
 
 

 

 
รายงานการพิจารณาศึกษา 

ร่างพระราชบัญญัติ 
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง) 

 
ของ 

คณะกรรมการติดตามกลไก 
และพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 

ส านักกรรมาธิการ ๒ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ปฏิบัติหน้าทีส่ านักงานเลขาธิการ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

เอกสารวิชาการฉบับท่ี ๗ 
 



 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุม้ครองสตัว์ สภานิติบัญญัติแหง่ชาติ 

ที ่ สว (สนช)(กมธ ๒) ๐๐๑๐/ (ร ๑๓)         วันที่     ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

เรื่อง รายงานการพิจารณาศกึษาร่างพระราชบัญญัติปอ้งกนัการทารุณกรรมและการจดัสวัสดิภาพสตัว์ 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (การขึ้นทะเบียนสตัว์เลี้ยง) 

 

กราบเรียน  ประธานสภานติิบัญญตัิแห่งชาติ 

 ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๕๙  
ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้อง
คุ้มครองสัตว์ และค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง  
ให้กรรมการพ้นจากความเป็นกรรมการและแต่งตั้งกรรมการ โดยอาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับ 
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ (๕) ซึ่งก าหนดให้ประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติมีอ านาจในการแต่งตั้งกรรมการเพ่ือด าเนินกิจการใด ๆ ตามข้อ ๑๐ (๖) และให้คณะกรรมการ 
มีอ านาจด าเนินการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
ทั้งนี้ คณะกรรมการนี้ประกอบด้วย 
 ๑. นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการ 
 ๒. พลเอก ธีระวัฒน์  บุณยะประดับ ที่ปรึกษา/กรรมการ 
 ๓. พลเรือเอก วัลลภ  เกิดผล รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง 
 ๔. พลเอก ไพชยนต์  ค้าทันเจริญ รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง   
 ๕. พลต ารวจเอก พงศพัศ  พงษ์เจริญ รองประธานคณะกรรมการ คนที่สาม 
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ  กรรมการ 
 ๗. นายถาวร  จ าปาเงิน  กรรมการ 
 ๘. นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม กรรมการ 
 ๙. นายปรีชา  บัววิรัตน์เลิศ กรรมการ 
 ๑๐. นายวงศ์พันธ์  ณธันยพัต กรรมการ 
 ๑๑. นายสรวิศ  ธานีโต กรรมการ 
 ๑๒. นายสุวัช  สิงหพันธุ์  กรรมการ 
 ๑๓. นางสุวิมล  ภูมิสิงหราช กรรมการ 
 ๑๔. นายอดิศร  นุชด ารงค์ กรรมการ 
 ๑๕. นางจิราภรณ์  เล้าเจริญ กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๖. นางสาวอุษา  หาสุข ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

บัดนี.้.. 

 

(ส าเนา) 





 
คณะกรรมการตดิตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ 

 

 
นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ 
ประธานคณะกรรมการ 

 

 
พลเอก ธีระวัฒน์  บุณยะประดับ 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 
 

   
 พลเรือเอก วัลลภ  เกิดผล พลเอก ไพชยนต์  ค้าทันเจริญ 
 รองประธานคณะกรรมการ คนท่ีหนึ่ง รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง 
 

 

พลต ารวจเอก พงศพัศ  พงษ์เจริญ 

รองประธานคณะกรรมการ คนท่ีสาม 

 



~ ๒ ~ 
 

   
 นางสุวิมล  ภูมิสิงหราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ 
 กรรมการ กรรมการ 
 

   
 นายปรีชา  บัววิรัตน์เลิศ นายสุวัช  สิงหพันธุ์ 
 กรรมการ กรรมการ 
 

   
 นายสรวิศ  ธานีโต นายอดิศร  นุชด ารงค์ 
 กรรมการ กรรมการ 
 

   
 นายถาวร  จ าปาเงิน นายวงศ์พันธ์  ณธันยพัต 
 กรรมการ กรรมการ 
 
  

 
 



~ ๓ ~ 
 

   
 นายธีรวุฒิ  กลิ่นกุสุม นางจิราภรณ์  เล้าเจริญ 
 กรรมการ กรรมการและเลขานุการ 
 

 
นางสาวอุษา  หาสุข 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 
 

 



~ ๔ ~ 
 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมการตดิตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสตัว์ 
    

 

 
 

 
 

 
นางนิพัทธา  อมรรัตนเมธา พลเอก ยุทธศิลป์  โดยชื่นงาม 

  

 

 

รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ  รัตนากร 
 

     
 นายพิสิษฐ์  ณ พัทลุง  นายวิญญู  พิทักษ์ปกรณ์ 
 

    
 นายณัฐเมศร์  เรืองพิชัยพร  นายวิศิษฏ์  วิชาศิลป์ 
 



~ ๕ ~ 
 

    
 นายปิ่นสักก์  สุรัสวดี  นายธีระวุฒิ  สุวัธนะเชาวน์ 
 

    
 นางพรรณรัตน์  เกรียงวัฒนา  นายเอ็ดวิน  วิก 
 

    
 นายชัยชาญ  เลาหศิริปัญญา  นายธีระยุทธ  สุทธิจักร์ 



~ ๗ ~ 
 

คณะอนกุรรมการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสัตว ์
 

 
นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ 
ประธานคณะอนกุรรมการ 

 
 

 
พลเอก ไพชยนต์  ค้าทันเจริญ 
รองประธานคณะอนุกรรมการ 

 

   
 นายวิญญู  พิทักษ์ปกรณ์ นายณัฐเมศร์  เรืองพิชัยพร 
 อนุกรรมการ อนุกรรมการ 
 
 



~ ๘ ~ 
 

   
 นายรณฤทธิ์  มงคลรัตน์ นายบุรินทร์  สุขพิศาล 
 อนุกรรมการ อนุกรรมการ 
 

   
 นายส าราญ  อรุณธาดา  นางพรรณรัตน์  เกรียงวัฒนา 
 อนุกรรมการ  อนุกรรมการ 
 

   
 นางงามจิต  แต้สุวรรณ นางสาวพัชรี  ทองอ่อน 

 อนุกรรมการและเลขานุการ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 
 
 
 
 



~ ๙ ~ 
 

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายที่เก่ียวข้องกับ 
การปกป้องคุ้มครองสัตว์ 

 

 
นางจิราภรณ์  เล้าเจริญ 

ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ 
 

   
 นายวงศ์พันธ์  ณธันยพัต นางรัตนา  ตฤษณารังสี 
 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ 
 
 
 
 

 



~ ๑๑ ~ 
 

คณะอนกุรรมการตดิตามกลไกการปกป้องคุ้มครองสัตว ์
 

 
พลต ารวจเอก พงศพัศ  พงษ์เจริญ 

ประธานคณะอนกุรรมการ 
 
 

    
 นางสุวิมล  ภูมิสิงหราช นายสรวิศ  ธานีโต  
 รองประธานคณะอนุกรรมการ รองประธานคณะอนุกรรมการ 
 คนที่หนึ่ง คนที่สอง 
 
 

   
 นายอดิศร  นุชด ารงค์ นายวิศิษฎ์  อาศัยธรรมกุล 
 อนุกรรมการ อนุกรรมการ 
 
 



~ ๑๒ ~ 
 

   
 นายศุภชัย  สถีรศิลปิน นางสาวฉัตรีพัชร  ศุภโชคเกษมสันต์ 
 อนุกรรมการ อนุกรรมการ 
 
 

 

  
 นายอลงกรณ์  มหรรณพ นายศุภากร  ปทุมรัตนาธาร 
 อนุกรรมการ อนุกรรมการและเลขานุการ 
  
 

 
นางสาวธมนวรรณ  จิตสงค์ 

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 



~ ๑๓ ~ 
 

 
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการติดตามกลไกการปกป้องคุ้มครองสตัว์ 

 

   
 พลเรือเอก วัลลภ  เกิดผล พลเอก ไพชยนต์  ค้าทันเจริญ 

 
 

 
ร้อยต ารวจเอก พีระ  พันธุวงศ์ 

 
 



บทสรุปผู้บริหาร 
 

 คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ได้พิจารณาศึกษาปัญหาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ที่เกิดขึ้น โดยเห็นว่า กฎหมายที่มีผลใช้
บังคับในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมถึงการด าเนินการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงอย่างเป็นระบบ อีกทั้ง
มาตรการที่ภาครัฐน ามาใช้รองรับภารกิจการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงจะเป็นอ านาจตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุขซึ่งมิได้มีวัตถุประสงค์หลักในการด าเนินการเรื่องสัตว์ และปรากฏข้อเท็จจริงว่า 
มี เ พียงกรุ ง เทพมหานครเท่ านั้ นที่ ส ามารถด า เนินการได้อย่ าง เป็นรูปธรรม เนื่ องจาก 
มีข้อบัญญัติท้องถิ่นและระเบียบรองรับภารกิจต่าง ๆ ไว้ 

 ในการนี้ จากการศึกษาข้อกฎหมาย การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์
ประเด็นต่าง ๆ แล้ว คณะกรรมการพบว่า เพื่อให้เกิดกลไกและมาตรการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสัตว์
เลี้ยงดังกล่าว จ าเป็นจะต้องมีการบูรณาการด าเนินการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยอาศัย
มาตรการทางกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันเกิดปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ อันน ามาซึ่ง 
การแก้ไขปัญหาที่เป็นการเพ่ิมภาระของภาครัฐ รวมทั้งบางส่วนก่อให้เกิดปัญหาโรคระบาดสัตว์ 
ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน ซึ่งคณะกรรมการเห็นควรเสนอแก้ไข
เ พ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ในเรื่อง  
การขึ้นทะเบียนสัตว์ เลี้ยง โดยแก้ ไขเ พ่ิมเติมให้อยู่ ในหมวดการจัดสวัสดิภาพสัตว์  ทั้ งนี้   
ในการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพบางประการส าหรับประชาชน  
จึงจ าเป็นต้องตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ และก าหนดให้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. ก าหนดให้กรมปศุสัตว์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการออก
ประกาศมาตรฐานกลางส าหรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการแจ้งรายการการขึ้นทะเบียน  
โดยค านึงถึงบริบทและศักยภาพของแต่ละท้องที่ ตามร่างมาตรา ๓ (เพิ่มความเป็นมาตรา ๒๒/๑  
วรรคสอง) 
  ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ควรด าเนินการสร้างระบบฐานข้อมูลทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้สามารถ 
ระบุหรือเชื่อมโยงระหว่างเจ้าของสัตว์กับสัตว์เลี้ยงได้ อันจะน าไปสู่การลดปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ 
ในที่สาธารณะ รวมทั้งป้องกันและระงับโรคที่สามารถติดต่อระหว่างสัตว์สู่มนุษย์ได้ โดยเจ้าของสัตว์
จะต้องด าเนินการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ ตลอดจนต้องมีการควบคุมจ านวนประชากร  
สัตว์เลี้ยงด้วย 
 ๒. ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.) มีหน้าที่และอ านาจในการออก 
ข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง โดยสามารถก าหนดเรื่องประเภท ชนิด จ านวน 
เครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ และมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งส าหรับการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ได้  
ตามร่างมาตรา ๓ (เพ่ิมความเป็นมาตรา ๒๒/๑) 
 
 



- ๒ - 

 ๓. ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของสัตว์ที่ต้องน าสัตว์เลี้ยงไปขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตาม
ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ก าหนด อีกทั้งก าหนดบทลงโทษไว้ส าหรับการฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว
เพ่ือให้มีการด าเนินการตามกฎหมายบรรลุวัตถุประสงค์  ตามร่างมาตรา ๓ (เพ่ิมความเป็น 
มาตรา ๒๒/๑) และร่างมาตรา ๔ (เพ่ิมความเป็นมาตรา ๓๒/๑) 
 

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





สารบัญ 
 

หน้า 
รายนามคณะกรรมการ ~ ๑ ~ 

บทสรุปผู้บริหาร - ๑ - 

ค าน า ก 

สารบัญ ค 

รายงานของคณะกรรมการ ( ๑ ) 

บทท่ี ๑ บทน า     ๑ 
 ๑. ความเป็นมา  ๑ 
 ๒. สภาพปัญหา  ๓ 
 ๓. วัตถุประสงค์ของการพิจารณาศึกษา  ๕ 
 ๔. ขอบเขตการพิจารณาศกึษา  ๕ 
 
บทท่ี ๒ การเสนอร่างกฎหมาย  ๗ 
 ๑. หลักเกณฑ์การร่างกฎหมายและการตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
  ของหน่วยงานของรฐั  ๗ 
  ๑.๑ ร่างกฎหมายต้องสอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งต่อ 
   รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญ  ๗ 
  ๑.๒ ร่างกฎหมายต้องสอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งกับ 
   ยุทธศาสตร์ชาตแิละแผนการปฏิรูปประเทศ  ๘ 
  ๑.๓ ร่างกฎหมายต้องค านึงถึงหรือพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกับ 
   หลักการและสาระส าคัญของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก 
   ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ 
   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
   บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชกฤษฎีกาการทบทวน 
   ความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘  ๘ 
  ๑.๔ ร่างกฎหมายต้องสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗  
   ของรฐัธรรมนูญ  ๘ 
 ๒. แนวทางการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าร่างกฎหมาย  
  และการวเิคราะห์ผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นจากกฎหมาย  ๑๑ 
  ๒.๑ การจดัท ากฎหมายของหน่วยงานของรฐั  ๑๑ 
  ๒.๒ การด าเนินการกรณีร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างส านักเลขาธิการ 
   คณะรฐัมนตรดี าเนินการเสนอเรื่องตอ่คณะรัฐมนตรี  ๑๓ 



ง 

สารบัญ (ตอ่) 
 

หน้า 
  ๒.๓ การด าเนินการกรณีร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่าง 
   การตรวจพิจารณาของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ๑๓ 
  ๒.๔ การด าเนินการกรณีร่างกฎหมายที่ผ่านการตรวจพิจารณา 
   ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและอยู่ระหว่าง 
   การด าเนนิการของส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี  ๑๓ 
  ๒.๕ ในกรณีที่ร่างกฎหมายใด มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือ 
   ต้องด าเนินการเป็นการลบั  ๑๓ 
 
บทท่ี ๓ การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ๑๕ 
 ๑. ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย  ๑๕ 
 ๒. ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง  ๑๖ 
  ๒.๑ วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น  ๑๖ 
  ๒.๒ ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น  ๑๖ 
  ๒.๓ ความเห็นที่ได้จากการรับฟังในแต่ละประเด็น  ๑๗ 
 ๓. การวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมาย  ๒๖ 
 
บทท่ี ๔ การตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ  ๓๑ 
 ๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ  ๓๑ 
 ๒. ผู้ท าภารกิจ   ๓๗ 
 ๓. ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย  ๓๘ 
 ๔. ความซ้ าซ้อนของกฎหมาย  ๔๒ 
 ๕. ผลกระทบและความคุ้มค่า  ๔๓ 
 ๖. ความพร้อมของรฐั  ๔๖ 
 ๗. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย  ๔๗ 
 ๘. วิธีการท างานและตรวจสอบ  ๔๘ 
 ๙. การจดัท ากฎหมายล าดับรอง  ๔๙ 
 ๑๐. การรับฟังความคิดเห็น  ๔๙ 
 
บทท่ี ๕ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือการขึ้นทะเบยีนสัตวเ์ลี้ยง  ๕๓ 
 ๑. เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ  ๕๓ 
 ๒. สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัต ิ  ๕๓ 
 ๓. ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือการขึ้นทะเบยีนสัตวเ์ลี้ยง  ๕๔ 
 



จ 

สารบัญ (ตอ่) 
 

หน้า 
ภาคผนวก 
 ๑. บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติ 
  ป้องกนัการทารุณกรรมและการจดัสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (๑) 
 ๒. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
  (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  (๓) 
 ๓. บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม 
  และการจดัสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  (๕) 
 ๔. ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม 
  และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ กับร่างพระราชบัญญัติ 
  ป้องกนัการทารุณกรรมและการจดัสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   (๗) 
 ๕. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข 
  พ.ศ. ๒๕๔๘  (๑๑) 
 ๖. วิธีการท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์เลี้ยง : สุนัขและแมว  
  โดยรองศาสตราจารย์ นายสัตว์แพทย์ปานเทพ  รัตนากร  
  คณบดคีณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา พ.ศ. ๒๕๖๑  (๑๙) 
 ๗. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๓ 
  ส านักกรรมาธกิาร ๒ ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา  (๒๕) 
 ๘. สรุปผลการด าเนนิงาน  (๒๗) 
 
 



รายงานของคณะกรรมการ 
ติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 

 
  ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีค าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ที่ ๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามกลไกและ
พิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ โดยอาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับการประชุม 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐ (๕) ซึ่งก าหนดให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มีอ านาจในการแต่งตั้งกรรมการเพ่ือด าเนินกิจการใด ๆ ตามข้อ ๑๐ (๖) และให้คณะกรรมการ 
มีอ านาจด าเนินการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ให้เกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น นั้น โดยคณะกรรมการได้จัดท าเอกสารวิชาการ เสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว 
จ านวน ๖ ฉบับ คือ เอกสารวิชาการฉบับที่ ๑ เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
โดยราชการส่วนท้องถิ่น เอกสารวิชาการฉบับที่ ๒ เรื่อง การขึ้นทะเบียนสถานสงเคราะห์ 
เอกสารวิชาการฉบับที่ ๓ เรื่อง แผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรี 
อย่างยั่งยืน เอกสารวิชาการฉบับที่ ๔ เรื่อง การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) เอกสาร
วิชาการฉบับที่  ๕ เรื่อง การค้าสัตว์ผิดกฎหมาย และเอกสารวิชาการฉบับที่  ๖ เรื่อง  
แนวทางการบริหารจัดการปัญหาลิงในพ้ืนที่วิกฤติ (ตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทการบริหาร
จัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน) 

  บัดนี้  คณะกรรมการได้พิจารณาศึกษาเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกัน 
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง)  
เสร็จแล้วปรากฏผล ดังนี้ 
 ๑. ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ดังนี้ 
  ๑.๑ นางนิพัทธา  อมรรัตนเมธา 
  ๑.๒ พลเอก ยุทธศิลป์  โดยชื่นงาม 
  ๑.๓ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ  รัตนากร 
  ๑.๔ นายพิสิษฐ์  ณ พัทลุง 
  ๑.๕ นายวิญญู  พิทักษ์ปกรณ์ 
  ๑.๖ นายณัฐเมศร์  เรืองพิชัยพร 
  ๑.๗ นายวิศิษฏ์  วิชาศิลป์ 
  ๑.๘ นายปิ่นสักก์  สุรัสวดี 
  ๑.๙ นายธีระวุฒิ  สุวัธนะเชาวน์ 
 



( ๒ ) 

  ๑.๑๐ นางพรรณรัตน์  เกรียงวัฒนา 
  ๑.๑๑ นายเอ็ดวิน  วิก 
  ๑.๑๒ นายชัยชาญ  เลาหศิริปัญญา 
  ๑.๑๓ นายธีระยุทธ  สุทธิจักร์ 
 
