


  
 

 

ค ำน ำ 
 

  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยมีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมีเจตนารมณ์เพื่อให้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการเลี้ยงดูสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ โดยการจัดตั้ง “สถานสงเคราะห์สัตว์” เพื่อใช้เป็น

สถานท่ีส าหรับใช้ในการให้ความช่วยเหลือหรืออภิบาลสัตว์ท่ีถูกทอดท้ิง สัตว์ท่ีไม่มีเจ้าของ  
สัตว์ท่ีถูกทารุณกรรมสัตว์ ท่ีเจ้าของเสียชีวิต สัตว์ท่ีมีเจ้าของแต่สภาพแวดล้อมการอยู่อาศัย 
ของสัตว์กระทบต่อประชาชนโดยรอบ หรือสัตว์ ท่ีเจ้าของไม่ประสงค์จะเลี้ยงดูอีกต่อไป  
ให้สามารถด าเนินการเบิกค่าใช้จ่าย ในการกักสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 
ตามวัตถุประสงค์และตามระเบียบกฎหมาย ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  
ท้ังนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสัตว์จรจัดหรือปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นจากโรคระบาดของสัตว์ท่ีแพร่เชื้อ 
สู่มนุษย์ได้อย่างเป็นระบบ 

  ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีแนวทางปฏิบัติในการ

ด าเนินการเกี่ยวกับการดูแล ช่วยเหลือ คุ้มครอง และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานสงเคราะห์สัตว์

อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้จัดท าคู่มือ  
“แนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์” ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือด้านข้อมูล                      

ทางวิชาการและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องจากกรมปศุสัตว์และกรมควบคุมโรค ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
  
  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

                                                                                    พฤษภาคม  2562 
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   ปัญหาสัตว์ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการกระท าของมนุษย์ ทั้งนี้ 

ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์มิได้เกิดเฉพาะสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของเท่านั้น แต่รวมถึงกรณีเจ้าของสัตว์ไม่เลี้ยงหรือไม่ได้

จัดสวัสดิภาพให้แก่สัตว์เลี้ยงอย่างเหมาะสมย่อมถือเป็นการทอดทิ้งสัตว์ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ประชาชนทั่วไป 

ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทางธรรมชาติและ

การแพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัด ซึ่งเมื่ออยู่

รวมกันมักจะแพร่พันธุ์และเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรค มีการ

แพร่กระจายของโรคจากสัตว์สู่สัตว์ และแม้แต่สู่มนุษย์ ทั้งนี้ 

สัตว์เหล่านี้หากไม่มีการท าหมันถาวรก็จะมีการขยายพันธุ์

เพ่ิมขึ้น และมีการขยายที่อยู่อาศัยไปตามแหล่งอาหาร เช่น  

ที่ทิ้งขยะสาธารณะ ท าให้มีการขยายพื้นที่ไปพร้อมกับการเพ่ิมจ านวนของสุนัขจรจัดมากยิ่งขึ้น 

  ดังนั้น ปัญหาสุนัขจรจัดจึงเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่มีความส าคัญและส่งผลกระทบต่อคนในสังคม

เพราะในปัจจุบันมีจ านวนสุนัขจรจัดจ านวนมากในชุมชน/หมู่บ้านและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ สุนัขจรจัด

จ านวนมากได้ก่อให้ เกิดปัญหาที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

สภาพแวดล้อมและสาธารณสุข  

 
 

 

 

 

 
 
  

1. สุนัขมีเจ้าของแต่ขาดความ
รับผิดชอบควบคุมดูแล สุนัขมี
ความเป็นอยู่อย่างอิสระในห้วง
เวลาใดเวลาหนึ่ง สามารถ
ก่อให้เกิดปัญหาได้

2. สนุขักึ่งมีเจ้าของท่ีมี
ผู้ให้อาหาร แต่ไม่มีใคร
รับผิดชอบควบคมุดแูล 

สามารถใช้ชีวิต                    
ได้อย่างอิสระ

ความเป็นมา 
 

1. 

สภาพแวดล้อมและสาธารณสุข 

          สนุขัอาจแบ่งออกเป็น 3 ประเภท  
 

          1. สุนัขมี เจ้าของหรือสุนัขที่อยู่ ในครัวเรือน หมายถึ ง สุนัขที่มีผู้ รับผิดชอบได้รับ 
การเลี้ยงดูจากเจ้าของบ้านหรือสมาชิกที่อยู่ในครอบครัว ได้แก่ การให้อาหาร การให้ที่อยู่อาศัย 
การดูแลสุขภาพและการรับผิดชอบต่อการกระท าของสุนัขท่ีตนเลี้ยงไว้ 
          2. สุนัขกึ่งจรจัดหรือสุนัขกึ่งมีเจ้าของ หมายถึง สุนัขตามชุมชน ตามท้องถนนหรือ
สถานท่ีต่าง ๆ ที่มีคนให้อาหารด้วยความสงสาร หรือให้ที่อยู่อาศัย 
         3. สุนัขไม่มีเจ้าของ หรือสุนัขจรจัด หมายถึง สุนัขไม่มีเจ้าของ ไม่ได้อยู่อาศัยภายใน
บ้านเรือนและไม่มีเจ้าของดูแลรับผิดชอบ มีความอิสระตามธรรมชาติในการด ารงชีวิต 
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 ปัญหาสุนัขจรจัดถือเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ส าคัญ ส่งผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งในปัจจุบัน 
มีจ านวนสุนัขจรจัดจ านวนมากและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ในชุมชน/หมู่บ้าน โดยที่สุนัขจรจัดได้ก่อให้เกิด

ปัญหาและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมและ

สาธารณสุข สุนัขจรจัดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
  1. สุนัขมีเจ้าของแต่เจ้าของสุนัขขาดความรับผิดชอบ ควบคุมดูแล สุนัขมีความเป็นอยู่อย่างอิสระ 

ในห้วงเวลาใดเวลาหนึ่ง สามารถก่อให้เกิดปัญหาได้เช่นเดียวกับสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ 
  2. สุนัขท่ีมีผู้ให้อาหาร แต่ไม่มีผู้รับผิดชอบควบคุมดูแล สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ 

  3. สุนัขไม่มีเจ้าของ ซึ่งไม่มีผู้ใดควบคุมและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ 

  สุนัขจรจัดส่วนใหญ่ คือ สุนัขบ้านหรือสุนัขที่มีเจ้าของ โดยเจ้าของเป็นผู้น าไปปล่อยหรือทิ้ง  
ด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม สุนัขเหล่านั้นได้กลายเป็นสุนัขจรจัดต้องด ารงชีวิตและแพร่พันธุ์ 

ตามธรรมชาติ ท าให้สุนัขรุ่นต่อมาเป็นสุนัขจรจัดตั้งแต่ก าเนิด และมีจ านวนมาก รวมทั้งมีแนวโน้มมากขึ้น  
ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุดังนี้  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 

  
 

          เจ้าของสุนัขขาดจิตส านึกรับผิดชอบ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขที่ถูกต้อง  
          ไม ่ม ีการควบคุมการขยายพันธุ ์ของส ุน ัข ไม ่ม ีการหาขนาดพื ้นที ่ที ่เหมาะสม  
          และเพียงพอต่อการเลี้ยงสุนัข หากสุนัขไม่สวยงามไม่น่ารัก สุนัขเจ็บปุวยจนเกิด  
          เป็นภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลและรักษา หรือสุนัขมีนิสัยดุร้ายขึ้น จึงน าสุนัขไปปล่อย 
          หรือทิ้งตามสถานที่สาธารณะต่าง ๆ  

            สุนัขที่มีเจ้าของพลัดหลงออกจากบ้าน             

             หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าของสุนัขไม่มีการควบคุมและปูองกันการผสมพนัธุ์ของสุนขั 
เช่น ไม่มีการท าหมัน ท าให้สุนัขมีจ านวนมากข้ึนอย่างรวดเร็ว

             

             การขาดความรับผิดชอบของผู้เพาะพันธุแ์ละสมาคมที่เก่ียวข้องกับพันธุ์สตัว์ 

          

สาเหตุทีม่าของสุนัขจรจัด 
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   ผลกระทบ 
   1.  ผลกระทบทางสาธารณสุข สุนัขจรจัด เป็นพาหะส าคัญของโรคพิษสุนัขบ้าและ 

เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ซึ่งคร่าชีวิตคน เป็นประจ าทุกปี 
    2. ผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม  

    2.1 ภาวะทางเสียง เช่น เห่า/หอน สร้างความร าคาญ 
    2.2 สร้างความสกปรก เชน่ อุจจาระและคุ้ยขยะ  

   2.3 ภาวะทางสายตา เช่น สุนัขจรจัดเจ็บปุวย 

ทรมาน ทรุดโทรม  
  3. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เช่น รัฐบาลต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการกับสุนัขจรจัด  

เป็นจ านวนมาก เช่น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพ่ือน าเข้าวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและ

สุนัขและกรณีที่ถูกสุนัขจรจัดกัดด้วย   

   4. ผลกระทบต่อสุนัขจรจัด เช่น เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็ดบนถนน เป็นโรคต่าง ๆ เกิดภาวะ 

ขาดอาหารและหวาดระแวง ถูกก าจัดด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ยาเบื่อและฉีดยาให้ตาย ถูกคนขับไล่  และรังแก 

และอาจถูกจับไปเป็นอาหารของคนที่กินเนื้อสุนัข 
 
 

 
 

  สุนัขจรจัดส่งผลกระทบต่อสังคมโดยส่วนรวม ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางด้านสุขภาพอนามัย

ของประชาชน เช่น ผลกระทบจากการที่ประชาชนโดนสุนัขกัดหรือท าร้าย หรืออันตรายจากโรคต่าง ๆ        

ที่เกิดจากสุนัขหรือสุนัขเป็นพาหะ โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้า ส าหรับสถานการณ์ที่เกิดจากโรคพิษสุนัขบ้า                    

ในคนและในสัตว์ มีดังนี้   

 2.1  สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน 
    สถานการณ์การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย พบว่า มีผู้ปุวยและเสียชีวิต

สูงสุด ในปี พ.ศ. 2523 จ านวน 370 ราย หลังจากน้ันจ านวนผู้เสียชีวิตลดลงตามล าดับ โดยลดลงเหลือ                 

180 ราย ในปี พ.ศ. 2533 และ 50 ราย ในปี พ.ศ. 2543 จนกระท่ังในปี พ.ศ. 2551 เหลือเพียง 9 ราย  
และเพ่ิมข้ึนเป็น 24 ราย ในปี พ.ศ. 2552 และ 15 ราย ในปี พ.ศ. 2553 จากนั้นแนวโน้มจ านวนผู้เสียชีวิต 

2. สนุขักึ่งมีเจ้าของท่ีมี
ผู้ให้อาหาร แต่ไม่มีใคร
รับผิดชอบควบคมุดแูล 

สามารถใช้ชีวิต                    
ได้อย่างอิสระ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากปัญหาสุนัขจรจัด 2. 
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ลดลงเหลือปีละต่ ากว่า 10 ราย ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2558 มีผู้เสียชีวิต 8,5,5,6,5 ราย ตามล าดับ  
ในปี พ.ศ. 2559 มีรายงานผู้เสียชีวิต 14 ราย ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ 3 ราย จังหวัดฉะเชิงเทรา  

และจังหวัดตาก จังหวัดละ 2 ราย จังหวัดสงขลา จังหวัดระยอง จังหวัดเลย จังหวัดสระแก้ว  จังหวัดศรีสะเกษ 

จังหวัดชลบุรี และกรุงเทพมหานคร จังหวัดละ 1 ราย โดยมีเพศชายร้อยละ 78.6 อายุเฉลี่ย 57 ปี (18-75 ปี) 

การกระจายของโรคพบผู้เสียชีวิต ด้วยโรคพิษสุนัขบ้าได้ตลอดปี 

     สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ในปี พ.ศ. 2561 มีผู้เสียชีวิตจ านวน 17 ราย ในพ้ืนที่ 
14 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดระยอง จังหวัดสงขลา (จังหวัดละ 2 ราย) จังหวัดสุรินทร์ 

จังหวัดตรัง จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดพัทลุง จังหวัดหนองคาย จังหวัดยโสธร 

จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดตาก และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (จังหวัดละ 1 ราย) 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

       2.2  สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์  
  ในปี พ.ศ.  2558 ส านักควบคุมปูองกันและบ าบัดโรคสัตว์  กรมปศุสัตว์ ได้รวบรวม 
ผลการตรวจวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้าด้วยวิธี Fluorescence Antibody Technique จากห้องปฏิบัติการ 

ของกรมปศุสัตว์ 9 แห่ง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 แห่ง และสถานเสาวภา สภากาชาดไทย จาก 75 จังหวัด 

พบว่า มีการส่งสัตว์ชนิดต่าง ๆ ตรวจรวม 8,717 ตัวอย่าง แบ่งเป็นตัวอย่างเพ่ือการชันสูตรโรค 924 ตัวอย่าง                 

ร้อยละ 10.59 และเพ่ือการรับรองสถานะปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า 7,793 ตัวอย่าง (89.41) ผลการตรวจ

ให้ผลบวก 330 ตัวอย่าง แบ่งเป็นตัวอย่างเพ่ือการชันสูตรโรค 320 ตัวอย่าง และตัวอย่างเพ่ือรับรองสถานะ

ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า 10 ตัวอย่าง 

 

ในปี พ.ศ. 2554 จ านวนผู้ป่วย/ตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าค่อนข้างคงที่ 
เกิดจากปัจจัยส าคัญ คือ 

 การละเลยไม่ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หลังถูกสุนัข แมว  
   หรือสัตว์อ่ืนกัด หรือถูกกัดเป็นแผลเล็กน้อย เนื่องจากคิดว่าไม่เป็นอะไร 
 ผู้สัมผัสโรคที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ต่อเนื่องและ/ 
    หรือไม่ครบชุด จ านวน 17,803 คน ร้อยละ 11.57 
 พ้ืนที่การเกิดโรคมักเป็นพ้ืนที่ท่ีเคยพบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อน 
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  ส าหรับจังหวัดที่ตรวจพบโรคพิษสุนัขบ้า

สูงสุด 5 อันดับแรก คือ จังหวัดสงขลา 44 ตัวอย่าง จังหวัด

ชลบุรี 36 ตัวอย่าง จังหวัดฉะเชิงเทรา 30 ตัวอย่าง จังหวัด

ปราจีนบุรี 21 ตัวอย่าง จังหวัดสมุทรปราการ 17 ตัวอย่าง 

และกรุงเทพมหานคร 25 ตัวอย่าง โดยจ าแนกออกเป็น

สัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของ 179 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 54.24 

สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ 126 ตัวอย่าง ร้อยละ 38.18 และไม่ทราบประวัติ 25 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 7.57 ทั้งนี้ 

กลุ่มที่สามารถแยกอายุได้ พบว่า อยู่ในกลุ่มอายุ 3 – 6 เดือน จ านวน 1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.3 อายุ 6 – 12 เดือน 

จ านวน 16 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 4.84 มากกว่า 12 เดือน จ านวน 112 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 33.93  
และไม่ทราบประวัติ จ านวน 201 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 60.90 ในกลุ่มที่ตรวจพบว่า เป็นโรคพิษสุนัขบ้า พบว่า 

มีอาการดุร้ายมากที่สุด 175 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 53.03 ซึม 43 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 13.03 และอ่ืน ๆ  
เช่น เสียงร้องเปลี่ยน ตื่นกลัว ชัก มีน้ ามูกไหล 

  อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ในปี พ.ศ. 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 

23 เมษายน 2562)  จากตัวอย่างส่งตรวจทั้งหมด 9,275 ตัวอย่าง คิดเป็น ร้อยละ 15.83 ใน 54 จังหวัด 
สูงสุด 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสงขลา จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดยโสธร  

จังหวัดชลบุรี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอ านาจเจริญ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนชนิดสัตว์ที่พบ

ได้แก่ สุนัข 1,281 ตัว  โค 117 ตัว  แมว 51 ตัว  กระบือ 15 ตัว  แพะ 2 ตัว นอกจากนี้ ยังมีม้า กวาง และสุกร 

ชนิดละ 1 ตัว ตามล าดับ โดยสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิม เมื่อเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้า

เข้าสู่ระบบประสาท ถ้าเป็นสุนัขจะแสดงอาการ ดุร้าย กัดแทะสิ่งของ โดยไม่เจ็บปวด ตัวแข็ง กระวนกระวาย

เมื่อเข้าสู่ระยะอัมพาต สุนัข จะลิ้นห้อย น้ าลายไหล คล้ายกับมีของติดคอ ลุกไม่ได้ และตายในที่สุด ส่วนในแมว          

มักหลบในที่มืด และอาการเช่นเดียวกับสุนัข ซึ่งจะสามารถแพร่เชื้อโรคได้นาน 1-7 วัน ก่อนเริ่มแสดงอาการปุวย 

และตลอดเวลาที่แสดงอาการ โดยจะขับเชื้อโรคออกมาจากน้ าลายจนถึงตายรวมแล้วประมาณ 10 วัน 

 จากการส ารวจจ านวนสุนัขและแมวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 

13 มีนาคม 2561) พบว่า มีจ านวนสุนัข 6,588,469 ตัว และเป็นแมว จ านวน 2,521,011 ตัว รวม 9,109,480 ตัว 

โดยการส ารวจประชากรสุนัขและแมวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศในระบบ Thai Rabies Net 

(ปี 2558-2560 ) พบว่าในปี พ.ศ. 2559 มีสุนัขทั้งสิ้นจ านวน 6,417,850ตัว แยกเป็นสุนัขท่ีมีเจ้าของจ านวน  
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5,879,365 ตัว สุนัขไม่มีเจ้าของจ านวน 528,485 ตัว เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 คิดเป็นร้อยละ 2.13 และในปี 

พ.ศ. 2559 มีแมวทั้งสิ้นจ านวน 2,235,018 ตัว แยกเป็นแมวที่มีเจ้าของจ านวน 1,945,830 ตัว แมวที่ไม่มีเจ้าของ 

จ านวน 289,188 ตัว เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 คิดเป็นร้อยละ 18.41 ส าหรับปี พ.ศ. 2560 (ข้อมูล ณ วันที่  

30 กันยายน 2560) มีสุนัขทั้งสิ้นจ านวน 6,738,742 ตัว แยกเป็นสุนัขที่มีเจ้าของ จ านวน 6,173,264 ตัว  
สุนัขที่ไม่มีเจ้าของ จ านวน 565,478 ตัว และมีแมวทั้งสิ้นจ านวน 2,587,033 ตัว แยกเป็นแมวที่มีเจ้าของจ านวน 

2,268,927 ตัว แมวที่ไม่มีเจ้าของจ านวน 318,106 ตัว   
ตารางท่ี 1 การส ารวจจ านวนสุนัข และแมว (ปี พ.ศ.2558 – 2560 ) 

 

 

พ.ศ. 
จ านวนสุนัข(ตัว)  

รวม 
จ านวนแมว(ตัว)  

รวม 
มีเจ้าของ ไม่มีเจ้าของ มีเจ้าของ ไม่เจ้าของ 

2558 5,812,786 471,561 6,284,347 1,658,076 229,528 1,887,604 

2559 5,879,365 528,485 6,417,850 1,945,830 289,188 2,235,018 

2560 6,173,264 565,478 6,738,742 2,268,927 318,106 2,587,033 
 
 

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากปัญหาสุนัขจรจัด 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ประเทศไทยจะบรรลุเปูาหมายโรคพิษสุนัขบ้าหมดในปี พ.ศ. 2563 หรือ (ค.ศ.2020) ตามค าเชิญ
ชวนขององค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การเฝูาระวังโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) และ
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน 
ภาคราชการ ภาคเอกชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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 ด้วยศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ดังนั้น 

รัฐบาลจึงได้น้อมรับใส่เกล้าฯ สนองพระปณิธาน และนายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่งที่ 214/2559 ลงวันที่  

29 กันยายน 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย  

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และทรงมีพระกรุณาธิคุณรับเป็นประธานกรรมการฯ 

พร้อมพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงร่วมเป็นรองประธานกรรมการ เพ่ือให้การขับเคลื่อน

โครงการฯ เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการจากส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย และกรม กองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

  ในปี พ.ศ. 2550 องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การควบคุมโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE)                     

ได้ตกลงร่วมกันก าหนดเปูาหมายให้ประเทศท่ีมี

อุบัติการณ์ของโรคจะต้องร่วมมือกันก าจัดโรค

พิษสุนัขบ้า ให้หมดไป ภายในปี พ.ศ. 2563 

ส าหรับประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ยังคง

พบโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ ดังนั้น 

กระทรวงสาธารณสุข โดย กรมควบคุมโรค 

ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร แ ล ะ ส ห ก ร ณ์  

โดย กรมปศุสัตว์ และ กระทรวงมหาดไทย  

โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

การด า เ นิ น โ คร งกา ร สั ตว์ ปลอด โ รค  คนปลอดภั ย จ า ก โ ร ค พิ ษ สุ นั ข บ้ า  ต า ม พ ร ะ ป ณิ ธ า น 

 

เป้าหมาย  
“ไม่มีคนเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า” 

 

 การขับเคลื่อนการด าเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น 1. 

