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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับท่ี  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  โดยความเห็นชอบ

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลบุงแกวและนายอําเภอโนนสะอาด  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบุงแกวตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ขอ ๓ บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  กฎ  ขอบัญญัติ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีได

กําหนดไวแลวในขอบัญญัตินี้หรือขัดแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ขอบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกสุนัขและแมวของทางราชการ 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “สัตว”  หมายถึง  สุนัขและแมว 

  “การทําทะเบียน”  หมายถึง  การจดทะเบียนและการขึ้นทะเบียน 

  “การจดทะเบียน”  หมายถึง  การออกใบรับรองรูปพรรณสัณฐาน  และหรือการทํา

เครื่องหมาย  ระบุสัตว  วิธีอื่นใดท่ีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบุงแกวกําหนด 

  “การขึ้นทะเบียน”  หมายถึง  การนําเอกสารท่ีเกี่ยวกับสุนัขและแมวท่ีจดทะเบียนไวแลว  

แจงตอเจาหนาที่เพ่ือบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐานและทําบัตรประจําตัวสุนัขและแมว  หรือการฝง  

ไมโครชิพ  ตามแบบ  คลสม.  ๒  ทายขอบัญญัตินี้ 

  “เจาของสุนัขและแมว”  หมายถึง  เจาของสุนัขและแมวหรือผูครอบครองสุนัขและแมวดวย 

  “การปลอยสุนัขและแมว”  หมายถึง  การสละการครอบครองหรือปลอยใหอยูนอก

สถานท่ีเล้ียงโดยปราศจากการควบคุม 
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  “สถานที่เล้ียงสุนัขและแมว”  หมายถึง  กรง  ที่ขัง  หรือที่เล้ียงอื่น ๆ  ที่มีการควบคุม

ของเจาของสุนัขและแมว 

  “สุนัขควบคุมพิเศษ”  หมายถึง 

  (๑) สุนัขสายพันธุรอทไวเลอร  พิทบูลเทอเรีย  บูลเทอเรีย  สเตฟฟอรดเชอรบูลเทอเรีย  

และสายพันธุอื่น ๆ  ที่องคการบริหารสวนตําบลบุงแกวกําหนด 

  (๒) สุนัขที่มีประวัติทํารายคนหรือพยายามทํารายคน  โดยมีหลักฐานการแจงความ

ตอพนักงานเจาหนาท่ีตํารวจ 

  (๓) สุนัขที่มีพฤติกรรมไลทํารายคนหรือสัตวแตไมรวมถึงเกิดจากการย่ัวยุ 

หรือมีพฤติกรรมปองกันตัวเองหรือปองกันเจาของ  ทรัพยสินเจาของในเคหสถานที่เจาของติดปายประกาศ 

ใหทราบ 

 “องคการบริหารสวนตําบล”  หมายถึง  องคการบริหารสวนตําบลบุงแกว   

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายถึง  นายกองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว   

 “เจาพนักงานเจาหนาท่ี”  หมายถึง  ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือตามพระราชบัญญัตโิรคพิษสุนัขบา  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 “สถานท่ีหรือท่ีสาธารณะ”  หมายถึง  สถานที่หรือทางซึ่งไมใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรรวมกันได  เชน  วัด  โรงเรียน  ตลาด  โรงพยาบาล  ท่ีพักผอน  สวนสาธารณะ  

สนามเด็กเลน  พ้ืนที่สาธารณประโยชน  ถนนสาธารณะ  หวย  หนอง  คลอง  บึง  สถานศึกษาเอกชน 

ที่ไดรับอนุญาตจากสวนราชการหรือราชการสวนทองถิ่น  เปนตน 

 “ส่ิงปฏิกูล”  หมายถึง  อุจจาระหรือปสสาวะและส่ิงอื่นใดซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

 “ใบรับรอง”  หมายถึง  ใบรับรองการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาในสุนัขและแมว 

