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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ในการเสนอรางขอบญัญัติองคการบริหารสวนตําบลสิงห 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๒ 
----------------------------------------------- 

 
หลักการ 

ใหมีขอบัญญัติวาดวยการควบคมุการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว 
 

เหตุผล 

  เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนในทองถิ่นหรือ
เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัขและแมวในเขตองคการบริหารสวนตําบลสิงห โดยอาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.25๖2 ประกอบมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ใหกระทําไดโดยการตราเปนขอบัญญัติ จึงตราขอบัญญัตินี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ๑ ) 



 

ขอบัญญตัิองคการบริหารสวนตําบลสิงห 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๒ 

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

  โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสิงห วาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปลอยสุนัขและแมว ขึ้นบังคบัใช 
  อาศัยความในมาตา ๗๑ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ อันเปน
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลสิงห โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลสิงห และ
นายอําเภอไทรโยค จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้ 
 

  ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสิงห เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปลอยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๒” 

 ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลสิงห ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ และคําสั่งอ่ืนใด ในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัติหรือซึ่ง
ขัดแยงกับขอบัญญัตินี้ใหขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 
“องคการบริหารสวนตําบล” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบลสิงห 
“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลสิงห 
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่ตาม

ขอบัญญัตินี้ 
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
“สัตวแพทย” หมายความวา สัตวแพทยผูซึ่งปฏิบัติงานในสวนราชการของรัฐและหมายความรวมถึงผูซึ่ง

ไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่สัตวแพทยในราชการสวนทองถิ่น 
“ผูไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินซึ่งไดรับ

แตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอํานาจขององคการ
บริหารสวนตําบลสิงห 

“เจาบาน” หมายความวา เจาบานตามทะเบียนบานหรือเจาของพื้นที่ดินหรือผูนําชุมชนที่ใชเลี้ยงสุนัขและแมว 
“ผูนําชุมชน” หมายความวา กํานันหรือผูใหญบานหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสิงห  
“สัตว” หมายความวา สุนัขและแมว 
“เจาของสุนัขและแมว” หมายความวา เจาของกรรมสิทธิ ์ผูครอบครองสุนัขและแมว ทั้งนี้ใหหมายความ

รวมถึงผูเลี้ยง ผูใหที่อยูอาศัยและผูควบคุมสุนัขและแมว 
“การเลี้ยงสุนัขและแมว” หมายความวา กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัขและแมวใหเจริญเติบโตและมี

ชีวิตอยูไดในสถานที่เลี้ยงสัตว หรือสถานที่อ่ืนใด 
“การปลอยสุนัขและแมว” หมายความวา การเลี้ยงสุนัขและแมวในลักษณะที่มีการปลอยใหอยูนอก

สถานที่เลี้ยง รวมทั้งการสละการครอบครองสุนัขและแมว 
 ( ๒ ) 



 

“สถานที่เลี้ยงสุนัขและแมว” หมายความวา คอกสุนัขและแมว กรงสุนัขและแมว ที่ขังสุนัขและแมว 
หรือสถานที่ในลักษณะอื่นที่ใชในการควบคุมสุนัขและแมว ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึงแนวอาณาเขตที่ดินซึ่งใชประกอบการ
เลี้ยงสุนัขและแมวที่มีพ้ืนที่ติดกันเปนพ้ืนที่เดียว 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนประชาชนสามารถใช
ประโยชนหรือใชสัญจรได 

“การทําทะเบียน” หมายความวา การจดทะเบียนและการข้ึนทะเบียนสุนัขและแมว 
“การจดทะเบียน” หมายความวา การออกใบรับรองรูปพรรณสัณฐานสุนัขและแมว 
“การขึ้นทะเบียน” หมายความวา การนําเอกสารเก่ียวกับ สุนัขและแมว ที่จดทะเบียนไวแลวแจงตอ

พนักงานเจาหนาที่เพ่ือบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐาน 
“หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว” หมายความวา เอกสารที่พนักงานเจาหนาที่ออกให

เจาของสุนัขและแมวมาขึ้นทะเบียนตามขอบัญญัตินี ้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะของสุนัขและแมว รวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเปนสิ่งโสโครก 