 ๒. ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น จ านวน ๒ คณะ  
เพื่อด าเนินงานในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์  
ซึ่งคณะอนุกรรมการประกอบด้วย 
 ๒.๑ คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการปกปอ้งคุม้ครองสตัว ์
มีหน้าที่และอ านาจพิจารณาศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสัตว์เพ่ือพัฒนา
กฎหมาย และด าเนินการติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องคุ้มครองสัตว์  
ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งพิจารณาหาแนวทางและมาตรการทางกฎหมาย 
ใ นก า ร แก้ ไ ข ปั ญ ห า ก า รติ ด ต าม กล ไ ก แล ะ พิ จ า รณ า ก า ร ปก ป้ อ ง คุ้ ม ค ร อ ง สั ต ว์   
โดยคณะอนุกรรมการนี้ประกอบด้วย 
  ๑) นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ ประธาน 
    คณะอนุกรรมการ 
  ๒) พลเอก ไพชยนต์  ค้าทันเจริญ รองประธาน 
    คณะอนุกรรมการ  
  ๓) นายวิญญู  พิทักษ์ปกรณ์ อนุกรรมการ 
  ๔) นายณัฐเมศร์  เรืองพิชัยพร อนุกรรมการ 
  ๕) นายรณฤทธิ์  มงคลรัตน์ อนุกรรมการ 
  ๖) นายบุรินทร์  สุขพิศาล อนุกรรมการ 
  ๗) นายส าราญ  อรุณธาดา อนุกรรมการ 
  ๘) นางพรรณรัตน์  เกรียงวัฒนา  อนุกรรมการ 
  ๙) นางงามจิต  แต้สุวรรณ อนุกรรมการ 
    และเลขานุการ 
  ๑๐) นางสาวพัชรี  ทองอ่อน อนุกรรมการ 
    และผู้ช่วยเลขานุการ 

  ในการนี้ คณะกรรมการได้มีมติตั้งต าแหน่งอื่น ๆ ดังนี้ 
  ๑) นางจิราภรณ์  เล้าเจริญ ประธานที่ปรึกษา 
  ๒) นายวงศ์พันธ์  ณธันยพัต ที่ปรึกษา 
  ๓) นางรัตนา  ตฤษณรังสี ที่ปรึกษา 
 



( ๓ ) 

 ๒.๒ คณะอนุกรรมการติดตามกลไกการปกป้องคุ้มครองสัตว์ มีหน้าที่และ
อ านาจด าเนินการติดตามกลไกการปกป้องคุ้มครองสัตว์โดยเฉพาะช้าง ลิง สุนัข และสัตว์ต่างถิ่น
ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางและมาตรการในการติดตามกลไก 
การปกป้องคุ้มครองสัตว์ โดยคณะอนุกรรมการนี้ประกอบด้วย 
  ๑) พลต ารวจเอก พงศพัศ  พงษ์เจริญ ประธาน 
    คณะอนุกรรมการ 
  ๒) นางสุวิมล  ภูมิสิงหราช รองประธาน 
    คณะอนุกรรมการ  
    คนที่หนึ่ง  
  ๓) นายสรวิศ  ธานีโต รองประธาน 
    คณะอนุกรรมการ  
    คนที่สอง 
  ๔) นายอดิศร  นุชด ารงค ์ อนุกรรมการ 
  ๕) นายวิศิษฎ์  อาศัยธรรมกุล  อนุกรรมการ 
  ๖) นายศุภชัย  สถีรศิลปิน อนุกรรมการ 
  ๗) นางสาวฉัตรีพัชร  ศุภโชคเกษมสันต์ อนุกรรมการ 
  ๘) นายอลงกรณ์  มหรรณพ อนุกรรมการ 
  ๙) นายศุภากร  ปทุมรัตนาธาร อนุกรรมการ 
    และเลขานุการ 
  ๑๐) นางสาวธมนวรรณ  จิตสงค์ อนุกรรมการ 
    และผู้ช่วยเลขานุการ 

  ในการนี้ คณะกรรมการได้มีมติตั้งต าแหน่งอื่น ๆ ดังนี้ 
  ๑) พลเรือเอก วัลลภ  เกิดผล ที่ปรึกษา 
  ๒) พลเอก ไพชยนต์  ค้าทันเจริญ ที่ปรึกษา 
  ๓) ร้อยต ารวจเอก พีระ  พันธุวงศ์ ที่ปรึกษา 
 
 ๓. ผู้ซึ่งคณะกรรมการได้เชิญมาชี้แจงแสดงความคิดเห็น คือ 
 ๓.๑ กระทรวงมหาดไทย 
  กรุงเทพมหานคร 
  ๑) นายวงวฒัน ์ ลิว่ลักษณ ์ รองผู้อ านวยการ 
    ส านักอนามัย 
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  ๒) นางเบ็ญจวรรณ  สชิฌนาสยั ผู้อ านวยการ 
    ส านักงานสตัวแพทย ์
    สาธารณสขุ 
    ส านักอนามัย 
 ๓.๒ หน่วยงานอิสระของรัฐ 
  ส านักงานการตรวจเงนิแผน่ดิน 
  ๑) นายประจักษ์  บญุยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดนิ 
  ๒) นายสรุพงศ ์ ศริินทราเวช รองผู้วา่การตรวจเงิน 
    แผ่นดิน 
 
 ๔. เอกสารประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
  ๔.๑ รายงานของคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้อง
คุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เรื่อง การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว)  
(เอกสารวิชาการฉบับที่ ๔) 
  ๔.๒ ผลการศึกษาวิธีการท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์เลี้ยง : สุนัขและ
แมว โดยรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ  รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 ๕. ผลการด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  เพื่อให้มีการด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ 
วรรคสอง คณะกรรมการจึ ง ได้จัด ให้มี การรับ ฟังความคิด เห็นของผู้ เ กี่ ยวข้องต่ อ 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง) โดยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นได้ ดังนี้ 
  ๕.๑ วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 
   ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ใน ๒ ช่องทาง คือ 
   ๕.๑.๑ การรับฟังความคิดเห็นผ่านส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและ
ข้ อ เสนอแนะทาง เว็ บ ไซต์ ของส านั ก งาน เลขาธิ ก ารวุฒิ สภา  ( www.senate.go.th)  
รวมระยะเวลา ๒๒ วัน 
   ๕.๑.๒ การรับฟังความคิดเห็นโดยการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง  
“ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง)” เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 
หมายเลข ๒๑๓ – ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ 
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  ๕.๒ ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น 
   ๕.๒.๑ การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 
รวมทั้ งแนวทางการแก้ ไขเ พ่ิมเติมร่ างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและ 
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง) จากหน่วยงานภาครัฐและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
   ๕.๒.๒ การรั บ ฟั งคว ามคิ ด เห็ นต่ อก า รกระจายอ าน าจ ให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 
   ๕.๒.๓ ก า ร รั บ ฟั ง ค ว ามคิ ด เ ห็ น แน วทา งที่ เ ป็ น ป ร ะ โ ยชน์ 
แก่กระบวนการตรากฎหมายว่าด้วยป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
ที่เหมาะสมต่อไป  
 
 ๖. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
  ตามที่คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดท ารายงาน เรื่อง การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) 
(เอกสารวิชาการฉบับที่ ๔) และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมี
ข้อเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายหนึ่งที่ส าคัญ คือ แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน 
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในเรื่องการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง โดยอาจแก้ไข
เ พ่ิมเติมให้อยู่ ในหมวดการจัดสวัสดิภาพสัตว์  หรือยกร่าง เป็นหมวดเฉพาะส าหรับ  
การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง โดยบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของสัตว์ที่ต้องน าสัตว์เลี้ยง 
ไปขึ้นทะเบียน และก าหนดบทลงโทษเพ่ือให้มีการด าเนินการตามกฎหมาย ซึ่งการด าเนินการ  
ในเรื่องดังกล่าวเป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพบางประการส าหรับประชาชน จึงจ าเป็นต้อง  
ตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ 
 
 ๗. ข้อมูลด้านกฎหมาย และข้อมูลด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
  ๗.๑ ข้อมูลด้านกฎหมาย 
   ๗.๑.๑ แนวคิดในการร่างกฎหมาย 
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
    มาตรา ๗๗  รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น และ
ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็น
อุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน 
และด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจ
กฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
    ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน
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และเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์น้ันต่อประชาชน 
และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน  เมื่อกฎหมายมีผล
ใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดย
รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป  
    รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมาย
เฉพาะกรณีที่จ าเป็น พึงก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลา  
ในการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และ พึงก าหนด 
โทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง  
   ๗.๑.๒ กฎหมายหลักที่สมควรบัญญัติเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน
สัตว์เลี้ยง 
    พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัด 
สวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีหลักการและเหตุผลเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกัน 
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ เพ่ือให้สัตว์ได้รับการคุ้มครอง ตามธรรมชาติของสัตว์
อย่างเหมาะสม ซึ่ งยังไม่มีการบัญญัติ เนื้อหาที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมทางทะเบียน  
แต่มีบทบัญญัติที่สามารถเชื่อมโยงให้สอดคล้องกันได้ หรืออาจมีข้อเสนอแนะในการด าเนินการ
ควบคุมทางทะเบียนได้ปรากฏในมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ 
  ๗.๒ ข้อมูลด้านวิชาการ 
   ๗.๒.๑ การตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 
    ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖  
ได้อนุมัติหลักการของหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมายตามที่
คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศเสนอ โดยให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ
ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๖ เป็นต้นไป 
    อาศัยอ านาจตามข้อ ๑๔ แห่งระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ (ออกตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอ
เรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘) 
    ต่อมามีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
เห็นชอบนโยบายการปฏิรูปกฎหมาย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหาร มีแนวคิด 3D คือ 
Deregulation ลดจ านวนกฎหมายหรือลดกฎเกณฑ์ในเชิงควบคุม Decentralization ถ่ายโอน
อ านาจ และ Decriminalization ลดมาตรการทางอาญา เพราะมาตรการทางอาญากระทบ
สิทธิเสรีภาพของประชาชน และเป็นภาระด้านงบประมาณของภาครัฐและประชาชน 
    ปัจจุบันมีมติคณะรัฐมนตรี  วันที่  ๔ เมษายน ๒๕๖๐ 
เห็นชอบแนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของ
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รัฐธรรมนูญ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติที่ปรับปรุง  
ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมาย 
   ๗.๒.๒ การปฏิรูปด้านกฎหมาย 
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ก าหนดบทบัญญัติ 
ในหมวดต่าง ๆ รองรับไว้ในหลายมาตรา โดยมาตราที่ส าคัญอย่างยิ่ง ได้แก่ ตามมาตรา ๗๗  
ได้ก าหนดมาตรการส าคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการตรากฎหมาย และมาตรา ๒๕๘  
ที่ก าหนดมาตรการส าคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายในภาพรวมอย่างเป็นระบบ 
ทั้งนี้ ความในมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ก าหนดมาตรการส าคัญไว้ 
๔ ประการ ได้แก่ 
    ๑) มาตรการทั่วไป เป็นการบัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมาย
เพียงเท่าที่จ าเป็น มีการยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับ
สภาพการณ์หรือเป็นอุปสรรคต่อประชาชน และการด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบท
กฎหมายได้โดยสะดวก และสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่าย 
    ๒) มาตรการก่อนการตรากฎหมาย เป็นการก าหนดกลไก
ก่อนการตรากฎหมาย โดยรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย รวมทั้งการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและ 
การวิเคราะห์น้ันต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมาย 
ทุกขั้นตอน 
    ๓) มาตรการภายหลั ง กฎหมายมี ผล ใช้ บั ง คั บแ ล้ ว  
โดยก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
โดยจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องด้วย 
    ๔) มาตรการควบคุมเน้ือหาของร่างกฎหมาย อันได้แก่ 
ระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ระยะเวลาในการ
ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ และการก าหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง 
 
 ๘. ผลการพิจารณาศึกษา 
  คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์   
ได้ด าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์  
(ฉบับที ่ . .) พ.ศ. .. .. (การขึ ้นทะเบียนสัตว์เลี ้ยง) โดยบันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญ 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ที่สามารถน าไปใช้ในการประกอบการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
มีดังต่อไปนี้ 





บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

 
๑. ควำมเป็นมำ 
 ตามที่ คณะกรรมการติ ดตามกล ไกและ พิจ ารณาการปกป้ อ งคุ้ ม ครองสั ต ว์   
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับหนังสือจากคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
กรณีที่ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับสวนดุสิตโพล และศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ด าเนินการ
ส ารวจความเห็นจากประชาชนในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล จ านวน ๗๓๗ คน  
ทั้งการเก็บข้อมูลแบบลงพ้ืนที่และการเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์  ซึ่งหนึ่งในผลส ารวจพบว่า 
หน่วยงำนที่ควรเข้ำมำรับผิดชอบส ำหรับสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในที่สำธำรณะ ประชาชนผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหำนคร เมืองพัทยำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด) มีส่วนร่วมในกำรดูแลสัตว์ 
ที่ไม่มีเจ้ำของหรือถูกทอดทิ้ง ร้อยละ ๙๕.๙ มีเพียงร้อยละ ๔.๑ ที่ไม่ต้องกำรให้มีส่วนร่วมดูแล 
ซึ่งประเด็นท่ีประชาชนต้องการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล ได้แก่ จัดให้มีสถานที่หรือพ้ืนที่รับ
เลี้ยงดูแลสัตว์ไม่มีเจ้าของหรือถูกทอดทิ้ง ร้อยละ ๗๐.๙ รองลงมา ได้แก่ จัดเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ 
ต่าง ๆ เพื่อน าสัตว์ไม่มีเจ้าของหรือถูกทอดทิ้งมายังที่รับเลี้ยงดูแลสัตว์ ร้อยละ ๖๖.๗ จัดเจ้าหน้าที่
เข้าไปตรวจสอบหรือช่วยเหลือองค์กรเอกชนต่าง ๆ ที่รับเลี้ยงดูแลสัตว์ ร้อยละ ๕๘.๖ ตามล าดับ 
ทั้งนี้ มีประชาชนบางส่วนเห็นว่า ไม่ต้องการให้ภาครัฐเข้าไปมีส่วนร่วมดูแลสัตว์ เพราะเห็นว่าหาก
มีหน่วยงานดูแลเพิ่มขึ้น อาจเกิดการทุจริตและอาจท าให้สัตว์ถูกทอดทิ้งเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ ๒๙.๒ 
รองลงมา ได้แก่ ต้องการให้เจ้าของดูแลเอง ร้อยละ ๒๕.๐ และอีกส่วนเห็นว่า การดูแลสัตว์ 
ไม่มีเจ้าของไม่ใช่หน้าที่ของรัฐ โดยรัฐควรให้การดูแลคนให้มีสวัสดิการที่ดีก่อน ร้อยละ ๒๐.๘ 
ตามล าดับ 
 ต่อมาคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสตัว ์สภานติบิญัญตัแิหง่ชาติ 
ได้พิจารณาศึกษาปัญหาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ที่เกิดขึ้น โดยเห็นว่า กฎหมายที่มี  
ผลใช้บังคับในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมถึงการด าเนินการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงอย่างเป็นระบบ  
อีกทั้งมาตรการที่ภาครัฐน ามาใช้รองรับภารกิจการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงจะเป็นอ านาจ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขซึ่งมิได้มีวัตถุประสงค์หลักในการด าเนินการเรื่องสัตว์ และ
ปรากฏตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมเพียงการด าเนินการของกรุงเทพมหานครที่สามารถด าเนินการ
ได้ เนื่องจากมีข้อบัญญัติท้องถิ่นและระเบียบรองรับภารกิจต่าง ๆ ไว้ 
 ทั้งนี้ จากการศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการพบว่า  
เพ่ือให้เกิดกลไกและมาตรการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงดังกล่าว จ าเป็นจะต้องมี 
การด าเนินการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมำตรกำรทำงกฎหมำย ได้มีควำมเห็นให้กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด ำเนินกำรในส่วนของกำรไม่มีกฎหมำยเฉพำะเกี่ยวกับ 
กำรขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง และปัญหาประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย คณะกรรมการ 



๒ 

 

เห็นควรเสนอให้กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในเรื่องการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง โดยอาจ
แก้ไขเพ่ิมเติมให้อยู่ในหมวดการจัดสวัสดิภาพสัตว์ หรือยกร่างเป็นหมวดเฉพาะส าหรับ 
การขึ้นทะเบียนสัตว์ เลี้ยง โดยบัญญัติให้ เป็นหน้าที่ของเจ้าของสัตว์ที่ต้องน าสัตว์ เลี้ยง 
ไปขึ้นทะเบียน และก าหนดบทลงโทษเพ่ือให้มีการด าเนินการตามกฎหมาย ซึ่งการด าเนินการ  
ในเรื่องดังกล่าวเป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพบางประการส าหรับประชาชน จึงจ าเป็นต้องตรา
กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ  
 อย่ำงไรก็ดี หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง จ ำเป็นจะต้อง
ได้รับควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำรจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยตามที่มีข้อเสนอ 
จากการรับฟังความคิดเห็นให้แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและ 
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว รวมทั้ง เสนอให้มีบทบัญญัติกระจายอ านาจ 
การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ควรด าเนินการเรื่องข้อมูลทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้สามารถระบุหรือเชื่อมโยงระหว่างเจ้าของสัตว์กับ
สัตว์เลี้ยงได้ เพราะจะสามารถช่วยลดปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ รวมทั้งช่วยป้องกัน
อันตรายและมีการป้องกันเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์สู่มนุษย์โดยเจ้าของสัตว์จะต้องด าเนินการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพ่ือป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์ ตลอดจนต้องมีการควบคุมจ านวน
ประชากรสัตว์เลี้ยงด้วย 
 ในการนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้มีอ านาจวางหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น
ระบบ เช่น 
 (๑) กำรด ำเนินกำรของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
  พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามบทบัญญัติของกฎหมายต้องพิจารณาบทบาท
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย เพ่ือให้สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของ
ปัญหาการขาดความพร้อมทั้งในเรื่องของบุคลากร สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้  และงบประมาณ 
ในการด าเนินการควรมีการหารือในภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการหรือจัดท าเป็นโครงการ  
น าร่องส าหรับภาคส่วนที่มีความพร้อมในระยะเริ่มแรก เช่น กรณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีความพร้อมอย่างกรุงเทพมหานคร พัทยา และเทศบาลนคร เป็นต้น 
 (๒) มำตรกำรรองรับ 
  การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรพิจารณาก าหนดให้มีการ 
ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงและเพ่ิมเติมมาตรการต่าง ๆ ในข้อบัญญัติท้องถิ่น เช่น การจัดท าคู่มือ
ทะเบียนสัตว์เลี้ยง การก าหนดเงื่อนไขให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การควบคุมจ านวน
ประชากรสัตว์เลี้ยง (การท าหมัน การฉีดยาคุมก าเนิด) และการก าหนดสถานที่รับขึ้นทะเบียน 
สัตว์เลี้ยงเพิ่มเติม เป็นต้น 
 (๓) กำรด ำเนินกำรส ำหรับเจ้ำของสัตว์  
  เจ้าของสัตว์ ผู้ครอบครองสัตว์ ผู้ควบคุมสัตว์ ผู้เพาะเลี้ยง ผู้ค้า ผู้จ าหน่าย หรือผู้รับ
เลี้ ย ง รั บ รั กษาไว้ แทน เจ้ าของ  ต้ อ ง ได้ รั บการฝึ กอบรม และปลู กฝั ง เ รื่ อ ง จิ ตส านึ ก 
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และความรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายในเรื่องการจัดสวัสดิภาพสัตว์
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 อน่ึง ระบบฐำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ซึ่งควรอยู่ในควำมรับผิดชอบ
ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปัจจุบันระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน
สัตว์เลี้ยงยังขาดความเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และขาดมาตรฐานกลางในการ
จัดเก็บข้อมูล ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อการติดตามและประเมินผลของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ในการนี้ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เคยจัดท าระบบเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์
แห่งชาติ (National Animal Identification System) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (NECTEC) แต่ปัจจุบันได้ระงับการด าเนินการไว้  
จึงควรรื้อฟ้ืนโครงการดังกล่าว และวางระบบการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ขึ้นอีกครั้ง 
ภายใต้รูปแบบฐานข้อมูลกลางของชาติ และกระจายหน้าที่และอ านาจดังกล่าวให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นสามารถน าเข้าข้อมูลการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ในการน าข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 ในการนี้  ระบบดังกล่าวยังสามารถน าไปสู่การบริหารจัดการสัตว์ เลี้ยงชนิดอื่น 
ที่ก าลังประสบปัญหาการขึ้นทะเบียนได้ เช่น กรณีของการครอบครองและการสวมตั๋วของ  
ช้างเลี้ยง เป็นต้น 
 
๒. สภำพปัญหำ 
 คณะกรรมการได้ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และผลกระทบกรณีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เสนอร่างกฎหมาย โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่า ควรมีการปรับปรุงกฎหมาย โดยเสนอ  
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง) 
 ทั้งนี้  สภาพปัญหากรณีการเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง  
ต้องด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ได้ก าหนดแนวความคิดปฏิรูปกฎหมาย
ตามหลักการว่าด้วยการพัฒนากฎหมายของประเทศเป็นจ านวนมาก ซึ่งประการที่ส าคัญได้แก่ 
การก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายแห่งรัฐ๑ โดยต้องจัดให้มีกฎหมำยเพียงเท่ำที่
จ ำเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมำยที่หมดควำมจ ำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ 
หรือที่เป็นอุปสรรคต่อกำรด ำรงชีวิตหรือกำรประกอบอำชีพโดยไม่ชักช้ำเพ่ือไม่ให้เป็นภำระ 
แก่ประชำชน และก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้ง
เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการ
พิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน  
 เมื่อกฎหมำยมีผลใช้บังคับแล้ว ต้องจัดให้มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย 
ทุกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดโดยรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพ่ือพัฒนำ
กฎหมำยทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป  ตลอดจนการ
                                                           

๑รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗. 



