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ประกอบ ข้อบัญญัติ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
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หลักการ 
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 

 
 
 
 
 

เหตุผล 
เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน และ

ป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์มาสู่คน การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ให้เหมาะสมกับ
สภาพการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ในชุมชนนั้น สามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสัตว์ และ
ป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์มาสู่คนได้ สมควรก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ 
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ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 

     

  โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยความ
เห็นชอบของ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง และนายอ าเภอวาปีปทุม จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563” 

  ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ ที่ส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง แล้วเจ็ดวัน 

ข้อ 3 ในข้อบัญญัตินี้ 
“การเลี้ยง” หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัข แมว ให้เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ใน

สถานที่เลี้ยง 
“การปล่อย” หมายความว่า การเลี้ยงสุนัข แมว ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยง

สัตว์  
“สถานที่เลี้ยง” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืนที่ใช้ในการ

ควบคุมสุนัข แมว ที่เลี้ยง และให้หมายความรวมถึงแนวอาณาเขตท่ีดิน ซึ่งผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองสุนัข แมว 
ใช้ประกอบในการเลี้ยงที่มีพ้ืนที่ติดกันเป็นพ้ืนที่เดียว 

“เจ้าของ” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครอง สุนัข แมว นั้น และให้
หมายความรวมถึง ผู้ที่ให้การเลี้ยงดู ให้ที่อยู่อาศัย และควบคุม สุนัข แมว ด้วย 

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่งตั้งให้

ปฏิบัติงานตามข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ 4 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม กับการด ารงชีพของประชาชน 
ในท้องถิ่น หรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัขหรือแมว ให้พ้ืนที่ในเขตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแสง เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  

การปล่อยสุนัข แมว ในเขตพ้ืนที่ควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสุนัข แมว ตามวรรคหนึ่ง สุนัขแมว 
ที่ปล่อยนั้น จะต้องอยู่ลักษณะที่เจ้าของสุนัข แมว สามารถควบคุมสุนัข แมว นั้นไดอ้ย่างดี 

 
 



3 
 

ข้อ 5 การเลี้ยงสุนัข แมว ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
5.1 ให้เจ้าของ สุนัข แมว ด าเนินการขึ้นทะเบียน สุนัข แมว ของตน ต่อเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นและรับบัตรประจ าตัวสุนัข แมว หรือสัญลักษณ์ หรือวิธีการอ่ืนใด ตามแบบท่ี เจ้าพนักงานท้องถิ่น ก าหนด 
5.2 หากเจ้าของสุนัข แมว ต้องการมอบสุนัข แมว หรือเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ

ให้แก่บุคคลอื่น ต้องแจ้งต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ส่งมอบสุนัข แมว หรือ      
มีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ เพื่อด าเนินการแก้ไขบัตรประจ าตัวสุนัข แมวหรือสัญลักษณ์ หรือวิธีกรก าหนด
ระบุตัวตนของสุนัข และแมวอื่นใด 

5.3 ในกรณีที่มีสุนัข แมว เกิดใหม่ ให้เจ้าของ สุนัข แมว ด าเนินการขึ้นทะเบียนต่อ      
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน 15 วัน  

5.4 กรณีที่เจ้าของจะน าสุนัข แมว ย้ายออกนอกเขตพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองแสง โดยถาวร ให้เจ้าของสุนัข แมว แจ้งต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ทราบก่อน  

5.5 กรณีที่ สุนัข แมว ของเจ้าของผู้ใดตาย ให้เจ้าของสุนัข แมว แจ้งต่อ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ สุนัข แมว ตาย 

ข้อ 6 การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ให้ด าเนินการดังนี้ 
6.1 เจ้าของสุนัข แมว ต้องจัดการให้สุนัข แมว ทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์ หรือ

ผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์  โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรก         
ต้องด าเนินการเมื่อสุนัข แมวนั้น มีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไป แต่ไม่เกินสี่เดือน และต้องจัดการให้ได้รับการฉีด
วัคซีนครั้งต่อไป ตามระยะเวลาที่ก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 

6.2 หากเจ้าของสุนัข แมว พบเห็นอาการหรือสงสัยว่า สุนัข แมว ที่ในครอบครองมีอาการ
ของโรคพิษสุนัขบ้า ให้กักสุนัข แมว นั้นไว้ และแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน 24 ชั่วโมง เพ่ือประโยชน์ใน
การควบคุมโรค 

6.3 ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ ตามประกาศเขตก าหนดโรคระบาด
ชั่วคราว ให้เจ้าของสุนัข แมว ท าการควบคุมสุนัข แมว ไว้ ณ สถานที่เลี้ยง จนกว่าจะสิ้นระยะเวลาตามประกาศ 

ข้อ 7 การควบคุมด้านสุขลักษณะให้ด าเนินการดังนี้ 
7.1 เจ้าของสุนัข แมว ต้องจัดสถานที่เลี้ยงสุนัข แมว ให้เหมาะสมและดูแลสถานที่เลี้ยง      

ให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
7.2 เจ้าของสุนัข แมว ต้องควบคุมดูแลสุนัข แมว ไม่ให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อผู้อยู่อาศัย

ใกล้เคียงหรือไม่ใหก้่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่น หรือไม่ให้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้อื่น 

ข้อ 8 การปล่อย สุนัข แมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ ให้ด าเนินการดังนี้ 
8.1 เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบให้เจ้าของสุนัข แมว แสดงบัตรหรือติดเครื่องหมาย

ประจ าตัวสุนัข แมว เมื่อเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข เรียกหรือขอตรวจสอบความเป็นเจ้าของ 
8.2 เจ้าของสุนัข แมว ต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิดจากสุนัข แมว ของตนที่เกิดขึ้น

ในสถานทีห่รือทาง สาธารณประโยชน์ หรือสถานที่อ่ืนใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที  

ข้อ  9 ผู้ ใดฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบั ติ ตามข้อบัญญั ตินี้  ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญั ติ              
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ข้อ 10 ให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ ณ วันที่   31   เดือน     สิงหาคม        พ.ศ.  2563       . 

 
 
   
 

                                                                           (นายอนุชิต  โพธิมาตย์) 
                                                           รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
                                                                 ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง 

 
 

 