หรือมีกลิ่นเหม็นอันเกิดจากสุนัขและแมว 
“สุนัขควบคุมพิเศษ” หมายความวา 
(๑ ) สุนั ขสายพันธุที่ ดุ ร าย เชน ร็ อตไวเลอร  (Rottweiller), พิทบูล เทอเรี ย  (Pitbul terrier), 

บลู เทอเรีย (Bullterrier), บางแกว , โดเบอรแมน, ฟลา , อัลเชเชี่ยน (เยอรมันเชฟเพิรด) , มาสทิสต  , เชาเชา, 
อลาสกัน มารามิวท หรือสายพันธุที่ใกลเคียงกันกับที่กลาวมาทั้งหมด หรือลูกผสมสายพันธุ และสายพันธุอื่นที่องคการ
บริหารสวนตําบลประกาศกําหนด 

(๒) สุนัขที่มีประวัติทํารายคนหรือพยายามทํารายคน โดยมีหลักฐานการแจงความตอเจาหนาที่ตํารวจ 
(๓) สุนัขที่มีพฤติกรรมไลทํารายคนหรือสัตว โดยปราศจากการยั่วย ุ
ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสิงห เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ

ออก ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี ้
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 

ขอ ๖ ใหเขตองคการบริหารสวนตําบลสิงห เปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว 
ขอ ๗ หามผูใดเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมวในที่หรือทางสาธารณะหรือในที่อ่ืนใดนอกสถานที่เลี้ยงใน 

เขตองคการบริหารสวนตําบลสิงห โดยเด็ดขาด  
 ขอ ๘ การดําเนินการตามที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ หากเจาของสุนัขและแมวไมสามารถดําเนินการ เอง

ได สามารถมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนดําเนินการแทน โดยมีหนังสือมอบอํานาจมาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่ 
 

หมวด 2 
การจดทะเบียนสุนัขและแมว 

 

 ขอ ๙ ใหเจาของสุนัขและแมวดําเนินการขอข้ึนทะเบียนสุนัขและแมวตอพนักงานเจาหนาท่ี ณ สถานที่ 
ที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันท่ีสุนัขและแมวเกิด หรือ ภายในสามสิบวันนับแต
วันที่นําสุนัขและแมวมาเลี้ยงในเขตองคการบริหารสวนตําบลสิงห พรอมเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้ 

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเจาของสุนัขและแมว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  
(2) สําเนาทะเบียนบานที่ใชเปนสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
(3) หนังสือยินยอมใหใชเปนสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมว ในกรณีที่เจาของสุนัขและแมวไมใชเจาบานหรือ

ไมใชเจาของสถานท่ีที่ใชเปนสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมว 
( ๓ ) 



 

(4) เอกสารที่แสดงวามีการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบามาแลวไมเกินหนึ่งป (ถามี)  
(5) เอกสารที่แสดงวามีการผาตัดทําหมันโดยสัตวแพทยผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย (ถามี) 
(6) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)  
ขอ ๑๐ แบบคําขอขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ใหเปนไปตาม

แบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 
ขอ 1๑ ในกรณีตอไปนี้ เจาของสุนัขและแมว ตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ภายในสามสิบวันนับแตวันที่

รูถึงเหตุนั้น 
(1) เมื่อสุนัขและแมวมีการยายที่อยู สูญหาย หรือตาย 
(2) เมื่อหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนสุนัขและแมวสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ 
ขอ 1๒ ในกรณีตอไปนี้ เจาของสุนัขและแมว ตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ทันที นับแตวันที่รูถึงเหตุนั้น 
(๑) เมื่อสุนัขที่ไมใชสุนัขควบคุมพิเศษไดทํารายคนหรือพยายามทํารายคน 
(๒) เมื่อสุนัขและแมวแสดงอาการของโรคติดตอ หรือสงสัยวาสุนัขและแมวที่เลี้ยงเปนโรคอันอาจเปน

อันตรายแกสุขภาพของประชาชน 
 

หมวด 3 
การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว 

 

ขอ 1๓ ในการเลี้ยงสุนัขและแมว ใหเจาของสุนัขและแมวปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังนี ้
 (๑) จัดสถานที่เลี้ยงใหเหมาะสมแกการดํารงชีวิตอยูของสุนัขและแมว มีแสงสวาง การระบาย อากาศ 

