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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางกระทึก
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว
พ.ศ.๒๕๕๒
……………………………………………

โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางกระทึก วาดวย การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปลอยสัตว
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๒๙ แหง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
เทศบาลตําบลบางกระทึก โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลบางกระทึก และโดยไดรับอนุมัติ
ของผูวาราชการจังหวัดนครปฐม จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางกระทึก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลบางกระทึก นับแตวันที่ไดประกาศไวโดย
เปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลตําบลบางกระทึกแลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ นับแตวันที่เทศบัญญัตนิ ี้มีผลบังคับใช ใหยกเลิกขอบัญญัติ องคการบริหารสวนตําบล
บางกระทึก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว พ.ศ. ๒๕๔๘
บรรดาขอบัญญัติ กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวกอนเทศบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัติเทศบาลนี้ ใหใชเทศบัญญัติฉบับนี้แทน
ขอ ๔ เทศบัญญัตินี้ไมใชบังคับแก
(๑) การเลี้ยงหรือปลอยสัตวของทางราชการ
(๒) การปลอยสัตวเพื่อการกุศลตามประเพณี
ขอ ๕ ในเทศบัญญัตินี้
“การเลี้ยงสัตว” หมายความวา การมีสัตวไวในครอบครองและดูแลเอาใจใสบํารุง ตลอดจนให
อาหารเปนอาจิณ และรวมถึงการรับเลี้ยงไวชั่วคราว
“การปลอยสัตว” หมายความวา การสละการครอบครองสัตว หรือปลอยสัตวใหอยูนอกสถานที่
เลี้ยงสัตว โดยปราศจากการควบคุม

๒
“เจาของสัตว” หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวนั้นๆ ดวย หรือใหที่พักพิงแกสัตวนั้นๆ หรือให
อาหารแกสัตวนั้นๆ ในบริเวณที่หรือทางสาธารณะ
“สถานที่เลี้ยงสัตว” หมายความวา คอกสัตว กรงสัตว ที่ขังสัตว หรือที่เลี้ยงสัตว
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน และประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได เชน สถานที่ราชการ สวนสาธารณะ ตลาดสด โรงพยาบาล โรงเรียน
ถนนสาธารณะตลอดจนทางน้ําสาธารณะ เปนตน
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลบางกระทึก
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติหนาทีต่ าม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“สัตวควบคุมพิเศษ”หมายความวา
(๑) สุนัขสายพันธุที่ดุรา ย เชน พิทบูลเทอเรีย บูลเทอเรีย สแตฟฟอรดเชอบูลเทอเรีย
รอทไวเลอร และฟลาบราซิลเรียโร และสายพันธุอนื่ ที่เทศบาลตําบลบางกระทึกประกาศ / กําหนด
(๒) สุนัขที่มีประวัติทํารายคน หรือพยายามทํารายคนหรือสัตว โดยปราศจากการยั่วยุ และมี
หลักฐานการแจงความตอเจาหนาทีต่ ํารวจ

หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๖ ใหเขตเทศบาลตําบลบางกระทึก เปนเขตควบคุมการเลี้ยงสัตวหรือปลอยสัตว และใหสตั ว
ดังตอไปนี้ เปนสัตวที่ตองมีการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว ในเขตเทศบาลตําบลบางกระทึก
๖.๑ โค
๖.๒ แพะ
๖.๓ แกะ
๖.๔ ไก
๖.๕ เปด
๖.๖ หาน
๖.๗ นก
๖.๘ สุนัข
๖.๙ แมว
๖.๑๐ ชาง
๖.๑๑ มา
๖.๑๒ ลา ฬอ
๖.๑๓ กระบือ
๖.๑๔ สุกร
๖.๑๕ กวาง
๖.๑๖ ลิง