โดยเจาหนาที่สัตวแพทยสํานักงานปศุสัตวอําเภอโนนสะอาด  หรือผูท่ีเจาหนาท่ีสัตวแพทยสํานักงานปศุสัตว

อําเภอโนนสะอาดมอบหมายใหฉีดวัคซีน 

ขอ ๖ หามผูใดปลอยสุนัขและแมวในที่สาธารณะหรือในท่ีอื่นใดที่องคการบริหารสวนตําบลบุงแกว  

กําหนดโดยเด็ดขาด 

ขอ ๗ ใหเขตองคการบริหารสวนตําบลบุงแกวเปนเขตควบคุมการเล้ียงสุนัขและแมว 
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ขอ ๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบุงแกวมีหนาท่ีรักษาการตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

การทําทะเบียนสุนขัและแมว 

ขอ ๙ กําหนดใหสุนัขและแมวเปนสัตวที่ตองทําทะเบียนและใหเจาของสุนัขและแมวมีหนาที่

นําสุนัขอายุตั้งแต  ๒  เดือน  ไมเกิน  ๓  เดือนเจาของตองนําสุนัขไปทําทะเบียนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว  

หรือตามสถานที่องคการบริหารสวนตําบลบุงแกว  กําหนดและนัดหมายตามแบบ  คลสม. ๑  ทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๐ เจาของสุนัขและแมว  ตองนําเอกสารเกี่ยวกับสุนัขและแมวที่จดทะเบียนไวแลวมาขึ้นทะเบียน

ที่องคการบริหารสวนตําบลบุงแกว  หรือตามสถานที่องคการบริหารสวนตําบลบุงแกวกําหนดและนัดหมาย  

ตามแบบ  คลสม. ๒  ทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๑ ผูมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวตองอยูในฐานะเจาของบาน  กรณีเจาของหรือผูครอบครอง

สุนัขและแมวที่ไมไดเปนเจาของบานเชนบานพักอาศัยจะตองมีหนังสือยินยอมจากเจาของบานใหสุนัขและแมว

พักอาศัยตามแบบ  คลสม. ๔  ทายขอบัญญัตินี้จึงมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวได 

ขอ ๑๒ หลังจากจดทะเบียนสุนัขและแมวแลวเจาของสุนัขและแมวจะตองนําสุนัขและแมวไป

ขึ้นทะเบียนใหแลวเสร็จภายใน  ๓๐  วันนับตั้งแตจดทะเบียน 

ขอ ๑๓ การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว  เจาของจะตองนําเอกสาร  มาดําเนินการ  ดังนี ้

  ๑๓.๑ สําเนาทะเบียนบานเจาของหรือผูครอบครอง 

  ๑๓.๒ สําเนาทะเบียนบานท่ีสุนัขและแมวพักอาศัยกรณีเจาของสุนัขไมไดอาศัย

รวมกับสุนัขและแมว 

  ๑๓.๓ ในกรณีเจาของสุนัขและแมวไมไดเปนเจาของบานตองมีหนังสือยินยอมจาก  

เจาของบานตามแบบ  คลสม. ๓  ทายขอบัญญัตินี้พรอมสําเนาบัตรประชาชนเจาของบาน 

  ๑๓.๔ ใบรับรองการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาฉีดมาแลวไมเกินหนึ่งป 

ที่เจาหนาที่สัตวแพทยสํานักงานปศุสัตวอําเภอโนนสะอาด  รับรองและควบคุม 

  ๑๓.๕ หนังสือรับรองการจดทะเบียนสุนขัและแมวตามแบบ  คลสม. ๑  ทายขอบัญญัตินี้ 

  ๑๓.๖ หนังสือมอบอํานาจในกรณีเจาของไมไดมาดําเนินขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวเอง 
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ขอ ๑๔ แบบคําขอขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวใหเปนไปตามแบบ  คลสม. ๒  และบัตรประจําตัว 

สุนัขและแมวใหเปนไปตามแบบ  คลสม.  ๔  ทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๕ ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว  เชน  การยายท่ีอยู

