
                   
          

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล 
เรื่อง  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกข้อบัญญัติ 

เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  พ.ศ.  2563 
------------------------------------ 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  ได้ด าเนินการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ชุมพล  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข  และแมว  พ.ศ.  2563  เพ่ือเป็นการดูแลรักษาสุขภาวะความ
เป็นอยู่ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพลให้ดีขึ้น  ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับเหตุ
เดือดร้อนจากการเลี้ยงสัตว์  ก าหนดมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.  2535  และที่เพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2550  ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน      
ศาสตร์จารย์  ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ  กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี   

  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  พ.ศ. 2548  
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  ในการด าเนินงานที่อาจมีผลกระทบอย่าง
กว้างขวางต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  สุขภาพ  อนามัย  วิถีชีวิตหรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น 

  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  จึงประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข  และแมว  พ.ศ.  2563  โดยวิธีดังต่อไปนี้ 
  1.  เปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์  ที่อยู่   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล                 
หมู่ที่  3  ต าบลท่าชุมพล  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  70120 
  2.  ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  E – mail :  thachumpon1@gmail.com 
  3.  ทางโทรศัพท์  032 – 234115 โทรสาร  032 – 234117 
  4.  แสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  หมู่ที่  3  
ต าบลท่าชุมพล  อ าเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  (ส านักงานปลัด) 
  5.  ทางเว็บไซต์  www.thachumpon.go.th  หัวข้อ  ติดต่อ - สอบถาม  

  ทั้งนี้  สามารถดูรายละเอียดร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  เรื่อง  การควบคุม
การเลี้ยงปล่อยสุนัข  และแมว  ณ  ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน  ศาลาอเนกประสงค์ของแต่ละหมู่บ้าน                บอร์ด
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  และทางเว็บไซต์ www.thachumpon.go.th     โดยร่วม
แสดงความคิดเห็นในร่างข้อบัญญัติดังกล่าว  ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่  10  มิถุนายน  2563  ซึ่งได้แนบร่าง
ข้อบัญญัติดังกล่าวท้ายประกาศนี้           
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที ่ 14  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2563 

 

          (นายพัฒนา  พระเดโช))  
                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล 

mailto:thachumpon1@gmail.com
http://www.thachumpon.go.th/
http://www.thachumpon.go.th/


 
 

 

 

(ร่าง) 

ข้อบญัญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล 

 

เรื่อง   

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข  และแมว 

พ.ศ.  2563 

 

ของ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าชมุพล   

อ าเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุรี 

 

 
 
 
 



 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบ  (ร่าง)  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล 

  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข  และแมว 
พ.ศ.  2563 

 
-------------------------------------------- 

 
 

หลักการ 
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 

 
 

เหตุผล 
  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข  และแมวให้เหมาะสมกับสภาพการของพ้ืนที่ในชุมชน                    
จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสุนัข  และแมวเพ่ือประโยชน์ในการรักษา  สภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน  และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า  หรือ                  
โรคระบาดที่ เกิดจากสุนัข  และแมว  สมควรก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข  และแมว                              
จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(ร่าง) 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล 

เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข  และแมว 
พ.ศ.  2563 

----------------------------- 
  โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติ  ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข  และแมว 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  71  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง   (ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2562  ประกอบมาตรา  29   
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2550  องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  และนายอ าเภอโพธาราม  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ  1  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสุนัข  และแมว  พ.ศ.  2563 ” 

  ข้อ  2  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผย  ณ  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพลแล้วเป็นเวลาเจ็ดวัน 

  ข้อ  3  ในกรณีที่มีข้อบัญญัติอ่ืนที่ขัดแย้งกับข้อบัญญัติฉบับนี้  ให้ใช้ข้อบัญญัติฉบับนี้แทน 

  ข้อ  4  ในข้อบัญญัตินี้ 
  “การเลี้ยงสุนัข  และแมว”  หมายความว่า  กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัข  และแมว                        
ให้เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ในสถานที่เลี้ยงสัตว์  หรือสถานที่อ่ืนใด 
  “การปล่อยสุนัข  และแมว”  หมายความว่า การเลี้ยงสุนัขและแมวในลักษณะที่มีการปล่อย                         
ให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์  รวมทั้งการสละการครอบครองสุนัข  และแมว 
  “สถานที่เลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  คอกสัตว์  กรงสัตว์  ที่ขังสัตว์  หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืน                     
ที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง  ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแนวอาณาเขตที่ดินซึ่งใช้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ที่มีพ้ืนที่
ติดกันเป็นพ้ืนที่เดียว 
  “เจ้าของสุนัข  และแมว”  หมายความว่า  เจ้าของกรรมสิทธิ์  ผู้ครอบครองสุนัข  และแมว  ทั้งนี้
ให้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง  ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสุนัข  และแมวด้วย 
  “ราชการส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล 

