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หลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลนิเวศน์ 

เร่ือง   การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
............................................... 

 
 

หลักการ 
 

        เพื่อ เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  เก่ียวกับการค วบคุ มการ เ ล้ียงและปล่อย
สุนัขและแมวเพื่อม ิใ ห้ ก่อ ใ ห้ เกิด เหตุร าค าญ และป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์ สู่คนในเขต เทศบาล
ต าบลนิเวศน์ จึงได้จัดท าเทศ บัญญัติ การค วบคุมการ เลี้ ยงหรือ ปล่อยสุ นัขและแมว พ .ศ .๒๕๖๑ 
 
 
 
      เหตุผล 
 
  เขตเทศบาลต าบลนิเวศน์เป็นพื้นท่ีท่ีมีขนาดใหญ่ มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีการเล้ียง
สุนัขและแมวเป็นจ านวนมาก ซ่ึงในบางคร้ังเจ้าของสุนัขและแมวยังไม่มีความตระหนักใน เร่ือง การดูแลรักษา
เล้ียงดูและการควบคุมการปล่อยสุนัขและแมว  ซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาสุนัขกัดท าร้ายผู้อื่นท่ีมิใช่เจ้าของ หรืออาจ
เกิดโรคติดต่อจากสุนัขหรือ แมวสู่ค น เพื่อ เป็นการดู แลรั กษา สุขภาวะความ เป็นอ ยู่ ขอ งประชาชน 
ในเขตเทศบาลต าบลนิเวศน์ให้ดีข้ึน  เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ท่ีเก่ียวกับเหตุเดือดร้อน จากการ
เล้ียงสัตว์  การควบคุมโรคระบาดมลภาวะ  และสภาพแวดล้อมเป็นพิษ  และก าหนดมาตรการในการควบคุม  
การเล้ียงหรือปล่อยสุนัขและแมว  จึงได้ตราเทศบัญญัติเร่ืองน้ีข้ึน 
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เทศบัญญัติต าบลนิเวศน์ 
เร่ือง   การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

............................................................ 
 

 โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลนิเวศน์ เร่ือง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อย
สุนัขและแมว  พ.ศ.  ๒๕๖๑   ข้ึนบังคับใช้ 
 อาศัยอ านาจมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   พ.ศ. ๒๕๗๖   แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี ๑๓ )   
พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา  ๒๙   แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕   ซ่ึงเทศบาลต าบลนิเวศน์   
โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลนิเวศน์ และความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด จึงได้ตราเทศ
บัญญัติข้ึนไว้ ดังน้ี 
 ข้อ ๑ เทศบัญญัติน้ีเรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนิเวศน์ เร่ือง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อย
สุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๑ ” 
 ข้อ ๒ เทศบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ีประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลนิเวศน์แล้ว ๗ วัน 
 ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีได้ก าหนดไว้แล้ว ในเทศบัญญัติน้ี  
หรือซ่ึงขัดแย้งกับเทศบัญญัติน้ีให้ใช้ข้อบัญญัติน้ีแทน 
 ข้อ ๔ เทศบัญญัติน้ี มิให้ใช้บังคับแก่สัตว์ของทางราชการ 
 ข้อ ๕ ในเทศบัญญัติน้ี 
 “ สัตว์ ”  หมายถึง  สุนัขและแมว 
 “ การจดทะเบียน”  หมายถึง การออกใบรับรองรูปพรรณสัณฐานและหรือการท าเคร่ืองหมายระบุตัว
ของสุนัขหรือแมว หรือวิธีอื่นใดท่ีเทศบาลก าหนด 
 “ การข้ึนทะเบียน “  หมายถึง การน าเอกสารเก่ียวกับสุนัขหรือแมวท่ีจดทะเบียนไว้แล้ว  แจ้งต่อเจ้าหน้าท่ีเพื่อ
บันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐาน  และท าบัตรประจ าตัวสุนัขหรือแมวตามแบบท้ายเทศบัญญัติน้ี 

“ เจ้าของสุนัขหรือแมว”  หมายถึง  ผู้ครอบครองสุนัขหรือแมวหรือผู้ให้อาหารสุนัขหรือแมวเป็นประจ า 
“ การปล่อยสุนัขหรือแมว” หมายถึง การสละการครอบครองหรือปล่อยให้อยู่นอกสถานท่ีเล้ียงโดย

ปราศจากการควบคุม 
“ เขตควบคุมการเล้ียงสัตว์” หมายถึง เขตท่ีเจ้าของบ้านหรือเจ้าของสัตว์ท่ีเจ้าบ้านยินยอมให้สัตว์พัก

