-รางบันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานีการควบคุมการเลีย้ งหรือปลอยสัตว
พ.ศ. 2562
หลักการ
ใหมีเทศบัญญัติวาดวยการควบคุมการเลีย้ งหรือการปลอยสัตว
เหตุผล
การควบคุมการเลี้ยงสัตวและปลอยสัตวบางชนิดหรือบางประเภทภายในพื้นที่ในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานีใหเหมาะสมกับสภาพการใชประโยชนของพื้นที่ในชุมชนจะสามารถปองกันปญหาเดือดรอน
รําคาญจากสัตว เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เ หมาะสมกับ การดํารงชีพของประชาชนใน
ทองถิ่นและสามารถปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว สมควรกําหนดเขตควบคุมการเลี้ย งหรือปลอย
สัตว จึงตราเทศบัญญัตินี้

-ราง-

เทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี
เรื่อง การควบคุมการเลีย้ งหรือปลอยสัตว พ.ศ. 2562
โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัตเิ ทศบาลนครอุบลราชธานีวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปลอยสัตว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่ แก ไขเพิ่มเติ ม (ฉบั บที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๑๖ (๒๑) แห ง
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๙ ประกอบมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เทศบาลนครอุบลราชธานีโดยไดรับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลนครอุบลราชธานีและผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลนคร
อุบลราชธานีขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ. 2562”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เมื่อไดประกาศไว โดย
เปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี แลว ๗ วัน (ออกตามความใน มาตรา 63 พระราชบัญญั ติ
เทศบาล)
ขอ ๓ ใหยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลนครอุบลราชธานี เรื่อง ควบคุมสัตวเปนเหตุรําคาญ
และอาจเปนอันตรายแกประชาชน พ.ศ. 2534 บรรดาเทศบัญญัติ ขอบัญญัติ ขอบังคับ กฎ ระเบีย บ และ
คําสั่งอื่นใดของเทศบาลนครอุบลราชธานีในสวนที่ไดตราไวแลวในเทศบัญญัตนิ ี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัติ
นี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ เทศบัญญัตินี้ มิใหใชบังคับแกสัตวของทางราชการ
ขอ ๕ ในเทศบัญญัตินี้
“สัตว” หมายความวา สัตวทุกชนิดทีค่ นสามารถนํามาเลีย้ งได และใหหมายความรวมถึงสัตว
ที่อาศัยอยูตามธรรมชาติ
“การเลี้ยงสัตว” หมายความวา การมีสัต วไวในครอบครองและดู แ ล เอาใจใส บํารุงรักษา
ตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ
“การปลอยสัตว” หมายความว า การสละการครอบครองสัต ว หรือปล อยสั ต ว ให อยู นอก
สถานที่เลี้ยงสัตว โดยปราศจากการควบคุม
“เจาของสัตว” หมายความวา เจาของกรรมสิท ธิ์ และใหหมายความรวมถึงผูค รอบครอง
สัตว หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายใหดูแล ไมวาจะไดรับมอบหมายจากเจาของกรรมสิทธิ์ หรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย
จากเจาของกรรมสิทธิ์ใหดูแลดวย

-2“สถานที่เลี้ยงสัตว” หมายความวา คอกสัตว กรงสัตว ที่ขังสัตว บริเวณที่อยูประจําของสัต ว
ซึ่งอยูในความคุมครองดูแลของเจาของสัตว หรือที่เลี้ยงสัตวอื่นที่มีการควบคุมของเจาของสัตวไมวาจะมีขอบรั้ว
หรือไม
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือสัญจรได (บัญญัติตามมาตรา 4 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข)
