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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลมิอ 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 



สารบัญ 
เรื่อง            หน้า 
๑. บันทึกหลักการและเหตุผล   ๑ 
๒. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ   ๒ 
 เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ภาคผนวก 
แบบคําขอขึ้นทะเบียนสุนัข – แมว 
แบบบัตรประจำตัวสุนัข – แมว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   

 

หลักการ 

  ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 

 

เหตุผล 

  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวให้เหมาะสมกับสภาพการของพื้นที่ในชุมชน   
จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสุนัขและแมว เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะ
ความเป็นอยู ่ที ่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้า              
หรือโรคระบาดที ่เก ิดจากสุนัขและแมว สมควรกำหนดเขตควบคุมการเลี ้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว               
จึงตราข้อบัญญัตินี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   

  โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตันหยงลิมอ และนายอำเภอระแงะ จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

  ข ้อ ๑ ข ้อบ ัญญ ัต ิน ี ้ เร ียกว ่า “ข ้อบ ัญญ ัต ิองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลต ันหยงล ิมอ                              
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๔” 

  ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี ้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ ตั้งแต่วันที่
ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอแล้วสามสิบวัน 

 ข้อ ๓ ข้อบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับแก่ 

 ๑. การเลี้ยงและปล่อยสัตว์ของทางราชการ 

 ๒. การเลี้ยงสัตว์ของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 

  “การเลี ้ยงสุนัขและแมว” หมายความว่า กรรมวิธ ีหรือวิธ ีการที ่จะดูแลสุนัขและแมว                     
ให้เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในสถานที่เลี้ยงสัตว์หรือสถานที่อื่นใด รวมถึงการมีไว้ในครอบครองและดูแล        
เอาใจใส่บำรุงรักษาตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 

  “การปล่อยสุนัขและแมว” หมายความว่า การเลี้ยงสุนัขและแมวในลักษณะที่มีการปล่อย         
ให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ปราศจากการควบคุม รวมทั้งการสละการครอบครองสุนัขและแมว 

  “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืน                    
ที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแนวอาณาเขตที่ดินซึ่งใช้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ที่มีพ้ืนที่
ติดกันเป็นพ้ืนที่เดียว 

  “เจ้าของสุนัขและแมว” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ ์ ผู ้ครอบครองสุนัขและแมว 
ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสุนัขและแมวด้วย 

 “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งไม่ใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรร่วมกันได้ 

 “สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจาระหรือปัสสาวะและสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกมีกลิ่นเหม็น 

 “สัตว์ควบคุมพิเศษ” หมายความว่า 



 ๑. สุนัขสายพันธุ์ที ่ดุร้าย เช่น ร็อตไวเลอร์ (Rottweiler), พิทบูลเทอเรีย (Pitbull terrier),         
บูลเทอเรีย (Bullterrier), บางแก้ว, โดเบอร์แมน, ฟิล่า, อัลเซเชี่ยน (เยอรมันเชฟเพิร์ด), ทิเบตัน มาสทิฟฟ์ 
(Tibetan Mastiff),  เชาเชา, อลาสกัน มารามิวท์ (Alaskan Malamute) หรือสายพันธุ ์ท ี ่ใกล้เคียงกัน           
กับท่ีกล่าวมาท้ังหมด หรือลูกผสมสายพันธุ์ดังกล่าว 

 ๒. สัตว์ที่มีประวัติทำร้ายคนหรือพยายามทำร้ายคน โดยมีหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่
ตำรวจ 

 ๓. สัตว์ที่มีพฤติกรรมไล่ทำร้ายคนหรือสัตว์ โดยปราศจากการยั่วยุ 

 ๔. สัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด 

 “การขึ้นทะเบียน” หมายความว่า การนำเอกสารเกี่ยวกับสุนัขหรือแมวที่จดทะเบียนไว้แล้ว
แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐาน 

  “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

 “อาสาปศุสัตว์” หมายความว่า อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านในเขตตำบลตันหยงลิมอ 

 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี              
ว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่          
ตามข้อบัญญัตินี้ 

 “ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น        
ซึ ่งได้รับแต่งตั ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕          
ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

 ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอำนาจออกข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

