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หลักการ 

 ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
 

เหตุผล 

 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวให้เหมาะสมกับสภาพการของพ้ืนที่ในชุมชน    
จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสุนัขและแมว เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนและสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้าหรือ  
โรคระบาดที่เกิดจากสุนัขและแมว สมควรก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว จึงตรา
ข้อบัญญัตินี้ 
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---------------------------------------- 
 

โดยที่เป็นการสมควรให้มขี้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน

ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งกระเต็น โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็นและนายอ าเภอหนองกี่ จึงตรา
ข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๓” 
 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น นับแต่วันถัดจาก
วันที่ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็นแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัติ
นี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน  

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์ไว้ในครอบครอง การดูแลเอาใจใส่ บ ารุงรักษา หรือ

การให้อาหารเป็นอาจิณ เพ่ือให้สัตว์นั้นเจริญเติบโตหรือมีชีวิตอยู่ได้ และให้หมายความรวมถึงการเลี้ยง          
ในลักษณะที่เป็นการค้าหรือเลี้ยงเพื่อการอื่นใด 

“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยง
สัตว์โดยปราศจากการควบคุม รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว์ 

“เจ้าของสุนัขและหรือแมว” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองสุนัขและหรือแมว 
ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัย และผู้ควบคุมสุนัขและหรือแมวด้วย 

“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า บ้าน ที่พักอาศัย คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่
ในลักษณะอ่ืนที่มีการควบคุมของเจ้าของสัตว์ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแนวอาณาเขตที่ดินซึ่งใช้ประกอบการ
เลี้ยงสัตว์ที่มีพ้ืนที่ติดกันเป็นพ้ืนที่เดียว 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ข้อ ๕ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมกับการด ารงชีพของ

ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัขและแมวโดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้า   
และโรคอ่ืน ๆ ที่สามารถติดต่อสู่คนได้จากสุนัขและแมว ให้พ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็นเป็น
เขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  
   
 
 



-๒- 
 
  ข้อ ๖ ให้เจ้าของสุนัขและหรือแมวด าเนินการขอขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สุนัขหรือแมวนั้นเกิดหรือ 
อยู่ในความครอบครองดูแล 

ทั้งนี้ หากสุนัขและหรือแมว แล้วแต่กรณี ได้ตาย สูญหาย หรือมีเหตุอ่ืนใดที่ท าให้สุนัขและ
หรือแมวนั้นไม่ได้อยู่ในความครอบครองของตนอีกต่อไป หรือเจ้าของหรือผู้ครอบครองสุนัขและหรือแมวนั้น
ประสงค์จะสละการครอบครองสุนัขและหรือแมว ให้ผู้นั้นแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมอบหมายทราบเป็นหนังสือ พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับสุนัขและหรือแมวนั้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รู้หรือควรจะรู้ถึงเหตุนั้น เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควร 

ข้อ ๗ เจ้าของหรือผู้ครอบครองต้องน าสุนัขและหรือแมวที่มีอายุระหว่าง ๒ – ๔ เดือน         
ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครั้งแรก และต้องน าไปฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามที่ก าหนดในใบรับรอง        
การฉีดวัคซีน ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับ ๑๐๐ บาท 

ต้องน าสุนัขและหรือแมวที่อยู่ในความครอบครองหรือดูแลของตนไปพบสัตวแพทย์หรือ     
ปศุสัตว์ เพ่ือรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยาคุมก าเนิด ผ่าตัดท าหมัน หรืออ่ืนใด แล้วแต่กรณี ตามสถานที่       
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด หรือสถานที่อ่ืนใดตามท่ีสัตวแพทย์หรือปศุสัตว์กับเจ้าของหรือ            ผู้
ครอบครองได้ตกลงกันเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายอ่ืน และต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  ข้อ ๘ ในการเลี้ยงสุนัขและหรือแมว ให้เจ้าของสุนัขและหรือแมวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  (๑) จัดสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้เหมาะแก่การด ารงชีวิตอยู่ของสุนัขและหรือแมว โดยมีขนาด
เพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสุนัขและหรือแมว มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบาย
น้ าและการก าจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกสุขลักษณะ 
  (๒) ควบคุมไม่ให้สุนัขและหรือแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม 
  (๓) ควบคุมดูแลสุนัขและหรือแมวไม่ให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น ก่อให้เกิดเสียงดัง
ติดต่อกันเป็นเวลานาน เป็นต้น 
  (๔) รักษาความสะอาดสถานที่เลี้ยงสุนัขและหรือแมวอย่างสม่ าเสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูล        ให้
ถูกสุขลักษณะเป็นประจ า ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียง 
  (๕) รับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสุนัขและหรือแมว เช่น อาหาร ความสะอาด เป็นต้น      
หากเจ้าของสุนัขและหรือแมวไม่สามารถเลี้ยงดูสุนัขและหรือแมวได้เป็นการชั่วคราว จะต้องจัดให้มีผู้ดูแล     
ความเป็นอยู่ของสุนัขและหรือแมวให้เป็นปกติสุข 

