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ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลป(าติ้ว 
เรื่อง  การควบคุมการเล้ียงหรือปล�อยสุนัข และแมว 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
------------------------------------------------- 

 
หลักการ 

เพ่ือเป�นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ� เก่ียวกับการควบคุมการเลี้ยงหรือปล�อยสุนัข และแมว
เพื่อมิให%ก�อให%เกิดเหตุรำคาญ และป(องกันโรคติดต�อจากสัตว�สู �คนในเขตเทศบาลตำบลป.าติ้ว จึงได%จัดทำ 
เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล�อยสุนัข และแมว พ.ศ. ๒๕๖๓  

 
เหตุผล 

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล�อยสุนัข และแมวให%เหมาะสมกับสภาพการของพื้นที่ในชุมชน  
จะสามารถป(องกันไม�ให%เกิดป9ญหาเหตุเดือดร%อนรำคาญจากสุนัข และแมว เพื่อประโยชน�ในการรักษาสภาวะ 
ความเป�นอยู�ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน และสามารถป(องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ%า หรือ 
โรคระบาดที่เกิดจากสุนัข และแมว สมควรกำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล�อยสุนัข และแมว จึงตรา 
เทศบัญญัตินี้ 
 
 
  



เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป(าติ้ว 
เรื่อง เทศบัญญัติว�าด1วยการควบคุมการเล้ียงหรือปล�อยสุนัข และแมว 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
------------------------------------------------------------- 

 
 โดยท่ีเป�นการสมควรให%มีเทศบัญญัติว�าด%วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล�อยสุนัข และแมว 

 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ี
แก%ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔ ) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๒๙ แห�งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ และที่แก%ไขเพิ่มเติม เทศบาลตำบลป.าติ้ว โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลป.าติ้ว และผู%ว�า
ราชการจังหวัดยโสธร จึงตราเทศบัญญัติไว%ดังต�อไปนี้  
 ข%อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว�า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป.าติ้ว เรื่องการควบคุมการเลี้ยง หรือปล�อย
สุนัข และแมว พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ข%อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให%ใช%บังคับในเขตเทศบาลตำบลป.าติ้ว ตั้งแต�เมื่อได%ประกาศไว%โดย เปGดเผย ณ 
สำนักงานเทศบาลตำบลป.าต้ิวแล%วเป�นเวลาเจ็ดวัน  
 ข%อ ๓ ในกรณีท่ีมีเทศบัญญัติอ่ืนท่ีขัดหรือแย%งกับเทศบัญญัติฉบับนี้ให%ใช%เทศบัญญัติฉบับนี้แทน 
 ข%อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้  
  “การเลี้ยงสุนัข และแมว” หมายความว�า กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัข และแมว ให%
เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู�ได%ในสถานท่ีเลี้ยงสัตว� หรือสถานท่ีอ่ืนใด  
  “การปล�อยสุนัข และแมว” หมายความว�า การเลี้ยงสุนัข และแมวในลักษณะท่ีมีการปล�อยให%
อยู�นอกสถานท่ีเลี้ยง รวมท้ังการสละการครอบครองสุนัข และแมว  
  “สถานที่เลี้ยงสัตว�” หมายความว�า คอกสัตว� กรงสัตว� ที่ขังสัตว� หรือสถานที่ในลักษณะอื่นท่ี
ใช%ในการควบคุมสัตว�ท่ีเลี้ยง ท้ังนี้ให%หมายความรวมถึงแนวอาณาเขตท่ีดินซ่ึงใช% ประกอบการเลี้ยงสัตว�ท่ีมีพ้ืนท่ี
ติดกันเป�นพ้ืนท่ีเดียว  
  “เจ%าของสุนัข และแมว” หมายความว�า เจ%าของกรรมสิทธิ์ผู%ครอบครองสุนัข และแมว ท้ังนี้ให%
หมายความรวมถึงผู%เลี้ยง ผู%ให%ท่ีอยู�อาศัยและผู%ควบคุมสุนัข และแมวด%วย  
  “ราชการส�วนท%องถ่ิน”หมายความว�า เทศบาลตำบลป.าต้ิว  
  “เจ%าพนักงานท%องถ่ิน” หมายความว�า นายกเทศมนตรีตำบลป.าต้ิว 
 ข%อ ๕ ให%นายกเทศมนตรีตำบลป.าต้ิวเป�นผู%รักษาการให%เป�นไปตามเทศบัญญัตินี้  
 ข%อ ๖ เพื่อประโยชน�ในการรักษาสภาวะความเป�นอยู�ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของ ประชาชนใน
ท%องถิ่นหรือเพื ่อป(องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข และแมว ให%พื้นที่ในเขตอำนาจของเทศบาล     
ตำบลป.าต้ิว เป�นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล�อยสุนัข และแมว 
  ๖.๑ ให%พ้ืนท่ีต�อไปนี้เป�นเขตห%ามเลี้ยงหรือปล�อยสุนัข และแมวโดยเด็ดขาด ดังนี้  
   ๖.๑.๑ สถานท่ีราชการ  
   ๖.๑.๒ สถานที่ที ่ไม�ใช�เคหสถานของตน ยกเว%นได%รับความยินยอมจากเจ%าของ
เคหสถาน 
   ๖.๑.๓ ตลาด 
   ๖.๑.๔ ท่ีหรือทางสาธารณะ  

 
/๖.๒ ให%พ้ืนท่ี... 



