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หลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญตัิเทศบาลต าบลเวียงคุก 

เร่ือง   การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ประเภทสุนัขและแมว พ.ศ.2558 
 
 
 

หลักการ 
 

   ให้มเีทศบัญญัติ ว่าด้วย การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ประเภทสุนัขและแมว 
 
 
 

เหตุผล 
 

เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน หรือเพ่ือ
ป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัขและแมวในเขตเทศบาลต าบลเวียงคุก ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ให้กระท าได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัต ิ จึงตราเทศบัญญัตนิี้ 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียงคุก 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ประเภทสุนัขและแมว พ.ศ. 2558 

 
  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติ ว่าด้วย การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ประเภทสุนัขและ
แมว 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 ทวิ (๑) มาตรา 62 และมาตรา 63 แห่ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.2552 ประกอบมาตรา 29 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 เทศบาลต าบลเวียงคุก โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลเวียงคุก 
และผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  

 
  ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “ เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียงคุก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ ประเภทสุนัขและแมว พ.ศ. 2558 ” 
 

ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลเวียงคุก  ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิ ดเผยที่
ส านักงานเทศบาลต าบลเวียงคุกแล้วเจ็ดวัน 
 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก 
(๑)  เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเวียงคุก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2543 

บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือ          
ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

 
  ข้อ 4 ในเทศบัญญัตนิี้ 

“สัตว์” หมายความว่า สุนัขและแมว 
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอกสถานที่

เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว์ 
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า บริเวณที่อยู่ประจ าของสัตว์ ซึ่งอยู่ในความคุ้มครองดูแล

ของเจ้าสัตว์  เช่น คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืนที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง 
“ เขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์”  หมายถึง  เขตที่เจ้าของบ้านหรือเจ้าของสัตว์ที่เจ้าบ้านยินยอม

ให้สัตว์พักอาศัยต้องน าสัตว์ไปขึ้นทะเบียนและปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ 
“เจ้าของสัตว์” หมายความว่า  เจ้าของหรือผู้ปกครอบครองสุนัขและแมว  
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน 

สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  
“การท าทะเบียน”  หมายความว่า  การจดทะเบียนและการข้ึนทะเบียน 
“การจดทะเบียน” หมายความว่า การออกใบรับรองรูปพรรณสัณฐานและการท าเครื่อง 

หมายระบุตัวสัตว์  
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“การขึ้นทะเบียน” หมายความว่า  การน าเอกสารเกี่ยวกับสัตว์ที่จดทะเบียนไว้แล้ว แจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐาน  

“ สุนัขควบคุมพิเศษ”  หมายถึง 
(1) สุนัขสายพันธ์ที่ดุร้าย  เช่น  ลอตไวเลอร์ (Rottweiller)   พิทบูลเทอเรีย (pitbull  

terrier)   บูลเทอเรีย (bullterrier)  สเตฟฟอร์ดเชอร์บูลเทอเรีย (Staffordshire  bullterrier)  และสายพันธุ์อื่นที่
เทศบาลประกาศก าหนด 

(2)  สุนัขท่ีมีประวัติท าร้ายคนหรือพยายามท าร้ายคน โดยมีหลักฐานการแจ้งความต่อ
เจ้าพนักงานต ารวจ 

(3)  สุนัขท่ีมีพฤติกรรมไล่ท าร้ายคนหรือสัตว์  โดยปราศจากการยั่วยุ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลเวียงคุก 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายถึง   ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้า

พนักงานท้องถิ่นเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่า 

การกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
 
  ข้อ 5 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนใน
ท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ให้พ้ืนที่ในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลเวียงคุกเป็นเขต
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ดังนี้   
   (1) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  โดยเด็ดขาด 

1.1) สวนสาธารณะ  ที่พักผ่อน  เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
1.2) ที่หรือทางสาธารณะ 

  (2) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขเกินจ านวนที่ก าหนดดังนี้ 
2.1) ที่อยู่อาศัย ได้แก่ อาคาร ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น

อย่างอ่ืน  เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข เกินจ านวน 5 ตัว 
2.2) ที่อยู่อาศัย ได้แก่ อาคาร ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น

อย่างอ่ืน  เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขควบคุมพิเศษ เกินจ านวน 2 ตัว  
2.3) วัดหรือสถานที่ทางศาสนา  เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข เกินจ านวน 10 ตัว และ

ห้ามการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขควบคุมพิเศษเด็ดขาด 
2.4) เขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์ เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข เกินจ านวน 5 ตัว 
2.5) สถานที่เลี้ยงสัตว์ เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข เกินจ านวน 5 ตัว ยกเว้นการเลี้ยง 

