
 

เทศบัญญัติ 

เร่ือง การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๐ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

เทศบาลตําบลทาพระ 

อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

  

  

  

  

  



 

ประกาศเทศบาลตําบลทาพระ 

เร่ือง ประกาศใชเทศบัญญัติการควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสุนัขและแมว พ.ศ.2560 

********************* 

  ดวยเทศบาลตําบลทาพระ ไดตราเทศบัญญัติวาดวยการสาธารณสุข เร่ืองการควบคุมการเล้ียง   

หรือการปลอยสุนัขและแมว พ.ศ.2560 เพ่ือบังคับใชในเขตเทศบาลตําบลทาพระ โดยความเห็นชอบของสภา     

เทศบาลตําบลทาพระ ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 คร้ังท่ี 1 / 2560 เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2560 และได                       

รับความเห็นชอบจากนายอําเภอเมืองขอนแกนใหประกาศบังคับใชในทองถ่ิน ตามหนังสืออําเภอเมืองขอนแกน ท่ี     

ขก 0023.6/5821 ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2560 น้ัน 

  เพ่ือการบังคับใชเทศบัญญัติเร่ือง การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสุนัขและแมว พ.ศ.2560 อาศัย     

อํานาจตามมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน (พ.ศ.2552) จึงประกาศใช           

เทศบัญญัติเร่ือง การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสุนัขและแมว พ.ศ.2560 โดยใหมีผลบังคับต้ังแตวันท่ี 2         

พฤศจิกายน 2560 เปนตนไป 

  

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

  

  ประกาศ ณ วันท่ี 26 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 

                                                       

  

   

  

 



 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

......................................... 

หลักการ 

  สุนัขและแมวเปนสัตวเล้ียงท่ีอยูใกลชิดกับคนมาก และยังเปนพาหนะนําโรคพิษสุนัขบาซ่ึงเปน

อันตรายถึงชีวิตดวย เทศบาลตําบลทาพระ จึงใหมีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาพระ วาดวยการควบคุมการเล้ียง

หรือปลอยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  

เหตุผล 

  เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน จึงตอง

ควบคุมการเล้ียงและปลอยสุนัขและแมว เพ่ือปองกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบาท่ีเกิดจากสุนัขและแมวในเขต

เทศบาลตําบลทาพระตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ.๒๕๓๕ ซ่ึงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.

๒๕๓๕ ใหกระทําไดโดยการตราเปนเทศบัญญัติในการควบคุมการเล้ียงและปลอยสัตว จึงตราเทศบัญญัติน้ี 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาพระ 

เร่ือง การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๐ 

........................... 

  โดยท่ีเห็นเปนการสมควรตราเทศบัญญัติตําบลทาพระ วาดวยการควบคุมการเล้ียงหรือการปลอย

สุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๐ 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖แกไขเพ่ิมเติมถึง

ปจจุบัน ประกอบมาตรา ๒๙แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัข

บา พ.ศ.๒๕๓๕อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลซ่ึง

มาตรา ๒๖ ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเทศบาลตําบลทาพระ โดย

ความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลทาพระ และผูวาราชการจังหวัดขอนแกน จึงไดตราเทศบัญญัติไดดังตอไปน้ี 

  ขอ ๑  เทศบัญญัติน้ีเรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาพระ เร่ือง การควบคุมการเล้ียงหรือ

ปลอยสุนัขและแมว พ.ศ.2560” 

  ขอ ๒  เทศบัญญัติน้ีใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลทาพระ ต้ังแตเม่ือไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ 

สํานักงานเทศบาลตําบลทาพระ แลวเจ็ดวัน 

  ขอ ๓  บรรดาเทศบัญญัติ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําส่ังอ่ืนใดในสวนท่ีกําหนดไวแลวใน

เทศบัญญัติน้ี หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับเทศบัญญัติน้ี ใหใชเทศบัญญัติน้ีแทน 

  ขอ ๔  ในเทศบัญญัติน้ี 

  “สัตว” หมายถึง สุนัขและแมว 

  “การเล้ียง”  หมายถึง การเล้ียงสุนัข/แมวในสถานท่ีเล้ียง 

  “การปลอย”  หมายถึง การปลอยสุนัข/แมวในลักษณะท่ีมีการปลอยใหอยูนอกสถานท่ีเล้ียง โดย

ปราศจากการควบคุม รวมท้ังการสละการครอบครอง 

  “สถานท่ีเล้ียง”  หมายถึง คอก กรง ท่ีขัง หรือสถานท่ีในลักษณะอ่ืนท่ีใชในการควบคุมสุนัข/แมว