ของสุนัขและแมว  การเปล่ียนเจาของ  หรือการเปล่ียนแปลงสาระในการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว   

หรือบัตรประจําตัวสุนัขและแมว  เปนตน  เจาของสุนัขและแมวตองย่ืนคําขอเปล่ียนแปลงพรอมหลักฐาน

ตามแบบ  คลสม. ๕  ทายขอบัญญัติกับองคการบริหารสวนตําบลบุงแกวภายใน  ๓๐  วัน 

ขอ ๑๖ กรณีสุนัขและแมวตายตองแจงองคการบริหารสวนตําบลบุงแกวภายใน  ๓๐  วัน  

ตามแบบ  คลสม. ๖  ทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๗ กรณีสุนัขและแมวหาย  ตองแจงตอหนวยงานท่ีขึ้นทะเบียนไวในทันทีที่ทราบ   

และเจาของสุนัข  -  แมว  ตองแจงใหหนวยงานที่ขึ้นทะเบียนไวทราบทันทีที่เมื่อพบตัว 

ขอ ๑๘ การแจงตามขอ  ๑๕  ขอ  ๑๖  และขอ  ๑๗  เจาของสุนัขและแมวอาจแจง 

ทางไปรษณียลงทะเบียนตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลบุงแกวกําหนด 

หมวด  ๒ 

การควบคมุการเล้ียงสุนัขและแมว 

ขอ ๑๙ ใหเจาของสุนัขและแมว  นําสุนัขอายุ  ๒  -  ๔  เดือน  ไปฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  

ครั้งแรกและฉีดวัคซีนครั้งตอไปที่กําหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน   

ขอ ๒๐ หามเจาของสุนัขและแมวมีเครื่องหมายแสดงวาฉีดวัคซีน   

ขอ ๒๑ เจาของสุนัขและแมวไมแจงวาสุนัขท่ีเล้ียงไว  มีอาการโรคพิษสุนัขบาหรือสุนัขบากัด  

หรือไมยอมทําลายสุนัขและแมวเปนโรคพิษสุนัขบาหรือไมกักขังสุนัขและแมวท่ีเปนโรคพิษสุนัขบา  (ตามที่

สัตวแพทยส่ัง)   

ขอ ๒๒ ใหเจาของสุนัขและแมวอํานวยความสะดวกในการจับสุนัขและแมว  หรือตอการท่ี

สัตวแพทยเขาไปสอบถามขอมูลสุนัขและแมว  เขาไปตรวจสุนัขและแมวท่ีสงสัยเปนโรคหรือทําลายสุนัข

และแมวที่เปนโรคนี้   

ขอ ๒๓ ถาเจาของสัตวพบสุนัขและแมวที่เล้ียงไวมีอาการโรคพิษสุนัขบา  อาการดุราย  วิ่งเพนพาน  

กัดส่ิงที่ขวางหนา  หรือเซื่องซึม  ซุกตัวในท่ีมืด  ปากอาล้ินหอยแดงคลํ้า  น้ําลายไหล  เดินโซเซ  ตัวแข็ง  

ขาออนเปล้ีย  ตองแจงพนักงานเจาหนาที่ภายใน  ๒๔  ชั่วโมง 
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ขอ ๒๔ เมื่อมีการตรวจพบโรคพิษสุนขับาและผูวาราชการจังหวดัอุดรธานี  ประกาศเขตโรคระบาด

พิษสุนัขบาหรือสงสัยวามีโรคพิษสุนัขบาหรือสัตวแพทยประจําทองที่ประกาศโรคระบาดโรคพิษสุนัขบาชั่วคราว  

ตามมาตรา  ๑๖  และตามมาตรา  ๑๗  แหงพระราชบญัญัติโรคระบาดสัตว  พ.ศ.  ๒๔๙๙  หามผูใดและเจาของ

