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เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว
พ.ศ. ๒๕๖๓
------------------------------------------------หลักการ
เพื่อเปนการสมควรกำหนดหลักเกณฑ เกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว
เพื่อมิให%ก อให%เกิดเหตุรำคาญ และป(องกันโรคติดตอจากสัตวสู คนในเขตเทศบาลตำบลป.าติ้ว จึงได%จัดทำ
เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว พ.ศ. ๒๕๖๓
เหตุผล
การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมวให%เหมาะสมกับสภาพการของพื้นที่ในชุมชน
จะสามารถป(องกันไมให%เกิดป9ญหาเหตุเดือดร%อนรำคาญจากสุนัข และแมว เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะ
ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน และสามารถป(องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ%า หรือ
โรคระบาดที่เกิดจากสุนั ข และแมว สมควรกำหนดเขตควบคุ มการเลี้ย งหรื อปลอยสุนั ข และแมว จึงตรา
เทศบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป(าติ้ว
เรื่อง เทศบัญญัติวาด1วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว
พ.ศ. ๒๕๖๓
------------------------------------------------------------โดยที่เปนการสมควรให%มีเทศบัญญัติวาด%วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่
แก%ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔ ) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ และที่แก%ไขเพิ่มเติม เทศบาลตำบลป.าติ้ว โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลป.าติ้ว และผู%วา
ราชการจังหวัดยโสธร จึงตราเทศบัญญัติไว%ดังตอไปนี้
ข%อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป.าติ้ว เรื่องการควบคุมการเลี้ยง หรือปลอย
สุนัข และแมว พ.ศ. ๒๕๖๓
ข%อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให%ใช%บังคับในเขตเทศบาลตำบลป.าติ้ว ตั้งแตเมื่อได%ประกาศไว%โดย เปGดเผย ณ
สำนักงานเทศบาลตำบลป.าติ้วแล%วเปนเวลาเจ็ดวัน
ข%อ ๓ ในกรณีที่มีเทศบัญญัติอื่นที่ขัดหรือแย%งกับเทศบัญญัติฉบับนี้ให%ใช%เทศบัญญัติฉบับนี้แทน
ข%อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้
“การเลี้ยงสุนัข และแมว” หมายความวา กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัข และแมว ให%
เจริญเติบโตและมีชีวิตอยูได%ในสถานที่เลี้ยงสัตว หรือสถานที่อื่นใด
“การปลอยสุนัข และแมว” หมายความวา การเลี้ยงสุนัข และแมวในลักษณะที่มีการปลอยให%
อยูนอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งการสละการครอบครองสุนัข และแมว
“สถานที่เลี้ยงสัตว” หมายความวา คอกสัตว กรงสัตว ที่ขังสัตว หรือสถานที่ในลักษณะอื่นที่
ใช%ในการควบคุมสัตวที่เลี้ยง ทั้งนี้ให%หมายความรวมถึงแนวอาณาเขตที่ดินซึ่งใช% ประกอบการเลี้ยงสัตวที่มีพื้นที่
ติดกันเปนพื้นที่เดียว
“เจ%าของสุนัข และแมว” หมายความวา เจ%าของกรรมสิทธิ์ผู%ครอบครองสุนัข และแมว ทั้งนี้ให%
หมายความรวมถึงผู%เลี้ยง ผู%ให%ที่อยูอาศัยและผู%ควบคุมสุนัข และแมวด%วย
“ราชการสวนท%องถิ่น”หมายความวา เทศบาลตำบลป.าติ้ว
“เจ%าพนักงานท%องถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตำบลป.าติ้ว
ข%อ ๕ ให%นายกเทศมนตรีตำบลป.าติ้วเปนผู%รักษาการให%เปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ข%อ ๖ เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยู ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของ ประชาชนใน
ท%องถิ่นหรือเพื ่อป(องกัน อันตรายจากเชื้ อโรคที่ เกิ ดจากสุนั ข และแมว ให%พื้นที่ในเขตอำนาจของเทศบาล
ตำบลป.าติ้ว เปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว
๖.๑ ให%พื้นที่ตอไปนี้เปนเขตห%ามเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมวโดยเด็ดขาด ดังนี้
๖.๑.๑ สถานที่ราชการ
๖.๑.๒ สถานที ่ ที ่ ไ มใชเคหสถานของตน ยกเว% น ได% ร ั บ ความยิ น ยอมจากเจ% า ของ
เคหสถาน
๖.๑.๓ ตลาด
๖.๑.๔ ที่หรือทางสาธารณะ
/๖.๒ ให%พื้นที่...

