
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



สรุปสาระส าคัญของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. .......... 

 
1. ชื่อกฎหมาย  
    ชื่อกฎหมาย คือ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. .......... 

2. หลักการและเหตุผล 
    การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัขและแมวให้เหมาะกับสภาพของพ้ืนที่ในชุมชน              
จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสุนัขและแมว เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากพิษ
สุนัขบ้า หรือโรคระบาดที่เกิดจากสุนัขและแมว จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ เพ่ือควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สุนัขและแมว 

3. วันบังคับใช้ 
    ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

4. ผู้รักษาการตามกฎหมาย 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ 

5. บทนิยาม/ความหมาย 
     “การเลี้ยงสัตว์สุนัข และแมว” หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัข และแมวให้
เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ หรือสถานที่อ่ืนใด 
    “การปล่อยสุนัข และแมว” หมายความว่า การเลี้ยงสุนัข และแมวในลักษณะที่มีการปล่อยให้
อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสุนัข และแมว 
    “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืนที่ใช้
ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแนวอาณาเขตที่ดินซึ่งใช้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ที่มีพ้ืนที่
ติดกันเป็นพ้ืนที่เดียว 
    “เจ้าของสัตว์” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์  ผู้ครอบครองสุนัข และแมว ทั้ งนี้                  
ให้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสุนัข และแมวด้วย 
    “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร  
 
 
งานกฎหมายและคด ี
ส านักปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
(นายพิพัฒน์พงศ์ กาหลง) 
 

 

หมายเหตุ : สรุปสาระส าคัญน้ีจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการเข้าใจสาระส าคัญของกฎหมายเท่าน้ัน ส่วนการปฏิบัติตาม
กฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องน้ัน ประชาชนจะต้องศึกษา ท าความเข้าใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็นส าคัญ 
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6. เขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
    ให้บ้านเรือน เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวเกิน จ านวน 15 ตัว ต่อครัวเรือน             
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

7. มาตรการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
    การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร             
ต้องอยู่ภายใต้มาตรการ ดังนี้ 
    (1) การข้ึนทะเบียนสุนัขและแมว 
    (2) การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
    (3) การควบคุมด้านสุขลักษณะสถานที่เลี้ยง 
    (4) การควบคุมเม่ือน าสุนัขและแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ 

    7.1 การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว 
    (1) ให้เจ้าของสัตว์ ด าเนินการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวทุกตัวที่มีต่อ อบต.บางขุนไทร และรับ
สัญลักษณ์ประจ าตัวสัตว์ 
    (2) หากเจ้าของสัตว์ ต้องการมอบ สละการครอบครอง หรือเปลี่ยนแปลงเจ้าของให้แก่บุคคล
อ่ืน ต้องแจ้งต่อ อบต.บางขุนไทร ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้มอบหรือเปลี่ยนแปลงเจ้าของสัตว์ 
    (3) กรณีสุนัขหรือแมวเกิดใหม่ ให้เจ้าของสัตว์ ด าเนินการขึ้นทะเบียนภายใน 30 วัน          
นับแต่วันที่สัตว์เกิด 
    (4) กรณีท่ีมีการย้ายสุนัขและแมว ออกนอกเขต อบต.บางขุนไทร โดยถาวร หรือสุนัข และแมว
ได้ตาย เจ้าของสัตว์ต้องแจ้ง อบต.บางขุนไทร ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ย้ายโดยถาวรหรือวันที่สัตว์ได้ตาย 
แล้วแต่กรณี  

    7.2 การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
    (1) สุนัขและแมวทุกตัว ต้องได้รับการฉีดวัคซีนจากสัตว์แพทย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ โดยครั้งแรกเมื่อสัตว์อายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 เดือน และครั้งต่อไป 
ตามท่ีก าหนดในใบรับรองการฉีด 
        (2) หากพบว่าสุนัขและแมว มีอาการโรคพิษสุนัขบ้า ให้กักสัตว์ไว้ และแจ้งต่อ อบต.           
บางขุนไทร ภายใน 24 ชั่วโมง 
     
 
งานกฎหมายและคด ี
ส านักปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
(นายพิพัฒน์พงศ์ กาหลง) 
 

