
 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบ เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบัวสวาง 
เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสุนัข และแมว 

พ.ศ. ......................... 

   

 

หลักการ 

ใหมีเทศบัญญัติวาดวยการควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสุนัข และแมว 

 

เหตุผล 

  การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสุนัข และแมวใหเหมาะสมกับสภาพการของพื้นท่ีในชุมชน         
จะสามารถปองกันไมใหเกิดปญหาเหตุเดือดรอนรําคาญจากสุนัข และแมวเพื่อประโยชนในการรักษา สภาวะความ
เปนอยู ท่ี เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน และสามารถปองกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ า                         
หรือโรคระบาดท่ีเกิดจากสุนัข และแมว สมควรกําหนดเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสุนัข และแมว                          
ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติใหทําไดจึงตราเทศบัญญัตินี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



( ราง ) 
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบัวสวาง 

เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสุนัข และแมว 
พ.ศ. …......... 

   

  โดยท่ีเปนการสมควรใหมีเทศบัญญัติวาดวยการควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสุนัข และแมว  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ (2) แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญั ติ เทศบาล (ฉบับท่ี  5) พ.ศ.  2510  ประกอบมาตรา ๒๙ แห งพระราชบัญญั ติ 
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาลตําบลบัวสวางโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลบัวสวางและ        
ผูวาราชการจังหวัดสกลนคร จึงตราเทศบัญญัติไว ดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบัวสวาง เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือ
ปลอยสุนัข และแมว พ.ศ. ........….” 

  ขอ ๒ เทศบัญญัตินี ้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลบัวสวาง ตั้งแตเมื ่อไดประกาศไวโดย
เปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบัวสวางแลวเจ็ดวัน  

  ขอ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 

  “การเลี้ยงสุนัข และแมว” หมายความวา กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัข และแมว      
ใหเจริญเติบโตและมีชีวิตอยูไดในสถานท่ีเล้ียงสัตว 

  “สุนัขควบคุมพิเศษ” หมายความวา สุนัขท่ีดุราย เชน ร็อตไวเลอร อเมริกันพิทบูล  บูลลเทอรเรีย 
หรือตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด และใหหมายความรวมถึงสุนัขท่ีเคยมีประวัติทํารายคน  

  “การปลอยสุนัข และแมว” หมายความวา การเล้ียงสุนัข และแมวในลักษณะท่ีมีการปลอย 
ใหอยูนอกสถานท่ีเล้ียงสัตว รวมท้ังการสละการครอบครองสุนัข และแมว 

  “สถานท่ีเล้ียงสัตว” หมายความวา คอกสัตว กรงสัตว ท่ีขังสัตว หรือสถานท่ีในลักษณะอื่น 
ท่ีใชในการควบคุมสัตวท่ีเล้ียง ท้ังนี้ใหหมายความรวมถึงแนวอาณาเขตท่ีดิน ซึ่งใชประกอบการเล้ียงสัตว 
ท่ีมีพื้นท่ีติดกันเปนพื้นท่ีเดียว 

  “เจาของสุนัข และแมว” หมายความวา เจาของกรรมสิทธิ์ ผูครอบครองสุนัข และแมว 
ท้ังนี้ใหหมายความรวมถึงผูเล้ียง ผูใหท่ีอยูอาศัยและผูควบคุมสุนัข และแมวดวย 

  “เทศบาล” หมายความวา เทศบาลตําบลบัวสวาง 

  “เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรตํีาบลบัวสวาง 

  “พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานเทศบาลซึ่งไดรับแตงต้ังจาก       
เจาพนักงานทองถ่ินเพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 

  ขอ 5 ใหนายกเทศมนตรีตําบลบัวสวางเปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี ้



      หมวด ๑ 

      บทท่ัวไป 

  ขอ 6 เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนใน
เขตเทศบาลและปองกันอันตรายจากเช้ือโรคท่ีเกิดจากสุนัขและแมว จึงใหพื้นท่ีในเขตเทศบาลเปนเขตควบคุมการ
เล้ียงหรือปลอยสุนัขและแมว 

หมวด  ๒ 

         การควบคุมการเล้ียงสุนัขและแมว 

  ขอ ๗ ใหพื้นท่ีตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสุนัขและแมวโดยเด็ดขาด ดังนี ้
   (๑) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
   (๒) โรงเรียนหรือสถานศึกษา 
   (๓) สถานท่ีราชการหรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
   ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับในกรณีการเล้ียงสุนัขหรือแมวในบานพักของราชการ    
ใหถือปฏิบัติตามความในขอ ๘  โดยอนุโลม 