ท่ีเล้ียง 

  “เจาของสุนัข/แมว”  หมายความรวมถึง ผูครอบครอง หรือผูใหอาหารสุนัข/แมวเปนประจําดวย 

  “ท่ีหรือทางสาธารณะ”  หมายถึง สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใชของเอกชนและประชาชนสามารถใช

ประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายถึง อุจจาระหรือปสสาวะและส่ิงอ่ืนใดท่ีเปนส่ิงโสโครกมีกล่ินเหม็น 

  “สุนัขควบคุมพิเศษ”  หมายถึง 



(๑)   สุนัขสายพันธุดุราย เชน ลอตไวเลอร (Rottweiller) พิทบลูเทอเรีย (Pitbult terrier) 

บลูทอเรีย (Bulterrier) สเตฟฟอรตเซอรบลูเทอเรีย (Staffordshire bullterrier) และ

สายพันธุอ่ืนท่ีเทศบาลตําบลทาพระกําหนด 

(๒) สุนัขท่ีมีประวัติทํารายคนหรือพยายามทํารายคน โดยหลักฐานการแจงความตอเจาหนาท่ี

ตํารวจ หรือโดยมีพฤติการณตามท่ีสมควร 

(๓)  สุนัขท่ีมีพฤติการณไลทํารายคนหรือสัตว โดยปราศจากเหตุย่ัวยุ 

“การจดทะเบียน”  หมายถึง การออกใบรับรองรูปพรรณสัณฐานและการทําเคร่ืองหมายระบุตัว

สุนัข/แมว หรือวิธีอ่ืนใดท่ีเทศบาลตําบลทาพระกําหนด 

“การข้ึนทะเบียน”  หมายถึง การนําเอกสารเก่ียวกับสุนัข/แมวท่ีจดทะเบียนไวแลว แจงตอเจา

หนาท่ีเพ่ือบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐาน และทําบัตรประจําตัวสุนัข/แมว ตามหนังสือประจําตัวสัตวและ

ทะเบียนสุนัข/แมวรายครัวเรือน ทายเทศบัญญัติน้ี 

“เจาพนักงานทองถ่ิน”  หมายถึง นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลทาพระ 

“พนักงานเจาหนาท่ี”  หมายถึง พนักงานเทศบาลตําบลทาพระผูซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากนายก

เทศมนตรีตําบลทาพระเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัติน้ี 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายถึง เจาพนักงานซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

ขอ ๕  ใหนายกเทศมนตรีตําบลทาพระรักษาการตามเทศบัญญัติน้ี และใหมีอํานาจออกขอบังคับ 

ระเบียบ คําส่ัง ประกาศ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัติน้ี 

  

  

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

  

  ขอ ๖  ใหเทศบาลตําบลทาพระเปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสุนัข/แมว 

  ขอ ๗  หามมิใหผูใดปลอยสุนัข/แมวในท่ีหรือทางสาธารณะ หรือในท่ีอ่ืนใดท่ีเทศบาลตําบล

ทาพระประกาศกําหนด 

  

หมวด ๒ 

การทําทะเบียนสุนัข/แมว 



  

  ขอ ๘  ใหเจาของบานหรือเจาของสุนัข/แมว ท่ีมีอายุต้ังแตหกสิบวันข้ึนป ย่ืนคําขอใบรับรองการ

จดทะเบียน และข้ึนทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ีของกองการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เทศบาลตําบลทาพระ

ปรือสถานท่ีตามท่ีเทศบาลตําบลทาพระกําหนด 

  ขอ ๙  แบบใบรับรองการจําทะเบียน และแบบคําขอข้ึนทะเบียนสุนัข/แมว ใหเปนไปตามแบบ

ทายเทศบัญญัติน้ี 

  ขอ ๑๐  การข้ึนทะเบียนสุนัข/แมว เจาของตองย่ืนคําขอพรอมเอกสาร ดังน้ี 

(๑)   สําเนาทะเบียนบานเจาของสุนัข/แมว 

(๒) ในกรณีเจาของสุนัข/แมว ไมไดเปนเจาของบาน ตองมีหนังสือยินยอมจาก

เจาของบาน พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเจาของบาน 

(๓)  ใบรับรองท่ีระบุการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบาไมเกินหน่ึงป 

(๔)  หนังสือรับรองการผาตัดทําหมันโดยสัตวแพทย หรือผูประกอบวิชาชีพ

สัตวแพทยท่ีไดรับอนุญาต (ถามี) 

(๕)  หนังสือมอบอํานาจในกรณีท่ีเจาสุนัข/แมว ไมไดมาดําเนินการเอง 

ขอ ๑๑  ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดการข้ึนทะเบียนสุนัข/แมว เชน การยายสถานท่ี