2. สนุขักึ่งมีเจ้าของท่ีมี
ผู้ให้อาหาร แต่ไม่มีใคร
รับผิดชอบควบคมุดแูล 

สามารถใช้ชีวิต                    
ได้อย่างอิสระ



8 

 

  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ 
    เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านโรค 
    พษิสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
    ให้แก่ประชาชน 
   ส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย 
    ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
 สนับสนุนการติดตามการสร้าง 
   พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของ 
   ท้องถิ่น 
  สนับสนุนกลยุทธ์การรักษาวิจัย 
    และพั ฒนา การเฝู าระวั ง  
    ปูองกันและควบคุมโรคพิษ 
    สุนัขบ้าในสัตว์ 
 
 

 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี ในปี พ.ศ. 2560 – 2563 ขึ้น เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในประเทศและนอกประเทศ                

โดยมี เปูาประสงค์ร่วมกันคือ ไม่ ให้มีคนและสัตว์  เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้ าอย่างยั่ งยืน รวมทั้ ง  
ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Free Area) เพ่ือให้แต่ละจังหวัด

น าไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคในพ้ืนที่ต่อไป 

 
 

 
 แผนยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี ในปี พ.ศ. 2560 – 2563 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 8 ประเด็น ดังนี้ 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร บู ร ณ า ก า ร 
    การด าเนินงานกับหน่วยงาน    
     ที่เกี่ยวข้องด้านการเฝูาระวัง    
    ปูองกัน และควบคุมโรค      
    พิ ษ สุ นั ข บ้ า ใ น สั ต ว์ 
    ในทุกระดับ 
 ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ฝู า ร ะ วั ง 
    โ ร ค พิ ษ สุ นั ข บ้ า ใ น สั ต ว์ 
  ส่ ง เ ส ริ ม ก า รปู อ ง กั น โ รค 
    พิษสุนัขบ้าในสัตว์ 
  ส่งเสริมการควบคุมโรคพิษ     
    สุนัขบ้าในสัตว์ให้ครอบคลุม     
    และมีประสิทธิภาพ 
 

 

การเฝ้าระวัง

ป้องกัน และ

ควบคุมโรคพิษ

สุนัขบ้า 

1 

1. สุนัขมีเจ้าของแต่ขาดความ
รับผิดชอบควบคุมดูแล สุนัขมี
ความเป็นอยู่อย่างอิสระในห้วง
เวลาใดเวลาหนึ่ง สามารถ
ก่อให้เกิดปัญหาได้

2. สนุขักึ่งมีเจ้าของท่ีมี
ผู้ให้อาหาร แต่ไม่มีใคร
รับผิดชอบควบคมุดแูล 

สามารถใช้ชีวิต                    
ได้อย่างอิสระ

3. สนุขัไม่มีเจ้าของ ซึง่ไม่
มีผู้ใดควบคมุและสามารถ
ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ 

 แผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น 2. 

กลยุทธ ์
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(1) โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เพ่ือการขับเคลื่ อนโครงการ 
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภั ย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า  
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการปูองกัน ควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า  
 
  

การขับเคลื่อน 
การด าเนินงาน 
โรคพิษสุนัขบ้า 
ในท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ พักพิงสัตว์ และใช้ผลงานวิจัย 
    การพัฒนาระบบมาตรฐานศูนย์พักพิงเป็นแนวทาง และด าเนินการ 
    ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย กรมปศุสัตว์  องค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 

 จัดท าแผนบูรณาการการเฝูาระวังปูองกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
   ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

( 3)  ส่ ง เ ส ริ ม น วั ต ก ร ร ม 
การปูองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 
- จัดอบรมการใช้นวัตกรรมเพ่ือ
ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
(4) สนับสนุนการจัดท าระบบ
ข้อมูลสุนัข/แมว ในชุมชนท้องถิ่น 
- โครงการส ารวจข้อมูลจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์  
  

(ตามโครงการสตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสนุัขบ้า 
ตามพระปณธิานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี) 

 

 

การจัดการระบบ

ศูนย์พักพิงสัตว์

สุนัขบ้า 

 

2 

 การเฝูาระวังโรคพิษ 
    สุนัขบ้าในคน 
 การปูองกันโรคพิษ 
    สุนัขบ้าในคน 
  การควบคุมโรคพิษ 
    สุนัขบ้าในคน 

 บูรณาการการด าเนินงาน 
   ร่วมกับเครือข่าย 
 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
 วิจัยและพัฒนา 
 
 
 

กลยุทธ ์

กลยุทธ ์

 

การเฝ้าระวัง ป้องกัน

ควบคุม และดูแล

รักษาโรคพิษ 
สุนัขบ้าในคน      

3 

4 

กลยุทธ ์
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2. สนุขักึ่งมีเจ้าของท่ีมี
ผู้ให้อาหาร แต่ไม่มีใคร
รับผิดชอบควบคมุดแูล 

สามารถใช้ชีวิต                    
ได้อย่างอิสระ

  สนับสนุนการสร้างระบบฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า 
    หนึ่งเดียว (Rabies One Data)  
  สนับสนุนการสร้างศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (Incidence  
   Command System, ICS) มีความเท่าเทียมกันและ 
   ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

 
การติดตาม 
และประเมินผล 

 

7 
 
 

  ตรวจติดตามการด าเนินโครงการที่ด าเนินการในระดับ 
   พ้ืนที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานคร 

 

 

การพัฒนา 
นวัตกรรม 
และถ่ายทอด 

 

8 

   การพัฒนานวัตกรรมชีววัตถุเพ่ือควบคุมและปูองกัน 
     โรคพิษสุนัขบ้า 
  การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเลี้ยงดูทั้งสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของ  
    และไม่มีเจ้าของ 
  การพัฒนานวัตกรรมศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดการถ่ายทอดความรู้ 
    และเทคโนโลยี เพื่อการบริหารจัดการสมัยใหม่ 

กลยุทธ ์

   สร้างการรับรู้ และความเข้าใจ 
   สร้างความเชื่อม่ันศรัทธาและแสวงหาความร่วมมือ  
     ลดกระแสต่อต้าน 
   สร้างจิตส านึกความรับผิดชอบเห็นคุณค่าของทุกชีวิต 
    มีความเท่าเทียมกันและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

กลยุทธ ์

กลยุทธ ์

กลยุทธ ์

 

การประชาสัมพันธ์ 

 

5 

การบูรณาการ 
และการบริหาร 
จัดการข้อมูล 
โรคพิษสุนัขบ้า 

6 
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 ในการที่จะท าให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี พ.ศ. 2563 ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย์ ดร . สมเด็จพระ เจ้าน้อ งนาง เธอ  เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมา รี  
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  และตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การ

ควบคุมโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE)  ได้ตกลงร่วมกันก าหนดเปูาหมายให้ประเทศที่มีอุบัติการณ์ 
ของโรคจะต้องร่วมมือกันก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไป ภายในปี พ.ศ. 2563 คือ การบังคับใช้กฎหมายและ

ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ เพ่ือเป็นรากฐานส าคัญในการควบคุมและ 

วางแผนการควบคุมก าจัดโรค รวมถึงการควบคุมจ านวนสุนัขในที่สาธารณะ ตลอดจนเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ

ส าคัญในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของประเทศบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย 

ที่ก าหนดไว้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญ ดังนี้ 

 3.1  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ  

การขับเคลื่อนการด าเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น โดยมีเปูาประสงค์ คือ ไม่พบการระบาดของโรค  
พิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมี 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

สุนัขบ้าใน
ท้องถิ่น                                                                                 

ได้รับการฉีด
วัคซีน  

ปี พ.ศ. 2563  
ร้อยละ 100  

ปี พ.ศ. 2562  
ร้อยละ 80  

ปี พ.ศ. 2561  
ร้อยละ 60  

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น เพื่อควบคุม 
การเลี้ยงและปล่อย

สัตว์ 

ปี พ.ศ. 2563  
ร้อยละ 80  

ปี พ.ศ. 2562  
ร้อยละ 70 

ปี พ.ศ. 2561  
ร้อยละ 60  

     การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3. 
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 3.2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในการปูองกันและระงับโรคติดต่อหรืออ านาจหน้าที่ด้านการสาธารณสุขไว้ ประกอบด้วย มาตรา67 (3) 

แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 50 (4) 

มาตรา 53 (1) มาตรา 56 (1) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม และ

กฎกระทรวง พ.ศ. 2541 (14) ในมาตรา 48 (8) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  
และแก้ไขเพ่ิมเติม และมาตรา 62 (14) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 

และแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดหน้าที่เกี่ยวกับ                      

การปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น สัตวแพทย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้   

    นอกจากนี้ บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่ วนท้องถิ่ น ตามพระราชบัญญัติ โรคพิษสุนัขบ้ า พ.ศ. 2535 (เรื่ องเสร็จที่  442/2559)  

สรุปได้ว่า กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายฉบับได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในการปูองกันและระงับโรคติดต่อหรืออ านาจหน้าที่ในด้านการสาธารณสุขไว้ อีกทั้งบทบัญญั ต ิ                                 

แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 ได้ก าหนดหน้าที่ เกี่ยวกับการปูองกันและควบคุม  

โรคพิษสุนัขบ้าให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น สัตวแพทย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และราชการส่วนท้องถิ่น 
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการหลายประการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด                

ในการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเป็นโรคติดต่อตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่ออีกด้วย 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ
องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัด              
 พ.ศ. 2540 และ 

กฎกระทรวง  
พ.ศ. 2541 

  
 

พระราชบัญญัติ 
เทศบาล          

พ.ศ. 2496 
 

  

  
 

พระราชบัญญัติ 
สภาต าบลและ
องค์การบริหาร 

ส่วนต าบล     
พ.ศ. 2537 

 

  

พระราชบัญญัติ
โรคพิษสุนัขบ้า  

พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติ
ระเบียบ 

บริหารราชการ
เมืองพัทยา  
พ.ศ. 2542  

บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ภารกิจอ านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติโรค

พิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 (เรื่องเสร็จที่ 442/2559) 

บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง ภารกิจอ านาจ

หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ 
โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 (เรื่องเสร็จที่ 442/2559) 
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 3.3 แนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค                             

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในปี พ.ศ. 2563 ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 

เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บรรลุผลส าเร็จ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ ดังนี้   

   3.3.1 จัดท าฐานข้อมูลเพื่อการจัดการสัตว ์
       ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจข้อมูลจ านวนสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของ โดยให้ท าการส ารวจปีละ ๒ ครั้ง คร้ังแรกภายในเดือนธันวาคม และครั้งที่ ๒ ภายใน 
เดือนมิถุนายน แล้วให้บันทึกข้อมูลที่ได้จากการส ารวจในระบบ www.thairabies.net ทั้งนี้ สามารถดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ คอลัมน์วีดิโอ      
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

   3.3.2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ 
ปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการบรรจุ “โครงการปูองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า” ซึ่งอาจก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือยุทธศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท า 
และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
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ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  3.3.3 การจัดท าเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       (1) การน าแผนงาน/โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้ตั้งงบประมาณ 

ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือน าไปใช้ในการจัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์  

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และโครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือเป็นค่าวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ฯลฯ , รายการค่าวัสดุอ่ืน ๆ  และรายการอ่ืน ๆ 

ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 
 

            
 

 

         
 

 
 

     

      (2) โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้ระบุกิจกรรมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ตามปีงบประมาณ เช่น รายการค่ายาและเวชภัณฑ์ (ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่าวัสดุการแพทย์ ค่าใบรับรองการฉีด

วัคซีน และเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ ฯลฯ)  , รายการค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ (แผ่นไวนิลประชาสัมพันธ์)  
 

   3.3.4 การตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      ในการด าเนินโครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในหมวดค่าใช้สอย 

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม

ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 โดยให้ตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการดังกล่าว ดังนี้ 

 

 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
เพ่ือเป็นค่าวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ 

แผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 

 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสตัว์และ 
ขึ้นทะเบียนสัตว ์
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2. การฉีดวัคซีน

ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ

สุนัขบ้า 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณีการจ้างเหมาบริการ (บุคคลภายนอก) 
อปท. ตั้งงบประมาณในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย

และวัสดุ ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  ๆ  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย 
ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 

กรณีให้บุคลากรในสังกัดของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนนิการ 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรในสังกัด 
1.  ก ร ณี ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ น อ ก เ ว ล า ร า ช ก า ร  
( ต้ั ง งบประมาณในหมวด ค่าตอบแทนใ ช้สอย 
และวัสดุ ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ตอบแทนการปฏิบัติ งานนอกเวลาราชการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
2. กรณีปฏิบัติหน้าที่ในเวลาราชการหรือนอกจาก
รายการตามข้อ1 (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2559 

 

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ประเภทรายจ่ายเพื่อให้

ได้มาซึ่งบริการ (ตามจ านวนสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี

เจ้าของที่ได้จากการส ารวจ) 

ต้ั ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ห ม ว ด 
เงินอุดหนุน โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2559 

1. ส ารวจข้อมลู

จ านวนสนุขัและแมว 

และขึน้ทะเบียนสัตว์ 

เบิกจ่ายจากงบประมาณ

โครงการฯ 

เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีของ อปท. 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอุดหนุนให้

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
 

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด าเนินการเอง 
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   3.3.5 การฉีดยาคุมก าเนิดหรือท าหมันสัตว์  

       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสนับสนุนงบประมาณในการลดจ านวนประชากรสัตว์ 

โดยตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน เพ่ือให้หน่วยงานปศุสัตว์จัดท าโครงการมาขอรับการสนับสนุน

งบประมาณฯ ทั้งนี้ ต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

   3.3.6 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
       (1) การจัดหาวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ

จัดซื้อวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าได้โดยถือปฏิบัติ ดังนี้ 

      (1.1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจจ านวนสุนัข

และแมวที่ได้จัดเก็บรวบรวมไว้ในระบบข้อมูลจ านวนสุนัขและแมว และ/หรือขึ้นทะเบียนในฐานข้อมูลของ  

Thai Rabies.net ของกรมปศุสัตว์ 
      (1.2) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีสัตวแพทย์หรือบุคลากรที่ปฏิบัติ

หน้าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานปศุสัตว์ในเขตพ้ืนที่ เพ่ือขอรับ                        

การสนับสนุนบุคลากรและอ่ืน ๆ ส าหรับการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
      (1.3) จัดซื้อวัคซีน เวชภัณฑ์และวัสดุ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐ ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาดแคลน

บุคลากรในการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าให้พิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

          ก.  ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

ประสานส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดอบรมบุคลากรหรืออาสาสมัคร เพ่ือให้ 
สัตวแพทย์ออกหนังสือมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ท าการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

       ข. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจด าเนินการจ้างเหมาบริการสัตวแพทย์

หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือ

ผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์ เพ่ือด าเนินงานฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559   

         (1.4) การประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสัตว์มีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยง โดยการ

น าสัตว์เลี้ยงมารับวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 
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        (2) การฉีดวัคซีนให้สัตว์  ได้แก่  
        (2.1) สัตว์จรจัดหรือสัตว์ที่อยู่ในสถานที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน สวนสาธารณะ 

ถนน และทางเท้า ฯลฯ สามารถด าเนินการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ 

        (2.2) สัตว์มีเจ้าของ  
                   ก. กรณีไม่มีประกาศจากอธิบดี                   

กรมปศุสัตว์ ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 

เจ้าของสัตว์ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535  

             ข. กรณีมีประกาศจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ตามมาตรา 17 แห่ง

พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้บริการฉีดวัคซีนปูองกัน 

โรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่ต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 

     ทั้งนี้ ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 ให้น าส่งเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประเภท

ค่าธรรมเนียม โดยไม่ต้องตราข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว 

          (3) กรณีพบสัตว์ที่มีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าหรือพบตัวอย่างหัวสัตว์ที่ให้ผลบวก

ต่อโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Case) ในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและต้องด าเนินการควบคุมการระบาด

ของโรค (Ring Vaccine) ควรขอรับการสนับสนุนบุคลากรและวัคซีนจากหน่วยงานปศุสัตว์ ในการด าเนินการ

ควบคุมการระบาดของโรค (Rabies Vaccine) ในรัศมี 5 กิโลเมตรจากสถานที่หรือแหล่งที่พบโรค 

     3.3.7 การประชาสัมพันธ์ 
           การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนทุกช่องทางการสื่อสาร เช่น เสียงตามสาย 

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ ปูายโฆษณา แผ่นพับ หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน รถประชาสัมพันธ์ เวทีประชาคม กิจกรรม

การอบรม/สัมมนาให้ความรู้ บอร์ดประชาสัมพันธ์และการประชุมประจ าเดือนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น 

และการน าสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบไปรับวัคซีน รวมถึงการปฏิบัติตนเมื่อถูกสัตว์เลี้ยงกัด   
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   3.3.8 การเข้าร่วมประกวดโครงการ Thailand Rabies Awards  
                     ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น  
 
 
 
  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     รางวัล 
รางวัลชนะเลิศ     
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1   
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 
และรางวลัชมเชย  
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กรณีพบสัตว์มีอาการโรคพิษสุนัขบ้า/ผลบวก 
ในหัวสัตว์ อปท./เจ้าของสัตว์ ประสานไปยัง 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด/อ าเภอ และส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด/อ าเภอ เพ่ือควบคุมการ
ระบาด โ รค  (Ring Vaccination)  ใน รั ศ มี  
5 กิโลเมตรจากสถานที่/แหล่งพบโรค 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จัดท าหรือปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น
“โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า” 

อปท. จัดท าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง  
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  
 

จั ด ท า เ ท ศ บั ญ ญั ติ / ข้ อ บั ญ ญั ติ
งบป ระมาณร ายจ่ า ยปร ะจ าปี /
เพ่ิมเติม เพ่ือจัดท า “โครงการส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์” 
และ “โครงการปูองกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า เพ่ือเป็นค่าวัคซีน วัสดุและ
อุปกรณ์ 
 

 สนับสนุนงบประมาณให้แก่ส านักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัด/อ าเภอ เพ่ือเป็นค่าวัคซีน 

และเวชภัณฑ์  ในการควบคุมจ านวน

ประชากรสุนัขและแมว (ท าหมัน) 

 

การตั้งงบประมาณโครงการส ารวจ
ข้อมูลจ านวนสุนัขและแมว และขึ้น
ทะเบียนและการจัดซื้อวัคซีนพร้อมวัสดุ
และอุปกรณ์ตามจ านวนสุนัขและแมวที่
บันทึกลงในระบบ 

 

ส ารวจข้อมูลจ านวนสุนัขและแมว (มีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของ)  และรวบรวมข้อมูลบันทึก
ลงในฐานข้อมูลระบบ Thai Rabies.net 

 

ให้บริการฉีดวัคซีน กรณีอธิบดีกรมปศุสัตว์
ประกาศก าหนดเขตท้ องที่ ฉี ดวั คซีนฯ  
อปท.สามารถให้บริการฉีดวัคซีนฯ ให้แก่
สุนัข/แมวที่มีเจ้าของได้ โดยไม่ต้องเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนิน 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
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  สถานการณ์ปัญหาเกี่ยวกับการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสวัสดิภาพสัตว์ 

ในด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ การถูกท าร้ายทารุณกรรมต่อสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งและสัตว์ที่เกิดจากการสืบพันธุ์ 

ของสัตว์ดังกล่าว  เช่น  การวางยาเบื่อตามสถานที่ต่าง ๆ   
การท าทารุณกรรมโดยการผูกลากไปกับรถบนพ้ืนถนน 

หรือส่งสุนัขให้ขบวนการค้าสุนัข และปัญหาความแออัด 

ในสถานที่ เพาะ เลี้ ย ง  ส ถานกั กกันสั ตว์  หรื อ   
สถานพักพิงสัตว์จรจัดของหน่วยงานของรัฐ  และ 

เอกชน  ซึ่ งบางกรณี เจ้าของสัตว์จะมีการก าจัด  

หรือท าลายรวมถึงประชาชน  ซึ่ งเป็นผู้บริ โภค  

ถูกหลอกลวงให้มีการซื้อสัตว์ที่กลายพันธุ์ไม่เป็นไปตามความประสงค์ของผู้บริโภค จึงท าให้เกิดการทอดทิ้ง

สัตว์เพ่ิมมากข้ึน  
   เนื่องจากสัตว์ดังกล่าวเป็นสิ่งมีชีวิตจึงควรได้รับการคุ้มครองมิให้ถูกกระท าการทารุณกรรมและ

เจ้าของสัตว์ ซึ่งน าสัตว์มาเลี้ยงจะต้องจัดสวัสดิภาพให้เหมาะสมตามประเภทและชนิดของสัตว์ ทั้งในระหว่าง 
  การเลี้ยงดู การขนส่ง การน าสัตว์ไปใช้งาน หรือใช้ในการแสดง 

ดังนั้น เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการปูองกันการทารุณกรรม

และการจัดสวัสดิภาพสัตว์  เพ่ือให้สัตว์ได้รับการคุ้มครอง 

ตามธรรมชาติของสัตว์อย่างเหมาะสม ตามพระราชบัญญัติ

ปูองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557  
 

                    

  การทอดทิ้งสัตว์ในทีส่าธารณะ 1 

1. สุนัขมีเจ้าของแต่ขาดความ
รับผิดชอบควบคุมดูแล สุนัขมี
ความเป็นอยู่อย่างอิสระในห้วง
เวลาใดเวลาหนึ่ง สามารถ
ก่อให้เกิดปัญหาได้

2. สนุขักึ่งมีเจ้าของท่ีมี
ผู้ให้อาหาร แต่ไม่มีใคร
รับผิดชอบควบคมุดแูล 

สามารถใช้ชีวิต                    
ได้อย่างอิสระ
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ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2557 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย     

ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่  

1 กุมภาพันธ์ 2562 สถานสงเคราะห์สัตว์จึงเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ 

ซ่ึงการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ในปัจจุบัน ต้องประกอบไปด้วยปัจจัยส าคัญในการจัดตั้งเป็นสถานสงเคราะห์สัตว์ 

เช่น พ้ืนที่ในการจัดตั้งโรงเรือนหรือที่กักสัตว์ บุคลากรส าหรับดูแลสัตว์ ค่าใช้จ่ายในการกักสัตว์และการจัด 

สวัสดิภาพสัตว์ เป็นต้น 
 

 
 

 

 
    

 ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มีดังนี ้
 

  2.1  ค านิยาม 

     สัตว์ หมายความว่า สัตว์ตามกฎหมายว่าด้วย

การปูองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ กล่าวคือ 

สัตว์ที่โดยปกติเลี้ยงไว้เ พ่ือเป็นสัตว์บ้าน สัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้งาน                  

สัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้เป็นพาหนะ สัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้เป็นเพ่ือน สัตว์เลี้ยง

เพ่ือใช้เป็นอาหาร สัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้ในการแสดงหรือสัตว์เลี้ยง 
เพ่ือใช้ในการอ่ืนใด ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีเจ้าของหรือไม่ก็ตาม และ 

ให้หมายความรวมถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด  
    ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงก าหนดสัตว์ควบคุม

