แบบสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อ(ร่ำง)ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองหงส์
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว
พ.ศ. ....
ข้อ/เนื้อหา
ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองหงส์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว
พ.ศ. ….”
ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองหงส์ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป
ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง
อื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้
“การเลี้ยงสุนัข และแมว” หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการที่
จะดูแลสุนัข และแมวให้เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในสถานที่
เลี้ยงสัตว์
“การปล่อยสุนัข และแมว” หมายความว่า การเลี้ยงสุนัข และ
แมวในลั ก ษณะที่ มี ก ารปล่ อ ย ให้ อ ยู่ น อกสถานที่ เลี้ ย งสั ต ว์
รวมทั้งการสละการครอบครองสุนัข และแมว
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์
หรือสถานที่ในลักษณะอื่น ที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง ทั้งนี้ให้
หมายความรวมถึงแนวอาณาเขตที่ดิน ซึ่งใช้ป ระกอบการเลี้ย ง
สัตว์ที่มีพื้นที่ติดกันเป็นพื้นที่เดียว
“เจ้าของสุนัข และแมว” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้
ครอบครองสุนัข และแมวทั้งนีใ้ ห้หมายความรวมถึงผูเ้ ลี้ยง ผู้ให้ที่
อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสุนัข และแมวด้วย
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่
เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สั ญจร
ได้
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะและสิ่งอื่นใด
ซึ่งเป็นสิ่งโสโครกมีกลิ่นเหม็น
“สัตว์ควบคุมพิเศษ” หมายความว่า
(๑) สุ นั ข สายพั น ธุ์ ที่ ดุ ร้ า ย เช่ น ร็ อ ตไวเลอร์ (Rottweiller)
พิท บู ลเทอเรีย (Pitbull terrier) บูล เทอเรีย (Bullterrier) บาง
แก้ว โดเบอร์แมน ฟิล่า อัลเซเชี่ยน (เยอรมันเชฟเพิร์ด) มาสทิสต์
อลาสกัน มารามิ วท์ เชาเชา หรือสายพั น ธุ์ที่ใกล้ เคี ยงกัน กั บ ที่
กล่าวมาทั้งหมดหรือลูกผสมสายพันธุ์ดังกล่าว
(๒) สั ต ว์ที่ มี ป ระวัติ ท าร้า ยคนหรื อ พยายามท าร้ ายคน โดยมี
หลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ
(๓) สัตว์ที่มีพฤติกรรมไล่ทาร้ายคนหรือสัตว์ โดยปราศจากการ

ความเห็น
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

















ควรแก้ไขอย่างไร(ระบุ)

หมายเหตุ

ยั่วยุ
(4) สัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด
“การทาทะเบียน” หมายความว่า การจดทะเบียนและการขึ้น
ทะเบียน
“การจดทะเบียน” หมายความว่า การออกใบรับรองรูปพรรณ
สัณฐานและการทาเครื่องหมายระบุตัวสุนัข
“การขึ้นทะเบียน” หมายความว่า การนาเอกสารเกี่ยวกับสุนัข
และแมวที่ จ ดทะเบี ย นไว้ แ ล้ ว แจ้ ง ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ บั น ทึ ก
รายละเอียดรูปพรรณสัณฐาน
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองหงส์
“เจ้ าพนั กงานท้อ งถิ่ น ” หมายความว่า นายกองค์ก ารบริห าร
ส่วนตาบลหนองหงส์
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่าเจ้าพนักงานซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ได้ รั บ การแต่ งตั้ งจากเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น เพื่ อ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์ เป็นผู้
รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตนิ ี้ และให้มีการออกข้อบังคับ
ระเบียบ คาสั่ง ประกาศเพื่อปฏิบตั ิการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
หมวดที่ 1 บททั่วไป
ข้อ 6 ให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์ เป็นเขตควบคุม
การเลีย้ งสัตว์หรือปล่อยสัตว์
ข้อ 7 เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม
กับการดารงชีพของประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตราย
จากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข และแมว ให้พื้นที่ในเขตขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองหงส์ ดังต่อไปนี้ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสุนัข และแมว
(1) ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว
โดยเด็ดขาด ดังนี้
(1.1) พื้นที่ผังเมืองประกาศเป็นพืน้ ที่ห้ามเลีย้ งสัตว์
(1.2) ที่หรือทางสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองหงส์
(1.3) สถานที่ท่องเที่ยว
(1.4) สถานทีร่ าชการ
(1.5) สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ
(1.6) ตลาด
(2) ให้พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์ทั้งหมด
เป็นเขตที่มีการเลี้ยงหรือปล่อยสุนขั และแมวต้องอยู่ภายใต้
หลักเกณฑ์การควบคุมตามข้อบัญญัตินี้
หมวด 2 การจดทะเบียนสุนัขและแมว
ข้อ 8 ในการจดทะเบียนสัตว์ให้เจ้าของบ้านหรือเจ้าของสัตว์นา
สัตว์ที่มีอายุตั้งแต่หกสิบวันขึ้นไปยืน่ คาขอใบรับรองการจด
ทะเบียนและขึ้นทะเบียนสัตว์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์ หรือสถานที่อื่นใดตามที่
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์กาหนดพร้อมเอกสาร

















หลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) หนังสือรับรองการจดทะเบียน
(2) บัตรประจาตัวประชาชนเจ้าของสัตว์
ฉบับจริง
(3) ทะเบียนบ้านเจ้าของสัตว์ฉบับจริง
(4) สาเนาทะเบียนบ้านที่สตั ว์อาศัยอยู่
(5) หนังสือยินยอมให้สตั ว์พักอาศัย จาก
เจ้าของบ้านที่อาศัยอยู่ กรณีเจ้าของ
สัตว์ไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน
(6) ใบรับรองที่ระบุการฉีดวัคซีนโรคพิษ
สุนัขบ้ามาไม่เกินหนึ่งปี มีการระบุ
หมายเลขการผลิตวัคซีน และลงชือ่ สัตว
แพทย์ผู้ฉีด พร้อมเลขที่ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
(7) หนังสือรับรองการผ่าตัดทาหมัน (ถ้ามี)
(8) หนังสือมอบอานาจในกรณีที่เจ้าของ
สัตว์ไม่ได้ดาเนินการเอง
ข้ อ 9 แบบใบรั บ รองการจดทะเบี ย นสั ต ว์ แ ละแบบค าขอขึ้ น
ทะเบียนสัตว์ให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์
กาหนด
ข้อ 10 การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว เจ้าของสัตว์จะต้อง
ดาเนินการ ดังนี้
(1) ให้เจ้าของสุนั ข และแมวดาเนิน การขึ้นทะเบี ยนสุนัข และ
แมวทุกตัวที่อยู่ในครอบครองต่อองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
หงส์ และรับ บั ตรประจาตั วสุนั ข และแมวหรือสัญ ลั กษณ์ ห รือ
วิธี ก ารก าหนดระบุ ตั วตนของสุ นั ข และแมวอื่ น ใด ตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์กาหนด
(2) หากเจ้ าของสุ นั ข และแมว ต้ องการมอบสุ นั ข และแมว หรื อ
เปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอื่น ต้องแจ้งต่อองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองหงส์ ภายในสิบ ห้า วัน นับแต่ วัน ที่มอบ
สุ นั ข และแมวหรือ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงความเป็ น เจ้ า ของ เพื่ อ
ดาเนิ นการแก้ไขบัต รประจาตัวสุนัข และแมว หรือ สัญ ลั กษณ์
หรือวิธีการกาหนดระบุตัวตนของสุนัขและแมวอื่นใด
(3) ในกรณีที่มีสุนัข และแมวเกิดใหม่ ให้เจ้าของสุนัข และแมว
ดาเนินการขึ้นทะเบียนภายในสิบห้าวัน และต้องจัดการให้สุนัข
และแมวนั้นได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
(4) กรณีที่เจ้าของนาสุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครองย้ายออก
นอกเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์ โดยถาวร หรือสุนัข
และแมวที่ อ ยู่ ในครอบครองตาย เจ้ าของสุ นั ข และแมว ต้ อ ง
ด าเนิ น การแจ้ งให้ องค์ การบริ หารส่ วนต าบลหนองหงส์ ทราบ
ภายในสิบห้าวัน นับแต่มีการย้ายสุนัข และแมว ออกนอกเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลโดยถาวร หรือวันที่สุนัขและแมวตาย