สัตว์ เป็นอาชีพจะต้องด าเนินการตามท่ีเทศบาลต าบลเวียงคุกก าหนด 
 
   (3) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตท่ีการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ต้องอยู่ภายใต้มาตรการดังนี้ 

3.1) ให้พ้ืนที่ตามข้อ (๒) เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข  โดยให้รวมถึงแมวด้วย  ต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการทีก่ าหนดไว้ในเทศบัญญัติดังนี้ 

(1)  เจ้าของสัตว์ต้องด าเนินการตามข้อปฏิบัติในข้อ 6 
(2)  เจ้าของสัตว์ต้องด าเนินการตามข้อปฏิบัติในข้อ 8 ข้อ 9 และข้อ 10    
(3) การเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ประเภทสุนัขควบคุมพิเศษ ห้ามน าออกนอก

สถานที่เลี้ยงสัตว์หรือเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ยกเว้นได้ปฏิบัติตามข้อ ๗ (๒) และ (๓)  
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(4) สัตว์ที่อยู่นอกเหนือเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ โดยไม่มีเจ้าของสัตว์ให้
เทศบาลต าบลเวียงคุกพิจารณาเห็นสมควรที่จะปฏิบัติในข้อ ๖ (๑) (๒) และข้อ 13 หรือข้อ 14 ตามควรแก่กรณี 

(5) สัตว์ที่อยู่ในข้อ 2.3) ให้เทศบาลต าบลเวียงคุกด าเนินการตามข้อ ๖ (๑) และ (๒) 
 

3.2) ให้เจ้าของสัตว์ที่เลี้ยงในพ้ืนที่ ข้อ 3.1) มีหน้าที่น าสัตว์ไปท าทะเบียนและขอมีบัตร
ประจ าตัวสัตว์ได้ทีส่ านักงานเทศบาลต าบลเวียงคุก ไว้เพ่ือเป็นข้อมูลการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

3.3) การท าทะเบียนสัตว์ เจ้าของสุนัข ต้องยื่นค าขอการจดทะเบียนและการขึ้นทะเบียน
พร้อมแนบเอกสาร  ดังนี้ 

(1) ส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสุนัข 
(2) ในกรณีเจ้าของสุนัข ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของบ้าน

พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบ้าน 
(3)  ใบรับรองที่ระบุการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ามาไม่เกินหนึ่งปี มีการระบุหมายเลข 

การผลิตวัคซีนและลงชื่อสัตวแพทย์ผู้ฉีดพร้อมเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
(4)  หนังสือมอบอ านาจในกรณีเจ้าของสุนัขไม่ได้มาด าเนินการเอง 

3.4) การท าทะเบียนสัตว์ เจ้าของแมว ต้องยื่นค าขอการจดทะเบียนและการขึ้นทะเบียน
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 

(1)  ส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของแมว 
(2)  ใบรับรองที่ระบุการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ามาไม่เกินหนึ่งปี มีการระบุหมายเลข 

การผลิตวัคซีนและลงชื่อสัตวแพทย์ผู้ฉีดพร้อมเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
(3)  หนังสือมอบอ านาจในกรณีเจ้าของแมวไม่ได้มาด าเนินการเอง 