  ข้อ ๖ เพื ่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู ่ที ่เหมาะสมกับการดำรงชีพของ
ประชาชนในท้องถิ ่นหรือเพื ่อป้องกันอันตรายจากเชื ้อโรคที่ เกิดจากสุนัขและแมว ให้พื ้นที ่ในเขตของ                 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอดังต่อไปนี้ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 

  (๑) ให้พื้นที่ของสถานที่ราชการ โรงเรียน วัด เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว        
โดยเด็ดขาด  

  (๒) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวเกินจำนวนที่กำหนด  

  (๒.๑) เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอเป็นเขตห้ามเลี้ยง  หรือปล่อยสุนัข
เกินจำนวนห้าตัวต่อครัวเรือน 



  (๒.๒) เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอเป็นเขตห้ามเลี้ยง หรือปล่อยแมว
เกินจำนวนห้าตัวต่อครัวเรือน   

 กรณีท่ีต้องการเลี้ยงเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 (๓) ให้พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอทั้งหมดเป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อย
สุนัขและแมวต้องอยู่ภายใต้มาตรการ ดังนี้  

  (๓.๑) การข้ึนทะเบียนสุนัขและแมว 

   (๑) ให ้เจ ้าของส ุน ัขและแมวดำเน ินการขึ ้นทะเบียนสุน ัขและแมวทุกตัว                  
ที่อยู่ในครอบครองต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ และรบับัตรประจำตัวสุนัขและแมว หรือสัญลักษณ์                  
หรือวิธีการกำหนดระบุตัวตนของสุนัขและแมวอื่นใดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอกำหนด 
โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้ 

    - แบบคำขอขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว 

    - สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของสุนัขและแมว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

    - สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมว พร้อมรับรองสำเนา
ถูกต้อง 

    - หนังสือยินยอมให้ใช้เป็นสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมว ในกรณีที่เจ้าของสุนัข
และแมวไม่ใช่เจ้าของบ้านที่ใช้เป็นสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมว 

    - เอกสารที ่แสดงว่ามีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาแล้วไม่เกิน            
หนึ่งปี (ถ้ามี) 

    - เอกสารที่แสดงว่ามีการผ่าตัดทำหมันโดยสัตวแพทย์ผู ้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ถ้ามี) 

    - หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) 

   (๒) หากเจ้าของสุนัขและแมว ต้องการมอบ สละการครอบครอง หรือเปลี่ยนแปลง 
สิทธิความเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอื่น ต้องแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ ภายใน ๑๕ วัน               
นับแต่วันที่มอบ สละการครอบครอง หรือมีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของสุนัขและแมว เพื่อดำเนินการ
แก้ไขบัตรประจำตัวสุนัขและแมว หรือสัญลักษณ์หรือวิธีการกำหนดระบุตัวตนของสุนัขและแมวอื่นใด 
   (๓) ในกรณีที ่มีส ุนัขและแมวเกิดใหม่ ให้เจ้าของสุนัขและแมวดำเนินการ                   
ขึ้นทะเบียนภายใน ๑๕ วัน และต้องจัดการให้สุนัขและแมวนั้นได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า  

   (๔) กรณีที ่ เจ ้าของนำสุนัขและแมวที ่อยู ่ ในครอบครองย้ายออกนอกเขต                    
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอโดยถาวร หรือสุนัขและแมวที่อยู่ในครอบครองตาย เจ้าของสุนัขและแมว             
ต้องดำเนินการแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอทราบ ภายใน ๓ วัน นับแต่มีการย้ายสุนัขและแมว 
ออกนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโดยถาวร หรือวันที่สุนัขและแมวตาย 



   เมื่อสัตว์ตาย เจ้าของสัตว์จะต้องกำจัดซากสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกัน            
มิให้เป็นแหล่งเพาะเชื ้อโรค เพาะพันธุ ์แมลงหรือพาหะนำโรคโดยวิธ ีที ่ไม่ก่อเหตุรำคาญและไม่ให้เกิด                     
การปนเปื้อนในแหล่งน้ำ 

  (๓.๒) การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

   (๑) เจ้าของสุนัขและแมว ต้องจัดการให้สุนัขและแมวทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีน
จากสัตวแพทย์ หรือผู ้ได้ร ับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู ้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์                         
โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกต้องดำเนินการเมื่อสุนัขและแมวนั้นมีอายุตั ้งแต่สองเดื อนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือน                    
และต้องจัดการให้ได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไป ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 

