
 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้า 
เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว   

พ.ศ. ............ 
 

หลักการ 
ให้มีข้อบัญญัติ  ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว   
 

เหตุผล 
เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนใน

ท้องถ่ิน หรือเพื่อปูองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัขและแมวในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้า ซึ่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กระท าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้า 

เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
พ.ศ. .......... 

-------------------------------- 
 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้า  ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสุนัขและแมว 
 อาศัยอ านาจตามมาตรา  7   แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล                  
พ.ศ.  2537  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่ ๕)                 
พ.ศ. 25๔๖  ประกอบมาตรา 29  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสะบ้า  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้า และนายอ าเภอนาโยง จึงตรา
ข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ    ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้า เรื่อง การควบคุม              
การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ......” 
 ข้อ 2  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้า  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา  
 ข้อ 3  บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และค าสั่ งอ่ืนใดขององค์การบริหารส่วนต าบล                
โคกสะบ้า  ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ 4  ในข้อบัญญัตินี้ 
  “สุนัขและแมวควบคุมพิเศษ”  หมายถึง 

(1) สุนัขและแมว ที่มีประวัติท าร้ายคนหรือพยายามท าร้ายคน โดยมีหลักฐานการ 
ร้องทุกข์กล่าวโทษ 

(2) สุนัขและแมว ที่มีพฤติกรรมไล่ท าร้ายคนหรือสัตว์ โดยปราศจากการยั่วยุ 
  “การเลี้ยงสุนัขและแมว”  หมายความว่า  การมีสุนัขและแมวไว้ในครอบครองและดูแล                   
เอาใจใส่บ ารุงรักษาตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 
  “การปล่อยสุนัขและแมว”  หมายความว่า  การสละการครอบครองสุนัขและแมวให้อยู่นอก
สถานที่เลี้ยงโดยปราศจาการควบคุม 
  “เจ้าของสุนัขและแมว”  หมายความว่า  เจ้าของกรรมสิทธิ์ และให้หมายความรวมถึงผู้
ครอบครองสุนัขและแมว หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแล ไม่ว่าจะได้รับมอบหมายจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ หรือผู้
ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้ดูแล หรือผู้ให้อาหารสุนัขและแมวเป็นอาจิณด้วย 
  “สถานที่เลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  บริเวณที่อยู่ประจ าของสุนัขและแมวซึ่งอยู่ในความ
คุ้มครองดูแลของเจ้าของสุนัขและแมว 
  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถ่ิน”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้า 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญัตินี้ 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี          
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
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  “การจดทะเบียนสุนัขและแมว”  หมายความว่า  การน าเอกสารหลักฐานไปแจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่  
  “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระหรือปัสสาวะของสุนัขและแมว รวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่ง
โสโครก หรือมีกลิ่นเหม็นอันเกิดจากสุนัขและแมว 
 ข้อ 5  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้ารักษาการตามข้อบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออก 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 

 ข้อ 6  เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน              
ในท้องถิ่นหรือเพื่อปูองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัขและแมว  จึงให้เขตองค์การบริหารส่วนต าบล            
โคกสะบ้าเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  

ข้อ 7  ห้ามมิให้ผู้ใดเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวในที่หรือทางสาธารณะหรือในที่อ่ืนใดที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสะบ้าประกาศก าหนดโดยเด็ดขาด 

 

หมวด 2 
การจดทะเบียนสุนัขและแมว 

 

ข้อ 8 ให้เจ้าของสุนัขและแมวด าเนินการขอจดทะเบียนสุนัขและแมวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ที่
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้าประกาศก าหนด ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สุนัขและแมวเกิด หรือภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่น าสุนัขและแมวมาเลี้ยงในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้า พร้อมเอกสารหลักฐาน 
ดังต่อไปนี้ 

( ) บัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าของสุนัขและแมว 
(2) ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงที่ใช้เป็นสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมว 