๔ 

 

ปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย๒ รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้มีกลไกในกำรด ำเนินกำรปรับปรุง
กฎหมำย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่ำง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกำศใช้รัฐธรรมนูญน้ีให้
สอดคล้องกับหลักกำรตำมมำตรำ ๗๗ และพัฒนำให้สอดคล้องกับหลักสำกล โดยให้มีการใช้
ระบบอนุญาตและระบบการด าเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือให้การท างาน  
เกิดความคล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจ าเป็น  
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ส าหรับแนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นั้น ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ร่วมกันพิจารณาและมีความเห็นว่า บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในส่วน
ของการตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัตินั้น ได้บัญญัติเพิ่มเติมหรือแตกต่างจากที่เคยบัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านมาหลายประการ ซึ่งหน่วยงานของรัฐต้องเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินการเพ่ือให้การตรากฎหมายเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ซึ่งในหมวด ๓ สิทธิและ
เสรีภาพของปวงชนชาวไทย และหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติเกี่ยวกับการตรากฎหมายไว้ สรุปเป็นมาตรการในการตรากฎหมายไว้ 
๔ มาตรการ คือ มาตรการทั่วไป มาตรการก่อนการตรากฎหมาย มาตรการภายหลัง 
การตรากฎหมาย และมาตรการควบคุมเนื้อหาของกฎหมายซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 (๑) มำตรกำรทั่วไป ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น และยกเลิกหรือ
ปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อ  
การด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน โดยหน่วยงาน 
ของรัฐต้องค านึงถึงหรือพิจารณาความจ าเป็นในการตรากฎหมายและต้องด าเนินการให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย  
พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งให้มีการด าเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวก
และสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
 (๒) มำตรกำรก่อนกำรตรำกฎหมำย ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้ง
เปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และน ามาประกอบการ
พิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน 
 (๓) มำตรกำรภำยหลังกำรตรำกฎหมำย ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย  
เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยหน่วยงานของรัฐต้องค านึงถึงหรือพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ใน 
พระราชกฤษฎีกาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 (๔) มำตรกำรควบคุมเน้ือหำของกฎหมำย ก าหนดให้เนื้อหาของกฎหมายต้องสอดคล้อง
และไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ต้องไม่ขัดต่อ  
หลักนิติธรรม ไม่เพ่ิมภาระหรือจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ ไม่กระทบต่อ
                                                           

๒รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๘ ค. ด้านกฎหมาย (๑). 



๕ 

 

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นในการ
จ ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่ใช้บังคับแก่กรณีหนึ่งกรณีใดหรือ
แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นการเฉพาะเจาะจง เว้นแต่มีกฎหมายในรูปแบบบางประเภทที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติให้กระท าได้ ต้องสอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งกับแนวนโยบายแห่งรัฐ  
ต้องสอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ตอ้งสอดคลอ้งกบั
พันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยมีต่อรัฐต่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศใด การมีระบบอนุญาตให้กระท าได้เพียงเท่าที่จ าเป็น การมีระบบคณะกรรมการ  
ให้กระท าได้เพียงเท่าที่จ าเป็น ต้องก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ระยะเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เช่น ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักการส าคัญ 
ที่รัฐธรรมนูญรับรอง ต้องค านึงถึงหลักความพอสมควรแก่เหตุ และประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับ
กับประโยชน์ที่เอกชนต้องเสียไป รวมทั้งความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เอกชน เป็นต้น ต้องมี
การก าหนดรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการ ตลอดจนระยะเวลาส าหรับการด าเนินการตามขั้นตอน
ต่าง ๆ และกรอบการใช้ดุลพินิจไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และประการสุดท้าย คือ พึงก าหนดโทษ
ทางอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงหรือพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกับ
หลักการและสาระส าคัญของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ด้วย 
 
๓. วัตถุประสงค์ของกำรพิจำรณำศึกษำ 
 ๓.๑ เพ่ือศึกษาความเป็นมาและสภาพปัญหาการออกกฎหมายให้มีการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 
 ๓.๒ เพื่อศึกษาแนวทางในการเสนอกฎหมาย 
 ๓.๓ เพือ่ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีกฎหมายการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 
 ๓.๔ เพื่อศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะให้มีกฎหมายการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 
 
๔. ขอบเขตกำรพิจำรณำศึกษำ 
 คณะกรรมการมุ่งเน้นศึกษากรอบและแนวทางการด าเนินงานในส่วนที่ เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปใช้ประโยชน์ในการเสนอ  
ร่างกฎหมายการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงต่อไป 
 

     
 
 
 
 
 



บทท่ี ๒ 
การเสนอร่างกฎหมาย 

 
 เพ่ือให้การตรากฎหมายของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยข้างต้น ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ได้จัดท า “แนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” โดยก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางเกี่ยวกับการร่าง
กฎหมาย การตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย และแนวทางการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท า
ร่างกฎหมาย รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ
ใช้เป็นกรอบหรือแนวทางการด าเนินการในการจัดท าร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ  
เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันประกอบด้วย 
๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ หลักเกณฑ์การร่างกฎหมายและการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของ
หน่วยงานรัฐและส่วนที่ ๒ แนวทางการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าร่างกฎหมาย และ
การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ซึ่งประกอบด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางการ
พิจารณาในแต่ละขั้นตอน 
 โดย “แนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” ดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้๑ 
 
๑. หลักเกณฑ์การร่างกฎหมายและการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ 
ก าหนดให้ในการจัดท าร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางดังต่อไปนี้ 
 ๑.๑ ร่ า งกฎหมายต้ องสอดคล้ องและไม่ขั ดหรื อแย้ งต่ อรั ฐธร รม นูญและ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
  ๑.๑.๑ ในกรณีที่กฎหมายที่มี อยู่ขัดหรือแย้งต่อหน้ าที่ของรัฐ  หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบมีหน้าที่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกกฎหมายนั้นในโอกาสแรก 
  ๑.๑.๒ การร่างกฎหมายเพ่ือก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องด าเนินการในเรื่องใด  
ร่างกฎหมายในเรื่องนั้นต้องมีมาตรฐานสอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด 
  ๑.๑.๓ การร่างกฎหมายที่จ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล ต้องยึดหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
   ๑) ในกรณีที่สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้รับการรับรองไว้ โดยชัดแจ้ ง 
ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเงื่อนไขหรือเหตุในการจ ากัดสิทธิหรือ
เสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญก าหนด โดยพิจารณาประกอบค าพิพากษาหรือค าวินิจฉัยของศาลฎีกา 
ศาลปกครองสูงสุด หรือศาลรัฐธรรมนูญ รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วย 
                                                           

๑กองนิติธรรม ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ส าเนาบันทึกข้อความส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด  
ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๑๐๔๘/พ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่องแนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติ 
มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, เอกสารเผยแพร่. 



๘ 

 

   ๒) การร่างกฎหมายต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจ ากัดสิทธิ
หรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ ไม่กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติโดย
ไม่เป็นธรรม รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย  
   ๓) ร่างกฎหมายต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่ใช้บังคับแก่กรณีหนึ่ง
กรณีใดหรือแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นการเฉพาะเจาะจง เว้นแต่มีกฎหมายในรูปแบบบางประเภท
ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้กระท าได้ เช่น กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์โดยระบุเจาะจง
อสังหาริมทรัพย์หรือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนตามความจ าเป็น หรือกฎหมายโอน
กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน  
  ๑.๑.๔ การร่างกฎหมายต้องสอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งกับแนวนโยบายแห่งรัฐ  
 
 ๑.๒ ร่างกฎหมายต้องสอดคล้องและไม่ขัดหรือแย้งกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ
ปฏิรูปประเทศ 
  ร่างกฎหมายต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นเป้าหมายของการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล และต้องค านึงถึงแนวทางการปฏิรูปประเทศตาม 
หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ของรัฐธรรมนูญ และแผนการปฏิรูปประเทศตามกฎหมายว่าด้วย
แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
 
 ๑.๓ ร่างกฎหมายต้องค านึงถึงหรือพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกับหลักการและ
สาระส าคัญของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๑.๓.๑ การร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต การก าหนดระยะเวลาหรือ
ขั้นตอนในการพิจารณาค าขออนุญาต การด าเนินการต่าง ๆ ต้องค านึงถึงหลักการและสาระส าคัญ
ของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๑.๓.๒ การร่างกฎหมายต้องค านึงถึงหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๑.๓.๓ หน่วยงานของรัฐต้องยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือ 
ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพ 
โดยไม่ชักช้าเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ใน  
พระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 ๑.๔ ร่างกฎหมายต้องสอดคล้องกับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ 
  ๑.๔.๑ การจัดให้มีกฎหมาย ให้กระท าได้เพียงเท่าที่จ าเป็น 
  ๑.๔.๒ ในการเสนอร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี ให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบ
ความจ าเป็นในการตรากฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็น  



๙ 

 

ในการตราพระราชบัญญัติ และให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวิเคราะห์และเสนอความเห็น
เกี่ยวกับความจ าเป็นในการตรากฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และในกรณี
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติส่งร่างกฎหมายให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  
ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งด้วยว่ามีความจ าเป็นต้องตรากฎหมาย
ฉบับนั้นหรือไม่ และการเสนอร่างกฎหมายกลับไปยังคณะรัฐมนตรี ให้คณะกรรมการกฤษฎีกา  
ซึ่งตรวจพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นและประโยชน์ที่จะเกิด
จากร่างกฎหมายนั้นด้วย 
  ๑.๔.๓ การร่างกฎหมายเพ่ือให้มีระบบอนุญาต ให้กระท าได้เพียงเท่าที่จ าเป็น เช่น 
กรณีเพ่ือรักษาความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรความปลอดภัยสาธารณะ หรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน หรือเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และใน
กรณีจ าเป็นต้องก าหนดให้มีระบบอนุญาตไว้ในร่างกฎหมาย ให้ยึดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ต้องระบุวัตถุประสงค์ในการอนุญาตไว้ในการเสนอร่างกฎหมาย 
โดยชัดแจ้ง 
   (๒) ต้องบัญญัติหลักเกณฑ์และระยะเวลาการอนุญาตหรือไม่อนุญาตไว้ 
ในร่างพระราชบัญญตัิใหช้ัดเจน และก าหนดกรอบหลักเกณฑ์ในการออกกฎหมายล าดบัรองไว้ด้วย 
   (๓) หน่วยงานของรัฐที่พิจารณาอนุญาตต้องแสดงหลักฐานความพร้อมและ
ศักยภาพที่จะตรวจสอบให้การกระท านั้นเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตได้อย่างแท้จริง 
   (๔) ให้ก าหนดอายุการได้รับอนุญาตเฉพาะกรณีที่จ าเป็น และในกรณี 
ที่มีการก าหนดอายุการได้รับอนุญาตและการต่ออายุการได้รับอนุญาต ต้องแสดงเหตุผลของการ
ขอต่ออายุการได้รับอนุญาต และต้องมีการตรวจสอบการด าเนินการตามที่ได้รับอนุญาตที่ผ่านมา
ด้วย ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอ  
ต่ออายุใบอนุญาต ซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   (๕) ให้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ขออนุญาต และการบังคับการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการอนุญาตนั้น 
  ๑.๔.๔ การร่างกฎหมายเพ่ือให้มีระบบคณะกรรมการ ให้กระท าได้เพียงเท่าที่
จ าเป็น กรณีจ าเป็นเช่นว่านั้น เช่น การก าหนดให้มีคณะกรรมการขึ้นเพื่อท าหน้าที่ 
   (๑) วางกฎเกณฑ์ในการก ากับควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
   (๒) วินิจฉัยชี้ขาด 
   (๓) ให้ค าปรึกษาทางเทคนิคหรือเป็นเรื่องซึ่งต้องการความรู้  ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกอบการตัดสินใจของผู้มีหน้าที่และอ านาจตามกฎหมาย 
   (๔) พิจารณาหาข้อยุติที่ได้รับการยอมรับร่วมกัน โดยมีตัวแทนจากภาคสว่น 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.๔.๕ ในกรณีจ าเป็นต้องมีระบบคณะกรรมการ ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 



๑๐ 

 

   (๑) ก าหนดขั้นตอนและวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการต้องไม่เป็นการเพ่ิม
ภาระโดยไม่จ าเป็น 
   (๒) คณะกรรมการซึ่งท าหน้าที่วางกฎเกณฑ์หรือคณะกรรมการวินิจฉัย 
ชี้ขาด ต้องไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่อาจจะต้องอยู่ภายใต้
กฎเกณฑ์นั้น หรืออาจเป็นคู่กรณีในเรื่องนั้น และต้องมีการแยกหน้าที่ระหว่างผู้วางกฎเกณฑ์หรือ 
ผู้ก ากับควบคุมออกจากผู้ปฏิบัติ 
   (๓) ไม่ ก าหนดให้น ายกรั ฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ  เว้นแต่ 
เป็นคณะกรรมการที่ก าหนดนโยบายระดับชาติ 
   (๔) กรรมการโดยต าแหน่งพึงมีตามความจ าเป็น และการก าหนดให้ผู้ด ารง
ต าแหน่งบางต าแหน่งเป็นกรรมการสมควรพิจารณาก าหนดเท่าที่จ าเป็น เช่น ผู้อ านวยการ  
ส านักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการ 
ก.พ. เนื่องจากต าแหน่งดังกล่าวมีหน้าที่ต้องให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว และในกรณีที่มีคณะกรรมการโดยต าแหน่ง เมื่อคณะกรรมการนั้น  
มีมติในเรื่องใด มติดังกล่าวย่อมผูกพันองค์กรที่กรรมการโดยต าแหน่งผู้นั้นด ารงอยู่ด้วย เว้นแต่
กรรมการผู้นั้นได้แสดงความไม่เห็นด้วย โดยวิธีการลงคะแนนคัดค้าน หรือบันทึกข้อไม่เห็นด้วยใน
รายงานการประชุมแล้ว 
   (๕) การแต่งตั้ งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ก าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
ความเชี่ยวชาญในเรื่องซึ่งเป็นหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการอย่างแท้จริง และห้ามแต่งตั้ง
บุคคลซึ่งมีลักษณะการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของ  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องสอดคล้องกับหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการนั้นด้วย 
  ๑.๔.๖ การร่างกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ระยะเวลาในการด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (๑) การใช้ดุลพินิจต้องไม่ขดัหรือแย้งกับหลักการส าคญัที่รฐัธรรมนูญรบัรอง  
   (๒) การใช้ดุลพินิจต้องสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   (๓) การใช้ดุลพินิจต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยอาจปรึกษา หารือหรือ
รับฟังข้อมูลเพ่ิมเติมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่อาจได้รับผลกระทบให้ข้อมูลและ
โต้แย้งคัดค้านได้ และต้องแสดงเหตุผลประกอบการใช้ดุลพินิจนั้นไว้ด้วย 
   (๔) การใช้ดุลพินิจต้องค านึงถึงหลักความพอสมควรแก่เหตุ และประโยชน์
ที่ส่วนรวมจะได้รับกับประโยชน์ที่เอกชนต้องเสียไป รวมทั้งความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่
เอกชน  
   (๕) เจ้าหน้าที่ซึ่งใช้อ านาจดุลพินิจต้องไม่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ 
ทับซ้อนกับการใช้อ านาจดุลพินิจนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และหากปล่อยให้
ล่าช้าจะเกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคลโดยไม่มีทางแก้ไขได้ 
   (๖) การก าหนดรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการ ตลอดจนระยะเวลา ส าหรับ 
การด าเนินการในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ และกรอบการใช้ดุลพินิจต้องชัดเจน ส าหรับรายละเอียด 
ที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติอาจก าหนดไว้ในกฎหมายล าดับรองได้ 



๑๑ 

 

   (๗) ใ ห้ ก า หน ด แน วท า งป ฏิ บั ติ ใ น ก า ร ใ ช้ ดุ ล พิ นิ จ แ ล ะ เ ผ ยแ พร่ 
ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
 