อาศัยต้องน าสัตว์ไปข้ึนทะเบียนและปฏิบัติตามเทศบัญญัติน้ี 
“สถานท่ีเล้ียงสัตว์” หมายถึง กรง ท่ีขัง หรือท่ีเล้ียงอื่นท่ีมีการควบคุมของเจ้าของสัตว์ 
“ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายถึง สถานท่ีหรือทางซ่ึงไม่ใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้

ประโยชน์หรือใช้สัญจรร่วมกันได้ 
“ส่ิงปฏิกูล” หมายถึง อุจจาระหรือปัสสาวะและส่ิงอื่นใดซ่ึงเป็นส่ิงโสโครกมีกล่ินเหม็น 
“ สุนัขควบคุมพิเศษ”  หมายถึง 

(๑) สุนัขสายพันธ์ท่ีดุร้าย เช่น ลอตไวเลอร์ (Rottweiller)  พิทบูลเทอเรีย (pitbull  terrier)     
บูลเทอเรีย   (bullterrier)   สเตฟฟอร์ดเชอร์บูลเทอเรีย   (Staffordshire  bullterrier)   และสายพันธ์ุอื่นท่ี
เทศบาลประกาศ ก าหนด 

(๒) สุนัขท่ีมีประวัติท าร้ายคนหรือพยายามท าร้ายคน โดยมีหลักฐานการแจ้งความต่อ  เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
(๓) สุนัขท่ีมีพฤติกรรมไล่ท าร้ายคนหรือสัตว์  โดยปราศจากการย่ัวยุ 
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“เทศบาล” หมายถึง   เทศบาลต าบลนิเวศน์ 
“เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายถึง นายกเทศมนตรีต าบลนิเวศน์ 

  “พนักงานเจ้าหน้า ท่ี” หมายถึง ข้า ราชการหรือ พนักงานส่วนท้อ ง ถ่ิน ซึ่งได้ ร ับแต่งตั ้งจา ก
เจ้าพนักงานท้อ งถิ่น เพื่อปฏิบัติการ ใ ห้ เป็นไปต าม เทศบัญญัติ น้ี  
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายถึง เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีต าบลนิเวศน์รักษาการตามเทศบัญญัติน้ี  และให้มีอ านาจออกข้อบังคับ  
ระเบียบ  ค าส่ัง  ประกาศ  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี 
 
 

  หมวดที่  1 
บททั่วไป 
 

           ข้อ 7 ให้เทศบาลเป็นเขตควบคุมการเล้ียงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 
           ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยสัตว์ในท่ีหรือทางสาธารณะ  หรือในท่ีอื่นใดท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนดโดยเด็ดขาด 
 

 
หมวดที่  2 

     การจดทะเบียนสุนัขและแมว   
 
 ข้อ 9 ในการจดทะเบียนสัตว์  ให้เจ้าของบ้าน  หรือเจ้าของสัตว์  น าสัตว์ท่ีมีอายุตั้งแต่  60  วันข้ึนไป    
ย่ืนค าขอใบรับรองการจดทะเบียนและข้ึนทะเบียนสัตว์ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ท่ีส านักงานเทศบาลต าบลนิเวศน์ 
หรือสถานท่ีใดตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนด 

ข้อ 10 แบบใบรับรองการจดทะเบียนสัตว์ให้เป็นไปตามแบบ คลสม.1 แบบค าขอข้ึนทะเบียนสัตว์ให้
เป็นไปตามแบบ  คลสม.2   

 ข้อ  11  ในกรณีที่ม ีการเปลี่ยนแปลงรายละ เอ ียด ที่ได้ขึ ้นทะ เบียนไว้แล้วให้เจ้า ขอ งบ้าน
หรือ  เจ้าข อ งสัต ว์  ม ีหน ้า ที่ต ้อ งแจ้งก าร เปลี่ยน แป ลงพ ร้อ มห ลักฐ านทีเ กี่ย วข้อ งต ่อ พ นักงา น
เจ ้า ห น ้า ที ่ต า ม แ บ บ ที ่  เจ ้า พ น ัก ง า น ท ้อ ง ถิ ่น ก า ห น ด  ภ า ย ใน  3 0 วัน น ับ แ ต ่ว ัน ที ่เก ิด ก า ร
เปล่ียนแปลง เพื่อปฏิบัติการตามอ านาจหน้า ท่ีต่อ ไป  

