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เทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีสะเกษว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกั บ มาตรา ๖๐ แห่ ง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองศรีสะเกษ และผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ จึงตราเทศบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย
ณ สํานักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง
ควบคุมสัตว์ซึ่งเป็นเหตุรําคาญและอาจเป็นอันตรายแก่ประชาชน พ.ศ.๒๕๓๗ เทศบัญญัติเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ เรื่อง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๗ และให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“การเลี้ ยงสัตว์ ” หมายความว่า การมีสัตว์ไ ว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่บํา รุงรั กษา
ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ
“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ หรือการปล่อยให้อยู่นอก
สถานที่เลี้ยงสัตว์ โดยปราศจากการควบคุม
“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย
“วัคซีน” หมายความว่า วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสําหรับสัตว์
“เครื่องหมายประจําตัวสัตว์” หมายความว่า ป้ายที่แสดงว่าสัตว์นั้นได้รับการฉีดวัคซีน
“อาการของโรคพิษสุนัขบ้า” หมายความว่า ในกรณีที่สุนัขมีอาการดุร้ายวิ่งเพ่นพ่าน กัดสิ่ง
กีดขวาง ชอบซุกซ่อนในที่มืด ปากอ้า ลิ้นห้อย น้ําลายไหล ตัวแข็ง ขาหลังอ่อนเพลีย เดินโซเซ หรือแมวที่มี
อาการดังกล่าว
“ผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์” หมายความว่า ผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการบําบัดโรคสัตว์
“สั ต วแพทย์ ” หมายความว่ า สั ต วแพทย์ ข องกรมปศุ สั ต ว์ ห รื อ ผู้ ที่ มี วุ ฒิ ไ ม่ ต่ํ า กว่ า
ประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

-๒“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์หรือสถานที่ในลักษณะอื่นที่มี
การควบคุมของเจ้าของสัตว์
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะ และให้หมายความรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเป็น
สิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่ งพระราชบั ญญั ติ การสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ผู้ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
หมวด ๑
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
ข้ อ ๕ เพื่ อประโยชน์ใ นการรั ก ษาสภาวะความเป็ น อยู่ ที่ เ หมาะสมกั บการดํ า รงชีพ ของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พื้นที่ในเขตอํานาจของเทศบาล
เมืองศรีสะเกษ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ดังนี้
(๑) สัตว์ประเภท ๑ ได้แก่ ช้าง
(๒) สัตว์ประเภท ๒ ได้แก่ สุนขั แมว
(๓) สัตว์ประเภท ๓ ได้แก่ นก ปลา ม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่านเป็ด ไก่ งู จระเข้
และสัตว์ปา่ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕
ข้อ ๖ ห้ามมิให้ผู้ใดเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ประเภท ๑ ประเภท ๒ และประเภท ๓ ในที่หรือทาง
สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษโดยเด็ดขาด ตลอดจนห้ามมิให้ปล่อยให้สัตว์เหล่านั้นถ่ายมูลบนที่หรือ
ทางสาธารณะ ทั้งนี้ หากมีการถ่ายมูลดังกล่าวเจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องขจัดมูลดังกล่าวให้หมดสิ้นไป
ข้อ ๗ ให้พื้นที่เขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษทั้งหมด เป็นเขตห้ามเลี้ยงสัตว์ประเภท ๑ โดย
เด็ดขาด
กรณีมี เหตุจํ าเป็นต้ องนํ าสัตว์ ป ระเภทที่ ๑ เข้ ามาในเขตเทศบาลเมืองศรีส ะเกษเป็ นการ
ชั่วคราว ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

-๓ข้อ ๘ เจ้าของสัตว์ประเภท ๒ หรือผู้รับมอบอํานาจต้องนําสัตว์ไปจดทะเบียน ณ สถานที่ที่
กําหนดให้ตามข้อ ๙ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัติใช้บังคับ