  (3) หนังสือยินยอมให้ใช้เป็นสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมว ในกรณีที่เจ้าของสุนัขและแมวไม่ใช่
เจ้าของบ้านที่ใช้เป็นสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมว 
  (4) เอกสารที่แสดงว่ามีการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้ามาแล้วไม่เกินหนึ่งปี (ถ้ามี) 
  (5) เอกสารที่แสดงว่ามีการผ่าตัดท าหมันโดยสัตวแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ (ถ้ามี) 
  (6) หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
 ข้อ 9  แบบค าขอจดทะเบียนสุนัขและแมว  แบบบัตรประจ าตัวสุนัขและแมว และแบบพิมพ์อ่ืน ๆ ให้
เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้าประกาศก าหนด 
 ข้อ  0  ในกรณีต่อไปนี้ เจ้าของสุนัขและแมว ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวัน นับแต่
วันที่รู้ถึงเหตุนั้น 

(1) เมื่อมีการย้ายที่อยู่ของสุนัขและแมว 
(2) เมื่อบัตรประจ าตัวสุนัขและแมวสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ 

 ข้อ     ในกรณีต่อไปนี้ เจ้าของสุนัขและแมวต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามวันนับแต่วันที่รู้
ถึงเหตุนั้น 

 



-3- 

(1) เมื่อมีกรณีที่สุนัขและแมวท าร้ายคน หรือเมื่อสุนัขและแมวมีพฤติกรรมดุร้าย 
(2) เมื่อสุนัขและแมวตาย 
(3) เมื่อสุนัขและแมวหาย 

 

หมวด 3 
การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว 

 

 ข้อ  2  ในการเลี้ยงสุนัขและแมว ให้เจ้าของสุนัขและแมวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
(1) จัดสถานที่เลี้ยงให้เหมาะสมแก่การด ารงชีวิตอยู่ของสุนัขและแมว มีแสงสว่าง การระบาย 

อากาศ การระบายน้ า และการก าจัดสิ่งปฏิกูล อย่างถูกสุขลักษณะ 
(2) ควบคุมไม่ให้สุนัขและแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม 
(3) ควบคุมไม่ให้สุนัขและแมวก่อเหตุร าคาญ เช่น ก่อให้เกิดเสียงดังติดต่อกันเป็นเวลานาน 
(4) รักษาสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมวให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 

เป็นประจ า ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 
(5) รับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสุนัขและแมว เช่น เรื่องอาหาร ความสะอาด เป็นต้น                  

ถ้าเจ้าของสุนัขและแมว ไม่สามารถเลี้ยงสุนัขและแมวได้เป็นการชั่วคราว จะต้องจัดให้มีผู้ดูแลความเป็นอยู่ของ
สุนัขและแมวให้เป็นปกติสุข 

(6) เมื่อสุนัขและแมวตาย เจ้าของสุนัขและแมวจะต้องก าจัดซากสุนัขและแมวให้ถูก 
สุขลักษณะเพื่อปูองกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค ทั้งนี้โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญ และไม่เป็น
เหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ า 

(7) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสุนัขและแมว เพื่อปูองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิด 
จากสุนัขและแมวสู่คน 

(8) ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าสุนัขและแมวที่เลี้ยงเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพ 
ของประชาชน ให้เจ้าของสุนัขและแมวแยกกักสุนัขและแมวนั้นไว้ต่างหากแล้วแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบและ
ปฏิบัติตามค าแนะน าของสัตวแพทย์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  (9) แสดงบัตรประจ าตัวสุนัขและแมว หรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับสุนัขและแมว เมื่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ร้องขอ และอ านวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบตามอ านาจหน้าที่            ที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและข้อบัญญัตินี้ 
  ( 0) ปฏิบัติการอ่ืนตามค าแนะน าของพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือ             
เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 ข้อ  3  เจ้าของสุนัขและแมว มีหน้าที่ก าจัดสิ่งปฏิกูลอันเกิดจากสุนัขและแมว ในที่หรือทางสาธารณะ 
หรือในที่อื่นใดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้าโดยทันที 
 ข้อ  4  หากเจ้าของสุนัขและแมวไม่ประสงค์จะเลี้ยงสุนัขและแมวอีกต่อไป ต้องมอบสุนัขและแมว
พร้อมบัตรประจ าตัวสุนัขและแมวให้บุคคลอ่ืนเป็นเจ้าของสุนัขและแมวแทน และเจ้าของใหม่จะต้องแจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับมอบสุนัขและแมว 
 ข้อ  5  ผู้ใดครอบครองสุนัขและแมวควบคุมพิเศษ  ให้จัดท าปูาย  สัญลักษณ์  ที่แสดงให้รู้ได้ว่ามี    
การเลี้ยงสุนัขและแมวควบคุมพิเศษ  โดยต้องแสดงไว้ให้สามารถเห็นได้ชัดเจน 
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หมวด 4 
การน าสุนัขและแมวออกนอกสถานที่เลี้ยง 

