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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 

เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  
 

หลักการ 
   ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วย การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 
 

เหตุผล 
  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น หรือเพื่อป้องกัน
อันตรายจากเช้ือโรคท่ีเกิดจากสุนัขและแมวในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน ซึ่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ให้กระท าได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 

พ.ศ. 2563 
--------------------------- 

 โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน ว่าด้วย การควบคุมการเล้ียงสัตว์หรือ
ปล่อยสุนัขและแมว 
  อาศัยอ านาจตามความมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 องค์การบริหารส่วนต าบล
ก าโลน โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน และนายอ าเภอลานสกา จึงตราข้อบัญญัติไว้ 
ดังต่อไปนี้  
  ข้อ ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปล่อย
สุนัขและแมว พ.ศ. 2563”  
  ข้อ ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน นับถัดวันประกาศโดยเปิดเผย ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนแล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ ๓  บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ หรือค าส่ังท่ีขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ หรือท่ีมีก าหนดไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
   ข้อ 4  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ โดยมีอ านาจออกข้อบังคับ 
ประกาศหรือค าส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
 

หมวด 1 
ข้อความทั่วไป 

  ข้อ 5 ในข้อบัญญัตินี ้

 “สัตว์” หมายถึง สุนัขและแมว 

 “การเล้ียงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่บ ารุงตลอดจนให้อาหารสัตว์เป็น
อาจิณ 

  “การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การเล้ียงสุนัขและแมวในลักษณะท่ีมีการปล่อยให้อยู่นอกสถานท่ีเล้ียงสัตว์ 
รวมท้ังการสละการครอบครองสุนัขและแมว   

 “สถานท่ีเล้ียงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ท่ีขังสัตว์ หรือสถานท่ีในลักษณะอื่นท่ีใช้ในการควบคุม
สัตว์ที่เล้ียง และหมายความรวมถึงแนวอาณาเขตท่ีดินซึ่งใช้ประกอบการเล้ียงสัตว์ที่มีพื้นท่ีติดกันเป็นพื้นท่ีเดียว 

 “เจ้าของ” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์และผู้ครอบครองสุนัขและแมว ในกรณีไม่ปรากฏเจ้าของหรือไม่
สามารถหาเจ้าของได้ ให้หมายความรวมถึงผู้เล้ียง ผู้ให้ท่ีอยู่อาศัยและผู้ควบคุมสุนัขและแมวด้วย 

 “สัตวแพทย์” หมายความว่า สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ หรือราชการส่วนท้องถิ่น และหมายความรวมถึงผู้ซึ่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งต้ังให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติ 

 “ผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์” หมายความว่า ผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยการบ าบัดโรค
สัตว์ 



หน้า 2 
 

 “ โรคพิษสุนัขบ้า” หมายความว่า โรคท่ีสุนัขและแมวแสดงอาการทางระบบประสาท ก้าวร้าว  ดุร้าย วิ่งเพ่นพ่าน
กัดส่ิงกีดขวางหรือเซื่องซึมซุกในท่ีมืด อ้าปาก ล้ินห้อยและสีแดงคล้ า น้ าลายไหล ตัวแข็ง หรือขาอ่อนเปล้ียหรือโซเซ  

 “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ปฏิบัติหน้าท่ีควบคุมการ
เล้ียงหรือปล่อยสุนัขและแมวในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน 