–๒–
๖.๒ ให%พื้นที่ตอไปนี้เปนเขตห%ามเลี้ยงหรือปลอยสัตวเกินจำนวนที่กำหนดดังนี้
๖.๒.๑ พื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลป.าติ้ว เปนเขตที่ห%าม
เลี้ยงหรือปลอยสุนัข เกินจำนวน ๖ ตัวตอครัวเรือน
๖.๒.๒ พื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลป.าติ้ว เปนเขตที่ห%าม
เลี้ยงหรือปลอยแมว เกินจำนวน ๖ ตัวตอครัวเรือน
๖.๒.๓ วัด สำนักสงฆ ศาสนสถานในพื้นที่เขตความรับผิดชอบของเทศบาล
ตำบลป.าติ้ว เปนเขตที่ห%ามเลี้ยงหรือปลอยสุนัข เกินจำนวน ๑๐ ตัว และแมว เกินจำนวน ๑๐ ตัว
๖.๓ ให%พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลป.าติ้วทั้งหมดเปนเขตที่การเลี้ยงหรือปลอยสุนัข
และแมวต%องอยูภายใต%มาตรการ ดังนี้
๖.๓.๑ การขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว ให%เจ%าของสุนัข และแมวดำเนินการ
ขึ้นทะเบียนสุนัข และแมวทุกตัวที่อยูในความครอบครองตอเทศบาลตำบลป.าติ้ว และรับบัตรประจำตัวสุนัข
และแมว หรือสัญลักษณ หรือวิธีการอื่นใดตามแบบที่เทศบาลตำบลป.าติ้วกำหนด
๖.๓.๒ การป(องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ%า
(๑) เจ%าของสุนัข และแมว ต%องจัดการให%สุนัข และแมวทุกตัวได%รับ
การฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย หรือผู%ที่ได%รับมอบหมายเปนหนังสือจากสัตวแพทย หรือผู%ประกอบการบำบัดโรค
สัตว โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อสุนัข และแมวนั้น มีอายุตั้งแตสองเดือนขึ้นไป แตไมเกินสี่เดือน และได%รับ
การฉีดวัคซีนครั้งตอไปตามระยะเวลาที่กำหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน
(๒) หากเจ%าของสุน ัข และแมวพบเห็น อาการ หรือสงสัยวาสุ นั ข
และแมวในครอบครองมีอาการของโรคพิษสุนัขบ%าให%กักสุนัขและแมวไว% และแจ%งเทศบาลตำบลป.าติ้วภายใน
ยี่สิบสี่ชั่วโมง เพื่อประโยชนในการควบคุมโรค
(๓) ในกรณี ท ี ่ เ กิ ด การระบาดของโรคพิ ษ สุ น ั ข บ% า ในพื ้ น ที ่ ต าม
ประกาศ เขตกำหนดโรคระบาดชั่วคราว ให%เจ%าของสุนัข และแมวทำการควบคุมสุนัข และแมวไว% ณ สถานที่
เลี้ยงจนกวาจะสิ้นระยะเวลาตามประกาศ
๖.๓.๓ การควบคุมด%านสุขลักษณะสถานที่เลี้ยง ให%เจ%าของสุนัข และแมว
ดำเนินการ ดังนี้
(๑) จัดสถานที่เลี้ยงสุนัข และแมวให%เหมาะสมและดูแลสถานที่เลี้ยง
ให% สะอาดถูกสุขลักษณะอยูเสมอ
(๒) ควบคุมดูแลสุนัข และแมวมิให%กอเหตุเดือดร%อนรำคาญหรือเปน
อันตรายตอผู%อยูอาศัยใกล%เคียง
๖.๓.๔ การควบคุ มเมื ่ อนำสุ น ั ข และแมวออกนอกสถานที ่ เ ลี ้ ย งสั ต ว ให%
เจ%าของ สุนัขและแมวดำเนินการ ดังนี้
(๑) เพื่อประโยชนในการตรวจสอบของเจ%าพนักงานตามกฎหมายวา
ด%วยการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก%ไขเพิ่มเติม เมื่อนำสุนัข และแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว ต%องมี
การควบคุมดูแลมิให%กอเหตุ เดือดร%อนรำคาญหรือเปนอันตรายตอบุคคลอื่น
(๒) ต%องจัดการมูลสัตวหรือของเสียอันเกิดจากสุนัข และแมว ใน
สถานที่ หรือทางสาธารณะ หรือสถานที่อื่นใดให%ถูกสุขลักษณะโดยทันที
/ข%อ ๗ ในกรณี...

-๓ข%อ ๗ ในกรณีที่เจ%าพนักงานท%องถิ่นพบหรือได%รับแจ%งวามีสุนัข และแมวที่เปนโรคพิษสุนัขบ%า หรือ
โรคติ ด ตออั น อาจเปนอั น ตรายตอประชาชน ให% เ จ% า พนั ก งานท% อ งถิ ่ น มี อ ำนาจทำลายหรื อ จั ด การตามที่
เห็นสมควรได%
ข%อ ๘ ผู%ใดฝ.าฝRนหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต%องระวางโทษตามกฎหมายวาด%วยการสาธารณสุข
พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก%ไขเพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓.
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นายกเทศมนตรีตำบลป.าติ้ว