 
ข้อ 6  เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

 (๑)  ต้องมายื่นแบบค าร้องและวิธีการท าทะเบียนสัตว์  ทะเบียนสัตว์รายครัวเรือนและบัตร
ประจ าตัวสัตว์  ให้เป็นไปตามแบบพิมพ์ที่นายกเทศมนตรีต าบลเวียงคุกประกาศก าหนด 
 (๒)  ต้องน าสัตว์ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครั้งแรก ส าหรับสุนัขอายุ 4-6 
เดือน ส าหรับแมว อายุ 3-4  เดือน  และครั้งต่อไปตามที่ก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อ
สัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วให้ติดเครื่องหมายประจ าตัวและเก็บใบรับรองการฉีดวัคซีนไว้ การขายหรือให้สัตว์แก่ผู้อ่ืน
ต้องมอบใบรับรองให้ด้วย และห้ามมิให้เจ้าของสัตว์แสดงเครื่องหมายว่าฉีดวัคซีน โดยยังไม่ได้ฉีดวัคซีนตามที่ก าหนด 
 (๓)  จัดสถานที่ที่เลี้ยงให้เหมาะสมแก่ด ารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่าง การระบายอากาศ การ
ระบายน้ า และการก าจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ  
 (๔)  รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจ า 
ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 
 (๕)  ควบคุมไมใ่ห้สัตว์ออกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม 
  (๖)  ควบคุมไม่ให้สุนัขก่อเหตุร าคาญ เช่น ก่อให้เกิดเสียงดังติดต่อกันเป็นเวลานาน 
  (๗)  เจ้าของสัตว์ที่ไม่ประสงค์จะเลี้ยงสัตว์อีกต่อไป ต้องมอบสัตว์พร้อมบัตรประจ าตัวสัตว์
ให้กับผู้ประสงค์จะเป็นเจ้าของสัตว์รายใหม่และผู้เป็นเจ้าของสัตว์รายใหม่ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 30   
วันนับแต่วันรับมอบสัตว์ โดยเจ้าของสัตว์รายใหม่ต้องเป็นบุคคลผู้ที่ยินยอมรับด้วยความเต็มใจและมีความพร้อมต่อ
การเลี้ยง มีจิตใจรักสัตว์ ไม่น าสัตว์ไปทรมานหรือฆ่าหรือกระท าการอ่ืนใดอันมีลักษณะเป็นการทรมานสัตว์  
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  (8) ให้เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องก าจัดสิ่งปฏิกูลอันเกิดจากสัตว์ของตนในที่หรือทางสาธารณะ
หรือในสถานที่อ่ืนใดในเขตเทศบาล 
 (9) ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสัตว์ให้ด ารงชีวิตอยู่อย่างปกติ  หากเจ้าของสัตว์ไม่
สามารถเลี้ยงดูสัตว์ได้เป็นการชั่วคราว ต้องจัดให้มีผู้ดูแลความเป็นอยู่ของสัตว์ให้เป็นปกติ  
 (10) จัดให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์เพ่ือป้องกันอันตรายจากโรคที่เป็นอันตรายเฉพาะ
สัตว์เองหรือโรคท่ีเป็นอันตรายจากสัตว์สู่คน 
 (11) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 ข้อ 7  ผู้ใดน าสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง ต้องปฏิบัติดังนี้ 
 (1)  พกบัตรประจ าตัวสัตว์และแสดงบัตรประจ าตัวสัตว์  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเรียกตรวจ 
 (2)  ควบคุมสัตว์ด้วยอุปกรณ์ที่แข็งแรงพอที่จะหยุดยั้งมิให้สัตว์ท าร้ายผู้อ่ืนหรือท าความ
เสียหายแก่สิ่งของสาธารณะหรือของผู้อื่นได้อย่างทันท่วงที 
 (3)  กรณีที่เป็นสุนัขควบคุมพิเศษ ต้องสวมใส่อุปกรณ์ครอบปากและสายลากจูงที่แข็งแรง
และจับสายลากจูงสุนัขห่างจากตัวสุนัขไม่เกิน 50 เซนติเมตรเพ่ือสามารถหยุดยั้งสุนัขไม่ให้ท าร้ายผู้อ่ืนหรือก่อให้เกิด
ความเสียหายกับสิ่งของสาธารณะหรือของบุคคลอ่ืนได้ทันท่วงที 
       ความในวรรคแรก ไม่ให้ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้ 
        (๑)  ขณะที่สุนัขอยู่ในระหว่างประกวด การแสดงหรือการประกอบกิจกรรมอ่ืนใดในท านอง
เดียวกัน โดยผู้จัดงานมีมาตรการป้องกันไม่ให้สุนัขท าร้ายคน 
        (๒)  ขณะที่สุนัขอยู่ในการฝึกหัด โดยผู้ฝึกมีมาตรการป้องกันไม่ให้สุนัขท าร้ายคน 
        (๓)  ขณะที่สุนัขอยู่ในกรง ที่ขัง หรือเครื่องควบคุมอ่ืนใดที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะป้องกัน
ไม่ให้สุนัขเข้าถึงบุคคลภายนอก 

 
ข้อ 8  เมื่อมีกรณีสงสัยหรือพบว่าสัตว์ที่ตนเลี้ยงไว้ มีอาการโรคพิษสุนัขบ้า อาการดุร้าย วิ่งเพ่นพ่าน 

กัดสิ่งที่ขวางหน้าหรือเซื่องซึม ซุกตัวในที่มืด ปากอ้าลิ้นห้อยแดงคล้ า น้ าลายไหล เดินโซเซ ตัวแข็ง ขาอ่อนเปลี้ย 
เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโมง 
              เมื่อสัตว์กัดหรือท าร้ายบุคคลใดให้เจ้าของที่เป็นผู้ครอบครองสัตว์จับสัตว์นั้นกักขังไว้เพ่ือ สังเกต
อาการไม่น้อยกว่า  10  วัน และแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือสัตว์แพทย์ของส านักงานปศุสัตว์ด าเนินการตาม
ระเบียบกฎหมายต่อไป 
                 เมื่อสัตว์ตายด้วยเหตุตามวรรคแรก หรือวรรคสอง หรือสงสัยจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเจ้าของสัตว์ต้อง
ตัดหัวสัตว์นั้นบรรจุใส่ถุงพลาสติกแล้วน าไปแช่น้ าแข็งหรือปฏิบัติตามค าแนะน าของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสัตว์แพทย์
ของส านักงานปศุสัตว์แล้ว น าส่งให้เทศบาลหรือส านักงานปศุสัตว์เพ่ือตรวจหาเชื้อพิษสุนัขบ้าและด าเนินการตาม
ระเบียบกฎหมายต่อไป 
  เมื่อสัตว์ที่เลี้ยงไว้มีอาการโรคพิษสุนัขบ้าหรือเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือถูกสุนัขบ้ากัด เจ้าของสัตว์มี
หน้าที่ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือท าลายหรือกักขังสัตว์นั้น แล้วแต่กรณี 
 

