
 

 

 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก  

เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

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

 

 

หลักการ  
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 

 

 

เหตุผล                 

    การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว ให้เหมาะสมกับสภาพการของพ้ืนที่ในชุมชน        
จะสามารถ ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสุนัข และแมว เพ่ือประโยชน์ในการรักษา สภาวะ
ความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือ
โรคระบาดที่เกิดจาก สุนัข และแมว  สมควรก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว จึงตรา
ข้อบัญญัตินี้ 

  

 

 

 



 

 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก  

เรื่อง   การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว    
พ.ศ. ๒๕๖๒  

----------------- 
         โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๔๖  ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองจอก  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก และนายอ าเภอ
ท่ายาง  จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก เรื่อง การควบคุม
การ เลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ๒๕๖๒”  
     ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก ตั้งแต่เมื่อประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอกแล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ ๓ ในกรณีท่ีมีข้อบัญญัติอ่ืนที่ขัดแย้งกับข้อบัญญัติฉบับนี้ ให้ใช้ข้อบัญญัติฉบับนี้แทน 
                     ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้     

“การเลี้ยงสุนัข และแมว” หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัข และแมว 
ให้เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในสถานที่เลี้ยงสัตว์     
                     “การปล่อยสุนัข และแมว” หมายความว่า การเลี้ยงสุนัข และแมวในลักษณะที่มีการปล่อยให้
อยู่นอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งการสละการครอบครองสุนัข และแมว    

“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืนที่
ใช้ใน การควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแนวอาณาเขตที่ดินซึ่งใช้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ที่มีพ้ืนที่
ติดกันเป็นพ้ืนที่เดียว    

“เจ้าของสุนัข และแมว” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองสุนัข และแมว ทั้งนี้
ให้ หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสุนัข และแมวด้วย    
                     “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก    
                     “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก     
                   ข้อ ๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้     
                   ข้อ ๖  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพ              
ของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสุนัขและแมว ให้พ้ืนที่ในเขตอ านาจ   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอกดังต่อไปนี้ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว    

                                         
 
 
 
 



                                          
 

-๒- 
                            ๖.๑ ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวโดยเด็ดขาด ดังนี้    
                                   ๖.๑.๑  สถานที่หรือทางสาธารณะ เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
อย่างเด็ดขาด    
                                   ๖.๑.๒. สถานที่ท่องเที่ยว    
                                   ๖.๑.๓  วัด  โรงเรียน  สถานที่ราชการ       
                              ๖.๒ ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวเกินจ านวนที่ก าหนด 
ดังนี้                              
                                   ๖.๒.๑ พ้ืนที่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก  
เป็นเขตห้าม เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขเกิน  จ านวน  ๑๐  ตัว  ต่อจ านวน  ๑  ครัวเรือน                               
                                   ๖.๒.๒ พ้ืนที่ในเขตความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก  
เป็นเขตห้ามเลี้ยง หรือปล่อยแมวเกิน  จ านวน  ๑๐  ตัว  ต่อจ านวน  ๑  ครัวเรือน 
                                 กรณีท่ีต้องการเลี้ยงเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น                         
                              ๖.๓ ให้พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอกทั้งหมดเป็นเขตที่การเลี้ยง
หรือปล่อย สุนัขและแมวต้องอยู่ภายใต้มาตรการ ดังนี้           
                                      ๖.๓.๑ การข้ึนทะเบียนสุนัขและแมว     
                                             (๑) ให้เจ้าของสุนัข และแมวด าเนินการขึ้นทะเบียนสุนัข และแมวทุกตัว
ที่อยู่ใน ครอบครองต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก และรับบัตรประจ าตัวสุนัขและแมว หรือสัญลักษณ์
หรือวิธีการ อื่นใด ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอกก าหนด     
                                             (๒) หากเจ้าของสุนัข และแมวต้องการมอบ สละการครอบครองหรือ
เปลี่ยนแปลงสิทธิ การเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอื่น ต้องแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก  ภายใน  
๓๐ วัน     
                                            (๓) ในกรณีที่มีสุนัข และแมวเกิดใหม่ ให้เจ้าของสุนัข และแมวด าเนินการ
ขึ้นทะเบียน ภายใน ๓๐ วัน  และต้องจัดการให้สุนัขและแมวนั้นได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า     
                                            (๔) กรณทีี่เจ้าของน าสุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครองย้ายออกนอกเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอกโดยถาวร หรือสุนัขและแมวที่อยู่ในครอบครองตาย เจ้าของสุนัขและแมว 
ต้องด าเนินการแจ้ง ให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก  ทราบภายใน  ๓๐ วัน    นับแต่มีการย้ายสุนัขและ
แมว ออกนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโดยถาวร หรือวันที่สุนัขและแมวตาย       
                                        ๖.๓.๒ การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า     
                                                (๑) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องจัดการให้สุนัข และแมวทุกตัวได้รับการ
ฉีดวัคซีนจาก สัตวแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ 
โดยการฉีดวัคซีน ครั้งแรกเม่ือสุนัขและแมวนั้นมีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือน และต้องจัดการให้
ได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไป ตามระยะเวลาที่ก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน     
                                                                                                 /หน้า-๓-(๒)หากเจ้าของ... 
 
 
 



 