สุนัขและแมวเคล่ือนยายสุนัขและแมวและสัตวเล้ียงลูกดวยนมอื่น ๆ  หรือซากสัตวเล้ียงลูกดวยนมอื่น ๆ  

และเขา–ออกในเขตองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว  เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากสัตวแพทย 

ขอ ๒๕ เจาของสุนัขและแมวตองเล้ียงสุนัขและแมวเฉพาะในบานตามทะเบียนบานท่ีกําหนดไว 

ในการขึ้นทะเบียน 

ขอ ๒๖ เจาของสุนัขและแมวมีหนาที่ตองเล้ียงดูสุนัขและแมว  ใหน้ําและใหอาหารเพ่ือการดํารงชีพ

ที่ปกติของสุนัขและแมวไมใหเปนการทรมานสัตว 

ขอ ๒๗ เจาของสุนัขและแมวตองเล้ียงดูสุนัขและแมวในพ้ืนท่ีที่เหมาะสม  ไมคับแคบ 

หรือสกปรกเกินไปจนเปนผลเสียตอสุขภาพของสุนัขและแมวและส่ิงแวดลอมอื่น ๆ   

ขอ ๒๘ เจาของสุนัขและแมวมีหนาทีต่องระวังและรับผิดชอบตอมลภาวะส่ิงแวดลอมดานเสียง

และกล่ินท่ีจะไปรบกวนผูอื่นและสุขภาพของผูอื่น 

ขอ ๒๙ เจาของสุนขัและแมวท่ีไมประสงคจะเล้ียงสุนขัและแมวนั้นตอไปอีก  เจาของตองมอบสุนัข

และแมวใหผูอื่นที่ยินยอมรับดวยความเต็มใจและมีความพรอมตอการเล้ียง  มีจิตใจรักสุนัขและแมว  ไมนําสุนัข

และแมวไปทรมานหรือฆาสุนัขและแมวเพ่ือการอื่นใด  และเจาของสุนัขและแมวรายใหมจะตองแจง

องคการบริหารสวนตําบลบุงแกวภายใน  ๓๐  วัน  กรณีนําไปเล้ียงอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว  

และตองแจงตอองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว  ในทันทีที่ไดรับมอบสุนัขและแมวในวันและเวลาราชการ

ในกรณีนําสุนัขและแมวไปเล้ียงที่อ่ืนและเจาของสุนัขและแมวตองมอบบัตรประจําตัวสุนัขและแมว 

ใหผูเล้ียงรายใหม  หากเจาของสุนัขและแมวไมสามารถหาผูเล้ียงรายใหมที่มีความพรอมตอการเล้ียงได  

สามารถแจงองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว  นําสุนัขไปไวที่สถานสงเคราะหสุนัข  หมูที่  ๕  ต.หนองขอนกวาง  

อ.เมือง  จ.อุดรธานี  หรือสถานสงเคราะหสุนัขและแมวอื่น ๆ  หรือการอื่นใดที่องคการบริหารสวนตําบลบุงแกว  

กําหนด 

ขอ ๓๐ ให เจาของสุนัขและแมวควบคุมจํานวนสุนัขและแมวตอการเ ล้ียงตามพ้ืนที่ 

และดําเนินการอื่น  ดังนี้ 



 หนา   ๖๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๖๑ 
 

 

  ๓๐.๑ เมื่อสุนัขและแมวที่ปวย  ตาย  กรณีอาการตามขอ  ๒๔  หรือสงสัยเปน 

โรคพิษสุนัขบา  เจาของสุนัขและแมวตองตัดหัวสุนัข  แมวบรรจุถุงพลาสติกแลวนําใสกระติกแชน้ําแข็ง 

ตามคําแนะนาํของเจาหนาที่สัตวแพทยสํานักงานปศุสัตว  อําเภอโนนสะอาด  สงองคการบรหิารสวนตําบลบุงแกว  

เพ่ือนําสงใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุดรธานี  ตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบาและดําเนินการตามระเบียบตอไป 