และระยะเวลาการฉีดวัคซีน พ.ศ. 2560 ก าหนดให้สุนัขและแมว เป็นสัตว์ควบคุมตามมาตรา 4  

    การจัดสวัสดิภาพสัตว์ หมายความว่า การจัดสวัสดิภาพสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วย

การปูองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ กล่าวคือ การเลี้ยงหรือการดูแลให้สัตว์มีความเป็นอยู่ 
ในสภาวะที่เหมาะสม มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีที่อยู่ อาหาร และน้ าอย่างเพียงพอ  

1. สุนัขมีเจ้าของแต่ขาดความ
รับผิดชอบควบคุมดูแล สุนัขมี
ความเป็นอยู่อย่างอิสระในห้วง
เวลาใดเวลาหนึ่ง สามารถ
ก่อให้เกิดปัญหาได้

2. สนุขักึ่งมีเจ้าของท่ีมี
ผู้ให้อาหาร แต่ไม่มีใคร
รับผิดชอบควบคมุดแูล 

สามารถใช้ชีวิต                    
ได้อย่างอิสระ

3. สนุขัไม่มีเจ้าของ ซึง่ไม่
มีผู้ใดควบคมุและสามารถ
ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ 

    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
    ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 2 
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       สถานสงเคราะห์สัตว์ หมายความว่า สถานที่

ส าหรับใช้ในการให้ความช่วยเหลือหรืออภิบาลสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง สัตว์ที่ 
ไม่มีเจ้าของ สัตว์ที่ถูกทารุณกรรม สัตว์ที่เจ้าของเสียชีวิต สัตว์ที่มี

เจ้าของแต่สภาพแวดล้อม การอยู่อาศัยของสัตว์กระทบกับประชาชน

โดยรอบ หรือสัตว์ที่เจ้าของไม่ประสงค์จะเลี้ยงต่อไป 
 

  2.2 การกักสัตว์ 
   เพ่ือปูองกันและควบคุมสุนัขจรจัดในที่หรือทางสาธารณะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดให้ทุกพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ที่ปลอดสุนัขจรจัดและหากพบเห็นสุนัขจรจัดก็สามารถ  

เข้าไปด าเนินการจับเพ่ือกักขัง เพ่ือรอผู้มารับ หรือขายทอดตลาดหรือท าลายได้ตามสมควร และสามารถ

ด าเนินการกับผู้ที่ปล่อยหรือเลี้ยงสุนัขในที่สาธารณะได้                    

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 29 
ก าหนดให้ ท้องถิ่นสามารถก าหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ

ทั้ งหมดของพ้ืนที่ เป็น เขตควบคุม  การเลี้ ยงหรือ            

ปล่อยสัตว์ อาจก าหนดเป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

บางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด หรือไม่เกิน

จ านวนที่ ก าหนด  และตามมาตรา  30  ก าหนด ให้ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์โดยไม่ปรากฏเจ้าของในที่สาธารณะ อันเป็นการฝุาฝืนมาตรา 29 เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์อย่างน้อย 30 วัน เพ่ือรอผู้มารับ หากไม่มีผู้ มารับเจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถ 

ขายทอดตลาดหรือท าลายได้ตามสมควร และในมาตรา 73 ผู้ฝุาฝืน ตามมาตรา 29 และ 30 ต้องระวาง 
โทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท  

    ส าหรับในเรื่องการควบคุมการเลี้ยงและการปล่อยสัตว์ เ พ่ื อการปูองกันและควบคุม 
โรคพิษสุนัขบ้าและเหตุร าคาญ คณะกรรมการสาธารณสุขได้ออกค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและการปล่อยสัตว์ เพ่ือการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และเหตุร าคาญ  
พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ เพ่ือให้รายละเอียดของเนื้อหาตัวอย่างร่างเทศบัญญัติและร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล ในเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว มีความเหมาะสมและสอดคล้อง กับ 
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ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ด าเนินการแก้ไข

ปรับปรุงตัวอย่างร่างข้อบัญญัติของคณะกรรมการสาธารณสุข เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าไป

ปรับใช้ตามความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และภูมิสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง 

รายละเอียดปรากฏตาม (ภาคผนวก ก) 
 

  2.3 การจัดท าทะเบียนสัตว์  

   เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจับสุนัข เพ่ือน าไปเลี้ยงหรือดูแลให้สัตว์มีความ

เป็นอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีสุขภาพอนามัยที่ดี ดังนั้น เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ให้จัดท า

ทะเบียนสัตว์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยให้บันทึกข้อมูลลงในรูปแบบเอกเซลไฟล์ตามรูปแบบที่ก าหนด 

(ภาคผนวก ข) โดยมีข้อมูลประกอบด้วย ประเภทสัตว์ (สุนัข/แมว) ชนิด (พันธุ์สัตว์) อายุสัตว์ ต าหนิหรือรูปพรรณ 

เพศสัตว์ วันที่รับเข้า วันที่จ าหน่ายออก ประวัติการฉีดวัคซีนและการท าหมัน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการ

สืบค้นประวัติสัตว์เพ่ือน าไปด าเนินการต่าง ๆ เช่น จัดหาเจ้าของ จัดหาผู้อุปการะและเสียชีวิต 

 2.4 ค่าใช้จ่ายในการกักสัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
   ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการออกข้อบัญญัติ

หรือเทศบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะแล้ว หากพบสัตว์  

ที่ไม่มีเจ้าของ และเข้าสู่กระบวนการครบถ้วนตามบทบัญญัติของกฎหมายแล้ว สัตว์นั้นก็ตกเป็นขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นสุนัขและแมวที่ต้องมีการดูแลตามความเหมาะสม รวมทั้ง 
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ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการปูองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์  

และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2562 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยด าเนินการ

บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้สัตว์มีความเป็นอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีอาหาร 

และน้ าอย่างเพียงพอ ตลอดจนมีที่อยู่อาศัย (สถานสงเคราะห์สัตว์) โดยมีแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
 

  2.5 สถานสงเคราะห์สัตว์  
   เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยการ

น าสัตว์ไปกักไว้เพ่ือหาเจ้าของสัตว์ แตห่ากครบก าหนดระยะเวลากักสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

และไม่พบเจ้าของสัตว์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง

ด าเนินการเลี้ยงดูสัตว์นั้นต่อไปในฐานะเจ้าของสัตว์ โดยจัด

ที่ อ ยู่ อ า ศั ย ใ ห้ แก่ สั ต ว์  คื อ  ส ถานสง เ คร า ะ ห์ สั ต ว์  

ซึ่งในการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์หากเทศบาลและ

องค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ด าเนินการจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่า 

การที่เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการเอง เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล อาจร้องขอ             

ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการแทนได้ โดยถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เร่ือง การท าความตกลงร่วมมือกัน

จัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

   2.5.1 แบบรูปรายการก่อสร้างและค่าก่อสร้างสถานสงเคราะหส์ัตว ์ 
            กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเห็นว่า ในปัจจุบันมีหน่วยงานของรัฐและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการออกแบบรูปรายการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์และน าไปใช้ในการก่อสร้าง

เรียบร้อยแล้ว เช่น กรมปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ส านักงานโยธาธิการจังหวัดนครราชสีมา 

จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีหรือส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี 
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จังหวัดอุดรธานี ส านักงานชลประทานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
และเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นสามารถน าแบบรูปรายการ

ก่อสร้างหรือการประมาณราคาค่าก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ไปปรับใช้ตามความเหมาะสมและบริบทของ

แต่ละท้องถิ่น โดยให้ค านึงถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานของสถานสงเคราะห์สัตว์ตามที่กฎหมาย

ก าหนดด้วย รายละเอียดแบบรูปรายการฯ ตาม (ภาคผนวก ข) 
 
 

  2.5.2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น  
     (1) กรณีองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง 
       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ                             

ปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการบรรจุ “โครงการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์” 

ซึ่งอาจก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือยุทธศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม   

     (2) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอ่ืน

ด าเนินการแทน 
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

หรือปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการบรรจุ “โครงการก่อสร้าง 
สถานสงเคราะห์สัตว์” ซึ่งอาจก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือยุทธศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง                           

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม   

  2.5.3 การตั้งงบประมาณ   
    เพ่ือให้สัตว์ที่อยู่ในความครอบครองหรือสถานสงเคราะห์สัตว์อยู่ในสภาพแวดล้อม 
ที่ดีต่อการด าเนินชีวิต มีความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีการจัดการควบคุมปูองกันโรคที่เหมาะสม            

และได้รับการรักษาเมื่อสัตว์ปุวยหรือบาดเจ็บ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องดูแลสัตว์ดังกล่าว  
โดยตราข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เ พ่ือเป็นค่าใช้ จ่ายตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
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   ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการข้างต้น ดังนี้   
    (1) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

และไปด าเนินการจัดท าเทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
  (2) กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดหนุนเงินให้เทศบาลหรือองค์การบริหาร      

ส่วนต าบลในพ้ืนที่ของตนเ พ่ือด าเนินการเมื่อได้รับการร้องขอจากเทศบาลหรือองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่  

24 มิถุนายน 2559   
 

 

การตั้ง
งบประมาณ 

 ค่าก่อสร้าง
สถาน

สงเคราะห์สัตว์ 

ค่าอาหาร 

ค่าเวชกรรม 

ค่าท าหมัน 

ค่า            
ตรวจ

วินิจฉัย 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
ที่จ าเป็น 

สงเคราะห์สัตว์

ค่าอาหาร

 ค่าใช้จ่ายในการจัดสวสัดิภาพสตัว ์
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   2.5.4 การจัดหาสถานที่ก่อสร้าง  
    (1) การจัดซื้อที่ดิน 

    (2) การเช่าที่ดิน 

    (3) การขอใช้ที่ดิน 

    2.5.5 การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 
   เพ่ือลดปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนในพ้ืนที่ให้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็น 
จากประชาชน ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน พ.ศ. 2548 

ตามข้อ 4 ส าหรับหน้าที่และวิธีการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ของรัฐก่อนเริ่มโครงการจะต้องเผยแพร่ข้อมูลโครงการให้กับ

ประชาชนทราบและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยวิธีใด

วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การส ารวจความคิดเห็นหรือการ

ประชุมปรึกษาหารือกับคนในชุมชน ตามระเบียบฯ ข้อ 5 

ส าหรับข้อมูลของโครงการที่รัฐจะต้องเผยแพร่แก่ประชาชน

ได้รับตามระเบียบฯ ข้อ 7 อย่างน้อยต้องประกอบด้วย เหตุผล

ความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของโครงการ สาระส าคัญของ

โครงการ ผู้ด าเนินการ สถานที่ที่จะด าเนินการ ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ ผลผลิตและผลลัพธ์ของ

โครงการ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน รวมทั้งมาตรการปูองกัน แก้ไข หรือเยียวยา และประมาณ

การค่าใช้จ่ายที่มาของเงิน  

           วิธีการที่รัฐจะต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบฯ ข้อ 9 มีดังนี ้
  (1) การส ารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจท าโดย การสัมภาษณ์รายบุคคล การเปิดให้

แสดงความคิดเห็น ได้แก่ ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ โทรสาร ระบบเครือข่ายสารสนเทศ และทางอ่ืน ๆ       

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ 

การสนทนากลุ่มย่อย 
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         (2) การประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งอาจท าโดย การประชาพิจารณ์ การอภิปรายสาธารณะ 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

หรือมีส่วนได้เสีย  
        ส าหรับการประกาศเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบฯ 

ข้อ 11 ดังต่อไปนี้ คือ วิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา และสถานที่ ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนที่เพียงพอ

แก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ทั้งนี้ ให้ปิดไว้อย่างเปิดเผย ณ สถานที่ปิด

ประกาศของหน่วยงานและสถานที่ที่จะด าเนินโครงการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนเริ่มด าเนินการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน และประกาศในเครือข่ายสารสนเทศที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี                       

จัดให้มีขึ้น โดยหน่วยงานของรัฐ สามารถน าเข้าข้อมูลในระบบดังกล่าวได้ด้วยตนเอง โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน 

(Username) และรหัสผ่าน (Password) ของหน่วยงาน 
 

    2.5.6 ค่าอาหารสัตว ์
     ในการจัดสวัสดิภาพให้แก่สัตว์ต้องจัดให้สัตว์ได้รับอาหารและน้ า  ในปริมาณและ

คุณภาพที่เหมาะสมแก่ประเภท ชนิด ลักษณะ สภาพ และอายุของสัตว์ โดยให้สัตว์แต่ละตัวได้รับอาหาร และน้ า

อย่างทั่วถึงส าหรับอัตราค่าอาหารสัตว์ ให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก  

ที่  มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่  1 มีนาคม 2562 เรื่อง การก าหนดอัตราค่าอาหารตามระ เบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
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ค่าอาหาร
สัตว์ 

ค่าอาหารสุนัขให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง  
แต่ไม่เกินตัวละ 13 บาทต่อวัน 

ค่าอาหารแมว ให้เบิกจ่ายเท่าที่ 
จ่ายจริง แต่ไม่เกินตัวละ 5 บาท 
ต่อวัน 

      อัตราค่าอาหารสัตว์ประเภทอ่ืน  
ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจ าเป็น 

เหมาะสม และประหยัด 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจ าเป็นต้องจัดหาอาหารสัตว์ในอัตราที่สูงกว่า  

ที่ก าหนด ให้ขอท าความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้ ให้จัดอาหารสัตว์ให้เหมาะสม  

และเพียงพอตามหลักโภชนาการในแต่ละช่วงวัยของสัตว์ 
 

    2.5.7 ค่าท าหมัน/ค่าเวชกรรม/ค่าตรวจวินิจฉัย และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
     ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการท าหมัน ค่าเวชกรรม ค่าตรวจวินิจฉัย และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ                    

ที่จ าเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เป็นไปตามอัตราที่กรมปศุสัตว์ก าหนด ทั้งนี้ กรมปศุสั ตว์

ได้ออกประกาศกรมปศุสัตว์ ลงวันท่ี 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เร่ือง ลักษณะและรายละเอียดของรายการ

อัตราขั้นสูง-ขั้นต่ าของค่ารักษาพยาบาล และค่าบริการในสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2559 เพ่ือให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปใช้ในการรักษาพยาบาลสัตว์ 

       ทั้งนี้ เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลอาจขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือให้ด าเนินการในพ้ืนที่ของตน โดยให้ด าเนินการตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562  
ส าหรับหลักเกณฑ์การอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการ ให้ เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

 ค่าอาหารสตัว์ 
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  สถานสงเคราะห์สัตว์จะต้องจัดการควบคุมและก าจัดหรือบ าบัดของเสียที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่  

เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลกระทบต่อสัตว์ในสถานสงเคราะห์และประชาชนที่อาศัยอยู่

บริเวณใกล้เคียง ตลอดจนสิ่งแวดล้อม โดยให้ด าเนินการดังนี้ 
  3.1 สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จะต้องท าการรวบรวมสิ่งปฏิกูลและ 

มูลฝอยลงในภาชนะรองรับมูลฝอยประเภทมูลฝอยติดเชื้อและมีฝาปิดมิดชิด 

และขนส่ง เพ่ือน าไปก าจัดในสถานที่ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

  3.2 ซากสัตว์ที่ตายแล้ว จะต้องมีการจัดการกับ

ซากสัตว์ที่ตายแล้วให้ถูกสุขลักษณะอนามัยและน าไปก าจัด 
ยังสถานที่ก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

  3.3 กลิ่นและเสียงในบริเวณสถานสงเคราะห์สัตว์ 
จะต้องมีการควบคุม ดูแล และมีการจัดการควบคุมอาคารที่ พักสัต ว์ปุวย ให้ปราศจากกลิ่นและ 

เสียงอันไม่พึงประสงค์ จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

  3.4 น้ าเสีย จะต้องจัดให้มีการก าจัดให้ถูกสุขลักษณะ 
  3.5 มูลฝอยติดเชื้อ จะต้องมีการจัดการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ประกอบกับกฎกระทรวงว่าด้วยการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 
 

 
 
  

   ส าหรับบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานสงเคราะห์สัตว์เป็นไปตามกรอบอัตราก าลังของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งไม่เกินกว่า 40 % ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 หรือการจ้างเหมาบริการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 7120 ลงวันที่                 

9 ธันวาคม 2559  

 

 
 

2. สนุขักึ่งมีเจ้าของท่ีมี
ผู้ให้อาหาร แต่ไม่มีใคร
รับผิดชอบควบคมุดแูล 

สามารถใช้ชีวิต                    
ได้อย่างอิสระ

   การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 3 

2. สนุขักึ่งมีเจ้าของท่ีมี
ผู้ให้อาหาร แต่ไม่มีใคร
รับผิดชอบควบคมุดแูล 

สามารถใช้ชีวิต                    
ได้อย่างอิสระ

    

   บุคลากรผู้ดูแลสถานสงเคราะห์สัตว์ 4 
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 แนวทางการปฏิบัติที่ดีส าหรับสถานสงเคราะห์สัตว์นี้ ก าหนดข้อแนะน าการปฏิบัติส าหรับ                        
สถานสงเคราะห์สัตว์ทั่วไป ครอบคลุมทั้งการจัดสวัสดิภาพสัตว์ การสุขาภิบาล การดูแลสุขภาพ การออกแบบ                  
การจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในสถานสงเคราะห์ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้สัตว์มีสวัสดิภาพสัตว์ที่เหมาะสมและเพียงพอ มีสุขภาพดี พร้อมทั้งไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 

รายการ ค าแนะน า 
1. องค์ประกอบของสถาน
สงเคราะห์สัตว์ 

1.1 สถานที่ตั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 ผังและลักษณะสถาน 
สงเคราะห์สัตว์ 
 

 
 
1.1.1   ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับการเลี้ยงสัตว์ มีการคมนาคม 

สะดวก มีระบบสาธารณูปโภคเพียงพอ น้ าท่วมไม่ถึง และ 
มีแหล่งน้ าสะอาดเพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์ 

1.1.2  ควรอยู่ห่างไกลจากชุมชนและแหล่งน้ าสาธารณะ อย่างน้อย 
400 เมตร ซึ่งอาจได้รับผลกระทบหรือมลภาวะจากการเลี้ยงสัตว์ 
ของสถานสงเคราะห์ได้ 

1.1.3  ควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยจากอันตราย ทั้งอันตราย 
ทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ ไม่มีมลภาวะเป็นพิษที่อาจ   

         เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสุขอนามัยของคนและสัตว์ 

1.2.1  มีพื้นทีเ่พียงพอและเหมาะสมกับขนาดและจ านวนโรงเรือน 
ที่มีภายในสถานสงเคราะห์สัตว์ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม 

         และสุขภาพสัตว์ ควรมีระยะห่างของแต่ละโรงเรือนเพ่ือการระบาย 
อากาศท่ีดีและควบคุมการเกิดโรคระหว่างโรงเรือนได้ 

 

 

ข้อแนะน าในการปฏิบัติทีด่ีส าหรับสถานสงเคราะห์สัตว ์
 

1 

2. สนุขักึ่งมีเจ้าของท่ีมี
ผู้ให้อาหาร แต่ไม่มีใคร
รับผิดชอบควบคมุดแูล 

สามารถใช้ชีวิต                    
ได้อย่างอิสระ
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รายการ ค าแนะน า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 โรงเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     1.4 คอกหรือกรง 
 

1.2.2  มีการวางผังที่เอ้ือต่อการปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะและแยกพ้ืนที่ 
         ปฏิบัติ งานเป็นสัดส่วน โดยการก าหนดต าแหน่งและจัด พ้ืนที่ 
         เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน ส าหรับพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ พ้ืนที่เก็บอาหารสัตว์ 
         และ อุปกรณ์  พ้ืนที่ ท าลายซากสั ตว์  และ พ้ืนที่ บ าบั ดน้ า เ สี ย  
         และสิ่งปฏิกูล เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน สามารถปูองกัน 
          และควบคุมโรคภายในสถานสงเคราะห์สัตว์ได้  
1.2.3  มีการแยกพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ตามชนิด ช่วงอายุ เพศ พฤติกรรม และ 
         สถานะทางสุขภาพของสัตว์ เ พ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
         สามารถปูองกันและควบคุมโรคภายในสถานสงเคราะห์สัตว์ได้ 
1.2.4  มีรั้วรอบขอบชิด สามารถปูองกันสัตว์ผ่านเข้า–ออกได้ 
1.3.1  โรงเรือนต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับจ านวนสัตว์ที่เลี้ยงและ 

ไม่หนาแน่นเกินไป เพ่ือให้สัตว์มีอิสระในการเคลื่อนไหว รวมถึง 
ต้องมีพ้ืนที่ในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ โดยสุนัขควรมี 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อตัว และแมวควรมีพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่า 0.85 ลูกบาศก์เมตรต่อตัว         

1.3.2  การออกแบบก่อสร้างควรค านึงถึงการปูองกันและการดูดซับเสียง  
การให้แสงแดดส่องเข้าถึงภายในโรงเรือน ทิศทางของลม 
เพ่ือช่วยระบายอากาศ และการประหยัดพลังงาน 

1.3.3  โครงสร้างต้องแข็งแรง ง่ายต่อการก าจัดปรสิต ภายนอกอาคารบ ารุงรักษา 
และท าความสะอาด มีหลังคากันแดดกันฝน บ ารุงรักษา และ 
มีการระบายอากาศที่ดี วัสดุที่ใช้ในการสร้างโรงเรือน ไม่ควรมี 
ส่วนที่แหลมคม ซึ่งอาจท าให้สัตว์หรือผู้ปฏิบัติได้รับอันตราย 

1.3.4  พ้ืนโรงเรือนควรเป็นพ้ืนซีเมนต์ ไม่หยาบและไม่ลื่นจนเกินไป 
ไม่มีรอยแตกช ารุด พ้ืนที่ความสะอาด มีการระบายน้ าที่ดี ไม่มีน้ าขัง 
ไม่มีรอยแตกช ารุด พ้ืนที่มีความลาดเอียง เพ่ือสะดวกในการ 
ท าความสะอาด และการระบายน้ าผนังและฝูาควรท าจากวัสดุ 
ที่ไม่ดูดซับน้ า 

