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ระเบียบเทศบาลตําบลหนองขุน
วาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เป น การสมควรกํา หนดระเบียบเทศบาลตํา บลหนองขุน วาด วยการควบคุมการเลี้ย ง
หรือปลอยสุนัข อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
ซึ่งแกไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบกับขอ ๗ ขอ ๘
ขอ ๑๒ และขอ ๑๓ ของเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหนองขุน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปลอยสัตว
พ.ศ. ๒๕๕๓ นายกเทศมนตรีตําบลหนองขุน จึงกําหนดระเบียบขึ้นไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบเทศบาลตําบลหนองขุน วาดวยการควบคุมการเลี้ยง
หรือปลอยสุนัข พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดกําหนดไวแลวใน
ระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“การทําทะเบียน” หมายถึง การจดทะเบียนและการขึ้นทะเบียน
“การขึ้นทะเบียน” หมายถึง การนําเอกสารที่ทางเทศบาลตําบลหนองขุนกําหนด แจงตอเจาหนาที่
เพื่อบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐาน และทําบัตรประจําตัวสุนัขตามแบบที่ทางเทศบาลตําบลหนองขุน
กําหนด
“เจาของสุนัข” หมายถึง เจาของหรือผูครอบครองสุนัข
“สุนัขควบคุมพิเศษ” หมายถึง
(๑) สุนัขสายพันธุพิทบูลทอเรีย (Pitbull terrier) บูลเทอเรีย (Bullterier) สเตฟฟอรดเชอร
บูลเทอเรีย (Staffordshire bullterier) และสายพันธุอื่นที่เทศบาลตําบลหนองขุนประกาศกําหนด
(๒) สุนัขที่มีประวัติทํารายคนหรือพยายามทํารายคน โดยมีหลักฐานการแจงความตอเจาหนาที่
ตํารวจ
(๓) สุนัขที่มีพฤติกรรมไลทํารายคนหรือสัตว โดยปราศจากการยั่วยุ
หมวด ๑
การทําทะเบียนสุนัข
ขอ ๕ กําหนดใหสุนัขเปน สัตวที่ตองขึ้น ทะเบียน และใหเจาของสุนัขมีหนาที่นําสุนัข
ไปขึ้นทะเบียน
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ขอ ๖ ให เ จ า ของสุ นั ข นํ า สุ นั ข มาขึ้ น ทะเบี ย นได ที่ ก องสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล อ ม
เทศบาลตําบลหนองขุน
ขอ ๗ เจาของสุนัขตองขึ้นทะเบียนสุนัขภายในกําหนดหนึ่งป นับแตวันที่เทศบาลตําบล
หนองขุนประกาศ กรณีสุนัขเกิดกอนวันครบกําหนดหนึ่งปและมีอายุยังไมครบหกสิบวัน ใหผอนผัน
จนถึงสุนัขอายุครบหกสิบวัน
ขอ ๘ สุนัขที่เกิดหลังวันครบกําหนดหนึ่งป นับแตวันที่เทศบาลตําบลหนองขุนประกาศ
เจาของสุนัขตองขึ้นทะเบียนเมื่อสุนัขมีอายุไมเกินหกสิบวัน
ขอ ๙ ผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนสุนัขตองอยูในฐานะเจาบานตามทะเบียนบาน ในกรณีที่เจาของสุนัข
มิไดเปนเจาบานตองมีหนังสือยินยอมจากเจาบาน
ขอ ๑๐ การขึ้นทะเบียนสุนัขตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันจดทะเบียน
ขอ ๑๑ การขึ้นทะเบียนสุนัข เจาของสุนัขตองยื่นคําขอพรอมแนบเอกสาร ดังนี้
(๑) สําเนาบัตรประชาชน
(๒) สําเนาทะเบียนบานที่สุนัขอาศัยอยู
(๓) ในกรณีเจาของสุนัขไมไดเปน เจาของบานตองมีหนังสือยิน ยอมจากเจาบานตามแบบ
ที่ทางเทศบาลตําบลหนองขุนกําหนด พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเจาบาน
(๔) ใบรับรองที่ระบุการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบามาไมเกินหนึ่งป มีการระบุหมายเลข
การผลิตวัคซีน และลงชื่อสัตวแพทยผูฉีดพรอมเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
(๕) หนังสือรับรองการผาตัดทําหมันโดยสัตวแพทยผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย ที่ไดรับ
อนุญาต (ถามี)
(๖) หนังสือมอบอํานาจในกรณีเจาของสุนัขไมไดมาดําเนินการเอง
ขอ ๑๒ แบบคํ า ขอขึ้ น ทะเบี ย นสุ นั ข และบั ต รประจํ า ตั ว สุ นั ข ให เ ป น ไปตามแบบ
