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หลักการ 

  โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง  ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือ

ปล่อยสุนัขและแมว เพ่ือควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล

โป่งตาลอง  

 

เหตุผล 

  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง เป็นชุมชนที่มีขนาดใหญ่ มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

และมีการเลี้ยงสัตว์เป็นจ านวนมาก ซึ่งในบางครั้งเจ้าของสัตว์ ยังไม่มีความตระหนักในเรื่องการดูแล รักษา เลี้ยงดูและการ

ควบคุมการปล่อยสุนัขและแมว ซ่ึงอาจก่อให้เกิดปัญหา หรืออาจเกิดโรคติดต่อสู่คน เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความ

เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในต าบลโป่งตาลอง หรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่ เกิดจากสัตว์ 

ควบคุมโรคระบาดและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนจากการเลี้ยงสุนัขและแมวในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโป่ง

ตาลอง ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กระท าได้โดยตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้  

 

 

 

 

 

 

 



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.

๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบมาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง และนายอ าเภอปากช่อง จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง

หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๑” 

  ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา 

  ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่ง

ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

  ข้อ ๔  ข้อบัญญัตินี้  มิให้ใช้บังคับแก่ 

  ๑. การเลี้ยงและปล่อยสัตว์ของทางราชการ 

  ๒. การเลี้ยงสัตว์ของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

  ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 

  “การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่บ ารุงรักษาตลอดจน ให้

อาหารเป็นอาจิณ 

  “การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองหรือปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจาก

การควบคุม 

  “เจ้าของสัตว์” หมายความว่า ผู้ครอบครองสัตว์ แต่ไม่รวมถึงผู้ให้อาหารสัตว์เป็นประจ า 

  “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า กรง ที่ขัง หรือที่เลี้ยงอ่ืนที่มีการควบคุมของเจ้าของสัตว์ 

  “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งไม่ใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้

ประโยชน์หรือใช้สัญจรร่วมกันได้ 



  “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจาระหรือปัสสาวะและสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกมีกลิ่นเหม็น 

  “ใบรับรอง” หมายความว่า ใบรับรอง รูปพรรณสัณฐานสุนัขหรือแมว และการจัดท าเครื่องหมายระบุตัว

สุนัขหรือแมวอย่างถาวร ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น การฝังไมโครชิป เป็นต้น ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลสัตว์ที่ได้รั บ

อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ 

  “การจดทะเบียนสุนัขและแมว” หมายความว่า การน าสุนัขหรือแมว หรือใบรับรองไปแจ้งต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ เพ่ือบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐานของสุนัขหรือแมวและรหัสไมโครชิป พร้อมจัดท าบัตรประจ าตัวสุนัข 

หรือ แมว  

  “สุนัขควบคุมพิเศษ” หมายถึง  

  ๑. สุนัขสายพันธุ์ที่ดุร้าย  เช่น  ร็อตไวเลอร์ (Rottweiller) , พิทบูลเทอเรีย (Pitbull terrier) , บูลเทอเรีย 

(Bullterrier) , บางแก้ว , โดเบอร์แมน , ฟิล่า , อัลเซเชี่ยน (เยอรมันเชฟเพิร์ด) , มาสทิสต์ , เชาเชา , อลาสกัน มารามิวท์ 

หรือสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันกับที่กล่าวมาท้ังหมด หรือลูกผสมสายพันธุ์ดังกล่าว  

  ๒. สุนัขที่มีประวัติท าร้ายคนหรือพยายามท าร้ายคน  โดยมีหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

    ๓. สุนัขที่มีพฤติกรรมไล่ท าร้ายคนหรือสัตว์ โดยปราศจากการยั่วยุ 

  ๔. สุนัขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด  

  “การขึ้นทะเบียน” หมายถึง  การน าเอกสารเกี่ยวกับสุนัขหรือแมวที่จดทะเบียนไว้แล้ว แจ้งต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่เพ่ือบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐาน   

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายถึง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  ข้อ ๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออก

ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

 



หมวดที่ ๑ 

บททั่วไป 

  ข้อ ๗ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน ในท้องถิ่น

หรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พ้ืนที่ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลองเป็นเขต

ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวดังนี้  

  ๑. ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวโดยเด็ดขาด 

  ๑.๑ ที่หรือทางสาธารณะ 

  ๑.๒ สถานที่ราชการ 

  ๒. ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เกินจ านวนที่ก าหนดดังนี้ 

  พ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตในข้อ ๑.๑ ห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ประเภท สุนัขและแมว เกินจ านวนประเภทละ ๓ 