 

หมายเหตุ : สรุปสาระส าคัญน้ีจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการเข้าใจสาระส าคัญของกฎหมายเท่าน้ัน ส่วนการปฏิบัติตาม
กฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องน้ัน ประชาชนจะต้องศึกษา ท าความเข้าใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็นส าคัญ 
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    (3) กรณีมีการประกาศเขตก าหนดโรคระบาดชั่วคราว ให้เจ้าของสัตว์ท าการควบคุมสัตว์           
นั้นไว้ ณ สถานที่เลี้ยง จนกว่าจะสิ้นเวลาตามประกาศ 

    7.3 การควบคุมด้านสุขลักษณะสถานที่เลี้ยง 
    (1) สถานที่เลี้ยงสุนัขและแมว ต้องเหมาะสมและต้องดูแลความสะอาดอยู่เสมอ 
    (2) ต้องควบคุมดูแลสุนัขและแมว ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนหรืออันตราย ต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
    7.4 การควบคุมเมื่อน าสุนัขและแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
    (1) ให้เจ้าของสัตว์พกบัตร หรือติดเครื่องหมายประจ าตัวสุนัขและแมว และต้องควบคุมดูแล
ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนหรืออันตรายต่อผู้อ่ืน 
    (2) ต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิดจากสัตว์ ในสถานที่หรือทางสาธารณะ หรืออ่ืนๆ ให้
ถูกสุขลักษณะโดยทันที 

12. อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ 
    เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ กรณีที่สุนัขและแมว                 
เป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน 

13. บทก าหนดโทษ 
    ผู้ฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ มีโทษปรับไม่เกิน 25,000 บาท ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535  
     
     
     
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานกฎหมายและคด ี
ส านักปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
(นายพิพัฒน์พงศ์ กาหลง) 
 

 

หมายเหตุ : สรุปสาระส าคัญน้ีจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการเข้าใจสาระส าคัญของกฎหมายเท่าน้ัน ส่วนการปฏิบัติตาม
กฎหมายให้เป็นไปอย่างถูกต้องน้ัน ประชาชนจะต้องศึกษา ท าความเข้าใจ ตรวจสอบ และยึดถือตัวบทกฎหมายเป็นส าคัญ 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 

พ.ศ. .......... 

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

หลักการ 

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 

 

เหตุผล 

    โดยที่การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัขและแมว ให้เหมาะกับสภาพของพ้ืนที่ในชุมชนจะ
สามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสุนัขและแมว เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากพิษสุนัขบ้า 
หรือโรคระบาดที่เกิดจากสุนัขและแมว จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ 

 

 
 

  



(ร่าง) 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 

พ.ศ. .......... 

............................... 

   โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสุนัขและแมว 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 67 (3) และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขุนไทรและนายอ าเภอบ้านแหลม จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

   ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ..........” 

 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ                         
ในราชกิจจานุเบกษา 

     ข้อ 3 ในข้อบัญญัตินี้ 
   “การเลี้ยงสัตว์สุนัข และแมว” หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัข และแมวให้เจริญเติบโต
และมีชีวิตอยู่ได้ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ หรือสถานที่อ่ืนใด 
   “การปล่อยสุนัข และแมว” หมายความว่า การเลี้ยงสุนัข และแมวในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอก
สถานที่เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสุนัข และแมว 
   “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืนที่ ใช้ในการ
ควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแนวอาณาเขตที่ดินซึ่งใช้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ที่มีพ้ืนที่ติดกันเป็น
พ้ืนที่เดียว 
   “เจ้าของสัตว์” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองสุนัข และแมว ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึง          
ผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสุนัข และแมวด้วย 
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 

