
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสุนัขและแมว 

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย  วาดวยการควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสุนัขและแมว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร 

สวนตําบลเทพาลัยและนายอําเภอคง  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรยีกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย  เรื่อง  การควบคุม 

การเล้ียงหรือปลอยสุนัขและแมว  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย  ตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓ ในกรณีที่มีขอบัญญัติอื่นที่ขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

 “การเล้ียงสุนัขและแมว”  หมายความวา  กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัขและแมว 

ใหเจริญเติบโตและมีชีวิตอยูไดในสถานท่ีเล้ียงสัตว  หรือสถานที่อื่นใด 

 “การปลอยสุนัขและแมว”  หมายความวา  การเล้ียงสุนัขและแมวในลักษณะที่มีการปลอยใหอยู

นอกสถานที่เล้ียง  รวมทั้งการสละการครอบครองสุนัขและแมว 

 “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือสถานที่ในลักษณะอื่น 

ที่ใชในการควบคุมสัตวที่เล้ียง  ทั้งนี้  ใหหมายความรวมถึงแนวอาณาเขตที่ดินซึ่งใชประกอบการเล้ียงสัตว

ที่มีพ้ืนที่ติดกันเปนพ้ืนที่เดียว 

 “เจาของสุนัขและแมว”  หมายความวา  เจาของกรรมสิทธิ์  ผูครอบครองสุนัขและแมว  

ทั้งนี้  ใหหมายความรวมถึงผูเล้ียง  ผูใหที่อยูอาศัยและผูควบคุมสุนัขและแมวดวย 

 “ราชการสวนทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 

้หนา   ๑๙๘

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



ขอ  ๕ เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ในทองถิ่นหรอืเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกดิจากสุนัขและแมว  ใหพ้ืนที่ในเขตอํานาจขององคการบริหาร 

สวนตําบลเทพาลัยดังตอไปนี้เปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสุนัขและแมว 

 ๕.๑ ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสุนัขและแมวโดยเด็ดขาด  ดังนี้ 

  ๕.๑.๑ ภายในอาคารโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลเทพาลัย 

  ๕.๑.๒ ภายในอาคารโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลเทพาลัย 

  ๕.๑.๓ ภายในอาคารวัด/สํานักสงฆที่ใชสําหรับทําศาสนกิจของพระสงฆ 

  ๕.๑.๔ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัยบริเวณภายในอาคารสํานักงาน

และหองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 

 ๕.๒ ใหพ้ืนท่ีตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสุนัขและแมวเกินจํานวนที่กําหนด  ดังนี้ 

  ๕.๒.๑ บริเวณโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตพ้ืนที่องคการบริหาร 

สวนตําบลเทพาลัย  ไมเกินจํานวน  ๑๐  ตัว 

  ๕.๒.๒ บริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในเขตพ้ืนที่องคการบริหาร 

สวนตําบลเทพาลัย  ไมเกินจํานวน  ๑๐  ตัว 

  ๕.๒.๓ บริเวณวัด/สํานักสงฆ  ไมเกินจํานวน  ๑๐  ตัว 

  ๕.๒.๔ บริเวณที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัยและบริเวณหองประชุม 

สภาองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย  ไมเกินจํานวน  ๑๐  ตัว 

 ๕.๓ ใหพ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย  ท้ังหมดเปนเขตท่ีการเล้ียง 

หรือปลอยสุนัขและแมวตองอยูภายใตมาตรการ  ดังนี้ 

  ๕.๓.๑ การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว 

   (๑) ใหเจาของสุนัขและแมว  ดําเนินการขึ้นทะเบียนสุนขัและแมวทุกตวั

ท่ีอยูในครอบครองตอเจาพนักงานทองถิ่น  และรับบัตรประจําตัวสุนัขและแมว  หรือสัญลักษณ 

หรือวิธีการอื่นใดตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัยกําหนด 

้หนา   ๑๙๙

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



   (๒) หากเจาของสุนัขและแมวตองการมอบสละการครอบครอง   

หรือเปล่ียนแปลงสิทธิการเปนเจาของใหแกบุคคลอื่นตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน  ๖๐  วัน 

