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บนทกหลกการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
พ.ศ. ๒๕๖๓

หลักการ
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว

เหตุผล
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวให้เหมาะสมกับสภาพการของพื้นที่ในชุมชนจะสามารถ 

ป้องกันไม่ให้เกิดป้ญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสุนัข และแมวเพื่อประโยชน์ในการรักษา สภาวะความเป็นอยู่ที่ 
เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาขน และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคระบาดที่เกิดจาก 
สุนัขและแมว สมควรกำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว จึงตราข้อบัญญัตินี้



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง 
เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 

พ.ศ.๒๕'๖๓

โดยที, เป ็น ก า ร ส ม ค ว ร ใ ห ้ม ีฃ ้อ บ ัญ ญ ัต ิว ่า ด ้ว ย ก าร ค ว บ ค ุม ก าร เล ี้ย ง ห ร ือ ป ล ่อ ย ส ุน ัข  และแมว 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ วรรคหน่ึง แห่งพระราบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๙ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลอินทร์แปลงและนายอำเภอวานรนิวาส จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปน้ี

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติน ี้เร ียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข 
และแมว พ.ศ.๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัติน ี้ให้ใช้บ ังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย 
เป็ดเผย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง แล้วเจ็ดวัน

ข้อ ๓ ในกรณีท่ีมีข้อบัญญัติอ่ืนท่ีฃัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติฉบับน้ีให่ใช้ข้อบัญญัติฉบับน้ีแทน 
ข้อ ๔ในข้อบัญญัตินี้
“การเลี้ยงสุนัขและแมว” หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการท่ีจะดูแลสุนัขและแมว ให้เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ 

ในสถานท่ีเล้ียงสัตว์
“การปล่อยสุนัขและแมว” หมายความว่า การเลี้ยงสุนัขและแมวในลักษณะท่ีมีการปล่อย ให้อยู่นอกสถานที'เล้ียง 

สัตว์ รวมท้ังการสละการครอบครองสุนัขและแมว
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ท่ีขังสัตว์ หรือสถานท่ีในลักษณะอ่ืนท่ีใช้ในการควบคุมสัตว์ 

ที่เลี้ยง ทั้งน้ีให้หมายความรวมถึงแนวอาณาเขตท่ีดิน ซ่ึงใช้ประกอบการเล้ียงสัตว์ท่ีมีพ้ืนท่ีติดกันเป็นพ้ืนท่ีเดียว
“เจ้าของสุนัขและแมว” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธี้ ผู้ครอบครองสุนัขและแมว ท้ังน้ีให้หมายความรวมถึง 

ผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสุนัขและแมวด้วย
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง 
“เจ้าพนักงานส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง 
ข้อ ๕ให้'นายกองค์การ'บริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติน้ี 
ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประซาซนในท้องถิ่นหรือ 

เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัขและแมว ให้พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลงดังต่อไปนี้ 
เป็นเขตควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัขและแมว

๖.๑ ให้พ้ืนท่ีต่อไปน้ีเป็นเขตห้ามเล้ียงหรือปล่อยสุนัขและแมว โดยเด็ดขาด 
๖.๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง 
๖.๑.๒โรงเรียน
๖.๑.๓โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสงเจริญ 

๖.๒ ให้พ้ืนท่ีต่อไปน้ีเป็นเขตห้ามเล้ียงหรือปล่อยสุนัขและแมว เกินจำนวนท่ีกำหนด
๖.๒.๑ พ้ืนท่ีหมู่ท่ี ๑ ถึงหมู่ท่ี ๙ เป็นเขตห้ามเล้ียงหรือปล่อยสุนัข เกิน จำนวน ๒ ตัว ต่อครัวเรือน 
๖.๒.๒ พ้ืนท่ีหมู่ท่ี ๑ ถึงหมู่ท่ี ๙ เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยแมว เกิน จำนวน ๒ ตัว ต่อครัวเรือน 

กรณีต้องเลี้ยงเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ต้องได้รับอนุญาตจาเจ้าพนักงานท้องถ่ิน



๖.๓ การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวต้องดำเนินการ ดังน้ี 
๖.๓.๑ การข้ีนทะเบียนสุนัขและแมว