1.3.5  ไม่มีรอยแตกช ารุด เพ่ือปูองกันไม่ให้เป็นที่วางไข่ของเห็บ 
1.4.1  มีโครงสร้างแข็งแรง ไม่ช ารุดหรือมีส่วนแหลมคมที่อาจเป็น 

อันตรายต่อสัตว์และคนเลี้ยง และปูองกันสัตว์หนีออกได้ 
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2. อาหารส าหรับสัตว ์
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. น้ า 

 

4. การจัดการสถานสงเคราะหส์ัตว์ 
4.1 สัตว์ 
 
 
 

 

4.2 บุคลากร 

 

1.4.2  คอกหรือกรงไม่มีส่วนใดหรือช่องว่างที่ท าให้ส่วนใดส่วนหนึ่ง 
         ของร่างกายสัตว์เข้าไปติดหรือได้รับบาดเจ็บ 
1.4.3  มีพ้ืนที่เหมาะสมกับขนาดร่างกาย และการแสดงพฤติกรรม 

การกินอาหาร การขับถ่าย การนอน ยืน ปีน หรือห้อยโหนได้ 
1.4.4  ควรมีช่องว่างให้สัตว์มองเห็นภายนอก และมีที่ให้สัตว์หลบ 

จากการมองเห็นได้ 
1.4.5  ควรสะอาดและแห้ง 
2.1    ภาชนะให้อาหารสัตว์ต้องสะอาดและมีจ านวนเพียงพอ 
2.2    จ านวนมื้อและปริมาณการให้อาหารต้องเหมาะสมตามชนิดและ 

สถานะทางสุขภาพของสัตว์แต่ละตัว 
2.3    การใช้อาหารส าเร็จรูป ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ 
         กฎหมายก าหนด 
2.4    การใช้อาหารปรุงเอง ต้องถูกสุขอนามัย ไม่ก่อให้เกิดผลเสีย 

ต่อสุขภาพสัตว์ และควรเก็บทิ้งหลังจากให้สัตว์กินไม่เกิน 6 ชั่วโมง 
2.5    มีสถานที่เก็บอาหารสัตว์แยกเป็นสัดส่วนและสามารถปูองกัน 

การปนเปื้อนและการเสื่อมคุณภาพได้ 
2.6    สัตว์ทุกตัวต้องสามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างเพียงพอ 

3.1    น้ าที่ใช้เลี้ยงสัตว์ต้องสะอาด ไม่มีเชื้อโรคและสิ่งเจือปนที่เป็น 
อันตราย และมีการปูองกันการปนเปื้อน    

3.2    สัตว์ทุกตัวสามารถเข้าถึงน้ าดื่มได้อย่างเพียงพอ 

 

4.1.1  มีจ านวนสัตว์เหมาะสมที่จะสามารถดูแลและจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
ได้เพียงพอและทั่วถึง 

4.1.2  สัตว์แต่ละตัวต้องสามารถระบุตัวได้ เช่น มีชื่อ และ/หรือ 
เครื่องหมายประจ าตัว ได้แก่ ปลอกคอ แถบเครื่องหมายไมโครชิป 
หรือต าหนิ เป็นต้น 

4.2.1  มีจ านวนบุคลากรเพียงพอและเหมาะสม 
4.2.2  มีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี 
4.2.3  ควรได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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4.3 การท าความสะอาดและ
บ ารุงรักษา 
 
 
 
 
 
 

5. การดูแลสุขภาพของสัตว์ 
5.1 การป้องกันและควบคุม

โรคสัตว ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 การบ าบัดโรค 

 
 

 
 

4.2.4  ต้องได้รับการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้า 
4.2.5  ควรได้รับการฝึกอบรม เช่น การจัดสวัสดิภาพสัตว์ การปูองกันโรค 
        การสุขาภิบาล และการสังเกตอาการสัตว์ปุวย 
4.3.1  โรงเรือนและอุปกรณ์ ต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ 
4.3.2  มีการบ ารุงรักษาโรงเรือนและอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

อยู่เสมอ 
4.3.3  การท าความสะอาดต้องเริ่มจากบริเวณที่เลี้ยงลูกและแม่สัตว์  
         สัตว์ที่มีสุขภาพแข็งแรง สัตว์ปุวยไม่ติดเชื้อ และสัตว์ปุวยติดเชื้อ 

ตามล าดับ 
4.3.4  การท าความสะอาดกรงหรือคอกควรน าสัตว์ออกจากกรง 

หรือคอกก่อน ไม่ควรฉีดน้ าล้างกรงหรือคอกในขณะที่มีสัตว์อยู่  
 

5.1.1  สามารถระบุแหล่งที่มาของสัตว์ มีการกักโรคและมีการตรวจ 
สุขภาพสัตว์ที่เข้าใหม่ทุกตัว อย่างน้อย 14 วัน และตรวจรับรอง 
จากพฤติกรรม 

5.1.2  มีการตรวจ การสังเกตอาการสัตว์ปุวย และพฤติกรรมของสัตว์ทุกตัว 
อย่างสม่ าเสมอ 

5.1.3  มีการเปลี่ยนรองเท้าและล้างมือด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อทุกครั้งที่เข้า 
และออกแต่ละโรงเรือน 

5.1.4  มีโปรแกรมการให้วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัคซีนอ่ืน ๆ   
ที่จ าเป็น 

5.1.5  มีโปรแกรมการควบคุมและก าจัดพยาธิภายในและภายนอก 
5.1.6  มีมาตรการปูองกันและก าจัดสัตว์พาหะ 
5.1.7  กรณีเกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาด ให้แจ้งและปฏิบัติ 

ตามค าแนะน าของสัตวแพทย์ 

5.2.1  การบ าบัดโรคสัตว์ต้องอยู่ภายใต้ค าแนะน าของสัตวแพทย์ 
5.2.2  สัตว์ในสถานสงเคราะห์สัตว์ทุกตัวควรได้รับการท าหมัน 
5.2.3  มีการแยกสัตว์ปุวยออก เพ่ือท าการรักษา 
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6. สวัสดิภาพสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. การจัดการสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.1    มีการดูแลและตรวจติดตามสัตว์ทุกตัวให้มีความเป็นอยู่ตามหลัก 
สวัสดิภาพสัตว์อย่างสม่ าเสมอและเพียงพอ 

6.2    ควรจัดให้มีอุปกรณ์หรือกิจกรรมท าให้สัตว์ได้ผ่อนคลาย และ 
ต้องเหมาะสมกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ เช่น มีของเล่น 

          มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษยแ์ละสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
6.3    ไม่ควรท าให้สัตว์หวาดกลัวหรือได้รับบาดเจ็บ เพ่ือให้สัตว์เปลี่ยน 

พฤติกรรมหรือเพ่ือเป็นการลงโทษ 
6.4    หากมีการขับเคลื่อนย้ายหรือการจับบังคับสัตว์ ควรปฏิบัติ 

อย่างเหมาะสมและปลอดภัยทั้งคนและสัตว์ 
6.5    หากต้องท าการุณยฆาต ต้องพิจารณาว่าไม่สามารถใช้วิธีอ่ืน  

เพ่ือให้สัตว์พ้นจากความทุกข์ทรมานได้และต้องท าโดยสัตวแพทย์ 

7.1    มีการจัดการซากสัตว์ที่เหมาะสม โดยใช้วิธีการ ดังนี้ 
(1) การฝัง ต้องมีพ้ืนที่เพียงพออยู่ในบริเวณน้ าท่วมไม่ถึงและ  
ห่างจากแหล่งน้ า ให้ฝังไว้ใต้ระดับผิวดิน ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร  
โรยปูนขาวหรือราดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ แล้วกลบหลุมและคลุมดิน 
ให้แน่น เหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร เพ่ือปูองกัน 
ไม่ให้สัตว์ไปคุ้ยเขี่ย 
(2) การเผา ให้เผาในที่ที่เหมาะสมและเผาซากหมด 
(3) การทิ้งซากในบ่อทิ้งซาก โดยท าเป็นบ่อซีเมนต์ มีความลึก 
ห่างจากระดับน้ าใต้ดินไม่น้อยกว่า 1 เมตร มีฝาซีเมนต์เปิด-ปิด  
เมื่อทิ้งซากสัตว์ลงไปแล้วจะเกิดกระบวนการหมัก (Fermentation) 
ใช้เป็นการฆ่าเชื้อโรคและการย่อยสลายซากสัตว์ 

7.2     มูลสัตว์ สิ่งปฏิกูล น้ าทิ้ง ต้องผ่านการบ าบัดโดยวิธีที่เหมาะสม 
ไม่ก่อให้เกิดกลิ่นหรือก่อให้เกิดความร าคาญต่อผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ 
ใกล้เคียง 

7.3     ขยะมูลฝอยต้องรวบรวมไว้ในภาชนะ ซึ่งมีฝาปิดมิดชิด และน าไป 
ก าจัดอย่างเหมาะสม โดยไม่ให้หมักหมมอยู่ภายในสถานสงเคราะห์สัตว์ 

7.4     ควรมีการรวบรวมน้ าฝน เพ่ือไม่ให้ปนกับระบบก าจัดน้ าเสีย 
7.5      ควรปลูกต้นไม้ ส าหรับให้ร่มเงา ดูดซับเสียง และปูองกันแสงสว่าง 

จากภายนอกในเวลากลางคืน 
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8. การบันทึกข้อมูล 
 
 
 

 
 
 
 
 

9. แผนฉุกเฉิน 
 
 

 

8.1     มีระบบการบันทึกและเก็บบันทึกข้อมูลที่ส าคัญ ได้แก่ ข้อมูล 
ทะเบียนประวัติสัตว์ เช่น ชื่อและ/หรือตัวเลขก ากับ แหล่งที่มา 
ของสัตว์ วันที่เข้าและออก ชนิดสัตว์ อายุ เพศ สี และต าหนิ  
ประวัติการรักษา และพฤติกรรมสัตว์ 

8.2     ให้บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่ส าคัญในการจัดการ 
สถานสงเคราะห์สัตว์ ที่มีผลต่อสุขภาพและการควบคุมโรค 

8.3     เก็บรักษาบันทึกต่าง ๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ยกเว้นข้อมูล 
ทะเบียนประวัติสัตว์เลี้ยงให้เก็บไว้ตลอดอายุสัตว์เลี้ยง 

9.1     จัดให้มีไฟฟูาส ารองและถังดับเพลิงเคลื่อนที่อย่างเพียงพอและวางไว้ใน 
ต าแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งาน 

9.2     มีการวางแผนอพยพสัตว์ และเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อในกรณี 
ที่เกิดภาวะฉุกเฉิน 
 

 
 

 
 
 
 2.1 ส่วนประกอบของอาหารสุนัข 
    อาหารเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของสุนัข ในทางชีววิทยาสุนัข  

จัดอยู่ในจ าพวกสัตว์กินเนื้อเป็นอาหาร (Carnivorous) เช่นเดียวกับแมว แต่โดยธรรมชาติเมื่อเปรียบเทียบ 
ในขบวนการเมตาโบลิซึม ความต้องการโภชนาการและรูปแบบ 

ของอาหารแล้ว สุนัขควรจะจัดอยู่ในสัตว์ประเภทที่กินทั้งเนื้อ 

และพืชเป็นอาหาร (Omnivorous) มากกว่า ขณะที่แมว 

เป็นสัตว์ที่กินเนื้อเพียงอย่างเดียว ดังนั้น อาหารสุนัขที่มี

คุณภาพดีควรมีส่วนประกอบของสารอาหารหลายชนิดในสัดส่วนที่พอเหมาะ และสอดคล้องกับความต้องการ

ของร่างกายคล้ายกับมนุษย์ ดังต่อไปนี้ 

ในขบวนการเมตาโบลิซึม ความต้องการโภชนาการและรูปแบบ

คุณภาพดีควรมีส่วนประกอบของสารอาหารหลายชนิดในสัดส่วนที่พอเหมาะ

2. สนุขักึ่งมีเจ้าของท่ีมี
ผู้ให้อาหาร แต่ไม่มีใคร
รับผิดชอบควบคมุดแูล 

สามารถใช้ชีวิต                    
ได้อย่างอิสระ

 

ข้อแนะน าในการให้อาหารสุนัข 
 

2 



38 

 

  

   (1) น้ า (Water) 
    น้ า เป็นสารอาหารที่ส าคัญมากชนิดหนึ่งต่อร่างกาย เนื่องจากร่างกายสัตว์

ประกอบด้วยน้ าประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น การที่ร่างกายขาดน้ าจะส่งผลกระทบอย่ างรุนแรง และ

เฉียบพลันต่อระบบสรีวิทยาของสัตว์มากกว่า การขาดสารอาหารชนิดอื่น เช่น สัตว์สูญเสียไขมัน หรือ โปรตีน 

มากกว่าครึ่งหนึ่งของร่างกาย สัตว์ยังคงมีชีวิตอยู่ได้ แต่สัตว์ที่สูญเสียน้ าเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ ของน้ าใน

ร่างกายสามารถสูญเสียชีวิตได้ทันที หน้าที่ของน้ าในร่างกายที่ส าคัญ คือ เป็นตัวหลักที่ช่วยในขบวนการ 
ทางเคมีต่าง ๆ รวมทั้งการขนส่งสารอาหาร การขจัดของเสียและการระบายความร้อนออกจากร่างกาย สุนัขต้องมี

น้ าสะอาดตั้งไว้ให้กินตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีท่ีเลี้ยงสุนัขด้วยอาหารแห้ง ควรเปลี่ยนน้ าทุกวัน 

   (2) โปรตีน (Protein) 
      โปรตีน เป็นสารอาหารที่ร่างกายน าไปใช้ในการสร้างเนื้อเยื่อที่เป็นโครงสร้างของ

ร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อ ผิวหนัง ผม และเล็บ ฯลฯ นอกจากนี้ เอนไซม์และฮอร์โมนส่วนมากก็มีโปรตีน                               

เป็นส่วนประกอบ หน่วยย่อยของโปรตีนเรียกว่า กรดอะมิโน (amino acids) ซึ่งได้มาจากทั้งอาหารที่สัตว์กิน

เข้าไปและร่างกายสังเคราะห์เอง กรดอะมิโนที่สัตว์ต้องการมีประมาณ 22 ชนิด ในอาหารสัตว์ควรมีกรดอะมิโน

ครบถ้วนและมีปริมาณมากพอ เพ่ือให้ขบวนการสร้างโปรตีนด าเนินไปอย่างปกติ และสอดคล้องกับ                   

ความต้องการของร่างกาย ส าหรับวัตถุดิบที่ใช้เป็นแหล่งโปรตีนหรือกรดอะมิโนได้มาจาก 2 แหล่ง คือ                  

จากพืชและสัตว์ โปรตีนจากสัตว์ที่นิยมน ามาท าอาหารสุนัข ได้แก่ เนื้อจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหลาย เช่น 

โค สุกร ม้า สัตว์ปีก ปลา ส่วนวัตถุที่มีค าว่า By – products อยู่ด้วยจะหมายถึง เนื้อ ผสมกับเครื่องใน ขน 

หัว และเท้า ผสมอยู่ด้วย และโปรตีนจากพืชที่นิยม ได้แก่ แปูงข้าวโพด แปูงถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง 

อัลฟัลฟุาปุน และวีทเจิร์ม โดยทั่วไปโปรตีนจากพืชจะมีสมดุลและการใช้ประโยชน์ได้ของกรดอะมิโนด้อยกว่า

โปรตีนจากสัตว์ นอกจากนี้บางชนิดยังประกอบด้วยสารพิษท าให้สัตว์ใช้โปรตีนจากพืชหรือแร่ธาตุอ่ืนในอาหารสัตว์

ได้ไม่เต็มที่ เช่น โปรตีนจากพืชจะมีกรด Phytic กรดนี้จะรวมกับแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น ฟอสฟอรัส ท าให้การ 
ใช้ประโยชน์ของแร่ธาตุดังกล่าวลดลง 

   (3) คาร์โบไฮเดรท (Carbohydrate) 
     เป็นแหล่งพลังงานที่ส าคัญของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เซลล์ประสาท 

เซลล์หัวใจ และเม็ดเลือดแดง นอกจากนี้กลูโคสซึ่งเป็นหน่วยเล็กที่สุดของคาร์โบไฮเดรทที่ร่างกายน าไปใช้

ประโยชน์ได้ ยังช่วยสังเคราะห์กรดอะมิโนและสารต่าง ๆ ในร่างกาย และท างานร่วมกับโปรตีน  
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และไขมัน ในส่วนประกอบที่เป็นโครงสร้างของร่างกาย อย่างไรก็ตามการกินคาร์โบไฮเดรทที่มากเกินไป 

ร่างกายสัตว์เปลี่ยนคาร์โบไฮเดรทส่วนเกินเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ท าให้เกิดโรคอ้วนได้ 

(Obesity) แหล่งคาร์โบไฮเดรทในอาหารสุนัข ได้แก่ ข้าวโพด ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโอ๊ด เมล็ดธัญพืช ขนมปัง  

มันฝรั่ง ข้าว และ pasta ส่วนประกอบพวกนี้จะมีราคาถูกและใช้เป็นจ านวนมากในอาหารสุนัข 
   (4) ไขมัน (Lipid) 
     ไขมันเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูงเมื่อเทียบกับโปรตีน และคาร์โบไฮเดรท                        

ในปริมาณท่ีเท่ากัน ไขมันให้พลังงานสูงกว่าประมาณ 2.25 เท่า นอกจากนี้ ไขมันยังมีประสิทธิภาพย่อยได้สูง

กว่าอีกด้วย ไขมันนอกจากให้พลังงานแล้วยังท าหน้าที่อีกหลายอย่าง เช่น เป็นแหล่งของกรดไขมันที่จ าเป็น

ต่อการท างานของร่างกายและปูองกันการเกิดโรคผิวหนัง ได้แก่ กรดไขมันลิโนเลอิก(Linoleic acid)                    

กรดไขมันลิโนเลอิก (Linolenic acid) ช่วยในการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมัน ได้แก่ วิตามินอี ดี เอ และ เค 

เป็นฉนวนปูองกันความร้อนออกจากร่างกาย และห่อหุ้มปูองกันอันตรายต่อเนื้อเยื่อต่าง  ๆ วัตถุดิบไขมัน                

ในอาหารสุนัขมีท้ังมาจากพืชและสัตว์  
   (5) วิตามิน  (Vitamins) 
     วิตามินเป็นสารอาหารที่ร่างกายต้องการปริมาณน้อย แต่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต  
ถ้าเกิดการขาดหรือไม่เพียงพอต่อความต้องการแล้ว จะท าให้เกิดปัญหาได้ วิตามินที่ส าคัญและจ าเป็นต่อสัตว์

มีประมาณ 14 ชนิด ซึ่งมีท้ังที่ร่างกายสัตว์สังเคราะห์ได้เอง และมีอยู่ในอาหารสัตว์ โดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

ได้แก่ กลุ่มวิตามินที่ละลายได้ในไขมัน ได้แก่ วิตามินเอ ดี อี และ เค และกลุ่มวิตามิน ที่ละลายได้ในน้ า ได้แก่ 

วิตามินซี  

    (6) แร่ธาตุ (Mineral) 
     แร่ธาตุเป็นสารอาหารที่ท าหน้าที่ส าคัญในร่างกาย เช่น เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของ

กระดูก ฟัน เนื้อเยื่อต่าง ๆ ช่วยในขบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกาย ช่วยควบคุมความเป็นกรดด่างของเลือด  

ช่วยเร่งปฏิกิริยาทางเคมีของร่างกาย และเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของเอนไซม์ วิตามินและฮอร์โมน   
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  2.2 ชนิดของอาหารสุนัข (Types of pet food) 
    ปัจจุบันมีความสะดวกสบายในการให้อาหารสุนัข เนื่องจากมีการผลิตอาหารสุนัขที่มี

คุณภาพในหลายรูปแบบ โดยแบ่งอาหารสุนัขออกเป็น 

   (1) อาหารกระป๋อง (Canned pet food) เป็นอาหารที่ให้คุณค่าทางอาหารครบถ้วน

ตามความต้องการของสุนัข แบ่งออกเป็น 2 ชนิด 
    (1.1) อาห า ร กร ะป๋ อ งที่ เ ส ริ ม

วิตามิน เป็นที่นิยมใช้กันมาก 

    (1.2) อาหารกระป๋องที่ ไม่เสริม

วิตามิน ส่วนมากใช้เพ่ือเพ่ิมความน่ากิน เช่น เติมลงบน

อาหารเม็ดแห้ง 1 – 2 ช้อน อาหารกระป๋องส่วนมาก 

ประกอบด้วย ส่วนผสมของเนื้อสัตว์และธัญพืช  
 

ข้อดี ข้อเสีย 
มีความน่ากิน สุนัขยอมรับได้ง่าย และสามารถ
เก็บไว้เป็นเวลานาน โดยไม่ต้องแช่ในตู้ เย็น  
แต่ถ้ า เปิดกระป๋องแล้วต้องใช้ ให้ เ ร็ วที่ สุ ด  
มีข้อแนะน าว่าถ้าเปิดกระป๋องแล้ว ควรเก็บ
อาหารที่ เหลือไว้ ในถุงพลาสติกและเก็บไว้ 
ในตู้เย็น เพราะเมื่อกระป๋องถูกอากาศ จะเกิด
ขบวนการออกซิ เดชั่น  (Oxidation)  ท า ให้
กระป๋องเกิดสนิมได้  

ราคาแพง ไม่เหมาะจะใช้เลี้ยงสุนัขเป็นจ านวน
มาก และท าให้สุนัขอ้วนได้ง่าย เพราะเป็นอาหาร
ที่มีความน่ากินสูง ดังนั้น ควรจ ากัดจ านวนอาหาร
ให้พอเพียงกับความต้องการสุนัขเท่านั้น 
 

 

  (2) อาหารกึ่งแข็ง (Semimoist pet food) มีคุณค่าทางอาหารครบตามความต้องการ

ของสุนัข ประกอบด้วย เนื้อสัตว์ ธัญพืช ไขมัน และสารเพ่ิมความชื้น เช่น Simple sugar glycerol corn syrup   

ซึ่งสามารถเพ่ิมความน่ากินและถนอมอาหารได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีการเพ่ิมสารอาหารที่ปูองกัน 

การเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ เพ่ือยืดอายุของอาหารอีกด้วย เช่น propylene glycol potassium sorbate เป็นต้น 

