไว้ มีอาการโรคพิษสุนัขบ้า หรือเป็นโรคพิษสุนัขบ้า หรือถูกสุนัขบ้ากัดเจ้าของ
สัตว์มีหน้าที่ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้า ที่ หรือทาลายหรือกักขังสัตว์นั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ 27 เจ้าของสัตว์ หรือบุคคลอื่นใดมีหน้าที่ต้องอานวยความสะดวก หรือไม่กระทาการใด อันเป็นการขัดขวางการ
จับกุมสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของในที่สาธารณะ หรือสอบถามข้อมูลหรือตรวจสัตว์ที่สงสัย ว่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้า หรือทาลายสัตว์ที่
เป็นโรคพิษสุนัขบ้า
ข้อ 28 เมื่อมีประกาศเขตโรคระบาดโรคพิษสุนัขบ้า หรือประกาศเขตโรคระบาดโรคพิษสุนัขบ้าชั่วคราว ห้ามมิให้ผู้ใด
เคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ภายใน และเข้า-ออก ในเขตเทศบาลตาบลตาบลนิเวศน์ เว้นแต่ ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
สัตวแพทย์ของ สานักงานปศุสัตว์อาเภอ หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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หมวด 4
การนาสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง
ข้อ 29 ผู้ใดนาสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ย ง ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) พกบัตรประจาตัวสัตว์ และแสดงบัตรประจาตัวสัตว์เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกตรวจ
(2) ควบคุมสัตว์ด้วยอุปกรณ์ที่แข็งแรงพอที่จะหยุดยั้งมิให้สัต ว์ทาร้า ยผู้อื่น หรือทาความเสียหาย
แก่สิ่งของสาธารณะ หรือของผู้อื่นได้อย่างทันท่วงที
(3) กรณีที่เป็นสุนัขควบคุมพิเศษ ต้องสวมใส่อุปกรณ์ครอบปาก และสายลากจูงที่แข็ งแรง และจับ
สายลากจูงสุนัขห่างจากตัวสุนั ขไม่ เกิ น 50 เซนติเมตร
ข้อ 30 ห้ามบุคคลอายุต่ากว่า 15 ปี หรือเกินกว่า 70 ปี นาสุนัขควบคุมพิเศษออกนอกสถานที่เลี้ยง

หมวด 5
อานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
และเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ 31 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนั กงานสาธารณสุข
มีอานาจดังต่อไปนี้
(1) มี หนั งสื อเรียกบุ คคลใดๆ มาให้ ถ้อยคาหรื อแจ้งข้อเท็ จจริง หรื อทาค าชี้แจงเป็นหนั งสื อ หรื อให้ส่งเอกสาร
หลักฐานใดเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(2) เข้ าไปในสถานที่ ใดๆ ในระหว่ า งพระอาทิ ต ย์ ขึ้น และพระอ าทิ ต ย์ ต ก หรื อ ในเวลาทาการเพื่ อ
ตรวจสอบ หรื อควบคุ มเพื่อ ให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติ นี้ ให้มี อานาจสอบถามข้ อเท็จจริงหรือ เรีย กหนังสือ หรื อ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น
(3) แนะนาให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขหรือเทศบั ญญัตินี้
(4) แต่งตั้งข้าราชการ หรือพนักงานเจ้า หน้าที่เพื่ อให้ปฏิ บัติหน้า ที่ตามมาตรา 44 แห่ง พระราชบัญญั ติ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในเขตอานาจของเทศบาลตาบลนิเวศน์ ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
ข้อ 32 กรณี พนักงานเจ้า หน้า ที่พบสัต ว์ในที่หรื อทางสาธารณะ ในเขตห้ ามเลี้ ยงหรือ ปล่อ ยสัต ว์ โดยไม่
ปรากฏเจ้าของและปราศจากการควบคุม ให้พ นักงานเจ้า หน้ าที่สามารถจับและควบคุม สัต ว์ไว้ เพื่อ ดาเนิน การ
ตามเทศบัญญัตินี้และกฎหมายต่อไป
ในกรณีที่เจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายในกาหนด เจ้าของสัตว์เป็นผู้เสียค่ าใช่จ่ายสาหรับ การเลี้ยงดูสัตว์ ให้แก่
เทศบาลตาบลนิเวศน์ ตามจานวนที่จ่ายจริงด้วย
ในกรณี ที่ปรากฏว่ า สัต ว์ ที่เจ้ าพนั กงานท้ อ งถิ่น พบนั้น เป็น โรคติ ด ต่อ อั น ตราย อั น อาจเป็ น อั นตราย
ต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจทาลายหรือจัดการตามที่เห็น สมควรได้
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หมวด 6
บทกาหนดโทษ
ข้อ 33 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้าม หรือข้อควรปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาท
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ. ๒๕๖๑

( นายเยี่ยมเพชร พลเยี่ยม )
นายกเทศมนตรีตาบลนิเวศน์

เห็นชอบ

ลงชื่อ
( นายชรินทร์ ภู่ชัย )
นายอาเภอธวัชบุรี รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

