
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๓ 
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ หองประชุมเทศบาลตำบลกงรถ 
******************** 

ผูเขาประชุม 

๑. นายนาวิน  แมนศรนรา  ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๒. นายฉลวย  สมใส   รองประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๓. นางนกเอ้ียง  เนืองนา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๔. นายบุญมี  สุดตาชาติ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๕. นายประจักร  การัมย   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๖. นางมธุริน  แกวมะไล   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๗. นายวิมล  กลาวาจา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๘. นายสนาม  สารารัมย   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๙. นายเสริง  จินดาพันธ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๑๐. นายแสวง  ชูไทย   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๑๑. นายหนู  จันทรวงษา   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

๑๒.นายอำนวย  โคตรชมภู  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ 

 

ผูไมมาประชุม    ไมม ี
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายเฉลิมพร หนูแกว   นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 

๒. นายสรพงศ คำชำนิ   รองนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 

๓. นางวงเดือน ศิรวิงศ   รองนายกเทศมนตรีตำบลกงรถ 

๔. นางกณิศา จันทรงาม   รองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ 

๕. นางสาวสมสวน แขพิมาย  ผูอำนวยการกองคลัง 

๖. นายนฤบล มณเีนตร   ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

๗. นายสันติสุข  หมั่นอุตสาห  ผูอำนวยการกองการศึกษา 

๘. นางวิมลรัตน วิลัยกลาง  หัวหนาสำนักปลัด 

๙. นายประสิทธ์ิ ทศดร   ผูอำนวยการกองชาง 

๑๐. นางสาวสุมนตรา ลับโกษา  นักบริหารงานการเกษตร 

๑๑. นายสุรกิต เจียกโคกกรวด  นายชางไฟฟา ปฏิบัติงาน 

๑๒. นางมะณีวรรณ อินทรมณี  ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ 

/เริ่มประชุม... 



๒ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 
 

  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ ไดเชิญสมาชิกสภาเทศบาลฯ เขาหองประชุม  มีสมาชิก

สภาเทศบาลตำบลกงรถ มาประชุม ๑๒ คน และผูเขารวมประชุม ๑๒ คน โดยมีนายนาวิน  แมนศรนรา 

ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ ทำหนาที่เปนประธานในที่ประชุมและกลาวเปดประชุมตามระเบียบวาระ

ประชุม ดังน้ี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
     

 -ไมมี- 
 

ที่ประชุมสภาฯ   - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว 
     

นายนาวิน แมนศรนรา  - ขอใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานทบทวนรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
ประธานสภาฯ          ตำบลกงรถ สมัยประชุมสามัญ สมัยสามัญที่ ๒ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๓ 
                                          เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุม 

เทศบาลตำบลกงรถ โดยใหเปดตรวจสอบตั้งแตหนาแรก จนถึงหนาสุดทาย
 เปนที่เรียบรอยและสอบถามที่ประชุมสภาฯวามีผูใดขอแกไขหรือเพ่ิมเติม
 ขอความหรือไม 

 

ที่ประชุมสภาฯ   - ไมมีผูใดขอแกไข 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  - ตรวจสอบแลวมีสมาชิกสภาฯ อยูในท่ีประชุม ๑๒ คน ครบเปน  
ประธานสภาฯ         องคประชุม จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ เพ่ือรับรองรายงานการประชุม 
    สภาเทศบาลตำบลกงรถ สมัยประชุมสามัญ สมัยสามัญที่ ๒ ประจำป 

พ.ศ.๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 

ที่ประชุมสภาฯ - มีมติเปนเอกฉันท ๑๒ เสียง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลกงรถ สมัยประชุมสามัญ สมัยสามัญท่ี ๒ ประจำป พ.ศ.๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓  

 
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่อง เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ 

๓.๑ ญัตติเรื่อง รางเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือการปลอย
สุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา -  ดวยสภาเทศบาลตำบลกงรถ ไดรับญัตติรางเทศบัญญัติตำบล  
ประธานสภาฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือการปลอยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๓ 

ขอเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงระเบียบ กฎหมาย ตอที่ประชุมสภาเทศบาล
ตำบลกงรถ 

/นายอำนวย... 
 