อยูของสุนัข/แมว การเปล่ียนแปลงเจาของสุนัข/แมว เจาของสุนัข/แมวตองแจงขอเปล่ียนแปลงตอหนวยงานท่ีข้ึน

ทะเบียนไวภายในสามสิบวัน นับต้ังแตเกิดการเปล่ียนแปลง 

กรณีบัตรประจําตัวสุนัข/แมว สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหเจาของแจงตอ

พนักงานเจาหนาท่ีกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม เทศบาลตําบลทาพระ เพ่ือทําบัตรประจําตัวสุนัข/แมว ใหม 

ขอ ๑๒  ในกรณีสุนัข/แมว ตาย ตองแจงตอหนวยงานท่ีข้ึนทะเบียนไว หรือแจงตอเทศบาลตําบล

ทาพระ ภายในสามสิบวัน 

กรณีสุนัข/แมว หาย ใหเจาของแจงตอหนวยงานท่ีข้ึนทะเบียนไว หรือแจงตอเทศบาลตําบล

ทาพระภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีรูวาหาย หรือวันท่ีพบสุนัข/แมวท่ีหายแลว 

ขอ ๑๓  ในกรณีท่ีสุนัขท่ีไมใชสุนัขควบคุมพิเศษทํารายคนหรือพยายามทํารายคน ใหเจาของสุนัข

แจงตอหนวยงานท่ีข้ึนทะเบียนไว เพ่ือเปล่ียนแปลงสาระสําคัญในทะเบียนสัตว 

  

หมวด ๓ 

การควบคุมการเล้ียงสุนัขและแมว 

  



  ขอ ๑๔  ในการเล้ียงสุนัข/แมว ใหเจาของมีหนาท่ีตองปฏิบัติดังตอไปน้ี 

(๑)   นําสุนัข/แมว ท่ีมีอายุระหวางสองเดือนข้ึนไปแตไมถึงส่ีเดือน ไปฉีดวัคซีน

ปองกันโรคพิษสุนัขบาเปนคร้ังแรก และตองนะไปฉีดวัคซีนคร้ังตอไปตามท่ี

กําหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 

(๒) แสดงเคร่ืองหมายประจําตัวสุนัข/แมว ซ่ึงไดรับการซีดวัคซีนแลวไวท่ีตัวสุนัข/

แมวใหเห็นไดชัดเจน 

(๓)  จัดสถานท่ีเล้ียงตามความเหมาะสมโดยมีขนาดเพียงพอตอการดํารงชีวิต มีแสง

สวางและการระบายอากาศท่ีเพียงพอ มีระบบระบายน้ําและการกําจัดส่ิงปฏิกูล

ใหถูกสุขลักษณะ ท้ังน้ีตามหลักเกณฑท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 

(๔)  ตองเล้ียงเฉพาะในบานตามท่ีไดข้ึนทะเบียนไวและควบคุมไมใหออกจากสถาน

ท่ีเล้ียงโดยปราศจากการควบคุม 

(๕)  ควบคุมดูแลไมใหกอเหตุเดือดรอนรําคาญแกผูอ่ืน และกําจัดส่ิงปฏิกูลอันเกิด

จากสุนัข/แมว ของตนในท่ีหรือทางสาธารณะดวย 

(๖)   ปฏิบัติการตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาท่ี

ของเทศบาลตําบลทาพระ 

ในกรณีพนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลทาพระ ผูซ่ึงไดรับมอบหมายหรือไดรับอนุญาตเปน

หนังสือใหฉีดวัคซีนเปนผูฉีดวัคซีน เจาของสุนัข/แมวตองเสียคาธรรมเนียมใหแกเทศบาลตําบลทาพระ ตามอัตราท่ี

กําหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ.๒๕๓๕ ทายเทศบัญญัติน้ี เวนแตได

มีประกาศกําหนดเขตทองท่ี 

ขอ ๑๕  หามมิใหเจาของสุนัข/แมว แสดงเคร่ืองหมายประจําตัวสุนัข/แมวท่ีแสดงวาไดรับการฉีด

วัคซีนแลว โดยสุนัข/แมวน้ันยังไมไดรับการฉีดวัคซีนตามท่ีกําหนดดวยเคร่ืองหมายปลอม 

ขอ ๑๖  เจาของสุนัข/แมว ท่ีไมประสงคจะเล้ียงตอไปอีก ตองมอบสุนัข/แมวพรอมบัตรประจําตัว

สุนัข/แมวใหกับผูประสงคจะเปนเจาของรายใหม และผูเปนเจาของรายใหมตองแจงตอพนักงานเจาหนาท่ีเทศบาล

