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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน. 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 

พ.ศ.๒๕๖๓ 

   

 

หลักการ 

  ให้มขี้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 

 

เหตุผล 

  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวให้เหมาะสมกับสภาพการของพ้ืนที่ในชุมชน   
จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสุนัข และแมวเพ่ือประโยชน์ในการรักษา สภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือ
โรคระบาดที่เกิดจากสุนัข และแมว สมควรก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว จึงตรา
ข้อบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 

พ.ศ.๒๕๖๓ 
   

  โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนต าบล
ดงลาน  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  และนายอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จึงตรา
ข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๓” 

  ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี ้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  ตั ้งแต่เมื ่อได้
ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน แล้วเจ็ดวัน  

ข้อ ๓ ในกรณีที่มขี้อบัญญัติอ่ืนที่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติฉบับนี้ ให้ใช้ข้อบัญญัติฉบับนี้แทน 

  ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 

  “การเลี้ยงสุนัข และแมว” หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัข และแมว                     
ให้เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในสถานที่เลี้ยงสัตว์   

  “การปล่อยสุนัข และแมว” หมายความว่า การเลี้ยงสุนัข และแมวในลักษณะที่มีการปล่อย  
ให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสุนัข และแมว 

  “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืน                    
ที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแนวอาณาเขตที่ ดินซึ่งใช้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ที่มี
พ้ืนที่ติดกันเป็นพ้ืนที่เดียว 

  “เจ้าของสุนัข และแมว” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองสุนัข และแมว 
ทั้งนีใ้ห้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสุนัข และแมวด้วย 

  “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้รักษาการ
ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 



-๒- 

                  ข้อ ๖ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน
ในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข และแมว ให้พ้ืนที่ในเขตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดงลาน  ดังต่อไปนี้ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 

  ๖.๑ ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวโดยเด็ดขาด  
   ๖.๑.๑ ในที่หรือทางสาธารณะ  
   ๖.๑.๒ วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ หรือ ในที่อ่ืนใดที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด
โดยเด็ดขาด 

  ๖.๒ ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวเกินจ านวนที่ก าหนด  
   ๖.๒.๑ ในเขตพ้ืนที่ต าบลดงลาน เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข  ไมเ่กินจ านวน   
๒ ตัว ต่อครัวเรือน 
   ๖.๒.๒ ในเขตพ้ืนที่ต าบลดงลาน  เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยแมว  ไมเ่กินจ านวน   
๒ ตัว ต่อครัวเรือน  
                                ๖.๒.๓ ในเขตพ้ืนที่ต าบลดงลาน  เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยแมว และสุนัข ไมเ่กิน
จ านวน ๒ ตัว ต่อครัวเรือน  ยกเว้นสถานรับเลี้ยงสุนัขและแมวจรจัดเอกชน  หรือการเลี้ยงเพ่ือการค้า 
  กรณีท่ีต้องการเลี้ยงเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด  ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ๖.๓ การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวต้องด าเนินการ ดังนี้ 
   ๖.๓.๑ การข้ึนทะเบียนสุนัข  และแมว 
    (๑) ให้เจ้าของสุนัข และแมวด าเนินการขึ้นทะเบียนสุนัข และแมวทุกตัว                  
ที่อยู่ในครอบครองต่อองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  และรับบัตรประจ าตัวสุนัข และแมวหรือสัญลักษณ์                  
หรือวิธีการก าหนดระบุตัวตนของสุนัขและแมวอ่ืนใด  ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน ก าหนด 
    (๒) หากเจ้าของสุนัข และแมวต้องการมอบสุนัข และแมว หรือเปลี่ยนแปลง 
ความเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอื่น ต้องแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนต าบล ดงลาน ภายใน ๕  วัน นับแต่วันที่มอบ
สุนัขและแมวหรือมีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ เพ่ือด าเนินการแก้ไขบัตรประจ าตัวสุนัข และแมว หรือ
สัญลักษณ ์หรือวิธีการก าหนดระบุตัวตนของสุนัขและแมวอ่ืนใด 
    (๓) ในกรณีที่มีสุนัข และแมวเกิดใหม่ ให้เจ้าของสุนัข และแมวด าเนินการ
ขึ้นทะเบียนภายใน ๗ วัน และต้องจัดการใหสุ้นัข และแมวนั้นได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า  
    (๔) กรณีที่เจ้าของน าสุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครองย้ายออกนอกเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  โดยถาวร หรือสุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครองตาย เจ้าของสุนัข และแมว             
ต้องด าเนินการแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน  ทราบภายใน ๑ วัน นับแต่มีการย้ายสุนัข และแมว 
ออกนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโดยถาวร หรือวันที่สุนัขและแมวตาย 
    