๓ 
 

นายอำนวย โคตรชมภู  - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๕๔ ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถิ่นตองพิจารณา

เปนสามวาระ แตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวด
เดียวก็ได ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิก
สภาทองถิ่นจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนผูที่อยูในท่ีประชุมจะ
เปนผูเสนอก็ได เมื่อที่ประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวด
เดียวแลว การพิจารณาวาระที่สองนั้นใหที่ประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการ
แปรญัตติเตม็สภา โดยใหประธานที่ประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ 

 

นายเฉลิมพร หนูแกว ขาพเจาขอเสนอตอที่ประชุมสภาอนุมัติใหพิจารณารางเทศบัญญัติ เทศบาล 
นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ ตำบลกงรถ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือการปลอยสุนัขและแมว พ.ศ.

๒๕๖๓ สามวาระรวดเดยีว 
 

นายนาวิน แมนศรนรา -  ขอมติที่ประชุมสภาเห็นชอบพิจารณารางเทศบัญญัติ เทศบาลตำบล 
ประธานสภาฯ กงรถ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือการปลอยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๓ 

สามวาระรวดเดียว หรอืไม 
 

ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท (๑๒ เสีย ) ใหพิจารณารางเทศบัญญัติ 
เทศบาลตำบลกงรถ เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือการปลอยสุนัข 
และแมว พ.ศ.๒๕๖๓ สามวาระรวดเดียว 

  
 วาระที ่๑ พิจารณารับหลักการรางเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลกงรถ  

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือการปลอยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา -  ขอเชิญนายกเทศมนตรตีำบลกงรถ ช้ีแจงตอที่ประชุมสภา 
ประธานสภาฯ 
 

นายเฉลิมพร หนแูกว  - เรียน  ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
ประธานสภาฯ ขาพเจา ขอเสนอญัตติ  รางเทศบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง

หรือการปลอยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๓ และขอมอบหมายให นายนฤบล 
มณี เนตร ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เปนผูชี้แจง
รายละเอียดตอที่ประชุม  

 

นายนฤบล มณีเนตร  - เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
ผูอำนวยการกองสาธารณสุขฯ จังหวัดนครราชสีมา แจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนนิการ

ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการดำเนินโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา 
ลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี และไดแจงซักซอม 
แนวทางการดำเนินงานปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา  

 
/ขององคกร... 



๔ 
 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหการการดำเนินการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค จึงขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ดำเนินการ ดังน้ี 

๑. สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตวควบคุมใหครบทุกพื้นที่ และนำเขา
ขอมูลดังกลาวตามแบบที่กำหนด และรายงานใหจังหวัดทราบ 

๒. เรงรดัการจัดซื้อและการฉีดวัคซีน ปองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบา ใหครบทุกพ้ืนที่ 

๓. พิจารณาออกขอบัญญัติ/เทศบัญญัต ิเรื่อง ควบคุมการเลี้ยง
หรือปลอยสัตวใหครบทุกแหง 

๔. รายงานการดำเนินการ ตามแบบรายงานการดำเนินงานตาม
โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยฯ ผานแบบรายงานออนไลน และ
เพื่อใหการดำเนินการดังกลาว เปนไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๓๑ จึงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดำเนินการ ดังนี้ 

๑. กรณอีงคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยังไมไดตราขอบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๑  
ใหดำเนินการตราขอบัญญัติ/เทศบัญญัติดังกลาว 

๒. กรณอีงคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขอบัญญัติ/เทศบัญญัติแลว 
ใหปรับปรุงใหสอดคลองตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

รางเทศบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือการปลอย
สุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้ 
 

  หลักการ 
หลักการ ใหมีเทศบัญญัติวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว  