ตําบลทาพระภายในสามสิบวันนับแตวันรับมอบ 

เจาของสุนัข/แมวรายใหมตองเปนผูท่ียินยอมรับดวยความเต็มใจและมีความพรอมตอการเล้ียงมี

ใจรัก ไมนําไปฆาหรือทรมานหรือกระทําการอ่ืนใดอันมีลักษณะเปนการทรมาน 

ขอ ๑๗  เม่ือมีกรณีสงสัยหรือพบวาสุนัข/แมวท่ีเล้ียงไวมีอาการของโรคพิษสุนัขบา เจาของตอง

แจงตอพนักงานเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลทาพระภายในย่ีสิบส่ีช่ัวโมง 



ขอ ๑๘  เม่ือสุนัข/แมว กัดหรือทํารายสัตวอ่ืนหรือบุคคลใด ใหเจาของผูครอบครองจับกักขังไว

เพ่ือสังเกตไมนอยกวาสิบวัน และแจงใหพนักงานเจาหนาท่ีหรือสัตวแพทยจากสํานักงานปศุสัตวทราบเพ่ือการ

ดําเนินการ 

กรณีสุนัข/แมวตายดวยเหตุตามวรรคหน่ึง หรือสงสัยจะเปนโรคพิษสุนัขบา ใหเจาของผูครอบ

ครองแจงตอพนักงานเจาหนาท่ี หรือสัตวแพทยจากสํานักงานปศุสัตวเพ่ือการดําเนินการ 

ขอ ๑๙  เจาของสุนัข/แมว หรือบุคคลอ่ืนใด มีหนาท่ีตองอํานวยความสะดวก หรือไมกระทําการ

ใดอันเปนการขัดขวางการจับกุมสุนัข/แมวท่ีไมมีเจาของในท่ีสาธารณะ 

ขอ ๒๐  เม่ือประกาศเขตโรคระบาดโรคพิษสุนัขบา หรือประกาศเขตโรคพิษสุนัขบาเปนการ

ช่ัวคราว หามไมใหผูใดเคล่ือนยายสุนัข/แมว หรือซากสุนัข/แมว เขา-ออก ภายในเขตเทศบาลตําบลทาพระ เวนแต

จะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากสัตวแพทยหรือเจาพนักงานทองถ่ิน 

ขอ ๒๑  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัติน้ี ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจตามมาตรา 

๔๔ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

  

หมวด ๔ 

การนําสุนัขและแมวออกนอกสถานท่ีเล้ียง 
 

  ขอ ๒๒  ผูใดนําสุนัข/แมว ออกนอกสถานท่ีเล้ียงตองปฏิบัติดังน้ี 

(๑)   พกบัตรประจําตัวสุนัข/แมว และแสดงบัตรเม่ือพนักงานเจาหนาท่ี เจา

พนักงานสาธารณสุข หรือเจาพนักงานทองถ่ินเรียกตรวจ 

(๒) ควบคุมสุนัขดวยอุปกรณท่ีแข็งแรงพอท่ีจะหยุดย้ังไมใหทํารายผูอ่ืน หรือ

ทําความเสียหายแกส่ิงสาธารณะ หรือของผูอ่ืนไดอยางทันทวงที 

(๓)  กรณีสุนัขควบคุมพิเศษตองสวมใสอุปกรณครอบปากและสายลากจูงท่ีแข็งแรง

และจับสายลากจูงสุนัขหางจากตัวสุนัขไมเกินหาสิบเซนติเมตร 

ขอ ๒๓  หามบุคคลอายุต่ํากวาสิบหาปหรือเกินกวาเจ็ดสิบป นําสุนัขควบคุมพิเศษออกนอกสถาน

ท่ีเล้ียง 

  

หมวด ๕ 

บทกําหนดโทษ 

  



  ขอ ๒๔  ผูใดฝาฝนคําส่ังเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัติน้ี ตองระวางโทษตามท่ีกําหนด

ไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ.

๒๕๓๕ 

  

  ประกาศ ณ วันท่ี   ๒๖  เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.๒๕๖๐ 

                                               

 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายเทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาพระ เร่ือง การควบคุมการเล้ียงสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๐ 

------------------------------------- 

  ๑. การฉีดวัคซีน  ตัวละ  ๑๗  บาท 

  ๒. เคร่ืองหมายประจําตัว  อันละ   ๒   บาท 

  ๓. ใบรับรองการฉีดวัคซีน  ฉบับละ  ๑  บาท 

  

หมายเหตุ : อัตราคาธรรมเนียม ตามกฎกระทรวง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกตามความใน 

  พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  

  

  

 