๒. แนวทางการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าร่างกฎหมาย และการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย ก าหนดให้ในการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าร่าง
กฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย  
ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังต่อไปนี้ 
  ๒.๑ การจัดท ากฎหมายของหน่วยงานของรัฐ 
   ๒.๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี การรับฟังความคิดเห็น เ พ่ือประกอบ  
การจัดท าร่างกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ โดยในการรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยต้องรับฟัง
ผ่ า น ร ะบ บ เ ทค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เท ศ ข อ ง ห น่ ว ย ง า นข อ ง รั ฐ นั้ น  ห รื อ ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์  
www.lawamendment.go.th หรือจะใช้วิธีอื่นใดด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการรับฟังความ
คิดเห็นต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน 
   ๒.๑.๒ ในการรับฟังความคิดเห็น ให้หน่วยงานของรัฐประกาศวิธีการรับฟังความ
คิดเห็น ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลประกอบ  
การรับฟังความคิดเห็น ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  
    (๑) สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา  
    (๒) ความจ าเป็นที่จะต้องตรากฎหมายขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานั้น  
    (๓) หลักการอันเป็นสาระส าคัญของกฎหมายที่จะตราขึ้น และ  
    (๔) ประเด็นที่จะรับฟังความคิดเห็นหรือร่างพระราชบัญญัติที่ จะรับฟัง 
ความคิดเห็น 
   ๒.๑.๓  เมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับฟังความคิดเห็น ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงาน
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น โดยในรายงานสรุปผลรับฟังความคิดเห็นอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย  
    (๑) วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น  
    (๒) จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง  
    (๓) พ้ืนที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น  
    (๔) ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น  
    (๕) ข้อคัดค้านหรือความเหน็ของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น 
    (๖) ค าชี้แจงเหตุผลรายประเด็น และ  
    (๗) การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท า 
ร่างกฎหมาย 
   ๒.๑.๔ ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าค าชี้แจงตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความ
จ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ท้ายระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอ
เรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ได้ปรับปรุง และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๔ 

http://www.lawamendment.go.th/


๑๒ 

 

เมษายน ๒๕๖๐ และในการส่งเรื่องไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอร่างกฎหมายที่ได้
จัดท าขึ้นให้เสนอพร้อมรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นด้วย 
   ๒.๑.๕ ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวิเคราะห์ผลการรับฟังความคิดเห็น 
ที่หน่วยงานของรัฐได้จัดท าขึ้นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามหลักเกณฑ์  
การตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี 
    ในกรณีที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบการด าเนินการรับฟัง
ความคิดเห็นในการจัดท าร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ และตรวจสอบการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจ าเป็นในการตรา
พระราชบัญญัติ (Checklist) แล้วเห็นว่า จ าเป็นต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นหรือการ
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายเพิ่มเติม ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งเรือ่งคนื
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐที่เสนอเรื่องด าเนินการเพ่ิมเติมโดยให้ระบุการด าเนินการให้ชัดเจนด้วย 
และเมื่อด าเนินการเสร็จแล้วให้ส่งเรื่องไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต่อไป 
   ๒.๑.๖ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติส่งร่างกฎหมายให้ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาน าผลการรับฟังความคิดเห็นและการ
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายที่หน่วยงานของรัฐได้จัดท าขึ้น มาประกอบการ
ตรวจพิจารณาร่างกฎหมาย 
    ในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบการด าเนินการรับฟัง 
ความคิดเห็นในการจัดท าร่างกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ และตรวจสอบการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจ าเป็นในการตรา
พระราชบัญญัติ (Checklist) แล้วเห็นว่า จ าเป็นต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจด าเนินการดังกล่าวเอง หรือจะขอให้หน่วยงานของรัฐ
เจ้าของเรื่องเป็นผู้ด าเนินการก็ได้ และเมื่อได้ด าเนินการแล้วให้จัดท ารายงานสรุปผลการรับฟัง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมด้วย ส าหรับกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า จ าเป็นต้องมีการ
วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายเพ่ิมเติม ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจ
ด าเนินการดังกล่าวเอง หรือจะขอให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องเป็นผู้ด าเนินการดังกล่าว
เพิ่มเติมก็ได้ เพ่ือน ามาประกอบการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายต่อไป 
   ๒.๑.๗ ในกรณีที่ ร่ า งกฎหมายที่ ผ่ านการตรวจ พิจารณาของส านั กง าน
คณะกรรมการกฤษฎีกามีการแก้ไขเพ่ิมเติมเนื้อหาของร่าง และสมควรแก้ไขการวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายเพ่ิมเติมตามประเด็นที่มีการแก้ ไข ให้ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาแจ้งให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องด าเนินการดังกล่าว และให้ส่งค าชี้แจง
ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ที่ได้ด าเนินการ
ดังกล่าวแล้วมาพร้อมกับการยืนยันให้ความเห็นชอบร่างกฎหมาย เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 



๑๓ 

 

  ๒.๒ การด าเนินการกรณีร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ด าเนินการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี 
   ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ใน  
ข้อ ๒.๑.๕ 
 
  ๒.๓ การด าเนินการกรณีร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
   ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาด าเนินการตามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้น 
ข้อ ๒.๑.๖ หรือข้อ ๒.๑.๗ ส าหรับกรณีการด าเนินการตามข้อ ๒.๑.๗ หากหน่วยงานของรัฐได้มี
หนังสือยืนยันให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายแล้ว ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีหนังสือ
ขอให้หน่วยงานของรัฐที่เสนอร่างกฎหมายด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒.๑.๗ ได้ 
 
  ๒.๔ การด าเนินการกรณีร่างกฎหมายที่ผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและอยู่ระหว่างการด าเนินการของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
   ในกรณีที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเห็นว่า ร่างกฎหมายที่ผ่านการตรวจ 
พิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีการแก้ไขเพ่ิมเติมเนื้อหาของร่างจนแตกต่างจาก
ร่างที่หน่วยงานของรัฐเสนอ และสมควรแก้ไขการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย
เพิ่มเติมตามประเด็นที่มีการแก้ไข ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งให้หน่วยงานของรฐัเจา้ของ
เรื่องด าเนินการดังกล่าว และให้ส่งค าชี้แจงตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบความจ าเป็นในการตรา
พระราชบัญญัติ (Checklist) ที่ได้ด าเนินการดังกล่าวแล้วมายังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 
 
  ๒.๕ ในกรณีที่ร่างกฎหมายใด มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือต้องด าเนินการเป็นการลับ 
หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องจะด าเนินการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดท าร่างกฎหมายให้
แตกต่างจากแนวทางตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒.๑.๑ หรือ ข้อ ๒.๑.๒ ก็ได้ แต่หน่วยงานของรัฐ
เจ้าของเรื่องต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาเป็นรายกรณีไป 
 
 นอกจากนี้ ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตรา
พระราชบัญญัติ (Checklist) เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมาย
ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น และ
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เรื่อง นโยบายการปฏิรูปกฎหมายในส่วนที่
เกี่ยวกับฝ่ายบริหาร)๒ โดยให้ เป็นหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตรา

                                                           
๒คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบนโยบายการปฏิรูปกฎหมายในส่วนท่ีเกี่ยวกับ 

ฝ่ายบริหาร ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาน) เสนอ และให้ส่วนราชการถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ในการเสนอร่าง
กฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีต้องมีการตรวจสอบ “ความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ” (Checklist) รวม 
๑๐ ประการ อย่างเคร่งครัดด้วย รวมทั้งต้องเสนอแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรองและกรอบระยะเวลา และ



๑๔ 

 

พระราชบัญญัติท้ายระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
และให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป๓ ซึ่งจะพิจารณาศึกษาในบทที่ ๓ ต่อไป 
 

    
 

                                                           

บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในรายละเอียดของเนื้อหาให้ได้ความชัดเจนและให้ได้ข้อยุติ  
ในหลักการก่อนน าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี และกรณีที่ต้องมีการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะต้องเป็นกรณี 
ที่มีความจ าเป็นและเพื่อประโยชน์ของประชาชนและของประเทศเป็นส าคัญเท่านั้น ตลอดจนต้องพิจารณาความเร่งด่วนตาม 
Function (ภารกิจพื้นฐาน) Agenda (ภารกิจยุทธศาสตร์  นโยบายเร่ งด่วน แนวทางปฏิรูปภาครัฐ งบประมาณ 
บูรณาการ) ที่มีผลต่อการปฏิรูปประเทศ และมีความทันสมัยและเป็นสากล รวมทั้งพิจารณาความจ าเป็นในการคงอยู่ของ
คณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปที่ส าคัญมีความต่อเนื่อง และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศด้วย ทั้งนี้ ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดท าแนวปฏิบัติ 
ในเรื ่องนี ้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามนโยบายการปฏิรูปกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับ 
ฝ่ายบริหารอย่างเคร่งครัดต่อไป, ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี , ส าเนาหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว๑๕๑ เรื่อง นโยบายการปฏิรูปกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับฝ่ายบริหารลงวันที่ ๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ , สืบค้นเมื่อวันที่  ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ , จาก http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/๒๕๕๙/
๙๙๓๑๙๒๘๑๓.pdf. 

๓ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, ส าเนาหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/ว ๒๖๑ เรื่อง 
แนวทางการจัดท าและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยลงวันที่ 
๕ เมษายน ๒๕๖๐, สืบค้นเมื่อวันที่  ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐, จาก http://www.cabinet.soc.go.th/doc_image/๒๕๖๐/
๙๙๓๒๓๗๑๒๒.pdf. 



บทท่ี ๓ 
การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
 โดยที่ปัจจุบันเกิดปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ อันน ามาซึ่งการแก้ไขปัญหาที่เป็น
การเพ่ิมภาระของภาครัฐ รวมทั้งบางส่วนก่อให้เกิดปัญหาโรคระบาดสัตว์ ตลอดจนส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน ดังนั้น เพ่ือป้องกันปัญหาดังกล่าวและเป็นการป้องกัน 
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ จึงควรด าเนินการให้มีการควบคุมทางทะเบียน  
และเ พ่ิมความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์  รวมทั้ ง เ พ่ิมบทบาทหน้าที่และอ านาจของ 
ราชการส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง  
อันเนื่องมาจากกฎหมายที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมถึงการด าเนินการส าหรับ 
การขึ้นทะเบียนสัตว์ เลี้ยงอย่างเป็นระบบและไม่มีบทก าหนดโทษส าหรับเรื่องดังกล่าว   
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
๑.  ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 
 ตามที่คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ได้พิจารณาศึกษาเรื่อง การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) โดยคณะกรรมการ 
ได้ประมวลผลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นด้านการควบคุม  
ทางทะเบียน ด้านความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ และด้านบทบาทหน้าที่และอ านาจ 
ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีกฎหมายที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเพียงเรื่องการสาธารณสุขหรือ  
การจัดสวัสดิภาพสัตว์เท่านั้น ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นว่า กฎหมายที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน
ยังไม่ครอบคลุมถึงการด าเนินการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงอย่างเป็นระบบ อีกทั้งมาตรการที่ภาครัฐ
น ามาใช้รองรับภารกิจการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงจะเป็นอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ซึ่งมิได้มีวัตถุประสงค์หลักในการด าเนินการเรื่องสัตว์ และปรากฏตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมเพียง
การด าเนินการของกรุงเทพมหานครที่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากมีข้อบัญญัติท้องถิ่นและ
ระเบียบรองรับภารกิจต่าง ๆ ไว้ ทั้งนี้ จากการศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
คณะกรรมการพบว่า หากจะมีการด าเนินการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงจ าเป็นต้องติดตามกลไกและ
พิจารณาประเด็นปัญหาทางกฎหมายในด้านประสิทธิภาพและการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้ง
รายละเอียดของมาตรการในทางปฏิบัติ ตลอดจนระบบการบริหารจัดการข้อมูลทางทะเบยีนทีต่อ้ง
มีการด าเนินการให้มีความเชื่อมโยงและชัดเจนต่อไป 
 ในการนี้ เพ่ือให้เกิดกลไกและมาตรการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงดังกล่าว จ าเป็น
จะต้องตรากฎหมายอันเป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพบางประการส าหรับเจ้าของสัตว์  
โดยคณะกรรมการเห็นว่า ควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและ  
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ในเรื่องการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ซึ่งอาจแก้ไขเพ่ิมเติมให้อยู่ในหมวด 
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ รวมทั้งควรกระจายอ านาจอันเกี่ยวกับการด าเนินการในเรื่องสัตว์ไปยัง  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งต้องบัญญัติให้เป็นหน้าที่ และอ านาจขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) และ



๑๖ 

 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความพร้อมของแต่ละท้องถิ่น
ต่อไป 
 ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอสนับสนุนให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอร่างกฎหมาย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๓ ต่อไป 
 
๒.  ผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง 
 เพ่ือให้มีการด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ วรรคสอง 
คณะกรรมการจึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกัน
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง)  
โดยสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นได้ ดังนี้ 
 ๒.๑ วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 
  ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกัน 
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ใน ๒ ช่องทาง คือ 
  ๒.๑.๑ การรับฟังความคิดเห็นผ่านส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
ทางเว็บไซต์ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา (www.senate.go.th) รวมระยะเวลา ๒๒ วัน 
  ๒.๑.๒ ก า ร รั บ ฟั ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น โ ด ย ก า ร สั ม ม น า ท า ง วิ ช า ก า ร  เ รื่ อ ง  
“ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง)” เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 
หมายเลข ๒๑๓ – ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ 
 

 
 
 ๒.๒ ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น 
  ๒.๒.๑ รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสัตว์ เลี้ยงกับแนวทาง 
การแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... จากหน่วยงานภาครัฐและผู้เกี่ยวข้อง 



๑๗ 

 

  ๒.๒.๒ รับฟังความคิดเห็นต่อการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการด าเนินการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 
  ๒.๒.๓ รับฟังความคิดเห็นแนวทางที่เป็นประโยชน์แก่กระบวนการตรากฎหมาย 
ว่าด้วยป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่เหมาะสมต่อไป  
 
 ๒.๓ ความเห็นที่ได้จากการรับฟังในแต่ละประเด็น 
  สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติที่จะด าเนินการอภิปราย คือ 
  ประเด็นที่หนึ่ง มาตรา ๒๒/๑ โดยมีหลักการส าคัญ คือ กรณีสัตว์มี เจ้าของและ 
ไม่มีเจ้าของ ข้อพิจารณาส าหรับการขึ้นทะเบียน อาทิ กระบวนการ องค์ประกอบ การอ านวย
ความสะดวก สิทธิประโยชน์ แรงจูงใจ และความสงบเรียบร้อยที่จะเกิดขึ้น รวมทั้ง การก าหนด
ประเภท จ านวน และเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ 
  ประเด็นที่สอง มาตรา ๓๒/๑ ประเด็นโทษส าหรับการฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 

 
 
  ๒.๓.๑ การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงกับแนวทาง 
การแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... จากหน่วยงานภาครัฐและผู้เกี่ยวข้อง 
   ประเด็นเจ้าของสัตว์ 
   ประเด็นบทนิยามศัพท์ ค าว่า “เจ้าของสัตว์” ควรหมายความรวมถึง 
ผู้เลี้ยงสัตว์แบบเคาะกะละมังเลี้ยงหรือไม่นั้น สืบเนื่องจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีโทษ  
ทางอาญา จึงต้องตีความอย่างเคร่งครัด อีกทั้งมีค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๗๖๔/๒๕๕๖ 
กรณีเจ้าของสัตว์ประเภท “ผู้ให้อาหารสุนัขเป็นประจ าด้วย” ต้องน าสัตว์ไปจดทะเบียนตาม
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. ๒๕๔๘ นั้น “ขัดต่อ
หลักความได้สัดส่วน” จึงวินิจฉัยให้เพิกถอนบทนิยามศัพท์ค าว่า “เจ้าของสัตว์” ในส่วนที่ 
ให้หมายความรวมถึง “ผู้ให้อาหารสุนัขเป็นประจ าด้วย”  
 



๑๘ 

 

   ประเด็นการท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ 
   การท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ต้องไม่สร้างภาระต่อประชาชน หรือ 
ท าอย่างไรที่จะให้ประชาชนเกิดภาระน้อยที่สุดภายหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ในส่วนของ
ความรู้สึกของเจ้าของสัตว์  หากเป็นผู้ที่ เข้าใจจะทราบว่า “ไมโครชิป” มีขนาดเล็กมาก  
การฉีดไมโครชิปเสมือนกับการฉีดยาทั่วไป และปัจจุบันในต่างประเทศสามารถฉีดไปพร้อมกับ
วัคซีนได้แล้ว และมีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๐ ปี ดังนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องประชาสัมพันธ์ว่า 
การท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์รัฐจะรบกวนการด ารงชีวิตสัตว์ให้น้อยที่สุด 
   ประเด็นการบังคับใช้กฎหมาย 
   การบังคับใช้กฎหมายโดย อปท. กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงจะสามารถด าเนินการ
ได้ส าเร็จหรือไม่ เพราะในอดีตที่ผ่านมากรมปศุสัตว์เคยมีหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนสัตว์ที่เป็น  
“ปศุสัตว์” หรือสัตว์เศรษฐกิจมาก่อนแล้ว ก็ยังไม่สามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ แต่กรณี
ของแมวและสุนัขจะมอบหมายให้ อปท. รับไปด าเนินการ จะสามารถด าเนินการได้หรือไม่ หรือ
การออกกฎหมายได้แต่การบังคับใช้กฎหมายจะสามารถด าเนินการได้หรือไม่  
   ส าหรับกรณีเทศบาลนครหรือเทศบาลเมืองอาจจะด าเนินการได้ เพราะ 
มีความพร้อม และมีสัตวแพทย์ แต่ส าหรับท้องถิ่นขนาดเล็ก ๆ ที่โครงสร้างไม่เอื้ออ านวยต่อ 
การด าเนินการ การออกกฎหมายดังกล่าวจะเป็นการเพ่ิมภาระงานให้กับท้องถิ่น จึงขอเสนอให้มี
การบูรณาการภารกิจงาน โดยกรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลัก ส่วน อปท. จะเป็นหน่วยงาน 
ที่สนับสนุนงบประมาณให้กับกรมปศุสัตว์ เนื่องจากกรมปศุสัตว์มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว
มากกว่า อีกทั้งกฎหมายฉบับนี้มีบทก าหนดโทษซึ่งเป็นโทษปรับด้วย อนึ่ง ส าหรับกรณีที่ผ่านมา
กรมปศุสัตว์ไม่สามารถขึ้นทะเบียนสัตว์ดังกล่าวข้างต้นได้มีการก าหนดโทษไว้หรือไม่ 
   ประเด็นผู้ค้าและผู้เพาะพันธุ์สัตว์ 
   การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ควรรวมถึงเจ้าของสัตว์ประเภทผู้ค้าและ 
ผู้เพาะพันธุ์สัตว์ด้วย ทั้งนี้ ไม่ควรใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงทั่วไป 
   ประเด็นการประชาสัมพันธ์ 
   การประชาสัมพันธ์มีความส าคัญมาก จึงควรมีการประชาสัมพันธ์การบังคับ
ใช้กฎหมายให้ประชาชนได้รู้จักหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามกฎหมาย โดยเฉพาะเรื่อง 
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่เป็นหน้าที่ของเจ้าของสัตว์ เพราะที่ผ่านมาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครต้องมี
การน าสุนัขมาจดทะเบียนตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สุนัข พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว แต่ทราบว่ายังคงมีปัญหา เช่น การฉีดไมโครชิปแล้วติดขัดปัญหา 
ความร่วมมือของประชาชน และปัญหาด้านอุปกรณ์อย่างเครื่องอ่านค่าไมโครชิป 
   การจะให้กฎหมายสามารถบังคับใช้ได้ วิธีการต้องชัดเจน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ โดยงานของ อปท. (กรุงเทพ) กับงานสิ่งแวดล้อมต้องท าควบคู่กันไป ทั้งนี้  
ในต่างประเทศกฎหมายสามารถบังคับใช้ได้จริง 
   ส าหรับกรณีกรุงเทพมหานครมีความเห็นว่า รัฐขาดการประชาสัมพันธ์ 
การบังคับใช้กฎหมาย ประชาชนที่เป็นเจ้าของสัตว์ไม่มีความรู้ว่า ต้องน าสัตว์ไปขึ้นทะเบียนทั้งที่