ตัว และต้องอยู่ภายใต้มาตรการ ดังนี้ 

  ๒.๑ จัดสถานเลี้ยงตามความเหมาะสมของสุนัขและแมว โดยมีขนาดเพียงพอแก่การ ด ารงชีวิตของสุนัข

และแมว มีแสงสว่างเพียงพอและการระบายอากาศท่ีเพียงพอ มีระบบ การระบายน้ าและก าจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 

  ๒.๒ กรณีเป็นสุนัขและแมวที่มีพฤติกรรมดุร้าย หรือสุนัขและแมวสายพันธุ์ ซึ่งมีลักษณะทางสายพันธุ์ดุ

ร้ายหรือสุนัขสายพันธุ์ อ่ืนที่มีประวัติท าร้ายคน จะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่สุนัขและแมวไม่สามารถเข้าถึง

บุคคลภายนอก และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวัง โดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 

  ๒.๓ ควบคุมสุนัขและแมวมิให้ออกนอกสถานที่เลี้ยง โดยปราศจาก การควบคุม 

  ๒.๔ ควบคุมดูแลสุนัขมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญ เช่น ก่อให้เกิด เสียงดังติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ๆ 

เป็นต้น 

  ๒.๕ รักษาสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมวให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจ า ไม่

ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมม จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

  ๒.๖ ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสุนัขและแมว เกี่ยวกับเรื่องอาหาร ความสะอาดและอ่ืน  ๆ ที่

เกี่ยวข้อง ถ้าเจ้าของสุนัขไม่สามารถเลี้ยงดูสุนัขและแมวได้เป็นการชั่วคราว จะต้องจัดให้มีผู้ดูแลความเป็นอยู่ของสุนัขและ

แมว ให้เป็นปกติสุข 



  ๒.๗ เมื่อสุนัขและแมวตาย เจ้าของสุนัขและแมวจะต้องก าจัดซากสุนัขและแมวให้ถูกสุขลักษณะ เพ่ือ

ป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค ทั้งนี้โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญและ ไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของ

แหล่งน้ า เว้นแต่สุนัขและแมวตายเนื่องจากป่วยเป็นโรคระบาดสัตว์ ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทันทีและต้องปฏิบัติ

ตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  ๒.๘ จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสุนัขและแมว เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้ อโรคที่เกิดจากสุนัข

และแมวมาสู่คน 

  ๒.๙ ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่า สุนัขและแมวที่เลี้ยงเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของ

ประชาชน ให้เจ้าของสุนัขและแมวแยกไว้ต่างหาก และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบและต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของ

เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  ๒.๑๐ ต้องจัดให้สุนัขและแมวมีเครื่องหมายสัญลักษณ์ติดที่ตัวตลอดเวลา 

  ๒.๑๑ ห้ามมิให้ผู้ใดเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวในที่หรือทางสาธารณะ หรือในที่ของบุคคลอ่ืน โดย

ปราศจากความยินยอม 

  ๒.๑๒ ในการน าสุนัขและแมวออกนอกสถานที่เลี้ยง เจ้าของสัตว์เลี้ยงดังกล่าว จะต้องผูกสายลากจูงที่

แข็งแรงและจับสายลากจูงตลอดเวลา ในกรณีที่เป็นสุนัขและแมวที่มีพฤติกรรมดุร้าย หรือสุนัขและแมวสายพันธุ์ซึ่งมี

ลักษณะทางสายพันธุ์ดุร้าย หรือสุนัขและแมวสายพันธุ์อ่ืนที่มีประวัติท าร้ายคน ต้องใส่อุปกรณ์ครอบปากและจับสายลากจูง

ห่างจากตัวสุนัขและแมวไม่เกิน หนึ่งเมตรตลอดเวลา 

  ๓. ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 

  ๓.๑ พ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตในข้อ ๑.๑ และการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์นอกเหนือพ้ืนที่ ประเภทและจ านวนตาม

ข้อ ๒ เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ตั้งแต่จ านวน ๑ ตัวขึ้นไป ต้องอยู่ภายใต้มาตรการ ดังนี้ 

  ๑) เจ้าของสัตว์ จะต้องจัดให้มีการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดมลพิษ อันเกิดจากการ เลี้ยงสัตว์หรือ

ปล่อยสัตว์ที่ท าให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  ๒) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรง ตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสัตว์และมีขนาด

เพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศ ที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ าและสิ่งโสโครกที่ถูก

สุขลักษณะ 

  ๓) ต้องรักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ 

  ๔) กรณีสัตว์ที่เลี้ยงตาย ต้องก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ ถูกสุขลักษณะ 



