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หลักการ
เพื่อให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตาบลศรีสุนทร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและ
แมว พ.ศ.๒๕๕๙

เหตุผล
เพื่อเป็นไปตามมาตรา ๖๐ (๒) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๐ และตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เพื่อการป้องกันเหตุอันตราย
ความเดือดร้อนราคาญ หรือการป้องกัน ควบคุมการเกิดเชื้อโรคจากสัตว์ จึงทาให้ต้องมีการตราเทศบัญญัติ
เทศบาลตาบลศรีสุนทร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ไว้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบล
ศรีสุนทร

เทศบัญญัติเทศบาลตาบลศรีสุนทร
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
พ.ศ.๒๕๕๙
..........................................................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบลศรีสุนทร ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสุนัขและแมว
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๐ ประกอบกับมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เทศบาลตาบลศรีสุนทร โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบลศรีสุนทรและผู้ว่า
ราชการจังหวัดภูเก็ต จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลศรีสุนทร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๕๙”
ข้อ ๒ เทศบัญญัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตาบลศรีสุนทร ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผยที่สานักงานเทศบาลตาบลศรีสุนทรแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคาสั่งอื่นใด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
สุนัขและแมว ซึ่งได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ เทศบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับแก่สุนัขและแมวของทางราชการ
ข้อ ๕ ในเทศบัญญัตินี้
“เจ้าของสุนัขและแมว” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองสุนัขและแมว ตลอดจนการ
ให้อาหารและที่อยู่เป็นอาจิณ
“การปล่อยสุนัขและแมว” หมายความว่า การกระทาใดๆ ที่ทาให้สุนัขและแมว พ้นไปจาก
ความรั บ ผิ ด ชอบเลี้ ย งดู ข องตน เช่ น การน าสุ นั ข และแมว ไปทิ้ ง ในที่ ห รื อ ทางสาธารณะ วั ด โรงเรี ย น
สวนสาธารณะ แหล่งชุมชน หรือปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากควบคุม

-๒“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลศรีสุนทร
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
“การจดทะเบียนสุนัขและแมว” หมายความว่า การยื่นคาขอจดบันทึกลงในเอกสาร หรือ
วิธีการอื่นใดตามที่เทศบาลตาบลศรีสุนทรกาหนดไว้
“การขึ้นทะเบียน” หมายความว่า การนาเอกสารเกี่ยวกับตัวสุนัขและแมว ที่จดทะเบียนไว้
แล้ว เพื่อบันทึกรายละเอี ยดรูปพรรณสัณฐานและทาบัตรประจาตัวสุนัขและแมว ตามหนังสือประจาตัวสัตว์
และทะเบียนสุนัขและแมว รายครัวเรือนท้ายเทศบัญญัตินี้
“การทาทะเบียน” หมายความว่า การจดทะเบียนและการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
“สุนัขควบคุมพิเศษ” หมายความว่า
(๑) สุนัขสายพันธุ์พิทบูลเทอเรีย (Pitbull terrier) บูลเทอเรีย (Bullterrier) สเตฟฟอร์ดเชอร์
บูลเทอเรีย (Staffordshire bullterrier) หรือสายพันธุ์อื่นที่เทศบาลตาบลศรีสุนทรประกาศกาหนด
(๒) สุนัขที่มีประวัติทาร้ายคนหรือพยายามทาร้ายคน โดยมีหลักฐานการแจ้งความต่อ
เจ้าหน้าที่ตารวจ
(๓) สุนัขที่มีพฤติกรรมไล่ทาร้ายคนหรือสัตว์ โดยปราศจากการยั่วยุ
ข้อ ๖ กาหนดให้ สุนั ขและแมว เป็นสัตว์ที่ต้องขึ้นทะเบียน และให้เจ้าของสุ นัขและแมว
มีหน้าที่นาสุนัขและแมวไปทาทะเบียน
ข้อ ๗ เจ้ าของสุ นั ขและแมว ต้องนาเอกสารที่เกี่ยวกับสุ นัขและแมว ที่ แสดงว่าตนเป็ น
เจ้าของไปขึ้นทะเบียนที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลศรีสุนทร
ข้อ ๘ เจ้าของสุนัขและแมว ต้องทาทะเบียนสุนัขและแมว ภายในกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่
เทศบาลตาบลศรีสุนทรประกาศ กรณีเกิดก่อนวันครบกาหนดหนึ่งปีและมีอายุยังไม่ครบหกสิบวัน ให้ผ่อนผัน
จนถึงวันที่สุนัขและแมว มีอายุครบหกสิบวัน
ข้อ ๙ สุ นัขและแมว ที่เกิดหลั งวันครบกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่เทศบาลตาบลศรีสุ นทร
ประกาศ เจ้าของสุนัขและแมว ต้องทาทะเบียนเมื่อสุนัขและแมว มีอายุหกสิบวันขึ้นไป
ข้อ ๑๐ ผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ต้องอยู่ในฐานะเจ้าบ้าน ในกรณีที่เจ้าของสุ นัข
และแมวมิได้เป็นเจ้าของบ้าน ต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของบ้าน
ข้อ ๑๑ การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ต้องดาเนินการให้เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
อายุครบหกสิบวัน หรือย้ายเข้ามาเลี้ยงใหม่