  
หมวด 2 

เขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 

 ข้อ 6  เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น หรือ
เพื่อป้องกันอันตรายจากเช้ือโรคท่ีเกิดจากสุนัขและแมว ให้พื้นท่ีและสถานท่ีดังต่อไปนี้ เป็นเขตควบคุมการเล้ียงหรือ
ปล่อยสุนัขและแมว 
 (1)  ให้พื้นท่ีต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเล้ียงหรือปล่อยสุนัขและแมวโดยเด็ดขาด  
         (1.1)  สถานท่ีราชการหรือหน่วยราชการอื่นท่ีต้ังอยูใ่นเขตองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน  
       (1.2)  เขตอาคารสาธารณะอันใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
       (1.3)  เขตถนนทางหลวงแผ่นดิน ถนนทางหลวงชนบท ท่ีหรือทางสาธารณะ และเขตสาธารณะประโยชน์
อื่นๆ ท่ีประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
       (1.4)  สถานท่ีอื่นๆ ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนประกาศก าหนด  
 (2)  ให้พื้นท่ีต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเล้ียงหรือปล่อยสุนัขและแมวเกินจ านวนท่ีก าหนด 
       (2.1)  บริเวณสถานท่ีอื่นๆ ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด  
 กรณีท่ีเจ้าของประสงค์เล้ียงสุนัขและแมวเกินกว่าจ านวนท่ีก าหนดตามข้อ 6 (2) ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นและปฏิบัติตามเงื่อนไของค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนก าหนด  

 ข้อ 7  กรณีมีเหตุภัยพิบัติและมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน  ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจออกประกาศทุเลาการบังคับใช้ตามข้อ 6 ไว้เป็นการช่ัวคราวโดยอนุโลม และต้องรีบรายงานการ
ด าเนินการต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนในคราวประชุมถัดไป 

 ข้อ 8  กรณีเจ้าของน าสุนัขและแมวผู้เข้ารับบริการด้านสัตวแพทย์  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนหรือ
หน่วยราชการอื่น หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ หรือมูลนิธิ  หรือองค์กรการกุศล สนับสนุนบริการช่วยเหลือ
ประชาชน ใหเ้จ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจส่ังทุเลาการบังคับใช้ตามข้อ 6 โดยอนุโลม    

 ข้อ 9  ในกรณีพบสุนัขหรือแมวในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนตามข้อ 6 โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้า
พนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน และเมื่อพ้นก าหนดแล้ว
หากยังมิได้มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อขอรับคืน ใหเ้จ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ริบสุนัขหรือ
แมวนั้นเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืน หรือต้อง
เสียค่าใช้จ่ายเกินควร ใหเ้จ้าพนักงานท้องถ่ินจัดการขายหรือขายทอดตลาดสุนัขหรือแมวนั้นตามสมควรแก่กรณีก่อนถึงเวลา
ก าหนดก็ได้ โดยน าเงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาดหลังหักค่าใช้จ่ายค่าเลี้ยงดูคืนเจ้าของ 

 



หน้า 3 
 

  กรณีมิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง โดยมีการแจ้งขอรับคืนสุนัขและแมวภายใน
ก าหนดเวลา ให้เจ้าของนั้นเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการเล้ียงดูให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนตามท่ีจ่ายจริง หรือ
หากปรากฏเป็นโรคติดต่อท่ีเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลาย
หรือจัดการตามเห็นสมควร  

  ในกรณีท่ีปรากฏว่า สัตว์ท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีพบเป็นโรคติดต่อ ท่ีอาจเป็นอันตรายต่อ
ประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได้ 
  

หมวด 3 
การข้ึนทะเบียน การป้องกันและควบคุมโรค สุขลักษณะสุนัขและแมว 

 
ส่วนท่ี 1 

การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว 
 ข้อ 10  ให้เจ้าของแจ้งขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี เพื่อขอรับบัตรประจ าตัว หรือ
เครื่องหมายประจ าตัวสัตว์      หรือวิธีการก าหนดรูปพรรณสุนัขและแมวตามองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนก าหนด   
 กรณีเจ้าของได้ท่ีขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวตามวรรคหนึ่ง หากประสงค์จะโอนกรรมสิทธิ์ความเป็นเจ้าของสุนัข
และแมวใหแ้ก่บุคคลอื่นใด ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีภายในเจ็ดวัน หลังจากโอนกรรมสิทธิ์  
 ในการโอนกรรมสิทธิ์ตามวรรคสอง ให้เจ้าของสุนัขและแมวต้องส่งมอบเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์และใบรับรอง
การฉีดวัคซีนตามข้อ 13 หรือข้อ 14 ให้ผู้รับโอน และห้ามมิให้ จ าหน่าย จ่าย โอน สุนัขและแมวท่ีอยู่ในระหว่างเฝ้า
สังเกตอาการตามข้อ 19 โดยไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี  