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาลนครอุบลราชธานี
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมาย ค วาม ว า เ จ า พ นั ก ง าน ซึ่ ง ได รั บ ก ารแต ง ตั้ ง จา ก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แกไขเพิ่มเติม ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความว า ผู ซึ่ ง เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น แต ง ตั้ ง ให เ ป นพนั ก งาน
เจาหนาที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม และ
ตามเทศบัญญัตินี้
“สัตวแพทย” หมาย ความว า พนั ก งานเทศบาลนครอุ บ ลราชธานี ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน ง
นายสั ตวแพทยหรือสัตวแพทย ที่ไดรับอนุญาตเป นผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย ชั้น ๑ และหมายความ
รวมถึงสัตวแพทยผูซึ่งปฏิบัติงานในสวนราชการอื่นของรัฐ
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และใหหมายรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเปนสิ่ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา ถุงพลาสติก ภาชนะ
ที่ใสอาหาร มูลสัตวหรือซากสัตว รวมถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาดที่เลี้ยงสัตวหรือที่อื่นจากชุมชน
“จดทะเบียนสัตว” หมายความวา การนําสุนัขหรือแมว หรือใบรับรองแทนตัวสุนัขหรือ
แมว ไปแจงตอพนักงานเจาหนาที่ เพี่อจัดทําทะเบียนประวัติ บันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐานของสุนัขหรือ
แมว ประวัติการฉีดวัคซีน การทําหมันและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของของสุนัข หรือแมว พรอมจัดทําบัตรประจําตัวสุนัข
หรือแมว
“ใบรับรอง”
หมายความวา เอกสารรับรองรูปพรรณสัณฐานสุนัขหรือแมวและการจัดทํา
เครื่ อ งหมาย ภาพถ า ยสุ นั ข หรือ แมว ซึ่ ง ออกโดยโรงพยาบาลสั ต ว ที่ ไ ด รับ อนุ ญ าตตามกฎหมายว า ด ว ย
สถานพยาบาลสัตว
ขอ ๖ ใหนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัติเทศบาลนี้
ขอ ๗ เพื่อ ประโยชนในการรักษาสภาวะความเป นอยู ที่ เ หมาะสมกั บ การดํา รงชี พของ
ประชาชนในทองถิ่น หรือเพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว ใหพื้นที่ในเขตอํานาจของเทศบาลนคร
อุบลราชธานีเปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว ดังนี้ (ออกตามความในมาตรา ๒๙ พระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข)
(ก) ใหพื้นที่ตอไปนี้เปนเขตหามเลี้ยงหรือหามปลอยสัตว โดยเด็ดขาด
(๑) ถนนสาธารณะ ทางเดินรถ ทางเทา ขอบทาง ไหลทางทางขามตามกฎหมายวาดวย
การจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน และบริเ วณทางเทาทั้งสองขางถนน ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
เปนเขตหามเลี้ยงหรือหามปลอยสัตวประเภท ชาง มา โค กระบือ สุกร แพะ แกะ สุนัข แมว หาน เปด ไก นก
กระตาย ลา ลอ งู สัตวปาตามกฎหมายวาดวยการสงวนและคุมครองสัตวปาซึ่งไดรับอนุญาตจากกรมปาไม สัตว
อื่น ๆ ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด โดยเด็ดขาด

-3(๒) บริเวณเขตสถานที่ราชการในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เปนเขตหามเลี้ยงหรือ
หามปลอย สัตวทุกชนิดโดยเด็ดขาด
(๓) บริเวณแหลงน้ําธรรมชาติในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เชน หวย หนอง คลอง
บึง สระ วัดจากริมขอบที่ตั้งแหลงน้ําธรรมชาติ ๑๐ เมตร เปนเขตหามเลี้ยงหรือหา มปลอยสัตวทุกชนิดโดย