– ๒ – 
 
   ๖.๒ ให%พ้ืนท่ีต�อไปนี้เป�นเขตห%ามเลี้ยงหรือปล�อยสัตว�เกินจำนวนท่ีกำหนดดังนี้ 
    ๖.๒.๑ พื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลป.าติ้ว เป�นเขตที่ห%าม
เลี้ยงหรือปล�อยสุนัข เกินจำนวน  ๖ ตัวต�อครัวเรือน 
    ๖.๒.๒ พื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลป.าติ้ว เป�นเขตที่ห%าม
เลี้ยงหรือปล�อยแมว เกินจำนวน  ๖ ตัวต�อครัวเรือน 
    ๖.๒.๓ วัด สำนักสงฆ� ศาสนสถานในพื้นที่เขตความรับผิดชอบของเทศบาล
ตำบลป.าต้ิว เป�นเขตท่ีห%ามเลี้ยงหรือปล�อยสุนัข เกินจำนวน ๑๐ ตัว และแมว เกินจำนวน  ๑๐ ตัว  
   ๖.๓ ให%พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลป.าติ้วทั้งหมดเป�นเขตที่การเลี้ยงหรือปล�อยสุนัข 
และแมวต%องอยู�ภายใต%มาตรการ ดังนี้  
    ๖.๓.๑ การขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว ให%เจ%าของสุนัข และแมวดำเนินการ
ขึ้นทะเบียนสุนัข และแมวทุกตัวที่อยู�ในความครอบครองต�อเทศบาลตำบลป.าติ้ว และรับบัตรประจำตัวสุนัข 
และแมว หรือสัญลักษณ� หรือวิธีการอ่ืนใดตามแบบท่ีเทศบาลตำบลป.าต้ิวกำหนด  
    ๖.๓.๒ การป(องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ%า  
     (๑) เจ%าของสุนัข และแมว ต%องจัดการให%สุนัข และแมวทุกตัวได%รับ
การฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย� หรือผู%ที่ได%รับมอบหมายเป�นหนังสือจากสัตวแพทย� หรือผู%ประกอบการบำบัดโรค
สัตว� โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อสุนัข และแมวนั้น มีอายุตั้งแต�สองเดือนขึ้นไป แต�ไม�เกินสี่เดือน และได%รับ
การฉีดวัคซีนครั้งต�อไปตามระยะเวลาท่ีกำหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน  
     (๒) หากเจ%าของสุนัข และแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว�าสุนัข 
และแมวในครอบครองมีอาการของโรคพิษสุนัขบ%าให%กักสุนัขและแมวไว% และแจ%งเทศบาลตำบลป.าติ้วภายใน
ยี่สิบสี่ชั่วโมง เพ่ือประโยชน�ในการควบคุมโรค  
     (๓) ในกรณีที ่ เก ิดการระบาดของโรคพิษสุน ัขบ%าในพื ้นที ่ตาม
ประกาศ เขตกำหนดโรคระบาดชั่วคราว ให%เจ%าของสุนัข และแมวทำการควบคุมสุนัข และแมวไว% ณ สถานท่ี
เลี้ยงจนกว�าจะสิ้นระยะเวลาตามประกาศ  
    ๖.๓.๓ การควบคุมด%านสุขลักษณะสถานที่เลี้ยง ให%เจ%าของสุนัข และแมว 
ดำเนินการ ดังนี้  
     (๑) จัดสถานท่ีเลี้ยงสุนัข และแมวให%เหมาะสมและดูแลสถานท่ีเลี้ยง
ให% สะอาดถูกสุขลักษณะอยู�เสมอ  
     (๒) ควบคุมดูแลสุนัข และแมวมิให%ก�อเหตุเดือดร%อนรำคาญหรือเป�น 
อันตรายต�อผู%อยู�อาศัยใกล%เคียง  
    ๖.๓.๔ การควบคุมเมื ่อนำสุนัข และแมวออกนอกสถานที่เลี ้ยงสัตว� ให%
เจ%าของ สุนัขและแมวดำเนินการ ดังนี้  
     (๑) เพ่ือประโยชน�ในการตรวจสอบของเจ%าพนักงานตามกฎหมายว�า
ด%วยการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก%ไขเพิ่มเติม เมื่อนำสุนัข และแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว� ต%องมี
การควบคุมดูแลมิให%ก�อเหตุ เดือดร%อนรำคาญหรือเป�นอันตรายต�อบุคคลอ่ืน  
     (๒) ต%องจัดการมูลสัตว�หรือของเสียอันเกิดจากสุนัข และแมว ใน
สถานท่ี หรือทางสาธารณะ หรือสถานท่ีอ่ืนใดให%ถูกสุขลักษณะโดยทันที  

 
/ข%อ ๗ ในกรณี... 



-๓- 
  
 ข%อ ๗ ในกรณีที่เจ%าพนักงานท%องถิ่นพบหรือได%รับแจ%งว�ามีสุนัข และแมวที่เป�นโรคพิษสุนัขบ%า หรือ
โรคติดต�ออันอาจเป�นอันตรายต�อประชาชน ให%เจ%าพนักงานท%องถิ ่นมีอำนาจทำลายหรือจัดการตามท่ี 
เห็นสมควรได%  
 ข%อ ๘ ผู%ใดฝ.าฝRนหรือไม�ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต%องระวางโทษตามกฎหมายว�าด%วยการสาธารณสุข 
พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก%ไขเพ่ิมเติม  

 
ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๐  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓.  
 
 

(ลงชื่อ)      พิตรพิบูล  สิริเรืองธนชัย 
( นายพิตรพิบูล สิริเรืองธนชัย )  

   นายกเทศมนตรีตำบลป.าต้ิว 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)             ธีระพงษ�  คุ�มเค่ียม 
       ( นายธีระพงษ�  คุ�มเค่ียม )  
นายอำเภอป.าต้ิว  ปฏิบัติราชการแทน 
       ผู%ว�าราชการจังหวัดยโสธร 

 