ข้อ 9 ในกรณีต่อไปนี้ เจ้าของสัตว์ ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รู้ถึง
เหตุนั้น 
       (๑)  เมื่อมีการย้ายที่อยู่ของสัตว์  
     (๒)  เมื่อบัตรประจ าตัวสัตว์สูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ  
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       (3)  เมื่อมีกรณีที่สัตว์ท าร้ายคน หรือ เมื่อสัตว์มีพฤติกรรมดุร้าย 
       (4)  เมื่อสัตว์ตาย  
       (5)  เมื่อสัตว์หาย 

เมื่อสุนัขหรือแมวตาย เจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพ่ือป้องกันมิให้เป็นแหล่ง
เพาะเชื้อโรค เพาะพันธุ์แมลงหรือพาหะน าโรคโดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญและไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในแหล่งน้ า 
 
                ข้อ 10 เจ้าของสัตว์หรือบุคคลอ่ืนใดมีหน้าที่ต้องอ านวยความสะดวกหรือไม่กระท าการใดอันเป็น
การขัดขวางการจับกุมสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของในที่สาธารณะ หรือสอบถามข้อมูลหรือตรวจสัตว์ที่สงสัยว่าจะเป็นโรคพิษ
สุนัขบ้าหรือท าลายสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า 
 
               ข้อ 11 เมื่อมีประกาศเขตโรคระบาดโรคพิษสุนัขบ้าหรือประกาศเขตโรคระบาดโรคพิษสุนัขบ้า
ชั่วคราว ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายใน และเข้า -ออก ในเขตเทศบาลต าบลเวียงคุก เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากสัตว์แพทย์ของส านักงานปศุสัตว์หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
ข้อ 12 เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
  (1) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือ 
หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 
  (2) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการ
เพ่ือตรวจสอบ หรือควบคุมเพ่ือให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือ หรือ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น 
  (3)  แนะน าให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเง่ือนไขหรือเทศบัญญัตินี้ 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 44            
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลเวียงคุกในเรื่องใดหรือ          
ทุกเรื่องก็ได ้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น บุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงบัตรประจ าตัวตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวงต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
ในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย และให้บุคคลซึ่งเก่ียวข้องอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 
  ข้อ 13 กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่พบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะหรือในเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
โดยไม่ปรากฏเจ้าของและปราศจากการควบคุม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถจับและควบคุมสัตว์ไว้ เพ่ือด าเนินการ
ตามเทศบัญญัตินี้และกฎหมายต่อไป 

 ในกรณีที่เจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายในก าหนด  เจ้าของสัตว์เป็นผู้เสียค่าใช่จ่ายส าหรับการ
เลี้ยงดูสัตว์ให้แก่เทศบาลต าบลเวียงคุกตามจ านวนที่จ่ายจริงด้วย 
   
  ข้อ 14 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ 5 โดยไม่
ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้นก าหนดแล้วยัง
ไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพ่ือรับสัตว์คืนให้สัตว์นั้นตกเป็นของเทศบาลต าบลเวียงคุก แต่ถ้าการกักสัตว์
ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืนหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขาย
หรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาด
เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 
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   ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่ เทศบาลต าบล   
เวียงคุกตามจ านวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 
   ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 
 
  ข้อ 15 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 
  ข้อ 16 ให้นายกเทศมนตรีต าบลเวียงคุก เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตนิี้ 
 
 
   ประกาศ    ณ     วันที่   1   ธันวาคม    พ.ศ.2558  
 
 
         (ลงชื่อ)           นายนิกร   วงค์ภูมี 
               (นายนิกร   วงค์ภูมี) 
      นายกเทศมนตรีต าบลเวียงคุก 
 
 
 

                      เห็นชอบ 
 

(ลงชื่อ)              นายโสภณ    ห่วงญาต ิ
                (นายโสภณ    ห่วงญาติ) 
                        นายอ าเภอเมืองหนองคาย  ปฏิบัติราชการแทน 
                                        ผูว้่าราชการจังหวัดหนองคาย 

 
 