หมวด 3 การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว
ข้ อ 11 เจ้ า ของสุ นั ข และแมวจะต้ อ งด าเนิ น การป้ อ งกั น และ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ดังนี้
(๑) เจ้าของสุนัขและแมว ต้องจัดการให้สุนัขและแมวทุกตัวได้รับ
การฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือ
จากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบ าบัด โรคสัตว์ โดยการฉีด
วัคซีนครั้งแรกต้องดาเนินการเมื่อสุนัข และแมวนั้นมีอายุตั้งแต่
สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือน และต้องจัดการให้ได้รับการฉีด
วัค ซี น ครั้งต่ อ ไป ตามระยะเวลาที่ ก าหนดในใบรับ รองการฉี ด
วัคซีน
(๒) หากเจ้าของสุนัขและแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัข
และแมวในครอบครองมีอ าการของโรคพิ ษ สุ นั ขบ้ า ให้ กั กสุ นั ข
และแมวไว้ และแจ้ งต่ อ องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลหนองหงส์
ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค
(๓) ในกรณี ที่ เกิ ด การระบาดของโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ในพื้ น ที่ ต าม
ประกาศเขตกาหนดโรคระบาดชั่วคราว ให้เจ้าของสุนัข และแมว
ทาการควบคุมสุนัข และแมวไว้ ณ สถานที่เลี้ยงสัตว์ จนกว่าจะ
สิ้นระยะเวลาตามประกาศ
ข้อ 12 เจ้าของสุนัขและแมวจะต้องควบคุมด้านสุขลักษณะ
ดังนี้
(1) เจ้าของสุนัข และแมวต้องจัดสถานที่เลี้ย งสุนัข และแมวให้
เหมาะสมและดูแลสถานที่เลี้ยงให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่
เสมอ
(2) เจ้าของสุนัข และแมวต้องควบคุมดูแลสุนัข และแมว มิให้ก่อ
เหตุเดือดร้อนราคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
(3) ปฏิบัติการอื่นใดตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หมวด 4 การนาสุนัขและแมวออกนอกสถานที่เลี้ยง
ข้อ 13 การควบคุมเมื่อนาสุนัข และแมวออกนอกสถานที่เลี้ยง
สัตว์
(1) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการสาธารณสุข ให้เจ้าของสุนัข และแมวพกบัตร หรือติด
เครื่องหมายประจาตัวสุนัข และแมว และต้องมีการควบคุมดูแลมิ
ให้ก่อเหตุเดือดร้อนราคาญหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น
(2) ควบคุมสัตว์ด้วยอุปกรณ์ที่แข็งแรงพอที่จะหยุดยั้งมิให้สัตว์ทา
ร้ายผู้อื่นหรือทาความเสียหายแก่สงิ่ ของสาธารณะหรือของผู้อื่น
ได้อย่างทันท่วงที
(3) กรณีที่เป็นสัตว์ควบคุมพิเศษต้องสวมใส่อุปกรณ์ครอบปาก
และสายจูงที่แข็งแรง และจับสายลากจูงห่างจากสัตว์ไม่เกินห้า
สิบเซนติเมตร
(4) เจ้าของสุนัขและแมวต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิด
จากสุนัข และแมว ในสถานที่หรือทางสาธารณะ หรือสถานที่อื่น
ใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที
หมวด 5 อานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
และเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้ อ 14 เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบัญญัตินี้ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีอานาจดังต่อไปนี้

















(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคาหรือแจ้งข้อเท็จจริง
หรือทาคาชี้แจงเป็นหนั งสือ หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่ อ
ตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น
และพระอาทิ ต ย์ ต ก หรื อ ในเวลาท าการเพื่ อ ตรวจสอบ หรื อ
ควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการ
นี้ ให้มีอานาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือหรือหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น
(๓) แนะนาให้เจ้าของสัตว์ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบัญ ญัติหรือ
ตามพระราชบัญญัติผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ง
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการ
แจ้งหรือตามข้อบัญญัตินี้
(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
ของประชาชน เพื่ อ ประโยชน์ ในการด าเนิ น คดี ห รื อ เพื่ อ น าไป
ทาลายในกรณีจาเป็น
(๕) เก็บหรือนาสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าไม่ถูกสุขลักษณะ
หรืออาจก่อให้เกิดเหตุราคาญจากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เป็น
ปริมาณพอสมควร เพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบได้โดยไม่
ต้องใช้ราคา
ให้ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ านาจแต่ งตั้ ง ข้ า ราชการหรื อ
พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ในเขต
อานาจขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองหงส์ ในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได้
หมวด 5 บทกาหนดโทษ
ข้อ 15 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ิตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษ
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม





ส่งควำมคิดเห็น