   (๒) หากเจ้าของสุน ัขและแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว ่าส ุน ัขและแมว                 
ในครอบครองมีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้กักสุนัขและแมวไว้ และแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 
ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมโรค 

   (๓) ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตามประกาศเขตกำหนด
โรคระบาดชั่วคราว ให้เจ้าของสุนัขและแมวทำการควบคุมสุนัขและแมวไว้ ณ สถานที่เลี้ยงสั ตว์ จนกว่าจะสิ้น
ระยะเวลาตามประกาศ 

  (๓.๓) การควบคุมด้านสุขลักษณะสถานที่เลี้ยง ให้เจ้าของสุนัขและแมวดำเนินการ ดังนี้ 

   (๑) จัดสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมวให้เหมาะสมและดูแลสถานที่เลี้ยงให้สะอาด
ถูกสุขลักษณะอยู่เสมอ 

   (๒) ควบคุมดูแลสุนัขและแมวมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อ          
ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 

   (๓) จ ัดสถานที ่ เล ี ้ ยงตามความเหมาะสมของส ัตว ์ โดยม ีขนาดเพ ียงพอ                 
แก่การดำรงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการะบายน้ ำและการกำจัด         
สิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้ตามประกาศของพนักงานเจ้าหน้าที่ 

   กรณีเป็นสัตว์ควบคุมพิเศษจะต้องเลี้ยงในสถานที่ หรือกรงที่สัตว์ไม่สามารถเข้าถึง
บุคคลภายนอกได้ และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 

  (๓.๔) การควบคุมเมื่อสุนัขและแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ ให้เจ้าของสุนัขและแมว
ดำเนินการ ดังนี้ 

   (๑) เพื ่อประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วย              
การสาธารณสุข เม ื ่อนำส ุน ัขและแมวออกนอกสถานที ่ เล ี ้ยงส ัตว ให ้เจ ้าของส ุน ัขและแมวพกบัตร                         
หรือติดเครื่องหมายประจำตัวสุนัขและแมว  



   (๒) เจ้าของสุนัขและแมวต้องมีการควบคุมดูแลด้วยเครื่องควบคุมที ่แข็งแรง
พอที่จะหยุดยั้งมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น หรือทำความเสียหายให้เกิดกับ
สิ่งของสาธารณะหรือบุคคลอื่นได้ทันทว่งท ี

   (๓) สำหรับสัตว์ควบคุมพิเศษ เจ้าของจะต้องจัดให้สวมใส่อุปกรณ์ครอบปาก           
และผูกสายจูงที่แข็งแรง โดยจับสายจูงห่างจากสัตว์ควบคุมพิเศษไม่เกินห้าสิบเซนติเมตรตลอดเวลา ห้ามบุคคล
อายุต่ำกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์ นำสัตว์สัตว์ควบคุมพิเศษดังกล่าวออกนอกสถานที่เลี้ยงเด็ดขาด 

   (๔) ต้องจัดการมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิดจากสุนัขและแมว ในสถานที่หรือ        
ทางสาธารณะ หรือสถานที่อ่ืนใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที 

 ข้อ ๗ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบหรือได้รับแจ้งว่ามีสุนัขและแมวที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า
หรือโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ ่นมีอำนาจทำลายหรือจัดการ             
ตามท่ีเห็นสมควรได้ 

 ข้อ ๘ ให้เจ ้าพนักงานท้องถิ ่นมีอำนาจแต่งตั ้งข้าราชการหร ือพนักงานส่วนท้องถิ่น                       
เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอำนาจ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้  

  ข้อ ๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ประกาศ  ณ วันที่           เมษายน พ.ศ. 256๔ 

   

 (ลงชื่อ)     
 (     ) 
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

เห็นชอบ 

(ลงชื่อ)     
(    ) 

นายอำเภอระแงะ 



อัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว 
บัญชีท้ายข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ลำดับที่ ประเภท ค่าธรรมเนียม บาท/ตัว 

 

1. 

2. 

ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน 

สุนัข 

แมว 

 

5.- บาท 

5.- บาท 



แบบคําขอข้ึนทะเบียนสุนัข - แมว 

เลขที่.............................../............................. เขียนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ 

 วันที่ เดือน พ.ศ.  
๑. ประวัติเจ้าของ 
นาย/นาง/นางสาว.................................................สกุล.....................................................(กรุณาเขียนตัวบรรจง) 
เลขหมายประจําตัวประชาชน ........................................................................................... ................................... 
(ที่อยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชน).............................................................................................. ......................... 
……………………………………………………………………………………..….โทรศัพท์............................................................ 
๒. ข้อมูลด้านสัตว์เลี้ยง 
จำนวนสัตว์ที่ขอขึ้นทะเบียนสุนัข - แมว ดังนี้ (โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน) 

ชนิดสัตว์ เพศผู้/จำนวน (ตัว) เพศเมีย/จำนวน (ตัว) 
สุนัข   
แมว   

(ที่อยู่สถานที่เลี้ยงสัตว์)................................................................................................... ....................................... 
……………………………………………………………………………………..….โทรศัพท์............................................................ 
ลักษณะการเลี้ยง   เลี้ยงในพ้ืนที่จำกัดตลอดเวลา   เลี้ยงในพ้ืนที่จำกัดบางเวลา   เลีย้งแบบปล่อยตลอดเวลา 
สถานที่เลี้ยง    บ้านพักอาศัย     ตลาด     เลี้ยงบริเวณหมู่บ้าน     วัด     สถานที่ราชการ    
  สถานที่เอกชน     ตึกร้าง/บ้านพักท่ีไม่มีคนอาศัย    
๓. ข้อมูลการขึ้นทะเบียน (สำหรับเจ้าหน้าที่) 
ประวัติสัตว์ตัวที่ ๑ ชนิดสัตว์  สุนัข  แมว ชื่อสัตว์.................................... สายพันธุ์................................... 
เพศ  ผู้  เมีย สี........................ลักษณะ/ตําหนิ................................วันเดือนปีเกิด..................อายุ........(ปี) 
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ต้องไม่เกิน ๑ ปี ณ วันขึ้นทะเบียน)  ฉีดมาแล้ว  ฉีดวันที่ข้ึนทะเบียน 
วันที่ฉีด.....................ชื่อวัคซีน..............................................ชุดที่ผลิต..........................วันหมดอายุ...................... 
ชื่อผู้ฉีด........................................................... สัตวแพทย์ตำแหน่ง/เลขท่ีใบอนุญาต....................................... 
  อาสาปศุสัตว์ 
ที่หน่วยงานหรือสถานพยาบาลสัตว์ชื่อ/ที่อยู่.........................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
การผ่าตัดทำหมัน   ไม่ได้ผ่าตัดทำหมัน   ผ่าตัดทำหมัน 

ประวัติสัตว์ตัวที่ ๒ ชนิดสัตว์  สุนัข  แมว ชื่อสัตว์.................................... สายพันธุ์................................... 
เพศ  ผู้  เมีย สี........................ลักษณะ/ตําหนิ................................วันเดือนปีเกิด..................อายุ........(ปี)  
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ต้องไม่เกิน ๑ ปี ณ วันขึ้นทะเบียน)  ฉีดมาแล้ว  ฉีดวันที่ข้ึนทะเบียน 
วันที่ฉีด.....................ชื่อวัคซีน..............................................ชุดที่ผลิต..........................วันหมดอายุ...................... 
ชื่อผู้ฉีด........................................................... สัตวแพทย์ตำแหน่ง/เลขท่ีใบอนุญาต....................................... 
  อาสาปศุสัตว์ 
 