(๖) เมื่อสุนัขและหรือแมวตายลง เจ้าของจะต้องก าจัดซากสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค ทั้งนี้ โดยวิธีไม่ก่อเหตุร าคาญและไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อน
ของแหล่งน้ า เว้นแต่สุนัขและหรือแมวตายเนื่องจากป่วยเป็นโรคระบาดสัตว์ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือสัตวแพทย์ของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทันที 
  (๗) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคที่เกิดจากสุนัขและแมว เพ่ือป้องกันอันตรายจาก    
โรคที่เกิดจากสุนัขและแมวสู่คน 
  (๘) ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าสุนัขและหรือแมวที่เลี้ยงเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่
สุขภาพของประชาชน ให้เจ้าของแยกกักสุนัขและหรือแมวนั้นไว้ต่างหาก แล้วแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ
และปฏิบัติตามค าแนะน าของสัตวแพทย์ เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

   



-๓- 
 
  (๙) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  ข้อ ๙ ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยสุนัขและหรือแมวในที่หรือทางสาธารณะ หรือในที่อ่ืนใดในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็นตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็นประกาศก าหนดให้เป็นเขตห้าม
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
  ข้อ ๑๐ เมื่อมีการประกาศเขตโรคระบาดสัตว์หรือประกาศเขตโรคสัตว์ชั่วคราว ให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองกักสุนัขและหรือแมวไว้ ณ สถานที่เลี้ยงสัตว์ จนกว่าจะสิ้นระยะเวลาตามที่ประกาศ 
  ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสุนัขและหรือแมวที่ไม่มีเจ้าของและให้ประกาศ  
หาเจ้าของหรือผู้ครอบครอง หากไม่มีผู้ใดมาแสดงจนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองและไม่มีผู้ใดมารับภายใน   
๗ วัน ให้มีอ านาจในการน าสุนัขและหรือแมวส่งสถานที่กักกันสัตว์ของทางราชการหรือเอกชน หรือมอบหมาย
ให้ผู้หนึ่งผู้ใดด าเนินการด้วยวิธีการอ่ืนใด แล้วแต่จะเห็นสมควร ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการป้องกันหรือควบคุม         การ
ระบาดของโรคเป็นส าคัญ 
  ข้อ ๑๒ ในกรณีที่สุนัขและหรือแมวตายโดยไม่ทราบสาเหตุหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าสุนัขและ
หรือแมวนั้นจะป่วยหรือตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคอ่ืนที่อาจติดต่อสู่คนได้ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแจ้ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่รู้หรือควรจะได้รู้เหตุ
นั้น เว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควร 
  ข้อ ๑๓ เจ้าของสุนัขและหรือแมวจะต้องแสดงหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
หรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับสุนัขและหรือแมวเมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขร้องขอ 
และต้องอ านวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขในการตรวจสอบตามอ านาจ
หน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและในข้อบัญญัตินี้ 
  ข้อ ๑๔ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอ านาจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 
  ข้อ ๑๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ข้อ ๑๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็นรักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มี
อ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่        เดือน                       พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
  
 

(นายบุญธรรม  นนตานอก)  
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระเต็น 

           
   
 
 



-๔- 
 
  เห็นชอบ   

 
 
 
      นายวิรัตน์  กลิ่นขจร 

     นายอ าเภอหนองกี ่