      เหตุผล 
  การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมวใหเหมาะสมกับสภาพการของพื้นที่ในชุมชน   
จะสามารถปองกันไมใหเกิดปญหาเหตุเดือดรอนรำคาญจากสุนัข และแมวเพื่อประโยชนในการรักษา  สภาวะ
ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน  และสามารถปองกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบา หรือ
โรคระบาดท่ีเกิดจากสุนัขและแมว สมควรกำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว จึงตราเทศ
บัญญัตินี้ 

                                   ระเบียบ/ขอกฎหมาย 
มาตรา ๕๐(๓)(๔) และมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
 

/เทศบัญญัติ... 
 



๕ 
 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกงรถ 
เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีเทศบัญญัติวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว 
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๖๐ มาตรา และมาตรา ๖๓  แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แกไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  และ
แกไขเพ่ิมเติมเทศบาลตำบลกงรถโดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลกงรถ และผูวาราชการจังหวัด
นครราชสีมา จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี   

           ขอ ๑ เทศบัญญัติน้ีเรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกงรถ เรื่องการควบคุม 
การเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว พ.ศ. ๒๕๖๓”   

           ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับภายในเขตเทศบาลตำบลกงรถ ต้ังแตเมื่อไดประกาศ
ไวในที่เปดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกงรถ แลวเจ็ดวัน   

           ขอ ๓ ในเทศบัญญัติน้ี    
                     “การเลี้ยงสุนัข และแมว” หมายความวา กรรมวิธีหรือวิธีการท่ีจะดูแลสุนัข 

และแมว ใหเจริญเติบโตและมีชีวิตอยูไดในสถานที่เลี้ยงสัตว  หรอืสถานที่อื่นใด 
                     “การปลอยสุนัข และแมว” หมายความวา การเลี้ยงสุนัข และแมวใน

ลักษณะที่มีการปลอยใหอยูนอกสถานที่เลี้ยง  รวมทั้งการสละการการครอบครองสุนัข และแมว 
                     “สถานท่ีเลี้ยงสัตว” หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือ

สถานที่ในลักษณะอ่ืนที่ใชในการควบคุมสัตวที่เลี้ยง  ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึงแนวอาณาเขตท่ีดินซึ่งใช
ประกอบการเลี้ยงสัตวท่ีมีพ้ืนที่ติดกับเปนพ้ืนท่ีเดียว 

                     “เจาของสุนัข และแมว” หมายความวา  เจาของกรรมสิทธิ์  ผูครอบครอง
สุนัข และแมว  ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึง  ผูเลี้ยง  ผูใหที่อยูอาศัยและผูควบคุมสุนัข และแมวดวย 

                     “ราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา  เทศบาลตำบลกงรถ 
                     “เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายถึง นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ                                                                           
ขอ ๔ ใหนายกเทศมนตรีตำบลกงรถเปนผูรกัษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติน้ี    
ขอ ๕ เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่ เหมาะสมกับการดำรงชีพของ

ประชาชนในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอัตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข และแมว  ใหพื้นที่ในเขตอำนาจของ
ราชการสวนทองถ่ินดังตอไปนี้  เปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว 

  ๕.๑ ใหพื้นที่ตอไปน้ีเปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมวโดยเด็ดขาด  
ดังน้ี 

   ๕.๑.๑  สำนักงานเทศบาลตำบลกงรถ เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอย
สุนัข และแมว อยางเด็ดขาด 

   ๕.๑.๒ โรงเรียน หรือสถานที่ราชการเชน รพ.สต. ศูนยการศึกษา
นอกระบบ เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว อยางเด็ดขาด 

  ๕.๒ ใหพื้นที่ตอไปนี้เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมวเกินจำนวนที่
กำหนด  ดังนี้ 

   ๕.๒.๑ วัดหรือสำนักสงฆ เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสุนัขเกิน
จำนวน ๑๐ ตัวตอวัด 

/๕.๒.๒ วัด... 