๑๙ 

 

ความพร้อมของ กทม. เชื่อว่ามีมากกว่าร้อยละ ๘๐ และหากได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัคร
ชุมชนในการจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติคาดว่า สามารถด าเนินการได้ทุกปี 
   ทั้งนี้ นอกจากการประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายแล้ว ต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ต่อสัตว์ตลอดอายุขัยสัตว์ด้วย และต้องสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อการเลี้ยงสัตว์ โดยในเบื้องต้นหากคิดจะเลี้ยงสัตว์ต้องมีความรับผิดชอบ 
   ประเด็นการใช้จ่ายงบประมาณ 
   การใช้จ่ายงบประมาณอันเกี่ยวเนื่องกับการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง แม้เป็น
การใช้งบประมาณของรัฐ ควรมุ่งเน้นประเด็น “สุขภาพหนึ่งเดียวของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม” 
ยกตัวอย่างกรณีสุนัขจรจัดในชุมชน ซึ่งปัจจุบันมีข่าวการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าที่รัฐและ
ประชาชนต้องช่วยกันก าจัดโรคดังกล่าว โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติอยู่ระหว่างออกกฎหมาย 
เพ่ือก าหนดแนวทางให้ อปท. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก ให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  
มีความชัดเจนในการปฏิบัติ เพราะนอกเหนือจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๙ ที่บัญญัติให้อ านาจกับ อปท. ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วย 
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์แล้ว จ าเป็นจะต้องอาศัยอ านาจตามประกาศที่ออกตาม  
ร่างพระราชบัญญัตินี้เพ่ือใช้ในการควบคุมโรคอีกทางหนึ่ง โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ควรเร่งออกหลักเกณฑ์และวิธีการให้สอดคล้องข้อเสนอของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
   ประเด็นการย้ายทางทะเบียน 
   การด าเนินการย้ายทางทะเบียนส าหรับสัตว์เลี้ยง คาดว่าภายหลังการบังคับ
ใช้กฎหมายแล้ว การย้ายทะเบียนส าหรับสัตว์เลี้ยงไม่น่าจะเกิดความยุ่งยาก 
   ประเด็นสารบบการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 
   การท าสถิติการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง และการท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์
ที่สามารถติดตัวสัตว์ไปในทุกที่ และในอนาคตอาจเป็นหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ที่จะต้องดูแล
เครือข่ายการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ส่วนการส ารวจที่จะเกิดความชัดเจนจ าเป็นจะต้องเป็นหน้าที่
ของ อปท. ในการส ารวจที่สามารถด าเนินการได้อย่างแม่นย า 
   อย่างไรก็ตาม หากกรมปศุสัตว์สามารถเป็นศูนย์กลางของระบบฐานข้อมูล
การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงได้ การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าจะสามารถด าเนินการได้อย่างเป็นระบบ 
แต่ข้อเท็จจริงจะสามารถด าเนินการได้คิดเป็นอัตราร้อยละเท่าใดนั้น ยังคงเป็นปัญหาอยู่ เพราะ
ปัจจุบันเกิดปัญหาดังกล่าวในทุกชุมชน เพราะมีกลุ่มผู้รักสัตว์เป็นผู้ให้อาหาร ซึ่งขาดระเบียบ 
ในการให้อาหาร จึงควรมีการประชุมหารือร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือหาวิธีการและจัดสถานที่
ให้เหมาะสมต่อไป รวมทั้งควรเสนอให้ อปท. ที่มีความพร้อมเข้าไปร่วมท าหมันและฉีดวัคซีนป้อง
กันโรคพิษสุนัขบ้าก่อน และโดยเฉพาะสุนัขชุมชนที่มีปัญหาควรมีการจับไปกักขัง เช่น ดุร้าย เป็น
ต้น ส าหรับสุนัขที่น่ารักเชื่อว่าชุมชนสามารถดูแลต่อไปได้ หากไม่มีสุนัขเกิดใหม่เพิ่มขึ้น  
   ทั้งนี้ เพ่ือลดภาระของเจ้าของสัตว์ที่ต้องน าสัตว์มาขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 
ส าหรับกรณีบ้านสงเคราะห์สัตว์ที่มีสัตว์เลี้ยง ๕๐๐ – ๗๐๐ ตัว การรับภาระการขึ้นทะเบียนและ
การเสียค่าใช้จ่ายส าหรับค่าฉีดไมโครชิปต่อตัวจ านวน ๑๐๐ – ๒๐๐ บาท เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก 



๒๐ 

 

ทั้งนี้ หากได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ดังกล่าวโดยรัฐจัดสรรงบประมาณให้จะสามารถ  
ลดภาระได้ 
   อนึ่ง เชื่อว่ากฎหมายทุกฉบับถูกบัญญัติขึ้นเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
ส าหรับกรณีการทารุณกรรมสัตว์ที่ผู้บังคับใช้กฎหมายยังต้องมีการประชาสัมพันธ์ต่อไปหากเป็น
การด าเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
มาตรา ๒๑ (๖) “การฆ่าสัตว์ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือเป็นการป้องกันอันตรายแก่ชีวิตและ
ร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์อื่น หรือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดแก่ทรัพย์สิน” สามารถกระท าได้ 
ไม่มีความผิดตามกฎหมายดังกล่าว 
   ประเด็นความส าคัญของทะเบียนสัตว์เลี้ยง 
   การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์มีเจตนารมณ์ดังนี้ 
   (๑) เป็นการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ทางอ้อม 
   (๒) การจัดสวัสดิภาพสัตว์มุ่งเน้นให้เจ้าของสัตว์เป็นผู้ดูแลสัตว์ ซึ่งปัจจุบัน
ร่างประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จะประกาศก าหนดนั้น จะก าหนดให้สัตว์มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีตาม
หลักสวัสดิภาพสัตว์ ๕ ประการ 
   (๓) ป้องกันการทอดทิ้งสัตว์ โดยเฉพาะการห้ามน าสัตว์ไปปล่อย เพราะการ 
ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงจะเป็นการะบุตัวตนของเจ้าของสัตว์จากเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์  
ตามความในมาตรา ๒๒/๑ จะน ามาซึ่งการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรา ๒๓ (ห้ามมิให้เจ้าของสัตว์
ปล่อย ละทิ้ งสัตว์ )  โดยสัตว์จรจัดจะลดจ านวนลงเมื่ อมีการบั งคับ ใช้ กฎหมายตาม 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และส่งผลดีในหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นชุมชน ประชาชน อีกทั้ง
สามารถลดปัจจัยปัญหาอื่น  
   ที่ผ่ านมาบทบาทของ อปท. ภายหลังออกข้อบัญญัติ ท้องถิ่นตาม  
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ ยังคงมีสุนัขชุมชนอยู่ เมื่อ อปท. จับสัตว์มากักขังแล้ว ๓๐ วัน เพื่อให้สัตว์ดังกล่าว
ตกเป็นของ อปท. แล้ว อปท. จึงจะสร้าง “ศูนย์พักพิง” เพื่อใช้ส าหรับการดูแลสัตว์จรจัดดังกล่าว 
ทั้งนี้ อปท. ต้องมีการก าหนดแผนงานเป็นระยะเวลา ๔ ปี ของ อปท. ก่อน  
   ในการด าเนินการเพ่ือรองรับการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง “เจ้าของสัตว์”  
ที่คิดจะเลี้ยงสัตว์ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นที่มีความคิดที่จะเลี้ยงสัตว์
ไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ เพราะต้องรับผิดชอบสัตว์ไปตลอดอายุขัยของสัตว์ดังกล่าว อีกทั้ง
ความจ าเป็นที่จะต้องระบุตัวตนของเจ้าของสัตว์ยังมีประโยชน์ส าหรับกรณีสุนัขหาย สัตว์พลัดหลง 
และการติดเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์จะท าให้ไม่มีผู้ใดสามารถแอบอ้างความเป็นเจ้าของสัตว์ได้ 
   ประเด็นความผิดเกี่ยวกับการปล่อยหรือละทิ้งสัตว์ 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงต้องหารือร่วมกัน 
เพ่ือศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ส่วนคดีความที่ผ่านมาแม้จะจับ  
ผู้ปล่อยสัตว์ไม่ได้ แต่ต่อไปหากมีการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงแล้ว การปล่อยสัตว์จะสามารถสืบค้น



๒๑ 

 

เจ้าของสัตว์ได้ และสามารถน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้ และจะเป็นการลดจ านวน  
การปล่อยสัตว์เลี้ยงได้ต่อไป  
   ประเด็นบริบทของแต่ละพื้นที่ 
   ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้บัญญัติแบบเปิดไว้ส าหรับแต่ละท้องถิ่น  
โดยค านึงถึงบริบทของแต่ละพ้ืนที่ที่มีสัตว์เลี้ยงต่างกัน แต่ในวาระเริ่มแรกอาจก าหนดให้สุนัขและ
แมวต้องมีการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงก่อน เพราะเป็นบริบทที่เป็นปัญหา ทั้งนี้ มิติของแต่ละท้องถิ่น
ย่อมสามารถออกข้อบัญญัติเพ่ิมเติมส าหรับการขึ้นทะเบียนสัตว์ประเภทอื่น โดยกรมปศุสัตว์ต้องมี
การให้ภาพรวมในเรื่องของการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงก่อน 
   ประเด็นสัตว์ไม่มีเจ้าของ 
   ส าหรับกรณีที่ท้องถิ่นจะสามารถเป็นเจ้าของสัตว์ได้นั้น ต้องมีข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นก าหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ก่อน และเมื่อพบสัตว์ในเขตควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ดังกล่าว จึงน าสัตว์ที่ต้องห้ามดังกล่าวมากักขังไว้ ๓๐ วัน หากไม่มีเจ้าของมารับคืน  
สัตว์ดังกล่าวจึงจะตกเป็นของ อปท. และเป็นหน้าที่ของ อปท. ดังกล่าวที่จะด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป ในการนี้ ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่จะออกตามร่างพระราชบัญญัติฉบั บนี้จะต้อง 
รอประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนว่าจะก าหนดมาตรฐานเบื้องต้น
หรือไม่ว่า “สัตว์เลี้ยง” ประเภทใดหรือชนิดใดบ้างที่จะต้องน ามาขึ้นทะเบียน ทั้งนี้ ต้องพิจารณา
มิติและศักยภาพ รวมถึงผลกระทบของแต่ละชุมชนประกอบด้วย 
   ประเด็นการเลี้ยงสัตว์ 
   การเลี้ยงสัตว์ต้องพิจารณาเรื่องความพร้อมของเจ้าของสัตว์ประกอบด้วย 
กล่าวคือ เจ้าของสัตว์จ าเป็นจะต้องมีความพร้อมดังนี้ 
   (๑) สถานที่ 
   (๒) เวลา 
   (๓) เงิน 
   (๔) ความตั้งใจที่จะเลี้ยงสัตว์จนสิ้นอายุขัยของสัตว์ 
   ข้อดีเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว มีดังนี้ 
   (๑) รัฐจะได้ผู้เลี้ยงสัตว์ที่มีความพร้อม และจะไม่เกิดกรณีการเพาะพันธุ์สัตว์
เพื่อขาย เมื่อขายไม่ได้แล้วปล่อยสัตว์ให้เป็นสัตว์จรจัด 
   (๒) เกิดหน่วยงานรับผิดชอบหลักส าหรับการดูแลสัตว์ เช่น ลงโทษปรับ
เจ้าของสัตว์ผู้ปล่อยหรือละทิ้งสัตว์ หรือกรณีสัตว์ไม่มีเจ้าของ อปท. ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน
จะเป็นผู้ดูแลสัตว์จรจัดดังกล่าว 
 
  ๒.๓.๒ การรับฟังความคิดเห็นต่อการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 
   ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับนโยบายจากรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยแล้ว เนื่องจากปัจจุบันเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งมีความเชือ่มโยงกบั 
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ร่างพระราชบัญญัตินี้ โดยปัจจุบัน อปท. มีจ านวน ๗,๘๕๒ แห่ง (รวมกรุงเทพมหานครและเมือง
พัทยา) ตามหน้าที่และอ านาจของพระราชบัญญัติจัดตั้ง อปท. ทั้ง ๕ ฉบับ ได้ก าหนด 
ให้เป็นหน้าที่ของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) และเทศบาลระดับต่าง ๆ 
มีหน้าที่และอ านาจในการ “ป้องกันและระงับโรคติดต่อ” และอ านาจควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือ
ปล่อยสัตว์ 
   ปั จจุ บั น  อปท .  ปฏิบั ติ ห น้ าที่ ต ามที่ กฎหมายก าหนด  และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่จะมีการถ่ายโอนภารกิจบางภารกิจให้กับ อปท. โดย อปท. ต้องมีกฎหมายล าดับ
รองเพ่ือรองรับ เช่น ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่กรุงเทพมหานครได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นให้มีการขึ้นทะเบียนสุนัข อันน ามาซึ่งการ
ก่อตั้งศูนย์พักพิงสุนัขของกรุงเทพมหานคร และจะเป็นตัวอย่างให้กับ อบต. และเทศบาลต่าง ๆ 
ต่อไป 
   ทั้งนี้ ตามร่างพระราชบัญญัติในมาตรา ๒๒/๑ ที่ก าหนดให้ อปท. ออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความเห็นว่า ครอบคลุม อปท. ทุกประเภท 
กล่าวคือ “ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดให้เจ้าของสัตว์
น าสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง” ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติจัดตั้งประกอบกับ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เห็นว่า อปท. สามารถด าเนินการได้ อีกทั้ง 
ข้อบัญญัติท้องถิ่นต้องด าเนินภารกิจตามร่างประกาศมาตรฐานกลางของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่จะประกาศก าหนดซึ่งมีแนวทางที่ชัดเจนในการถือปฏิบัติแล้ว 
   กรณีเห็นด้วย 
   ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เมื่อมีข้อบัญญัติท้องถิ่นแล้ว ต้องมีแผนงาน
และโครงการบรรจุในส่วนของท้องถิ่นประกอบการด าเนินงานด้วย ข้อพิจารณาต่อไปของ อปท. 
คือ มีหน้าที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี แผนงานและโครงการ รวมถึงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณแล้วหรือไม่ โดยในส่วนของงบประมาณนั้นสามารถแบ่งออกเป็น  
๒ ส่วน คือ 
   (๑) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรส าหรับ อปท. และ 
   (๒) หากเป็นนโยบายของรัฐบาลอาจได้รับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ
ส าหรับภารกิจนั้น 
   ในการนี้ ภารกิจการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง หากไม่มีการก าหนดภารกิจไว้ใน
งบประมาณการจ่ายประจ าปีงบประมาณ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือแผนงานและโครงการของ
แต่ละ อปท. จะไม่สามารถด าเนินการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงได้ 
   ในส่วนของประกาศ พบประเด็นปัญหาของหน่วยตรวจสอบเมื่อไป
ตรวจสอบ เช่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้มีการประชุมเพ่ือรวบรวมข้อทักท้วง  
การใช้งบประมาณของท้องถิ่นภาพรวมและการเบิกจ่าย เป็นต้น อนึ่ง ส าหรับกรณีของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้มีการออกประกาศชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการ จึงจะสามารถแก้ไข
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ปัญหาในเรื่องการตรวจสอบได้ ดังนั้น จึง เห็นว่า อปท. ทุกรูปแบบจะสามารถด าเนินการได้  
โดยออกข้อบัญญัติ  
   อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ เคยออกส ารวจ 
จ านวนสุนัขและแมวไว้เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ทุกจังหวัด มีสุนัข จ านวน ๖.๕ ล้านตัว แมว 
จ านวน ๑.๕ ล้านตัว รวมประมาณ ๙ ล้านตัว ก่อนการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๑  
เพ่ือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข โดยมีการซักซ้อมท าความเข้าใจระดับจังหวัดก่อนจัดการ
มอบหมายภารกิจให้ท้องถิ่นดูแล ซึ่งมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการส ารวจและขึ้นทะเบียน
สัตว์ โดยตั้งงบประมาณในการส ารวจไว้ตัวละ ๓ บาท เป็นจ านวนเงิน ๓๐ ล้านบาท  
   ขณะนี้ได้ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า ๑๙ ล้านเศษ ส าหรับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน ๖.๕ ล้านตัว ดังนั้น ในภาพรวมต้องใช้งบประมาณจ านวน  
๓๑๑ ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้กับ อปท. ในเรื่องวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท. ด าเนินการ
ของทุกรูปแบบ แต่ไม่รวมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปัจจุบันสามารถรวบรวมข้อมูล  
ในการควบคุมการจับสุนัขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแล้ว จ านวน ๒,๓๐๐ แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ ๓๐  
   กรณีไม่เห็นด้วย 
   มีข้อเสนอว่า อปท. ขนาดเล็ก การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงควรใส่ไปใน
ทะเบียนราษฎร์จะสะดวกกว่าหรือไม่ โดยเห็นว่าทะเบียนท้องที่สามารถท าได้ทุกชุมชน  
ซึ่งนายอ าเภอสามารถสั่งการให้เป็นหน้าที่ของก านันหรือผู้ใหญ่บ้านได้ เพราะมีความใกล้ชิดและ 
มีความเชื่อถือศรัทธาในระดับท้องที่มากกว่าระดับท้องถิ่น 
   ทั้งนี้ ข้อพิจารณาเชิงเปรียบเทียบ คือ ส านักงานทะเบียนกลางสามารถเก็บ 
ข้อมูลได้ หรือส าหรับกรณี อปท. ที่ไม่มีความพร้อม ในวาระเริ่มแรกปศุสัตว์จังหวัดอาจท าหน้าที่
แทนไปพลางก่อนได้ จนกว่าท้องถิ่นขนาดเล็กจะสามารถด าเนินการได้ แต่ในส่วนของ อปท.  
ขนาดใหญ่ เช่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เชื่อว่าสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นและปฏิบัติ
หน้าที่ได้เลย ซึ่งกระบวนการดังกล่าวไม่จ าเป็นจะต้องบัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
 