อาหารชนิดนี้ส่วนมากอยู่ในรูปของห่อ (Foil-wrapped sachets packed)  



41 
 

 

41

 

 ข้อดี ข้อเสีย 
มี ก ลิ่ น น้ อ ย ก ว่ า อ า ห า ร ก ร ะ ป๋ อ ง                 
ผู้เลี้ยงนิยม ใช้สะดวกเพราะท าให้รูปของ 
Single-package และมีหลากหลายชนิด 
ให้ เลื อก เช่ น  รู ปร่ า งของ  Package  
แตกต่ างกัน วัตถุดิบที่ ใช้แตกต่างกัน 
ในแต่ละ package 

ถ้าวางทิ้ งไว้นานความน่ากินจะลดลงเพราะ 
น้ าระเหยออก 
 

 

 

   (3) อาหารแห้ง (Dry pet food) เป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าอาหารครบถ้วน  

ในปริมาณที่พอเพียงจะมีน้ าเป็นส่วนประกอบประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ส่วนประกอบที่ส าคัญจะเป็นพวก ธัญพืช 

เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากนม วิตามิน และแร่ธาตุ นอกจากนี้ยังมีพวกแห้ง เพ่ือยืดอายุของผลิตภัณฑ์ 
   

 
 
 
 

 

 
  

  (4) อาหารท าเอง (Homemade-food) ผู้เลี้ยงบางคนมีความเชื่อว่าการท าอาหารให้

สุนัขเอง  ท าให้เติบโตดีกว่า ซึ่งเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง และยังต้องใช้เวลาอีกด้วย 

       
  
 
  
 
 

 

ข้อดี ข้อเสีย 
ประหยัด ราคาถูก และสามารถซื้อเก็บไว้
จ านวนมากเหมาะส าหรับผู้ เลี้ยงสุนัข 
หลายตัว เก็บได้นาน เพราะมีน้ าเป็น
ส่วนประกอบน้อย สะดวก และมีประโยชน์
ต่อสุขภาพฟัน 

ความน่ากินน้อย และสุนัขไม่ค่อย
ยอมรับ จึงจ าเป็นต้องให้อาหาร
ชนิดนี้ตั้งแต่เป็นลูกสุนัข 

ข้อดี ข้อเสีย 
ความไม่สม่ าเสมอของสารอาหารในการปรุง 
แต่ละครั้ง ความสมดุล และครบถ้วนของ
สารอาหารเป็นไปได้ยาก รวมทั้งขาดการ
วิเคราะห์คุณภาพของอาหารที่ท าเอง 

ความน่ ากินน้ อย และสุ นั ขไม่ ค่ อยยอมรั บ  
จึงจ าเป็นต้องให้อาหารชนิดนี้ตั้งแต่เป็นลูกสุนัข 
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   ศูนย์พ่ึงพิงสุนัขจรจัดเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี คลองสิบสอง ตั้งอยู่เลขที่ 34/5 หมู่ 7 
ต าบลหนองสามวัง อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี มีเนื้อที่ทั้งหมด จ านวน 49 ไร่ ซึ่งเป็นสถานที่ส าหรับ

ควบคุมดูแลสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลที่สร้างความเดือดร้อนและก่อปัญหาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

โดยได้เปิดด าเนินการเม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม 2553  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 จากปัญหาสุนัขจรจัดในพ้ืนที่ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมาย อาทิ สร้างความเดือดร้อน 

ร าคาญ ความไม่ปลอดภัยในชีวิต ความไม่พึงพอใจ และข้อร้องเรียนของประชาชนในพ้ืนที่ ท าให้เกิดปัญหา

ของชุมชนเมือง ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในพ้ืนที่ เทศบาลจึงได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้

และท าความเข้าใจ การควบคุมจ านวนประชากรสุนัขจรจัดด้วยวิธีการท าหมันและฉีดยาคุม และการรณรงค์ 
 

ศูนย์พึ่งพิงสุนัขจรจัด 
เทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี 

------------------------------------ 

 

   ความเป็นมา 
 

1 

2. สนุขักึ่งมีเจ้าของท่ีมี
ผู้ให้อาหาร แต่ไม่มีใคร
รับผิดชอบควบคมุดแูล 

สามารถใช้ชีวิต                    
ได้อย่างอิสระ

 

ตัวอย่างการบริหารจัดการสุนัข 
 

3 
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ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งนี้ เพ่ือลดปัญหาข้อร้องเรียน เหตุร าคาญ และสร้างความปลอดภัยให้แก่

ประชาชนในพื้นท่ี    

 ส าหรับแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์ พ่ึงพิงสุนัขจรจัดเทศบาลนครรังสิต เกิดขึ้นจากโครงการ 

พระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

ทรงมีพระราชประสงค์ให้ท้องถิ่น (เทศบาลเมืองหัวหิน) เป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหาสุนัขจรจัด ซึ่งเป็นปัญหา

ที่กระทบต่อการท่องเที่ยวของหัวหินจึงได้ด าเนินการให้สุนัขเหล่านี้ได้รับการดูแลให้อาหาร/ให้การรักษา  

เมื่อเจ็บปุวย/ฉีดวัคซีนปูองกันโรคติดต่อ/มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง โดยหาสถานที่ก่อสร้างคอกสุนัขและปรับพ้ืนที่

ให้เหมาะสม/เป็นการควบคุมจ านวนประชากรสุนัข ซึ่งเป็นพาหะน าโรคอีกทั้งจะท าให้สุนัขจรจัดไม่มีเจ้าของ 

หมดไป/พระราชทานเงิน 4 ล้านบาท ในการจัดตั้ง “ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน” (Hua Hin Dog Shelter) ดังนั้น 

เทศบาลนครรังสิตจึงได้มีแนวคิดในการจัดตั้ง “ศูนย์พ่ึงพิงสุนัขจรจัด” ขึ้น โดยใช้ที่ดินของเทศบาลนครรังสิต

เป็นสถานที่ดูแลสุนัขจรจัด 

  
 
 

 

 

 

 
 

 

  แนวทางและขั้นตอนการด าเนินการ 
 

2 

2. สนุขักึ่งมีเจ้าของท่ีมี
ผู้ให้อาหาร แต่ไม่มีใคร
รับผิดชอบควบคมุดแูล 

สามารถใช้ชีวิต                    
ได้อย่างอิสระ

 

  การบริหารจัดการ 
 

3 

ขั้นตอนที่ 1 

• การตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองรังสิต เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ .ศ. 2556  
ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากประชาชนโดยตรง และโดยทางอ้อม ซึ่งถือเป็นเครื่องมือทางกฎหมาย
ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการปัญหาสุนัขจรจัด ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการปัญหาสุนัขจรจัด

ขั้นตอนที่ 2 

  การบริหารจัดการ3การก่อสร้างศูนย์พ่ึงพิงคลองสิบสอง ซึ่งได้มีการศึกษาดูงานศูนย์พ่ึงพิงสุนัขจรจัดต่าง ๆ หลายแหล่ง
และน าเอาส่วนที่ดีมาพิจารณาในการตัดสินใจในการก่อสร้างศูนย์พ่ึงพิง ทั้งนี้ เพ่ือให้ศูนย์พ่ึงพิง 
มีประโยชน์มากกว่าที่จะเป็นสถานที่กักสุนัข เพ่ือรอวันตายอย่างไร้คุณธรรม ไม่มีอิสระในความ
เป็นอยู่และความปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ และไม่มีอิสระปราศจากความหิวโหย เป็นต้น   



44 

 

 
  

 ต้นน้ า  
  1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เลี้ยงสุนัขและประชาชนที่คิดจะเลี้ยงสุนัขให้เลี้ยงสุนัขอย่างมี                  

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

  2. ประชาชนที่ เลี้ ยงสุนัขต้องมีการจดทะเบียนสุนัขตามเทศบัญญัติ เทศบาลนครรังสิต  

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2556 

  3. การให้ความรู้ประชาชนในการเลี้ยงและการดูแลสุนัขอย่างถูกต้อง 

  4. การเปิดคลินิกสัตวแพทย์ บริการให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ส าหรับประชาชนที่เลี้ยงสุนัข 

อย่างถูกต้อง 

  กลางน้ า 
  การควบคุมสุนัขในท่ีสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 30 

ก าหนดให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน  

  ปลายน้ า 
  การจัดตั้ ง  “ศูนย์ พ่ึง พิงสุนัขจรจัดคลองสิบสอง” โดยมี

กระบวนการบริหารจัดการภายในศูนย์พ่ึงพิงสุนัขจรจัดคลองสิบสอง ดังนี้ 
  1. การลงทะเบียนสุนัขจรจัดเพื่อท าประวัติ  

 2. ตรวจสอบสุขภาพสุนัขหรือสอบสวนโรคสุนัข เพ่ือท าการคัดกรองแยกประเภท ได้แก่ สุขภาพ

แข็งแรง เจ็บปุวย พิการ มีท้อง และเป็นโรค 
  3. การจัดสวัสดิภาพสัตว์ส าหรับสัตว์ แบ่งเป็น 

   3.1 ระยะแรก  คือ การรักษาตามอาการหรือฉีดวัคซีนปูองกันโรค และน าไปพักฟ้ืน หรือรอดู

อาการเพ่ือให้ผ่านระยะฟักเชื้อของโรคพิษสุนัขบ้า ภายใน 14 – 21 วัน ก่อนปล่อยเข้าสู่โรงเรือนเพ่ือน าไปดูแล   

   3.2 ระยะยาว คือ น าเข้าสู่โรงเรือน เพ่ือน าไปดูแล  

   ทั้งนี้ หากสุนัขผ่านระยะฟักเชื้อของโรคพิษสุนัขบ้า ภายใน 14 – 21 วัน และมีสุขภาพดี กรณีสุนัข 

มีเจ้าของแจ้งให้เจ้าของมารับคืนหรือประชาสัมพันธ์เพ่ือหาผู้อุปการะเลี้ยงดู เพื่อลงทะเบียนจ าหน่ายออกจาก 

ศูนย์พ่ึงพิงฯ 

  4. โรงเรือน ประกอบด้วย  

2. สนุขักึ่งมีเจ้าของท่ีมี
ผู้ให้อาหาร แต่ไม่มีใคร
รับผิดชอบควบคมุดแูล 

สามารถใช้ชีวิต                    
ได้อย่างอิสระ
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   4.1 โรงเรือน (แยกเฉพาะ)  ได้แก่  
    ก. อาคาร A (แยกเฉพาะ) ซึ่งเป็นศูนย์ส าหรับรับสุนัขที่เข้ามาใหม่เพ่ือกักรอดูอาการ   
โดยแยกเป็น สุนัขที่มีสุขภาพแข็งแรง พิการ ชรา ปุวย ดุร้าย มีท้อง และลูกสุนัข 
    ข. อาคาร B (แยกเฉพาะ) สุนัขท่ีมีท้อง พิการ ชรา เพศผู้ เพศเมีย และปุวย 
    ค. อาคาร C (รวม) อยู่ระหว่างรอปรับปรุงท าลานปูนให้อาหารกลางน้ า เพ่ือไว้ให้

ส าหรับสุนัขที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อายุไล่เลี่ย และ

มีสายพันธุ์ลูกผสม 

   4.2 สถานที่อนุบาลลูกสุนัข แบ่งเป็น 

สุนัขเล็ก และ สุนัขโต 

   4.3 โรงเรือนนวัตกรรม (อาคาร D) 

ได้แก่ อาคารส าหรับให้อาหาร/น้ า บนลานกลางน้ า 

ส าหรับสุนัขที่มีร่างกายแข็งแรง  อายุไล่เลี่ยกัน และมีสายพันธุ์

ลูกผสม 

  5. การดูแลสัตว์ในศูนย์พ่ึงพิงสัตว์คลองสิบสอง 
    5.1 จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 1 คน ต่อ 1 อาคาร เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ ตรวจสุขภาพ การตัดเขี้ยว 

และการท าหมัน    

   5.2 การจัดสถานที่ ภาชนะ และท าความสะอาด 

  5.3 การให้อาหารสัตว์และน้ า  

     5.4 การจัดท าตารางเวลาการปฏิบัติงาน ได้แก่  

     5.4.1 การท าความสะอาดโรงเรือน  แบ่งเป็น 2 ครั้ง ได้แก่ เวลา 08.00 น. และ 16.00 น. 

      5.4.2 การให้อาหารสัตว์   แบ่งเป็น 2 ครั้ง ได้แก่ เวลา 09.00 น. และ 15.00 น. 

   5.5 การตรวจสุขภาพ การรักษา การฉีดวัคซีน ถ่ายพยาธิ การท าความสะอาดสุนัข  

การได้เล่นและการออกก าลังกาย  

  6. การประชาสัมพันธ์เพ่ือขอรับบริจาคเงิน อาหาร และสิ่งของส าหรับสุนัข ทั้งนี้ ผู้บริจาคจะ

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณทุกราย 

  7. การประชาสัมพันธ์เพ่ือหาผู้ที่มีจิตใจเมตตามาเลี้ยงอุปการะผ่านสื่อต่าง ๆ  
 

การท าความสะอาดโรงเรือน  แบ่งเป็น 2 ครั้ง ได้แก่ เวลา 08.00 น. และ 



46 

 

แนวทางการด าเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2018 

รางวัลชนะเลิศ ประเภทเทศบาล 
เทศบาลเมอืงกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 

 
 
 
 
 
 
  

  เทศบาลเมืองกะทู้ได้วางนโยบายตามแนวทางการด าเนินงานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค  

คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ดังนี้ 

  1. การออกส ารวจและข้ึนทะเบียนสุนัขและแมว 
   เทศบาลเมืองกะทู้ได้ด าเนินการส ารวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวในพ้ืนที่ โดยจะ

ด าเนินการแยกประเภทพันธุ์สุนัข โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกส ารวจและขึ้นทะเบียน  

เพ่ือน าไปปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ส าหรับในปี 2561 (1 มกราคม 2561 – 30 พฤศจิกายน 2561) 

พบว่า มีสุนัขในชุมชน 147 ตัว และสุนัขมีเจ้าของ 1,877 ตัว รวม 2,024 ตัว และแมว ในชุมชน 112 ตัว                   

มีเจ้าของ 859 ตัว รวม 971 ตัว  

  2. การสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ 
   เพ่ือเฝูาระวังโรคในพ้ืนที่ จึงได้ด าเนินการค้นหาสัตว์ปุวย เก็บตัวอย่าง และรับแจ้งการเกิดโรค

จากประชาชนในพ้ืนที่หรือเจ้าของสัตว์หรือผู้พบเห็นสัตว์ที่แสดงอาการสงสัยว่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้า      

โดยมีเครือข่ายที่เข้าร่วมประกอบด้วย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ปศุสัตว์

จังหวัด ปศุสัตว์อ าเภอ ผู้น าชุมชน มูลนิธิเพ่ือสุนัขในซอย (ซอยด็อก) อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชน

ในพ้ืนที่  

  3. การเก็บตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัติการ/การกักสัตว์เพื่อสังเกตอาการ 
   เมื่อพบสัตว์แสดงอาการสงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า เช่น สัตว์ที่แสดงอาการของโรค สัตว์ที่กัดคน 

สัตว์ที่ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ สัตว์ที่ตายตามท้องถนน โดยด าเนินการส่งตรวจภายใน 24 ชั่วโมง  

  4. การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า 
   เพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักและมีความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า จึงได้จัดอบรมและชี้แจง                   

สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่เครือข่ายฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวทางการเฝูาระวังโรค  
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การสอบสวนโรค การปูองกันและควบคุมโรค การสร้างความตระหนักในกลุ่มเลี้ยงสุนัขให้ทราบถึงหน้าที่  

ความรับผิดชอบต่อสังคมในการเลี้ยงสุนัข ตามกฎหมายและรักสุนัขให้ถูกวิธี การสร้างความรู้ความเข้าใจ  
แก่ชุมชนในการปูองกันและรักษาเมื่อถูกสุนัขกัดหรือผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าให้ได้รับการฉีดวัคซีนทุกราย 

ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทั้งภายในและระหว่างหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง  

และส่วนภูมิภาค 

  5. การประชาสัมพันธ์และการบังคับใช้กฎหมาย 
   5.1 การออกเทศบัญญัติ เ พ่ื อควบคุมการ เลี้ ย งและปล่ อยสั ตว์ ภ าย ในท้ องถิ่ น                             

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 

   5.2 การประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า                               

ได้แก่ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ                 

โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

   5.3 การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงข้อควรรู้เกี่ยวกับการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า

และแนวทางปฏิบัติ เมื่อต้องน าสัตว์ เลี้ยงไปฉีดวัคซีน ประกอบด้วย ความรู้ เรื่องโรคพิ ษสุนัขบ้า  

การลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด (คาถา 5 ย ได้แก่ อย่าแหย่ อย่าเหยียบ อย่าหยิบ อย่าแยก และอย่ายุ่ง) 

และวิธีปฏิบัติเมื่อถูกสุนัขกัดให้รีบแก้ไข เช่น ล้างแผล ใส่ยา กักหมา หาหมอ ฉีดวัคซีนต่อให้ครบชุด  

โดยต้องสังเกตบาดแผลแม้เล็กน้อยอย่าละเลย ควรมาพบแพทย ์

  6. การตั้งงบประมาณ 
   6.1 การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพื่อด าเนินการจัดซื้อวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือให้เพียงพอต่อจ านวนประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ตลอดทั้งปี 

   6.2 การบูรณาการงบประมาณ บุคลากร สิ่งของ

ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   6.3 การใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ 

   6.4 การจัดท าแผนปูองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  

   6.5 การรณรงค์ออกหน่วยเคลื่อนที่เพ่ือฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจ าทุกเดือน 

โดยจัดเข้าไปสอดแทรกในโครงการตลาดนัดสุขภาพ 
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  7. การบริหารจัดการสุนัขจรจัดในพื้นที่ 
   7.1 การจัดท าแผนเพ่ือลงพ้ืนที่ส ารวจโดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน เช่น  

ปศุสัตว์จังหวัดและมูลนิธิเพ่ือสุนัขในซอย  

   7.2 จับสุนัขจรจัดและท าหมันหรือฉีดวัคซีนร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดและมูลนิธิเพ่ือสุนัขในซอย 
   7.3 จัดส่งสุนัขจรจัดไปยังบ้านพักพิงสุนัขจรจัด ณ สวนปุาบางขนุน จังหวัดภูเก็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

 

49

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง จังหวัดมหาสารคามได้รับรางวัลชนะเลิศ ตามโครงการ 

Thailand Rabies Awards 2018  ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า                        

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้วางนโยบายการด าเนินงาน ดังนี้ 

    1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงได้บรรจุแผนงานโครงการปูองกันและควบคุม 

โรคพิษสุนัขบ้าไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือปรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

  2. การส ารวจและข้ึนทะเบียนสุนัขและแมว 
   2.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการรับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว 

   2.2 จัดท าเล่มทะเบียนบ้านสุนัขและแมว 

   2.3 ประชุมผู้น าหมู่บ้าน อาสาปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจ 

   2.4 จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจในการจัดท าทะเบียนบ้าน 

สุนัขและแมว 

   2.5 ให้อาสาปศุสัตว์ส ารวจข้อมูลจ านวนสุนัขและแมว เพ่ือน าข้อมูลสุนัขและแมว ส่งต่อให้

เจ้าหน้าที่รับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพ่ือบันทึกข้อมูลในเล่มทะเบียน 

   2.6 น าทะเบียนบ้านสุนัขและแมวส่งคืนเจ้าของสัตว์เลี้ยง 

   2.7 กรณีเจ้าของสัตว์เลี้ยงน าสัตว์ตัวใหม่เข้ามาเลี้ยง หรือเกิดขึ้นใหม่ให้น าทะเบียนบ้าน

สุนัขและแมว ไปรับการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว 

   2.8 ปล่อยขบวนอาสาปศุสัตว์เพ่ือให้บริการฉีดวัคซีน ท าหมันสุนัขและแมวอย่างต่อเนื่อง                    

เป็นประจ าทุกปี   

แนวทางการด าเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2018 
รางวัลชนะเลิศ ประเภทองค์การบริหารส่วนต าบล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง จังหวัดมหาสารคาม 
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 3. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

  4. จัดเวทีชาวบ้าน/ประชาคมชาวบ้าน/ประชุมชี้แจง เพ่ือสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที ่ 

  5. การประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 

ได้แก่ หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน ประกาศข่าว สปอตโฆษณา แผ่นพับ ใบปลิว รถประชาสัมพันธ์  

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เวทีประชาคมต่าง ๆ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และการประชุมประจ าเดือน เป็นต้น 

  6. การอบรมให้ความรู้แก่เด็กและนักเรียนในโรงเรียนเขตพ้ืนที่ 

  7. ให้ความรู้ และซักซ้อมแนวทางการด าเนินงาน การควบคุม ปูองกัน โรคพิษสุนัขบ้า 

แก่ผู้น าหมู่บ้าน และอาสาปศุสัตว์ประจ าหมู่บ้าน 

  8. การจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่น 
   8.1 การจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 

   8.2 การจัดท าข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพ้ืนที่ 

  9. บูรณาการการท างานร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อ าเภอ 

หน่วยงานสาธารณสุข อาสาปศุสัตว์ประจ าหมู่บ้าน ผู้น าหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นท่ี 

    
 

-------------------------------------- 
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  การบริหารจัดการสถานสงเคราะห์จะด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสมตามหลัก 

สวัสดิภาพสัตว์เป็นเรื่องที่สมควรต้องพิจารณาโดยรอบคอบ ทั้งในด้านงบประมาณ โครงสร้าง นโยบาย 

บุคลากรและจ านวนสัตว์ 

  1. รูปแบบนโยบาย 
    เงื่อนไขในการขอรับอุปการะสัตว์มีผลต่อโอกาสหรือความเป็นไปได้ในการหาบ้านใหม่และ

ต่อจ านวนหรือระยะเวลาที่สัตว์ต้องอยู่ในสถานสงเคราะห์ ทั้งนี้ สถานสงเคราะห์อาจเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

หรือแบบผสมผสานได้ตามความเหมาะสม 

    เงื่อนไขท่ี 1  ให้เฉพาะผู้ขอรับอุปการะที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด อาทิ ต้องมีรั้วรอบ               

