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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 
พ.ศ. 2563 

 
หลักการ 

 
  ให้มีข้อบญัญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรอืปล่อยสุนัข และแมว 

เหตุผล 
 

   การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว ให้เหมาะสมกับสภาพการของพื้นที่ในชุมชนจะสามารถ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสุนัข และแมว เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่
เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากเช้ือโรคที่เกิดจากพิษสุนัขบ้า หรือโรค
ระบาดที่เกิดจากสุนัข และแมว สมควรก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว จึงตราข้อบัญญัติน้ี 
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( ร่าง ) 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 
พ.ศ. 2563 

 
 
   โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบญัญัติว่าด้วยควบคุมการเลี้ยงหรือปลอ่ยสุนัข และแมว  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2546 ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสูง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงและนายอ าเภอหนองกี่ จึง
ตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้   
  ข้อ ๑ ข้อบัญญัติน้ีเรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2563”  
  ข้อ ๒ ข้อบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
  ข้อ 3 ในกรณีที่มีข้อบัญญัติอื่นที่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติฉบับนี้ ให้ใช้ข้อบัญญัติฉบับนี้แทน  
   ข้อ 4 ในข้อบัญญัติน้ี  
  “การเลี้ยงสุนัข และแมว” หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัข และแมวให้เจริญเติบโตและมี
ชีวิตอยู่ได้ในสถานที่เลี้ยงสัตว์  
  “การปล่อยสุนัข และแมว” หมายความว่า การเลี้ยงสุนัข และแมวในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอก
สถานที่เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสุนัข และแมว  
  “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอื่นที่ใช้ในการ 
ควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแนวอาณาเขตที่ดินซึ่งใช้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ที่มีพื้นที่ติดกันเป็น
พื้นที่เดียว  
  “เจ้าของสุนัข และแมว” หมายความว่า เจ้าของ ผู้ครอบครองสุนัข และแมว ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงผู้
เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสุนัข และแมวด้วย  
  “ราชการส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
  “เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
   ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ี 
  ข้อ 6 เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถ่ิน 
หรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเช้ือโรคที่เกิดจากสุนัข และแมว ให้พื้นที่ในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง
ดังต่อไปนี้ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  
    6.1 ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวโดยเด็ดขาด    
         6.๑.๑ บริเวณสถานที่ราชการในความดูแลขององค์การบริการส่วนต าบลโคกสูง เช่น ที่
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว อย่าง
เด็ดขาด   
         6.1.2 บริ เวณสถานที่ราชการในความดูแลของส่วนราชการอื่น เช่น โรงเรียน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกสูง เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว อย่างเด็ดขาด   
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    6.2 ให้พื้นที่ต่อไปนีเ้ป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวเกินจ านวนทีก่ าหนด ดังนี้   
         ๒.๑) บ้านเรือน เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข เกินจ านวน 10 ตัว ต่อครัวเรือน   
     2.2) บ้านเรือน เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปลอ่ยแมว เกินจ านวน 10 ตัว ต่อครัวเรือน  
   กรณีที่ต้องการเลี้ยงเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
    6.3 การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวต้องด าเนินการ ดังนี ้
    6.3.1 การข้ึนทะเบียนสุนัข และแมว 
     (1) ให้เจ้าของสุนัข และแมวด าเนินการข้ึนทะเบียนสุนัข และแมวทุกตัวที่อยู่ใน
ความครอบครองต่อองค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสงู และรบับัตรประจ าตัวสุนัข และแมวหรอืสญัลักษณ์หรือ
วิธีการก าหนดระบุตัวตนของสุนัขและแมวอื่นใด ตามแบบทีอ่งค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสงูก าหนด 
     (2) หากเจ้าของสุนัข และแมวต้องการมอบสุนัข และแมว หรือเปลี่ยนแปลง
ความเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอื่น ต้องแจ้งต่อองค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสงู ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่มอบสุนัข
และแมวหรือมีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ เพื่อด าเนินการแก้ไขบัตรประจ าตัวสุนัขและแมว หรือสัญลักษณ์ 
หรือวิธีการก าหนดระบุตัวตนของสุนัขและแมวอื่นใด 
     (3) ในกรณีที่มีสุนัข และแมวเกิดใหม่ ให้เจ้าของสุนัข และแมวด าเนินการข้ึน
ทะเบียนภายใน 30 วัน และต้องจัดการให้สุนัข และแมวนั้นได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 
     (4) กรณีที่เจ้าของน าสุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครองย้ายออกนอกเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง โดยถาวร หรือสุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครองตาย เจ้าของสุนัข และแมวต้อง
ด าเนินการแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ทราบภายใน 15 วัน นับแต่มีการย้ายสุนัขและแมว ออกนอก
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลโดยถาวร หรือวันที่สุนัขและแมวตาย 
    6.3.2 การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
     (1) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องจัดการให้สุนัข และแมวทุกตัวได้รับการฉีด
วัคซีนจากสัตวแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ โดยการ
ฉีดวัคซีนครั้งแรกต้องด าเนินการเมื่อสุนัข และแมวนั้นมีอายุตั้งแต่สองเดือนข้ึนไปแต่ไม่เกินสี่เดือนและต้องจัดการ
ให้ได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไป ตามระยะเวลาที่ก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 
     (2) หากเจ้าของสุนัข และแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัข และแมวใน
ครอบครองมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้กักสุนัข และแมวไว้ และแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงภายใน
ยี่สิบสี่ช่ัวโมง เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค  
     (3) ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตามประกาศเขต
ก าหนดโรคระบาดช่ัวคราว ให้เจ้าของสุนัข และแมวท าการควบคุมสุนัข และแมวไว้ ณ สถานที่เลี้ยงสัตว์จนกว่าจะ
สิ้นระยะเวลาตามประกาศ 
    6.3.3 การควบคุมด้านสุขลักษณะ 
     (1) เจ้าของสุนัข และแมวต้องจัดสถานที่เลี้ยงสุนัข และแมวให้เหมาะสมและ
ดูแลสถานที่เลี้ยงให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
     (2) เจ้าของสุนัข และแมวต้องควบคุมดูแลสุนัข และแมว มิให้ก่อเหตุเดือดร้อน
ร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
    6.3.4 การควบคุมเมื่อน าสุนัข และแมวออกจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
     (1) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข ให้เจ้าของสุนัข และแมวพกบัตร หรือติดเครื่องหมายประจ าตัวสุนัข และแมว และต้องมีการ
ควบคุมดูแลมิให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น 
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    (2) เจ้าของสุนัขและแมวต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิดจากสุนัขและ
แมว ในสถานที่หรือทางสาธารณะ หรือสถานที่อื่นใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที 
  ข้อ 7 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

       ประกาศ ณ วันที่ 
  
        (ลงช่ือ)  
          (………………………………….......)  
               นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลโคกสงู 
 
  เห็นชอบ 
 
(ลงช่ือ) 
        (………………………………………)  
              นายอ าเภอหนองกี่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


