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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลปลาโหล 

เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 

พ.ศ.๒๕๖๓ 

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

 

หลักการ 

ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 
 

เหตุผล 

  เพ่ือเป็นการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว ให้เหมาะสมกับสภาพการของพ้ืนที่
ในชุมชนและเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดือดร้อนร าคาญจากสุนัข และแมว อีกท้ังเพ่ือประโยชน์ในการ
รักษาสภาวะความเป็นอยูใ่ห้เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษ
สุนัขบ้า หรือโรคระบาดที่เกิดจากสุนัขและแมว สมควรก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  
จึงตราเทศบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

เทศบัญญัตเิทศบาลต าบลปลาโหล 
เรื่อง  การควบคุมและการเล้ียงหรือปล่อยสุนัข และแมว 

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

   
โดยทีเ่ป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลปลาโหล ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยง

หรอืปล่อยสุนัข และแมว    

            อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐(๒) แหง่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  ซ่ึงแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒  ประกอบกับมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐  เทศบาลต าบลปลาโหล โดยความ
เหน็ชอบของสภาเทศบาลต าบลปลาโหล  และผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร   จงึตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑  เทศบัญญัตินี้ เรยีกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลปลาโหล เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรอืปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๓” 
  ข้อ ๒  เทศบัญญัตินี้ ใหใ้ช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลปลาโหล ต้ังแต่เมือ่ได้ประกาศไว้โดย
เปดิเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลปลาโหล เป็นเวลาเจด็วนั 
  ข้อ ๓  ในกรณีทีมี่เทศบญัญัติอ่ืนทีขั่ด หรือแย้งกับเทศบัญญัติฉบับนี้ ใหใ้ช้เทศบัญญัติ   
ฉบบันี้แทน 
  ข้อ ๔  ในเทศบัญญัตินี้ 
       “การเลี้ยงสุนัข และแมว”  หมายความว่า  กรรมวิธีหรอืวิธีการทีจ่ะดูแลสุนัข และแมว 
ใหเ้จรญิเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในสถานทีเ่ลี้ยงสัตว์ 
       “การปล่อยสุนัข และแมว”  หมายความว่า  การเลี้ยงสุนัข และแมว ในลักษณะที่มีการ
ปลอ่ยใหอ้ยู่นอกสถานทีเ่ลี้ยงสัตว์ รวมทัง้การสละการครอบครองสุนัข และแมว 
       “สถานทีเ่ลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  คอกสัตว์ กรงสัตว์ ทีขั่งสัตว์ หรอืสถานทีล่ักษณะ
อ่ืนทีใ่ช้ในการควบคุมสัตว์เลี้ยง   ทัง้นี้   ใหห้มายความรวมถึงแนวอาณาเขตทีดิ่นซ่ึงใช้ประกอบการเลี้ยงสัตว์
ทีมี่พ้ืนทีติ่ดกันเป็นพ้ืนที่เดียว 
       “เจา้ของสุนขั และแมว”  หมายความว่า  เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองสุนัข และ
แมว   ทัง้นี้  ใหห้มายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ใหท้ี่อยู่อาศัย และผู้ควบคุมสุนัข และแมว ด้วย 
       “ราชการส่วนท้องถิน่”  หมายความว่า  เทศบาลต าบลปลาโหล 
       “เจา้พนักงานท้องถิน่”  หมายความว่า  นายยกเทศมนตรตี าบลปลาโหล 
  ข้อ ๕  ให้นายกเทศมนตรตี าบลปลาโหล เป็นผู้รกัษาการใหเ้ป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
  ข้อ ๖  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ทีเ่หมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชนในท้องถิน่ หรอืเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข และแมว ใหพ้ื้นทีใ่นเขตอ านาจของ
เทศบาลต าบลปลาโหล ดังต่อไปนี้  เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสุนัข และแมว 
       ๖.๑  ใหพ้ื้นทีต่่อไปนี้เป็นเขตหา้มปล่อยสุนัข และแมว โดยเด็ดขาด  
   ๖.๑.๑  สถานทีร่าชการ 
   ๖.๑.๒  ศาสนสถาน 



๓ 

 

       ๖.๒  ใหพ้ื้นทีต่่อไปนี้เป็นเขตหา้มเลี้ยงหรอืปล่อยสุนัข และแมว เกินจ านวนที่ก าหนด 
   ๖.๒.๑  ครวัเรอืน เป็นเขตหา้มเลี้ยงหรอืปล่อยสุนัขเกิน ๑๐ ตัว ต่อครวัเรอืน 
   ๖.๒.๒  ครวัเรอืน เป็นเขตหา้มเลี้ยงหรอืปล่อยแมวเกินจ านวน ๑๐ ตัวต่อครวัเรือน 