๓
๖.๑๗ จระเข
๖.๑๘ ปลาปรันยา
๖.๑๙ งู
๖.๒๐ สัตวมีพิษและสัตวดรุ าย
๖.๒๑ สัตวอื่นๆ ตามที่เจาพนักงานทองถิน่ กําหนด
ขอ ๗ หามมิใหผูใด
๗.๑ เลี้ยงหรือปลอยสัตวที่ตองควบคุมตามขอ ๖ ภายในที่หรือทางสาธารณะ หรือในที่อื่น
ใดในเขตเทศบาลตําบลบางกระทึกโดยเด็ดขาด
๗.๒ ปลอยใหสัตวปลอยมูลบนที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลบางกระทึก และ
มิไดขจัดมูลดังกลาวใหหมดไป
ขอ ๘ ในสถานที่เอกชนภายในเขตเทศบาลตําบลบางกระทึก อนุญาตใหเลี้ยงสัตวที่ตองควบคุมตาม
ขอ ๖.๑ -๖.๙ ไดโดยไมตองขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ตามจํานวนที่กําหนดดังตอไปนี้
๘.๑ โค แพะ หรือ แกะ
• พื้นที่ ตั้งแต ๕๐ ตารางวาแตไมเกิน ๑๐๐ ตารางวา เลี้ยงไดจํานวนรวมกัน ทุก
ประเภทไมเกิน ๒ ตัว
• พื้นที่ เกินกวา ๑๐๐ ตารางวาขึ้นไป เลี้ยงไดจํานวนรวมกันทุกประเภทไมเกิน ๑๐
ตัว
๘.๒ ไก เปด หาน หรือ นก
• พื้นที่ ไมเกิน ๕๐ ตารางวา เลี้ยงไดจํานวนรวมกันทุกประเภทไมเกิน ๕ ตัว
• พื้นที่ ตั้งแต ๕๐ ตารางวาแตไมเกิน ๑๐๐ ตารางวา เลี้ยงไดจํานวนรวมกัน
ทุกประเภทไมเกิน ๑๕ ตัว
• พื้นที่ เกินกวา ๑๐๐ ตารางวาขึ้นไป เลี้ยงไดจาํ นวนรวมกันทุกประเภทไมเกิน ๒๐
ตัว
๘.๓ สุนัข หรือ แมว
• พื้นที่ ไมเกิน ๒๐ ตารางวา เลี้ยงไดจํานวนรวมกันทุกประเภทไมเกิน ๒ ตัว
• พื้นที่ ตั้งแต ๒๐ ตารางวา แตไมเกิน ๕๐ ตารางวา เลี้ยงไดจํานวนรวมกัน
ทุกประเภทไมเกิน ๒ ตัว
• พื้นที่ ตั้งแต ๕๐ ตารางวาขึ้นไป เลี้ยงไดจํานวนรวมกันทุกประเภทไมเกิน
๓ ตัว
ขอ ๙ ในสถานที่เอกชนภายในเขตเทศบาลตําบลบางกระทึก ผูใดประสงคที่จะเลี้ยงหรือปลอยสัตว
ซึ่งตองควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพตอเจา
พนักงานทองถิ่น พรอมหลักฐานตางๆ ตามที่เทศบาลตําบลบางกระทึกกําหนด
ขอ ๑๐ การขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ใหเปนไปตาม
เทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางกระทึก เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๒ โดยอนุโลม

๔
หมวด ๒
การควบคุมการเลี้ยง
ขอ ๑๑ เจาของสัตวจะตองควบคุมดูแลสัตวของตน มิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญแกผูอื่น
ขอ ๑๒ นอกจากเลี้ยงสัตวตามปกติวิสัยแลว เจาของสัตวจะตองปฏิบัติ ดังตอไปนี้
๑๒.๑ จัดใหมีสถานที่เลี้ยงสัตวที่มั่นคงแข็งแรง ตามความเหมาะสมแกประเภทและชนิด
ของสัตว และมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว
มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ
มีระบบการระบายน้ําและสิ่งโสโครก/สิ่งปฏิกูล ที่ถูกสุขลักษณะ
๑๒.๒ รักษาสถานที่เลี้ยงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ
๑๒.๓ กําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ
๑๒.๔ จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว
๑๒.๕ ใหเลี้ยงสัตวภายในสถานที่ของตน
๑๒.๖ ควบคุมสัตวเลี้ยงมิใหกอเหตุเดือดรอนรําคาญ เชน กอใหเกิดเสียงดังติดตอกันเปน
ระยะเวลานานๆ เปนตน
๑๒.๗ ควบคุมสัตวเลี้ยง มิใหออกนอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม และหาก
สัตวเลี้ยงมีการถายสิ่งปฏิกูลในที่หรือทางสาธารณะ หรือในที่อื่นใดในเขตเทศบาลตําบลบางกระทึก ให
เจาของสัตวมีหนาที่กําจัดสิ่งปฏิกูลจากสัตวเลี้ยงโดยทันที