  ขอ ๘ หามเจาของหรือผูครอบครองท่ีดินเล้ียงสุนัขและแมวเกินจํานวนท่ีกําหนดดังนี้  
   (๑)  เจาของหรือผูครอบครองท่ีดินมีเนื้อท่ีไมเกิน ๑๐๐ ตารางวา  สามารถเล้ียงสุนัข
และแมว ไดไมเกิน ๔ ตัว  
   (๒)  เจาของหรือผูครอบครองท่ีดินมีเนื้อท่ีมากกวา ๑๐๐ ตารางวาข้ึนไป สามารถเล้ียง
สุนัขและแมวไดไมเกิน  ๑๐ ตัว 
  กรณีท่ีตองการเล้ียงเกินกวาจํานวนท่ีกําหนด ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

  ขอ ๙  ใหเจาของสุนัข และแมวดําเนินการข้ึนทะเบียนสุนัขและแมวทุกตัวท่ีอยูในครอบครองตอ
เทศบาล ในกรณีเจาของสุนัข และแมวตองการมอบสุนขั และแมว หรือเปล่ียนแปลงความเปนเจาของใหแกบุคคล
อื่น ตองแจงตอเทศบาลภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีมอบสุนัข และแมว หรือมีการเปล่ียนแปลงความเปนเจาของ 
เพื่อดําเนินการแกไขทะเบียน 
 ในกรณีท่ีมีสุนัข และแมวเกิดใหม ใหเจาของสุนัข และแมวดําเนินการข้ึนทะเบียนภายใน ๔๕ วัน  
 ขอ ๑๐ เจาของสุนัข และแมว ตองจัดการใหสุนัข และแมวทุกตัวไดรับการฉีดวัคซีนจาก        
สัตวแพทย หรือผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากสัตวแพทย หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว โดยการฉีดวัคซีน
ครั้ ง แ รก ต อ ง ดํ า เ นิ น ก า ร เ มื่ อ สุนั ข แ ละ แ ม วนั้ น มี อ า ยุ ต้ั ง แต ส อ ง เ ดื อ น ข้ึ น ไ ป  แ ต ไ ม เ กิ น ส่ี เ ดื อ น  
และตองจัดการใหไดรับการฉีดวัคซีนครั้งตอไป ตามระยะเวลาท่ีกําหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 
 ขอ ๑๑ เจาของสุนัข และแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยวาสุนัข และแมว ในครอบครองมีอาการ
ของโรคพิษสุนัขบา ใหกักสุนัข และแมวไว และแจงตอเทศบาลภายในยี่สิบส่ีช่ัวโมง เพื่อประโยชนในการควบคุม
โรค  
 ในกรณีท่ีเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบาในพื้นท่ีตามประกาศเขตกําหนดโรคระบาดช่ัวคราว 
ใหเจาของสุนัข และแมวทําการควบคุมสุนัข และแมวไว ณ สถานท่ีเล้ียง จนกวาจะส้ินระยะเวลาตามประกาศ 



 ขอ ๑๒  เจาของสุนัข และแมวตองจัดสถานที่เลี้ยงสุนัข และแมวใหเหมาะสมและดูแล
สถานท่ีเล้ียงใหสะอาดถูกสุขลักษณะอยูเสมอ และตองควบคุมดูแลมิใหกอเหตุเดือดรอนรําคาญหรือเปนอันตราย
ตอผูอยูอาศัยใกลเคียง 
     หมวด  ๓ 
 การควบคุมเมื่อนําสุนัข และแมวออกนอกสถานท่ีเล้ียงสัตว   
 
  ขอ ๑๓  เพื่อประโยชนในการตรวจสอบของเจาพนักงาน ใหเจาของสุนัขและแมวติดเครื่องหมาย
ประจําตัวสุนัขและแมว ท่ีไดรับการฉีดวัคซีนแลว  และตองมีการควบคุมดูแลมิใหกอเหตุเดือดรอนรําคาญหรือเปน
อันตรายตอบุคคลอื่นเมื่อนําสุนัขและแมวออกนอกสถานท่ีเล้ียงสัตว 
 ขอ ๑๔ เจาของสุนัข และแมว ตองจัดการมูลสัตวหรือของเสียอันเกิดจากสุนัขและแมว           
ในสถานท่ีหรือทางสาธารณะ หรือสถานท่ีอื่นใดใหถูกสุขลักษณะโดยทันที 
 ขอ ๑๕ เจาของสุนัขควบคุมพิเศษหากตองนําสัตวออกนอกสถานท่ีเล้ียงตองมีสายลากจูงท่ี
แข็งแรง และใสอุปกรณครอบปาก  โดยหามมิใหเด็กเปนผูควบคุมนําสัตวออกนอกสถานท่ีเล้ียง 

  ขอ ๑๖ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษปรับต้ังแต ๒๐๐ บาท  แตไมเกิน 
๑,๐๐๐ บาท    

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   

 

             
                         (นายอุดร  แพงทรัพย)    
             นายกเทศมนตรเีทศมนตรีตําบลบัวสวาง 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  