ขอบชิด จ านวนหรือประเภทสัตว์เลี้ยงที่มีอยู่แล้ว เป็นต้น เป็นการสร้างข้อจ ากัดที่ลดโอกาสได้รับการอุปการะ

ของสัตว์ และอาจถูกมองว่าล าเอียง 

    เงื่อนไขท่ี 2 ให้หลังจากผ่านการตรวจเยี่ยมบ้านของผู้ขอรับอุปการะ สร้างความมั่นใจ 

ให้สถานสงเคราะห์ แต่ต้องใช้เวลาและก าลังคนมาก 

    เงื่อนไขท่ี 3 ให้เฉพาะผู้ขอรับอุปการะที่ยินดีช าระค่าบ ารุง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าฉีดวัคซีนรวม 

หรือค่าบ ารุงสถานสงเคราะห์มีประโยชน์ ทั้ งต่อรายได้ของสถานสงเคราะห์ และเป็นการเสริมสร้าง                     

ความรับผิดชอบเบื้องต้น เพราะหากไม่สามารถจ่ายค่าบ ารุงก็ยากจะรับผิดชอบค่าเลี้ยงดู นอกจากนี้สัตว์เลี้ยง

ได้มาฟรีมักด้อยคุณค่า หรืออาจถูกน าไปหาประโยชน์โดยมิชอบ ในขณะเดียวกันก็อาจมีผลต่อจิตใจ  

ของผู้ขอรับอุปการะและไม่ใช่หลักประกันการเอาใจใส่หรือทอดทิ้ง  

    เงื่อนไขท่ี 4 ให้เฉพาะผู้ขอรับอุปการะที่ผ่านการสัมภาษณ์ โดยอาจสัมภาษณ์ส่วนตัวหรือ                

ทางเอกสาร   
  2. การเมตตาฆาตหรือการุณยฆาต  เป็นสถานการณ์ส าหรับสัตว์ที่ทุกข์ทรมานจากความเจ็บปุวย

ที่ไม่อาจเยียวยารักษาหรือสัตว์พิการถึงที่สุด โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีสุนัขจรจัดจ านวนมาก ไม่เพียงสิ้นเปลือง

งบประมาณค่าใช้จ่ายยังส่งผลต่อสวัสดิภาพด้วย จ านวนสุนัขในสถานสงเคราะห์ต้องอยู่  อย่างแออัด ดูแล 

ไม่ทั่วถึง กัดท าร้าย และแย่งชิงกัน จึงอาจต้องพิจารณาเมตตาฆาตในกรณีรุนแรง อาทิ สัตว์เป็นโรคติดต่อ 

การบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สตัว ์
ของสมาคมพิทักษส์ัตว ์ (ไทย) 
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ร้ายแรงรักษาไม่หาย ทุกข์ทรมานจากความพิการจนเคลื่อนไหวไม่ได้ สัตว์ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว  

หรือไม่สามารถหาบ้านได้  

   3. อาคารสถานที่  
     ต้องสามารถปูองกันการระบาดของโรคได้ มีพ้ืนที่กักดูอาการส าหรับสัตว์ปุวยและ               

สัตว์เข้าใหม่ ซึ่งอยู่ห่างจากสัตว์ที่พร้อมส าหรับการอุปการะและจากผู้เยี่ยมชม 

  4. พื้นที่ส่วนกลาง 
    พ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ต้อนรับ ควรมีความสะดวก ปลอดภัยและสะอาดถูกสุขอนามัย

ส าหรับผู้เยี่ยมชมและเพ่ือภาพลักษณ์ด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตลอดจนเป็นการสร้าง                     

ความมั่นใจในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์ด้วย 

    4.1 ส านักงานธุรการ  คือ ศูนย์กลางด าเนินงานของสถานสงเคราะห์ จึงต้องสามารถ

ติดต่อกับทุกส่วนภายในสถานสงเคราะห์ได้และมีระบบการบันทึกข้อมูลสัตว์เข้า-ออกที่ชัดเจน เพ่ือให้บริหาร

จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    4.2 ส่วนรักษาพยาบาลสัตว์ คือ เพ่ือการรักษาพยาบาลสัตว์ปุวย รวมถึงการเมตตา

ฆาตเม่ือจ าเป็น ต้องปลอดเชื้อและควรอยู่ใกล้กับส่วนกักกันโรค เพ่ือสะดวกแก่ล าเลียงสัตว์ มีช่องทางเข้าออก

ส าหรับรถขนส่งสัตว์ และเป็นเขตหวงห้ามที่มีระบบถ่ายเทอากาศต่างหากจากสันทนาการอ่ืน รวมทั้งห้องครัว 

ห้องเก็บ และห้องทานอาหาร (ส่วนกักกันโรคต้องมีระบบกลั่นกรองอากาศ) 

    4.3 ส่วนก าจัดซาก/ห้องเย็น เพ่ือปูองกันมลพิษหรือก าจัดเชื้อจากซากและวัสดุติดเชื้อ

อ่ืน ๆ โดยพิจารณาทั้งด้านความพร้อมและกฎหมายว่าจะใช้วิธีกลบฝัง ตั้งเตาเผา หรือน าไปฝากท าลายที่อ่ืน 

ซึ่งอาจต้องมีตู้หรือห้องเย็นที่เหมาะสม 

    4.4 ส่วนเตรียมอาหารสัตว์ คือ ต้องมีระบบการประปาและระบบคัดกรองขยะของเสีย

จากการประกอบอาหาร ตู้เย็น ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์และเสบียงที่ปลอดภัยจากหนูหรือแมลงสาป มีชั้นวาง

ภาชนะท่ีถูกสุขอนามัยและดูแลรักษาความสะอาดทุกวัน 

    4.5 ส่วนสุขาภิบาล คือ ควรมีพ้ืนที่ให้พนักงานส่วนต่าง ๆ สามารถช าระล้างร่างกาย

หรือเปลี่ยนเสื้อผ้าได้สะดวก และแยกออกจากส่วนบริการสาธารณชนหากท าได้ 
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  5. พื้นที่ส าหรับสัตว์ 
    5.1 พื้น คือ ภายในส่วนพักสัตว์ควรใช้วัสดุปูพ้ืนที่ท าความสะอาดง่าย โดยอาจเป็นพ้ืน

เรียบขัดมันหรือกระเบื้องที่ยาแนวชิด เพ่ือหลีกเลี่ยงการสะสมของเชื้อโรค พ้ืนภายนอกขึ้นอยู่กับรูปแบบ  

การเลี้ยงสัตว์ โดยอาจเป็นพ้ืนปูนหยาบหรือโรยกรวด ไม่แนะน าให้ปูหญ้า ทราย หรือกระเบื้อง (ลื่น) 

    5.2 ผนัง คือ ภายในส่วนพักสัตว์ควรใช้วัสดุท าความสะอาดง่าย โดยอาจเป็นผนัง                 

ขัดเรียบ แล้วทาสีน้ ามันหรือกระเบื้องที่ยาแนวชิดเพ่ือหลีกเลี่ยงการสะสมของเชื้อโรค 

    5.3 การระบายน้ า คือ พ้ืนที่ส าหรับสัตว์ทั้งภายในและภายนอก ควรมีความลาดเอียง

และช่องระบายน้ าที่ ไหลลงได้สะดวก คล้ายห้องน้ า  และควรมีตะแกรงหรือถังดักปฏิกูลรองรับ  

ไม่ควรขับปฏิกูลของเสียจากสัตว์ลงทางระบายน้ าสาธารณะ โดยไม่ดักกรองหรือมีบ่อบ าบัด 

    5.4 การจัดการเสียง เป็นปัญหาที่ยากแก่การปูองกันและแก้ไข ซึ่งจะมีผลต่อทั้งคน 

และสัตว์ ซึ่งมีประสาทหูดีกว่ามนุษย์ ยิ่งพ้ืนผิวอาคารสถานที่ง่ายต่อการท าความสะอาดเท่าไหร่ก็ยิ่งเอ้ือต่อ

การสะท้อนเสียงเท่านั้น ในทางกลับกันพ้ืนผิวที่ดูดซับเสียงก็มักยากต่อการรักษาความสะอาด จึงควรต้อง

พิจารณาใช้วัสดุเสริมอ่ืน ๆ อาทิ ใช้กระเบื้องยางปูพ้ืนทางเดินในอาคาร ใช้ช่องระบายลมช่วยลดเสียง  

แต่ไม่แนะน าให้ใช้พัดลมหรือเครื่องจักรในการกลบเสียงเห่าหอน เพราะจะยิ่งเป็นการรบกวนสัตว์  

ส่วนด้านนอกตัวอาคารอาจใช้ผนังอิฐ พ้ืนโรยกรวด และปลูกต้นไม้รอบอาคารและริมรั้ว เป็นต้น 

    5.5 สุนัขแต่ละตัวต้องการพื้นที่ประมาณ 2 X 2 เมตร มีแสงสว่างและการถ่ายเทอากาศ                   

ที่ดี ไม่ตากลมตากฝนหรือชื้นแฉะ พ้ืนที่ออกก าลังตัวละประมาณ 2.5 – 3.5 ตารางเมตร ร้ัวคอก ควรเป็น                

ตาข่ายถักสูงอย่างน้อย 2 เมตร มีแผงกั้นปลายที่เอียงเข้า  45 องศา เพ่ือการปีนปุาย กัดแทะและให้สุนัข

มองเห็นภายนอกได้  ทั้งนี้  ไม่แนะน าให้ เลี้ ยงรวมกันหากมี อัตราการรับอุปการะที่ เร็วด้วยเหตุผล 

ด้านความผูกพันของสุนัข หากเลี้ยงรวมกันต้องให้ความส าคัญกับการคัดเลือกสมาชิกกลุ่ม ควรแยกสุนัขใหม่

ไว้อย่างน้อย 10 วัน เพ่ือดูพฤติกรรมและสุขภาพ สุนัขที่เจ็บปุวย อ่อนแอ หรือมีลูกอ่อน ไม่ควรอยู่รวมกับ

สุนัขท่ีแข็งแรงหรือก้าวร้าว และหากเลี้ยงรวมเพศต้องท าหมันก่อนทุกตัว 
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 6.  การรับสัตว์เข้า 
   สุนัขต้องมีการกักแยกเพ่ือดูอาการอย่างน้อย 10 วัน ซึ่งควรได้รับการตรวจสุขภาพภายใน                    

24 ชั่วโมง หรือโดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะเมื่อมีอาการปุวยหรือบาดเจ็บ ท าวัคซีนและถ่ายพยาธิให้สัตว์ทุกตัว

และต้องไม่ให้มีการใกล้ชิดหรือสัมผัสกันระหว่างสัตว์ที่อยู่ระหว่างดูอาการกับสัตว์ที่พร้อมส าหรับการรับอุปการะ  

ในการกักดูอาการไม่เพียงเป็นการปูองกันโรคติดต่อ ยังเ อ้ือต่อการศึกษาพฤติกรรมเพ่ือการแยกกลุ่มและ 

การจัดหาบ้านด้วย ควรมีการบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพและการตรวจรักษาตั้งแต่วันแรกที่รับเข้าและตลอดไป 

  7. การรับอุปการะ  
   วัตถุประสงค์ในการรับอุปการะควรเพ่ือการหาบ้านที่เหมาะสมให้สัตว์อยู่ได้ตลอดอายุขัย 

ไม่ใช่เพียงเพ่ือลดจ านวนสัตว์ในสถานสงเคราะห์ ซึ่งความต้องการของสัตว์และผู้ขอรับอุปการะแต่ละรายการ

เป็นปัจจัยส าคัญในการหาบ้านที่ เหมาะสมและลดปัญหาการคืนหรือทอดทิ้งสัตว์  ส าหรับสัตว์ที่มี                        

ความสมบูรณ์เหมาะสม ทั้งด้านสุขภาพและอารมณ์ควรเป็นกลุ่มหลักในการเสนอหาบ้านใหม่ สัตว์ที่มีปัญหา

ควรมีการชี้แจงให้ผู้ขอรับอุปการะทราบเพื่อพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ 

  8. ปัจจัยในการรับอุปการะสัตว์ 
   8.1 วัตถุประสงค์เพ่ือหาบ้านที่เหมาะสมและถาวร 

   8.2 พนักงานและอาสาสมัครต้องชัดเจนในหลักเกณฑ์และขั้นตอน 

   8.3 มีข้อก าหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีแบบฟอร์มเอกสารและล าดับการใช้

การพิจารณาที่ชัดเจน 

   8.4 การด าเนินชีวิต ความรู้ความเข้าใจ และความรับผิดชอบของผู้ขอรับอุปการะควรเป็น

ส่วนส าคัญในแบบสอบถาม 

   8.5 มีการปรับปรุงเทคนิคการสรรหาและประชาสัมพันธ์หาบ้านที่ เหมาะสมให้มี 

ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์อยู่เสมอ 

  9. กิจวัตรประจ า 
   ภาระหน้าที่ประจ า อาทิ การให้อาหาร ท าความสะอาด และบันทึกข้อมูล ควรกระท าอย่าง

เป็นกิจวัตรตามระยะเวลาและล าดับที่ก าหนด โดยบุคลากรประจ าที่ได้รับมอบหมาย 

   9.1 ตรวจสภาพคอก กรง และตัวสัตว์ 

   9.2 ตรวจอุณหภูมิและการถ่ายเทอากาศ 
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   9.3 ฆ่าเชื้อท าความสะอาดคอก กรง และอาคาร 

    9.4 ฆ่าเชื้อท าความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ส าหรับสัตว์ 

   9.5 จัดเตรียมและให้อาหารสัตว์ 

  9.6 ให้สัตว์ออกก าลังกายและท าความสะอาดตัวสัตว์ 

  9.7 เตรียมความพร้อมส าหรับผู้ที่มาเยี่ยมสถานที่ 

   9.8 เวลาพักของพนักงานและอาสาสมัคร 

  9.9 เวลาน าสัตว์เข้านอนต้องตรวจสภาพคอก กรง และอุณหภูมิอีกครั้ง 
 

 10. การให้อาหารสัตว์   
   ไม่ควรใช้เวลาในการเตรียมอาหารนานเกินไป ควรใช้เวลาในการเอาใจใส่สัตว์ให้มาก  

จะดีกว่า อาหารกระป๋องและอาหารแห้งต่างก็มีสารอาหารเพียงพอ แต่อาหารแห้งมีส่วนช่วยบ ารุงฟันและ 

และช่วยให้ขับถ่ายแห้ง ซึ่งสะดวกและประหยัดเวลา 

ในการท าความสะอาด ไม่ควรให้อาหารเหลือแก่สัตว์ 

ในสถานสงเคราะห์ เพราะอาจมีผลต่อสุขภาพ ทั้งนี้ 

ควรก าหนดตารางเวลาการให้อาหารอย่างเคร่งครัด 

เป็นลายลักษณ์อักษร โดยอาจมีกระดานไวท์บอร์ด 

ไว้เพ่ือเป็นข้อมูลและไม่ควรเปลี่ยนแปลงตารางเวลาหรือ

ผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพและความเคยชินของสัตว์ ในการนี้ คุณภาพอาหารควรมาก่อนราคา

อาหารเพื่อให้แน่ใจว่า ได้รับสารอาหารครบถ้วน มีน้ าสะอาดตลอดเวลา ไม่ให้สัตว์ออกก าลังทันทีหลังอาหาร 

ไม่เปลี่ยนตารางอาหารกะทันหัน และไม่ให้อาหารมากเกินไป (การให้อาหารแช่แข็งในฤดูร้อนที่หลายแห่ง

นิยมกระท าไม่ควรใช้กับอาหารหลักของสัตว์) 
 

 11.  สุขอนามัย 
   การรักษาความสะอาดเป็นประจ าและเป็นระบบเป็นปัจจัยส าคัญในการปูองกันการ                

เกิดเชื้อ และแพร่ระบาดของโรค จึงควรท าเป็นกิจวัตรประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ และประจ าเดือน    

  11.1 ท าความสะอาดกรงและพ้ืนคอกทุกวัน โดยน าสัตว์และวัสดุเครื่องใช้ที่เคลื่อนย้ายได้

ออกจากกรงขณะท าความสะอาด หากไม่สะดวกพ้ืนผนังห้องหรือเรือนพักสัตว์ อาจท าวันเว้นวันหรือ  

ทุกสาม – สี่วันก็ได้ ขึ้นอยู่กับการใช้แต่ควรเป็นแบบแผนไม่ใช่ท าเฉพาะที่คิดว่าว่าง 
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  11.2 ภาชนะส าหรับสัตว์ก็ควรเป็นวัสดุที่ทนทานและรักษาความสะอาดง่าย ต้องฆ่าเชื้อท า

ความสะอาดทุกวัน มีการปูองกันหนู แมลงสาป  

   11.3 มีมาตรการปูองกันโรคและสังเกตอาการของสัตว์และตัวสัตว์ หากพบความผิดปกติ                     

ต้องแยกออกมารักษา และรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการปูองกันหรือระบาดของโรคจากทางราชการด้วย 

  12. ฐานข้อมูล 
   ข้อมูลประวัติสัตว์และการด าเนินงานของสถานสงเคราะห์ไม่เพียงมีผลต่อศักยภาพ การจัดหาทุน 

ยังหลีกเลี่ยงปัญหาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งเป็นการบันทึกและเก็บรักษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

เช่น แบบฟอร์ม แบบสอบถาม ประชาสัมพันธ์  อุปนิสัยสัตว์ เอกสารเฉพาะผู้เกี่ยวข้อง (ประวัติผู้ขอรับ

อุปการะและเจ้าของเก่า) เอกสารการเงินและฝุายบุคคล เป็นต้น  

  13. บุคลากร 
   พนักงานและอาสาสมัครมีบทบาทส าคัญทั้งในด้านสวัสดิภาพสัตว์ ประชาสัมพันธ์และ 

การจัดหาทุน การฝึกอบรมและจัดสรรหน้าที่อาสาสมัครควรมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับพนักงานประจ า  

โดยอาจแยกเป็นแบบประจ าและรายวัน ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นของงานและเงื่อนไขเวลา พนักงานและ

อาสาสมัครที่ต้องสัมผัสหรือใกล้ชิดกับสัตว์ ต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ทั้งสองฝุายต้องมีความ

กลมเกลียวกันมิเช่นนั้นอาจมีผลเสียต่อภาพลักษณ์และสวัสดิภาพสัตว์ 

   13.1  จัดท าเอกสารหน้าที่ส าหรับพนักงานและอาสาสมัครแต่ละต าแหน่งให้ชัดเจน 

   13.2  ก าหนดคุณสมบัติที่ต้องการในแต่ละหน้าที่ให้สอดคล้องกับทักษะและบุคลิกของผู้สมัคร 

   13.3  ท าการสัมภาษณ์เพ่ือให้ผู้สมัครแต่ละคนได้แสดงออกถึงบุคลิก แรงจูงใจ และความคาดหวัง 

   13.4  ชี้แจงมาตรการปูองกันและความเสี่ยงที่ผู้สมัครพึงทราบ อาทิ ปัญหาพฤติกรรมสัตว์  

สภาพการท างาน สุขอนามัย และการปูองกันโรค บางหน้าที่อาจจ าเป็นต้องให้อาสาสมัครรับการฉีดวัคซีน  

ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 

 

 
 

 



57 
 

 

57

เทศบาลเมอืงหัวหิน  
โดยมูลนิธิศูนย์รักษ์สุนขัหัวหิน ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

 

 

 

  

1. การด าเนินการ 
  มูลนิธิศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 38/99 หมู่บ้านเขาน้อย ต าบล 

หัวหิน อ าเภอหัวหิน จั งหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยในปี พ.ศ.  2546 ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินเกิดขึ้น 
ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ต้องการให้

ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน  เป็นแหล่งพักพิงของสุนัขจรจัดและสุนัขที่เจ้าของทอดทิ้ง อีกทั้งเป็นโครงการต้นแบบตัวอย่าง

ของท้องถิ่นอื่น ๆ (Pilot Project) ในการดูแลบริหารจัดการสุนัขเร่ร่อนอย่างมีระบบและครบวงจร ดูแลให้               

สุนัขจรจัดเหล่านั้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 ด้วยทุนทรัพย์พระราชทานตั้งต้นจ านวน 5,000,000 บาท จากการจ าหน่ายเสื้อคุณทองแดง 

แบ่งเป็นทุนในการด าเนินการก่อสร้างอาคารสถานที่ของศูนย์ฯ จ านวน 4,000,000 บาท โดยมอบหมาย 

ให้ส านักงานชลประทานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (กองพันทหารช่างที่ 1  

รักษาพระองค์ เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้าง ส่วนอีก 1,000,000 บาท เป็นทุนในการจัดตั้งมูลนิธิศูนย์รักษ์สุนัข  
หัวหินในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเทศบาลได้ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2546 

มีนายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานกรรมการมูลนิธิฯ และมอบให้เทศบาลเมืองหัวหิน

เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงานโครงการ 

 บนพ้ืนที่กว่า 20 ไร่ ของศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ได้รับการสนับสนุนจากวัดเขาอิติสุคโต ใช้ เป็น

สถานที่ในการก่อสร้างอาคารส านักงาน บ้านพัก และโรงเรือนสุนัข  
 เทศบาลเมืองหัวหินสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้แก่ 

ไฟฟูา โทรศัพท์ อุปกรณ์ทางการสัตวแพทย์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ โดยเทศบาลเมืองหัวหิน 
ได้บรรจุเจ้าหน้าที่ในกองสาธารณสุขท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการด าเนินงานในศูนย์รักษ์สุนัข บริหารจัดการ

งบประมาณโดยจัดสรรงบอุดหนุนให้แก่มูลนิธิและด าเนินการตามระเบียบในการเบิกจ่ายงบประมาณ  

 
 

 
 

 

 
 



58 

 

 

  ข้อเท็จจริงและสภาพปัญหา 
  มูลนิธิศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน เกิดขึ้นด้วยน้ าพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยสุนัขจรจัด 

สัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งครั้งเสด็จแปรพระราชฐานประทับ ณ วังไกลกังวล เมื่อปี พ.ศ. 2546 ทรงตระหนักถึง

ปัญหาของสุนัขจรจัดและสุนัขเร่ร่อนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