การระบายน้ํา และการกําจัดสิง่ปฏิกูล อยางถูกสุขลักษณะ 
 (๒) ควบคุมไมใหสุนัขและแมวไมใหทํารายผูอ่ืนหรือกอใหเกิดความเสียหายกับสิ่งของสาธารณะหรือของ

บุคคลอ่ืนได 
 (3) ควบคุมไมใหสุนัขและแมวกอเหตุรําคาญ เชน กอใหเกิดเสียงดังติดตอกันเปนเวลานาน 
 (๔) รับผิดชอบตอความเปนอยูของสุนัขและแมว เชน เรื่องอาหาร ความสะอาด เปนตน ถาเจาของสุนัข

และแมวไมสามารถเลี้ยงสุนัขและแมวไดเปนการชั่วคราวจะตองจัดใหมีผูดูแลความเปนอยูของสุนัขและแมวใหเปนปกติสุข 
 (5) เมื่อสุนัขและแมวตาย เจาของสุนัขและแมวจะตองกําจัดซากสุนัขและแมวใหถูกสุขลักษณะ เพื่อ

ปองกันไมใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค ทั้งนี้โดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญ และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอน
ของแหลงน้ํา 

 (๖) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคสุนัขและแมว เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสุนัขและ
แมวสูคน 

 (7) ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาสุนัขและแมวที่เลี้ยงเปนโรคอันอาจเปนอันตรายแกสุขภาพของ
ประชาชน ใหเจาของสุนัขและแมวแยกกักสุนัขและแมวนั้นไวตางหากแลวแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ และปฏิบัติตาม
คําแนะนําของสัตวแพทยหรือพนักงานเจาหนาที่ 

 (๘) ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบาในพ้ืนท่ีตามประกาศเขตกําหนดโรคระบาดชั่วคราวให
เจาของสุนัขและแมวไว ณ สถานที่เลี้ยง จนกวาสิ้นระยะเวลาตามประกาศ 

 (๙) แสดงหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนสุนัขและแมวหรือเอกสารหลักฐานเก่ียวกับสุนัขและแมวเมื่อ
พนักงาน เจาหนาที่ รองขอ และอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ในการตรวจสอบตามอํานาจหนาท่ีที่กําหนดไว 
ในกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและขอบัญญัตินี้ 

 (10) ปฏิบัติการอื่นตามคําแนะนําของพนักงานเจาหนาที่ เจาพนักงานสาธารณสุข หรือเจาพนักงาน
ทองถ่ิน 

( ๔ ) 



 

 (1๑) เจาของสุนัขและแมว มีหนาที่กําจัดสิ่งปฏิกูล อันเกิดจากสุนัขและแมว ในที่หรือทางสาธารณะ 
หรือในที่อ่ืนใดในเขตองคการบริหารสวนตําบลสิงห โดยทันท ี

 (1๒) หากเจาของสุนัขและแมวไมประสงคจะเลี้ยงสุนัขและแมวอีกตอไป ตองมอบสุนัขและแมว พรอม
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวใหบุคคลอ่ืนเปนเจาของสุนัขและแมวแทน และเจาของใหมจะตองแจงตอ
พนักงานเจาหนาที่ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรับมอบ หรือหากไมสามารถหาเจาของใหมเปนผูเลี้ยงสุนัขและแมวได
ประสงคจะมอบใหสถานที่สงเคราะหเลี้ยงสัตวเปนผูดูแล ใหเสียคาใชจายในการเลี้ยงดูใหกับสถานที่สงเคราะหสัตวหรือ
หากไมสามารถดําเนินการใดไดใหอยูในดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถิ่น 
 

หมวด 4 
การนําสุนัขและแมวออกนอกสถานท่ีเลี้ยง 

 

ขอ 1๔ ใหผูนําสุนัขและแมวไปในที่หรือทางสาธารณะ ปฏิบัติดังนี้  
 (1) นําหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนสุนัขและแมว ติดตัวไปดวย และแสดงหนังสือรับรองการขึ้น

ทะเบียนสุนัขและแมวเมื่อเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจาหนาที่เรียกตรวจ 
 (๒) ควบคุมสุนัขและแมวดวยเครื่องควบคุม หรือผูกสายลากจูงสุนัขและแมวที่มีความแข็งแรง เพียงพอ 