(๑) ให้เจ้าของสุนัขและแมว ดำเนินการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวทุกตัวที่อยู่ใน 
ครอบครองต่อองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง และรับบัตรประจำตัวสุนัขและแมวหรือสัญลักษณ์หรือวิธีการกำหนด 
ระบุตัวตนของสุนัขและแมวอ่ืนใด ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลงกำหนด

(๒) หากเจ้าของสุนัขและแมวต้องการมอบสุนัขและแมว หรือเปลี่ยนแปลงความเป็น 
เจ้าของให้แก่บุคคลอื่นต้องแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลงภายใน ๑๕ วันนับแต่วันท่ีมอบสุนัขและแมวหรือ 
มีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ เพื่อดำเนินการแก้ไขบัตรประจำตัวสุนัขและแมว หรือสัญลักษณ์หรือวิธีการกำหนดระบุ 
ตัวตนของสุนัขและแมวอ่ืนใด

(๓) ในกรณีที่มีสุนัขและแมวเกิดใหม่ ให้เจ้าของสุนัขและแมวดำเนินการขึ้นทะเบียน 
ภายใน ๑๕: วัน และต้องจัดการสุนัขและแมวน้ันได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

(๔) กรณีที่เจ้าของนำสุนัขและแมวที่อยู่ในครอบครองย้ายออกนอกเขตองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลอินทร์แปลง โดยถาวรหรือสุนัขและแมวท่ีอยู่ในครอบครองตาย เจ้าของสุนัขและแมวต้องดำเนินการแจ้งให้องค์การ 
บริหารส่วนตำบลอินทร์แปลงทราบ ภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีมีการย้ายสุนัขและแมวออกนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
โดยถาวร หรือวันที,สุนัขและแมวตาย

. ๖.๓.๒ การฟ้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
(๑) เจ้าของสุนัขและแมว ต้องจัดการให้สุนัขและแมวทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีนจากสัตว์ 

แพทย์ หรือผู้ใด้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตว์แพทย์ หรือผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกต้อง 
ดำเนินการเม่ือสุนัขและแมวนั้นมีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินลี่เดือนและต้องจัดการให้ได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไป 
ตามระยะเวลาท่ีกำหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน

(๒) หากเจ้าของสุนัขและแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัขและแมวในครอบครองมี 
อาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้กักสุนัขและแมวไว้ และแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลงภายในยี่สิบสี่ช่ัวโมง เพ่ือ 
ประโยซน่ในการควบคุมโรค

(๓)ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตามประกาศเขตกำหนดโรค 
ระบาดชั่วคราว ให้เจ้าของสุนัขและแมวทำการควบคุมสุนัขและแมวไว้ ณ สถานที่เลี้ยงสัตว์จนกว่าจะสิ้นระยะเวลาตาม 
ประกาศ

๖.๓.๓ การควบคุมด้านสุขลักษณะ
(๑) เจ้าของสุนัขและแมวต้องจัดสถานท่ีเล้ียงสุนัขและแมวให้เหมาะสมและดูแลสถานที่

เลี้ยงให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ
(๒) เจ้าของสุนัขและแมวต้องควบคุมดูแลสุนัขและแมวมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญหรือ

เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
๖.๓.๔ การควบคุมเม่ือนำสุนัขและแมวออกนอกสถานท่ีเล้ียงสัตว์

(๑) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
ให้เจ้าของสุนัขและแมวพกบัตร หรือติดเครื่องหมายประจำตัวสุนัขและแมว และต้องมีการควบคุมดูแลมิให้ก่อเหตุเดือดร้อน 
รำคาญหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอ่ืน

(๒) เจ้าของสุนัขและแมวต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิดจากสุนัขและแมวใน 
สถานท่ีหรือทางสาธารณะ หรือสถานท่ีอ่ืนใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที



ข้อ ๗ 
พ.ศ.๒๕๓๕ แล!

ผู้ใดฝ่าเ!นหรือ'โม่ปฏิบ ัต ิตามข้อบัญญัต ิน ี้ต ้องระวางโทษตามพระราซบัญญัต ิการสาธารณสุข 
ฑื่แก้ไขเพิ่มเติมฺ

ย I* เ& 2553
ประกาศ ณ วันท.ี.................... .......โ..ที................................

(ลงนาม)
(นายสมเกียรติ สารโภคา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง

เห็นชอบ

(ลงนาม) ว่าที่ร้อยตรี
(รวยรุ่ง ใครบุตร) 

นายอำเภอวานรนิวาส