          กรณีทีต้่องการเลี้ยงเกินจ านวนทีก่ าหนด ต้องได้รับอนุญาตจากเจา้พนักงานท้องถิน่ 
       ๖.๓  การเลี้ยงหรอืปล่อยสุนัข และแมว ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
   ๖.๓.๑  การขึน้ทะเบียนสุนัข และแมว 
        (๑)  ใหเ้จ้าของสุนัข และแมว ด าเนนิการขึน้ทะเบียนสุนัข และแมว ทุกตัวที่อยู่
ในความครอบครอง ต่อเทศบาลต าบลปลาโหล  และรบับัตรประจ าตัวสุนัข และแมว หรอืสัญลักษณ์ หรอื
วิธกีารอ่ืนใดตามแบบทีเ่ทศบาลต าบลปลาโหลก าหนด 
        (๒)  หากเจ้าของสุนัข และแมว ต้องการมอบสุนัขและแมว หรอืเปลี่ยนแปลง
ความเป็นเจา้ของให้แก่บุคคลอ่ืน ต้องแจง้ต่อเทศบาลต าบลปลาโหล ภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต่วันมอบสุนัข 
และแมว หรอืมีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจา้ของ เพ่ือด าเนินการแก้ไขบัตรประจ าตัวสุนัข และแมว หรอื
สัญลักษณ์ หรอืวิธีการก าหนดระบุตัวตนของสุนัข และแมว อ่ืนใด 
        (๓)  ในกรณีทีมี่สุนัข และแมว เกิดใหม่  ใหเ้จ้าของสุนัข และแมว ด าเนินการ
ขึน้ทะเบยีนภายใน ๓๐ วัน  และต้องจดัการใหสุ้นัข และแมว นั้น  ได้รบัการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 
        (๔)  กรณีทีเ่จา้ของน าสุนัข และแมว ที่อยู่ในครอบครองย้ายออกนอกเขต
เทศบาลต าบลปลาโหล โดยถาวร  หรอืสุนัข และแมว ที่อยู่ในครอบครองตาย  เจ้าของสุนัข และแมว ต้อง
ด าเนินการแจง้ใหเ้ทศบาลต าบลปลาโหล ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่มีการย้ายสุนัข และแมว ออกนอกเขต
เทศบาลโดยถาวร หรอืวันที่สุนัข และแมว ตาย 
        ๖.๓.๒  การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
        (๑)  เจา้ของสุนัข และแมว ต้องจดัการใหสุ้นัข และแมว ทุกตัว ได้รบัการฉีด
วัคซีนจากสัตวแพทย์ หรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์
โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกต้องด าเนินการเมื่อสุนัข และแมว นั้น มีอายุต้ังแต่สองเดือนขึน้ไป แต่ไม่เกินสี่เดือน
และต้องจัดการให้ได้รบัการฉีดวัคซีนครั้งต่อไป ตามระยะเวลาทีก่ าหนดในใบรบัรองการฉีดวัคซีน 
        (๒)  หากเจา้ของสุนัข และแมว  พบเห็นอาการ หรอืสงสัยว่าสุนัข และแมว  
ในครอบครอง มีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า ใหกั้กสุนัข และแมวไว้  และแจ้งต่อเทศบาลต าบลปลาโหลภายใน
ยี่สบิสี่ชั่วโมง เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมโรค 
       (๓)  ในกรณีทีเ่กิดโรคระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ในพ้ืนทีต่ามประกาศเขต
ก าหนดโรคระบาดชั่วคราว ใหเ้จา้ของสุนัข และแมว ท าการควบคุมสุนัข และแมว ไว้ ณ สถานทีเ่ลี้ยง จนกว่า
จะสิ้นระยะเวลาตามประกาศ 
   ๖.๓.๓  การควบคุมด้านสุขลักษณะ  ใหเ้จ้าของสุนัข และแมว  ด าเนินการ ดังนี้ 
        (๑)  เจา้ของสุนัข และแมว  ต้องจดัสถานทีเ่ลี้ยงสุนัข และแมว ใหเ้หมาะสม 
และดูแลสถานทีเ่ลี้ยงสะอาด ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
        (๒)  เจา้ของสุนัข และแมว  ต้องควบคุมดูแลสุนัข และแมว มิใหก่้อเหตุ
เดือดรอ้นร าคาญ หรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
 