เชน ใสอุปกรณครอบปากสุนัขและแมว จับสายลากจูงสุนัขและแมวหางจากตัวสุนัขและแมวไมเกิน หาสิบเซนติเมตร เพ่ือ
สามารถหยุดยั้งสุนัขและแมวไมใหทํารายผูอื่นหรือกอใหเกิดความเสียหายกับสิ่งของสาธารณะหรือของบุคคลอ่ืนได
ทันทวงที 

 ความใน (๒) ไมใหใชบังคับกับกรณีดังตอไปนี ้
   ๑) ขณะที่สุนัขและแมวอยูในระหวาง ประกวด การแสดง หรือ การประกอบกิจกรรมอื่นใด ในทํานอง

เดียวกัน โดยผูจัดงานมีมาตรการปองกันไมใหสุนัขและแมวทํารายคน 
   2) ขณะที่สุนัขและแมวอยูในการฝกหัด โดยผูฝกมีมาตรการปองกันไมใหสุนัขและแมวทํารายคน 
  3) ขณะที่สุนัขและแมวอยูในกรง ที่ขัง หรือเครื่องควบคุมอ่ืนใดที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะปองกัน

ไมใหสุนัขและแมวเขาถึงบุคคลภายนอก 
 (๓) หามบุคคลที่มีอายุต่ํากวา ๑๕ ป หรือเกินกวา ๗๐ ป นําสุนัขควบคุมพิเศษออกนอกสถานที่เลี้ยง  
(๔) หากเกิดเหตุใดๆ ที่กอใหเกิดความเสียหายกับสิ่งของสาธารณะหรือของบุคคลอ่ืนจากการนําสุนัข

และแมวออกนอกสานท่ีเลี้ยง เจาของสุนัขและแมวนั้นจะตองเปนผูรับผิดชอบในสิ่งท่ีเกิดขึ้นทั้งหมด 
 

หมวด 5 
อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที ่

 

ขอ 1๕ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสุนัขและแมวในท่ีหรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝน
ขอบัญญัตินี้โดยไมปรากฏเจาของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสุนัขและแมวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบ
วัน เม่ือพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับคืนสุนัขและแมวคืนใหสุนัขและแมวนั้นตกเปน
ขององคการบริหารสวนตําบลสิงห แตถาการกักสุนัขและแมวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสุนัขและแมวนั้นหรือสัตวอื่น
หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร เจาพนักงานทองถ่ินจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสุนัขและแมวนั้นตามควรแกกรณ ี
กอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อหักคาใชจายในการขายทอดตลาดและคา
เลี้ยงดูสุนัขและแมวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสุนัขและแมว 

ในกรณทีี่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสุนัขและแมวตามวรรคหนึ่งและเจาของสุนัขและแมวมาขอรับ
สุนัขและแมวคืนภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจาของสุนัขและแมวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเลี้ยงดูสุนัข
และแมวใหแกองคการบริหารสวนตําบลสิงหตามจํานวนทีจ่ายจริงดวย 

( ๕ ) 



 

ในกรณีที่ปรากฏวาสุนัขและแมวที่เจาพนักงานทองถิ่นพบเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอ
ประชาชนใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการไดตามที่เห็นสมควร 

ขอ 1๖ เมื่อมีเรื่องรองเรียนเก่ียวกับการเลี้ยงสุนัขและแมว พนักงานเจาหนาที่จะตองไมเปดเผยขอมูล 
เกี่ยวกับผูรองเรียน และเจาของสุนัขและแมวตองปฏิบัติตามคําแนะนําของพนักงานเจาหนาที่ คําสั่งเจาพนักงาน 
สาธารณสุข หรือเจาพนักงานทองถ่ิน 

 

หมวด 6 
บทกําหนดโทษ 

 

ขอ ๑๗ บทกําหนดโทษผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ มีโทษดังตอไปนี้ 
(๑) ผูใดฝาฝนไมนําสุนัขและแมวไปทําทะเบียนตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท 
(๒) ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกในการจับสุนัขและแมวไมมีเจาของในที่สาธารณะหรือการ

ทําลายสุนัขและแมวที่เปนโรคติดตอตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท 
(๓) ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาหนักงานทองถิ่น โดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควรหรือขัดขวางการ

ปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ินตามขอ ๑๕ และขอ ๑๖ ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท 
ขอ ๑๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทลงโทษแหง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
  

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ 2๑ ในระหวางท่ียังไมไดออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

ขอ 2๒ การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว และการนําสุนัขและแมวออก
นอกสถานที่เลี้ยง ซึ่งมีอยูกอนขอบัญญัตินี้หรือตามที่บัญญัติไวในขอบัญญัตินี้ ใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ภายหลังจาก
ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับแลว 

ใหเจาของสุนัขและแมว ตามความในวรรคหนึ่ง ดําเนนิการแจงขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน 
เกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช 

ประกาศ ณ วันที่           เดือน            พ.ศ. 
   