 ข้อ 11  ในกรณีมีสุนัขและแมวเกิดใหม่ ให้เจ้าของต้องแจ้งขึ้นทะเบียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีก าหนดภายในสิบห้าวัน  
 กรณีตาย ให้เจ้าของสุนัขและแมวต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี ภายใน ยี่สิบส่ีช่ัวโมง
ในเวลาท าการ  เพื่อท าการวินิจฉัยโรคสัตว์และห้ามฝังท าลายสัตว์ก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี    

 ข้อ 12  ในกรณีเจ้าของมีการย้ายถิ่นฐานออกนอกเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลให้เจ้าของสุนัขและแมว
ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี ภายในสามวันในเวลาท าการ  
 

ส่วนท่ี 2 
การป้องกันโรคและการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  

  ข้อ 13  ให้เจ้าของน าสุนัขและแมวเข้ารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตวแพทยหรือผูไดรับมอบหมาย
เป็นหนังสือจากสัตวแพทย หรือผู้ประกอบการสถานบ าบัดโรคสัตวตามก าหนดเวลา ดังนี้ 
  (๑) กรณีของสุนัข ให้เจ้าของต้องจัดใหมีการรับฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่ออายุต้ังแตสองเดือนขึ้นไปแตไมเกินส่ีเดือน 
และไดรับการฉีดวัคซีนครั้งถัดไปตามระยะเวลาท่ีก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 
 (๒) กรณีของแมว ให้เจ้าของต้องจัดใหมีการรับฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่ออายุต้ังแตแปดสัปดาห์ขึ้นไป แตไมเกินสิบ
สองสัปดาห ์และไดรับการฉีดวัคซีนครั้งถัดไปตามระยะเวลาท่ีก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 
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  ในกรณีท่ีสัตวแพทยหรือผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากสัตวแพทยเปนผูฉีดวัคซีนสุนัขและแมว ณ  สถานท่ีท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนก าหนด ใหเ้จาของสุนัขและแมวตองเสียค่าใช้จ่ายและคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีก าหนด
ท้ายข้อบัญญัตินี้ เว้นแต่อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มีประกาศเขตท้องท่ีโรคระบาดโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  

  ข้อ 14  เมือ่สุนัขและแมวไดรับการฉีดวัคซีนตามข้อ  13 แลว ให้สัตวแพทยหรือผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือ
จากสัตวแพทย หรือผูประกอบการสถานบ าบัดโรคสัตวซึ่งเปนผูฉีดวัคซีน ตองมอบเครื่องหมายประจ าตัวสัตวและ
ใบรับรองการฉีดวัคซีน ซึ่งแสดงวาสุนัขและแมวนั้นไดรับการฉีดวัคซีนแลวใหแกเจาของ และให้เจ้าของตองแสดง
เครื่องหมายประจ าตัวสัตวไวท่ีตัวสุนัขและแมวเห็นไดชัดเจน  
  ลักษณะเครื่องหมายประจ าตัวสัตวและใบรับรองการฉีดวัคซีนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ี อธิบดีกรมปศุสัตว์
ประกาศก าหนด  

 ข้อ 15  ในกรณีท่ีเครื่องหมายประจ าตัวสัตวหรือใบรับรองการฉีดวัคซีนสูญหายหรือช ารุดในสาระส าคัญกอนท่ี
เครื่องหมายประจ าตัวสัตวหมดอายุ หรือกอนระยะเวลาท่ีก าหนดไวในใบรับรองการฉีดวัคซีนนั้นแลวแตกรณ ี ใหเจาของ
สุนัขและแมวขอรับเครื่องหมายประจ าตัวสัตวหรือใบรับรองการฉีดวัคซีนแทนของเดิมแลวแตกรณี ภายในหาวันนับแต
วันทราบเหตุ และตองเสียคาธรรมเนียมตามอัตราท่ีก าหนดท้ายข้อบัญญัตินี้ 