เด็ดขาด
(๔) ที่สาธารณประโยชนอื่น ๆ เชน สวนสาธารณะ สุสานหรือฌาปนสถาน ที่สาธารณะ
ประจําชุมชน เปนเขตหามเลี้ยงหรือหามปลอยสัตวทุกชนิดโดยเด็ดขาด
(๕) พื้นที่ผังเมืองประกาศเปนเขตพาณิชยกรรมและเขตประชากรหนาแนน
(๖) สถานที่ทองเที่ยว
(๗) วัด โรงเรียน
(ข) ใหพื้นที่ตอไปนี้เปนเขตการเลี้ย งหรือการปลอยสัตว ที่ตองอยูภ ายใตมาตรการอยางใด
อยางหนึ่ง ดังนี้
(๑) พื้นที่ที่อยูนอกเขตใน ขอ (ก) เปนเขตการเลี้ยงสัตว ประเภท มา ลา ลอ โค กระบือ
สุกร แพะ แกะ หาน เปด ไก สุนัข แมว นก กระตาย และตองอยูภายใตมาตรการดังตอไปนี้
(๑.๑) เจาของสัตว จะตองจัดใหมีมาตรการในการปองกัน และควบคุมมิใหเกิด
เหตุ เ ดื อ ดร อ นรํ า คาญและก อ มลภาวะ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม อันเกิด จากการเลี้ย งหรือ
การปลอยที่ทําให มีผลกระทบ หรื ออาจมีผลกระทบตอสุข ภาพอนามัย
ของสาธารณชน
(๑.๒) สถานที่เ ลี้ย งสั ตว ตองระยะห างในระยะที่ไมก อใหเ กิด ความเดื อดรอ น
รําคาญตอชุมชนหรือผูที่อยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง
(๑.๓) ตองมีบริเวณเลี้ยงสัตวซึ่งกัน้ เปนสัดสวนและใหอยูหางเขตที่ดินสาธารณะ
ทางน้ําสาธารณะหรือที่ดินตางเจาของ และมีที่วางอันปราศจากหลังคา
หรือสิ่งใดปกคลุมโดยรอบบริเวณเลี้ยงสัตวนั้นไมนอยกวา ๒๐ เมตร ทุก
ดา น เว นแต ดา นที่ มีแ นวเขตที่ ดิ นติ ด ต อ กับ ที่ ดิ นของผู เลี้ ย งสั ต ว ช นิด
เดียวกัน
(๑.๔) จัดใหมีสถานที่เลี้ยงสัตวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภท
และชนิดของสัตว และมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว มีแ สง
สวางและการระบายอากาศที่เ พียงพอ มีระบบการระบายน้ําและและ
กําจัดสิ่งปฏิกูลใหถูกสุข ลักษณะ ไมมีการพักอาศัย หรือประกอบกิจการ
อื่นใด
(๑.๕) คอกตองมีการกั้นคอกเปนสัดสวนเหมาะสมกับ จํานวนสัต วไมใหสัตวอยู
กันอยางแออัด
(๑.๖) ตอ งรั กษาสถานที่ เลี้ ย งสั ตว ให ส ะอาดอยูเ สมอ จั ดเก็ บสิ่ งปฏิ กูล ให ถูก
สุข ลั กษณะเป นประจํา ไมปล อ ยให เ ป นที่ส ะสมหมัก หมมจนเกิ ด กลิ่น
เหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง
(๑.๗) ตองไมเปนแหลงเพาะพันธุและแพรเชื้อโรคที่ติดตอจากสัตวสูคน
(๑.๘) พื้นตองเปนพื้นแนนทําความสะอาดงายไมเฉอะแฉะ เวนแตการเลี้ยงสุกร
พื้นจะตองเปนคอนกรีตและมีความลาดเอียงเพื่อใหน้ําและสิ่งปฏิกูลไหล
ลงทางระบายน้ําไดโดยสะดวก

-4(๑.๙) หลังคาตองมีความสูงจากพื้นมากพอสมควรและมีชองทางใหแสงสวาง
หรือแสงแดดสองภายในอาคารอยางทั่วถึง
(๑.๑๐) ถา มีก ารสุ มไฟไล แ มลงให สั ต ว ต องไมให เ กิด เหตุ เ ดือ ดรอนรําคาญแก
ผูอาศัยใกลเคียง
(๑.๑๑) ตองปองกันเสียงรองของสัตวไมใหเปนเหตุรําคาญแกผูอาศัยใกลเคียง
(๑.๑๒) การเลี้ยงสัตวที่มีขน สถานที่เลี้ยงสัตวตองสามารถปองกันขนไมใหปลิว
ฟุงกระจายออกไปนอกสถานที่
(๑.๑๓) กรณีสัต ว ที่เ ลี้ยงตาย ตองกําจั ดซากสั ตวแ ละมูล สั ตว ใหถู กสุ ข ลักษณะ
เพื่อปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลง หรือสัตวนําโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่
ไมกอเหตุรําคาญจากกลิน่ เหม็น ควัน และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอน
ของแหลงน้ํา เวนแตสัตวตายเนื่องจากปวยเปนโรคระบาดสัตว ตองแจง
ต อ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ทั น ที แ ละต อ งปฏิ บั ติ ต ามคํ า แนะนํ า ของเจ า
พนักงานสาธารณสุข