   (๓) ในกรณีที่มี สุนัขและแมวเกิดใหม   ให เจาของสุนัขและแมว

ดําเนินการขึ้นทะเบียนภายใน  ๓๐  วัน  และสุนัขและแมวนั้นไดรับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบา 

   (๔) กรณีที่เจาของนําสุนัขและแมวที่อยูในครอบครองยายออกนอกเขต 

องคการบริหารสวนตําบลเทพาลัยโดยถาวร  หรือสุนัขและแมวที่อยูในครอบครองตายเจาของสุนัขและแมว 

ตองดําเนินการแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบภายใน  ๙๐  วัน 

   (๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  ๕.๓.๒ การควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา 

   (๑) เจาของสุนัขและแมวตองจัดการใหสุนัขและแมวทุกตัวไดรับการฉีดวัคซีน 

จากสัตวแพทย  หรือผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากสัตวแพทย  หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตว   

โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อสุนัขและแมวนั้นมีอายุตั้งแตสองเดือนขึ้นไปแตไมเกินส่ีเดือน  และไดรับการฉีดวัคซีน 

ครั้งตอไปตามระยะเวลาที่กําหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 

   (๒) หากเจาของสุนัขและแมวพบเหน็อาการ  หรือสงสัยวาสุนัขและแมว 

ในครอบครองมีอาการของโรคพิษสุนัขบาใหกักสุนัขและแมวไว  และแจงตอองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัย 

ภายในย่ีสิบส่ีชั่วโมง  เพ่ือประโยชนในการควบคุมโรค 

   (๓) ในกรณีเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบาในพ้ืนที่ตามประกาศเขตกําหนด 

โรคระบาดชั่วคราว  ใหเจาของสุนัขและแมวทําการควบคุมสุนัขและแมวไว  ณ  สถานท่ีเล้ียงจนกวาจะส้ินระยะเวลา 

ตามประกาศ 

  ๕.๓.๓ การควบคุมดานสุขลักษณะสถานที่เ ล้ียง  ใหเจาของสุนัขและแมว

ดําเนินการ  ดังนี้ 

   (๑) จัดสถานที่เล้ียงสุนัขและแมวใหเหมาะสมและดูแลสถานท่ีเล้ียง 

ใหสะอาดถูกสุขลักษณะอยูเสมอ 

   (๒) ควบคุมดูแลสุนัขและแมวมิใหกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ   

หรือเปนอันตรายตอผูอยูอาศัยใกลเคียง 

้หนา   ๒๐๐

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



   (๓) ตอง จัดสถานท่ีเ ล้ียงตามความเหมาะสมของสุนัขหรือแมว   

โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสุนัขหรือแมว  มีแสงสวางเพียงพอและการระบายอากาศท่ีเพียงพอ   

มีระบบการระบายน้ําและกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

   (๔) กรณีเปนสุนัขที่มีพฤติกรรมดุราย  หรือสุนัขสายพันธุซึ่งมีลักษณะ

ทางสายพันธุดุราย  หรือสุนัขสายพันธุอื่นท่ีมีประวัติการทํารายคน  จะตองเล้ียงในสถานท่ีหรือกรงที่มั่นคง 

แข็งแรง  และสุนัขไมสามารถเขาถึงบุคคลภายนอก  และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 

   (๕) ควบคุมสุนัขมิใหออกนอกสถานที่เล้ียงโดยปราศจากการควบคุม 

   (๖) ควบคุมดูแลสุนัขมิใหกอเหตุเดือดรอนรําคาญ  เชน  กอใหเกิดเสียงดัง

ติดตอกันเปนระยะเวลานาน ๆ  เปนตน 

   (๗) ตองรักษาสถานท่ีเล้ียงสุนัขหรือแมวใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูล 

ใหถูกสุขลักษณะเปนประจําไมปลอยใหเปนท่ีสะสมหมักหมมจนเกิดกล่ินเหม็นรบกวนผูท่ีอยูบริเวณใกลเคียง 