 ข้อ 16  หากปรากฏสุนัขและแมวใดไมมีเครื่องหมายประจ าตัวหรือมีแตเปนเครื่องหมายประจ าตัวปลอม ให้เจา
พนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจจับสุนัขและแมวนั้นเพื่อกักขัง ถาไมมีเจาของมาขอรับคืนภายในห
าวันใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจท าลายสุนัขและแมวนั้นได 

  ข้อ ๑7  เพื่อปองกันการแพรเช้ือของโรคพิษสุนัขบาให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีเข้าใน
เคหสถาน หรือโรงเรือน หรือสถานท่ี เพื่อปฏิบัติการดังตอไปนี้  
  (๑)  สอบถาม จ านวน เพศ พันธุ อายแุละสีของสุนัขและแมวจากเจาของสุนัขและแมว  
  (๒)  ในกรณีท่ีพบวาเจ้าของสุนัขและแมวใด ยังไมไดรับการฉีดวัคซีน ตามข้อ 13 ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีท าการ
ฉีดวัคซีนแกสุนัขและแมวนั้น และเจ้าของต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเป็นสองเท่า 
  (๓)  ใหเ้จ้าของน าหัวสุนัขและแมวท่ีตาย หรือมีเหตุสงสัยวาตายดวยโรคพิษสุนัขบาไปรับการตรวจชันสูตรโรคสัตว์ 
  (๔)  ส่ังใหเจาของท าลายซากสุนัขและแมวท่ีตายดวยโรคพิษสุนัขบาดวยวิธีฝงหรือวิธีอื่นใด  

   ข้อ ๑8  เมื่อปรากฏวาสุนัขและแมวมีอาการของโรคพิษสุนัขบา ใหเจาของต้องรีบแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น
หรือหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีภายในยี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแตเวลาท่ีพบอาการของโรค  

 ข้อ 19  ในกรณีสุนัขและแมวใดถูกสัตว์อื่นท่ีสงสัยวาเปนโรคพิษสุนัขบากัด ไมว่าสุนัขและแมวท่ีถูกกัดจะไดรับ
การฉีดวัคซีนแลวหรือไม่ก็ตามแต่  ใหเจาของต้องรีบแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงาน    เจาหนาท่ีภายในยี่สิบส่ี
ช่ัวโมงนับแต่เวลาท่ีรู้ว่าถูกกัด เพื่อใหสุนัขและแมวนั้นไดรับการฉีดวัคซีน  

กรณีตามวรรคหนึ่ง ใหเจ้าของกักขังและเฝาสังเกตุอาการไวเปนเวลาไมนอยกวาหกเดือนนับแต่เวลาท่ีรู้ว่าถูกกัด 
หากปรากฏว่ามีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าภายในเวลาดังกลาว ใหเจาของรีบแจงต่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจ้า
หนาท่ีให้ทราบภายในยี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแตเวลาท่ีทราบอาการ  
  ในกรณีที่สุนัขและแมวที่เจ าของเฝาสังเกตุมีอาการตามวรรคสองตาย หรือสูญหายภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด ใหเจาของนั้นต้องรีบแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีภายในยี่สิบส่ีช่ัวโมงนับแตเวลาที่รูวา
ตายหรือสูญหาย  
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  ข้อ 20  ในกรณีเจ้าของมีการน าสุนัขและแมวออกนอกพื้นท่ีควบคุมหรือปล่อยสุนัขและแมว เพื่อประโยชน์ใน
การตรวจสอบของพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี ให้เจ้าของต้องพกบัตรประจ าตัวหรือเครื่องหมายประจ าตัว
สุนัขและแมวไว้แสดงตรวจสอบ  