 

 
 

 
        (นายสายยันต แสงเคลือบ) 
            นายกองคการบริหารสวนตําบลสิงห 

 

เห็นชอบ 

 
(ลงชื่อ) 

(………………………………….……………) 
             นายอําเภอไทรโยค 

วันที่........................................................... 



 

คําขอขึ้นทะเบียนสุนัข – แมว 
 

เขียนที่.................................................................... 
      วันที่.............เดือน......................พ.ศ...................... 

1.ประวัติเจาของ 
 นาย/นาง/นางสาว................................................................สกุล..........................................................
เลขหมายประจําตัวประชาชน.................................................................บานเลขที่........................หมูที่............ 
ตําบล.................................อําเภอ............................................จังหวัด....................................................
รหัสไปรษณีย........................................โทรศัพท.................................................... 
2.ขอมูลสุนัข – แมว 
 จํานวนสุนัข – แมว  ที่ขอข้ึนทะเบียน  ดังนี ้
 สุนัข เพศผู  จํานวน................................ตัว   เพศเมีย  จํานวน.............................ตัว 
 แมว  เพศผู  จํานวน...............................ตัว   เพศเมีย  จํานวน..............................ตวั 
สถานที่เลี้ยงปจจุบันบานเลขที่...............หมูที่..........ตําบล.......................................อําเภอ.............................. 
จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย.......................................โทรศพัท..................................
3.ขอมูลการขึ้นทะเบียน (สําหรับเจาหนาที่) 
 ประวัติสัตวตัวที่  1  ชนิดสัตว   สุนัข   แมว  ชื่อสัตว........................สายพันธุ................................ 
 เพศ   ผู    เมีย  สี..............ลักษณะ / ตําหนิ.................................วัน/เดือน/ป/เกิด........................... 
 การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา (ตองไมเกิน  1  ป ณ  วันขึ้นทะเบียน) 
   ฉีดมาแลว   ฉีดวันที่ข้ึนทะเบียน 
 วันที่ฉีด..................ชื่อวัคซีน.......................................ชุดท่ีผลิต...........................วันหมดอายุ............................... 
 ชื่อผูฉีด................................................... สัตวแพทย  ตําแหนง /เลขที่ใบอนุญาต........................................ 
               อาสาปศุสัตว  สัตวแพทยผูรับผิดชอบชื่อ..................................... 
 ท่ีหนวยงานหรือสถานพยาบาลสัตวชื่อ/ที่อยู....................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................... 
 การผาตัดทําหมัน 
   ไมไดผาตัดทําหมัน  ผาตัดทําหมัน 
 ประวัติสัตวตัวที่  2  ชนิดสัตว   สุนัข   แมว  ชื่อสัตว........................สายพันธุ................................ 
 เพศ   ผู    เมีย  สี..............ลักษณะ / ตําหนิ.................................วัน/เดือน/ป/เกิด........................... 
 การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา (ตองไมเกิน  1  ป ณ  วันขึ้นทะเบียน) 
   ฉีดมาแลว   ฉีดวันที่ข้ึนทะเบียน 
 วันที่ฉีด..................ชื่อวัคซีน.......................................ชุดท่ีผลิต...........................วันหมดอายุ............................... 
 ชื่อผูฉีด................................................... สัตวแพทย  ตําแหนง /เลขที่ใบอนุญาต........................................ 
               อาสาปศุสัตว  สัตวแพทยผูรับผิดชอบชื่อ..................................... 
 ท่ีหนวยงานหรือสถานพยาบาลสัตวชื่อ/ที่อยู....................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................... 
 การผาตัดทําหมัน 
   ไมไดผาตัดทําหมัน  ผาตัดทําหมัน 
 ประวัติสัตวตัวที่  3 ชนิดสัตว   สุนัข   แมว  ชื่อสัตว........................สายพันธุ................................. 
 เพศ   ผู    เมีย  สี..............ลักษณะ / ตําหนิ.................................วัน/เดือน/ป/เกิด........................... 
 การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา (ตองไมเกิน  1  ป ณ  วันขึ้นทะเบียน) 