๖ 
 

   ๕.๒.๒ วัดหรือสำนักสงฆ เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยแมวเกิน
จำนวน ๑๐  ตัวตอวัด 

   ๕.๒.๓ ครัวเรือนท่ีมีขนาดพื้นที่ตั้งแต ๕๐ ถึง ๔๐๐ ตารางวา  
เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสุนัข เกินจำนวน ๕ ตัว ตอครัวเรือน 

   ๕.๒.๔ ครัวเรือนท่ีมีขนาดพื้นที่มากกวา ๔๐๐ ตารางวา  
เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสุนัข เกินจำนวน ๕ ตัว ตอครัวเรือน 

   ๕.๒.๕ ครัวเรือนท่ีมีขนาดพื้นที่ตั้งแต ๕๐ ถึง ๔๐๐ ตารางวา 
เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยแมว เกินจำนวน ๕ ตัว ตอครัวเรือน 

   ๕.๒.๖ ครัวเรือนท่ีมีขนาดพื้นที่มากกวา ๔๐๐ ตารางวา  
เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยแมว เกินจำนวน ๕ ตัว ตอครัวเรือน 

  ๕.๓ ใหพ้ืนที่ในเขตเทศบาลตำบลกงรถทั้งหมดเปนเขตการเลี้ยงหรือปลอย
สุนัขและแมวตองอยูภายใตมาตรการ ดังนี้ 

   ๕.๓.๑ การข้ึนทะเบียนสุนขั และแมว 
    (๑) ใหเจาของสุนัข และแมว ดำเนินการขึ้นทะเบียนสุนัข 

และแมวทุกตัวที่ท่ีอยูในครอบครองตอเทศบาลตำบลกงรถ และรับบัตรประจำตัวสุนัขและแมวหรือสัญลักษณ
หรือวิธีการอื่นใดตามแบบที่เทศบาลตำบลกงรถกำหนด 

    (๒) หากเจาของสุนัข และแมวตองการมอบ สละการ
ครอบครอง หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิการเปนเจาของใหแกบุคลอ่ืน ตองแจงตอเทศบาลตำบลกงรถภายใน ๓๐ วัน 

    (๓) ในกรณีที่มีสุนัข และแมวเกิดใหม ใหเจาของสุนัข 
และแมว ดำเนินการขึ้นทะเบียน ภายใน ๖๐ วัน และสุนัข และแมวนั้นไดรับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบา 

    (๔) กรณีเจาของนำสุนัข และแมว ท่ีอยูในครอบครองยาย
ออกนอกเขตเทศบาลตำบลกงรถโดยถาวร หรือสุนัข และแมว ที่อยูในครอบครองตาย เจาของสุนัขและแมว
ตองดำเนินการแจงใหเทศบาลตำบลกงรถทราบภายใน ๓๐ วัน 

   ๕.๓.๒ การปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
    (๑) เจาของสุนัข หรือแมว ตองจัดการใหสุนัขและแมวทุก

ตัวไดรับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย หรือผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากสัตวแพทย หรือผูประกอบการ
บำบัดโรคสัตว  โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อสุนัข และแมวนั้นมีอายุตั้งแตสองเดือนขึ้นไปแตไมเกินสี่เดือน 
และไดรับการฉีดวัคซีนครั้งตอไปตามระยะเวลาที่กำหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 

    (๒) หากเจาของสุนัข หรือแมวพบเห็นอาการหรือสงสัยวา
สุนัข หรือแมวในครอบครองมีอาการของโรคพิษสุนัขบาใหกักสุนัข หรือแมวไวและแจงตอเทศบาลตำบลกงรถ
ภายใน ยี่สิบสี่ช่ัวโมงเพ่ือประโยชนในการควบคุมโรค 

    (๓) ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบาในพ้ืนที่
ตามประกาศเขตกำหนดโรคระบาดชั่วคราว ใหเจาของสุนัขและแมวทำการควบคุมสุนัขและแมวไว ณ  สถานที่
เลี้ยง จนกวาจะสิ้นระยะเวลาตามประกาศ 

 
   ๕.๓.๓ การควบคุมดานสุขลักษณะสถานที่เลี้ยงใหเจาของสุนัขหรือ

แมว ดำเนินการดังนี้  
 

/(๑) จัดสถานที่... 