(๑.๑๔) ตองจัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว เพื่อปองกันอันตรายจาก
เชื้อโรคที่เกิดจากสัตว
(๑.๑๕) ตองเลี้ยงสัตวภายในสถานที่ของตน ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานที่เลี้ยง
สัต ว โ ดยปราศจากการควบคุ ม และต องควบคุ ม ดูแ ลไมให สั ต วเ ลี้ ย ง
ออกไปทําความเสี ย หายแกชี วิต และทรัพย สินหรือทํา ความเดือดร อน
รําคาญแก ผูอื่ น กรณีเ ป นสัต วดุรายจะต องเลี้ ย งในสถานที่ หรือกรงที่
บุค คลภายนอกเข าไปไมถึง ตั วสัต ว แ ละมีป ายเตือ นให ระมั ด ระวั งโดย
สังเกตไดอยางชัดเจน
(๑.๑๖) ไมนําสัตวเลี้ย งออกมานอกสถานที่เลี้ยงสัตวของตน เวนแตเฉพาะเพื่อ
การเคลื่อนยายสัตว และไดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
(๑.๑๗) สัตวที่ถูกกําหนดใหตองขึ้นทะเบียน หรือมีกฎหมายอื่นใดกําหนดใหตอง
ดําเนินการเพื่อควบคุมสัตวดังกลาว ผูเลี้ยงสัตวนั้น ๆ จะตองดําเนินการ
ขึ้นทะเบียนหรือตองดําเนินการตามทีก่ ฎหมายกําหนดใหถูกตอง ในกรณี
ที่ตองมีเครื่องหมายสัญลักษณติดที่ตัวสัตวนั้น เจาของสัตวนั้น ๆ จะตอง
จัดหาและจัดใหมีเครื่องหมายสัญลักษณติดที่ตัวสัตวนั้นตลอดเวลาดวย
(๑.๑๘) ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยวาสัตวที่เลีย้ งนั้นเปนโรคอันอาจเปนอันตรายแก
สุขภาพของบุคคลทั่วไป ใหเจาของสัตว แยก กักสัต วนั้นไวตางหากและ
แจง ใหเ จาพนักงานท องถิ่ นหรือเจ าพนักงานสาธารณสุข ทราบ รวมถึ ง
ตองแจงใหสัตวแพทยของหนวยงานราชการทราบและตองปฏิบัติต าม
คําแนะนําโดยเครงครัด
(ค) ใหพื้นที่ที่อยูนอกเขตใน ขอ (ก) เปนเขตการเลี้ยงสัต ว ประเภท สุนัข แมว และตองอยู
ภายใตมาตรการดังตอไปนี้
(๑) กําหนดใหสุนัขและแมวเปนสัตวที่ตองจดทะเบียนสัตว และใหเจาของสัตวมีหนาที่
นําสุนัขและแมวไปจดทะเบียนสัตว
(๒) เจาของสัตว ตองนําสุนัขหรือแมวหรือใบรับรองหรือเอกสารเกี่ยวกับสุนัขหรือแมวที่
แสดงวาตนเปนเจาของ แลวแตกรณี มาจดทะเบียนสัตว ภายใน ๙๐ วับ นับแตวันที่สุนัขหรือแมวเกิด สําหรับ

-5เจาของสัตวที่เลี้ยงสุนัขหรือแมวไวกอนที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช ตองนําสุนัข หรือแมวมาจดทะเบีย นสัต ว
ใหแลวเสร็จภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่เทศบัญญัตินี้มีผ ลบังคับใช โดยสามารถติดตอขอทําทะเบียน ณ
งานสัตวแพทย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธานี หรือสถานที่อื่นใดตามที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นกําหนด พรอมเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๒.๑) ใบรับรอง ตามที่บัญญัติไวในขอ ๕ แหงเทศบัญญัตินี้
(๒.๒) สําเนาบั ต รประจํา ตั วประชาชนของเจ า ของสุ นัข หรือ แมว พรอมรับ รอง
สําเนาถูกตอง
(๒.๓) เอกสารที่แสดงวามีการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบามาแลวไมเกินหนึ่งป
(ถามี) มีการระบุหมายเลขการผลิตวัค ซีนและลงชื่อสัตวแพทยผูฉีดพรอม
เลขที่ ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ การสั ต วแพทย ห รื อ ผู ที่ สั ต วแพทย
มอบหมายใหทําหนาที่ฉีดวัคซีนแทน
(๒.๔) เอกสารที่ แ สดงว ามี การผา ตั ด ทํ าหมั นโดยสั ต วแพทย ผู ได รับ ใบอนุญ าต
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย (ถามี)
(๒.๕) หนังสือมอบอํานาจในกรณีเจาของสุนัขหรือแมวไมไดมาดําเนินการเอง
(๑.๖) เอกสารอื่นใดตามที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดหรือเห็นสมควร
เพื่อความสะดวกในการทําทะเบียนสุนัขหรือแมวตามวรรคหนึ่ง เจาพนักงานทองถิ่นอาจ