  ๓๐.๒ เมื่อสุนัขและแมวตาย  เจาของจะตองกําจัดซากสุนัขและแมวใหถูกสุขลักษณะ  

เพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะเชื้อโรค  เพาะพันธุแมลง  หรือพาหนะนําโรค  ท้ังนี้  โดยวิธีไมกอเหตุรําคาญ 

และไมเปนเหตุใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ําตาง ๆ   

  ๓๐.๓ เมื่อสุนัขและแมวกัด  หรือทํารายบุคคลใด ๆ  ใหเจาของสุนัขหรือผูครอบครอง

จับสุนัขกักขังไวสังเกตอาการสุนัขและแมวไมนอยกวา  ๑๐  วัน  และแจงเจาหนาท่ีสัตวแพทยสํานักงานปศุสัตว

อําเภอโนนสะอาด  ดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายตอไป 

  ๓๐.๔ เจาของสุนัขและแมวจะตองจัดใหสุนัขและแมวมีภูมิคุมโรคเพ่ือปองกัน

อันตรายจากโรคที่เปนอันตรายเฉพาะสุนัขและแมวเองหรือโรคที่เกิดจากสุนัขและแมวมาสูคน 

  ๓๐.๕ เจาของสุนัขและแมวมีหนาที่กําจัดส่ิงปฏิกูลอันเกิดจากสุนัขและแมวในที่สาธารณะ

หรือในสถานที่อื่นใดในเขตองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว   

  ๓๐.๖ ในกรณีที่มีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเล้ียงสุนัข  พนักงานเจาหนาที่จะตอง 

ไมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผูรองเรียนและเจาของสุนัขและแมวจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําของพนักงานเจาหนาที่  

เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาหนาที่สัตวแพทย 

  ๓๐.๗ เจาของสุนัขและแมว  ตองอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ในการตรวจสอบ

ตามอํานาจหนาที่ที่กาํหนดไวตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา  ๒๕๓๕  

หรือตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว  พ.ศ.  ๒๔๙๙   

หมวด  ๓ 

การนาํสุนขัและแมวออกนอกสถานที่เล้ียงและเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 

ขอ ๓๑ การนําสุนัขและแมวออกนอกสถานท่ีเล้ียง  เจาของตองพกบัตรประจําตัวสุนัข 

และแมวตลอดเวลาและจะตองแสดงบัตรเมื่อพนักงานเจาหนาที่เรียกตรวจ 

ขอ ๓๒ กรณีพนักงานเจาหนาท่ีหรือสัตวแพทยพบสุนัขและแมวในท่ีสาธารณะโดยปราศจาก

การควบคุมพนักงานเจาหนาที่หรือสัตวแพทยสามารถจับสุนัขและแมวและควบคุมไวเพ่ือดําเนินการตามขอบัญญัตินี้

หรือเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๖๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๑๓๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   มิถนุายน   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ ๓๓ การนําสุนัขและแมวออกนอกสถานท่ีเล้ียงเจาของตองควบคุมสุนัขและแมวดวย

อุปกรณควบคุมสุนัขและแมวที่แข็งแรงพอท่ีจะหยุดย้ังมิใหทํารายผูอื่นท่ีมิใชเจาของหรือทําความเสียหาย

ใหแกส่ิงของสาธารณะหรือของบุคคลอื่นไดทันทวงที 

ขอ ๓๔ สุนัขควบคุมพิเศษจะตองมีการบันทึกประวัติในทะเบียนประวัติเปนการเฉพาะ 

และมีการบันทึกในบัตรประจําตัวสุนัขและการนําสุนัขควบคุมพิเศษออกนอกสถานท่ีเจาของสุนัขจะตองจัดหา

อุปกรณครอบปากสวมใสครอบปากสุนัขและสายลากจูงที่แข็งแรงและตองจับสายลากจูงสุนัขหางจาก 