ภายใต้ บัง คั บตามความในวรรคหนึ่ ง ในกรณี ที่สั ต ว์ เพิ่ งเกิ ด หรือเพิ่ ง นํ า สั ต ว์ เข้ า มาในเขต
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ให้เจ้าของสัตว์หรือผู้รับมอบอํานาจ นําสัตว์นั้นมาจดทะเบียนภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันที่สัตว์เกิดหรือวันที่นําสัตว์เข้ามา เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสัตว์แล้วให้ออกบัตรประจําตัวให้ตาม
แบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด
ข้อ ๙ การจดทะเบียนสัตว์ประเภท ๒ ให้นํามาจดทะเบียนที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ หรือหน่วยเคลื่อนที่ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ หรือสถานที่อื่นใดตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกําหนด
ข้อ ๑๐ ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้เจ้าของสัตว์ดําเนินการภายในสามสิบวัน
(๑) เมื่อมีการย้ายที่อยู่ของสัตว์ประเภทที่ ๒
(๒) เมื่อบัตรประจําตัวสัตว์สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ
(๓) ในกรณีที่สัตว์ได้ทําร้ายคน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการติดตามและ
เฝ้าระวังคนที่ถูกทําร้าย และสัตว์นั้นด้วย
(๔) ในกรณีที่สัตว์ตาย หรือสูญหาย รวมถึ ง หากเจ้ า ของสั ต ว์ ที่ สู ญ หาย ได้ พ บสั ต ว์ แ ล้ ว ใน
ภายหลัง
การดําเนินการแจ้งตามวรรคแรก ให้เจ้าของสัตว์หรือผู้รับมอบอํานาจ แจ้งตามแบบที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นกําหนด ต่อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ หน่วยเคลื่อนที่ของ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ หรือสถานที่อื่นใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด
ข้อ ๑๑ ในการเลี้ยงสัตว์ทุกประเภท เจ้าของต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) จัดสถานที่เลี้ยงตามความเหมาะสมของสัตว์ โดยมีขนาดเพียงพอแก่การดํารงชีวิตของ
สัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ําและกําจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ
(๒) ควบคุมสัตว์ไม่ให้ออกนอกสถานที่โดยปราศจากการควบคุม ซึ่งสัตว์นั้นอาจก่อให้เกิดเหตุ
เดือดร้อน รําคาญ แก่บุคคลอื่น
(๓) ควบคุมไม่ให้สัตว์ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญแก่บุคคลอื่น เช่น ส่งเสียงดังรบกวนเป็น
เวลานาน
(๔) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจํา
ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
(๕) ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสัตว์ เช่น เรื่องอาหาร ความสะอาด เป็นต้น ถ้า
เจ้าของสัตว์ไม่สามารถเลี้ยงดูสัตว์ได้เป็นการชั่วคราว จะต้องจัดให้มีผู้ดูแลความเป็นอยู่ของสัตว์ให้เป็นปกติสุข

-๔(๖) เมื่ อสัต ว์ตาย เจ้า ของต้องกํา จัดซากสัตว์ให้ถู กสุ ขลักษณะ เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่ ง
เพาะพันธุ์แมลง หรือสัตว์นําโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อให้เกิดเหตุรําคาญ และไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของ
แหล่งน้ํา
(๗) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์
มาสู่คน
(๘) ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพประชาชน
ให้เจ้าของแยกสัตว์นั้นออกไว้ต่างหาก และแจ้งต่อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
หน่วยเคลื่อนที่ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ หรือสถานที่อื่นใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด
(๙) ให้เจ้า ของสัตว์ประเภทที่ ๒ จัดให้มีสัตว์มีปลอกคอหรือสิ่งอื่นใดประจํา ตัว สัตว์เพื่อ
แสดงให้เห็นว่าสัตว์ดังกล่าวเป็นสัตว์มีเจ้าของ
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๑๒ ห้ามมิให้ผู้ใดเลี้ยงสัตว์ในที่ของบุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอม
ข้อ ๑๓ ในกรณีสัตว์ประเภท ๒ หากเจ้าของสัตว์ไม่ประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ เจ้าของต้องมอบ