-๓- 
 
                             ๖.๓.๒ การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
    (๑) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องจัดการให้สุนัข และแมวทุกตัวได้รับการ                     
ฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์  
โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกต้องด าเนินการเมื่อสุนัข และแมวนั้นมีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือน                    
และต้องจัดการใหไ้ด้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไป ตามระยะเวลาที่ก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 
    (๒) หากเจ้าของสุนัข และแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัข และแมว                 
ในครอบครองมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้กักสุนัข และแมวไว้ และแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 
ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง  เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมโรค  
    (๓) ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ตามประกาศเขต
ก าหนดโรคระบาดชั่วคราว ให้เจ้าของสุนัข และแมวท าการควบคุมสุนัข และแมวไว้ ณ สถานที่เลี้ยง สัตว์ 
จนกว่าจะสิ้นระยะเวลาตามประกาศ 
   ๖.๓.๓ การควบคุมด้านสุขลักษณะ   
    (๑) เจ้าของสุนัข และแมวต้องจัดสถานที่เลี้ยงสุนัข และแมวให้เหมาะสม
และดูแลสถานที่เลี้ยงให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
    (๒) เจ้าของสุนัข และแมวต้องควบคุมดูแลสุนัข และแมว มิให้ก่อเหตุ
เดือดร้อนร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง  และประชาชนโดยทั่วไป 
   ๖.๓.๔ การควบคุมเม่ือน าสุนัข และแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์   
    (๑) เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข ให้เจ้าของสุนัข และแมวพกบัตร หรือติดเครื่องหมายประจ าตัวสุนัข และแมว และต้องมีการ
ควบคุมดูแลมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น 
    (๒) เจ้าของสุนัขและแมวต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิดจากสุนัข 
และแมว ในสถานที่หรือทางสาธารณะ หรือสถานที่อ่ืนใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที 

  ข้อ ๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  ปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ผู้ที่เคยเลี้ยงมาก่อนให้อนุโลม 

                   ข้อ ๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ  ท าหน้าที่เปรียบเทียบปรับตาม  ข้อ ๗ 

หากเจ้าของสัตว์ไม่ยอมเสียค่าปรับ  ให้มีอ านาจในการแจ้งความด าเนินคดีต่อฝ่ายปกครองและเจ้าพนักงาน
ต ารวจ  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   

                    ข้อ ๙  เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ  มีอ านาจควบคุม  กักขังสุนัขและแมว  
ไว้ชั่วคราว  จนกว่าจะมีเจ้าของสัตว์มารับไปดูแล 



  บทเฉพาะกาล หากการกระท าความผิดก่อนที่จะออกข้อบัญญัตินี้ให้ถือว่าไม่ขัดต่อ  กฎ  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  จนกว่าวันที่ประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ 

    

    

 

      ประกาศ ณ วันที่………………....... 
 
 

        (ลงชื่อ) ……….……………………… 
                          (นายอุทัยเทพ พรรคพล) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน 

 
 

เห็นชอบ 
 

(ลงชื่อ) ………………………………… 
          
 
           นายอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

 
 