ตัวสุนัขไมเกินหาสิบเซนติเมตรและหามบุคคลอายุต่ํากวา  ๑๕  ป  และเกินกวา  ๗๐  ป  นําสุนัขควบคุมพิเศษ

ออกนอกสถานท่ีเล้ียง 

ขอ ๓๕ หามผูใดเล้ียงสุนัขและแมวในท่ีสาธารณะหรือในท่ีบุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอม

จากเจาของที่นั้น ๆ   

ขอ ๓๖ งบประมาณดาํเนินงานตามขอบัญญัตินี้ใหใชงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลบุงแกว   

ขอ  ๓๗  หากมีการปรับเปล่ียน  เพ่ิมเติมขอบัญญัติใหเปนไปตามมติคณะกรรมการกําหนด   

หมวด  ๔ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๓๘ ผูใดฝาฝนขอ  ๘  ขอ  ๑๑  ขอ  ๑๔  ขอ  ๑๕  ขอ  ๑๘  ขอ  ๒๒  ขอ  ๒๔  ขอ  ๒๖  

ขอ  ๒๗  ขอ  ๓๐  ขอ  ๓๑  ขอ  ๓๒  ขอ  ๓๓  และขอ  ๓๔  ตองระวางโทษปรับไมเกิน  ๓๐๐  บาท 

ขอ ๓๙ ผูใดฝาฝนขอ  ๑๙  ขอ  ๒๐  ขอ  ๒๑  ขอ  ๒๕  ขอ  ๒๘  และขอ  ๒๙  ตองระวางโทษ

ปรับไมเกิน  ๑,๐๐๐  บาท 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๓๐  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

รณภูมิ  ชาภูวงศ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบุงแกว 



แบบ  คลสม. ๑ 
 

หนังสือรับรองการจดทะเบียนสุนัขและแมว 
 

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

เลขที่.................../๒๕๕๙ 

 องค์การบริหารส่วนต าบล.......................................ได้ท าการขึ้นทะเบียน  เลขที่....................ให้แก่สุนัข
และแมว  ตามรายละเอียด  ดังนี้ 
  ชื่อสุนัขและแมว  .......................................................  เพศ        ผู้          เมีย   
  พันธุ์................................................................         สุนัข/แมวควบคุมพิษ 
  วันเกิด..........................................อายุ...............ปี....................เดือน.................วัน 
  สี  ลักษณะ............................................................................................................. 
 
 ขอรับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้จดทะเบียน  และได้ให้รายละเอียดรูปพรรณสัณฐาน  ดังรายละเอียดข้างต้น
ถูกต้องตามความจริง 
 
 
      ลงชื่อ..................................................ผู้ขอจดทะเบียน 
           (..................................................) 
 
      ลงชื่อ...................................................ผู้รับจดทะเบียน 
           (...................................................) 
      ต าแหน่ง................................................ 
 
 
หมายเหตุ  สุนัขควบคุมพิเศษ  ๔  สายพันธุ์  ที่ผู้จดทะเบียนต้องท าเครื่องหมายในช่องสุนัขควบคุมพิเศษ  คือ 
  ๑.  ร๊อทไวเลอร์ 
  ๒.  พิทบลูเทอเรีย 
  ๓.  บลูเทอเรีย 
  ๔.  สเตฟฟอร์ดเชอร์บลูเทอเรีย 
     
 
 
 
 
 
 



