บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบ
เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหินดาด
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
พ.ศ. ๒๕๖๓
*********************

หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
เหตุผล
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวให้เหมาะสมกับสภาพการของพื้นที่ในชุมชนจะ
สามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนราคาญจากสุนัขและแมว เพื่อประโยชน์ในการรักษา สภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือ
โรคระบาดที่เกิดจากสุนัขและแมว สมควรกาหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว จึงตราเทศ
บัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหินดาด
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว
พ.ศ. ๒๕๖๓
*********************
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
อาศัยอานาจตามมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เทศบาลตาบลหินดาด โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงตราเทศ
บัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหินดาด เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลหินดาด ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้ในที่
เปิดเผย ณ สานักงานเทศบาลตาบลหินดาด แล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้
“การเลี้ยงสุนัข และแมว” หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัข และแมว ให้
เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ หรือสถานที่อื่นใด
“การปล่อยสุนัข และแมว” หมายความว่า การเลี้ยงสุนัข และแมวในลักษณะที่มีการปล่อย
ให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งการสละการครอบครองสุนัข และแมว
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอื่นที่
ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแนวอาณาเขตที่ดินซึ่งใช้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ที่มีพื้นที่
ติดกันเป็นพื้นที่เดียว
“เจ้าของสุนัข และแมว” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองสุนัข และแมว ที่นี้
หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสุนัข และแมวด้วย
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลตาบลหินดาด
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลหินดาด
ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรีตาบลหินดาด เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข และแมว ให้พื้นที่ในเขตอานาจของ
ราชการส่วนท้องถิ่นดังต่อไปนี้ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวและในกรณีปรับปรุงเทศ
บัญญัติให้ใช้ถ้อยคา “ให้ปรับปรุงเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว”

-๒๕.๑ ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวโดยเด็ดขาด ดังนี้
๕.๑.๑ บริเวณตลาดสดเทศบาล สานักงานเทศบาลตาบลหินดาด สถานีรถไฟหินดาษ (ชาน
ชาลา) เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขอย่างเด็ดขาด
๕.๒ ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวเกินจานวนที่กาหนด ดังนี้
๕.๒.๑ บริเวณสวนสาธารณะ หน้าสถานีรถไฟหินดาษ เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขเกิน
จานวน ๒ ตัว ต่อ ครัวเรือน
๕.๒.๒ บริเวณสวนสาธารณะ หน้าสถานีรถไฟหินดาษ เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยแมวเกิน
จานวน ๒ ตัว ต่อ ครัวเรือน
๕.๓ ให้พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลหินดาด ทั้งหมดเป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว
ต้องอยู่ภายใต้มาตรการ ดังนี้
๕.๓.๑ การขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว
(
๑) ให้เจ้าของสุนัข และแมวดาเนินการขึ้นทะเบียนสุนัข และแมวทุกตัวที่อยู่ใน
ครอบครองต่อเทศบาลตาบลหินดาด และรับบัตรประจาตัวสุนัข และแมวหรือสัญลักษณ์หรือวิธีอื่นใด ตาม
แบบที่เทศบาลตาบลหินดาดกาหนด
(๒) หากเจ้าของสุนัข และแมวต้องการมอบ สละการครอบครอง หรือเปลี่ยนแปลง
สิทธิการเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอื่น ต้องแจ้งต่อเทศบาลตาบลหินดาด ภายใน ๑๕ วัน
(๓)ในกรณีที่มีสุนัข และแมวเกิดใหม่ ให้เจ้าของสุนัข และแมวดาเนินการขึ้น
ทะเบียนภายใน ๑๕ วัน และสุนัข และแมวนั้นได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
(๔) กรณีที่เจ้าของนาสุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครองย้ายออกนอกเขตเทศบาล
ตาบลหินดาด โดยถาวร หรือสุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครองตาย เจ้าของสุนัข และแมวต้องดาเนินการแจ้งให้
เทศบาลตาบลหินดาดทราบภายใน ๑๕ วัน
๕.๓.๒ การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
(๑) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องจัดการให้สุนัข และแมวทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีนจาก
สัตวแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบาบัดโรคสัตว์ โดยการฉีด
วัคซีนครั้งแรกเมื่อสุนัข และแมวนั้นมีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือน และได้รับการฉีดวัคซีนครั้ง
ต่อไปตามระยะเวลาที่กาหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน
(๒) หากเจ้าของสุนัข และแมวพบเห็นอาการหรือสงสัยว่าสุนัข และแมวใน
ครอบครองมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้กักสุนัข และแมวไว้ และแจ้งต่อเทศบาลตาบลหินดาด ภายในยี่สิบสี่
ชั่วโมง เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค
(๓) ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตามประกาศเขตกาหนดโรคระบาด
ชั่วคราว ให้เจ้าของสุนัข และแมวทาการควบคุมสุนัข และแมวไว้ ณ สถานที่เลี้ยง จนกว่าจะสิ้นระยะเวลาตามประกาศ
๕.๓.๓ การควบคุมด้านสุขลักษณะสถานที่เลี้ยง ให้เจ้าของสุนัข และแมวดาเนินการดังนี้
(๑) จัดสถานที่เลี้ยงสุนัข และแมวให้เหมาะสมและดูแลสถานที่เลี้ยงให้สะอาดถูก
สุขลักษณะอยู่เสมอ

-๓(๒) ควบคุมดูแลสุนัข และแมวมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนราคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่
อาศัยใกล้เคียง
๕.๓.๔ การควบคุมเมื่อนาสุนัข และแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ ให้เจ้าของสุนัข และแมว
ดาเนินการ ดังนี้
(๑) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข เมื่อนาสุนัข และแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ ให้เจ้าของสุนัข และแมวพกบัตร หรือติด
เครื่องหมายประจาตัวสุนัข และแมว และต้องมีการควบคุมดูแลมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนราคาญหรือเป็นอันตราย
ต่อบุคคลอื่น
(๒) ต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิดจากสุนัข และแมว ในสถานที่หรือทาง
สาธารณะ หรือสถานที่อื่นใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที
ข้อ
๖ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบหรือได้รับแจ้งว่าสุนัข และแมวที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า
หรือโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจทาลายหรือจัดการตามที่
เห็นสมควร
ข้อ ๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข(ปรับไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท)
ประกาศ ณ วันที่........เดือน.....................พ.ศ............
(ลงชื่อ)
(นายกฤชพล แสงสุนานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตาบลหินดาด
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)
(นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย)
นายอาเภอห้วยแถลงปฏิบัติราชการแทน
ผูว้ ่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