  ๕) ต้องจัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ 

  ๖) ต้องเลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตนและต้องควบคุมดูแล ไม่ให้สัตว์เลี้ยงออกไปท าความเสียหายแก่

ทรัพย์สินหรือท าความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อ่ืน 

  ๗) สัตว์ที่ถูกก าหนดให้ต้องขึ้นทะเบียน หรือมีกฎหมายอ่ืนใดก าหนด ให้ต้องด าเนินการ เพ่ือควบคุมสัตว์

ดังกล่าว ผู้เลี้ยงสัตว์นั้น ๆ จะต้องด าเนินการขึ้นทะเบียนหรือต้องด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนด ให้ถูกต้อง ในกรณีที่ต้อง

มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ติดที่ตัวสัตว์นั้น เจ้าของสัตว์นั้น ๆ จะต้องจัดหาและจัดให้มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ติดที่ตัวสัตว์นั้น

ตลอดเวลาด้วย 

หมวดที่ ๒ 

การจดทะเบียนสุนัขและแมว 

  ข้อ ๘ ในการจดทะเบียนสุนัขและแมว ให้เจ้าของบ้านหรือเจ้าของสุนัขหรือแมวที่ครอบครองเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖๐ วันขึ้นไป ยื่นค าขอใบรับรองการจดทะเบียนและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง หรือสถานที่ใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

  ข้อ ๙ ในกรณีที่สุนัขหรือแมวตายหรือได้พบสุนัขหรือแมวที่ตายแล้ว เจ้าของบ้านหรือเจ้าของสุนัขหรือแมว

มีหน้าที่   ต้องแจ้งการตายหรือพบสัตว์ที่ตายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด ภายใน ๓๐ วัน 

นับแต่วันที่สุนัขหรือแมวตายหรือพบสุนัขหรือแมวที่ตาย เพ่ือปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

  กรณีที่สุนัขหรือแมวพ้นไปจากการครอบครองของเจ้าของเช่น หาย ยกให้บุคคลคนอ่ืน เป็นต้น เจ้าของ

สุนัขหรือแมวมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่สุนัข

หรือแมวพ้นไปจากการครอบครอง 

 

หมวดที่ ๓ 

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 

  ข้อ ๑๐ ในการเลี้ยงสุนัขและแมว ให้เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อไปนี้ 

 (๑) ต้องน าสุนัขและแมวที่มีอายุระหว่าง  ๒ - ๔ เดือน ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นครั้ง

แรก และต้องน าสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามท่ีก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 



 (๒) จัดสถานที่เลี้ยงตามความเหมาะสมของสุนัขและแมว โดยมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของ

สุนัขและแมว มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการะบายน้ าและการก าจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้ตาม

ประกาศของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

                 กรณีเป็นสุนัขควบคุมพิเศษจะต้องเลี้ยงในสถานที่ หรือกรงที่สุนัขไม่สามารถเข้าถึงบุคคลภายนอกได้ 

และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 

        (๓)  ควบคุมดูแลสุนัขและแมวมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อื่น 

 (๔) รักษาสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมวให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจ า

ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็น หรือแหล่งเชื้อโรคท่ีเป็นอันตราย 

 (๕) ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสุนัขและแมวให้ด ารงชีวิตอยู่อย่างปกติ หากเจ้าของสัตว์ไม่

สามารถเลี้ยงดูสุนัขและแมวได้เป็นการชั่วคราว ต้องจัดให้มีผู้ดูแลความเป็นอยู่ของสัตว์ให้เป็นปกติ 

 (๖) จัดให้มีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสุนัขและแมว เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจาก

สัตว์  

 (๗) ให้เลี้ยงสุนัขและแมวภายในสถานที่ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์โดย

ปราศจากการควบคุม กรณีเป็นสุนัขหรือแมวที่ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงท่ีบุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสุนัขหรือ

แมว และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังไว้อย่างชัดเจน 

 (๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 

  ข้อ ๑๑ ให้เจ้าของสุนัขและแมวมีหน้าที่ต้องก าจัดสิ่งปฏิกูลอันเกิดจากสัตว์ของตนในที่หรือทางสาธารณะ  

                 ข้อ ๑๒ เมื่อมีกรณีสงสัยหรือพบว่าสุนัขและแมวที่ตนเลี้ยงไว้มีอาการโรค เช่น อาการดุร้าย วิ่งเพ่นพ่าน 

กัดสิ่งที่ขวางหน้า หรือเซื่องซึม ซุกตัวในที่มืด ปากอ้าลิ้นห้อยแดงคล้ า น้ าลายไหล เดินโซเซ ตัวแข็ง ขาอ่อนเปลี้ย เจ้าของ

สุนัขและแมวมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง 

               เมื่อสุนัขและแมวซึ่งปรากฏอาการตามวรรคหนึ่ง กัดหรือท าร้ายบุคคลใด ให้เจ้าของที่เป็นผู้ครอบครองสัตว์จับ

สุนัขหรือแมวนั้นกักขังไว้เพ่ือ สังเกตอาการไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน และแจ้งอาการสุนัขและแมวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ

พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสัตว์แพทย์ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด/อ าเภอทราบ 

               เมื่อสุนัขและแมวซึ่งปรากฏอาการตามวรรคหนึ่ง ตายหรือสงสัยจะเป็นโรค เจ้าของสุนัขและแมวต้องแจ้ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสัตว์แพทย์ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด/อ าเภอ เพ่ือตรวจหาโรคสัตว์ 



  ข้อ ๑๓ บุคคลใดให้อาหารสุนัขและแมวเป็นประจ าหรือครั้งคราว มีหน้าที่สังเกตอาการสุนัขและแมว หาก

ปรากฏกรณสีงสัยว่าสัตว์ดังกล่าว มีอาการตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ

พนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง 

                ข้อ ๑๔ เมื่อสุนัขและแมวตาย เจ้าของสุนัขและแมวจะต้องก าจัดซากสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพ่ือป้องกันมิให้

เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค เพาะพันธุ์แมลงหรือพาหะน าโรคโดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญและไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในแหล่งน้ า 

                ข้อ ๑๕ เมื่อสัตว์ที่เลี้ยงไว้ มีอาการโรคสัตว์ หรือเป็นโรคสัตว์ หรือถูกสัตว์ซึ่งเป็นโรคกัดหรือท าร้าย เจ้าของ

สัตว์มีหน้าที่ต้องแจ้งต่อเจ้าหนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสัตว์แพทย์ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด/อ าเภอ 

                ข้อ ๑๖ เจ้าของสุนัขและแมวมีหน้าที่ต้องอ านวยความสะดวกหรือไม่กระท าการใดอันเป็นการขัดขวางการ

ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และห้ามมิให้บุคคลใดขัดขวางการจับสัตว์ที่ไม่

มีเจ้าของในที่สาธารณะ ทั้งนี้ให้เจ้าของสัตว์หรือบุคคลอื่นใดมีหน้าที่ให้ข้อมูลสัตว์ที่สงสัยว่า  จะเป็นโรคสัตว์ 

                ข้อ ๑๗ เมื่อมีประกาศเขตระบาดโรคพิษสุนัขบ้านหรือประกาศเขตโรคสัตว์อ่ืน ๆ ชั่วคราว ห้ามมิให้ผู้ใด

เคลื่อนย้ายสุนัขและแมวหรือซากสัตว์ภายใน และเข้า-ออก ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง เว้นแต่ได้รับ

อนุญาตเป็นหนังสือจากสัตว์แพทย์ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด/ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือ

พนักงานเจ้าหน้าที่ 

             ข้อ ๑๘ ผู้ใดน าสุนัขและแมวออกนอกสถานที่เลี้ยง  ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 (๑)  ควบคุมสุนัขและแมวด้วยอุปกรณ์ท่ีแข็งแรงพอที่จะหยุดยั้งมิให้สุนัขหรือแมวท าร้ายผู้อ่ืนหรือ    

ท าความเสียหายแก่สิ่งของสาธารณะหรือของผู้อ่ืนได้อย่างทันท่วงที 

  (๒) กรณีท่ีเป็นสุนัขควบคุมพิเศษ ต้องสวมใส่อุปกรณ์ครอบปากและสายลากจูงท่ีแข็งแรง และจับ

สายลากจูงสุนัขห่างจากตัวสุนัขไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร 

 

หมวดที่ ๔ 

อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  ข้อ ๑๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่

ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ในเขตอ านาจขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้  

 



หมวดที ่๕ 

บทก าหนดโทษ 

  ข้อ ๒๐ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อควรปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษ ตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 

  ประกาศ  ณ   วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

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

(นายทองหล่อ ช้างสีทา) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

                            

  ขอรับรองว่าร่างข้อบัญญัติฉบั บนี้  ได้ผ่ านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

โป่งตาลองในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง สมัยสามัญ สมัยที่  ๒  เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. 

๒๕๖๑ จริง   

                  

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

                (นายเกษม โมราบุตร) 

       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

 

เห็นชอบ 

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

      ( นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ ) 

         นายอ าเภอปากช่อง 



 

 