  ๒.๓.๓ เพ่ือพิจารณาแนวทางที่เป็นประโยชน์แก่กระบวนการตรากฎหมายว่าด้วย
การป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่เหมาะสมต่อไป  
   ประเด็นมาตรฐานกลาง 
   ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มุ่งเน้นให้ อปท. เป็นผู้ด าเนินการ แต่การ
ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการแจ้งรายการการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้เป็นไปตาม 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศก าหนด ซึ่งจะเป็นมาตรฐานกลางที่จะให้ 
อปท. ปฏิบัติตาม โดยเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ที่จะถูกน ามาใช้ต้องไม่ก่อให้เกิดการทรมาน  
ต่อสัตว์ และสามารถอยู่ได้อย่างถาวร ในการนี้ คณะกรรมการได้ส าเนาวิธีการท าเครื่องหมาย
ประจ าตัวสัตว์เลี้ยง: สุนัขหรือแมว โดยรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ปานเทพ  รัตนากร คณบดี 
คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวิธีการท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์เลี้ยงอยู่  
๙ วิธี ซึ่งมีการศึกษาข้อดี ข้อเสีย รวมทั้งจัดท าตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ วิธีการท าเครื่องหมาย
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ประจ าตัวสัตว์เลี้ยง: สุนัขหรือแมว เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้เข้าร่วมการสัมมนาด้วยแล้ว 
อันจะเป็นประโยชน์ในการท างานของ อปท. ผ่านมาตรฐานกลางของกรมปศุสัตว์ต่อไป 
   ประเด็นสุนัขชุมชน 
   ค าว่า “สุนัขชุมชน” ได้นิยามขึ้นจากข้อเท็จจริงส าหรับสุนัขจรจัดปัจจุบัน 
ที่มีจ านวนกว่า ๘ แสนตัว เพราะคาดว่าภาครัฐไม่สามารถสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ที่สามารถ
รองรับสัตว์ไปไว้ในความดูแลจังหวัดละ ๑๐,๐๐๐ ตัวได้ ปัญหาสุนัขที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ร าคาญ ดุร้าย หรือเป็นโรค และก่อให้เกิดปัญหา สัตว์กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความจ าเป็นจะต้องดูแล 
ในสถานสงเคราะห์ ซึ่งรัฐควรเข้าไปดูแล เพราะไม่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนหรือไม่สามารถใช้ชีวิต
ร่วมกับประชาชนได้ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาสัตว์จรจัด เร่ร่อน มักจะอายุไม่ยืน เนื่องจากขาดอาหาร  
และไม่ได้รับการฉีดวัคซีน จึงอายุสั้น 
   การให้สุนัขอยู่ในชุมชนโดยมีผู้ดูแล เช่น ตลาด ชุมชน ปัญหาที่ต้องค านึงถึง
ต่อไป คือ ท าอย่างไรให้สุนัขพวกนี้ควบคุมจ านวนได้ ควรให้เป็นหน้าที่ของอาสาสมัคร  
โดยรัฐไม่ควรเข้าไปรับผิดชอบในทุกเรื่อง หากมีอาสาสมัครชุมชนจะช่วยลดภาระงานของ 
ภาครัฐได้ โดยควรค านึงถึงประโยชน์และความสอดคล้องของสังคมและวัฒนธรรมไทย เพราะสุนัข
ชุมชนเป็นเรื่องของวิถีชนบท ซึ่งปัญหาที่มักพบส าหรับกรณีสุนัขชุมชนจะเกิดเฉพาะเขตเมือง
เท่านั้น ทั้งนี้ ตามกฎหมายแล้ว “สุนัขจรจัด” ต้องไม่มี เพราะตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ต้องท าลายสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ รวมทั้งกฎหมายมิได้รองรับเฉพาะกรณีสุนัขดุร้าย 
   อย่างไรก็ดี กรณีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค การท าหมันส าหรับสัตว์จรจัดได้
ต้องมีการขยายความเพ่ิมเติมในเรื่องของมิติการดูแลสัตว์ ซึ่งมีความหลากหลายของปัญหาที่จะ
ตามมา ดังนั้น แนวทางที่จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้นได้ คือ ผู้รักสัตว์ต้องมี 
ความรับผิดชอบต่อสัตว์ด้วย ต้องดูแลสัตว์มิให้ส่งผลกระทบกับบุคคลอื่น และส าหรับ อปท.  
ที่ไม่มีความพร้อม อาจต้องใช้ภาคประชาสังคมหรืออาสาสมัครมาใช้แทนกระบวนการดังกล่าว
ข้างต้น 
   ประเด็นหลักสวัสดิภาพสัตว์ 
   การควบคุมสุนัขจรจัดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมฯ 
พยายามก าหนดให้ผู้รับผิดชอบเป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ข้อเท็จจริงแล้วควรเป็นเรื่องของวินัยและ
ความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ ซึ่งมีความจ าเป็น โดยเจ้าของสัตว์สามารถจัดสวัสดิภาพสัตว์  
ได้ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ทั้ง ๕ ข้อ โดยที่ปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้ยกร่างประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดสวัสดิภาพสัตว์ โดยในเบื้องต้น  
ต้องด าเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) เป็นหลักการที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ วิวัฒนาการ 
และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและยับยั้งการกระท าที่เป็นการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างไม่ถูกต้อง  
บนแนวคิดที่ยอมรับว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถรับรู้ความรู้สึกได้เช่นเดียวกับมนุษย์ และ  
ด้วยหลักฐานจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่พบว่าสัตว์มีปฏิกิริยาที่แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพและพฤติกรรมเมื่อได้รับการกระตุ้นด้วยความรู้สึกชนิดต่าง ๆ ทั้งความ
หิว ความกระหาย ความเจ็บปวด ความหวาดกลัว ความหดหู่ และความยินดี ประกอบกับเหตุผล
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ทางศีลธรรม สมาคมพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (The World Society for the Protection of Animals: 
WSPA) ในฐานะที่ปรึกษาองค์การสหประชาชาติและสภายุโรปจึงได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติต่อ
สัตว์ที่ถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ขึ้น โดยได้น าเสนอในรูปของ “หลักสวัสดิภาพสัตว์ ๕ 
ประการ” อันประกอบด้วย 
   (๑) สัตว์ต้องได้รับอาหารและน้ าที่เพียงพอ ไม่หิวหรือกระหาย 
   (๒) สัตว์ต้องมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย 
   (๓) สัตว์ต้องไม่ทุกข์ทรมาน บาดเจ็บ หรือเป็นโรค 
   (๔) สัตว์ต้องไม่หวาดกลัวหรือหวาดระแวง และ 
   (๕) สัตว์ต้องสามารถแสดงออกทางพฤติกรรมตามธรรมชาติ 
   การเลี้ยงสุนัขโดยผู้เลี้ยงที่ปราศจากความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและขาด
ความรับผิดชอบ ไม่ดูแลสุนัขให้ได้รับสวัสดิภาพอย่างเพียงพอตามแนวทางของหลักอิสรภาพ ๕ 
ประการ อาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิภาพของสุนัข 
   ประเด็นการแสดงความเป็นเจ้าของสัตว์ 
   ปัจจุบัน อปท. ได้เข้ามามีส่วนร่วมในด้านสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตั้งแต่เกิดจนตาย ดังนั้น หากเพ่ิมภารกิจการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงจะสามารถแยก 
ให้เกิดความชัดเจนได้ว่า “ผู้ใด” เป็นเจ้าของสัตว์ หรือการขึ้นทะเบียนเป็น “สัตว์เลี้ยงชุมชน” 
ส าหรับสัตว์ไม่มีเจ้าของ 
   ประเด็นท้องถิ่นขนาดเล็ก 
   เชื่อว่าปัญหาข้อขัดข้องที่อาจจะเกิดขึ้น จะเกิดขึ้นกับท้องถิ่นขนาดเล็ก  
ซึ่งอาจเกิดจากมิติที่ต่างกันทั้งด้านงบประมาณและการเรียนรู้ จึงควรมีการหารือร่วมกันเพ่ือปรับ
แผนงานการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป อีกทั้งจะท าอย่างไรให้สัตว์ที่อยู่ในชุมชนสามารถ
ด ารงอยู่กับชุมชนต่อไปได้ โดยควรมีการศึกษาช่องทางให้สัตว์ดังกล่าวสามารถอยู่ร่ วมกันกับ
ประชาชนได้ เพราะเป็นวิถีชีวิตแบบไทย ๆ และการอยู่ร่วมกันของชุมชน ทั้งนี้ ในส่วนของ
อาสาสมัครที่เลี้ยงสัตว์ในชุมชนจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้  
โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้อาจจะเป็นการเพ่ิมหน้าที่และอ านาจให้กับ อปท. ในอนาคตต่อไป 
   ประเด็นศูนย์พักพิงสัตว์ 
   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความห่วงใยเรื่องการจัดสวัสดิภาพสัตว์  
ไม่มีเจ้าของ ปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้ยกร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ขึ้น มีวัตถุประสงค์
ดูแลสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง สัตว์ไม่มีเจ้าของ สัตว์ที่ถูกทารุณกรรม ซึ่งก าหนดให้ท้องถิ่นที่มีความจ าเป็น 
ความพร้อม และความเหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณและสถานที่สามารถจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ได้ 
โดยต้องค านึงถึงภาระค่าใช้จ่ายของท้องถิ่นเป็นหลักด้วย เช่น ค่าโรงเรือน ค่าอาหาร ค่าเวชกรรม 
ค่าตรวจวินิจฉัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยเบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงที่กรมปศุสัตว์ก าหนด 
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๓.  การวิเคราะห์ผลกระทบในการตรากฎหมาย 
 เมื่อพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเลี้ยงสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ในมาตรา ๔ บทนิยามศัพท์ค าว่า “สัตว์” ได้มีการออกประกาศขยายนิยามค าว่า 
“สัตว์” ออกไปแล้วหลายฉบับ เพื่อสร้างระบบควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
 ทั้งนี้ ความในมาตรา ๗ ก าหนดให้ “เจ้าของสัตว์” ต้องปฏิบัติตามระบบการป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาด ซึ่งปัจจุบันร่างกฎกระทรวงว่าด้วยระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด 
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว อยู่ระหว่างรอการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ
ต่อไป โดยเป็นการก าหนดระบบควบคุมเฉพาะในสถานเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิด ส่วนกรณีของ “สุนัข
และแมว” กรมปศุสัตว์สามารถก าหนดขอบเขตได้แต่เฉพาะการควบคุมโรค ดังนั้น กรณีสุนัขและ
แมวจะต้องมีการก าหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมไม่ว่าจะเป็นกรณีพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการเลี้ยง  
การออกนอกสถานที่เลี้ยง ระบบการป้องกันและควบคุมโรคระบาด รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์ไว้ขยายพันธุ์ที่ต้องมีความเหมาะสม 
 อย่างไรก็ดี ความในมาตรา ๙ ก าหนดให้หากอธิบดีเห็นสมควรจะมีการออกประกาศให้มี
การท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ ปัจจุบันกรมปศุสัตว์ได้ออกประกาศก าหนดสัตว์ที่ต้องท า
เครื่องหมายประจ าตัวสัตว์บางส่วนแล้ว โดยเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ที่สามารถด าเนินการได ้
ในปัจจุบัน คือ การตีเบอร์ซึ่งใช้ส าหรับสัตว์ใหญ่ ส่วนการฉีดไมโครชิปเจ้าของสัตว์มักไม่เห็นด้วย  
ที่จะฉีดไมโครชิป ซึ่งปกติจะใช้เฉพาะสัตว์กรณีที่มีโรคมือเท้าปากระบาดกับกรณีจะจ าหน่ายสัตว์
ดังกล่าว ทั้งนี้ ยังไม่มีการประกาศส าหรับกรณี “สุนัขและแมว”  
 ในปัจจุบันกรณีของสุนัขยังคงเป็นปัญหา เพราะยังไม่ได้ประกาศก าหนดให้มีการขึ้น
ทะเบียน ซึ่งแต่เดิมมีความพยายามเรื่องระบบสารสนเทศเพ่ือการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า  
(Thai Rabies Net) แต่ติดปัญหาทางเทคนิค จึงไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเป็นระบบ 
 ส่วนกรณีของเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์โดยการฉีดไมโครชิป ที่ผ่านมาติดปัญหาการอ่าน
ค่าไมโครชิปของแต่ละบริษัท กรอกข้อมูล การลงระบบ ทั้งนี้ กรณีของสุนัขหากสามารถให้องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้ามาร่วมเป็นหน่วยงานหลักในการดูแล การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 
และติดเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์จะช่วยให้การท างานรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
 ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๓ การจัดสวัสดิภาพสัตว์ เพ่ือให้มีกระบวนการ 
ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง โดยเพ่ิมความเป็นมาตรา ๒๒/๑ ก าหนดให้ อปท. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
โดยก าหนดให้เจ้าของสัตว์น าสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง และมีบทก าหนดโทษส าหรับ
เจ้าของสัตว์ที่ฝ่าฝืนไม่น าสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตามข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออก 
ตามบทบัญญัติ มาตรา ๒๒/๑  

 หลักการและเหตุผลของคณะกรรมการ คือ ผลสืบเนื่องของปัญหาการทอดทิ้งสัตว์
ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การอนามัยของประชาชน ก่อให้เกิดภาระของรัฐ 
ที่ต้องเข้ามาแก้ไขและเยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือควบคุมไม่ให้เกิดการปล่อยปละละเลย
ทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงก่อปัญหาต่อสังคม ปัญหาการขาดความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ในการ 
ควบคุมโรคและการควบคุมจ านวนสัตว์ เลี้ยง จึงก าหนดให้มีการควบคุมทางทะเบียน  
(ความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์) เพ่ิมบทบาทหน้าที่ของ อปท. 
 เมื่อวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติกับภารกิจหน้าที่และอ านาจของ อปท. 
 (๑) ข้อกฎหมายที่ก าหนดหน้าที่และอ านาจของ อปท. ในเรื่องดังกล่าว 
  (๑.๑) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕๐ (๔) “ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ” และมาตรา ๕๐ (๙) “หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล” 
ประกอบกับมาตรา ๕๖ (๓) “กิจการอย่างอื่นซึ่งจ าเป็นเพื่อการสาธารณสุข” 
  (๑.๒) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๑๙) “การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และ
การรักษาพยาบาล” และมาตรา ๑๖ (๒๑) “การควบคุมการเลี้ยงสัตว์” 
  (๑.๓) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ บทนิยามศัพท์ 
ค าว่า “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” ใน (๒) “นายกเทศมนตรี” และค าว่า “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” 
เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งฯ และมาตรา ๒๙ ที่ก าหนดให้ อปท. สามารถออกข้อบัญญัติก าหนด
เขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  
  (๑.๔) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ กล่าวคือ 
   มาตรา ๙ ในที่สาธารณะถ้าปรากฏสัตว์ควบคุมไม่มี เครื่องหมายฯ  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจจับสัตว์เพ่ือกักขังถ้าไม่มีเจ้าของมารับคืน
ภายใน ๕ วัน ให้มีอ านาจท าลาย 
   มาตรา ๑๕ ในที่สาธารณะ ถ้าปรากฏว่าสัตว์ควบคุมใดมีอาการของ 
โรคพิษสุนัขบ้าให้เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจท าลายสัตว์ควบคุมนั้นได้  
  (๑.๕) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ บทนิยามค าว่า “สัตว์” และ
ค าว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่”  
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   ซึ่งหากพิจารณาบทอาศัยฐานอ านาจของ อปท. ตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวข้างต้น หากเป็นกรณีการป้องกันและระงับโรคติดต่อ หรือเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
   ในการนี้  ข้อพิจารณาพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและ 
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ คือ มาตรา ๓ บทนิยามศัพท์ค าว่า “เจ้าของสัตว์” หมายถึง 
เจ้าของกรรมสิทธิ์ รวมถึงผู้ครอบครองสัตว์หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแลสัตว์ และค าว่า “พนักงาน
เจ้าหน้าที่” ผู้ซึ่ งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติ 
 (๒) พนักงานเจ้าหน้าที่ 
  (๒.๑) พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง คือ 
   มาตรา ๓ ประเด็นบทนิยามศัพท์ ค าว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” คือ ผู้ซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ ดังนั้น 
เจ้าหน้าที่ของ อปท. ปัจจุบันยังมิได้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
   มาตรา ๒๕  ประเด็นอ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่  
   ม า ต ร า  ๒ ๖   ป ร ะ เ ด็ น ห า ก พ บ สั ต ว์ ถู ก ป ล่ อ ย  ไ ม่ มี เ จ้ า ข อ ง  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
   มาตรา ๓๐  ประเด็นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าพนักงานตาม 
ประมวลกฎหมายอาญา 
  (๒.๒) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมฯ ลงวันที่  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ก าหนด 
ให้เฉพาะอธิบดี รองอธิบดี และผู้ด ารงต าแหน่งในสังกัดกรมปศุสัตว์เท่านั้นเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 
   ดังนั้น เมื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  และประเด็นรัฐมนตรี 
ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ จึงมีความเห็นว่า ควรออกประกาศแต่งตั้งให้บุคลากรของ อปท. 
เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 
 (๓) การเบิกจ่ายงบประมาณของ อปท. 
  (๓.๑) ตามพระราชบัญญัติเทศบาลฯ มาตรา ๖๗ เทศบาลอาจมีรายจ่ายได้ตาม
ความใน (๑) - (๘) และ (๙) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้  
  (๓.๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๑๖ การตั้งงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายของ อปท. ให้กระท าตามที่มี
กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
  (๓.๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๕๒  
“การเบิกเงินเพ่ือจ่ายเป็นในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ให้ท าการเบิกจ่ายได้ตาม
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติและให้มีหลักฐานแสดงว่าถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งหรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย” และข้อ ๖๗ 



๒๙ 

 