เมือง ด้วยปริมาณของสุนัขจรจัดที่มีอยู่เป็นจ านวนมากตามชายหาด ชุมชนย่านการค้า และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ  

ซึ่งนับวันมีแต่จะเพ่ิมปริมาณมากขึ้น หากไม่ได้รับการแก้ไขควบคุมบริหารจัดการอย่างถูกวิธี ก็จะเป็นเหตุให้เกิด

โรคพิษสุนัขบ้าติดต่อมาสู่มนุษย์ได้ ซึ่งนับเป็นการสูญเสียที่ประมาณค่ามิได้หากเกิดขึ้น  

  การด าเนินการจัดการปัญหา 
  มูลนิธิศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินมีขั้นตอนการด าเนินงาน โดยเริ่มจากประชาชนเขียนใบค าร้อง จากนั้น

เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ จะออกจับสุนัข น าเข้าศูนย์รักษ์สุนัขเพ่ือท าประวัติและคัดกรอง โดยแยกเพศเพ่ือท าหมัน

และแยกอาการเพื่อท าการรักษาหากพบว่า เจ็บปุวยเมื่อเข้าสู่โซนแรกรับ จะมีการกักดูอาการ 14 วัน  แล้วจึง

น าเข้าสู่โซนเลี้ยง แล้วจึงคัดเลือกสุนัขดี เพ่ือเข้าสู่โครงการสุนัขให้เลือด กรณีสุนัขนั้นสามารถให้เลือดได้ ก็จะถูก 

ส่งเข้าโซนให้เลือดหรือน าเข้าสู่โซนสุนัขหาบ้านใหม่ หรือหากสุนัขตาย จะน าไปเข้าเตาเผาสุนัขและสัตว์เลี้ยง                

ไร้มลพิษ 
 

2. ปัจจุบัน ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินมีการด าเนินต่าง ๆ ดังนี้ 

  2.1 กิจกรรมธาราบ าบัด   (มีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าใช้บริการ) 

  2.2 ธนาคารเลือด (Blood Bank)   
   ธนาคารเลือด เป็นการคัดเลือกสุนัขจรจัดที่มีคุณลักษณะดีและแข็งแรงน ามาแยกเลี้ยงและ                    

น าเลือดไปตรวจสอบตามกระบวนการทางงานสัตวแพทย์ เมื่อผ่านการตรวจแล้วก็น าเลือดไปใช้ช่วยเหลือสุนัข 

ที่บาดเจ็บตัวอ่ืนได้ ส่วนตัวที่ ไม่ผ่ านกระบวนการก็น ากลับมาเลี้ยงและให้ยาหรือวิตามินตามแพทย์สั่ง                     

เพ่ือน ากลับไปตรวจเช็คครั้งต่อไป นับว่าเป็นสิ่งที่สุนัขจรจัดมีประโยชน์ช่วยเหลือเพ่ือนสุนัขด้วยกันเอง เรียกว่า

โครงการ “สุนัขช่วยสุนัข” 
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3. โครงการเตาเผาสุนัขและสัตว์เลี้ยงไร้มลพิษ 
  โครงการเตาเผาสุนัขและสัตว์เลี้ยงไร้มลพิษ เป็นโครงการที่จะแก้ไขปัญหาการก าจัดซากสัตว์เลี้ยง 

ของสุนัขในศูนย์และสุนัขของประชาชน เพราะเป็นกระบวนการจัดการซากของสัตว์เลี้ยงที่ช่วยรักษา 

สิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่เรียกว่า “เตาเผาไร้มลพิษ ไร้กลิ่น ไร้ควัน” ซึ่งเป็นเตาเผาที่ได้รับ

มาตรฐานและผ่านการตรวจสอบ 

  ผลการด าเนินการในเบื้องต้น 
  1. ปัจจุบันมีสุนัขในความรับผิดชอบเป็นจ านวน 1,280 ตัว จากแหล่งต่าง ๆ ในพ้ืนที่อ าเภอหัวหิน 

พ้ืนที่รองรับได้ 812 ตัว 

  2. ได้ด าเนินการท าหมันและรณรงค์เรื่องการเลี้ยงอย่างมีความรับผิดชอบ 

  3. มีสุนัขที่สามารถเป็นสุนัขให้เลือดได้ จ านวน 30 ตัว 
 

 

  
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



60 

 

 

 
 

 

 

กฎหมาย รายละเอียด 
1. อ านาจหน้าที ่

1.1 พระราชบัญญัติจัดตั้ง 
(1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 67 (3) 

 (2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 50 (4) มาตรา 53 (1) 
มาตรา 56 (1) และ (3) 

(3) พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  พ .ศ .  2540 และแก้ ไข เ พ่ิม เติม 
ประกอบกับกฎกระทรวง พ.ศ. 2541 (14)  ใน
มาตรา 48 (8) 

(4) พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และแก้ไข
เพ่ิมเติม มาตรา 62 (14) แห่ง 

1.2 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า  
พ.ศ. 2535 

1.3 บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เรื่อง ภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า 
พ.ศ. 2535 (เรื่องเสร็จที่ 442/2559)   

 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการ
ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปูองกันและควบคุมโร คพิษสุ นั ขบ้ า ให้ แก่ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น สัตวแพทย์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวไว้   

กฎหมายจั ดตั้ ง อ ง ค์ ก รปกครอ งส่ ว นท้ อ งถิ่ น 
หลายฉบับได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ น  ในการปู องกันและระงับ โรคติดต่ อ  
หรืออ านาจหน้าที่ ในด้านการสาธารณสุขไว้ อีกทั้ ง
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 
ได้ก าหนดหน้าที่ เกี่ยวกับการปูองกันและควบคุมโรค 
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กฎหมาย รายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
2. สัตว์ควบคุม 

2.1 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า  พ.ศ. 
2535 

2.2 กฎกระทรวงก าหนดสัตว์ควบคุมและ
ระยะเวลาการฉีดวัคซีน พ.ศ. 2560 

3. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
3.1 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 

 
 

พิษสุนัขบ้าให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น สัตวแพทย์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และราชการส่วนท้องถิ่น 
ที่ เกี่ยวข้องด าเนินการหลายประการ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น จึงมีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด 
ในการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่ ง เป็น
โรคติดต่อ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่ออีกด้วย 

 
      ให้สุนัขหรือสัตว์อ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวงเป็นสัตว์
ควบคุมตามมาตรา 4 

ให้แมวเป็นสัตว์ควบคุมตามมาตรา 4 

เจ้าของสุนัขต้องจัดการให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีน                
ครั้งแรก เมื่ออายุ 2 – 4 เดือน และครั้งต่อไปตามที่ก าหนด
ในใบรับรองการฉีดวัคซีน (มาตรา 5) 
     - กรณีที่สัตวแพทย์หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือ
จากสัตวแพทย์ เป็นผู้ฉีดวัคซีน เจ้าของสัตว์ต้องเสีย
ค่าธรรมเนียม ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า 
พ.ศ. 2535  
ส าหรับอัตราค่าธรรมเนียม มีดังนี้  
     - การฉีดวัคซีน ตัวละ 17 บาท  
     - เครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ตามมาตรา 6 หรือมาตรา 
7 อันละ 2 บาท  
     - ใบรับรองการฉีดวัคซีนตามมาตรา 6 หรือมาตรา 7 
ฉบับละ 1 บาท 

เมื่อสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ต้องติดเครื่องหมาย
ประจ าตัวสัตว์ที่ตัวสัตว์ให้เห็นชัดเจน (มาตรา 6) 

- กรณีที่ เจ้าของสุนัขแจ้งให้สัตวแพทย์หรือผู้ได้รับ
มอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ไปท าการฉีดวัคซีน
ให้แก่สุนัข ณ สถานที่ของเจ้าของสุนัข เจ้าของต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายตามประกาศก าหนด 
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3.2 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนดเขต

ท้องที่ท าการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
ให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่ เสียค่าธรรมเนียม  
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

 

 
 
 
3.3  ค าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 128/2562 ลงวันที่ 

11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เรื่องมอบอ านาจให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดออกประกาศตามมาตรา 17 
แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 
แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ 

3.4 ค าสั่ งกรมปศุ สั ตว์  ที่  129/2562  
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เรื่องมอบ
อ านาจให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออก
ประกาศตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ
โ รค พิษสุ นั ขบ้ า  พ .ศ .  2535 แทนอธิบดี 
กรมปศุสัตว์ 

4. การจับสัตว์ 
4.1 พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ให้เขตท้องที่ทุกจังหวัดและเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร
เป็นเขตท้องที่ท าการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่
สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมตามอัตราตามที่
กฎหมายก าหนด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 
มิถุนายน 2562 โดยยกเลิกประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ก าหนด
เขตท้องที่ท าการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์
ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรม
ปศุสัตว์  ในการออกประกาศตามมาตรา 17 แห่ง
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 และเมื่อผู้รับ
มอบอ านาจด าเนินการแล้ว ให้แจ้งกรมปศุสัตว์ทราบด้วย 

ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในการออกประกาศตามมาตรา 17 แห่ง 
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 และเมื่อผู้รับมอบ
อ านาจด าเนินการแล้วให้แจ้งกรมปศุสัตว์ทราบด้วย 

 

 
 
 
ในที่สาธารณะ ถ้าปรากฏว่าสัตว์สุนัขหรือแมวใด               

ไม่มีเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ตามมาตรา 6 หรือมาตรา 7 
หรือมีแต่เป็นเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ปลอม ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจจับสัตว์ควบคุมนั้น
เพ่ือกักขั ง ถ้ าไม่มี เจ้ าของมาขอรับคืนภายในห้ าวัน                     
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ
ท าลายสัตว์ควบคุมนั้นได้ตามมาตรา 9 
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4 .2  พระราชบั ญญั ติ โ รคระบาดสั ตว์  
พ.ศ. 2558 

4 .3  พระราชบั ญญั ติ การสาธารณสุ ข  
พ.ศ. 2535                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. การขึ้นทะเบียนสุนัขและการเฝ้าระวัง 
การเคลื่อนย้ายสุนัขเข้าออกในพื้นที่ 

5.1 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
มาตรา 20 

 

ให้สัตวแพทย์มีอ านาจเข้าไปในบ้าน โรงเรือน หรือ
สถานที่ เพ่ือสอบถาม ฉีดวัคซีน น าหัวสัตว์ที่ตายแล้ว                    
หรือ มีเหตุสงสัยว่าตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าไปตรวจชันสูตร 
และหรือสั่งให้เจ้าของสัตว์ท าลายซากสัตว์ที่ตายด้วยโรคพิษ
สุนัขบ้าด้วย วิธีฝังหรือวิธีอ่ืนใด ตามมาตรา 10 

สัตว์แพทย์มีอ านาจเรียกตรวจยานพาหนะหรือเข้าไปใน
อาคารหรือสถานที่อ่ืนใดเพ่ือตรวจโรค ตามมาตรา 40 

ท้องถิ่นสามารถก าหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของ
พ้ืนที่เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์อาจก าหนด
เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภท 
โดยเด็ดขาดหรือ ไม่เกินจ านวนที่ก าหนด ตามมาตรา 29 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์โดยไม่ปรากฏเจ้าของในที่
สาธารณะอันเป็นการฝุาฝืนมาตรา 29 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
มีอ านาจกักสัตว์อย่างน้อย 30 วัน เพ่ือรอผู้มารับ หากไม่มี 
ผู้มารับเจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถขายทอดตลาดหรือ
ท าลายได้ตามสมควร ตามมาตรา 30 
     ในกรณีที่สัตวแพทย์ เห็นว่า โรคระบาดที่ตรวจพบ               
ในท้องที่ที่รับผิดชอบจะระบาดออกไป หรือท้องที่ อ่ืน                      
ที่ติดต่อกับท้องที่นั้นจะระบาดเข้ามา และท้องที่ที่
รับผิดชอบนั้น ยังไม่มีการประกาศให้เป็นเขตโรคระบาด 
หรือเขตเฝูาระวังโรคระบาดตามมาตรา 21 ให้สัตวแพทย์มี
อ านาจประกาศก าหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวในท้องที่ที่
รับผิดชอบมีรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร จากที่ที่ตรวจพบ 
โรคระบาดนั้น และให้ระบุชนิดของสัตว์และโรคระบาด 
รวมทั้งสัตว์และซากสัตว์ที่ห้ามเคลื่อนย้ายไว้ในประกาศด้วย 
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5.2 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
มาตรา 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. การจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
พระราชบัญญัติปูองกันการทารุณกรรมและ

การจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
 

ประกาศตามวรรคหนึ่ ง  ให้ ใ ช้ บั งคั บ ได้  30  วั น  
นับแต่วันประกาศและให้ปิดไว้ ณ ส านักงานเขต ที่ว่าการ
อ าเภอ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ส านักงาน
เทศบาล ที่ท าการก านัน ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน และที่ชุมชน
ภายในท้องที่นั้น 

ท้องถิ่นสามารถก าหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด
ของพ้ืนที่ เป็นเขตควบคุมการเลี้ ยงหรือปล่อยสัตว์  
อาจก าหนดเป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือ
บางประเภท โดยเด็ดขาดหรือไม่เกินจ านวนที่ก าหนด 
     เนื่องจากในการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวจะเป็นวิธีการ
ที่ก าหนดจ านวนสุนัขท่ีดีที่สุด เพราะสามารถด าเนินการ
เฝูาระวังการเคลื่อนย้ายสุนัขเข้าออกในพ้ืนที่ได้ โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

 (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
เกี่ยวกับการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ที่มีการบรรจุเรื่อง 
 การขึ้น/จดทะเบียนสุนัข 

(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง หรือประกาศ เรื่องวิธีและขั้นตอนขึ้น/จดทะเบียน  
โดยอาศัยอ านาจตามข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการเลี้ยง 
หรือการปล่อยสัตว์   

 
 

นิยาม  
     “การจัดสวัสดิภาพสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงหรือ
การดูแลให้สัตว์มีความเป็นอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มี
สุขภาพอนามัยที่ดี มีที่อยู่ อาหาร และน้ าอย่างเพียงพอ 
     “เจ้าของสัตว์” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ และ
ให้หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์หรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้ดูแล ไม่ว่าจะได้รับมอบหมายจากเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าของกรรมสิทธิ์
ให้ดูแลด้วย 
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7. การขึ้นทะเบียนสถานสงเคราะห์สัตว์ 
พระราชบัญญัติปูองกันการทารุณกรรมและ

การจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
 

     “สถานสงเคราะห์สัตว์” หมายความว่า สถานที่ส าหรับใช้
เลี้ยงสัตว์ หรือสถานที่ส าหรับใช้ในการให้ความช่วยเหลือ
หรืออภิบาลสัตว์ที่ถูกทอดทิง้ สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ หรือสัตว์
ที่ถูกกระท าการทารุณกรรม 

 

ผู้ซึ่งจัดตั้ งสถานสงเคราะห์สัตว์ที่ด าเนินกิจกรรม 
ในลักษณะที่ ไม่มีวัตถุประสงค์ ในทางการเมือง หรือ 
ไม่แสวงหาก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน มีสิทธิขอขึ้น
ทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์สั ตว์ต่ อนายทะเบียน                           
(ผู้ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์แต่งตั้ง ตามประกาศกรมปศุสัตว์ 
เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติปูองกันการ
ทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 ได้แก่ 
ปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร) ส าหรับ
หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขการขอขึ้ นทะเบียน 
เป็นไปตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่ อนไขในการขึ้นทะเบียนองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
และสถานสงเคราะห์สัตว์ตามพระราชบัญญัติปูองกัน 
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์  พ.ศ. 2557  
ตามมาตรา 14  และตามมาตรา 15 ผู้ ซึ่ งจั ดตั้ ง 
สถานสงเคราะห์สัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 14 แล้ว 
อาจได้รับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ ดังนี้ 

(1) ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันการทารุณกรรมหรือ
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
     (2) การควบคุมปริมาณสัตว์และการปูองกันโรค
ระบาดสัตว์ภายในสถานสงเคราะห์สัตว์ 

( 3 )  ก า ร อ่ื น ใ ด ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ปู อ ง กั น 
การทารุณกรรมหรือการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
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8. การจัดสวัสดิภาพสัตว์ 

8.1 พระราชบัญญัติปูองกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง 
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ค่าใช้จ่าย 
9.1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วย

ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 

 

     การจัดสวัสดิภาพสัตว์ด าเนินการ ดังนี้ 
     1. ให้เจ้าของสัตว์ต้องด าเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์
ให้แก่สัตว์ของตนให้เหมาะสมตามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เรื่อง การจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2561  
(มาตรา 22) 
     2. ห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ปล่อย ละทิ้ง หรือกระท าการ
ใด ๆ ให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอัน
สมควร (มาตรา 23) 

3. การขนส่งสัตว์ หรือการน าสัตว์ไปใช้งานหรือใช้ในการ
แสดง เจ้าของสัตว์หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
ให้เหมาะสม ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง 
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2561  (มาตรา 24) 

สัตว์ที่มี เจ้าของหรือผู้ครอบครองให้ เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองต้องด าเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้แก่สัตว์
ของตนให้ เหมาะสม ประกอบด้วย อาหารและน้ า  
สภาพแวดล้อมที่ เหมาะสม มีสุขภาพอนามัยที่ดีการ
ควบคุมปูองกันโรคและการรักษาเมื่อสัตว์ปุวยหรือบาดเจ็บ 
ไม่ให้สัตว์เกิดความเครียดหวาดกลัว เจ็บปวดหรือทุกข์
ทรมาน และสัตว์ได้มีการแสดงออก ซึ่งพฤติกรรมตาม
ธรรมชาติที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและพลานามัยของ
สัตว์ (ข้อ 4)   

 
 

(1) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล อาจ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

(2) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท า
ท ะ เ บี ย น สั ต ว์ ใ ห้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ต า ม แ บ บ ที่ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 

(3) การก่อสร้างสถานสงเคราะห์ให้เป็นไปตามแบบ
รูปรายการก่อสร้างที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
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9.2 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ลักษณะและ
รายละเอียดของรายการอัตราขั้นสูง –  
ขั้นต่ าของค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการใน
สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2559 

10. การขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

มาตรา 30 
 

(4) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลอาจร้องขอให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์
แทนได้ 

(5) เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการกักสัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์ได้ 
เช่น ค่าก่อสร้างสถานสงเคราะห์ ค่าอาหาร ค่าท าหมัน  
ค่าเวชกรรม ค่าตรวจวินิจฉัย และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ จ าเป็น
หรือเก่ียวเนื่องกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์  

(6) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถอุดหนุนเงินให้
เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่ของตนได้
เมื่อได้รับการร้องขอจากเทศบาลหรือองค์การบริหาร
ส่วนต าบล   

ก าหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการ ได้แก่
ค่าที่ พักสัตว์ป่วย ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการ                   
สัตวแพทย์และทางพยาธิวิทยาลักษณะ ค่าตรวจวินิจฉัยและ
รักษาทางรังสีวิทยา ค่าเวชกรรมป้องกัน และค่าท าหมัน  

 
 

กรณีที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทาง
สาธารณะอันเป็นการฝุาฝืนมาตรา 29 โดยไม่ปรากฏ
เจ้าของให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์เป็นเวลา
อย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้นก าหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมา
แสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพ่ือรับสัตว์คืนสัตว์นั้น  
ตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ถ้าการ                       
กักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืน 
หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ก่อนก าหนดเวลาดังกล่าว
ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาด เม่ือหัก
ค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดู
สัตว์แล้ว ให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์             
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11. สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตราย 
11.1  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 .2  ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข              
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ 2558 

 

กรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ และ
เจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายในก าหนดเวลา                     
(30 วัน) เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับ                  
การเลี้ ยงดูสัตว์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 
ตามจ านวนที่ได้จ่ายจริง      

กรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์เป็นโรคติดต่อ            
ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 

 

 

ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้ 
     “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่
ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา 
31 แห่ง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

ข้อ 2 ผู้ด าเนินกิจการในสถานประกอบกิจการ
ประเภทที่ราชการส่วนท้องถิ่นได้ออกข้อก าหนดของ
ท้องถิ่นก าหนดให้เป็นกิจการที่ต้องควบคุมและมีผลใช้
บังคับในท้องถิ่นนั้นแล้ว ต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงนี้ 

สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่า
ด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
มีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่ายเป็น
โรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 
จ ะ ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย ก า ร นั้ น  
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ข้อ 3) 
1. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 
2. การเพาะพันธุ์เลี้ยงและการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
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12. การป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ 
    พระราชบัญญัติปูองกันการทารุณกรรมและ 

      การจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 

3. การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจ
อ่ืนใดอันมีลักษณะท านองเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้า
ชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมี 
การเรียกเก็บ ค่าดูหรือค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อม
ก็ตาม 

 
 

ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว์
โดยไม่มีเหตุอันสมควร (มาตรา 20) และ การกระท าที่
ไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ มีดังนี้ (มาตรา 21) 

1. การฆ่าสัตว์เพ่ือใช้เป็นอาหาร ทั้งนี้ เฉพาะสัตว์เลี้ยง
เพ่ือใช้เป็นอาหาร 

2. การฆ่าสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการ
ฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ 

3. การฆ่าสัตว์เพ่ือควบคุมโรคระบาดตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
     4. การฆ่าสัตว์ในกรณีที่สัตวแพทย์เห็นว่าสัตว์ปุวย 
พิการ หรือบาดเจ็บและไม่สามารถเยียวยาหรือรักษาให้
มีชีวิตอยู่รอดได้โดยปราศจากความทุกข์ทรมาน 

5. การฆ่าสัตว์ตามพิธีกรรมหรือความเชื่อทางศาสนา 
6. การฆ่าสัตว์ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือปูองกัน

อันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์อ่ืน หรือ
ปูองกนัความเสียหายที่จะเกิดแก่ทรัพย์สิน 

7. การกระท าใด ๆ ต่อร่างกายสัตว์ ซึ่งเข้าลักษณะ
ของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ โดยผู้ประกอบ
วิชาชีพสัตวแพทย์หรือผู้ซึ่งได้รับยกเว้นให้กระท าได้โดย
ไม่ต้องขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพการสัตวแพทย์จากสัตวแพทยสภาตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
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13. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
 