 
ส่วนท่ี 3 

การควบคุมสุขลักษณะสุนัขและแมว 

 ข้อ 21  เจ้าของต้องจัดให้มีการรักษาความสะอาดภายในสถานท่ีเล้ียงสุนัขและแมว ก าจัดแมลงพาหะน าโรค 
และมีการจัดเก็บส่ิงปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ โดยมิใหก้่อเหตุร าคาญท่ีอยู่อาศัยในบริเวณท่ีต้ังชุมชนใกล้เคียง 

 ข้อ 22 เจ้าของต้องจัดให้มีการควบคุมกล่ิน เสียงของสุนัขและแมว โดยมิให้ก่อเหตุร าคาญท่ีอยู่อาศัยในบริเวณ
ท่ีต้ังชุมชนใกล้เคียง 

 ข้อ 23  ในกรณีมีการน าสุนัขและแมวออกนอกพื้นท่ีหรือนอกสถานท่ีควบคุม และปรากฏว่ามีการขับถ่ายมูล
หรือของเสียในสถานท่ีหรือทางสาธารณะหรือสถานท่ีอื่น ให้เจ้าของรีบจัดเก็บมูลหรือของเสียให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที  

 ข้อ 24  ห้ามเจ้าของท าการปล่อยสุนัขและแมวออกนอกสถานท่ีเล้ียงโดยไม่มีการควบคุม หากกรณีสุนัขและ
แมวท่ีดุร้ายอันอาจเป็นเหตุอันตรายแก่บุคคลอื่น ให้เจ้าของจัดให้มีสถานท่ีกักขัง เครื่องป้องกันและต้องแสดงป้ายค าเตือน
ให้ระมัดระวังในท่ีเปิดเผย  

  ข้อ 25  ให้เจ้าของปฏิบัติตามค าแนะน าหรือค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี รวมถึง
กฎหมายอื่นๆ ระเบียบ ค าส่ัง และประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลนก าหนด   

 
บทลงโทษ 

ข้อ 26  เจาของผูใดไมจัดใหสุนัขและแมวไดรับการฉีดวัคซีนตามข้อ 13 หรือไมปฏิบัติตามข้อ 14 ข้อ 15 
หรือข้อ 16 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองรอยบาท 

ข้อ ๒7  เจ้าของผู้ใดไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์สุนัขและแมวแก่ผู้รับโอน ตามข้อ 10 วรรคสอง ให้ผู้นั้นต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองร้อยบาท 

ข้อ 28  ในกรณีเจ้าของสุนัขและแมวไม่ปฏิบัติตามค าส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือไม่
แจ้งตามข้อ 11 และข้อ 12 ใหผู้้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 

ข้อ 29  เจ้าของผู้ใดท่ีใช้เครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ซึ่งแสดงว่าสัตว์ควบคุมนั้นได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว  หรือมี
ใบรับรองการฉีดวัคซีนอันเป็นเท็จ หรือขัดขวาง หรือไม่อ านวยความสะดวกแก่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตามข้อ 15 ข้อ 16 ข้อ 17 และข้อ 18 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  

ข้อ 30  ในกรณีเจ้าของปล่อยสุนัขและแมวท่ีถูกสัตว์อื่นกัดและสงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าออกนอกพื้นท่ีควบคุม 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  

ข้อ 31  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ นอกจากท่ีก าหนดไว้ในข้อ 26 ถึง ข้อ 30 ต้องระวางโทษ
ตามท่ีก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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    ประกาศ   ณ  วันท่ี  25  เดือน มีนาคม   พ.ศ.2563    

 

          
                               (นายประยงค์  จุลรัตน์) 
                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน   

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าธรรมเนียม 

การฉีดวัคซีน      ตัวละ 40 บาท 

เครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ ตามข้อ 14 หรือข้อ 15  ตัวละ 10 บาท 

ใบรับรองการฉีดวัคซีนตามข้อ 14 หรือข้อ 15  ตัวละ 10 บาท   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


