
 

 
 

หลักการ 

ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข,ปล่อยแมว 
 
 

เหตุผล 

เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือ
เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัขหรือแมว ในเขตเทศบาลต าบลเฝ้าไร่  ซึ่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กระท าได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ  จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เทศบัญญัติต าบลเฝ้าไร่. 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข,ปล่อยแมว พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข,ปล่อยแมว 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓   แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลซึ่งมาตรา ๔  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗ บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ และผู้ว่า
ราชการจังหวัดหนองคาย จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
 

  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติต าบลเฝ้าไร่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข
,ปล่อยแมว พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 

  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลเฝ้าไร่  ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ที่
ส านักงานเทศบาลต าบลเฝ้าไร่แล้วเจ็ดวัน 
 

  ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

 

  ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตนิี้ 
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอกสถานที่

เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว์ 
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืนที่

ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง 
“เจ้าของสัตว์” หมายความว่า  เจ้าของหรือผู้ครอบครองสุนัข หรือแมว 
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน 

สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  
“การท าทะเบียน” หมายความว่า  การจดทะเบียนและการขึ้นทะเบียน 
“การจดทะเบียน” หมายความว่า  การออกใบรับรองรูปพรรณสัณฐานและการท า

เครื่องหมายระบุตัวสุนัข หรือแมว 
“การข้ึนทะเบียน” หมายความว่า  การน าเอกสารเกี่ยวกับ สุนัข หรือแมวที่จดทะเบียนไว้

แล้ว แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ เพ่ือบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐาน  
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลเฝ้าไร่ 

 
 
 
 
 
 



 
๒ 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
 
  ข้อ ๕ ให้เขตเทศบาลต าบลเฝ้าไร่เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขหรือแมว 
 
                     ข้อ ๖ ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยสุนัขและแมวในที่หรือทางสาธารณะ หรือในที่อ่ืนใด ในเขตเทศบาลต าบล
เฝ้าไร่โดยเด็ดขาด 
   ข้อ ๗  การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขหรือแมว ต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 
                              ๑) ให้เจ้าของสุนัขและแมว มีหน้าที่น าสุนัขหรือแมว ไปท าทะเบียนและขอมีบัตรประจ าตัว
สุนัขหรือแมวได้ที่ เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 

๒)  การข้ึนทะเบียนสัตว์ เจ้าของสุนัขหรือแมว  ต้องยื่นค าขอ พร้อมแนบเอกสาร  ดังนี้ 
(๑) ส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสุนัขและแมว 

                              (๒) ในกรณีเจ้าของสุนัขหรือแมว ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านต้องมีหนังสือยินยอมจาก
เจ้าของบ้าน พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบ้าน 
                                        (๓) ใบรับรองท่ีระบุการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ามาไม่เกินหนึ่งปี มีการระบุหมายเลข
การผลิตวัคซีนและลงชื่อสัตวแพทย์ผู้ฉีดพร้อมเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

 (๔) หนังสือมอบอ านาจในกรณีเจ้าของสุนัขหรือแมวไม่ได้มาด าเนินการเอง 
           ๓) เจ้าของสุนัขหรือเจ้าของแมวต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                      (๑) น าสุนัขหรือแมวไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครั้งแรกเมื่อสุนัข       
อายุ ๒-๔  เดือน และครั้งต่อไปตามที่ก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

  (๒) เมื่อสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ให้ติดเครื่องหมายประจ าตัวและเก็บใบรับรอง 
การฉีดวัคซีนไว้ การขายหรือให้สุนัขหรือแมว แก่ผู้อ่ืนต้องมอบใบรับรองให้ด้วย 

 
ข้อ ๘ แบบค าร้องและวิธีการขึ้นทะเบียนสุนัขหรือแมว ทะเบียนสุนัขหรือแมวรายครัวเรือน และ

บัตรประจ าตัวสุนัขหรือแมว ให้เป็นไปตามเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ประกาศก าหนด 
 

  ข้อ ๙ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๕ โดยไม่
ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้นก าหนดแล้วยัง
ไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพ่ือรับสัตว์คืนให้สัตว์นั้นตกเป็นของเทศบาลต าบลเฝ้าไร่  แต่ถ้าการกักสัตว์
ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืนหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขาย
หรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาด
เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 

 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

   ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่เทศบาลต าบลเฝ้าไร่  
ตามจ านวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 
   ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 
 
  ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 
๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ ในเรื่องใดหรือ
ทุกเรื่องก็ได้  
 
  ข้อ ๑๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
  ข้อ ๑๒ ให้นายกเทศมนตรีต าบลเฝ้าไร่ รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตนิี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  …………………………………………….….......  
  
       
      (ลงชื่อ) 
                       (นายบุญธง เทพา) 
             นายกเทศมนตรีต าบลเฝ้าไร่ 

        เห็นชอบ 
 
 

(ลงชื่อ) 
             (นายวรรณพล ต่อพล) 
       นายอ าเภอเฝ้าไร่ 
               ปฏิบัติราชการแทน 
         ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 
 
 


