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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 

พ.ศ. .... 
**************************** 

 
หลักการ 

ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
 

เหตุผล 
   การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวให้เหมาะสมกับสภาพการของพ้ืนที่ในชุมชน              
จะสามารถปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญจากสุนัข และแมวเพ่ือประโยชน์ในการรักษา สภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน และสามารถปูองกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือ 
โรคระบาดที่เกิดจากสุนัข และแมว สมควรกําหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว จึงตรา                
เทศบัญญัตินี้ 
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(ร่าง)  
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. …. 
************************************************ 

 
 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม และผู้ว่าราชการ
จังหวัดสมุทรสงคราม จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยง หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ….” 

 ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้ใน   
ที่เปิดเผย ที่สํานักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม แล้วเจ็ดวัน 

 ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
 “ การเลี้ยงสุนัขและแมว” หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูสุนัขและแมว              

ให้เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ หรือสถานที่อ่ืนใด 

 “ การปล่อยสุนัขและแมว” หมายความว่า การเลี้ยงสุนัขและแมวในลักษณะที่มีการปล่อย     
ให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงรวมทั้งการสละการครอบครองสุนัขและแมว 

 “ สถานที่เลี้ยงสุนัขและแมว” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ใน 
ลักษณะอ่ืนที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแนวอาณาเขตที่ดินซึ่งใช้ประกอบการเลี้ยง 
สัตว์ที่มีพ้ืนที่ติดกันเป็นพ้ืนที่เดียว 

 “ เจ้าของสุนัขและแมว” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองสุนัขและแมว ทั้งนี้ให้
หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้อาหาร ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสุนัขและแมวด้วย 

 “ สุนัขควบคุมพิเศษ” หมายความว่า สุนัขที่ดุร้าย เช่น ร็อตไวเลอร์ อเมริกันพิทบูล บูลล์เทอร์
เรีย บางแก้ว ฟิล่าบราซิเลียโร อเมริกันบูลลี่ หรือสุนัขที่ถูกฝึกให้ดุ หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น กําหนดและให้
หมายความรวมถึงสุนัขที่มีประวัติทําร้ายคนหรือพยายามทํารา้ยคน 

 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน 
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

 “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระ ปัสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่ง 
โสโครก หรือมีกลิ่นเหม็น 
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 “หน่วยรับจดทะเบียนสัตว์เลี้ยง” หมายความว่า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม หรือสถานที่ใดท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 

 "ราชการส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

 ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มี
อํานาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

 ข้อ ๕ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ ของประชาชน
ในท้องถิ่นหรือเพ่ือปูองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัขและแมว ให้พ้ืนที่ในเขตอํานาจของ เทศบาลเมือง
สมุทรสงคราม เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 

หมวด ๒ 

การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 

 ข้อ 6 ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวโดยเด็ดขาด ดังนี้  
 6.1.1 สถานที่ราชการ 
 6.1.2 ศาสนสถาน 
 6.1.3 ตลาด 
 6.1.4 สวนสาธารณะ 
 ข้อ 7 ให้พ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ทั้งหมดเป็นเขตที่การเลี้ยงสุนัขและแมวหรือ 

ปล่อยสุนัขและแมวต้องอยู่ภายใต้เทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว สําหรับจํานวนสุนัข
และแมวที่จะเลี้ยง ขึ้นอยู่กับขนาดของพ้ืนที่ที่จะให้สุนัขและแมวอยู่อาศัย และเจ้าของสัตว์สามารถเลี้ยงและ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
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หมวดที่ 3 

การจดทะเบียนสุนัขและแมว 
 ข้อ 8 ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ เจ้าของสุนัขและแมวมีหน้าที่ 

ต้องนําสุนัขและแมว หรือใบรับรองการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างใดอย่างหนึ่ง ไปยื่นคําขอจดทะเบียน
สุนัขและแมว เพ่ือจัดทําบัตรประจําตัวสุนัขและแมว ณ หน่วยรับจดทะเบียนสัตว์เลี้ยง 

 เพ่ือความสะดวกในการจดทะเบียนสุนัขและแมวตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจ 
ประกาศกําหนดช่วงวัน เวลา และสถานที่ในการรับจดทะเบียนสุนัขและแมว ได้ตามท่ีเห็นสมควร 

 เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขตรวจสอบคําขอแล้วพบว่าถูกต้อง ให้ออกบัตรประจําตัวสุนัขและ
แมว ให้กับเจ้าของสุนัขและแมว 

 เมื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว หากมีสุนัขและแมวเกิดใหม่เจ้าของสุนัขและแมวต้องยื่นคํา
ขอจดทะเบียนสุนัขและแมว ภายใน ๙๐ วัน 