๗ 
 

    (๑) จัดสถานที่เลี้ยงสุนัขหรือแมว ใหเหมาะสมและดูแล
สถานที่เลี้ยงใหสะอาดถูกสุขลักษณะอยูเสมอ 

    (๒) ควบคุมดูแลสุนัข หรือแมวมิใหกอเหตุเดือดรอน
รำคาญหรอืเปนอันตรายตอผูอยูอาศัยใกลเคยีง 

   ๕.๓.๔.การควบคุมเมื่อนำสุนัขหรือแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว 
ใหเจาของสุนัขและแมวดำเนินการดังนี้ 

    (๑) เพื่อประโยชนการตรวจสอบของเจาพนักงานตาม
กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข เมื่อนำสุนัขหรือแมวออกนอกสถานท่ีเลี้ยงสัตว ใหเจาของสุนัขและแมวพก
บัตร หรือติดเครื่องหมายประจำตัวสุนัขและแมว และตองมีการควบคุมดูแลมิใหกอเหตุเดือดรอนรำคาญหรือ
เปนอันตรายตอบุคคลอ่ืน 

    (๒) ตองจัดการขอมูลสัตวหรือของเสียอันเกิดจากสุนัข 
และแมว ในสถานที่หรือทางสาธารณะ หรอืสถานที่อ่ืนใดใหถูกตองสุขลักษณะโดยทันที 

 ขอ ๖ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบหรือไดรับแจงวามีสุนัข และแมวที่เปนโรคพิษ
สุนัขบาหรือโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอำนาจทำลายหรือจัดการตาม
เห็นสมควรได 

 ขอ ๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามกฎหมายวาดวย
การสาธารณสุข 
   - สวนรายละเอียดตาง ๆ ตามรางเทศบัญญัติที่แจกใหทุกทาน มีทานใดจะสอบถาม
เพิ่มเติมหรือไม(ไมมี) 

- ขอไดโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลกงรถเพ่ือพิจารณาตอไป 
 
นายนาวิน แมนศรนรา  - เมื่อที่ประชุมไดพิจารณารางเทศบัญญัติแลว ขอใหที่ประชุมลงมติวาจะรับ 
ประธานสภาฯ  หลักการแหงเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกงรถ เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยง

หรือปลอยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๓ หรือไม ผมขอมติที่ประชุม 
 

ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท (๑๒ เสียง) รับหลักการรางเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลกงรถ เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
วาระที่ ๒ แปรญัตติรางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกงรถ  
เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  ตามมติท่ีประชุมเห็นชอบรับหลักการรางเทศบัญญัติไปแลวนั้น ตอไป 
ประธานสภาฯ  เปนการพิจารณาในวาระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ ผมขอเสนอใหตั้งคณะกรรมการ

แปรญัตติเต็มสภา มีสมาชิกทานใดมีขอเสนอเปนอยางอื่นหรือไม ถาไมมีผู
เสนอก็ถือวาที่ประชุมเห็นชอบตามที่ผมเสนอ ผมขอมติที่ประชุม 

 

ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท (๑๒ เสียง) ใหแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ
เต็มสภา 

/นายนาวิน... 
 