-๓ข้อ ๑๒ การขึ้นทะเบียนให้เจ้าของสุนัขและแมว ต้องยื่นคาขอพร้อมแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสุนัขและแมว
(๒) ในกรณีเจ้าของสุนัขและแมว มิได้เป็นเจ้าของบ้าน ต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของบ้าน
พร้อมทั้งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้าน
(๓) ใบรับรองที่ระบุการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ามาแล้วไม่เกินหนึ่งปี มีการระบุหมายเลขการ
ผลิตวัคซีนและลงชื่อสัตวแพทย์ผู้ฉีดพร้อมเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
(๔) หนังสือรับรองการจดทะเบียนสุนัขและแมว
(๕) หนังสือรับรองการผ่าตัดทาหมันโดยสัตวแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้รับอนุญาต
(๖) หนังสือมอบอานาจในกรณีเจ้าของสุนัขและแมว ไม่ได้มาดาเนินการเอง
(๗) เอกสารอื่นใดตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนดหรือเห็นสมควร
ข้อ ๑๓ แบบคาร้องขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว, ทะเบียนสุนัขและแมวรายครัวเรือน และบัตร
ประจาตัวของสุนัขและแมว ให้เป็นไปตามกาหนดท้ายเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการขึ้นทะเบียน เช่น การย้ายสถานที่
เปลี่ยนเจ้าของหรือเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของสุนัขและแมว ต้องยื่นคาขอเปลี่ยนแปลงต่อกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลศรีสุนทรภายในสามสิบวัน
ข้ อ ๑๕ เมื่ อ บั ต รประจ าตั ว สุ นั ข และแมวสู ญ หาย ถู ก ท าลายหรื อ ช ารุ ด ในสาระส าคั ญ
ให้เจ้าของแจ้งต่อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลศรีสุนทร เพื่อทาบัตรใหม่ภายในสามสิบวัน
ข้ อ ๑๖ กรณี สุ นั ข ที่ ไ ม่ ใ ช่ สุ นั ข ควบคุ ม พิ เ ศษ แต่ ไ ด้ ท าร้ า ยคนหรื อ พยายามท าร้ า ยคน
ให้เจ้าของสุนัขและแมว แจ้งต่อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลศรีสุนทร เพื่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเห็นสมควรดาเนินการต่อไป
ข้อ ๑๗ กรณีสุนัขหรือแมวตาย ต้องแจ้งต่อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบล
ศรีสุนทรทราบภายในสามสิบวัน
ข้อ ๑๘ กรณีสุนัขหรือแมวสูญหายหรือเมื่อพบตัว เจ้าของต้องแจ้งให้กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลศรีสุนทรทราบทันที
ข้อ ๑๙ ให้เจ้าของสุนัขและแมว ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) นาสุนั ขและแมว ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกั นโรคพิษสุนัขบ้าครั้งแรกเมื่อมีอายุ ๒ – ๔
เดือน หรือครั้งต่อๆ ไปตามที่กาหนดในใบรับรองหรือในทุกๆ ปี และต้องติดเครื่องหมายประจาตัวพร้อมเก็บ
ใบรับรองการฉีดวัคซีนด้วย
(๒) หากสั ต ว์มี อ าการของโรคพิ ษ สุ นั ขบ้ า ให้ แ จ้ง ต่ อสั ตวแพทย์แ ละกองสาธารณสุ ขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลศรีสุนทร ภายใน ๒๔ ชั่วโมง
(๓) เลี้ยงสุนัขและแมว เฉพาะภายในบริเวณบ้านตามทะเบียนบ้านที่กาหนดไว้ในทะเบียน
(๔) ทาหน้าที่เลี้ยงดู ให้อาหารและน้าเพื่อการดารงชีพ โดยเป็นปกติของสุนัขและแมว
(๕) รับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสุนัขและแมว และถือว่าเป็นหน้าที่ต้องพาไปพบ
สัตวแพทย์เพื่อการทาการตรวจรักษาเมื่อสัตว์มีอาการเจ็บป่วย

