
 

 
 

 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 

 
 

 

เรื่อง  
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 

พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 
อ าเภอซ าสูง   จังหวัดขอนแก่น 



 
 



บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 

เร่ือง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ. 2564 
--------------------------------------------- 

 
หลักการ 

 
   ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน ว่าด้วย การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อย
สุนัขและแมว เพ่ือมิให้ก่อให้เกิดเหตุร าคาญและป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านโนน จึงได้จัดท าข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2564 

 
เหตุผล 

 
   การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว ให้เหมาะสมกับสภาพการของพ้ืนที่ในชุมชนจะ
สามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสุนัข และแมว เพ่ือประโยชน์ในการรักษา สภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือ
โรคระบาดที่เกิดจากสุนัขและแมว สมควรก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว จึงตรา
ข้อบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 
เร่ือง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  

พ.ศ. ๒๕๖4 
---------------------- 

  โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านโนน โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน และนายอ าเภอซ าสูง จึงตรา
ข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

  ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน  เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ๒๕๖4 ” 
 

  ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน  ตั้งแต่เม่ือได้ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน แล้วเจ็ดวัน 
  

  ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 

  “การเลี้ยงสุนัข และแมว” หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัข และแมว         
ให้เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในสถานที่เลี้ยงสัตว์หรือสถานที่อ่ืนใด 

  “การปล่อยสุนัข และแมว” หมายความว่า การเลี้ยงสุนัข และแมวในลักษณะที่มีการปล่อย
ให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสุนัข และแมว 

  “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืน   
ที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแนวอาณาเขตที่ดิน ซึ่งใช้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ที่มี
พ้ืนที่ติดกันเป็นพ้ืนที่เดียว 

  “เจ้าของสุนัข และแมว” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองสุนัข และแมว     
ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสุนัข และแมวด้วย 

  “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 
 

 ข้อ 4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
และให้ มีอ านาจออก ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 

  ข้อ ๕ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข และแมว ให้พ้ืนที่ในเขตอ านาจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน  ดังต่อไปนี้ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 
 



   ข้อ ๕.๑ ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวโดยเด็ดขาด ดังนี้    
     ข้อ ๕.๑.๑ สถานที่ราชการ  
     ข้อ ๕.๑.๒ ในที่หรือทางสาธารณะ  

ข้อ ๕.๑.๓ ตลาด  
ข้อ ๕.๑.๔ สวนสาธารณะ 

 

    ข้อ ๕.๒ ให้พ้ืนที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน ทั้งหมดเป็นเขตที่การเลี้ยง
และปล่อยสุนัขและแมวต้องอยู่ภายใต้มาตรการ ดังนี้ 
     ข้อ ๕.๒.๑ การข้ึนทะเบียนสุนัข และแมว 
    (๑) ให้เจ้าของสุนัข และแมวด าเนินการขึ้นทะเบียนสุนัข และแมวทุกตัว                   
ที่อยู่ในครอบครองต่อองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน และรับบัตรประจ าตัวสุนัข และแมว หรือสัญลักษณ์ 
หรือวิธีการอ่ืนใด ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน ก าหนด 
    (๒) หากเจ้าของสุนัข และแมวต้องการมอบสุนัข และแมว หรือเปลี่ยนแปลง
ความเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอื่น ต้องแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน ภายใน ๑๕ วัน 
    (๓) ในกรณีที่มีสุนัข และแมวเกิดใหม่ ให้เจ้าของสุนัข และแมวด าเนินการ
ขึ้นทะเบียนภายใน ๑๕ วัน และต้องจัดการให้สุนัข และแมวนั้นได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า  
    (๔) กรณีที่เจ้าของน าสุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครองย้ายออกนอกเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน โดยถาวร หรือสุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครองตาย เจ้าของสุนัข และแมว              
ต้องด าเนินการแจ้งใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนนทราบภายใน ๑๕ วัน  
    ๕.๒.๒ การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
    (๑)  เจ้าของสุนัข และแมว ต้องจัดการให้สุนัข และแมวทุกตัวได้รับการ                          
ฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ 
โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกต้องด าเนินการเมื่อสุนัข และแมวนั้นมีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไป แต่ไม่เกินสี่เดือน   
และต้องจัดการให้ได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไป ตามระยะเวลาที่ก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 
    (๒) หากเจ้าของสุนัข และแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัข และแมว                
ในครอบครองมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า ให้กักสุนัข และแมวไว้ และแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
โนน  ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมโรค  
    (๓) ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ตามประกาศ                    
เขตก าหนดโรคระบาดชั่วคราว ให้เจ้าของสุนัข และแมวท าการควบคุมสุนัข และแมวไว้ ณ สถานที่เลี้ยง 
จนกว่าจะสิ้นระยะเวลาตามประกาศ 
    ๕.๒.๓ การควบคุมด้านสุขลักษณะสถานที่เลี้ยง ให้เจ้าของสุนัขและแมว
ด าเนินการ ดังนี้ 
     (๑) จัดสถานที่เลี้ยงสุนัข และแมวให้เหมาะสมและดูแลสถานที่เลี้ยงให้
สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
    (๒) ควบคุมดูแลสุนัข และแมว มิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือเป็น
อันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
    ๕.๒.๔ การควบคุมเม่ือน าสุนัข และแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์   

 



 



แบบค าขอขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว 
 

เขียนที่ ..บ้านเลขท่ี.............หมู่ที่........ต าบลบ้านโนน 
อ าเภอซ าสูง   จังหวัดขอนแก่น.  

 
วันที่ ............... เดือน มีนาคม. พ.ศ. .2564.. 

 

  ข้าพเจ้า ชื่อ ............................................................. สกุล ............................................ .......  
 

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ................................................... ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขท่ี .................  
 

หมู่ที่ ............. บ้าน ......................... ต าบลบ้านโนน   อ าเภอซ าสูง  จังหวัดขอนแก่น   รหัสไปรษณีย์ 40170  
เป็นเจ้าของ 

 

ล าดับ ข้อมูลสัตว์เลี้ยง 
เคยฉีด
วัคซีน 

ที ่ สุนัข (/) แมว (/) ชื่อสัตว์ เพศ (ผู้,เมีย) สี อายุ ปี  2563 
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               

10               
11               
12               
13               
14               
15               

 
  ทั้งนี้ ได้แนบหลักฐานประกอบการขอข้ึนทะเบียน  (เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้   

(   )  ส าเนาบัตรประชาชนเจ้าสุนัขและแมว อาศัยอยู่ 
(   )  ส าเนาทะเบียนบ้านที่สุนัขและแมว อาศัยอยู่ 

 



อัตราค่าธรรมเนียมการปรับและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสัตว์ 
ท้ายข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 
 

ล าดับที่ ประเภท ค่าธรรมเนียม  
 

1 
2 
3 
4 
5 

ค่าธรรมเนียมการปรับ 
ช้าง จระเข้                            ค่าปรับเชือก/ตัวละไม่
เกิน 
ม้า โค กระบือ กวาง สุกร           ค่าปรับตัวละไม่เกิน 
แพะ แกะ สุนัข                       ค่าปรับตัวละไม่เกิน 
งู ลิง ชะนี                              ค่าปรับตัวละไม่เกิน 
สัตว์อ่ืนๆ                               ค่าปรับตัวละไม่เกิน  
 
ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดู 
ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสัตว์แต่ละชนิด หรือแต่ละประเภท 
 

 
1,000.- บาท 
500.- บาท 
300.- บาท 
200.- บาท 
100.- บาท 

 
 

ตามจ านวนที่จ่ายจริง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 