คลสม. ๒ 
 

แบบค าขอข้ึนทะเบียนสุนัขและแมว 
 

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

 ข้าพเจ้า  ชื่อ......................................................................นามสกุล........................................................ 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน..............................................เกิดวันที่.....................................อายุ...............ป ี
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขท่ี...................หมู่ที่...................บ้าน......................................ต าบล............................... 
อ าเภอ........................................................จังหวัด............................................รหสัไปรษณีย์............................... 
เป็นเจ้าของสุนัขและแมว  ชื่อ..................................เลขทะเบียน.................................  เพศ       ผู้        เมีย 
พันธุ์........................................................         สุนัขควบคุมพิเศษ 
วันเกิด..................................อายุ.............ปี..............เดือน.................สี/ลักษณะ................................................... 
     ท าหมัน        ยังไม่ท าหมัน    ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครั้งสุดท้ายเมื่อ.............................................. 
 ขอยื่นค าร้องเพ่ือขอขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว  และท าบัตรประจ าตัวสุนัข 
อาศัยอยู่  ณ  บ้านเลขท่ี.....................หมู่ที่..............บ้าน......................................ต าบล....................................... 
อ าเภอ............................................จังหวัด............................................... 
 ทั้งนี ้ ได้แนบหลักฐานประกอบการขอขึ้นทะเบียน  ดังนี้ 
  ส าเนาบัตรประชาชน 
  ส าเนาทะเบียนบ้านที่สุนัขและแมว  อาศัยอยู่ 
  ในกรณีเจ้าของสุนัขและแมว  ไม่ได้เป็นเจ้าบ้านต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าบ้าน  พร้อมส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าบ้าน 
  ใบรับรองที่ระบุการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาไม่เกินหนึ่งปี  มีการระบุหมายเลขการผลิตวัคซีน  
และลงชื่อสัตวแพทย์ผู้ฉีดพร้อมเลขที่ใบอนุญาต 
  หนังสือรับรองการจดทะเบียนสุนัขและแมว  ตามแบบท่ีก าหนด 
  หนังสือรับรองการผ่าตัดท าหมันโดยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  (ถ้ามี) 
  หนังสือมอบอ านาจในกรณีเจ้าของสุนัขและแมว  ไม่ได้มาด าเนินการเอง 
 
 

          (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 
ลงชื่อ.........................................................ผู้ขอ         ตรวจสอบแล้วหลักฐานถูกต้อง   
       (....................................................)   
             ลงชื่อ....................................................... 
           (.....................................................) 
           ต าแหน่ง.......................................................   
 
 
 
 



 คลสม. ๓ 
แบบค าขอเปลี่ยนถิ่นที่อยู่ของสุนัข-แมว 

 
เขียนที่.............................................................. 

วันที่..........เดือน...................................พ.ศ................. 
 ข้าพเจ้าชื่อ.............................................................................นามสกุล................................................... 
เลขหมายประจ าตัวประชาชน  ......................................................เกิดวันที่   .....................................อายุ.........ป ี
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขท่ี...............................หมู่ที่...........................หมู่บ้าน..................................................... 
ซอย.....................................ถนน..................................ต าบล....................................อ าเภอ................................. 
จังหวัด.................................................... โทรศัพท์.................................................... 

เป็นเจ้าของสุนัขชื่อ..................................................................เลขทะเบียน............................................ 
เพศ       ผู้        เมีย  พันธุ์..................................................       สุนัขควบคุมพิเศษ  อายุ...........ปี..........เดือน 
สี/ลักษณะ......................................................................................... .....        ท าหมัน       ยังไม่ท าหมัน 

ขอเปลี่ยนถิ่นที่อยู่สุนัข  จากทะเบียนบ้านเลขที่.............หมู่ที่..................หมู่บ้าน................................... 
ต าบล..............................อ าเภอ................................จังหวดั.............................. รหัสไปรษณีย์............................ 

เป็นถิ่นที่อยู่ใหม ่ คือ  ทะเบียนบ้านเลขท่ี..................หมู่ที.่..................หมู่บ้าน...................................... 
ต าบล..............................อ าเภอ................................จังหวดั.............................  รหัสไปรษณีย์............................ 
    