ข้อ 12 ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงถ่ินท่ีอยู่ของสัตว์  ท่ีพักอาศัยของสัตว์  หรือเจ้าของสัตว์ท่ีได้ข้ึนทะเบียนไว้แล้ว  
ให้เจ้าของสัตว์มีหน้าท่ีต้องแจ้งการเปล่ียนแปลง  พร้อมหลักฐาน ท่ีเก่ียวข้องต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามแบบ   คลสม.3 , คลสม.4   
หรือ  คลสม.5   แล้วแต่กรณี  ภายใน  30 วันนับแต่วันท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง เพื่อปฏิบัติการตามอ านาจหน้าท่ีต่อไป 

 ข้อ 13 ในกรณีท่ีสัตว์ตาย เจ้าของบ้านหรือเจ้าของสัตว์มีหน้าท่ีต้องแจ้งการตายต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ตามแบบ คลสม.6 ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีสัตว์ตาย เพื่อปฏิบัติการตามอ านาจหน้าท่ีต่อไป 
           ข้อ 14 ในกรณีท่ีสัตว์หายหรือได้พบสัตว์ท่ีหายแล้ว เจ้าของบ้านหรือเจ้าของสัตว์มีหน้าท่ีต้องแจ้งการ
หายหรือพบสัตว์ท่ีหายต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามแบบเจ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนด ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ี
สัตว์หายหรือพบสัตว์ท่ีหาย เพื่อปฏิบัติการตามอ านาจหน้าท่ีต่อไป 
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           ข้อ 15 เมื่อบัตรประจ าตัวสัตว์สูญหาย (คลสม.1) ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้เจ้าของสัตว์
แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อท าบัตรประจ าตัวสัตว์ใหม่ ตามแบบเจ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนด   
           ข้อ 16 ในกรณีท่ีสุนัขท่ีไม่ใช่สุนัขควบคุมพิเศษท าร้ายคนหรือพยายามท าร้ายคนให้เจ้าของสุนัขแจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อเปล่ียนสาระส าคัญของบัตรประจ าตัวสุนัข 
           ในกรณีท่ีสัตว์ท าร้ายคน  ให้เจ้าของสัตว์แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีโดยเร็วเพื่อด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีต่อไป 

 ข้อ 17 การแจ้งตามข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ 16 เจ้าของบ้านหรือเจ้าของสัตว์ 
อาจแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโดยวิธีอื่นก็ได้ ท้ังน้ีตามหลักเกณฑ์ท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนด                  
 

หมวดที่  3 
การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว 

 
 ข้อ 18 ในการเล้ียงสัตว์ให้เจ้าของสัตว์มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติต่อไปน้ี 

(1) ต้องน าสัตว์ท่ีมีอายุระหว่าง 2-4 เดือนไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นคร้ังแรกและต้อง 
น าสัตว์ไปฉีดวัคซีนคร้ังต่อไปตามท่ีก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 

(2) จัดสถานท่ีเล้ียงตามความเหมาะสมของสัตว์โดยมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์มีแสง
สว่างและการระบายอากาศท่ีเพียงพอ มีระบบการระบายน้ าและการก าจัด ส่ิงปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ ท้ังน้ีตาม
หลักเกณฑ์ท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนด 
          กรณีเป็นสุนัขควบคุมพิเศษจะต้องเล้ียงในสถานท่ี หรือกรงท่ีสุนัขไม่สามารถเข้าถึง บุคคลภายนอกได้ 
และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 
              (3) ต้องเล้ียงสัตว์เฉพาะในบ้านตามท่ีได้ข้ึนทะเบียนไว้และควบคุมสัตว์มิให้ออกจาก สถานท่ีเล้ียง
โดยปราศจากการควบคุม 

    (4) ควบคุมดูแลสัตว์มิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อื่น 
(5) รักษาสถานท่ีเล้ียงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บส่ิงปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจ าไม่ปล่อย

ให้เป็นท่ีสะสมหมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็น หรือแหล่งเช้ือโรคท่ีเป็นอันตราย 
     (6) ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสัตว์ให้ด ารงชีวิตอยู่อย่างปกติ หากเจ้าของสัตว์ไม่สามารถ
เล้ียงดูสัตว์ได้เป็นการช่ัวคราว ต้องจัดให้มีผู้ดูแลความเป็นอยู่ของสัตว์ให้เป็นปกติ  

(7) จัดให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพื่อป้องกันอันตรายจากโรคท่ีเป็นอันตรายเฉพาะสัตว์เอง
หรือโรคท่ีเป็นอันตรายจากสัตว์สู่คน 