 คําขอจดทะเบียนสุนัขและแมวบัตรประจําตัวสุนัขและแมว ให้เป็นไปตามแบบที่ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกําหนด 

 ข้อ 9 ให้เจ้าของสุนัขและแมว แจ้งต่อหน่วยรับจดทะเบียนสัตว์เลี้ยง ในกรณีต่อไปนี้ 
 (๑) เมื่อมีการย้ายที่อยู่ของสุนัขและแมว แจ้งภายใน 30 วัน เพ่ือแก้ไขข้อมูล 

 (๒) เมื่อบัตรประจําตัวสุนัขและแมว สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ แจ้งภายใน 
30 วัน 

 (๓) ในกรณีที่สุนัขที่ไม่ใช่สุนัขควบคุมพิเศษทําร้ายคนหรือพยายามทําร้ายคน แจ้งภายใน 30 
วัน เพ่ือเปลี่ยนสาระสําคัญของบัตรประจําตัวสุนัข 

 ในกรณีที่สุนัขและแมวทําร้ายคน ให้เจ้าของสุนัขและแมว แจ้งต่อหน่วยงานรับจดทะเบียน สัตว์
เลี้ยง โดยไม่ชักช้า 

 (4) ในกรณีที่สุนัขและแมวตาย แจ้งภายใน 30 วัน             
 (5) ในกรณีสุนัขและแมวหาย แจ้งภายใน 7 วันนับแต่วันที่ทราบและหากเจ้าของสุนัขและแมว

พบสุนัขและแมวที่หายแล้ว ต้องแจ้งให้ หน่วยงานรับจดทะเบียนสัตว์เลี้ยง ทราบภายใน 7 วัน 

 (6) หากเจ้าของสุนัขและแมวไม่ประสงค์เลี้ยงสุนัขและแมวอีกต่อไปต้องมอบสุนัขและแมว 
พร้อมบัตรประจําตัวสุนัขและแมวให้กับบุคคลอ่ืน และให้เจ้าของใหม่แจ้งต่อหน่วยงานรับจดทะเบียน สัตว์เลี้ยง                    
ภายใน 7 วัน นับแต่วันรับมอบสุนัขและแมว 
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หมวดที่ ๔ 

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

 ข้อ ๑0 การปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้ดําเนินการดังนี้ 
 (1) เจ้าของสุนัขและแมว ต้องจัดการให้สุนัขและแมวทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์ 

หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบําบัดโรคสัตว์ โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรก 
เมื่อสุนัขและแมวนั้นมีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือน และได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตาม 
ระยะเวลาที่กําหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 

 (๒) หากเจ้าของสุนัขและแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัขและแมวในครอบครองมีอาการ 
ของโรคพิษสุนัขบ้าให้กักสุนัขและแมว ให้แจ้งต่อเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง เพ่ือประโยชน์ 
ในการควบคุมโรค 

 (๓) ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ตามประกาศเขตกําหนดโรคระบาด 
ชั่วคราว ให้เจ้าของสุนัขและแมวทําการควบคุมสุนัขและแมวไว้ ณ สถานที่เลี้ยง จนกว่าจะสิ้นระยะเวลาตาม
ประกาศ 

หมวดที่ ๕ 

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 

 ข้อ ๑1 ในการเลี้ยงสุนัขและแมว เจ้าของสุนัขและแมวต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (๑) จัดสถานที่เลี้ยงตามความเหมาะสมของสุนัขและแมว โดยมีขนาดเพียงพอแก่การ ดํารงชีวิต

ของสุนัขและแมว มีแสงสว่างเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ําและกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ 

 กรณีเป็นสุนัขควบคุมพิเศษจะต้องเลี้ยงในสถานที่  หรือกรงที่สุนัขไม่สามารถเข้าถึง 
บุคคลภายนอก และมีปูายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 

 (๒) ควบคุมสุนัขและแมวมิให้ออกนอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม 

 (๓) ควบคุมดูแลสุนัขไม่ให้ก่อเหตุเดือดร้อนรําคาญ เช่น ก่อให้เกิดเสียงดังติดต่อกันเป็น 
เวลานานๆ เป็นต้น 

 (๔) รักษาสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมวให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็น 
ประจําไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

 (๕) ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสุนัขและแมว เช่นเรื่องอาหาร ความสะอาด และอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องห้ามเลี้ยงในลักษณะทรมาน ถ้าเจ้าของสุนัขและแมวไม่สามารถเลี้ยงสุนัขและแมวได้ชั่วคราว ต้องจัดให้
ผู้อื่นเลี้ยงแทน 
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 (๖) เมื่อสุนัขและแมวตาย เจ้าของสุนัขและแมวต้องกําจัดซากสุนัขและแมวให้ถูกสุขลักษณะ 
เพ่ือปูองกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์นําโรค ทั้งนี้โดยวิธีไม่ก่อเหตุรําคาญ และไม่เป็นเหตุให้เกิด 
การปนเปื้อนของแหล่งน้ํา 