ประกาศกําหนดชวงวัน เวลา และสถานที่ในการทําทะเบียนสุนัขหรือแมวไดตามที่เห็นสมควร
(๓) เมื่ อพนักงานเจาหนาที่ต รวจสอบคํ าขอจดทะเบีย นสัต วแ ล วปรากฏว าหลั กฐาน
ถูกตอง ใหออกบัตรประจําตัวสุนัขหรือแมวใหกับเจาของสัตว
แบบคําขอจดทะเบีย นสัต วแ ละแบบบัตรประจําตัวสุนัขหรือแมว ใหเปนไปตามแบบที่
เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด
(๔) ในกรณีต อไปนี้ เจาของสุ นัขหรือแมวต องแจงต อพนักงานเจาหนาที่ ณ งานสั ตวแพทย
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธานี หรือสถานที่อื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
เพี่อทําบัตรประจําตัวสุนัขหรือแมวใหม หรือเปลี่ยนสาระสําคัญของบัตรประจําตัวสุนัขหรือแมว
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่รูถึงเหตุนั้น
(๔.๑) เมื่อมีการยายที่อยูของสุนัขหรือแมวไปนอกเขตเทศบาล
(๔.๒) เมื่อมีการนําสุนัขหรือแมวจากนอกเขตเทศบาลมาเลี้ยงดูไว
(๔.๓) เมื่อบัตรประจําตัวสุนัขหรือแมวสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ
(๔.๔) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเจาของสุนัขหรือแมว หรือการเปลี่ยนแปลงสาระใน
เอกสารการทําทะเบียนสุนัขหรือแมว หรือบัตรประจําตัวสุนัขหรือแมว
(๔.๕) ในกรณีที่สุนัขซึ่งไมใชสุนัขควบคุมพิเศษ ทํารายคนหรือพยายามทํารายคน
ภายใน ๗ วัน
(๔.๖) เมื่อสุนัขหรือแมวตาย
(๔.๗) เมื่อสุนัขหรือแมวหาย หรือหลังพบสุนัขหรือแมวที่หาย
ความใน (๔) เจาของสัตวอาจแจงทางไปรษณียลงทะเบีย นหรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
(ง) ให พื้ น ที่ ที่ อ ยู น อกเขตใน ข อ (ก) เป น เขตการเลี้ ย งสั ต ว ทุ ก ประเภทที่ นํ า เข า จาก
ตางประเทศ และตองอยูภายใตมาตรการดังตอไปนี้
(๑) การนําสัตวเขาประเทศ จะตองดําเนินการใหถูกตองตามขัน้ ตอนการปฏิบัติของกรม
ปศุสัตว และตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น

-6(๒) เพื่อปองกันการแพรพันธุของสัตวนําเขาจากตางประเทศ หามมิใหผูเลี้ยงสัตวซึ่ง
นําเขาจากตางประเทศทุกชนิด ปลอยหรือทิ้งสัตวดังกลาวในที่หรือทางสาธารณะ
(๓) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามคํ า แนะนํ า ของเจา พนั ก งานสาธารณสุ ข หรื อ คํ า สั่ ง ของ
เจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๘ ในการเลี้ยงสุนัขหรือแมว เจาของสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) จั ด สถานที่ เ ลี้ ย งตามความเหมาะสมของสุ นั ข หรื อ แมว โดยมี ข นาดเพี ย งพอแก
การดํารงชีวิตของสุนัขหรือแมว มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ําและกําจัด
สิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ
กรณีเปนสุนัขที่มีพฤติกรรมดุรายโดยปราศจากการยั่วยุ หรือสุนัขสายพันธุซึ่งมีลักษณะทาง
สายพันธุที่ดุราย หรือสุนัขสายพันธุอื่นที่มปี ระวัติทํารายคนหรือพยายามทํารายคน โดยมีหลักฐานการแจงความ
ตอเจาหนาที่ตํารวจ หรือสุนัขที่ไลทํารายคนหรือสัตว จะตองเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่มั่นคงแข็งแรง และสุนัข
ไมสามารถเขาถึงบุคคลภายนอก และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน
(๒) ควบคุมดูแลสุนัขหรือแมวมิใหกอเหตุเดือดรอนรําคาญ เชน เหาหรือกอใหเกิดเสียงดัง
ติดตอกันเปนระยะเวลานาน ๆ เปนตน
(๓) ตองรับผิดชอบตอความเปนอยูข องสุนัขหรือแมว เชน เรื่องอาหาร ความสะอาด เปนตน
