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ประกอบ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 

*********************** 
หลักการ 

         ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา วา่ด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
 

 เหตุผล 
  ตามมาตรา 67 (2),(3),(7) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 
2537 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่รักษาความสะอาดของ
ถนน ทางเดิน ที่สาธารณะ กำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และมีหน้าที่คุ้มครอง ดูแล และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นต้องออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือบังคับใช้
ในเขตตำบลลานสกา ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖3 

  โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสุนัขและแมวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ประกอบมาตรา 29 และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาโดย
ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาและนายอำเภอลานสกา จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้  

 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖3” 

 ข้อ 2  ข้อบัญญัตินี้ ให้ ใช้บั งคับ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้ งแต่วันถัดจากวันประกาศใน                
ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

 ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

 ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 
  “การเลี้ยงสุนัข และแมว” หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัข และแมวให้เจริญเติบโต
และมีชีวิตอยู่ได้ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ หรือสถานที่อ่ืนใด 
  “การปล่อยสุนัข และแมว” หมายความว่า การเลี้ยงสุนัข และแมวในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่
นอกสถานที่เลี้ยง รวมทั้งการสละการครอบครองสุนัข และแมว 
  “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืนที่ใช้ใน
การควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแนวอาณาเขตท่ีดินซึ่งใช้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ที่มีพ้ืนที่ติดกันเป็น
พ้ืนที่เดียว 

“เจ้าของสุนัข และแมว” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองสุนัข และแมว ทั้งนี้ให้
หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสุนัข และแมวด้วย 

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ข้อ 5 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือ
เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข และแมว ให้พื้นที่ในเขตอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา
ดังต่อไปนี้ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  

  5.1 ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวโดยเด็ดขาด ดังนี้ 

   5.1.1 สถานที่หรือทางสาธารณะ เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวอย่างเด็ดขาด 
   5.1.2 สถานที่ท่องเที่ยว 
   5.1.3 วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ 



      -๒- 

  5.2 ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวเกินจำนวนที่กำหนด ดังนี้ 

   5.2.1 พ้ืนที่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เป็นเขตห้าม
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขเกิน จำนวน  5  ตัว ต่อครัวเรือน 
   5.2.2 พ้ืนที่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา เป็นเขตห้าม
เลี้ยงหรือปล่อยแมวเกิน จำนวน  5  ตัว ต่อครัวเรือน 
   กรณีต้องการเลี้ยงเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  5.3 ให้พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาท้ังหมดเป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และ
แมวต้องอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

   5.3.1 การข้ึนทะเบียนสุนัข และแมว 

     ( 1 )  ให้เจ้าของสุนัข และแมวดำเนินการขึ้นทะเบียนสุนัข และแมวทุกตัวที่อยู่ใน
ครอบครองต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา และรับบัตรประจำตัวสุนัข และแมวหรือสัญลักษณ์หรือวิธีการอื่นใด 
ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกากำหนด 
     ( 2 )   หากเจ้าของสุนัข และแมวต้องการสละการครอบครองหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การ
เป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอื่น ต้องแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ภายใน 30 วัน 
     ( 3 )   ในกรณีที่สุนัข และแมวเกิดใหม่ ให้เจ้าของสุนัข และแมวดำเนินการขึ้นทะเบียน
กับองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา ภายใน 30 วัน 
     ( 4 )  กรณีที่เจ้าของนำสุนัข และแมวที่อยู่ในครองครองย้ายออกนอกเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลานสกาโดยถาวร หรือสุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครองตาย เจ้าของสุนัขและแมวต้องดำเนินการแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาทราบ ภายใน 30 วัน 

   5.4 การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

     ( 1 )  เจ้าของสุนัข และแมว ต้องจัดให้สุนัข และแมวทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีนจาก     
สัตวแพทย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ โดยการฉีดวัคซีนครั้ง
แรกเมื่อสุนัข และแมวมีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือน และได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามระยะเวลาที่
กำหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 
     ( 2 )  หากเจ้าของสุนัข และแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัขและแมวในครอบครอง
มีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า ให้กักขังสุนัขและแมวไว้ และแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกาภายในยี่สิบสี่
ชั่วโมง เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมโรค 
      ( 3 )  ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ตามประกาศเขตกำหนดโรค
ระบาดชั่วคราว ให้เจ้าของสุนัข และแมวทำการควบคุมสุนัขและแมวไว้ ณ สถานที่เลี้ยง จนกว่าจะสิ้นระยะเวลาตาม
ประกาศ  
  5.5 การควบคุมสุขลักษณะด้านสถานที่เลี้ยง  

ให้เจ้าของสุนัข และแมว ดำเนินการดังนี้ 
  ( 1 ) จัดสถานที่เลี้ยงสุนัข และแมวให้เหมาะสมและดูแลสถานที่เลี้ยงให้สะอาดถูก

สุขลักษณะอยู่เสมอ 
  ( 2 ) ควบคุมดูแลสุนัขและแมว มิให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้ อยู่

อาศัยใกล้เคียง 
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  5.6 การควบคุมเม่ือนำสุนัข และแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ 

ให้เจ้าของสุนัข และแมว ดำเนินการดังนี้ 

  ( 1 ) เพ่ือประโยชน์ ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข เมื่อนำสุนัขและแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ ให้เจ้าของสุนัขและแมวพกบัตร หรือติดเครื่องหมาย
ประจำตัวสุนัขและแมว และต้องมีการควบคุมดูแลมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอ่ืน 

  ( 2 )  ต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิดจากสุนัขและแมว ในสถานที่หรือทาง
สาธารณะ หรือสถานที่อ่ืนใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที 

 ข้อ 6 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบหรือได้รับแจ้งว่ามีสุนัขและแมว ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคติดต่อ
อันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจทำลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 

 ข้อ 7 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  

 ข้อ 8  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสการักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

  ประกาศ  ณ  วันที่ ……….. เดอืน มิถุนายน พ.ศ. 2563  

    (ลงชื่อ) 
          (นายเจริญ   อิฏฐผล) 
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานสกา 
 
 
 
 

               เห็นชอบ 
 

(ลงชื่อ) 
                   (นายวีรศักดิ์   บัวศรี) 
                    นายอำเภอลานสกา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


