
              

 

 

 

 

ข้อบัญญัตอิงคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 

เรือ่ง 

 

การควบคมุการเลีย้งหรือปลอ่ยสนุขัและแมว พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

ของ 

 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลแหลม 

อ าเภอหัวไทร  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 

เรื่อง  การใช้ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 

********************** 

  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ การ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม       
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี 2562 โดยอนุมัติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 และนายอ าเภอ
หัวไทร ได้พิจารณาอนุมัติลงนามเมื่อวันที่ 27  ธันวาคม 2562 นั้น 

  

  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามความนัยมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม       
จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว    
พ.ศ.2563 โดยให้มีผลบังคับใช้เขตองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม รายละเอียดตามข้อบัญญัติฯ แนบท้าย
ประกาศนี้ และสามารถขอดูได้  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ได้ทุกวันและเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม http://www.leam.go.th 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leam.go.th/


 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563 

   

 

หลักการ 

  ให้มขี้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563 

 

เหตุผล 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



    
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563 
   

  โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข  และแมว        
พ.ศ.2563 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแหลม โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม และนายอ าเภอหัวไทร จึงตรา
ข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563” 

  ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม แล้วเจ็ดวัน  

ข้อ 3 ในกรณีที่มขี้อบัญญัติอ่ืนที่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติฉบับนี้ ให้ใช้ข้อบัญญัติฉบับนี้แทน 

  ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 

  “การเลี้ยงสุนัข และแมว” หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัข  และแมว                     
ให้เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในสถานที่เลี้ยงสัตว์   

  “การปล่อยสุนัข และแมว” หมายความว่า การเลี้ยงสุนัข และแมวในลักษณะที่มีการปล่อย  
ให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสุนัข และแมว 

  “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืน                    
ที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแนวอาณาเขตที่ดินซึ่งใช้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ที่มีพ้ืนที่
ติดกันเป็นพ้ืนที่เดียว 

  “เจ้าของสุนัข และแมว” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์  ผู้ครอบครองสุนัข และแมว 
ทั้งนีใ้ห้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสุนัข และแมวด้วย 

  “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 

ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

  ข้อ 6 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข และแมว ให้พ้ืนที่ในเขตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแหลม ดังต่อไปนี้ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 
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  6.๑ ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวโดยเด็ดขาด  
   6.1.1 พ้ืนที่ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 

  6.2 การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวต้องด าเนินการ ดังนี้ 
   6.2.1 การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
    (๑) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องจัดการให้สุนัข และแมวทุกตัวได้รับการ                     
ฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์  
โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกต้องด าเนินการเมื่อสุนัข และแมวนั้นมีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือน                    
และต้องจัดการใหไ้ด้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไป ตามระยะเวลาที่ก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 
    (๒) หากเจ้าของสุนัข และแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัข และแมว                 
ในครอบครองมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้กักสุนัข และแมวไว้ และแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมโรค  
    (๓) ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ตามประกาศเขต
ก าหนดโรคระบาดชั่วคราว ให้เจ้าของสุนัข และแมวท าการควบคุมสุนัข และแมวไว้ ณ สถานที่เลี้ยงสัตว์ 
จนกว่าจะสิ้นระยะเวลาตามประกาศ 
   6.2.2 การควบคุมด้านสุขลักษณะ   
    (1) เจ้าของสุนัข และแมวต้องจัดสถานที่เลี้ยงสุนัข และแมวให้เหมาะสม
และดูแลสถานที่เลี้ยงให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
    (2) เจ้าของสุนัข และแมวต้องควบคุมดูแลสุนัข และแมว มิให้ก่อเหตุ
เดือดร้อนร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
   6.2.3 การควบคุมเม่ือน าสุนัข และแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์   
    (1) เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข ให้เจ้าของสุนัข และแมวพกบัตร หรือติดเครื่องหมายประจ าตัวสุนัข และแมว และต้องมีการ
ควบคุมดูแลมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น 
    (2) เจ้าของสุนัขและแมวต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิดจากสุนัข 
และแมว ในสถานที่หรือทางสาธารณะ หรือสถานที่อ่ืนใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที 

  ข้อ 7 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

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

        (ลงชื่อ) ……….…………………………… 
                 (นายเสทือน   ถาวรนุรักษ์) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแหลม 
 

(ลงชื่อ) ………………………………… 

 (นายวิทยา   เขียวรอด) 

              นายอ าเภอหัวไทร 
 


