
(ร่าง) 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเบิกไพร 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 

พ.ศ. .... 
 
 

หลักการ 

 ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 
 
 

เหตุผล 

 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว ให้เหมาะสมกับสภาพการของพ้ืนที่ในชุมชน    
จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสุนัข และแมว เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า       
หรือโรคระบาดที่ เกิดจากสุนัข และแมว สมควรก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว            
จึงตราเทศบัญญัตินี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ร่าง) 
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเบิกไพร 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 
พ.ศ. .... 

 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 (2) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติ      
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เทศบาลต าบลเบิกไพร โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลเบิกไพร        
และผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้  

 ข้อ  1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเบิกไพร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. .... ” 

 ข้อ  2  เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลเบิกไพร ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้          
โดยเปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลเบิกไพรแล้วเจ็ดวัน 

 ข้อ  3  ในกรณีที่มีเทศบัญญัติอ่ืนที่ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัติฉบับนี้ ให้ใช้เทศบัญญัติฉบับนี้แทน 

 ข้อ  4  ในเทศบัญญัตินี้ 
  “การเลี้ยงสุนัข และแมว” หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัข และแมว 
ให้เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
  “การปล่อยสุนัข และแมว” หมายความว่า การเลี้ยงสุนัข และแมว ในลักษณะที่มี   
การปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสุนัข และแมว 
  “สถานที่ เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่          
ในลักษณะอ่ืนที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแนวอาณาเขตที่ดินซึ่ง ใช้ประกอบการ
เลี้ยงสัตว์ที่มีพ้ืนที่ติดกันเป็นพ้ืนที่เดียว 
  “เจ้าของสุนัข และแมว” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองสุนัข และแมว 
ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสุนัข และแมวด้วย 
  “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลเบิกไพร 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลเบิกไพร 

 ข้อ  5  ให้นายกเทศมนตรีต าบลเบิกไพรเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  

 ข้อ  6  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่น หรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข และแมว ให้พ้ืนที่ในเขตอ านาจของ
เทศบาลต าบลเบิกไพรดังต่อไปนี้ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 
  6.1 ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว โดยเด็ดขาด ดังนี้ 
   6.1.1 สถานที่หรือทางสาธารณะ เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 
   6.1.2 สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว โรงเรียน 
   6.1.3 สถานที่ที่ไม่ใช่เคหสถานของตน 
  6.2 ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว เกินจ านวนที่ก าหนด 
   6.2.1 พ้ืนที่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลเบิกไพร เป็นเขตห้ามเลี้ยง
หรือปล่อยสุนัขเกินจ านวน 5 ตัว ต่อ 1 ครัวเรือน 
 

6.2.2 พ้ืนท่ี.... 
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   6.2.2 พ้ืนที่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลเบิกไพร เป็นเขตห้ามเลี้ยง
หรือปล่อยแมวเกินจ านวน 5 ตัว ต่อ 1 ครัวเรือน 
   กรณีที่ต้องการเลี้ยงเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 
   6.2.3 วัดในเขตความรับผิดชอบของเขตเทศบาลต าบลเบิกไพร เป็นเขต       
ห้ามปล่อยสุนัขและแมวโดยเด็ดขาด 
  6.3 การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว ต้องด าเนินการดังนี้ 
   6.3.1 การข้ึนทะเบียนสุนัข และแมว 
     (1) ให้เจ้าของสุนัข และแมว ด าเนินการขึ้นทะเบียนสุนัข และแมวทุกตัว 
ที่อยู่ในครอบครองต่อเทศบาลต าบลเบิกไพร และรับบัตรประจ าตัวสุนัข และแมว หรือสัญลักษณ์ หรือวิธีการ   
อ่ืนใด ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลเบิกไพรก าหนด 
     (2 ) ห าก เจ้ าขอ งสุ นั ข  และแม ว  ต้ อ งการมอบ สุ นั ข  และแม ว              
หรือเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอ่ืน ต้องแจ้งต่อเทศบาลต าบลเบิกไพรภายใน 30 วัน นับแต่วันที่  
มอบสุนัข และแมว หรือมีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ เพ่ือด าเนินการแก้ไขบัตรประจ าตัวสุนัข และแมว 
หรือสัญลักษณ ์หรือวิธีการก าหนดระบุตัวตนของสุนัข และแมวอื่นใด 
     (3) ในกรณีที่มีสุนัข และแมว เกิดใหม่  ให้ เจ้าของสุนัข และแมว 
ด าเนินการขึ้นทะเบียนภายใน 30 วัน และต้องจัดการให้สุนัข และแมวนั้นได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 
     (4) กรณีที่เจ้าของน าสุนัข และแมว ที่อยู่ในครอบครองย้ายออกนอกเขต
เทศบาลต าบลเบิกไพรโดยถาวร หรือสุนัข และแมว ที่อยู่ ในครอบครองตาย เจ้าของสุนัข และแมว             
ต้องด าเนินการแจ้งให้เทศบาลต าบลเบิกไพรทราบภายใน 30 วันนับแต่มีการย้ายสุนัข และแมว ออกนอกเขต
เทศบาลโดยถาวร หรือวันที่สุนัข และแมวตาย 
   6.3.2 การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
     (1) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องจัดการให้สุนัข และแมวทุกตัวได้รับการฉีด
วัคซีนจากสัตวแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์      
โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกต้องด าเนินการเมื่อสุนัข และแมวนั้นมีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไป แต่ไม่เกินสี่เดือน    
และต้องจัดการให้ได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไป ตามระยะเวลาที่ก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 
     (2) หากเจ้าของสุนัข และแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัข และแมว
ในครอบครองมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า ให้กักสุนัข และแมวไว้ และแจ้งต่อเทศบาลต าบลเบิกไพรภายใน     
ยี่สิบสี่ชั่วโมง เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมโรค 
     (3) ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ตามประกาศ    
เขตก าหนดโรคระบาดชั่วคราว ให้เจ้าของสุนัข และแมว ท าการควบคุมสุนัข และแมวไว้ ณ สถานที่เลี้ยง จนกว่า   
จะสิ้นระยะเวลาตามประกาศ 
   6.3.3 การควบคุมด้านสุขลักษณะ 
     (1 ) เจ้ าของสุนั ข  และแมว ต้อ งจัดสถานที่ เลี้ ย งสุ นั ข  และแมว             
ให้เหมาะสม และดูแลสถานที่เลี้ยงให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
     (2) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องควบคุมดูแลสุนัข และแมว มิ ให้ก่อเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ หรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
 
 

6.3.4 การควบคุม…. 
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   6.3.4 การควบคุมเม่ือน าสุนัข และแมว ออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์  
     (1) เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข ให้เจ้าของสุนัข และแมว พกบัตร หรือติดเครื่องหมายประจ าตัวสุนัข และแมว และต้องมีการ
ควบคุมดูแลมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญ หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น 
     (2) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิดจาก
สุนัข และแมว ในสถานที่หรือทางสาธารณะ หรือสถานที่อ่ืนใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที 

 ข้อ  7  ผู้ ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติ        
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 ประกาศ  ณ  วันที่ .......... เดือน ..........……...............  พ.ศ. ....  

 

    
                (นางศรีรัตน์  กลิ่นทอง) 
       ปลัดเทศบาลต าบลเบิกไพร ปฏิบัติหน้าที่ 
      นายกเทศมนตรีต าบลเบิกไพร 
 
 
 
                     เห็นชอบ 
(ลงชื่อ) 
         (.......................................................)  
              ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 

 