 

 ข้อ  6  ให้ผู้น าสุนัขและแมวไปในที่หรือทางสาธารณะ ปฏิบัติดังนี้ 
(1) น าบัตรประจ าตัวสุนัขและแมว ติดตัวไปด้วย และแสดงบัตรประจ าตัวสุนัขและแมว               

เมื่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าที่เรียกตรวจ 
(2) ควบคุมสุนัขและแมวด้วยเครื่องควบคุม หรือผูกสายลากจูงสุนัขและแมวที่มีความแข็งแรง 

เพียงพอ เช่น ใส่อุปกรณ์ครอบปากสุนัขและแมว จับสายลากจูงสุนัขและแมวห่างจากตัวสุนัขและแมวไม่เกิน  ห้า
สิบเซนติเมตร เพื่อสามารถหยุดยั้งสุนัขและแมวไม่ให้ท าร้ายผู้อ่ืนหรือก่อให้เกิดความเสียหายกับสิ่งของสาธารณะ
หรือของบุคคลอื่นได้ทันท่วงที 
  ความใน (2) ไม่ให้ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ขณะที่สุนัขและแมว อยู่ในระหว่างการประกวด การแสดง หรือการประกอบกิจการอ่ืนใด 
ในท านองเดียวกัน โดยผู้จัดงานมีมาตรการปูองกันไม่ให้สุนัขและแมวท าร้ายคน 
  (2) ขณะที่สุนัขและแมว อยู่ในการฝึกหัด โดยผู้ฝึกมีมาตรการปูองกันไม่ให้สุนัขและแมว             
ท าร้ายคน 
  (3) ขณะที่สุนัขและแมว อยู่ในกรง ที่ขัง หรือเครื่องควบคุมอ่ืนใด ที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะ
ปูองกันไม่ให้สุนัขและแมวเข้าถึงบุคคลภายนอก 
 ข้อ  7  สุนัขและแมวควบคุมพิเศษ จะต้องมีการบันทึกที่เลี้ยง เจ้าของจะต้องจัดให้สุนัขและแมว           
สวมใส่อุปกรณ์ครอบปาก และผูกสายลากจูงที่แข็งแรง และต้องจับสายลากจูงห่างจากตัวสุนัขและแมวไม่เกินห้า
สิบเซนติ เมตรโดยตลอดเวลาห้ามบุคคลอายุต่ ากว่า  5 ปี  น าสุนัข และแมวควบคุมพิเศษออกนอก                
สถานที่เลี้ยง 
 

หมวด 5 
อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 

 ข้อ  8  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่พบสุนัขและแมวในที่หรือทางสาธารณะ หรือในเขตห้ามเลี้ยง หรือ
ปล่อยสุนัขและแมวอันเป็นการฝุาฝืนข้อบัญญัตินี้โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่กักสุนัขและแมว
ดังกล่าวไว้ และด าเนินการตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 
 ข้อ  9  เมื่อมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขและแมว พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องไม่เปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ร้องเรียน และเจ้าของสุนัขและแมวต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของพนักงานเจ้าหน้าที่  ค าสั่ง                    
เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

 
หมวด 6 

บทก าหนดโทษ 
 

 ข้อ 20 ภายใต้ข้อบัญญัตินี้ ผู้ใดฝุาฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  ,000 บาท 
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บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ 2   ในระหว่างที่ยังไม่ได้ออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นตามข้อบัญญัตินี้ให้
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
 ข้อ 22  การจดทะเบียนสุนัขและแมว การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมวและการน าสุนัขและแมวออก
นอกสถานที่เลี้ยง ซึ่งมีอยู่ก่อนข้อบัญญัตินี้หรือตามที่บัญญัติไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ภายหลัง 
จากข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับแล้ว 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่…………………………………………….             
 
          (ลงชื่อ) 

          (นายสมโชค  เชยชื่นจิตร) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะบ้า 
 
 
             เห็นชอบ 

(ลงชื่อ) 

 (....................................................) 
          นายอ าเภอนาโยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


