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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรี 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสุนัขและแมว   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบญัญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรี  วาดวยการควบคุมการเล้ียง

หรือปลอยสุนัขและแมว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)

พ.ศ.๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

องคการบริหารสวนตําบลนนทรีโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลนนทร ี

และนายอําเภอกบินทรบุรี  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรี  เรื่อง  การควบคุมการเล้ียง 

หรือปลอยสุนัขและแมว  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนนทรนีับแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ความในขอบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกสุนัขและแมวของทางราชการ 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “เจาของสุนัขหรอืเจาของแมว”  หมายความวา  เจาของหรือผูครอบครองสุนขัหรือแมว 

  “การปลอยสุนัขหรือแมว”  หมายความวา  การกระทําใด ๆ  ท่ีทําใหสุนัขหรือแมว 

พนไปจากความรับผิดชอบเล้ียงดูของตนหรือปลอยใหอยูนอกสถานที่โดยปราศจากการควบคุม 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่ งมิ ใชของเอกชน   

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 



 หนา   ๑๕๑ 
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  “ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และใหหมายรวมถึงส่ิงอื่นใด 

ซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

  “การจัดทําทะเบียนสุนัขและแมว”  หมายความวา  การใหเจาของสุนัขหรือแมวแจง 

ตอพนักงานเจาหนาท่ีเพ่ือบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐานและประวัติของสุนัขหรือแมว  โดยมีการระบุตัวสุนัข 

และแมวอยางชัดเจนเปนการถาวร  ไมสามารถเปล่ียนแปลงไดพรอมจัดทําบัตรประจําตัวสุนัขหรือแมว 

  “สุนัขควบคุมพิเศษ”  หมายความวา 

  (๑)  สุนัขสายพันธุดุราย  เชน  พิทบูลเทอเรีย  บูลเทอเรีย  สเตฟฟอรดเชอรบูลเทอเรีย  

รอทไวเลอรและฟลาบราซิลเรียโร  เปนตน 

  (๒)  สุนัขที่มีประวัติทํารายคนหรือพยายามทํารายคน 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนนทรี 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรา  ๕  วรรคหนึง่แหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  พนักงานสวนตําบลผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา  ๔๔  วรรคสองแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนนทรีรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ 

ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

 

ขอ ๗ ใหพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลเปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสุนัขและแมว 

ขอ ๘ หามผูใดปลอยสุนัขหรือแมวในที่หรือทางสาธารณะ  หรือในที่อื่นใดในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลนนทรีตามที่ไดประกาศกําหนดไว 
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หมวด  ๒ 

การจัดทําทะเบียนสุนัขและแมว 

 

ขอ ๙ เจาของสุนขัหรือแมวมีหนาท่ีตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่เพ่ือจัดทําทะเบียนสุนัขและแมว  

ณ  องคการบริหารสวนตําบลนนทรีหรือสถานที่อื่นใดที่กําหนดภายใน  ๑๒๐  วันนับแตวันที่สุนัขหรือแมว 

เกิดหรือภายใน  ๖๐  วันนับแตวันที่นําสุนัขหรือแมวมาเล้ียงในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลนนทรี 

ขอ ๑๐ การจัดทําทะเบียนสุนัขและแมวใหเจาของสัตวย่ืนคําขอพรอมเอกสาร  ประกอบดวย 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาทะเบียนบานอันเปนสถานท่ีซึ่งสัตวอาศัยอยู  และรูปถายของสัตว 

ซึ่งถายไวไมเกินสองเดือน 

ขอ ๑๑ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบความสมบูรณของคําขอจัดทําทะเบียนสุนัข 

และแมวแลว  ปรากฏวาเอกสารและหลักฐานสมบูรณถูกตองใหออกบัตรประจําตัวสุนัขและแมว 

ใหแกผูย่ืนคําขอ 

ขอ ๑๒ ในกรณีดังตอไปนี้ใหดําเนินการภายในสามสิบวัน 

  (๑)  เมื่อมีการยายที่อยูของสุนัขหรือแมว  หรือในกรณีสุนัขหรือแมวไดตายลง   

หรือกรณีที่สุนัขหรือแมวไดหายไป  ใหเจาของสัตวมีหนาที่ตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสามสิบวัน

นับแตวันที่ทราบ  ในกรณีที่สัตวหายไปตอมาไดสัตวดังกลาวกลับคืนมาใหเจาของมีหนาที่ตองแจงดวย 

  (๒)  เมื่อบัตรประจําตัวสุนัขหรือแมวสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  

ใหเจาของสัตวมีหนาที่ตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่เพ่ือทําบัตรประจําตัวสุนัขหรือแมวฉบับใหม 

 

หมวด  ๓ 

การควบคมุการเล้ียงสุนัขและแมว 

 

ขอ ๑๓ ในการเล้ียงสุนัขหรือแมว  เจาของสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

  (๑)  จัดใหมีสถานที่เล้ียงสัตวที่มั่นคงแข็งแรง  ตามความเหมาะสมแกประเภทและชนิด 

ของสัตว  และมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว  มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ   
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มีระบบการระบายน้ําและการบําบัดของเสียที่เกิดขึ้นอยางถูกสุขลักษณะและตองเล้ียงสัตวเฉพาะในเขตบาน 

ตามทะเบียนบานที่ระบุไวในทะเบียนสุนัขหรือแมวเทานั้น 

  (๒)  รักษาสถานท่ีเล้ียงสัตวใหสะอาดอยูเสมอใหเล้ียงสัตวภายในสถานที่ของตน   

และไมเล้ียงสัตวในสถานที่ท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

  (๓)  รับผิดชอบตอชีวิตความเปนอยูและเล้ียงดูใหอาหารเพ่ือการดํารงชีพปกติของสุนัข

หรือแมว  จัดใหมีการเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตวเพ่ือปองกันโรคติดตอจากสัตวมาสูคนและมีหนาท่ีนําสุนัข 

หรือแมวไปพบสัตวแพทยเพ่ือทําการตรวจรักษาเมื่อสัตวเจ็บปวย 

  (๔)  กําจัดซากสัตวและมูลสัตวใหถูกสุขลักษณะ 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยวาสัตวเล้ียงนั้นเปนโรคอันอาจเปนอันตรายแกสุขภาพ 

ของบุคคลท่ัวไป  ใหเจาของสัตวแยกกักสัตวนั้นตางหาก  และแจงใหองคการบริหารสวนตําบลนนทรีทราบ 

และตองปฏิบัติตามคําแนะนําของสัตวแพทย 

ขอ ๑๕ เจาของสัตวตองจัดการใหสุนัขหรือแมวไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาครั้งแรก

เมื่อสุนัขและแมวอายุประมาณ  ๒ – ๔  เดือน  และครั้งตอไปตามท่ีกําหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 

ปองกันโรคพิษสุนัขบาตามกําหนดเวลา  และเมื่อปรากฏวาสัตวของตนมีอาการของโรคพิษสุนัขบาใหแจง 

ตอองคการบริหารสวนตําบลนนทรีภายใน  ๒๔  ชั่วโมงนับแตเวลาที่สัตวนั้นแสดงอาการ 

ขอ ๑๖ เจาของสุนัขและแมวมีหนาที่ระวังและรับผิดชอบมลภาวะดานเสียง  กล่ินที่รบกวนผูอื่น  

และส่ิงปฏิกูล  รวมตลอดถึงอันตรายตอสุขภาพรางกายและชีวิตของผูอื่น 

ขอ ๑๗ กรณีเจาของสุนัขหรือแมวไมสามารถเล้ียงดูสัตวไดอีกตอไป  เจาของตองมอบสัตว 

พรอมบัตรประจําตัวของสัตวใหกับบุคคลอื่นที่ยินยอมดวยความสมัครใจและเจาของใหมตองแจง 

ตอพนักงานเจาหนาท่ีภายในสามสิบวันนับแตวันที่นําสัตวมาเล้ียง 

 