    (8) ปฏิบัติการอื่นใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
ข้อ 19 ห้ามมิให้เจ้าของสัตว์  แสดงเคร่ืองหมายว่าฉีดวัคซีน  โดยยังไม่ได้ฉีดวัคซีนตามท่ีก าหนด 

      ข้อ 20 ให้เจ้าของสัตว์มีหน้าท่ีต้องก าจัดส่ิงปฏิกูลอันเกิดจากสัตว์ของตนในท่ี  หรือทางสาธารณะหรือ
ในสถานท่ีอื่นใดในเขตเทศบาล 
          ข้อ 21 เจ้าของสัตว์ท่ีไม่ประสงค์จะเล้ียงสัตว์อีกต่อไป  ต้องมอบสัตว์พร้อมบัตรประจ าตัวสัตว์ให้กับ  ผู้
ประสงค์จะเป็นเจ้าของสัตว์รายใหม่  และผู้เป็นเจ้าของสัตว์รายใหม่ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี  ภายใน 30 
วัน นับแต่วันรับมอบสัตว์ 
          เจ้าของสัตว์รายใหม่ต้องเป็นบุคคลผู้ท่ียินยอมรับด้วยความเต็มใจและมีความพร้อมต่อการเล้ียง             
มีจิตใจรักสัตว์  ไม่น าสัตว์ไปทรมานหรือฆ่าหรือกระท าการอื่นใดอันมีลักษณะเป็นการทรมานสัตว์    
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          ข้อ 22 เมื่อมีกรณีสงสัยหรือพบว่าสัตว์ท่ีตนเล้ียงไว้มีอาการโรคพิษสุนัขบ้า อาการดุร้าย ว่ิงเพ่นพ่าน   
กัดส่ิงท่ีขวางหน้า หรือเซ่ืองซึมซุกตัวในท่ีมืด  ปากอ้าล้ินห้อยแดงคล้ า น้ าลายไหล เดินโซเซตัวแข็งขาอ่อนเปล้ีย   
เจ้าของสัตว์มีหน้าท่ีต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ภายใน 24 ช่ัวโมง 
          ข้อ 23 เมื่อ สัตว์กัดหรือท าร้ายบุคคลใด ให้เจ้าของท่ีเป็นผู้ครอบครองสัตว์จับสัตว์น้ันกักขังไว้เพื่อ 
สังเกตุอาการไม่น้อยกว่า 10 วัน และแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือสัตว์แพทย์ของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ
ด าเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไป 
          ข้อ 24 เมื่อสัตว์ตายด้วยเหตุตามข้อ 22 หรือสงสัยจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเจ้าของสัตว์ต้องตัดหัวสัตว์น้ัน 
บรรจุใส่ถุงพลาสติกแล้วน าไปแช่น้ าแข็ง หรือปฏิบัติตามค าแนะน าของพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือสัตวแพทย์ของ
ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอธวัชบุรีแล้วน าส่งให้เทศบาล หรือส านักงานปศุสัตว์อ าเภอธวัชบุรีเพื่อตรวจ        หา
เช้ือพิษสุนัขบ้าและด าเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไป 
           ข้อ 25 เมื่อสัตว์ตาย   เจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์  ให้ถูกสุขลักษณะ  เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะเช้ือโรค 
เพาะพันธ์ุแมลงหรือพาหะน าโรค  โดยวิธีท่ีไม่ก่อเหตุร าคาญและไม่ให้เกิดการปนเป้ือนในแหล่งน้ า 
          ข้อ 26 เมื่อสัตว์ท่ีเล้ียงไว้ มีอาการโรคพิษสุนัขบ้า  หรือเป็นโรคพิษสุนัขบ้า  หรือถูกสุนัขบ้ากัดเจ้าของ
สัตว์มีหน้าท่ีต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือท าลายหรือกักขังสัตว์น้ัน แล้วแต่กรณี 
          ข้อ 27 เจ้าของสัตว์ หรือบุคคลอื่นใดมีหน้าท่ีต้องอ านวยความสะดวก  หรือไม่กระท าการใด อันเป็นการขัดขวางการ
จับกุมสัตว์ท่ีไม่มีเจ้าของในท่ีสาธารณะ หรือสอบถามข้อมูลหรือตรวจสัตว์ท่ีสงสัย ว่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้า หรือท าลายสัตว์ท่ี
เป็นโรคพิษสุนัขบ้า 