 

   ฉีดมาแลว   ฉีดวันที่ข้ึนทะเบียน 
 วันที่ฉีด..................ชื่อวัคซีน.......................................ชุดท่ีผลิต...........................วันหมดอายุ............................... 
 ชื่อผูฉีด................................................... สัตวแพทย  ตําแหนง /เลขที่ใบอนุญาต........................................ 
               อาสาปศุสัตว  สัตวแพทยผูรับผิดชอบชื่อ..................................... 
 ท่ีหนวยงานหรือสถานพยาบาลสัตวชื่อ/ที่อยู....................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................... 
 การผาตัดทําหมัน 
   ไมไดผาตัดทําหมัน  ผาตัดทําหมัน 
 ประวัติสัตวตัวที่  4  ชนิดสัตว   สุนัข   แมว  ชื่อสัตว........................สายพันธุ................................ 
 เพศ   ผู    เมีย  สี..............ลักษณะ / ตําหนิ.................................วัน/เดือน/ป/เกิด........................... 
 การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา (ตองไมเกิน  1  ป ณ  วันขึ้นทะเบียน) 
   ฉีดมาแลว   ฉีดวันที่ข้ึนทะเบียน 
 วันที่ฉีด..................ชื่อวัคซีน.......................................ชุดท่ีผลิต...........................วันหมดอายุ............................... 
 ชื่อผูฉีด................................................... สัตวแพทย  ตําแหนง /เลขที่ใบอนุญาต........................................ 
               อาสาปศุสัตว  สัตวแพทยผูรับผิดชอบชื่อ..................................... 
 ท่ีหนวยงานหรือสถานพยาบาลสัตวชื่อ/ที่อยู....................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................... 
 การผาตัดทําหมัน 
   ไมไดผาตัดทําหมัน  ผาตัดทําหมัน 
 ประวัติสัตวตัวที่  5  ชนิดสัตว   สุนัข   แมว  ชื่อสัตว........................สายพันธุ................................ 
 เพศ   ผู    เมีย  สี..............ลักษณะ / ตําหนิ.................................วัน/เดือน/ป/เกิด........................... 
 การฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา (ตองไมเกิน  1  ป ณ  วันขึ้นทะเบียน) 
   ฉีดมาแลว   ฉีดวันที่ข้ึนทะเบียน 
 วันที่ฉีด..................ชื่อวัคซีน.......................................ชุดท่ีผลิต...........................วันหมดอายุ............................... 
 ชื่อผูฉีด................................................... สัตวแพทย  ตําแหนง /เลขที่ใบอนุญาต........................................ 
               อาสาปศุสัตว  สัตวแพทยผูรับผิดชอบชื่อ..................................... 
 ท่ีหนวยงานหรือสถานพยาบาลสัตวชื่อ/ที่อยู....................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................................................................... 

การผาตัดทําหมัน 
   ไมไดผาตัดทําหมัน  ผาตัดทําหมัน 
 
      ลงชื่อ                                 เจาของสัตว 
                                                             (                                ) 
                                                                

ลงชื่อ                                  เจาหนาที่ข้ึนทะเบียน 
                                                              (                               ) 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว 

 
เลขที่................/....................             ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสิงห 
             อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ี
             71150 
 

สุนัข – แมว  ชื่อ......................................เพศ..............อายุ.................ป...........เดือน สี………………… 
ชื่อเจาของ...................................................................................อยูบานเลขที่...............หมูที่.................. 
ตําบล.....................อําเภอ.....................จังหวัด.................................... โทรศัพท................................   
สถานท่ีเลี้ยงบานเลขที่....................หมูที่..................ตําบล...............................อําเภอ.......................... 
จังหวัด...........................................ไดข้ึนทะเบียนตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสิงห เรื่อง   
ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว พ.ศ.256๒  เม่ือวันที่.............เดือน.....................พ.ศ................. 
 

ออกให ณ วันที่...........เดือน.......................................พ.ศ........................... 
 
 
 
 
 

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

               เจาพนักงานทองถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
             
      
 
 