ที่ทางเทศบาลตําบลหนองขุ น กําหนด บัตรประจําตัว สุนัขมีอายุสองป เวน แต บัตรประจําตัวสุนั ข
ที่ทําหมัน แลวให มีอายุสี่ป เจา ของสุนัข ตองตอ บัตรประจําตัวสุ นัขภายในสามสิ บวัน นั บ แตวัน ที่
บัตรประจําตัวสุนัขหมดอายุ
ขอ ๑๓ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการขึ้นทะเบียนสุนัข เชน การยายสถานที่
อยูของสุนัข การเปลี่ยนเจาของสุนั ข หรื อการเปลี่ย นแปลงสาระในเอกสารการขึ้น ทะเบี ยนสุนั ข
หรือบัตรประจําตัวสุนัข เปนตน เจาของสุนัขตองยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงพรอมกับหลักฐาน หรือแบบ
คําขอทั่วไปที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลหนองขุนภายในสามสิบวัน
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ขอ ๑๔ กรณีสุนัขตายตองแจงตอสํานักปลัด (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) เทศบาล
ตําบลหนองขุนไวภายในสามสิบวัน
ขอ ๑๕ กรณีสุนัขหาย ตองแจงตอกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลหนองขุน
ในทันทีที่ทราบ และเจาของสุนัขตองแจงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลหนองขุน
ทราบทันทีเมื่อพบตัว
หมวด ๒
การควบคุมการเลี้ยงสุนัข
ขอ ๑๖ เจาของสุนัขตองเลี้ยงสุนัขเฉพาะในบานตามทะเบียนบานที่ระบุไวในการขึ้นทะเบียน
ขอ ๑๗ เจาของสุนัขมีหนาที่กําจัดสิ่งปฏิกูลอันเกิดจากสุนัขในที่สาธารณะ โดยทันที
ขอ ๑๘ เจาของสุนัขมีหนาที่เลี้ยงดู ใหอาหารและน้ําเพื่อการดํารงชีวิตที่ปกติสุขของสุนัข
ขอ ๑๙ เจาของสุนัขตองรับผิดชอบตอความเปนอยูของสุนัข และถือเปนหนาที่ที่จะตองพา
สุนัขไปพบ สัตวแพทยเพื่อทําการตรวจรักษาเมื่อเจ็บปวย
ขอ ๒๐ เจาของสุนัขตองเลี้ยงดูสุนัขในพื้น ที่ที่เหมาะสม ไมคับแคบหรือสกปรกเกิน ไป
จนเปนผลเสียตอสุขภาพของสุนัข
ขอ ๒๑ เจาของสุนัขมีหนาที่ระวังและรับผิดชอบมลภาวะทางดานเสียงและกลิ่นที่รบกวนผูอื่น
รวมตลอดถึงอันตรายตอสุขภาพของผูอื่น
ขอ ๒๒ สุ นั ข ที่ เ จ า ของไม พึ ง ประสงค จ ะเลี้ ย งดู อี ก ต อ ไป เจ า ของสุ นั ข ต อ งมอบสุ นั ข
พรอมบัตรประจําตัวสุนัข ใหกับบุคคลอื่น ที่ยิน ยอมดวยความเต็ม ใจ และเจาของใหมจะตองแจงตอ
เจาหนาที่ภายในสามสิบวัน หากไมสามารถหาผูอุปการะใหมได ใหอยูในดุลยพินิจเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๒๓ กรณีเจาหนาที่ดําเนินการจับและควบคุมสุนัขที่มีเจาของในที่สาธารณะ และเจาของ
ใหมไมติดตอ รับคืน ภายในสามสิบวัน ใหสุนัขตกเปน กรรมสิทธิ์ของเทศบาลตําบลหนองขุนที่จะ
ดําเนินการตอไปตามความเหมาะสม เจาของเดิมจะถูกปรับตามอัตราสูงสุด
หมวด ๓
การนําสุนัขออกนอกสถานที่เลี้ยง
ขอ ๒๔ การนําสุนัขออกนอกสถานที่เลี้ยง เจาของสุนัขตองพกบัตรประจําตัวสุนัขตลอดเวลา
และตองแสดงบัตรเมื่อเจาหนาที่เรียกตรวจ
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ขอ ๒๕ กรณีเจาหนาที่พบสุนัขในที่สาธารณะโดยปราศจากการควบคุม เจาหนาที่สามารถ
จับและควบคุมสุนัขไว เพื่อดําเนินการตามระเบียบนี้
ขอ ๒๖ การนําสุนัขออกนอกสถานที่เลี้ยง เจาของสุนัขตองควบคุมสุนัขดวยเครื่องควบคุม
สุนัขที่แข็งแรงพอที่จะหยุดยั้งสุนัขมิใหทํารายผูอื่นที่มิใชเจาของ หรือทําความเสียหายใหเกิดกับสิ่งของ
สาธารณะหรือของบุคคลอื่นได ทันทวงที
ขอ ๒๗ สุนัขควบคุม พิเศษ จะตองมีการบัน ทึกประวัติใ นทะเบียนประวัติเปน การเฉพาะ
และมีบันทึกในบัตรประจําตัวสุนัข
ขอ ๒๘ การนําสุนัขควบคุม พิเ ศษออกนอกสถานที่เลี้ยง เจาของสุนัขจะตองจัดใหสุนัข
สวมใสอุปกรณ ครอบปาก และผูกสายลากจูงหางจากตัวสุนัขไมเกินหาสิบเซนติเมตรโดยตลอดเวลา
หามบุคคลอายุต่ํากวาสิบหาป นําสุนัขควบคุมพิเศษออกนอกสถานที่เลี้ยง
ขอ ๒๙ ผูใดฝาฝนระเบียบนี้มีโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓
บุญสง จิตรจุน
นายกเทศมนตรีตําบลหนองขุน