       โดยที่ถิ่นที่อยู่ใหม่ของสุนัขมีข้าพเจ้าเป็นเจ้าบ้าน   
       โดยที่ข้าพเจ้าได้แนบหนังสือยินยอมจากเจ้าบ้านมาด้วยแล้ว 
       

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

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  หลักฐานแนบประกอบการขอเปลี่ยนเจ้าของ 
๑.  ส าเนาบัตรประชาชน 
๒.  ส าเนาทะเบียนบ้านที่สุนัขอาศัยอยู่ 
๓.  หนังสือยินยอมจากเจ้าบ้าน  (กรณีเจ้าของสุนัขไม่ได้เป็น
เจ้าบ้าน 
๔.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของบ้าน 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 
ตรวจสอบหลักฐานถูกต้อง 

 
........................................................ 
(........................................................) 

 



คลสม. ๔ 
 

หนังสือยินยอมให้สุนัขและแมวพักอาศัย 
(ส าหรับเจ้าของสุนัขที่ไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน) 

 
เขียนที่..................................................... 

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

 ข้าพเจ้า  ชื่อ..............................................................นามสกุล................................................................ 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน............................................เกิดวันที่.......................................อายุ. ..............ปี 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขท่ี.....................หมู่ที่...............บ้าน......................................ต าบล................................  
อ าเภอ................................................จังหวัด.................................................. 
 ยินยอมให้สุนัขและแมว  ชื่อ........................................เลขทะเบียน....................... เพศ       ผู้       เมีย 
พันธุ์..............................................................        สุนัขควบคุมพิเศษ 
วันเกิด.....................................อายุ.............ปี............เดือน  สี/ลักษณะ................................................................ 
ของ  นาย/นาง/นางสาว................................................................นามสกุล.......................................................... 
หมายเลขประจ าตัวประชาชน.....................................................วันเกิด........................................อายุ ...............ป ี
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  เลขที่.................หมู่ที่.............บ้าน.........................................ต าบล.................................  
อ าเภอ................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์................................... 
พักอาศัยในบ้านของข้าพเจ้า 
 
 
 
 
       ลงชื่อ.....................................................เจ้าบ้าน 
              (...................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คลสม. ๕ 
แบบค าขอเปลี่ยนเจ้าของสุนัข 

 
เขียนที่.......................................................... 

      วันที่................เดือน..............................พ.ศ................ 
 ข้าพเจ้า  ชื่อ..........................................................นามสกุล..................................................................... 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน............................................เกิดวันที่.......................................อายุ.. .............ป ี
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขท่ี...................หมู่ที่...............บ้าน.......................................ต าบล................................. 
อ าเภอ................................................จังหวัด..................................................โทรศัพท์........................................ 
 ยินยอมให้สุนัขและแมว  ชื่อ........................................เลขทะเบียน.............. .........เพศ       ผู้       เมีย 
พันธุ์.................................................................        สุนัขควบคุมพิเศษ 
วันเกิด..........................................อายุ............ป.ี............เดือน  สี/ลักษณะ........................................................... 
 
 โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของเดิมแล้ว 
          ลงชื่อ........................................................เจ้าของใหม่ 
          (.....................................................) 
 

            (ส าหรับเจ้าของเดิม)                                                         (ส าหรับเจ้าหน้าที่) 
       ข้าพเจ้ายินยอมมอบสุนัขและแมวดังกล่าวให้             ตรวจสอบแล้วหลักฐานถูกต้องแล้ว 
............................................................เป็นเจ้าของ 
 
  ลงชื่อ..........................................เจ้าของเดิม        ลงชื่อ...................................................... 
       (.............................................)      (....................................................) 
 
 
หมายเหตุ  หลักฐานแนบประกอบการขอเปลี่ยนเจ้าของ 

๑. ส าเนาบัตรประชาชน 
๒. ส าเนาทะเบียนบ้านที่สุนัขอาศัยอยู่ 
๓. หนังสือยินยอมจากเจ้าบ้าน  (กรณีเจ้าของสุนัขไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน) 
๔. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าบ้าน  (กรณีเจ้าของสุนัขไม่ได้เป็นเจ้าบ้าน) 
๕. หนังสือมอบอ านาจ  กรณีเจ้าของสุนัขไม่ได้มาด าเนินการเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 