สัตว์พร้อมบัตรประจําตัวสัตว์ให้กับบุคคลอื่นที่รับเลี้ยงดูต่อไป และเจ้าของใหม่หรือผู้รับมอบอํานาจต้องแจ้งต่อ
กองสาธารณสุขและสิ่ งแวดล้อม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ หน่วยเคลื่อนที่ของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ หรือ
สถานที่อื่นใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันรับมอบสัตว์
ข้อ ๑๔ ผู้ใดนําสัตว์ประเภท ๒ ออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) พกบั ต รประจํา ตั ว สั ต ว์ แ ละต้ อ งแสดงบั ต รประจํ า ตั ว เมื่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ องถิ่ น เจ้ า
พนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ
(๒) ผูก สายลากจูง ที่ แข็ งแรงและดูแลสัตว์ อย่า งใกล้ ชิด เว้ นแต่ ขณะที่อยู่ ในระหว่า งการ
ประกวด การแสดง หรือการประกอบกิจกรรมอื่นใดในทํานองเดียวกัน แต่ผู้จัดการและเจ้าของสัตว์ต้องมี
มาตรการในการป้องกันสัตว์มิให้ทําร้ายคน หรือขณะที่สัตว์อยู่ในการฝึกหัด แต่ผู้ฝึกหัดจะต้องมีมาตรการใน
การป้องกันสัตว์มิให้ทําร้ายคน หรือขณะที่สัตว์อยู่ในกรง ที่ขัง หรือเครื่องควบคุมอื่นใดที่มั่นคง แข็งแรง เพียง
พอที่จะป้องกันมิให้สัตว์เข้าถึงบุคคลภายนอก
หมวด ๒
การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ข้อ ๑๕ เจ้าของสัตว์ประเภท ๒ ต้องจัดการให้สัตว์ในครอบครองได้รับการฉีดวัคซีนจาก
สัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองศรีสะเกษ หน่วยเคลื่อนที่ของเทศบาลเมือง
ศรีสะเกษ หรือสถานที่อื่นใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดหรือผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์ โดยฉีดวัคซีน
ควบคุมครั้งแรกเมื่อสัตว์มีอายุ ๒-๔ เดือน และให้มีการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามที่กําหนด ในใบรับรองฉีดวัคซีน

-๕ข้อ ๑๖ เมื่อปรากฏว่าสัตว์ประเภท ๒ และสัตว์ประเภทที่ ๓ (ชนิดที่เลี้ย งลูกด้วยนม) มี
อาการของโรคพิษสุนัขบ้า ให้เจ้าของสัตว์แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาที่พบสัตว์
นั้นแสดงอาการโรคพิษสุนัขบ้า
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่สัตว์ประเภท ๒ ถูกสัตว์อื่นที่แสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้ากัด ให้เจ้าของ
สัตว์แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่วันที่รู้ว่าสัตว์ของตนถูกกัด
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ประเภท ๒ แสดงอาการโรคพิษสุนัขบ้า ให้แจ้งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อทําลายสัตว์นั้นได้
หมวด ๓
อํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๖
และข้อ ๑๕ โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอํานาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่า งน้อย
สามสิบวัน เมื่อพ้นกําหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืนให้สัตว์นั้นตกเป็นของ
เทศบาลเมืองศรี ส ะเกษ แต่ถ้า การกั ก สัตว์ ไ ว้ อาจก่อให้เ กิด อันตรายแก่สัต ว์ นั้น หรื อสั ตว์อื่น หรื อต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้า พนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึง
กําหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาด เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและ
ค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์
ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์
คืนภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสําหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่เทศบาล
เมืองศรีสะเกษ ตามจํานวนที่ได้จ่ายจริงด้วย
ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อ
ประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้
ข้ อ ๒๐ เจ้ า ของสั ต ว์ ต้ อ งอํ า นวยความสะดวกแก่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น เจ้ า พนั ก งาน
สาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๒๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
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