“อปท. จะจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งการ
ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว้” 
  ดังนั้น อ านาจการเบิกจ่ายของ อปท. ในการด าเนินการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 
กระทรวงมหาดไทยต้องออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์แนวทางที่ชัดเจนในการให้ อปท. เบิกจ่าย
ได้เพียงใด และหากร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ ออกมาบังคับใช้ 
โดยให้อ านาจ อปท. ออกข้อบัญญัติก าหนดให้เจ้าของสัตว์น าสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียน ซึ่งอาจต้อง
มีค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียม) ในเรื่องของเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ ที่สามารถแสดงความเป็น
เจ้าของสัตว์ได้ โดยเจ้าของสัตว์เป็นผู้ช าระค่าธรรมเนียม และกรณีสัตว์ไม่มีเจ้าของเป็นหน้าที่ของ 
อปท. ที่จะต้องด าเนินการ “ให้สัตว์นั้นตกเป็นของ อปท.” จึงจะอยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. 
ต่อไป 
  อย่างไรก็ดี ข้อเท็จจริง ในทุกที่มีผู้ ใจบุญน าอาหารมาให้สุนัขและแมวจรจัด  
(ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่ใช่เจ้าของสัตว์) จึงไม่ได้น าสัตว์ไปฉีดวัคซีน หรือขึ้นทะเบียนสัตว์ หรือแม้แต่
กรณีสัตว์นั้นละเมิดต่อบุคคลอื่นย่อมไม่สามารถเอาผิดบุคคลดังกล่าวได้ 
  ในการนี้ สืบเนื่องจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่สามารถเสนอร่างกฎหมาย
เกี่ยวด้วยการเงินได้ ดังนั้น หากกรมปศุสัตว์จะเสนอร่างกฎหมายที่มีหลักการเดียวกันนี้ต่อ
คณะรัฐมนตรี ควรก าหนดให้ อปท. สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้ เพื่อให้กระทรวงมหาดไทย
สามารถออกระเบียบให้สอดคล้องต่อไปได้ 
 ส าหรับข้อดีหรือประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับต่อร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี 
 (๑) เ จตนารมณ์ ข อ งก ารแก้ ไ ขพร ะร า ชบัญญั ติ ใ ห้ มี ก า ร ขึ้ นทะ เบี ยนสั ต ว์   
เพ่ือแก้ไขปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ ซึ่งปัจจุบันก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ  
การอนามัยของประชาชน อันเป็นภาระของรัฐที่ต้องแก้ไขเยียวยา การก าหนดโทษอาจจะท าให้
ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ลดลง 
 (๒) การควบคุมจ านวนประชากรสัตว์ควบคุม โดยขึ้นทะเบียนสัตว์ หากเกิดโรคระบาด
ใด ๆ การตรวจสอบแหล่งที่มาของโรคจะท าได้โดยง่ายและแม่นย า รวมถึงสามารถควบคุมและ
ก าจัดโรคได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 ส่วนปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข มีดังนี้ 
 (๑) บทนิยามศัพท์ ค าว่า “สัตว์” ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมฯ  
มีความหมายกว้างมากโดยหมายถึงสัตว์เลี้ยงทุกชนิด ดังนั้น การก าหนดชนิด ประเภทของสัตว์ 
ที่ให้อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขึ้นทะเบียน ต้องชัดเจนและ  
ไม่ซ้ าซ้อนกับสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่น  
 (๒) ส าหรับท้องถิ่นขนาดเล็ก หรือท้องถิ่นที่มีงบประมาณจ ากัด อาจมีปัญหาในการ
บริหารทั้งด้านบุคลากรและงบประมาณในการด าเนินการให้เป็นไปตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
ดังนั้น การด าเนินการออกข้อบัญญัติตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงควรขึ้นอยู่กับความพร้อม
ของแต่ละ อปท. 
 (๓) การก าหนดอัตราโทษส าหรับเจ้าของสัตว์ที่ฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นจะใช้ส าหรับสัตว์
ที่มีเจ้าของเท่านั้น แต่ไม่สามารถควบคุมสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของได้ ดังนั้น อปท. ต้องท าให้สัตว์ที่ไม่มี
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เจ้าของนั้นตกเป็นของ อปท. ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ก่อน จึงจะเป็นหน้าที่ของ 
อปท.  ที่ ต้ องปฏิบัติ ตามข้ อบัญญัติ ของตน หากไม่ด า เนินการจะถือ เป็นการละ เว้น 
การปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น อปท. ใดที่ยังไม่มีความพร้อมในการด าเนินการตามร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ก็ไม่บังคับให้ต้องออกข้อบัญญัติแต่อย่างใด  
 ความเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ มีดังน้ี 
 (๑) หากร่างพระราชบัญญัติผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว 
รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติควรแต่งตั้งบุคลากรของ อปท. เป็นพนักงานเจ้าหนา้ทีต่าม
พระราชบัญญัตินี้ให้สอดคล้องกับภารกิจด้วย 
 (๒) การเบิกจ่ายงบประมาณ กระทรวงมหาดไทยต้องออกระเบียบหลักเกณฑ์ 
การเบิกจ่ายให้ชัดเจนและรัดกุม 
 (๓) การก าหนดประเภท ชนิดสัตว์ หลักเกณฑ์ วิธีการขึ้นทะเบียนสัตว์ ที่รัฐมนตรี  
จะประกาศตามความในมาตรา ๒๒/๑ วรรคสอง ควรค านึงถึงบริบทและศักยภาพของแต่ละ
ท้องถิ่น โดยไม่ควรซ้ าซ้อนกับการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานอื่น 
 (๔) ปัญหาค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ผู้ ใดจะเป็นผู้รับผิดชอบ  
กรมปศุสัตว์ควรเสนอกฎหมายให้ อปท. สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพ่ือเป็นรายได้ของ  
อปท. ได้ หรือรัฐอาจจะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณหรือไม่ เพียงใด เช่น กรณีสัตว์ไม่มีเจ้าของ 
เป็นต้น 
 (๕) พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ มาตรา ๒๙ ได้ก าหนดให้อ านาจ อปท. ในการ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ รวมถึงการขึ้นทะเบียนสัตว์ควบคุม 
ซึ่งที่ผ่านมา อปท. หลายแห่งยังมิได้ออกข้อบัญญัติดังกล่าวให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
การแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง เพ่ือแก้ไขปัญหา
การขาดความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ มิให้มีการทอดทิ้งสัตว์ และเป็นการควบคุมโรค รวมถึง
การควบคุมจ านวนของสัตว์เลี้ยงด้วย ดังนั้น จึงจะเห็นได้ว่า มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ อปท.  
ทุกแห่งจะร่วมกันแก้ ไขปัญหานี้ ไปพร้อม ๆ กัน เ พ่ือให้ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
สมดังเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป 
 

     



บทท่ี ๔ 
การตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ 

 
 ตามที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมกับส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) 
คณะกรรมการจึงได้น าหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาประกอบการพิจารณา สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  กฎหมายใหม่  แก้ไข/ปรับปรุง  ยกเลิก 
 
ส่วนราชการหรือหน่วยงานผู้เสนอ 
 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 
๑.  วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจ 
  ๑.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของภารกิจคืออะไร 
   กฎหมายที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมถึงการด าเนินการ 
ขึ้นทะเบียนสัตว์ เลี้ยงอย่างเป็นระบบ อีกทั้ งมาตรการที่ภาครัฐน ามาใช้รองรับภารกิจ 
การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงจะเป็นอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขซึ่งมิได้มีวัตถุประสงค์
หลักในการด าเนินการเรื่องสัตว์ และปรากฏตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมเพียงการด าเนินการของ
กรุงเทพมหานครที่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากมีข้อบัญญัติท้องถิ่นและระเบียบรองรับภารกิจ
ต่าง ๆ ไว้ 
   ทั้งนี้ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
อันเป็นกฎหมายเฉพาะที่จะสามารถดูแลเรื่องสัตว์ได้อย่างเป็นระบบ โดยมีเจตนารมณ์ในการ
จัดสวัสดิภาพที่ควรบัญญัติเรื่องหน้าที่ของเจ้าของสัตว์ ซึ่งควรเป็นหน้าที่ของเจ้าของสัตว์  
ในการขึ้นทะเบียนสัตว์ เลี้ยงของตน แต่ เนื่องจากในกฎหมายฉบับนี้ ยังไม่มีบทบัญญัติ 
เฉพาะเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 

   หากพิจารณากฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ที่มีเจตนารมณ์ในการป้องกัน 
โรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นจากสัตว์ที่สามารถแพร่เชื้อโรคมาสู่คนได้ จึงมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการท า
เครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ ทั้งนี้ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการป้องกันโรคระบาดสัตว์ที่อาจเกิดขึ้น  
แต่ก็ไม่ปรากฏเรื่องการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 

   อนึ่ ง  กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขมีบทบัญญัติ ให้ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น สามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  
อันน าไปสู่การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือให้มีการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่น
ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ข้อบัญญัติดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมถึงการก าหนดหน้าที่ให้เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ 
น าสัตว์เลี้ยงไปขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง แต่ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งเห็นว่า  
ควรมีการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงเพื่อตรวจสอบว่ามีการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์อย่างไร 
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   อย่างไรก็ดี เนื่องจากไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะเกี่ยวกับ 
การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง และไม่มีกฎหมายแม่บทในการด าเนินการ จึง ไม่มีความชัดเจนว่า
หน่วยงานที่ควรมีหน้าที่รับผิดชอบหลักเพ่ือรองรับภารกิจหลักในการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 
ได้อย่างเป็นระบบควรเป็นหน่วยงานใด 

   ดังนั้น เพื่อให้แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและ 
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ในเรื่องการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง โดยอาจแก้ไขเพ่ิมเติม ให้อยู่ในหมวด 
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ หรือยกร่างเป็นหมวดเฉพาะส าหรับการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง โดยให้เป็น
หน้าที่ของเจ้าของสัตว์ที่ต้องน าสัตว์เลี้ยงไปขึ้นทะเบียน ทั้งนี้ ควรมีการกระจายอ านาจในการรับ 
ขึ้นทะเบียนไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนั ขและ
แมว) โดยออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความพร้อมของแต่ละท้องถิ่นต่อไป๑ 
 
   เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องใด 
   คณะกรรมการได้ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ  
ไม่ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ปรากฏผลดังนี้๒ 
   (๑) ปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิภาพของสุนัข 
    สวัสดิภาพสัตว์  (Animal Welfare)  เป็นหลักการที่ มี วั ตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ วิวัฒนาการ และ
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและยับยั้งการกระท าที่เป็นการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างไม่ถูกต้อง  
บนแนวคิดที่ยอมรับว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถรับรู้ความรู้สึกได้เช่นเดียวกับมนุษย์ และ  
ด้วยหลักฐานจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่พบว่าสัตว์มีปฏิกิริยาที่แสดงให้ เห็นถึง 
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและพฤติกรรมเมื่อได้รับการกระตุ้นด้วยความรู้สึกชนิดต่าง ๆ  
ทั้งความหิว ความกระหาย ความเจ็บปวด ความหวาดกลัว ความหดหู่ และความยินดี ประกอบกับ
เหตุผลทางศีลธรรม สมาคมพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (The World Society for the Protection of 
Animals: WSPA) ในฐานะที่ปรึกษาองค์การสหประชาชาติและสภายุโรปจึงได้จัดท าแนวทางการ
ปฏิบัติต่อสัตว์ที่ถูกต้องตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ขึ้น โดยได้น าเสนอในรูปของ “หลักอิสรภาพ  
๕ ประการ” อันประกอบด้วย 
    (๑.๑) สัตว์ต้องได้รับอาหารและน้ าที่เพียงพอ ไม่หิวหรือกระหาย 
    (๑.๒) สัตว์ต้องมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย 
    (๑.๓) สัตว์ต้องไม่ทุกข์ทรมาน บาดเจ็บ หรือเป็นโรค 

                                                           
๑รายงานของคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เร่ือง  

การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) (เอกสารวิชาการฉบับที่ ๔), ส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา : กรุงเทพมหานคร, 
๒๕๖๐. หน้า ๔๐. 

๒รายงานของคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เร่ือง  
การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) (เอกสารวิชาการฉบับที่ ๔), ส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา : กรุงเทพมหานคร, 
๒๕๖๐. หน้า ๓ – ๕. 



๓๓ 

 

    (๑.๔) สัตว์ต้องไม่หวาดกลัวหรือหวาดระแวง และ 
    (๑.๕) สัตว์ต้องสามารถแสดงออกทางพฤติกรรมตามธรรมชาติ 
    การเลี้ยงสุนัขโดยผู้เลี้ยงที่ปราศจากความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและขาด 
ความรับผิดชอบ ไม่ดูแลสุนัขให้ได้รับสวัสดิภาพอย่างเพียงพอตามแนวทางของหลักอิสรภาพ  
๕ ประการ อาจก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสวัสดิภาพของสุนัข 
   (๒) ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของมนุษย ์
    สุนัขและแมวเป็นสัตว์เลี้ยงที่มนุษย์สัมผัสคลุกคลีและให้ความใกล้ชิดมาก
ที่สุด และด้วยความใกล้ชิดนี้เองที่ท าให้การเลี้ยงสุนัขโดยปราศจากความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และขาดความรับผิดชอบไม่เพียงจะส่งผลกระทบต่อสุนัขดังที่ได้กล่าวมาแล้วในประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับสวัสดิภาพของสุนัขข้างต้น แต่ยังจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์  
ซึ่งมีความหมายครอบคลุมถึงทั้งผู้ที่เลี้ยงสุนัขและผู้ที่ไม่เลี้ยงสุนัข โดยอาจสรุปผลกระทบที่เกิดขึ้น
ได้เป็นปัญหาที่ส าคัญ ๒ ประการ คือ ปัญหาโรคติดต่อระหว่างสุนัขและคน เช่น โรคพิษสุนัขบ้า 
โรคฉี่หนู (โรคเลปโตสไปโรซิส) และโรคพยาธิ เป็นต้น รวมทั้งปัญหาการถูกสุนัขท าร้าย 
   (๓) ปัญหาเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
    ในบรรดาสัตว์ เลี้ ยงซึ่ ง เป็นที่ มาของเหตุ เดือดร้อนร าคาญในเขต
กรุงเทพมหานครทั้งหมดนั้น สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีเรื่องร้องเรียนมากที่สุด โดยมีอัตราการร้องเรยีน
สูงถึงร้อยละ ๗๕ จากเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสัตว์เลี้ยงทั้งหมด และจาก
รายงานการควบคุมและระงับเหตุร าคาญในเขตกรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๑ พบว่าการ
เลี้ยงสุนัขเป็นเหตุร าคาญที่พบเรื่องร้องเรียนมากเป็นอันดับที่ ๔ จากเหตุร าคาญทั้งหมด ๑๕ 
ประเภท โดยมีการร้องเรียนมากถึง ๖๖๑ ครั้ง และสถิติเรื่องร้องเรียนกรณีได้รับความเดือดร้อน
ร าคาญจากสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีจ านวน ๔,๗๔๖ เรื่อง ทั้งนี้ ปัญหา
เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนร าคาญจากสุนัขที่ส าคัญมี ๒ ประการ คือ ปัญหาจากเสียงเห่าหอนและ
ปัญหาจากสิ่งขับถ่าย  
   (๔) ปัญหาสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ 
    ใน เบื้ อ งต้ นคณะกรรมการ ได้ ศึ กษาและวิ เ ค ราะห์ ร ายงานของ
คณะกร รม าธิ ก า ร วิ ส ามั ญ พิ จ า รณาศึ กษาปัญหาก ารทอดทิ้ ง สั ต ว์ ใ นที่ ส า ธ า รณะ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะอันเนื่องมาจาก 
การไม่ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ซึ่งสถานการณ์เกี่ยวกับจ านวนสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะที่มีอยู่
ในปัจจุบัน พบว่าไม่มีการด าเนินการเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือแสดงจ านวนตัวเลขของสัตว์ 
ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะอย่างเป็นระบบ คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงประเมินจ านวนตัวเลขของ
สัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะจากข้อมูลเชิงสถิติของหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย (๑) ข้อมูล
ส านักควบคุมป้องกันและบ าบัดสัตว์โรค กรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ (๒) ข้อมูลแบบส ารวจจ านวน
สุนัขและแมว โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.  ๒๕๕๙ ของกรมปศุสัตว์ และ  
(๓) ข้อมูลการส ารวจจ านวนสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 



๓๔ 

 

   ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องแก้ไขกฎหมายใน ๓ ประเด็นส าคัญ คือ 
   ประเด็นที่หนึ่ง : เพ่ิมเติมหน้าที่และอ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือให้มีการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 
   ประเด็นที่สอง : เพ่ิมเติมการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการน าสัตว์ออกนอกสถานที่
เลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสัตว์ หรือการป้องกันการแพร่เชื้อโรค
ของสัตว์เลี้ยง 
   ประเด็นที่สาม : เพ่ิมเติมบทลงโทษส าหรับเจ้าของสัตว์กรณีไม่น าสัตว์เลี้ยง 
ไปขึ้นทะเบียน 
 
  ๑.๒  ความจ าเป็นท่ีต้องท าภารกิจ 
   ประเด็นที่หนึ่ง : เพ่ิมเติมหน้าที่และอ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือให้มีการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 
   จากตัวอย่างกรณีศึกษาของกรุงเทพมหานคร จะเห็นได้ว่าสามารถด าเนินการ
ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงได้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ เพราะมีกฎหมาย ข้อบัญญัติท้องถิ่น และระเบียบ
รองรับภารกิจได้ทั้งระบบ ทั้งนี้ จากตัวอย่างกรณีศึกษาของเทศบาลนครรังสิต และเทศบาลเมือง
เขาสามยอดจะเห็นได้ว่า ทั้ง ๒ เทศบาลมีข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือ 
ปล่อยสัตว์ แต่ยังไม่สามารถด าเนินการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน
สัตว์เลี้ยงตามข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้อย่างเป็นระบบ 
เนื่องจากการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงเป็นบริการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรองรับภารกิจ
ดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบันระเบียบการเรียกเก็บค่าบริการส าหรับการบริการเกี่ยวกับสุนัขและ  
สัตว์เลี้ยงอื่น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีการก าหนดไว้ ดังนั้น จึงด าเนินการได้เพียง 
การส ารวจสัตว์เลี้ยงเท่านั้น  
   ดังนั้น เมื่อมีกฎหมายที่ให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลกั 
ในการรับขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงแล้ว กระทรวงมหาดไทยควรพิจารณาออกระเบียบเพ่ือรองรับ
ภารกิจค่าบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการด าเนินการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ ยงให้กับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น๓ 
 
   ประเด็นที่สอง : เพ่ิมเติมการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการน าสัตว์ออกนอกสถานที่
เลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นมาตรการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสัตว์ หรือการป้องกันการแพร่เชื้อโรค
ของสัตว์เลี้ยง 
   จากกรณีที่ เป็นข่ าวตามสื่อต่าง ๆ เกี่ ยวกับกรณีสัตว์ เลี้ ยงอย่างสุนั ข 
ซึ่งถือเป็นสัตว์ดุหรือสัตว์ร้าย “ท าร้ายมนุษย์” แม้สัตว์ดังกล่าวจะอยู่ในความควบคุมของเจ้าของ 
แต่สามารถท าอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ได้ ซึ่งควรมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
                                                           

๓รายงานของคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เร่ือง  

การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) (เอกสารวิชาการฉบับที่ ๔), ส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา : กรุงเทพมหานคร, 
๒๕๖๐. หน้า ๔๐ – ๔๑. 