-๒- 
ที่หน่วยงานหรือสถานพยาบาลสัตว์ชื่อ/ที่อยู่................................................................................... ...................... 
........................................................................................................................................................................... ... 
การผ่าตัดทำหมัน   ไม่ได้ผ่าตัดทำหมัน   ผ่าตัดทำหมัน 
ประวัติสัตว์ตัวที่ ๓ ชนิดสัตว์  สุนัข  แมว ชื่อสัตว์.................................... สายพันธุ์................................... 
เพศ  ผู้  เมีย สี........................ลักษณะ/ตําหนิ................................วันเดือนปีเกิด..................อายุ........(ปี)  
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ต้องไม่เกิน ๑ ปี ณ วันขึ้นทะเบียน)  ฉีดมาแล้ว  ฉีดวันที่ข้ึนทะเบียน 
วันที่ฉีด.....................ชื่อวัคซีน..............................................ชุดที่ผลิต..........................วันหมดอายุ...................... 
ชื่อผู้ฉีด........................................................... สัตวแพทย์ตำแหน่ง/เลขท่ีใบอนุญาต....................................... 
  อาสาปศุสัตว์ 
ที่หน่วยงานหรือสถานพยาบาลสัตว์ชื่อ/ที่อยู่................................................................................... ...................... 
............................................................................................................ .................................................................. 
การผ่าตัดทำหมัน   ไม่ได้ผ่าตัดทำหมัน   ผ่าตัดทำหมัน 

ประวัติสัตว์ตัวที่ ๔ ชนิดสัตว์  สุนัข  แมว ชื่อสัตว์.................................... สายพันธุ์................................... 
เพศ  ผู้  เมีย สี........................ลักษณะ/ตําหนิ................................วันเดือนปีเกิด..................อายุ........(ปี)  
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ต้องไม่เกิน ๑ ปี ณ วันขึ้นทะเบียน)  ฉีดมาแล้ว  ฉีดวันที่ข้ึนทะเบียน 
วันที่ฉีด.....................ชื่อวัคซีน..............................................ชุดที่ผลิต..........................วันหมดอายุ...................... 
ชื่อผู้ฉีด........................................................... สัตวแพทย์ตำแหน่ง/เลขท่ีใบอนุญาต....................................... 
  อาสาปศุสัตว์ 
ที่หน่วยงานหรือสถานพยาบาลสัตว์ชื่อ/ที่อยู่................................................................................... ...................... 
.......................................................................................................................................................... .................... 
การผ่าตัดทำหมัน   ไม่ได้ผ่าตัดทำหมัน   ผ่าตัดทำหมัน 

ประวัติสัตว์ตัวที่ ๕ ชนิดสัตว์  สุนัข  แมว ชื่อสัตว์.................................... สายพันธุ์................................... 
เพศ  ผู้  เมีย สี........................ลักษณะ/ตําหนิ................................วันเดือนปีเกิด..................อายุ........(ปี)  
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ต้องไม่เกิน ๑ ปี ณ วันขึ้นทะเบียน)  ฉีดมาแล้ว  ฉีดวันที่ข้ึนทะเบียน 
วันที่ฉีด.....................ชื่อวัคซีน..............................................ชุดที่ผลิต..........................วันหมดอายุ...................... 
ชื่อผู้ฉีด........................................................... สัตวแพทย์ตำแหน่ง/เลขท่ีใบอนุญาต....................................... 
  อาสาปศุสัตว์ 
ที่หน่วยงานหรือสถานพยาบาลสัตว์ชื่อ/ที่อยู่................................................................................... ...................... 
............................................................................................................ .................................................................. 
การผ่าตัดทำหมัน   ไม่ได้ผ่าตัดทำหมัน   ผ่าตัดทำหมัน 
  
ลงชื่อ...............................................เจ้าของสัตว์ ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่ข้ึนทะเบียน 
 (........................................................................) (........................................................................) 



 

บันทึก 

.............................................................................. .......................................... 

.............................................................................. .......................................... 

........................................................................................................................ 

.............................................................................. .......................................... 

.............................................................................. .......................................... 

.............................................................................. .......................................... 

........................................................................................................................ 

.............................................................................. .......................................... 

........................................................................................................................ 

.............................................................................. .......................................... 

........................................................................................................................ 

.............................................................................. .......................................... 

* * * * * * * * * * * * * 

บัตรประจำตัวสุนัข/แมว 
องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลมิอ 

ชื่อ............................................................อาย.ุ...................ปี................เดือน 
ประเภท    สุนัข       แมว       เพศ      ผู้      เมีย 
สายพันธุ์.............................................สี/ลักษณะ........................................... 
ลักษณะการเลี้ยง   เลี้ยงในพ้ืนที่จำกัดตลอดเวลา   