  ข้อ  5  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  

  ข้อ  6  เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน
ในท้องถิ่น  หรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข  และแมว  ให้พ้ืนที่ในเขตขององค์การบริหาร               
ส่วนต าบลท่าชุมพล  ดังต่อไปนี้  เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข  และแมว 
  6.1  ให้พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพลทั้งหมดเป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข
และแมวต้องอยู่ภายใต้มาตรการ  ดังนี้   
 
 
 

-/6.1.1……. 
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   6.1.1 การข้ึนทะเบียนสุนัข  และแมว 
   ให้เจ้าของสุนัข  และแมวด าเนินการข้ึนทะเบียนสุนัข  และแมวทุกตัวที่อยู่ในครอบครอง
ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  และรับบัตรประจ าตัวสุนัข  และแมวหรือสัญลักษณ์หรือวิธีการก าหนดระบุ
ตัวตนของสุนัขและแมวอ่ืนใด  ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพลก าหนด 
   6.1.2  การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
    (1)  เจ้าของสุนัข  และแมว  ต้องจัดการให้สุนัข  และแมวทุกตัวได้รับการฉีด
วัคซีนจากสัตวแพทย์  หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์  หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์  โดย
การฉีดวัคซีนครั้งแรกต้องด าเนินการเมื่อสุนัข  และแมวนั้นมีอายุตั้ งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือน  และต้อง
จัดการให้ได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไป  ตามระยะเวลาที่ก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 
    (2)  หากเจ้าของสุนัข  และแมวพบเห็นอาการ  หรือสงสัยว่าสุนัข  และแมวใน
ครอบครองมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้กักสุนัข  และแมวไว้  และแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล  
ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค 
    (3)  ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขในพ้ืนที่ตามประกาศเขตก าหนด
โรคระบาดชั่วคราว  ให้เจ้าของสุนัข  และแมวท าการควบคุมสุนัข  และแมวไว้  ณ  สถานที่เลี้ยงสัตว์จนกว่า 
จะสิ้นระยะเวลาตามประกาศ 
   6.1.3  การควบคุมด้านสุขลักษณะสถานที่เลี้ยง  ให้เจ้าของสุนัข  และแมว  ด าเนินการ
ดังนี้ 
    (1)  เจ้าของสุนัข  และแมวต้องจัดสถานที่เลี้ยงสุนัข  และแมวให้เหมาะสม  
และดูแลสถานที่เลี้ยงให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
    (2)  เจ้าของสุนัข  และแมวต้องควบคุมดูแลสุนัข  และแมว  มิให้ก่อเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ  หรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
   6.1.4  การควบคุมเมื่อน าสุนัข  และแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์  ให้เจ้าของสุนัข
และแมว  ด าเนินการดังนี้ 
    (1)  เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมาย  ว่าด้วยการ
สาธารณสุข  ให้เจ้าของสุนัข  และแมวพกบัตร  หรือติดเครื่องหมายประจ าตัวสุนัข  และแมว  และต้องมีการ
ควบคุมดูแลมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญ  หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น 
    (2)  เจ้าของสุนัข  และแมวต้องจัดการมูลสัตว์  หรือของเสียอันเกิดจากสุนัข  
และแมว  ในสถานที่หรือทางสาธารณะ  หรือสถานที่อ่ืนใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที 

  ข้อ  7  ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบ  หรือได้รับแจ้งว่ามีสุนัข  และแมวที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า  
หรือโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรื อจัดการตามที่
เห็นสมควรได้ 

 

 

 

-/ข้อ  8..... 
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  ข้อ  8  ผู้ใดฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข  พ.ศ.  2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2550        

   ประกาศ  ณ  วันที่...........................................................   

 
          (ลงชื่อ) 
                  (นายพัฒนา  พระเดโช) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล 
 
 
 
 
     เห็นชอบ 
 
 
(ลงชื่อ) 
             (นายนพรัตน์  รัตนพานิช) 
                  นายอ าเภอโพธาราม 


