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ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ. ๒๕๖3 

------------------------------------- 

 

 

หลักการ 

 

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 

 

เหตุผล 

 

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของพ้ืนที่ในชุมชนจะ
สามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสุนัข และแมวเพ่ือประโยชน์ในการรักษา สภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือ
โรคระบาดที่เกิดจากสุนัข และแมว สมควรก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว จึงตรา
ข้อบัญญัตินี้ 

 
 
 
 

  



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  

 อาศัยอ านาจตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.  ๒๕46 
ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนต าบล ช่อผกา  
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา และนายอ าเภอช านิ จึงตราข้อบัญญัติไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  เรื่อง  การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ. ๒๕๖๓  

 ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  ตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ  ๓  ในกรณีที่มีข้อบัญญัติอ่ืนที่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติฉบับนี้ให้ใช้ข้อบัญญัติฉบับนี้แทน 

 ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 

 “การเลี้ยงสุนัข และแมว” หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัข และแมวให้ เจริญ 
เติบโต และมีชีวิตอยู่ได้ ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ หรือสถานที่อ่ืนใด  

 “การปล่อยสุนัข และแมว” หมายความว่า  การปล่อยสุนัข และแมว ในลักษณะการปล่อยให้อยู่
นอกสถานที่เลี้ยง ตลอดรวมถึงการสละการครอบครองสุนัข และแมว  

 “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า  คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืนที่ใช้ใน
การควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึง แนวอาณาเขตที่ดินซึ่งใช้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ที่มีพ้ืนที่
ติดกันเป็นพ้ืนที่เดียว  

 “เจ้าของสุนัข และแมว” หมายความว่า  เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองสุนัข และแมว ตลอด
รวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัย และผู้ควบคุมสุนัข และแมว ซึ่งเจ้าของสละกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองนั้น
แล้ว 

 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรร่วมกันได้ 

ข้อ 5  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  



 ข้อ 6 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนใน
ท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข และแมว ให้พ้ืนที่ในเขตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลช่อผกาดังต่อไปนี้ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือสุนัข และแมว  

 6.1  ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว โดยเด็ดขาด 

6.๑.๑  ที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งประชาชนใช้ประโยชน์หรือสัญจรร่วมกัน 

6.๑.๒  บริเวณใกล้แหล่งน้ า ซึ่งประชาชนใช้ประโยชน์จากการอุปโภคบริโภคร่วมกัน 

6.๑.๓  สถานที่ราชการ ซึ่งอยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  

6.๑.๔  โรงเรียน หรือสถานศึกษา 

6.๑.๕  หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

  6.๑.๖  วัด  ส านักสงฆ์  ที่พักสงฆ์   โบราณสถาน   แหล่งท่องเที่ยว   สวนสาธารณะ   

 6.2   การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว ต้องด าเนินการ ดังนี้ 

  6.2.1  การข้ึนทะเบียนสุนัข และแมว 

       (1)  ให้เจ้าของสุนัข และแมวด าเนินการขึ้นทะเบียนสุนัข และแมวทุกตัวที่อยู่ใน
การครอบครองต่อองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  และรับบัตรประจ าตัวสุนัข และแมวหรือสัญลักษณ์
หรือวิธีการก าหนดระบุตัวตนของสุนัข และแมวอ่ืนใด  ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาก าหนด 

  (๒)  หากเจ้าของสุนัข และแมวต้องการมอบสุนัข และแมว หรือเปลี่ยนแปลง
ความเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอื่น ต้องแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่
มอบสุนัข และแมว หรือมีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ  เพ่ือด าเนินการแก้ไขบัตรประจ าตัวสุนัข และ
แมว หรือสัญลักษณ ์หรือวิธีการก าหนดระบุตัวตนของสุนัข และแมวอื่นใด  

  (๓)  ในกรณีที่มีสุนัข และแมวเกิดใหม่ ให้เจ้าของสุนัข และแมว ด าเนินการขึ้น
ทะเบียนภายใน  ๓๐  วัน และต้องจัดการให้สุนัข และแมวนั้นได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 

  (4)  กรณีที่เจ้าของน าสุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครอง  ย้ายออกนอกเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาโดยถาวร หรือสุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครองตาย หรือได้สูญหายไปจาก
ถิ่นที่อยู่ประจ าเป็นระยะเวลาเกินกว่า ๓๐ วัน โดยไม่ทราบข่าวคราว และไม่ปรากฏตัวว่าไปอยู่ที่ไหน เจ้าของ
สุนัข และแมวต้องด าเนินการแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาทราบภายใน  ๑๕ วัน นับแต่มีการย้าย
สุนัข และแมวออกนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโดยถาวร หรือวันที่สุนัข และแมวตาย 

  6.๒.๒ การป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  

 (๑) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องจัดการให้สุนัข และแมวทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีน
จากสัตว์แพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตว์แพทย์ หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ โดยการ
ฉีดวัคซีนครั้งแรกต้องด าเนินการเมื่อสุนัข และแมวนั้นมีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือน และต้อง
จัดการใหไ้ด้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไป  ตามระยะเวลาทีก่ าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 



  (๒) หากเจ้าของสุนัข และแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัข และแมวใน
ครอบครองมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า ให้กักสุนัข และแมวไว้ และแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา  
ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมโรค  

  (๓) ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ตามประกาศเขตก าหนด
โรคระบาดชั่วคราว ให้เจ้าของสุนัข และแมวท าการควบคุมสุนัข และแมวไว้ ณ สถานที่เลี้ยง จนกว่าจะสิ้น
ระยะเวลาตามประกาศ  

   6.๒.๓  การควบคุมด้านสุขลักษณะ 

   (๑) เจ้าของสุนัข และแมวต้องจัดสถานที่เลี้ยงสุนัข และแมวให้เหมาะสมและดูแล
สถานที่เลี้ยงให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 

   (๒) เจ้าของสุนัข และแมวต้องควบคุมดูแลสุนัข และแมวมิให้ก่อเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ หรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 

   6.๒.๔  การควบคุมเม่ือน าสุนัข และแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ 

   (๑) เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข ให้เจ้าของสุนัข และแมวพกบัตร หรือติดเครื่องหมายประจ าตัวสุนัข และแมว และต้องมีการ
ควบคุมดูแลมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น 

   (๒) เจ้าของสุนัข และแมวต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิดจากสุนัข และแมว 
ในสถานที่หรือทางสาธารณะ หรือสถานที่อ่ืนใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที  

 ข้อ  7   ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

 

 

    ประกาศ  ณ  วันที่    1    ตุลาคม   พ.ศ. 2563             

 

                          นายส ารวย  บ่อไทย 

                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 

 
 

  