 (๗) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสุนัขและแมว เพ่ือปูองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิด 
จากสุนัขและแมวมาสู่คน 

 (8) ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่า สุนัขและแมวที่เลี้ยงเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ 
ของประชาชน ให้เจ้าของสุนัขและแมวแยกกักสุนัขและแมวไว้ต่างหาก และแจ้งให้หน่วยงานรับจดทะเบียน สัตว์
เลี้ยง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม หรือสถานที่อ่ืนใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
กําหนด และต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของสัตวแพทย์หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 (9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ 12 ห้ามมิให้ผู้ใดเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวในที่หรือทางสาธารณะ หรือในสถานที่ของ 

ผู้อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอม 
 ข้อ 13 เจ้าของสุนัขและแมวมีหน้าที่ต้องกําจัดสิ่งปฏิกูลอันเกิดจากสุนัขและแมวในที่หรือ ทาง

สาธารณะ หรือในที่อ่ืนใดในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามโดยทันที 
หมวดที่ 6 

การน าสุนัขและแมวออกนอกสถานที่เลี้ยง 

 ข้อ ๑4 ผู้ใดนําสุนัขและแมวออกนอกสถานที่เลี้ยง ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 (1) พกบัตรประจําตัวสุนัขและแมว ต้องแสดงบัตรประจําตัวสุนัขและแมว เมื่อเจ้าพนักงาน 

ท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเรียกตรวจ 
 (๒) ผูกสายจูงที่แข็งแรงและต้องจับสายจูงตลอดเวลา ในกรณีสุนัขที่มีพฤติกรรมดุร้าย หรือ 

สายพันธุ์อ่ืนที่มีประวัติทําร้ายคน ต้องใส่อุปกรณ์ครอบปากและจับสายจูงห่างจากตัวสุนัขไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร 
ตลอดเวลา 

 ความใน (๒) มิให้ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (1) ขณะที่สุนัขอยู่ระหว่างการประกวด การแสดง หรือประกอบกิจกรรมอ่ืนในทํานอง เดียวกัน 

แต่ทั้งนี้ผู้จัดงานต้องมีมาตรการในการปูองกันไม่ให้สุนัขทําร้ายคน 
 (๒) ขณะที่สุนัขอยู่ระหว่างการฝึกหัด ผู้ฝึกต้องมีมาตรการในการปูองกันไม่ให้สุนัขทําร้ายคน 
 (๓) ขณะที่สุนัขอยู่ในกรง ที่ขัง หรือเครื่องควบคุมอ่ืนใดที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะปูองกัน 

ไม่ให้สุนัขเข้าถึงผู้อื่น 
 ข้อ ๑5 ห้ามบุคคลอายุต่ํากว่า ๑๘ ปี หรือเกินกว่า 50 ปี นําสุนัขควบคุมพิเศษออกนอก 

สถานที่เลี้ยง เว้นแต่จะอยู่ในกรง ที่ขัง หรือเครื่องควบคุมอ่ืนใด ที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะปูองกันสุนัขมิให้
เข้าถึงผู้อื่น 
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ส่วนที่ ๒ 
หมวดที่ ๗ 

   อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุขและบทก าหนดโทษ 

 ข้อ 16 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ใน
เขตอํานาจของเทศบาลเมืองบางกรวย ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

 ข้อ 17 ในกรณีที่ปรากฏว่าสุนัขและแมว ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
พบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการ ตามท่ี
เห็นสมควรได้ 

 ข้อ 18 เจ้าของสุนัขและแมว ต้องอํานวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานสาธารณสุขในการ 
ตรวจสอบตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ข้อ 19 เจ้าของสุนัขและแมวต้องแสดงข้อมูล หลักฐานต่างๆ เกี่ยวกับสุนัขและแมว เมื่ อเจ้า
พนักงานสาธารณสุขร้องขอสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

 ข้อ 20 ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขและแมว เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ร้องเรียน และเจ้าของสุนัขและแมวต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน 
สาธารณสุข หรือคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 ข้อ 21 ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนด 
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

บทเฉพาะกาล 

 ข้อ ๒2 เจ้าของสุนัขและแมว ที่เลี้ยงสุนัขและแมวไว้ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ต้อง
จดทะเบียนสุนัขและแมวให้แล้วเสร็จภายในกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 

 ประกาศ ณ วันที่.............................. 
 
      (ลงชื่อ) ……………………………………… 
       (............................................) 
          นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม 
 เห็นชอบ 
(ลงชื่อ)………………………………….. 
         (.......................................) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  
  
  