ถาเจาของสุนัขหรือแมวไมสามารถเลีย้ งดูสนุ ัขหรือแมวไดเปนการชั่วคราว จะตองจัดใหมีผูดูแลความเปนอยูข อง
สุนัขหรือแมวใหเปนปกติสุข หรือในกรณีที่เจาของสัตวยายถิ่นที่อยูตองนําสัตวไปดวย
(๔) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสุนัขหรือแมว เพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่
เกิดจากสุนัขมาสูคน เชน โรคพิษสุนัขบา โรคเล็บโตสไปโรชีส (โรคฉี่หนู) โรคพยาธิตาง ๆ เปนตน
(๕) หามมิใหผูใดเลีย้ งหรือปลอยสุนัขหรือแมวในที่หรือทางสาธารณะ หรือในที่ของบุคคลอื่น
โดยปราศจากความยินยอม
(๖) เจาของสุนัขหรือแมวมีหนาที่ตองกําจัด สิ่งปฏิกูลอันเกิดจากสุนัขหรือแมวในที่หรือทาง
สาธารณะ หรือในที่อื่นใดในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยทันที
(๗) ผูใดนําสุนัขหรือแมวออกนอกสถานที่เลี้ยง หรือนําไปในที่หรือทางสาธารณะ ตองปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
(๗.๑) พกบัตรประจําตัวสุนัขหรือแมวติดตัวไปดวย และตองแสดงบัตรประจําตัวสุนัข
หรือ แมวเมื่ อ เจา พนั ก งานท อ งถิ่ น เจา พนั ก งานสาธารณสุ ข หรื อ พนั ก งาน
เจาหนาที่เรียกตรวจ
(๗.๒) ควบคุ ม สุ นัข ด ว ยเครื่อ งควบคุ ม หรือ ผูก สายลากจูง สุ นั ข ที่ มี ค วามแข็ ง แรง
เพียงพอพอที่จะหยุดยั้งสุนัขมิใหทํารายผูอื่นที่ไมใชเจาของ และจับสายลากจูง
ตลอดเวลา หรือใสอุปกรณครอบปากสุนัข จับสายลากจูงสุนัข หางจากตัวสุนัข
ไมเกิน ๕๐ เซนติเมตร ตลอดเวลา เพื่อสามารถหยุด ยั้งสุนัข ไมใหทํารายผูอื่น
หรือกอใหเกิดความเสียหายกับสิ่งของสาธารณะหรือของบุคคลอื่นไดทันทวงที
ความใน (๗) มิใหใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้
(๗.๑) ขณะที่สุนัขอยูในระหวางการประกวด การแสดงหรือการประกอบกิจกรรมอื่น
ใดในทํานองเดียวกัน โดยผูจัดงานจะตองมีมาตรการในการปองกันสุนัขมิใหทํา
รายคน
(๗.๒) ขณะที่สุนัขอยูในการฝกหัด โดยผูฝกจะตองมีมาตรการในการปองกันสุนัขมิให
ทํารายคน
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พอที่จะปองกันมิใหสุนัขเขาถึงบุคคลภายนอก
(๘) หามบุคคลอายุตา่ํ กวา ๑๕ ป หรือเกินกวา ๖๕ ป นําสุนัขควบคุมพิเศษออกนอกสถานที่
เลี้ยง เวนแตจะอยูในกรง ที่ขัง หรือเครื่องควบคุมอื่นที่มั่นคงแข็งแรงเพีย งพอที่จะปองกันสุนัขมิใหเขาถึง
บุคคลภายนอก
(๙) สุนัข หรือแมวที่เ จา ของไมป ระสงคเ ลี้ยงอีกต อไป เจาของสัต วตอ งมอบสุนัขหรื อแมว
พรอมกับบัตรประจําตัวสุนัขหรือแมวใหกบั ผูอ ื่นที่ยนิ ยอมดวยความเต็มใจ และเจาของใหมตองแจงตอพนักงาน
เจาหนาที่ ณ งานสัต วแพทย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลนครอุบลราชธานี หรือสถานที่อื่นใด
ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด ภายใน ๓๐ วันนับแตวันรับมอบสุนัขหรือแมว
(๑๐) เจาของสัตวตองแสดงบัตรประจําตัวสุนัข หรือแมว หรือเอกสารหลักฐานเกี่ย วกับสุนัข
หรือแมว เมื่อพนักงานเจาหนาที่รองขอ และอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ในการตรวจสอบตาม
อํานาจหนาที่ที่กําหนดไวตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและเทศบัญญัตินี้
(๑๑) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของพนักงานเจาหนาที่ เจาพนักงานสาธารณสุข หรือ
เจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๙ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในที่หรือทางสาธารณะ ในเขตหามเลี้ยงหรือ