หมวด ๓
การนําสุนัขออกนอกสถานที่เลี้ยง
๑๒.๘ กรณีการนําสัตวเลี้ยงประเภทสุนัข ออกนอกสถานที่เลี้ยง ตองปฏิบัติดังนี้ ใหผูก
สายลากจูงสุนัขที่แข็งแรง และจับสายลากจูงตลอดเวลา และในกรณีที่เปนสุนัขควบคุมพิเศษตองใสอุปกรณ
ครอบปากและจับสายลากจูง หางจากตัวสุนัขไมเกิน ๕๐ เซนติเมตรตลอดเวลา
ความ ๑๒.๘ มิใหใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ขณะที่สุนขั อยูในระหวางประกวด การแสดง หรือการประกอบกิจกรรมอื่นใดใน
ทํานองเดียวกัน แตผูจดั งานจะตองมีมาตรการในการปองกันสุนัขมิใหทํารายคน
(๒) ขณะที่สุนัขอยูในการฝกหัด แตผูฝกจะตองมีมาตรการในการปองกันสุนัขมิใหทําราย
คน
(๓) ขณะที่สุนัขอยูในกรง ที่ขัง หรือเครื่องควบคุมอื่นใดที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะ
ปองกันมิใหสนุ ัขเขาถึงบุคคลภายนอก
๑๒.๙ หามบุคคลอายุต่ํากวาสิบหาป หรือเกินกวาหกสิบหาป นําสุนขั ควบคุมพิเศษออก
นอกสถานที่เลี้ยง เวนแตจะอยูในกรง ทีข่ ัง หรือเครื่องควบคุมอื่นใดที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะปองกันมิ
ใหสุนัขเขาถึงบุคคลภายนอก

๕
หมวด ๔
การจดทะเบียนสุนัข
๑๒.๑๐ ใหสุนขั เปนสัตวที่ตอ งจดทะเบียน
และใหเจาของสุนัขมีหนาที่นาํ สุนัขไปแจง
จดทะเบียน ในกรณีที่เจาของสุนัขมิไดเปนเจาบานตามทะเบียนบานตองมีหนังสือยินยอมจากเจาบาน
๑๒.๑๑ ใหเจาของสุนัขนําสุนัข หรือใบรับรองแลวแตกรณีไปจดทะเบียน ณ สถานที่ที่
กําหนดไวตามขอ ๑๒.๑๒ ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน นับแตวันที่สุนัขเกิดหรือภายใน สามสิบวันนับแตวันที่
นําสุนัขมาเลี้ยงในเขตเทศบาลตําบลบางกระทึกดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอนื่ ไปทําการแทนก็ได
๑๒.๑๒ การจดทะเบียนสุนขั ที่งานสัตวแพทย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาล
ตําบลบางกระทึก โดยใหนาํ ใบรับรองมาแสดงโดยไมตองนําสุนัขมาดวย
การจดทะเบียนสุนัขที่หนวยงานหรือสถานที่อื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดจะนํา
สุนัขหรือใบรับรองอยางหนึ่งอยางใดมาจดทะเบียนก็ได
แบบใบรับรองและคําขอจดทะเบียนสุนัข ใหเปนไปตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
๑๒.๑๓ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบความสมบูรณของคําขอจดทะเบียนสุนขั แลว
ปรากฏวาหลักฐานถูกตองใหออกบัตรประจําตัวสุนัขตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
ใหบตั รประจําตัวสุนัขมีอายุสามป กรณีบตั รประจําตัวสุนัขหมดอายุ เจาของสุนัขตองตอ
บัตรประจําตัวสุนัขภายในสามสิบวัน นับแตวันที่บตั รประจําตัวสุนัขหมดอายุ
๑๒.๑๔ การจดทะเบียนสุนขั เจาของสุนขั ตองยื่นคําขอพรอมแนบเอกสารดังนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๒) สําเนาทะเบียนบานที่สนุ ัขอาศัยอยู
(๓) ในกรณีเจาของสุนัขไมไดเปนเจาบานตามทะเบียนบาน ตองมีหนังสือยินยอมพรอม
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเจาบาน
(๔) ใบรับรองที่ระบุการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบามาไมเกินป
(๕) หนังสือมอบอํานาจในกรณีเจาของสุนัขไมไดมาดําเนินการเอง
๑๒.๑๕ ในกรณีดังตอไปนี้ ใหเจาของสุนัขดําเนินการแจงตองานสัตวแพทย กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลบางกระทึกภายในสามสิบวัน
(๑) เมื่อมีการยายที่อยูของสุนัข
(๒) เมื่อบัตรประจําตัวสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญเพื่อทําบัตรประจําตัว
สุนัขใหม
(๓) ในกรณีทสี่ ุนัขไมใชสุนัขควบคุมพิเศษทําลายคนหรือพยายามทําลายคน เพื่อเปลี่ยน
สาระสําคัญของบัตรประจําตัวสุนัข
๑๒.๑๖ ในกรณีที่สุนัขตายเจาของสุนัขตองแจงตองานสัตวแพทย กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลบางกระทึก หรือสถานที่อื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดภายในสามสิบ
วันนับแตวันทีส่ ุนัขตาย
๑๒.๑๗ ในกรณีที่สุนัขหาย เจาของสุนัขตองแจงตองานสัตวแพทย กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลบางกระทึก หรือสถานที่อื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดภายในสามสิบ

๖

๑๒.๑๘ การแจงตามขอ ๑๒.๑๕ ขอ๑๒.๑๖และขอ๑๒.๑๗ เจาของสุนัขอาจแจงไปรษณีย
ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนีต้ ามหลักเกณฑที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด

หมวด ๕
การควบคุม
ขอ๑๓ใหผูเลี้ยง/เจาของสัตว ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเฉพาะมาตรา ๑๔ หามมิใหผูใด
(๑)ปลอยสัตว นําสัตว หรือจูงสัตว ไปตามถนน หรือเขาไปใน บริเวณที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นไดกําหนด / ประกาศหามไว
(๒)ปลอยใหสัตวถายมูลบนถนน และมิไดขจัดมูลดังกลาวใหหมดไป ความในวรรคหนึ่งมิ
ใหใชบังคับแกผูไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหนําขบวนสัตวหรือฝูงสัตว หรือจูงสัตวไปตามถนน
และไดเสียคาธรรมเนียมรักษาความสะอาดตามขอกําหนดของทองถิ่น
ขอ ๑๔ ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยวา สัตวที่เลี้ยงนั้นเปนโรคอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ของ
ประชาชน/บุคคลทั่วไป ใหเจาของสัตวแยกกักสัตวนั้นไวตางหาก และแจงใหงานสัตวแพทย กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลบางกระทึกทราบ และตองปฏิบัติตามคําแนะนําของพนักงานเจาหนาที่หรือ
เจาพนักงานสาธารณสุข หรือ คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น อีกทั้งตองปฏิบัติตามคําแนะนําของสัตวแพทยหรือ
ปศุสัตวทองถิ่นนั้นๆที่รับผิดชอบ
ขอ ๑๕ กรณีเจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในที่หรือทางสาธารณะ ในเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสัตว โดย
ไมปรากฏเจาของ อันเปนการฝาฝนเทศบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจกักสัตวดังกลาวเปนเวลา
อยางนอย ๓๐ วัน เมื่อพนกําหนดยังไมมีผูใดแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพื่อรับสัตวคืน ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจดําเนินการกับสัตวนั้นไดตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๑๖ ในระหวางการจับสัตวที่ไมปรากฏเจาของตามขอ ๑๔ หากเกิดอุบัติเหตุ และสัตวไดรับอันตราย
ใดๆ ก็ตาม เทศบาลตําบลบางกระทึกและพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งกระทําตามอํานาจหนาที่ ไมตองรับผิดชอบ
ใดๆทั้งสิ้น
ขอ ๑๗ ในกรณีที่มีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง พนักงานเจาหนาที่จะตองไมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ผูรองเรียน และเจาของสัตวตองปฏิบัติตามคําแนะนําของพนักงานเจาหนาที่ คําสั่ง ของเจาพนักงานทองถิ่น
หรือเจาพนักงานสาธารณสุข
ข อ ๑๘ผู ใ ดฝ า ฝ น เทศบั ญ ญั ติ นี้ ใ นข อ หนึ่ ง ข อ ใด
มี ค วามผิ ด และต อ งระวางโทษตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๑๙ ใหนายกเทศมนตรีตําบลบางกระทึก มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

๗
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๐ เจาของสุนัขที่เลี้ยงไวกอนวันที่เทศบัญญัตินี้ มีผลบังคับใช ตองจดทะเบียนใหแลวเสร็จ
ภายในกําหนดหนึ่งป นับแตเทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ลงชื่อ
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