๑
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตาบลปลาโหล
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
พ.ศ.๒๕๖๓
----------------------------------หลักการ
ให้มเี ทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว
เหตุผล
เพื่อเป็นการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว ให้เหมาะสมกับสภาพการของพื้นที่
ในชุมชนและเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดือดร้อนราคาญจากสุนัข และแมว อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการ
รักษาสภาวะความเป็นอยูใ่ ห้เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษ
สุนัขบ้า หรือโรคระบาดที่เกิดจากสุนัขและแมว สมควรกาหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
จึงตราเทศบัญญัตินี้

๒
เทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลปลาโหล
เรื่อง การควบคุมและการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว
พ.ศ.๒๕๖๓
------------------------------โดยทีเ่ ป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบลปลาโหล
หรือปล่อยสุนัข และแมว

ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยง

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐(๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไข
เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ เทศบาลตาบลปลาโหล โดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลปลาโหล และผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จึงตราเทศบัญญัตไิ ว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้ เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลปลาโหล เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๓”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลปลาโหล ตั้งแต่เมือ่ ได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ สานักงานเทศบาลตาบลปลาโหล เป็นเวลาเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ในกรณีทมี่ เี ทศบัญญัติอื่นทีข่ ัด หรือแย้งกับเทศบัญญัตฉิ บับนี้ ให้ใช้เทศบัญญัติ
ฉบับนี้แทน
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตนิ ี้
“การเลี้ยงสุนัข และแมว” หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการทีจ่ ะดูแลสุนขั และแมว
ให้เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในสถานทีเ่ ลี้ยงสัตว์
“การปล่อยสุนัข และแมว” หมายความว่า การเลี้ยงสุนัข และแมว ในลักษณะที่มีการ
ปล่อยให้อยู่นอกสถานทีเ่ ลี้ยงสัตว์ รวมทัง้ การสละการครอบครองสุนขั และแมว
“สถานทีเ่ ลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ทีข่ ังสัตว์ หรือสถานทีล่ ักษณะ
อื่นทีใ่ ช้ในการควบคุมสัตว์เลี้ยง ทัง้ นี้ ให้หมายความรวมถึงแนวอาณาเขตทีด่ นิ ซึ่งใช้ประกอบการเลี้ยงสัตว์
ทีม่ พี นื้ ทีต่ ิดกันเป็นพืน้ ที่เดียว
“เจ้าของสุนัข และแมว” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองสุนขั และ
แมว ทัง้ นี้ ให้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัย และผู้ควบคุมสุนัข และแมว ด้วย
“ราชการส่วนท้องถิน่ ” หมายความว่า เทศบาลตาบลปลาโหล
“เจ้าพนักงานท้องถิน่ ” หมายความว่า นายยกเทศมนตรีตาบลปลาโหล
ข้อ ๕ ให้นายกเทศมนตรีตาบลปลาโหล เป็นผู้รกั ษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตนิ ี้
ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ทเี่ หมาะสมกับการดารงชีพของ
ประชาชนในท้องถิน่ หรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนขั และแมว ให้พนื้ ทีใ่ นเขตอานาจของ
เทศบาลตาบลปลาโหล ดังต่อไปนี้ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนขั และแมว
๖.๑ ให้พนื้ ทีต่ ่อไปนี้เป็นเขตห้ามปล่อยสุนัข และแมว โดยเด็ดขาด
๖.๑.๑ สถานทีร่ าชการ
๖.๑.๒ ศาสนสถาน