ข้อ 28 เมื่อมีประกาศเขตโรคระบาดโรคพิษสุนัขบ้า หรือประกาศเขตโรคระบาดโรคพิษสุนัขบ้าช่ัวคราว ห้ามมิให้ผู้ใด
เคล่ือนย้ายสัตว์   หรือซากสัตว์ภายใน และเข้า-ออก  ในเขตเทศบาลต าบลต าบลนิเวศน์   เว้นแต่   ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก     
สัตวแพทย์ของ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ หรือเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
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หมวด  4 
การน าสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง 

 
            ข้อ 29 ผู้ใดน าสัตว์ออกนอกสถานท่ีเล้ียง  ต้องปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

(๑) พกบัตรประจ าตัวสัตว์   และแสดงบัตรประจ าตวัสัตว์เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี   หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข   
หรือเจ้าพนักงานท้องถ่ินเรียกตรวจ 
     (2) ควบคุมสัตว์ด้วยอุปกรณ์ท่ีแข็งแรงพอท่ีจะหยุดย้ังมิให้สัตว์ท าร้ายผู้อื่น  หรือท าความเสียหาย 
แก่ส่ิงของสาธารณะ หรือของผู้อื่นได้อย่างทันท่วงที 
     (3) กรณีท่ีเป็นสุนัขควบคุมพิเศษ  ต้องสวมใส่อุปกรณ์ครอบปาก และสายลากจูงท่ีแข็งแรง  และจับ
สายลากจูงสุนัขห่างจากตัวสุนัขไม่เกิน  50  เซนติเมตร 
  ข้อ 30 ห้ามบุคคลอายุต่ ากว่า 15 ปี หรือเกินกว่า 70 ปี น าสุนัขควบคุมพิเศษออกนอกสถานท่ีเล้ียง 

 

หมวด  5 

อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
และเจ้าพนักงานสาธารณสุข   

 
          ข้อ 31 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
มีอ านาจดังต่อไปน้ี 
 (1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท าค าช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือให้ส่งเอกสาร
หลักฐานใดเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา 
 (2) เข้าไปในสถานท่ีใดๆ  ในระหว่างพระอาทิตย์ข้ึนและพระอ าทิต ย์ตก หรือในเวลาท าการเพื่ อ
ตรวจสอบ หรือควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามเทศบัญญัติน้ี ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือ หรือ
หลักฐานท่ีเก่ียวข้องจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองสถานท่ีน้ัน 
 (3) แนะน าให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเง่ือนไขหรือเทศบัญญัติน้ี 
 (4) แต่งตั้งข้าราชการ หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา 44 แห่ง  พระราชบัญญัติ
สาธารณสุข  พ.ศ. 2535  ในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลนิเวศน์  ในเร่ืองใดหรือทุกเร่ืองก็ได้  

ข้อ 32 กรณีพนักงานเจ้าหน้าท่ีพบสัตว์ในท่ีหรือทางสาธารณะ ในเขตห้ามเล้ียงหรือปล่อยสัตว์ โดยไม่
ปรากฏเจ้าของและปราศจากการควบคุม ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีสามารถจับและควบคุมสัตว์ไว้  เพื่อด าเนินการ
ตามเทศบัญญัติน้ีและกฎหมายต่อไป 

 ในกรณีท่ีเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายในก าหนด  เจ้าของสัตว์เป็นผู้เสียค่าใช่จ่ายส าหรับ การเล้ียงดูสัตว์  ให้แก่
เทศบาลต าบลนิเวศน์  ตามจ านวนท่ีจ่ายจริงด้วย 
 ในกรณีท่ีปรากฏว่าสัตว์ท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินพบน้ันเป็นโรคติดต่ออันตราย  อันอาจเป็นอันตราย    
ต่อประชาชน  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได้ 
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หมวด  6 
บทก าหนดโทษ 

 
             ข้อ 33 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้าม  หรือข้อควรปฏิบัติตามเทศบัญญัติน้ี  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน   หน่ึงพันบาท 

 
 ประกาศ  ณ   วันท่ี        เดือน                   พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 

 

 
                                                                                  ( นายเย่ียมเพชร  พลเย่ียม ) 
                                            นายกเทศมนตรีต าบลนิเวศน์ 
 
 
 
 
 
 
                            
                             เห็นชอบ 
 
 
 
 
         ลงช่ือ 
     ( นายชรินทร์  ภู่ชัย ) 
             นายอ าเภอธวัชบุรี รักษาราชการแทน 
                    ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด 