 
 

14. ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
คดีหมายเลขด าท่ี อ. 628/2554 
คดีหมายเลขแดงที่ อ.764/2556 

 
 

8. การตัด หู หาง ขน เขา หรืองา โดยมีเหตุอันสมควร
และไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์หรือการด ารงชีวิตของสัตว์ 

9. การจัดให้มีการต่อสู้ของสัตว์ตามประเพณี
ท้องถิ่น 

10 .  กา รกระท า อ่ื น ใดที่ มี กฎหมายก าหนด 
ให้สามารถกระท าได้เป็นการเฉพาะ 

11. การกระท าอ่ืนใดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 

โครงการของรัฐที่มีผกระทบอย่างกว้างขวางต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย วิถีชีวิต หรือส่วน
ได้เสียเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น ต้องปฏิบัติตามข้อ 4 โดย
มีวิธีการรับฟงัความคิดเห็นของประชาชนตามข้อ 9 

 

 

กรณีกรุ ง เทพมหานครออกข้อบัญญัติท้องถิ่น                 
เพ่ือควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในที่สาธารณะ 
ก าหนดนิยาม ค าว่า “เจ้าของสุนัข” หมายความรวมถึง 
ผู้ครอบครองสุนัขหรือผู้ให้อาหารสุนัขเป็นประจ าด้วย 
เป็นการให้ค านิยามความหมายของค าว่า “เจ้าของ
สุนัข” ที่มีผลท าให้ประชาชนที่เพียงแต่ให้อาหารแก่
สุ นั ข จ รจั ด เ ป็ นปร ะจ า ด้ ว ยคว าม เ มตตาต้ อ งมี
ภาระหน้าที่ ในการพาสุนัขจรจัดไปฝัง ไมโครชิป                
และจดทะเบียนสุนัข มิเช่นนั้นอาจท าให้บุคคลนั้น
กระท าผิดกฎหมาย ทั้งที่หน้าที่ในการจัดการ ควบคุม 
ดูแลสุนัขจรจัด เป็นหน้าที่ ของกรุ ง เทพมหานคร  
กลับผลักภาระดังกล่าวมาให้กับประชาชน การให้ 
บทนิยามของค าว่า “เจ้าของสุนัข” ที่ให้หมายความ
รวมถึง  ผู้ ให้อาหารสุนัข เป็นประจ าด้วย จึ ง เป็น
ข้ อบั ญญั ติ ที่ ส ร้ า ง ขั้ น ตอน  โ ดย ไม่ จ า เ ป็ นห รื อ 
ส ร้ า ง ภ า ร ะ ใ ห้ เ กิ ด กั บ ป ร ะ ช า ช น เ กิ น ส ม ค ว ร 
และไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
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15.  บั น ทึ ก ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
กฤษฎีกาเรื่องเสร็จที่ 421/2562 เรื่อง หน้าที่
และอ านาจในการจัดการปัญหาสุนัขจรจัดของ
กรมปศุสัตว์และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรณีเทศบาลต าบลเขาน้อย 

กรณีการจัดการปัญหาสุนัขจรจัดที่อาศัยอยู่ใน
ที่ดินของเอกชน เห็นว่า มาตรา 10 และมาตรา 14 
แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 ก าหนดให้ 
สัตวแพทย์มีอ านาจเข้าไปในบ้าน โรงเรือน หรือสถานที่ 
อันเป็นที่ดินของเอกชน เพ่ือด าเนินการต่าง ๆ ตามที่
กฎหมายก าหนดกับสุนัขจรจัดได้ ทั้งนี้ เพ่ือปูองกันมิให้    
มีการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า หรือได้รับแจ้ง 
หรือมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าสุนัขนั้นมีอาการของ 
โรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
โรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 ก าหนดค านิยามค าว่า 
“สัตวแพทย์”  หมายความว่า สัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์
หรือของราชการส่วนท้องถิ่น ดังนั้น สัตวแพทย์ของ   
กรมปศุสัตว์ และขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น 
ต่างมีหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการตามมาตรา 10 
และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งหาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบุคลากรในต าแหน่ง 
สัตวแพทย์ก็สามารถเข้าไปด าเนินการกับสุนัขจรจัด 
ในที่ดินของเอกชนได้  

แต่หากไม่มีบุคลากรในต าแหน่ งสัตวแพทย์ 
จึงไม่มีอ านาจตามบทบัญญัติดังกล่าวในการเข้าไปใน
ที่ดินของเอกชนเพ่ือจัดการปัญหา หน้าที่นั้น จึงเป็น
ภาระของสัตวแพทย์ของกรมปศุสัตว์ที่จะต้องด าเนินการ 
ตามหน้าท่ีและอ านาจของตนต่อไป  เมื่อเทศบาลต าบล            
เ ข า น้ อ ย แ จ้ ง ไ ป ยั ง ส า นั ก ง า น ป ศุ สั ต ว์ จั ง ห วั ด
ประจวบคีรีขันธ์เพ่ือขอให้จัดส่งสัตวแพทย์ไปร่วมกับ
เทศบาลต าบลเขาน้อย  เพ่ือเข้าไปจัดการปัญหาสุนัขจร
จัดในที่ดินเอกชน จึงเป็นหน้าที่โดยตรงของส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่จะต้องร่วมมือกับ
เทศบาลต าบลเขาน้อย เพ่ือแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรให้
ลุล่วงไปโดยเร็ว 
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-ตัวอย่าง- 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาล...... 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 

พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

*ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 
 

เหตุผล 
  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวให้เหมาะสมกับสภาพการของพ้ืนที่ในชุมชน   
จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสุนัข และแมวเพ่ือประโยชน์ในการรักษา  
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า                         
หรือโรคระบาดที่เกิดจากสุนัข และแมว สมควรก าหนดเขตควบคุมการ เลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว                          
จึงตราเทศบัญญัตินี ้

 
 
 

หมายเหตุ : 1. ให้มี (กรณีออกใหม่ : ไม่มีข้อ 3) 
       2. ให้ปรับปรุง โดยให้เพิ่มเติมข้อ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

( ร่าง ) 
เทศบัญญัติเทศบาล…………………….. 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 
พ.ศ. …. 

   

  
  โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ (2) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2510  ประกอบมาตรา ๒๙ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เทศบาล.......... โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาล.......... และ
ผู้ว่าราชการจังหวัด................... จึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาล…..……. เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ….” 
  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาล.......... ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ 
ส านักงานเทศบาล.......... แล้วเจ็ดวัน  
  ข้อ 3 ในกรณีที่มีเทศบัญญัติอ่ืนที่ขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัติฉบับนี้ ให้ใช้เทศบัญญัติฉบับนี้
แทน  
  ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
  “การเลี้ยงสุนัข และแมว” หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัข และแมว ให้
เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในสถานที่เลี้ยงสัตว์  
  “การปล่อยสุนัข และแมว” หมายความว่า การเลี้ยงสุนัข และแมวในลักษณะที่มีการปล่อย
ให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสุนัข และแมว 
  “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืน
ที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแนวอาณาเขตที่ดิน ซึ่งใช้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ที่มี
พ้ืนที่ติดกันเป็นพ้ืนที่เดียว 
  “เจ้าของสุนัข และแมว” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองสุนัข และแมวทั้งนี้
ให้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสุนัข และแมวด้วย 
  “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล.......... 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี.......... 
  ข้อ 5 ให้นายกเทศมนตรี........... เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 
 



  
 

 

  ข้อ 6 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข และแมว ให้พ้ืนที่ใน เขตอ านาจของ
เทศบาล.....................................ดังต่อไปนี้ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว  
  6.๑ ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวโดยเด็ดขาด ดังนี้ 
   6.1.1 …………..(ระบุขอบเขตของพ้ืนที่)................ 
   6.1.2 ……….ฯลฯ 
  6.๒ ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวเกินจ านวนที่ก าหนด  
   6.2.1 …..(ระบุขอบเขตของพ้ืนท่ี)...... เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขเกิน 
จ านวน ............ ตัว ต่อ......(ระบุจ านวนครัวเรือน,จ านวนต่อครัวเรือน,จ านวนขนาดของพ้ืนที่)........ 
   6.2.2 ...(ระบุขอบเขตของพ้ืนที่)... เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยแมวเกิน 
จ านวน ............ ตัว ต่อ.........(ระบุจ านวนครัวเรือน,จ านวนต่อครัวเรือน,จ านวนขนาดของพ้ืนที่)........ 
  กรณีท่ีต้องการเลี้ยงเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  6.๓ การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวต้องด าเนินการ ดังนี้ 
   6.3.1 การข้ึนทะเบียนสุนัข และแมว 
    (1) ให้เจ้าของสุนัข และแมวด าเนินการขึ้นทะเบียนสุนัข และแมวทุกตัว                   
ที่อยู่ในครอบครองต่อเทศบาล.......... และรับบัตรประจ าตัวสุนัข และแมว หรือสัญลักษณ์ หรือวิธีการอ่ืนใด 
ตามแบบท่ีเทศบาล.................. ก าหนด 
    (2)  หากเจ้าของสุนัข และแมวต้องการมอบสุนัข และแมว หรือ
เปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอ่ืน ต้องแจ้งต่อเทศบาล................. ภายใน .............. วัน นับแต่
วันที่มอบสุนัข และแมว หรือมีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ เพ่ือด าเนินการแก้ไขบัตรประจ าตัวสุนัข 
และแมว หรือสัญลักษณ์ หรือวิธีการก าหนดระบุตัวตนของสุนัข และแมวอื่นใด 
    (3) ในกรณีที่มีสุนัข และแมวเกิดใหม่ ให้เจ้าของสุนัข และแมวด าเนินการ
ขึ้นทะเบียนภายใน ..... วัน และต้องจัดการให้สุนัข และแมวนั้นได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า  
    (4) กรณีที่เจ้าของน าสุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครองย้ายออกนอกเขต
เทศบาล..............โดยถาวร หรือสุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครองตาย เจ้าของสุนัข และแมว ต้องด าเนินการ
แจ้งให้เทศบาล..........ทราบภายใน ..... วัน นับแต่มีการย้ายสุนัข และแมว ออกนอกเขตเทศบาลโดยถาวร                 
หรือวันที่สุนัข และแมวตาย 
   6.๓.๒ 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 และแจ้งต่อเทศบาล................. ภายใน                         
ยี่สิบสี่ชั่วโมง เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมโรค  
    (๓) ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ตามประกาศ                    
เขตก าหนดโรคระบาดชั่วคราว ให้เจ้าของสุนัข และแมวท าการควบคุมสุนัข และแมวไว้ ณ สถานที่เลี้ยง 
จนกว่าจะสิ้นระยะเวลาตามประกาศ 
  6.3.๓ การควบคุมด้านสุขลักษณะ 
   (1) เจ้าของสุนัข และแมวต้องจัดสถานที่เลี้ยงสุนัข และแมวให้เหมาะสมและดูแล
สถานที่เลี้ยงให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
   (2) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องควบคุมดูแลสุนัข และแมว มิให้ก่อเหตุเดือดร้อน
ร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
  6.3.๔ การควบคุมเม่ือน าสุนัข และแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์   
   (1) เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วย 
การสาธารณสุข ให้เจ้าของสุนัข และแมวพกบัตร หรือติดเครื่องหมายประจ าตัวสุนัข และแมว และต้องมีการ
ควบคุมดูแลมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น 
   (2) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิดจากสุนัขและแมว 
ในสถานที่หรือทางสาธารณะ หรือสถานที่อ่ืนใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที 
  ข้อ 7 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      ประกาศ ณ วันที่………………........... 
                   (ลงชื่อ) ……….……………………… 

                 (…………………….….......) 
             นายกเทศมนตรี………......…………. 

 
เห็นชอบ 
(ลงชื่อ) ………………………………… 
 (…......………………………) 
ผู้ว่าราชการจังหวัด……………….. 

 
 



  
 

 

 
-ตัวอย่าง- 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล...... 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 

พ.ศ. .... 

   
  
หลักการ 

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 

 
เหตุผล 

  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวให้เหมาะสมกับสภาพการของพ้ืนที่ในชุมชน   
จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสุนัข และแมวเพ่ือประโยชน์ในการรักษา สภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือ
โรคระบาดที่เกิดจากสุนัข และแมว สมควรก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว จึงตรา
ข้อบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
( ร่าง ) 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล…………………….. 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 

พ.ศ. …. 
   

  
  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 องค์การ
บริหารส่วนต าบล.................................... โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล...................... 
และนายอ าเภอ.......................................... จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล.......... เร่ือง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ….” 
  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล.................... ตั้งแต่เมื่อได้
ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล.................. แล้วเจ็ดวัน  
  ข้อ 3 ในกรณีที่มีข้อบัญญัติอ่ืนที่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติฉบับนี้ ให้ใช้ข้อบัญญัติฉบับนี้แทน 
  ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้ 
  “การเลี้ยงสุนัข และแมว” หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัข และแมว                     
ให้เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในสถานที่เลี้ยงสัตว์   
  “การปล่อยสุนัข และแมว” หมายความว่า การเลี้ยงสุนัข และแมวในลักษณะที่มีการปล่อย  
ให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสุนัข และแมว 
  “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืน                    
ที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแนวอาณาเขตที่ดินซึ่งใช้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ที่มี
พ้ืนที่ติดกันเป็นพ้ืนที่เดียว 
  “เจ้าของสุนัข และแมว” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองสุนัข และแมว 
ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสุนัข และแมวด้วย 
  “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบล.......... 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบล.......... 
  ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล........... เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 



  
 

 

 
  ข้อ 6 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข และแมว ให้พ้ืนที่ในเขตขององค์การ
บริหารส่วนต าบล.........................................ดังต่อไปน้ี เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 
  6.๑ ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวโดยเด็ดขาด  
   6.1.1 …(ระบุขอบเขตของพ้ืนที่)... 
   6.1.2 ……….ฯลฯ 
  6.๒ ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวเกินจ านวนที่ก าหนด  
   6.2.1 ……….(ระบุขอบเขตของพ้ืนที่)..................... เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อย
สุนัขเกินจ านวน .......... ตัว ต่อ...........(ระบุจ านวนครัวเรือน,จ านวนต่อครัวเรือน,จ านวนต่อขนาดของพ้ืนที่)... 
   6.2.2 ..........(ระบุขอบเขตของพ้ืนที่)... เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยแมวเกิน
จ านวน................ตัว ต่อ.......(ระบุจ านวนครัวเรือน,จ านวนต่อครัวเรือน,จ านวนขนาดของพ้ืนที่)........ 
  กรณีท่ีต้องการเลี้ยงเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  6.๓ การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวต้องด าเนินการ ดังนี้ 
   6.3.1 การข้ึนทะเบียนสุนัข และแมว 
    (1) ให้เจ้าของสุนัข และแมวด าเนินการขึ้นทะเบียนสุนัข และแมวทุกตัว                  
ที่อยู่ในครอบครองต่อองค์การบริหารส่วนต าบล.......... และรับบัตรประจ าตัวสุนัข และแมวหรือสัญลักษณ์                  
หรือวิธีการก าหนดระบุตัวตนของสุนัขและแมวอื่นใด ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล.......... ก าหนด 
    (2)  หากเจ้าของสุนัข และแมวต้องการมอบสุนัข และแมว หรือ
เปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอ่ืน ต้องแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนต าบล......................  
ภายใน... . . .. . . . . .. . . . .. . . วัน นับแต่วันที่มอบสุนัขและแมวหรือมีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ                            
เพ่ือด าเนินการแก้ไขบัตรประจ าตัวสุนัข และแมว หรือสัญลักษณ์ หรือวิธีการก าหนดระบุตัวตนของสุนัขและ
แมวอื่นใด 
    (3) ในกรณีที่มีสุนัข และแมวเกิดใหม่ ให้เจ้าของสุนัข และแมวด าเนินการ
ขึ้นทะเบียนภายใน ..... วัน และต้องจัดการให้สุนัข และแมวนั้นได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า  
    (4) กรณีที่เจ้าของน าสุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครองย้ายออกนอกเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล.......... โดยถาวร หรือสุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครองตาย เจ้าของสุนัข และแมว             
ต้องด าเนินการแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบล...................... ทราบภายใน ............. วัน นับแต่มีการย้าย
สุนัข และแมว ออกนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโดยถาวร หรือวันที่สุนัขและแมวตาย 
   6.๓.๒ การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
    (๑) เจ้าของสุนัข และแมว ต้องจัดการให้สุนัข และแมวทุกตัวได้รับการ                     
ฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบ าบัดโรคสัตว์  



 
 

 

 
 
โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกต้องด าเนินการเมื่อสุนัข และแมวนั้นมีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือน                    
และต้องจัดการให้ได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไป ตามระยะเวลาที่ก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 
    (๒) หากเจ้าของสุนัข และแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัข และแมว                 
ในครอบครองมอีาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้กักสุนัข และแมวไว้ และแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนต าบล.......... 
ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมโรค  
    (๓) ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ตามประกาศเขต
ก าหนดโรคระบาดชั่วคราว ให้เจ้าของสุนัข และแมวท าการควบคุมสุนัข และแมวไว้ ณ สถานที่เลี้ยงสัตว์ 
จนกว่าจะสิ้นระยะเวลาตามประกาศ 
   6.3.๓ การควบคุมด้านสุขลักษณะ   
    (1) เจ้าของสุนัข และแมวต้องจัดสถานที่เลี้ยงสุนัข และแมวให้เหมาะสม
และดูแลสถานที่เลี้ยงให้สะอาดถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 
    (2) เจ้าของสุนัข และแมวต้องควบคุมดูแลสุนัข และแมว มิให้ก่อเหตุ
เดือดร้อนร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
   6.3.๔ การควบคุมเม่ือน าสุนัข และแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์   
    (1) เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข ให้เจ้าของสุนัข และแมวพกบัตร หรือติดเครื่องหมายประจ าตัวสุนัข และแมว และต้องมีการ
ควบคุมดูแลมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น 
    (2) เจ้าของสุนัขและแมวต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิดจากสุนัข 
และแมว ในสถานที่หรือทางสาธารณะ หรือสถานที่อ่ืนใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที 
  ข้อ 7 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

    
    ประกาศ ณ วันที่………………....... 

      (ลงชื่อ) ……….………………………   
                   (…………………….….......) 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบล………......……… 
เห็นชอบ 
(ลงชื่อ) ………………………………… 
 (…......………………………) 
นายอ าเภอ.............……………….. 
 



  
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

 
 
 
 

 ตัวอย่างการขึ้นทะเบียนสัตว ์
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มการข้ึนทะเบียนสัตว์ 
ในสถานสงเคราะหส์ัตว์ 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

  
 
 
 
 
 

แบบรูปรายการก่อสร้าง 
และค่าก่อสร้างสถานสงเคราะห์สตัว์ 





















ตัวอย่างแบบอาคารศูนย์พักพิงสุนัข 1 (อปท.สามารถน าไปปรับใช้โดยค านึงถึง สภาพพื้นท่ี จ านวนสุนัข งบประมาณ)  

 
 



 

 

 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



ตัวอย่างแบบอาคารศูนย์พักพิงสุนัข 2 (อปท.สามารถน าไปปรับใช้โดยค านึงถึง สภาพพื้นท่ี จ านวนสุนัข งบประมาณ)  

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



ตัวอย่างแบบอาคารศูนย์พักพิงสุนัข 3 (อปท.สามารถน าไปปรับใช้โดยค านึงถึง สภาพพื้นท่ี จ านวนสุนัข งบประมาณ)  







                                                                                                                                                                                                                                         



    























 
 

 

บรรณานุกรม 

กรมปศุสัตว์.  แผนยุทธศาสตร์การด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  
 ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
   วรขัตติยราชนารี  ปี 2560 – ปี 2563.   

ส านักกรรมาธิการ 2 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ.  
 รายงานของคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยราชการส่วนท้องถิ่น.  กรุงเทพฯ : ส านักการพิมพ์ 
 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ. 

ส านักกรรมาธิการ 2 ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ. 
 รายงาน เรื่อง การขึ้นทะเบียนสถานสงเคราะห์สัตว์ ของคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณา
การปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.  กรุงเทพฯ: ส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ.     

พัชนี ศรีงาม. อาหารและการใหอ้าหารสุนัข.[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก:http://vet.kku.ac.th/physio/DOG%20PDF/ 
 6 อาหารและการให้อาหารสุนัข.pdf.  (วันที่ค้นข้อมูล: 13 กุมภาพันธ์ 2562). 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 

พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติม  

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม  

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพ่ิมเติม  

กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม  

พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 
 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ 
ตอนพิเศษ ๑๖๕ ง ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘. 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 

http://vet.kku.ac.th/physio/DOG%20PDF/%096%20อาหารและการให้อาหารสุนัข.pdf
http://vet.kku.ac.th/physio/DOG%20PDF/%096%20อาหารและการให้อาหารสุนัข.pdf


 
 

 

ที่ปรึกษา 

1. นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
2. นายสันติธร  ยิ้มละมัย   รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
3. นายทวี  เสริมภักดีกุล  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
4. นายขจร  ศรีชวโนทัย  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
5. นายธนา  ยันตรโกวิท  ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
6. นางวิภา  ธูสรานนท ์  ผู้อ านวยการส านักบริหารการคลังท้องถิ่น 
7. นายสัญจิต  พวงนาค  ผู้อ านวยการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น                                                   
 

คณะผู้จัดท า 

1. นายกิตติพงษ์  เกิดฤทธิ์   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขท้องถิ่น (บรรณาธิการ) 
2. น.ส.พจน์ภัทรา ภุชงคกุล  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
3. นางสาวสุจิตรา   ดาวเรือง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
4. นางบุณฑริก  หิรัญบูรณะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
5. นางสาวภัชร์จิรัสม์ ธัชเมฆรัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
6. นางสาวสาวิตรี คล้ายจินดา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
7. นายนันทวุฒิ  ปิริยะ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
8. ว่าที่ ร.ต.จักรพงษ์ สุขใส   พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
9. นางสาวสุพรรณิภา เยื่อใย   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล 
10. นางสาวปวันรัตน์ เกื้อกูล   พนักงานบันทึกข้อมูล 



 