๓
๖.๒ ให้พนื้ ทีต่ ่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว เกินจานวนที่กาหนด
๖.๒.๑ ครัวเรือน เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขเกิน ๑๐ ตัว ต่อครัวเรือน
๖.๒.๒ ครัวเรือน เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยแมวเกินจานวน ๑๐ ตัวต่อครัวเรือน
กรณีทตี่ ้องการเลี้ยงเกินจานวนทีก่ าหนด ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่
๖.๓ การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว ต้องดาเนินการ ดังนี้
๖.๓.๑ การขึน้ ทะเบียนสุนัข และแมว
(๑) ให้เจ้าของสุนัข และแมว ดาเนินการขึน้ ทะเบียนสุนขั และแมว ทุกตัวที่อยู่
ในความครอบครอง ต่อเทศบาลตาบลปลาโหล และรับบัตรประจาตัวสุนขั และแมว หรือสัญลักษณ์ หรือ
วิธกี ารอื่นใดตามแบบทีเ่ ทศบาลตาบลปลาโหลกาหนด
(๒) หากเจ้าของสุนัข และแมว ต้องการมอบสุนขั และแมว หรือเปลี่ยนแปลง
ความเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอื่น ต้องแจ้งต่อเทศบาลตาบลปลาโหล ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันมอบสุนัข
และแมว หรือมีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ เพื่อดาเนินการแก้ไขบัตรประจาตัวสุนขั และแมว หรือ
สัญลักษณ์ หรือวิธีการกาหนดระบุตัวตนของสุนขั และแมว อื่นใด
(๓) ในกรณีทมี่ ีสุนขั และแมว เกิดใหม่ ให้เจ้าของสุนัข และแมว ดาเนินการ
ขึน้ ทะเบียนภายใน ๓๐ วัน และต้องจัดการให้สุนัข และแมว นั้น ได้รบั การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
(๔) กรณีทเี่ จ้าของนาสุนัข และแมว ที่อยู่ในครอบครองย้ายออกนอกเขต
เทศบาลตาบลปลาโหล โดยถาวร หรือสุนัข และแมว ที่อยู่ในครอบครองตาย เจ้าของสุนขั และแมว ต้อง
ดาเนินการแจ้งให้เทศบาลตาบลปลาโหล ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่มีการย้ายสุนขั และแมว ออกนอกเขต
เทศบาลโดยถาวร หรือวันที่สุนัข และแมว ตาย
๖.๓.๒ การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนขั บ้า
(๑) เจ้าของสุนขั และแมว ต้องจัดการให้สุนัข และแมว ทุกตัว ได้รบั การฉีด
วัคซีนจากสัตวแพทย์ หรือผู้ที่ได้รบั มอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบาบัดโรคสัตว์
โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกต้องดาเนินการเมื่อสุนัข และแมว นั้น มีอายุต้งั แต่สองเดือนขึน้ ไป แต่ไม่เกินสี่เดือน
และต้องจัดการให้ได้รบั การฉีดวัคซีนครั้งต่อไป ตามระยะเวลาทีก่ าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน
(๒) หากเจ้าของสุนขั และแมว พบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนขั และแมว
ในครอบครอง มีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า ให้กักสุนขั และแมวไว้ และแจ้งต่อเทศบาลตาบลปลาโหลภายใน
ยี่สบิ สี่ชั่วโมง เพือ่ ประโยชน์ในการควบคุมโรค
(๓) ในกรณีทเี่ กิดโรคระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ในพืน้ ทีต่ ามประกาศเขต
กาหนดโรคระบาดชั่วคราว ให้เจ้าของสุนัข และแมว ทาการควบคุมสุนัข และแมว ไว้ ณ สถานทีเ่ ลี้ยง จนกว่า
จะสิ้นระยะเวลาตามประกาศ
๖.๓.๓ การควบคุมด้านสุขลักษณะ ให้เจ้าของสุนัข และแมว ดาเนินการ ดังนี้
(๑) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องจัดสถานทีเ่ ลี้ยงสุนัข และแมว ให้เหมาะสม
และดูแลสถานทีเ่ ลี้ยงสะอาด ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
(๒) เจ้าของสุนขั และแมว ต้องควบคุมดูแลสุนัข และแมว มิให้ก่อเหตุ
เดือดร้อนราคาญ หรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง

