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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลธารทอง
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว
พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๗ (๓) ประกอบมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๕ มาตรา ๙ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติ
โรคพิษสุนัขบา พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม และมาตรา ๑๖ (๒๑) แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม
องค การบริห ารส ว นตํา บลธารทอง โดยความเห็น ชอบของสภาองค การบริ ห ารส ว นตําบลธารทอง
และความเห็นชอบของนายอําเภอพาน จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลธารทอง เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๒”
ขอ ๒ ใหใชขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้ ตั้งแตวันที่ประกาศไวโดยเปดเผยที่องคการบริหาร
สวนตําบลธารทองเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ ประกาศ หรื อ คํ า สั่ ง อื่ น ใดในส ว นที่ ไ ด กํ า หนดไว แ ล ว
ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“การจดทะเบียน” หมายถึง การออกใบรับรองรูปพรรณสัณฐานและการทําเครื่องหมาย
ระบุตัวสุนัขและแมวและวิธีอื่นใดที่องคการบริหารสวนตําบลธารทองกําหนด
“การขึ้นทะเบียน” หมายถึง การนําเอกสารเกี่ยวกับสุนัขและแมวที่จดทะเบียนไวแลว
แจงตอเจาหนาที่เพื่อบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐาน และทําสมุดประจําตัวสุนัขและแมวตามสมุด
ประจําตัวสัตวและทะเบียนสุนัขและแมวรายครัวเรือน
“เจาของสัตว” หมายถึง เจาของหรือผูครอบครองสุนัขและแมว
“สัตวควบคุม” หมายถึง สุนัขหรือสัตวอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๔๔ ง

หนา้ ๗๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตําบลธารทอง
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายถึง ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหมีอํานาจหนาที่
ปฏิบัติการตามขอบัญญัตินี้
ขอ ๕ กําหนดใหสุนัขและแมว เปนสัตวที่ตองจดทะเบียน และใหเจาของสุนัขและแมว
มีหนาที่นําสุนัขและแมวไปจดทะเบียน
ขอ ๖ เจาของสุนัขและแมวตองนําเอกสารเกี่ยวกับสุนัขและแมวที่แสดงวาตนเปนเจาของ
มาขึ้นทะเบียนไดที่องคการบริหารสวนตําบลธารทอง
ขอ ๗ เจาของสุนัขและแมวตองจดทะเบียนสุนัขและแมวภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่
องคการบริหารสวนตําบลธารทองประกาศ
ขอ ๘ สุนัขและแมวที่เกิดหลังวันครบกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่องคการบริหารสวนตําบลธารทอง
ประกาศ เจาของสุนัขและแมวตองจดทะเบียนเมื่อสุนัขและแมวมีอายุหกสิบวันขึ้นไป
ขอ ๙ ผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวตองมีชื่อยูในทะเบียนบานภายในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลธารทอง
ขอ ๑๐ การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่สุนัข
และแมวอายุครบหกสิบวันหรือยายเขามาเลี้ยงใหมในเขตพื้นที่
ขอ ๑๑ การขึ้นทะเบียนสัตวเจาของสุนัขและแมวตองยื่นคําขอพรอมแนบเอกสาร ดังนี้
(๑) สําเนาทะเบียนบานเจาของสุนัขและแมว
(๒) ใบรับรองที่ระบุการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบามาไมเกินหนึ่งป มีการระบุหมายเลข
การผลิตวัคซีนและลงชื่อสัตวแพทยหรืออาสาปศุสัตว ผูฉีด พรอมเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทยหรือหลักฐานรับรองจากสัตวแพทยผูรับผิดชอบ
(๓) หนังสือรับรองการจดทะเบียนสุนัขและแมว
(๔) หนังสือรับรองการผาตัดทําหมันโดยสัตวแพทยผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
ที่ไดรับอนุญาต (ถามี)
(๕) หนังสือมอบอํานาจในกรณีเจาของสุนัขและแมวไมไดมาดําเนินการเอง
ขอ ๑๒ แบบคํารองขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวรายครัวเรือน และสมุดประจําตัวของสุนัขและแมว
ใหเปนไปตามที่องคการบริหารสวนตําบลธารทองกําหนด
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ขอ ๑๓ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เชน การยาย
สถานที่อยูของสุนัขและแมวการเปลี่ยนแปลงเจาของสุนัขและแมวหรือการเปลี่ยนแปลงสาระในเอกสาร
การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวหรือสมุดประจําตัวสุนัขและแมว เปนตน เจาของสุนัขและแมวตองยื่นคําขอ
เปลี่ยนแปลงตอองคการบริหารสวนตําบลธารทองภายในสามสิบวัน
ขอ ๑๔ กรณีสุนัขและแมวตายตองแจงตอองคการบริหารสวนตําบลธารทองภายในสามสิบวัน
ขอ ๑๕ กรณีสุนัขและแมวหายตองแจงตอองคการบริหารสวนตําบลธารทองในทันทีที่ทราบ
และเจาของสุนัขและแมวตองแจงใหองคการบริหารสวนตําบลธารทองทราบทันทีเมื่อพบตัว
ขอ ๑๖ กรณีสมุดประจําตัวสุนัขและแมวหายตองแจงตอองคการบริหารสวนตําบลธารทอง
ในทันทีเพื่อยื่นคําขอทําสมุดประจําตัวใหม
ขอ ๑๗ เจาของสุนัขและแมวตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) นําสุนัขและแมวไปรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาครั้งแรกเมื่อสุนัขและแมว
อายุ ๒ - ๔ เดือน และครั้งตอไปตามที่กําหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
(๒) เมื่อสัตวไดรับการฉีดวัคซีนแลวใหติดเครื่องหมายประจําตัวและเก็บใบรับรอง
การฉีดวัคซีนไว การขายหรือใหสุนัขและแมวแกผูอื่นตองมอบใบรับรองหรือสมุดประจําตัวสุนัขและแมวดวย
(๓) เมื่อสัตวมีอาการของโรคพิษสุนัข บาใหแจง ตอสัตวแพทยหรือองคการบริหาร
สวนตําบลธารทองภายใน ๒๔ ชั่วโมง
ขอ ๑๘ เจาของสุนัขและแมวตองเลี้ยงสุนัขและแมวเฉพาะในบานตามทะเบียนบานที่กําหนดไว
ในการขึ้นทะเบียน
ขอ ๑๙ เจาของสุนัขและแมวมีหนาที่เลี้ยงดู ใหอาหารและน้ํา เพื่อการดํารงชีพที่ปกติของ
สุนัขและแมว
ขอ ๒๐ เจาของสุนัขและแมวตองรับผิดชอบตอความเปนอยูของสุนัขและแมวและถือเปนหนาที่
ที่จะตองพาสุนัขและแมวไปพบสัตวแพทยเพื่อทําการตรวจรักษาเมื่อเจ็บปวย
ขอ ๒๑ เจ า ของสุ นั ข และแมวต อ งเลี้ ย งดู สุ นั ข และแมวในพื้ น ที่ เ หมาะสม ไม คั บ แคบ
หรือสกปรกเกินไปจนเปนผลเสียตอสุขภาพของสุนัขและแมว
ขอ ๒๒ เจาของสุนัข และแมวมีหนาที่ระวังและรับ ผิด ชอบมลภาวะทางดานเสียงและกลิ่น
ที่รบกวนผูอื่นรวมตลอดถึงอันตรายตอสุขภาพของผูอื่น
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ขอ ๒๓ สุนัขและแมวที่เจาของไมประสงคเลี้ยงอีกตอไป เจาของสุนัขและแมวตองมอบสุนัขและแมว
พรอมสมุดประจําตัวสุนัขและแมวใหกับผูอื่นที่ยินยอมดวยความเต็มใจ และเจาของใหมตองแจงตอเจาหนาที่
ที่รับผิดชอบภายในสามสิบวัน หากไมสามารถหาผูรบั ผิดชอบใหมไดและประสงคจะขอมอบสุนขั และแมว
ใหกับสถานสงเคราะหสัตวเปนผูดูแลใหเสียคาใชจายในการเลี้ยงดูใหกับสถานสงเคราะหสัตว
ขอ ๒๔ การนําสุนัขและแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงเจาของตองพกสมุดประจําตัวสุนัขและแมว
ตลอดเวลาและตองแสดงสมุดเมื่อเจาหนาที่เรียกตรวจ
ขอ ๒๕ กรณีเจาหนาที่พบสุนัขและแมวในที่สาธารณะโดยปราศจากการควบคุมเจาหนาที่
สามารถจับและควบคุมสุนัขและแมวไวเพื่อดําเนินการตามขอบัญญัตินี้
ขอ ๒๖ การนําสุนัขและแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงเจาของสุนัขและแมวตองควบคุมสุนัขและแมว
ดวยเครื่องควบคุมที่แข็งแรงพอที่หยุดยั้งสุนัขและแมวมิใหทํารายผูอื่นที่ไมใชเจาของหรือทําความเสียหาย
ใหเกิดกับสิ่งของสาธารณะหรือบุคคลอื่นไดทันทวงที
ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้มีโทษ ดังนี้
(๑) ผู ใ ดฝ า ฝ น ไม นํ า สั ต ว ไ ปฉี ด วั ค ซี น ป อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ า ตามข อ ๑๗ (๑)
ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๒๐๐ บาท ตามที่บัญญัตใิ นมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัตโิ รคพิษสุนัขบา
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) ผูใดมีเครื่องหมายแสดงวาฉีดวัคซีนปลอม ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท
ตามที่บัญญัติในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการจับสุนัขไมมีเจาของในที่สาธารณะ
หรือทําลายสุนัขที่เปนโรคนี้ ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท ตามที่บัญญัติในมาตรา ๒๓
แหงพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. ๒๕๓๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณัทพงศ ปุรารัตน
นายกองคการบริหารสวนตําบลธารทอง