-๔(๖) เลี้ยงดูให้สุนัขและแมว มีพื้นที่ที่เหมาะสม ไม่คับแคบหรือสกปรกเกิดผลเสียต่อสุขภาพ
(๗) รับผิดชอบเฝ้าระวังไม่ให้เกิดมลภาวะทางกลิ่นและเสียงที่อาจรบกวนตลอดถึงเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของผู้อื่น
(๘) ไม่นาสุนัขและแมว ไปเลี้ยงในที่หรือทางสาธารณะหรือที่บุคคลอื่นโดยปราศจากความ
ยินยอม
(๙) เมื่อไม่ประสงค์จะเลี้ยงสุนัขและแมวต่อไป จะต้องมอบสุนัขและแมว ให้ผู้อื่นที่ยินยอม
ด้วยความเต็มใจ พร้อมบัตรประจาตัวสุนัขและแมว ให้แก่ผู้อื่น และเจ้าของใหม่ต้องแจ้งต่อกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลศรีสุนทร ภายในสามสิบวัน หรือหากไม่สามารถหาเจ้าของใหม่เป็นผู้เลี้ยงสุนัขและ
แมวได้ ประสงค์จะมอบให้สถานที่สงเคราะห์เลี้ยงสัตว์เป็นผู้ดูแล ให้เสียค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูให้กับสถานที่
สงเคราะห์สัตว์หรือหากไม่สามารถดาเนินการใดได้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๒๐ กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่จับและควบคุมสุนัขและแมว ที่มีเจ้าของในที่สาธารณะและ
เจ้าของไม่ติดต่อรับคืน ภายในสิบห้าวัน ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตาบลศรีสุนทร ที่จะดาเนินการต่อไป
ตามความเหมาะสม โดยเจ้าของจะต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าปรับตามอัตราสูงสุดที่กฎหมายกาหนด
ข้อ ๒๑ การนาสุนัขและแมว ออกนอกสถานที่เลี้ยง เจ้าของต้องพกพาบัตรประจาตัวสุนัข
และแมวตลอดเวลาและสามารถแสดงบัตรเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ
ข้อ ๒๒ กรณีเจ้าหน้าที่พบสุนัขและแมว ในที่สาธารณะโดยปราศจากการควบคุม เจ้ าหน้าที่
สามารถจับและควบคุมสุนัขและแมว ไว้เพื่อดาเนินการตามเทศบัญญัตินี้
ข้อ ๒๓ การนาสุนัขและแมว ออกนอกสถานที่เลี้ยง เจ้าของต้องมีเครื่องควบคุมที่แข็งแรง
สามารถหยุดยั้งมิให้ ทาร้ายผู้อื่น ที่ไม่ใช่เจ้าของ หรือทาความเสียหายให้เกิดกับสิ่ งของที่เป็นสาธารณะหรือ
ทรัพย์สินอื่นใด หรือบุคคลใดและต้องรับผิดชอบไม่ให้ถ่ายมูลในพื้นที่สาธารณะหรือสถานที่ส่วนบุคคล
ข้อ ๒๔ สุนัขควบคุมพิเศษ จะต้องทาบันทึกทะเบียนประวัติเป็นการเฉพาะ เมื่อนาออกนอก
สถานที่เลี้ยงจะต้องจัดให้สุนัขสวมใส่อุปกรณ์ครอบปากและผูกสายลากจูงที่แข็งแรงและจับสาย ลากจูงห่าง
จากตัวไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตรตลอดเวลา และห้ามบุคคลที่มีอายุต่ากว่า ๑๕ ปี หรือเกินกว่า ๖๕ ปี นาสุนัข
ควบคุมพิเศษออกนอกสถานที่เลี้ยง หากเกิดเหตุใดๆ เจ้าของจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ข้อ ๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ มีโทษดังต่อไปนี้
(๑) ฝ่าฝืนไม่นาสุนัขและแมว ไปทาทะเบียน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
(๒) ฝ่าฝืนไม่นาสุนัขและแมว ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
๑,๐๐๐ บาท
(๓) ผู้ใดมีเครื่องหมายปลอมแปลงการฉีดวัคซีน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
(๔) ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวกในการจับสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของในที่สาธารณะ
หรือการทาลายสุนัขและแมวที่เป็นโรค ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
(๕) ผู้ใดฝ่าฝืนตามความข้อ ๒๔ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

-๕ข้ อ ๒๖ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามเทศบั ญ ญั ติ นี้ ต้ อ งระวางโทษตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
บทลงโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ข้อ ๒๗ ให้นายกเทศมนตรีตาบลศรีสุนทร รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายวรวุฒิ ทรงยศ)
นายกเทศมนตรีตาบลศรีสุนทร
(นายจาเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