หมวด  ๔ 

การนาํสุนขัและแมวออกนอกสถานที่เล้ียง 

 

ขอ ๑๘ การนําสุนขัหรอืแมวออกนอกสถานท่ีเล้ียง  เจาของตองพกพาบัตรประจําตัวสุนัขและแมว 

ตลอดเวลาและตองแสดงบัตรเมื่อเจาหนาที่เรียกตรวจ 
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เจาของสุนขัและแมวตองควบคุมสัตวดวยเครื่องควบคุมที่แข็งแรงพอที่จะหยุดย้ังสัตวมิใหทํารายผูอื่น 

ที่มิใชเจาของหรือทําความเสียหายใหเกิดกับส่ิงของสาธารณะหรือบุคคลอื่นไดทันทวงที 

ขอ ๑๙ การนําสุนัขควบคุมพิเศษออกนอกสถานท่ีเล้ียงเจาของสุนัขจะตองจัดใหสุนัขสวมใส 

อุปกรณครอบปากและผูกสายลากจูงที่แข็งแรง  และตองจับสายลากจูงหางจากตัวสุนัขไมเกินหาสิบเซนติเมตร

โดยตลอดเวลา   

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับในกรณี  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ขณะที่สุนัขอยูในระหวางการประกวดการแสดงหรือการประกอบกิจกรรมอื่นใด 

ในทํานองเดียวกัน  แตผูจัดงานจะตองมีมาตรการในการปองกันสุนัขหรือแมวมิใหทํารายคน 

  (๒)  ขณะที่สุนัขอยูในการฝกหัด  แตผูฝกจะตองมีมาตรการในการปองกันมิใหสุนัข

หรือแมวทํารายคน 

  (๓)  ในขณะที่สุนัขยูในกรงท่ีขังหรือเครื่องควบคุมอื่นใดท่ีมั่นคงแข็งแรงเพียงพอ 

ที่จะปองกันมิใหสัตวเขาถึงบุคคลภายนอก 

ขอ ๒๐ หามบุคคลอายุต่ํากวาสิบหาปหรือเกินกวาหกสิบหาปนําสุนัขควบคุมพิเศษออกนอก

สถานที่เล้ียง  เวนแตจะอยูในกรง  ที่ขัง  หรือเครื่องควบคุมอื่นที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะปองกันสุนัข 

มิใหเขาถึงบุคคลภายนอก 

 

หมวด  ๕ 

อํานาจหนาทีข่องเจาพนักงาน 

 

ขอ ๒๑ เจาของสุนัขหรือแมวตองอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีในการตรวจสอบ

ตามอํานาจหนาท่ีที่กําหนดไวตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 

เจาของสุนัขหรือแมวตองแสดงขอมูลหลักฐานตาง ๆ  เกี่ยวกับสุนัขหรือแมว  เมื่อพนักงานเจาหนาท่ี 

รองของสําหรับการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่มีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเล้ียงสุนัขหรือแมว  พนักงานเจาหนาท่ีจะตอง 

ไมเปดเผยขอมูลเกีย่วกับผูรองเรียนและเจาของสุนัขหรือแมวจะตองปฏิบัติตามคําแนะนาํของพนักงานเจาหนาท่ี   

คําส่ังของเจาพนักงานสาธารณสุขหรือเจาพนักงานทองถิ่น 



 หนา   ๑๕๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๖๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มถิุนายน   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

 

ขอ ๒๓ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้มีความผิดตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 

บทเฉพาะกาล 

 

ขอ ๒๔ เจาของสุนัขหรือแมวที่เล้ียงสุนัขหรือแมวไวกอนวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ   

ตองย่ืนคําขอตอพนักงานเจาหนาที่เพ่ือจัดทําทะเบียนสุนัขหรือแมวใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันท่ี 

ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๙  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ประเสริฐ  แววนํา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนนทรี   
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