   ข้อ 4 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร หรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข และแมว ให้พ้ืนที่ในเขต
อ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรดังต่อไปนี้ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว   
    4.1 ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวเกินจ านวนที่ก าหนด ดังนี้ 
    4.1.1 บ้านเรือน เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขเกินจ านวน 15 ตัว ต่อครัวเรือน 
    4.1.2 บ้านเรือน เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยแมวเกินจ านวน 15 ตัว ต่อครัวเรือน 
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    กรณีที่ต้องการเลี้ยงเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและปฏิบัติ
ตามประกาศหลักเกณฑ์ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรก าหนด         
    4.3 ให้พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรทั้งหมด เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือการ
ปล่อยสุนัขและแมวต้องอยู่ภายใต้มาตรการ ดังนี้ 
    4.3.1 การข้ึนทะเบียนสุนัขและแมว 
     (1) ให้เจ้าของสุนัข และแมวด าเนินการขึ้นทะเบียนสุนัข และแมวทุกตัวที่อยู่ ใน
ครอบครองต่อองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร และรับบัตรประจ าตัวสุนัข และแมวหรือสัญลักษณ์หรือ
วิธีการอ่ืนใด ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรก าหนด 
     (2) หากเจ้าของสุนัข และแมวต้องการมอบ สละการครอบครอง หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ
การเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอ่ืน ต้องแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มอบ
สุนัขและหรือมีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ เพ่ือด าเนินการแก้ไขบัตรประจ าตัวสุนัข และแมวหรือสัญลักษณ์
หรือวิธีการก าหนดระบุตัวตนของสุนัขและแมวอ่ืนใด 
     (3) ในกรณีสุนัข และแมวเกิดใหม่ ให้เจ้าของสุนัข และแมวด าเนินการขึ้นทะเบียน
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่สัตว์เกิด 
     (4)  กรณีที่สุนัข และแมว ที่อยู่ในครอบครองย้ายออกนอกเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขุนไทร โดยถาวร หรือสุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครองตาย เจ้าของสุนัข และแมว ต้องด าเนินการแจ้ง
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรทราบ ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ย้ายสุนัขและแมว ออกนอกเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขุนไทรโดยถาวร หรือวันที่สุนัขและแมวในครอบครองตาย 
    4.3.2 การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
     (1) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องจัดการให้สุนัข และแมวทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีนจาก
สัตว์แพทย์ หรือผู้ได้รับรับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตว์แพทย์ หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ โดยการฉีด
วัคซีนครั้งแรกเมื่อสุนัข และแมวนั้นมีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือน และได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 
     (2) หากเจ้าของสุนัข และแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัข และแมวในครอบครอง
มีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้กักสุนัข และแมวไว้ และแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร ภายในยี่สิบสี่
ชั่วโมง เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมโรค 
     (3) ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ตามประกาศเขตก าหนดโรค
ระบาดชั่วคราว ให้เจ้าของสุนัข และแมวท าการควบคุมสุนัข และแมวไว้ ณ สถานที่เลี้ยง จนกว่าจะสิ้นระยะเวลา
ตามประกาศ 
    4.3.3 การควบคุมด้านสุขลักษณะสถานที่เลี้ยง ให้เจ้าของสุนัข และแมวด าเนินการ ดังนี้ 
     (1) จัดสถานที่เลี้ยงสุนัข และแมวให้เหมาะสมและดูแลสถานที่เลี้ยงให้สะอาด                       
ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
     (2) ควบคุมดูแลสุนัข และแมวมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อ                  
ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
 
 



    4.3.4 การควบคุมเมื่อน าสุนัข และแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ ให้เจ้าของสุนัข และแมว
ด าเนินการ ดังนี้ 
     (1) เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
เมื่อน าสุนัข และแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ ให้เจ้าของสุนัข และแมวพกบัตร หรือติดเครื่องหมายประจ าตัว
สุนัข และแมว และต้องมีการควบคุมดูแลมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอ่ืน 
     (2) ต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิดจากสุนัข และแมว ในสถานที่หรือทาง
สาธารณะ หรือสถานที่อ่ืนใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที 

    ข้อ 5 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบหรือได้รับแจ้งว่ามีสุนัข และแมวที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า 
หรือโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่
เห็นสมควรได้ 
    ข้อ 6 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษ   
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

    ข้อ 7  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทรรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ
ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

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

        (ลงชื่อ) 
                                                       (..............................................) 

                                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร 
 

                เห็นชอบ 

(ลงชื่อ) 

   (..............................) 
          นายอ าเภอบ้านแหลม 

 

 

 

 
    