๘ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา เม่ือที่ประชุมไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเตม็สภา ซึ่งระเบียบ 
ประธานสภาฯ  กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ขอ ๔๕ เมื่อสภาพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให
ประธานสภาที่ประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ผมขอให
คณะกรรมการแปรญัตติ ดำเนินการพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตำบล
กงรถ เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว พ.ศ. ๒๕๖๓ ใน
วาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ ขอเชิญพิจารณา 

 

ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณารางดังกลาวแลว ไมมีผูใดขอแปรญัตติ 
ถือวาที่ประชมุคณะกรรมการแปรญัตติใหคงรางเดิม 
 

นายนาวิน แมนศรนรา  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติมีมติใหคงรางเดิม  
ประธานสภาฯ   ผมขอมติที่ประชุม 
 

ที่ประชุมสภาฯ มีมติ เห็นชอบเปนเอกฉันท (๑๒ เสียง) ใหคงตามรางเดิมผานการ
พิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกงรถ เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยง
หรือปลอยสุนัข และแมว พ.ศ. ๒๕๖๓ วาระที่ ๒ การแปรญัตติ 

 
 วาระที่ ๓ เห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกงรถ  

เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา   รางเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกงรถ เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอย 
ประธานสภาฯ สุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๓ ไดผานการพิจารณาในวาระที่ ๑ – ๒ มาแลว 

ว า ร ะ ท่ี  ๓  ขั้ น เห็ น ช อ บ ให ต ร า เป น เท ศ บั ญ ญั ติ ต า ม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) ขอ ๕๒ การพิจารณาราง
ขอบัญญัติในวาระที่สาม ไมมีการอภิปราย เวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่น  
จะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร ผมขอมติท่ีประชุมครบั 

 

ที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบเปนเอกฉันท (๑๒ เสียง) ใหตราเปนเทศบัญญัติเทศบาลตำบล 
กงรถ เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว พ.ศ. ๒๕๖๓
และให เสนอนายอำเภอห วยแถลง นำเรียนผูว าราชการจั งห วัด
นครราชสีมา เห็นชอบตอไป 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอื่น ๆ 
 

นายนาวิน แมนศรนรา   - นายกเทศมนตรีตำบลกงรถ สมาชิกสภาฯ หรือผูเขารวมประชุมทานใด 
ประธานสภาฯ   จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีกหรือไม  
 
 
 

/นางกณิศา... 



๙ 
 

นางกณิศา จันทรงาม  - เรียนประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
รองปลัดเทศบาลตำบลกงรถ - ขอแนะนำขาราชการใหม จำนวน ๒ ตำแหนง ดังนี้ 

๑. นางวิมลรัตน วิลัยกลาง ตำแหนง หัวหนาสำนักปลัด 
๒. นายสุรกิต เจียกโคกกรวด ตำแหนง นายชางไฟฟา ปฏิบัติงาน 

 

นายนาวิน แมนศรนรา   - ผูเขารวมประชุมทานอ่ืน จะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เพิ่มเติมอีกหรอืไม 
ประธานสภาฯ   - ถาไมมผีมขอขอบคุณทุกทานที่เขาขอรวมประชุมในวันน้ี  

ขอปดการประชุม 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น 
 
    ลงชื่อ     สุมนตรา ลับโกษา บันทึกรายงานการประชุม 
           (นางสาวสุมนตรา ลับโกษา) 
    ตำแหนง นักบรหิารงานการเกษตร 
 

 
    ลงชื่อ อำนวย โคตรชมภู ตรวจรายงานการประชุม 
     (นายอำนวย โคตรชมภู) 
    ตำแหนง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกงรถ 
 

 
    ลงชื่อ      สนาม สารารัมย กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายสนาม สารารัมย) 
 
 

    ลงชื่อ อำนวย โคตรชมภู กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายอำนวย โคตรชมภู)  

 
 

     
    ลงชื่อ บุญม ีสุดตาชาติ   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายบุญมี สุดตาชาติ) 
 
 
สภาเทศบาลตำบลกงรถไดมีมติรับรองรายงานประชุมเมื่อวันท่ี ๑๔  เดือน สิงหาคม .พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 
      ลงชื่อ      นาวิน แมนศรนรา 
       (นายนาวิน แมนศรนรา) 
                    ประธานสภาเทศบาลตำบลกงรถ 