ปลอยสัตว อันเปนการฝาฝนเทศบัญญัตินี้ โดยไมปรากฏเจาของหรือโดยปราศจากการควบคุม ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่ นมี อํานาจกักสั ต ว ดัง กล าวไว เ ปนเวลาอย างนอ ย ๓๐ วั น และให ดํา เนินการตามมาตรา ๓๐ แห ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ในระหวางการจับสัตว หากสัตววิ่งหนีเกิดอุบตั เิ หตุอื่นใด ทําใหสัตวบาดเจ็บ หากเปนเหตุที่โดย
พฤติการณตองเกิดขึน้ และพนักงานเจาหนาที่ไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว เทศบาลนครอุบลราชธานีจะ
ไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
ในกรณีที่ไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพื่อรับสัตวคืน เมื่อพนกําหนด ๓๐ วัน ให
สัตวนั้นตกเปนกรรมสิทธิ์ของเทศบาลนครอุบลราชธานีที่จะดําเนินการตอไปตามความเหมาะสม แตหากกักสัตว
ไวแลวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร เจาพนักงานทองถิ่นจะ
จัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควรแกกรณีกอนครบกําหนด ๓๐ วันก็ได เงินที่ไดจากการขายหรือ
ขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาดและคาเลี้ยงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว
กรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืนภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจาของสั ตว ต องเป นผูเ สี ย ค าใชจา ยสําหรับการเลี้ ย งดูสั ต ว ให แ กเทศบาลนคร
อุบลราชธานีตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย
ในกรณีที่ ปรากฏว าสัต วที่เ จาพนักงานท องถิ่ นพบนั้นเปนโรคติ ด ตออันอาจเปนอันตรายต อ
ประชาชน ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได
ขอ ๑๐ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น เพื่อให
ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ในเขตอํานาจของเทศบาลนครอุบลราชธานีในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได (บัญญัติตามมาตรา ๔๔ พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข)
ขอ ๑๒ หากเจ าของสั ต ว ป ฏิ บั ติ ไม ถู กต อ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ การสาธารณสุ ข พ.ศ.
๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แกไขเพิ่มเติม หรือเทศบัญญัตินี้ หรือคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่กําหนดไวเกี่ยวกับการเลี้ย งสัตวหรือ
ปลอยสัตว ใหเจาพนักงานทองถิน่ มีอํานาจสั่งใหเจาของสัตวแกไขหรือปรับปรุงใหถูกตองได และถาเจาของสัตว
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รายแรงตอสุขภาพของประชาชน เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งใหผูนั้นหยุดเลี้ยงสัตวทันทีเปนการชั่วคราว จนกวา
จะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวาปราศจากอันตรายแลวก็ได
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดระยะเวลาที่จะตองปฏิบัติตามคําสั่งไว
ตามสมควร แตตองไมนอยกวา ๗ วัน เวนแตเปนกรณีมีคําสั่งใหหยุดดําเนินการทันที
ขอ ๑๓ ผูใดฝา ฝนคําสั่ งของเจาพนักงานหรือไมป ฏิบัติตามเทศบั ญญัตินี้ต องระวางโทษ
ตามที่กําหนดไวไนบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๔๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๑๔ ใหนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีเป นผูรักษาการใหเป นไปตามเทศบัญญัติ นี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
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