   (๘) เจาของสัตวตองรับผิดชอบตอความเปนอยูของสุนัขหรือแมว   

เกี่ยวกับเรื่องอาหาร  ความสะอาด  และอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวของ  หากเจาของสุนัขหรือแมวไมสามารถเล้ียงดู 

สุนัขหรือแมวไดเปนการช่ัวคราวจะตองจัดใหมีผูดูแลความเปนอยูของสุนัขหรือแมวใหเปนปกติสุข   

และในกรณีที่เจาของสัตวยายถิ่นท่ีอยูตองนําสัตวไปดวย 

   (๙) เมื่อสุนัขหรือแมวตายเจาของสัตวจะตองกาํจัดซากใหถูกสุขลักษณะ 

เพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ทั้งนี้  โดยวิธีที่ไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ   

และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา  เวนแตสุนัขหรือแมวตายเนื่องจากปวยเปนโรคระบาดสัตว 

ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทันที  และตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

   (๑๐) เจาของสัตวตองจัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสุนัขหรือแมว   

เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตวมาสูคน 

   (๑๑) ในกรณีมีเหตุควรสงสัยวา  สุนัขหรือแมวที่เล้ียงเปนโรคอันอาจเปนอันตราย 

ตอสุขภาพของประชาชน  ใหเจาของสัตวแยกสุนัขหรือแมวไวตางหาก  และแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ 

และตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

   (๑๒) ตองจัดใหสุนัขหรือแมวมีเครื่องหมายสัญลักษณติดที่ตัวตลอดเวลา 

้หนา   ๒๐๑

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖



   (๑๓) หามมิใหผูใดเล้ียงหรือปลอยสุนัขหรือแมวในที่หรือทางสาธารณะ   

หรือในที่ของบุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอม 

   (๑๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดโดยคําแนะนํา

ของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  ๕.๓.๔ การควบคุมเมื่อนําสุนัขและแมวออกนอกสถานที่เล้ียงสัตว  ใหเจาของ

สุนัขและแมวดําเนินการ  ดังนี้ 

   (๑) เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบของเจาพนักงานตามกฎหมาย 

วาดวยการสาธารณสุข  เมื่อนําสุนัขและแมวออกนอกสถานท่ีเล้ียงสัตวใหเจาของสุนัขและแมวพกบัตร   

หรือติดเครื่องหมายประจําตัวสุนัขและแมว  และตองมีการควบคุมดูแลมิใหกอเหตุเดือดรอนรําคาญ 

หรือเปนอันตรายตอบุคคลอื่น 

   (๒) ตองจัดการมูลสัตวหรือของเสียอันเกิดจากสุนัขและแมวในสถานท่ี 

หรือทางสาธารณะ  หรือสถานที่อื่นใดใหถูกสุขลักษณะโดยทันที 

   (๓) ในการนําสุนัขออกนอกสถานที่เล้ียง  เจาของสัตวจะตองผูกสายลากจูง 

ที่แข็งแรงและจับสายลากจูงตลอดเวลา  ในกรณีที่เปนสุนัขที่มีพฤติกรรมดุราย  หรือสุนัขสายพันธุ 

ซึ่งมีลักษณะทางสายพันธุดุราย  หรือสุนัขสายพันธุอ่ืนท่ีมีประวัติการทํารายคนตองใสอุปกรณครอบปาก 

และจับสายลากจูงหางจากตัวสุนัขไมเกินหาสิบเซนติเมตรตลอดเวลา 

   (๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดโดยคําแนะนํา 

ของเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ  ๖ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบหรือไดรับแจงวามีสุนัขและแมวที่เปนโรคพิษสุนัขบา   

หรือโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการ 

ตามท่ีเห็นสมควรได 

ขอ  ๗ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  ตองระวางโทษตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 

 ขอ  ๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเทพาลัยเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

พิสุทธิ์  พรอมจบก 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเทพาลัย 

้หนา   ๒๐๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนพิเศษ   ๗๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๖๖