   เลี้ยงในพ้ืนที่จำกัดบางเวลา 
   เลี้ยงแบบปล่อยตลอดเวลา 

สถานที่เลี้ยง    บ้านพักอาศัย     ตลาด     เลี้ยงบริเวณหมู่บ้าน     วัด 
  สถานที่ราชการ     สถานที่เอกชน     ตึกร้าง/บ้านพักที่ไม่มีคนอาศัย    
สัตว์ควบคุมพิเศษ    เป็น       ไม่เป็น 
การผ่าตัดทำหมัน    ผ่าตัดแล้ว    ไม่ได้ผ่าตัด 

ชื่อ - สกุลเจ้าของ........................................................................................... 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน………………………………………………………. 
ที่อยู.่.....................หมู่ท่ี..........ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ  จ.นราธิวาส ๙๖๑๓๐ 
โทรศัพท์..................................................................... ..................................... 

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

(เจ้าพนักงานผู้ออกบัตร) 
วันที่............./................./............... 
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STICKER 
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STICKER 

Rabies 

STICKER 

Rabies 

STICKER 

Rabies 

STICKER 

Rabies 

STICKER 

Rabies 

STICKER 

Rabies 

 

ประวัติวัคซีนสุนัข – แมว 

วัคซีนสุนัข 

วัคซีนป้องกันโรค วันที่ฉีด นัดครั้งต่อไป ชื่อวัคซีน 

โรคพิษสุนัขบ้า ................................. ................................. 
 

 

โรคพิษสุนัขบ้า ................................. ................................. 
 

 

โรคพิษสุนัขบ้า ................................. ................................. 
 

 

โรคพิษสุนัขบ้า ................................. ................................. 
 

 

วัคซีนแมว 

วัคซีนป้องกันโรค วันที่ฉีด นัดครั้งต่อไป ชื่อวัคซีน 

โรคพิษสุนัขบ้า ................................. ................................. 
 

 

โรคพิษสุนัขบ้า ................................. ................................. 
 

 

โรคพิษสุนัขบ้า ................................. ................................. 
 

 

โรคพิษสุนัขบ้า ................................. ................................. 
 

 
 

 

โปรแกรมสุขภาพสุนัขและแมว 

สุนขั 

อายุ ถ่ายพยาธ ิ

โรคหวัด 

และหลอดลมอักเสบ

ติดต่อ 

วัคซีนรวม

ป้องกันโรค 

วัคซีนรวม 

โรคพิษสุนัขบ้า 

ป้องกัน 

เห็บและหมัด 

2 สัปดาห ์ ✓ 
สุนัขอายุน้อยกว่า 

3 เดือน ควรถ่าย

พยาธิทุก 2 

สัปดาห์ 

    

3-5 สปัดาห ์ ✓    

6-8 สปัดาห ์  ✓   

8-10 สปัดาห ์  ✓   

12 สัปดาห ์
✓ 

สุนัขอายุ 3 เดือน 

ข้ึนไป  

ควรถ่ายพยาธิ 

ทุก 3 เดือน 

 ✓  ทุก 12 สัปดาห์ 

16 สัปดาห ์  ✓ ✓  

20 สัปดาห ์  ✓ ✓  

24 สัปดาห ์  ✓  ทุก 12 สัปดาห์ 

ทุกป ี ✓ ✓ ✓  

 
แมว 

อายุ ถ่ายพยาธ ิ

วัคซีนรวม 

โรคไข้หัดแมว และระบบ

ทางเดินหายใจส่วนต้น 

ลิวคีเมีย โรคพิษสุนัขบ้า 
ป้องกัน 

เห็บและหมัด 

2 สัปดาห ์ ✓ 
แมวอายุน้อยกว่า 

3 เดือน ควรถ่าย

พยาธิทุก 2 สัปดาห์ 

    

8-9 สปัดาห ์ ✓ ✓   

11-12 สัปดาห์ ✓ ✓   

12 สัปดาห ์
✓ 

แมวขอายุ 3 

เดือน ข้ึนไป  

ควรถ่ายพยาธิ 

ทุก 3 เดือน 

  ✓ ทุก 12 สัปดาห์ 

14-16 สัปดาห์ ✓    

16 สัปดาห ์   ✓  

24 สัปดาห ์ ✓   ทุก 12 สัปดาห์ 

ทุกป ี ✓ ✓ ✓  

หมายเหตุ: บัตรประจำตวัสุนัข/แมว สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามความเหมาะสม 


