ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
พ.ศ.2561

องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
อาเภอลาสนธิ จังหวัดลพบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบ ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว
พ.ศ. 2561
***********************

หลักการ
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 7 มาตรา 20 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา
58 และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2536) ออกตามความในพระราชบั ญญั ติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การบริห ารส่วนตาบลเขาน้อย โดย
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลขอเสนอร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุม การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว ต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย เพื่อพิจารณาเห็นชอบ และนายอาเภอลาสนธิ เพื่อเห็นชอบและประกาศใช้
เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
เหตุผล
ตามมาตรา 67 (2),(3),(7) แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 กาหนดให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่รักษาความสะอาดของถนน
ทางเดิน ที่สาธารณะ กาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และมีหน้าที่คุ้มครอง ดูแล และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีความจาเป็นต้องออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อบังคับใช้
ต่อไป

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว
พ.ศ. 2561
………………………………..
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสุนัข และแมว
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕52
ประกอบมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่ง พระราชบัญ ญัติก ารสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์ก าร
บริ ห ารส่วนตาบลเขาน้อย โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย และนายอาเภอลาสนธิ จึง
ตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2561”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย อาเภอลาสนธิ จังหวัด
ลพบุรี นับตั้งแต่วันที่ได้ติดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อยแล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์
“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอกสถานที่
เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว์
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอื่นที่
ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง
“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสุนัข และแมว
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“การทาทะเบียน” หมายความว่า การออกใบรับรองรูปพรรณสัณฐาน และการทา
เครื่องหมายระบุตัวสุนัข และแมว
“การขึ้นทะเบียน” หมายความว่า การนาเอกสารเกี่ยวกับสุนัข และแมว ที่จดทะเบียนไว้
แล้ว แจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐาน
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓5
ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน
ในท้ อ งถิ่ น หรื อ เพื่ อ ป้ อ งกั น อั น ตรายจากเชื้ อ โรคที่ เ กิ ด จากสุ นั ข และแมว ให้ พื้ น ที่ ใ นเขตอานาจของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่วนตาบลเขาน้อย เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือสุนัข และแมว ดังนี้
(๑) ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวบางชนิด โดยเด็ดขาด
(1.1) ที่สาธารณะเป็นเขตห้ามเลี้ยง หรือปล่อยสุนัข และแมวทุกชนิด
(1.2) สถานที่ที่ไม่ใช่เคหสถานของตน

ให้เจ้าของสุนัข และแมวที่เลี้ยงในพื้นที่ตามความใน (1.3) มีหน้าที่นาสุนัข และแมว ไปทา
ทะเบียนและขอมีบัตรประจาตัวสุนัข และแมวได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
(1.3) การขึ้นทะเบียนสัตว์เจ้าของสุนัขต้องยื่นคาขอ พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
(1.3.1) สาเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสุนัข และแมว
(1.3.2) ในกรณีเจ้าของสุนัข และแมวไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านต้องมีหนังสือยินยอมจาก
เจ้าของบ้าน พร้อมสาเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบ้าน
(1.3.3) ใบรับรองที่ระบุการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ามาไม่เกินหนึ่งปีมีการระบุหมายเลข
การผลิตวัคซีน และลงชื่อสัตว์แพทย์ผู้ฉีด พร้อมเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตว์แพทย์
(1.3.4) หนังสือมอบอานาจในกรณีเจ้าของสุนัข และแมวไม่ได้มาดาเนินการเอง
(1.4) เจ้าของสุนัข และแมวต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1.4.1) นาสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งแรกเมื่อสุนัขอายุ 2 – 4
เดือน และครั้งต่อไปตามที่กาหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
(1.4.2) เมื่อสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ให้ติดเครื่องหมายประจาตัว และเก็บใบรับรอง
การฉีดวัคซีนไว้ การขาย หรือให้สุนัข และแมวแก่ผู้อื่นต้องมอบใบรับรองให้ด้วย
ข้อ 6 แบบคาร้อง และวิธีการขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว รายครัวเรือน และบัตรประจาตัวสุนัข
และแมว ให้เป็นไปตามองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อยประกาศกาหนด
ข้อ 7 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสุนัข และแมวในที่ หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ
5 โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกักสุนัข และแมวดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน
เมื่อพ้นกาหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสุนัข และแมวคืนให้สุนัข และแมวนั้นตกเป็น
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย แต่ถ้าการกักสุนัข และแมวไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สุนัข และแมวนั้น หรือ
สัตว์อื่น หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่น จะจัดการขาย หรือขายทอดตลาดสุนัข และแมวนั้น
ตามสมควรแก่กรณีก่อนถึงกาหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขาย หรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายใน
การขายทอดตลาด และค่าเลี้ยงดูสุนัข และแมวแล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสุนัข และแมว
ในกรณีที่มิได้มีการขาย หรือขายทอดตลาดสุนัข และแมวตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสุนัข และแมว
มาขอรับสุนัข และแมวคืนภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสุนัข และแมวต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสาหรับ
การเลี้ยงดูสุนัข และแมวให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย ตามจานวนที่ได้จ่ายจริงด้วย
ในกรณีที่ปรากฏว่าสุนัข และแมวที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้น เป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตราย
ต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจทาลาย หรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้
ข้ อ 8 ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อานาจแต่ ง ตั้ ง พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอานาจขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาน้อย ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้
ข้อ 9 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ 10 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และ
ให้มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่..............เดือน...................... พ.ศ. .........................
(ลงชื่อ)

(นายเสงี่ยม ฝาเฟี้ยม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

เห็นชอบ
(ลงชื่อ)

(นายสายชล จันทร์เพ็ญ)
นายอาเภอลาสนธิ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
*******************************
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย ได้จัดทาร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตาบลเขา
น้อย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2561 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลเขาน้อย ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ 1 ประจาปี ๒๕61 เมื่อวันที่
30 มีนาคม ๒๕61 และเสนอให้นายอาเภอพิจารณาตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา 71 นั้น
บัดนี้ นายอาเภอลาสนธิ ได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบบริหารส่วนตาบลเขาน้อย
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2561 เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตาบลเขา
น้อย จึงขอประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง หรือปล่อย
สุนัข และแมว พ.ศ.2561 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕61

(นายเสงี่ยม ฝาเฟี้ยม)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาน้อย