๓๕ 

 

ส าหรับเจ้าของสัตว์ เพราะแม้จะมีโทษตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส าหรับกรณีที่ 
สัตว์เลี้ยงดังกล่าวไปก่อให้เกิดความเสียหาย เจ้าของสัตว์ย่อมต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ตาม  
แต่ยังไม่เพียงพอต่อความระมัดระวัง ซึ่งไม่ควรพ้นจากความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์๔ 

 
   ประเด็นที่สาม : เพ่ิมเติมบทลงโทษส าหรับเจ้าของสัตว์กรณีไม่น าสัตว์เลี้ยง 
ไปขึ้นทะเบียน 
   การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและการจัด 
สวัสดิภาพสัตว์ในเรื่องการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง โดยอาจแก้ไขเพ่ิมเติม ให้อยู่ในหมวดการจัด 
สวัสดิภาพสัตว์ หรือยกร่างเป็นหมวดเฉพาะส าหรับการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง โดยบัญญัติให้เป็น
หน้าที่ของเจ้าของสัตว์ที่ต้องน าสัตว์เลี้ยงไปขึ้นทะเบียน และก าหนดบทลงโทษเพ่ือให้มีการ
ด าเนินการตามกฎหมาย ซึ่งการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ  
บางประการส าหรับประชาชน จึงจ าเป็นต้องตรากฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ๕ 
 
   หากไม่ท าภารกิจน้ันจะมีผลประการใด 
   คณะกรรมการได้น าผลการศึกษาของคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท่ีได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด าเนินการส ารวจความคิดเห็น 
ของประชาชน ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับสวนดุสิตโพล และศูนย์ส ารวจความคิดเห็น 
“นิด้าโพล” ด าเนินการส ารวจความเห็นจากประชาชนในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล 
จ านวน ๗๓๗ คน ทั้งการเก็บข้อมูลแบบลงพ้ืนที่และการเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์  ซึ่งผลจากการ
ส ารวจบางประเด็นพบว่า ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าเจ้าของสัตว์ที่ปล่อย  
ละทิ้ง หรือกระท าการใด ๆ ให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควรมีโทษปรับสูงสุด
ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท มีความเหมาะสมแล้ว ร้อยละ ๗๖.๑ มีเพียงร้อยละ ๒๓.๙ ที่เห็นว่า 
ไม่เหมาะสม ซึ่งประชาชนที่เห็นว่าโทษเหมาะสมแล้ว เพราะ เจ้าของจะได้ใส่ใจ มีความ
รับผิดชอบ เลี้ยงดูให้ตลอด ดูแล ป้องกันการทอดทิ้งสัตว์ให้เป็นภาระผู้อื่น  ร้อยละ ๖๒.๐ 
รองลงมา ได้แก่ จะได้ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงไปก่อปัญหา สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น ร้อยละ ๑๗.๕ 
เจ้าของสัตว์จะได้รับผิดชอบต่อผู้ที่ถูกสัตว์ท าร้าย ร้อยละ ๔.๓ ตามล าดับ ในส่วนประชาชนที่เห็น
ว่าโทษไม่เหมาะสม เพราะโทษปรับมากไป ควรพิจารณาโทษอื่นประกอบ เช่น เปรียบเทียบปรับ
ตาม ชนิด ขนาด และมูลค่าสัตว์ ร้อยละ ๔๔.๘ รองลงมา ได้แก่ โทษปรับน้อยไป ท าให้เจ้าของ 

                                                           
๔รายงานของคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เร่ือง  

การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) (เอกสารวิชาการฉบับที่ ๔), ส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา : กรุงเทพมหานคร, 
๒๕๖๐. หน้า ๔๒. 

๕รายงานของคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เร่ือง  

การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) (เอกสารวิชาการฉบับที่ ๔), ส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา : กรุงเทพมหานคร, 
๒๕๖๐. หน้า ๕๐. 



๓๖ 

 

ไม่ระมัดระวัง ผู้อื่นเสียหาย เสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัย ร้อยละ ๒๙.๙ ควรสร้างจิตส านักมากกว่า
การลงโทษ ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้อื่น ร้อยละ ๗.๘ ตามล าดับ๖ 
 
  ๑.๓  การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์มีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบ้าง 
และแต่ละทางเลือกมีข้อดีข้อเสียอย่างไร 
   ไม่มีทางเลือกอื่น 
 
  ๑.๔ มาตรการที่บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจ มีดังต่อไปนี ้
   เพ่ือป้องกันปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ ซึ่งบางส่วนก่อให้เกิดปัญหา 
โรคระบาดสัตว์อันน ามาซึ่งการแก้ไขปัญหาที่เป็นการเพิ่มภาระของภาครัฐ ตลอดจนส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนดังกล่าว ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการป้องกันการทารุณกรรมและ 
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ จึงควรด าเนินการให้มีการควบคุมทางทะเบียน และเพ่ิมความรับผิดชอบ
ของเจ้าของสัตว์ รวมถึงกรณีการน าสัตว์เลี้ยงออกจากสถานที่เลี้ยง จึงเห็นสมควรให้มีการ เพ่ิม
บทบาทหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
ในการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ตลอดจนกฎหมายที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมถึง 
การด าเนินการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงอย่างเป็นระบบและไม่มีบทก าหนดโทษส าหรับเรื่องดังกล่าว  
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
  ๑.๕  ภารกิจน้ันจะแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องนั้นได้เพียงใด 
   เมื่อมีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและการจัด 
สวัสดิภาพสัตว์เพ่ือให้มีการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาครัฐและประชาชน 
ดังนี้ 
   (๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมายให้อ านาจเพื่อด าเนินการควบคมุดแูล 
ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงมีความรับผิดชอบต่อสัตว์ 
   (๒) ประชาชนได้รับประโยชน์จากการจัดสวัสดิภาพสัตว์ กล่าวคือ ปลอดภัย
จากสัตว์ดุร้าย ปลอดภัยจากโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง เนื่องจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงต้อง
ด าเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสม 
 
  ๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร 
   การเสนอแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและการจดัสวสัดภิาพสตัว์
ในครั้งนี้จะท าให้เจ้าของสัตว์มีความรับผิดชอบในการเลี้ยงสัตว์มากยิ่งขึ้น ลดภาระงบประมาณ
ของภาครัฐที่จะต้องเข้าไปแก้ปัญหาสัตว์ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ และการป้องกันโรคติดต่อ  
ที่เกิดจากสัตว์ในทางหนึ่ง เพราะเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับ เจ้าของสัตว์เลี้ยงย่อมต้องมี 
                                                           

๖รายงานของคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เร่ือง  

การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) (เอกสารวิชาการฉบับที่ ๔), ส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา : กรุงเทพมหานคร, 
๒๕๖๐. หน้า ๒. 



๓๗ 

 

ความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยง โดยต้องดูแลสุขอนามัย ป้องกันโรค และจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
ให้เหมาะสมต่อไป 
 
   ตัวชี้วัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอย่างไร 
   สามารถจัดท าระบบการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงเพื่อบ่งชี้ถึงความเป็นเจ้าของสัตว์  
 
  ๑.๗ การท าภารกิจสอดคล้องกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญา 
ที่ประเทศไทยมีต่อรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศใด ในเรื่องใด 
   ไม่มี  
 
   การด าเนินการดังกล่าวจะเป็นผลดีหรือก่อให้เกิดภาระแก่ประเทศไทยหรือไม่ 
อย่างไร 
   ไม่มี 
 
๒.  ผู้ท าภารกิจ 
  ๒.๑ เมื่อค านึงถึงประสิทธิภาพ ต้นทุน และความคล่องตัวแล้ว เหตุใดจึงไม่ควรให้
เอกชนท าภารกิจน้ี 

   ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ีตราขึ้นเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกันการทารุณกรรมและการจัด 
สวัสดิภาพสัตว์  เ พ่ือให้สัตว์ ได้รับการคุ้มครองตามธรรมชาติของสัตว์อย่าง เหมาะสม  
โดยยังไม่ปรากฏบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมทางทะเบียน ทั้งนี้ เพ่ือให้ภารกิจดังกล่าว
สามารถด าเนินการได้อย่างทั่วถึง และเป็นการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน ดังนั้น  
การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์จึงเป็นภารกิจ  
ที่ควรมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ 

 

   ภารกิจน้ีควรท าร่วมกับเอกชนหรือไม่ อย่างไร 

   ภารกิจนี้สามารถด าเนินการร่วมกับเอกชนได้ ทั้งนี้  เพ่ือเป็นการอ านวย 
ความสะดวกให้กับประชาชน แต่ควรเป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นมอบอ านาจในการด าเนินการ
อีกระดับหนึ่ง ซึ่งเทียบเคียงได้กับการด าเนินการของกรุงเทพมหานครที่สามารถด าเนินการได้แล้ว 
 
  ๒.๒ เมื่อค านึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน 
ควรท าภารกิจน้ีร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ เพราะเหตุใด 
   เมื่อค านึงถึงประสิทธิภาพและประโยชน์ที่จะเกิดแก่การให้บริการประชาชน 
ควรท าภารกิจนี้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะการบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความเหมาะสมและคล่องตัว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน  



๓๘ 

 

ได้โดยสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
  ๒.๓ ภารกิจดังกล่าวหากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท า จะได้ประโยชน์แก่
ประชาชนมากกว่าหรือไม่ 
   ภารกิจดังกล่าวหากมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท า จะได้
ประโยชน์แก่ประชาชนมากกว่า 
 
๓.  ความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 
  ๓.๑ การท าภารกิจน้ันมีความสอดคล้องกับเรื่องใด อย่างไร 
    หน้าที่หลักของหน่วยงานของรัฐ (ตามภารกิจพ้ืนฐาน (Function))  
ในเรื่องการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 
    หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายแห่งรัฐ ในเรื่อง…….-…………………………….. 
    ยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่อง………………………………..….-……………………………… 
    แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในด้านกฎหมาย เรื่องพัฒนาให้สอดคล้องกับ
หลักสากล 
 
  ๓.๒ การท าภารกิจน้ันสามารถใช้มาตรการทางบริหารโดยไม่ต้องออกกฎหมายได้
หรือไม่  
   ไม่สามารถใช้มาตรการทางบริหารได้ 
   ถ้าใช้มาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอย่างไร : - 
 
  ๓.๓  ในการท าภารกิจน้ัน เหตุใดจึงจ าเป็นต้องตรากฎหมายในขณะน้ี 
   ความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์เป็นส่วนส าคัญของการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
(Animal Welfare) อันเป็นเป็นหลักการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของ
สัตว์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ วิวัฒนาการ และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและยับยั้งการกระท า
ที่เป็นการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างไม่ถูกต้อง บนแนวคิดที่ยอมรับว่าสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถรับรู้
ความรู้สึกได้เช่นเดียวกับมนุษย์ การเลี้ยงสัตว์โดยผู้เลี้ยงที่ปราศจากความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
และขาดความรับผิดชอบ ไม่ดูแลสัตว์เลี้ยงให้ได้รับสวัสดิภาพอย่างเพียงพอ อาจก่อให้เกิดปัญหา
เกี่ยวกับสวัสดิภาพของสัตว์ อีกทั้งสัตว์เลี้ยงที่มนุษย์สัมผัสคลุกคลีและให้ความใกล้ชิดมากที่สุด 
และด้วยความใกล้ชิดนี้เองที่ท าให้การเลี้ยงสัตว์โดยปราศจากความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและขาด
ความรับผิดชอบไม่เพียงจะส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยงเท่านั้น แต่ยังจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของมนุษย์ 
   อย่างไรก็ดี ตามรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา 
การทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบว่า ความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ 
ในปัจจุบันยังคงขาดความรับผิดชอบและทวีความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งสร้างภาระให้กับ



๓๙ 

 

ภาครัฐที่จะต้องสูญเสียงบประมาณเพ่ือเข้ามาดูแลและแก้ไขปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
จ านวนมาก โดยข้อมูลจ านวนสุนัขและแมวมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ  
พ.ศ. ๒๕๕๙๗ พบว่าข้อมูลจ านวนตัวเลขจ านวนสุนัขและแมวไม่มี เจ้าของ/ถูกทอดทิ้ ง 
ในที่สาธารณะ ระหว่างกรมปศุสัตว์และข้อมูลการรายงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะไม่ตรงกัน แต่ในเบื้องต้น ท าให้ประเมินถึงจ านวนสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ/ถูกทอดทิ้ง  
ในที่สาธารณะ โดย 
   (๑) จ านวนสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ/ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะมีจ านวนประมาณ 
๔๙๙,๑๓๘ – ๘๑๖,๒๔๙ ตัว 
   (๒) จ านวนแมวที่ไม่มีเจ้าของ/ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะมีจ านวนประมาณ 
๒๓๗,๕๐๒ – ๕๐๕,๓๑๔ ตัว 
   จากสถานการณ์ของการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ เมื่อพิจารณาจากข้อมูล 
ตัวบ่งชี้ส าคัญ คือ จ านวนสัตว์ที่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ รับเข้ามาดูแลในแต่ละเดือนที่ยังคงปรากฏ
อยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด ศูนย์ทัพทัน กรุงเทพมหานคร มีการรับสุนัขจาก 
ศูนย์ดูแลสุนัขในเขตประเวศเฉลี่ยเดือนละ ๒๐๐ - ๓๐๐ ตัว จะเห็นได้ว่า สถานการณ์ของจ านวน
สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของและอยู่ในพ้ืนที่สาธารณะยังคงมีจ านวนมาก อีกทั้งสถานการณ์ปัญหาของ 
การทอดทิ้งสัตว์ของเจ้าของสัตว์เลี้ยงยังคงมีอยู่ ปัจจัยทั้ง ๒ ปัจจัยนี้ส่งผลโดยตรงกับความรุนแรง
และแนวโน้มของปัญหาในเรื่องการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ๘ ดังนั้น จากข้อมูลภาพรวมสุนัข
และแมวที่มี เจ้าของและไม่มี เจ้าของตามรายงานของคณะกรรมาธิการดังกล่าวข้างต้น 
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัญหาการไม่ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแม ว)  
เป็นต้นเหตุของการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะอีกด้วย 
 
  ๓.๔ การใช้บังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย 
   (ก) การใช้บังคับกฎหมาย 
     ต้องใช้บังคับพร้อมกันทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เนื่องจาก 
     ทยอยใช้เป็นท้องที่ท้องที่  ๆ ไป เ น่ืองจากองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยมีความพร้อมและบริบทของแต่ละท้องที่ที่ต่างกัน 
     ใช้บังคับเพียงบางท้องที่ เน่ืองจาก 
   (ข) ระยะเวลาในการใช้บังคับกฎหมาย 
     ใช้บังคับทันที่ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เ น่ืองจาก
ก าหนดให้เป็นหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมสามารถออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือใช้บังคับได้เลย 
                                                           

๗รายงานของคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เร่ือง  

การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) (เอกสารวิชาการฉบับที่ ๔), ส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา : กรุงเทพมหานคร, 
๒๕๖๐. หน้า ๕. 

๘คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในทีส่าธารณะ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, รายงานเร่ือง 

ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ, (กรุงเทพฯ : ส านักการพิมพ์ ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, ๒๕๕๙), หน้า ๙ – ๑๐. 



๔๐ 

 

     มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใช้เป็นเวลาเท่าใด เพราะ  
เหตุใด 
     ควรก าหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไว้ด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 
  ๓.๕ เหตุใดจึงไม่สมควรตราเป็นกฎหมายในลักษณะอื่น เช่น ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
   การแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้เป็นหน้าที่และอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น และสามารถก าหนดรายละเอียดในการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 
ตามความพร้อมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ เช่น การก าหนดประเภท ชนิด จ านวน
ของสัตว์เลี้ยง รวมถึงมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งส าหรับการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงได้ 
 
  ๓.๖ ลักษณะการใช้บังคับ 
    ควบคุม 
    การก ากับ/ติดตาม (ข้ามไปข้อ ๓.๘)  
    การส่งเสริม  
    ระบบผสม  
   เหตุใดจึงต้องใช้ระบบดังกล่าว 
   ร่างพระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดมาตรการทางกฎหมายในเชิงควบคุมและก ากับ
ดูแลการเลี้ยงสัตว์ โดยในส่วนมาตรการควบคุมได้ก าหนดให้มีการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงโดยก าหนด
เรื่องประเภท ชนิด จ านวนของสัตว์ เลี้ยง รวมถึงมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่ งส าหรั บ 
การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงได้ 
   ในส่วนมาตรการก ากับ ได้มีการก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการแจ้งรายการการขึ้น
ทะเบียน โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศก าหนดมาตรฐานกลาง 
 
  ๓.๗ การใช้ระบบอนุญาตในกฎหมาย 
   ๓.๗.๑ เพราะเหตุใดจึงก าหนดให้ใช้ระบบอนุญาต หรือใช้ระบบอื่นที่มีผล
เป็นการควบคุม 
    เพ่ือความสะดวกในแสดงความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ที่มีต่อ 
สัตว์เลี้ยง และป้องกันการปล่อยปะ ละเลย และทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ 
   ๓.๗.๒ มีการก าหนดค่าธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม่ ถ้ามี มีความจ าเป็น
อย่างไร คุ้มค่าต่อภาระท่ีเกิดแก่ประชาชนอย่างไร 
    - 
   ๓.๗.๓ มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจในการระบบอนุญาตหรือไม่อย่างไร 
    - 
   ๓.๗.๔ มีขั้นตอนและระยะเวลาที่แน่นอนในการอนุญาตหรือไม่ 



๔๑ 

 

    ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศ
มาตรฐานกลางส าหรับหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการแจ้งรายการการขึ้นทะเบียน 
   ๓.๗.๕ มีการเปิดโอกาสให้อุทธรณ์การปฏิเสธค าขอ การให้ยื่นค าขอใหม่ 
หรือไม่ อย่างไร 
    - 
   ๓.๗.๖ มีการต่ออายุการอนุญาตหรือไม่ 
    - 
    มีการตรวจสอบก่อนการต่อใบอนุญาตหรือไม่ 
    - 
 
  ๓.๘ การใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมาย 
   ๓.๘.๑ กฎหมายที่ จะตราขึ้นมีการใช้ ระบบคณะกรรมการ หรือไม่   
มีความจ าเป็นอย่างไร 
    ไม่มี 
   ๓.๘.๒ คณะกรรมการที่ก าหนดขึ้นมีอ านาจซ้ าซ้อนกับคณะกรรมการอื่น
หรือไม่  
    - 
    หากมีความซ้ าซ้อน จะด าเนินการอย่างไรกับคณะกรรมการอื่นน้ัน 
    - 
   ๓.๘.๓ องค์ประกอบของคณะกรรมการมีผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือ
นายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือไม่ 
    - 
    เหตุใดจึงต้องก าหนดให้บุคคลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ 
    - 
 
  ๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่หรือไม่ อย่างไร 
   ไม่ม ี
 
  ๓.๑๐ ประเภทของโทษที่ก าหนด  
    โทษทางอาญา ซึ่งก าหนดเฉพาะโทษปรับ 
    โทษทางปกครอง 
    ระบบผสม 
 
 



๔๒ 

 

  ๓.๑๑ การก าหนดโทษทางอาญาจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายสัมฤทธิ์ผล  
เพราะเหตุใด 
   เพราะจะให้เจ้าของสัตว์ตระหนักถึงผลกระทบหากไม่น าสัตว์ไปขึ้นทะเบียน  
สัตว์เลี้ยงตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 
  ๓.๑๒ ความผิดที่ก าหนดให้เป็นโทษทางอาญาเป็นความผิดที่มีความร้ายแรง
อย่างไร 
   เนื่องจากการไม่น าสัตว์ไปขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงของเจ้าของสัตว์ อาจน ามา 
ซึ่งผลกระทบต่อประชาชน เพราะจะท าให้ท้องถิ่นไม่ทราบว่า ในท้องถิ่นดังกล่าวมีสัตว์เลี้ยงกี่ชนิด 
กี่ประเภท และมีจ านวนเท่าใด ท าให้ไม่สามารถควบคุมและดูแลได้ อีกทั้งการไม่ขึ้นทะเบียน
ดังกล่าวจะท าให้ท้องถิ่นไม่ทราบว่าสัตว์ดังกล่าวได้รับการฉีดวัคซีนแล้วหรือไม่ เ พราะหาก 
ยังมิได้ฉีดวัคซีน อาจมีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โดยแพร่ระบาดไปยังสัตว์อื่น หรือเป็นพาหะ
น าโรคมาสู่คนได้ หรือสัตว์ดังกล่าวได้รับการควบคุมจ านวน (ท าหมัน) แล้วหรือไม่ เพราะอาจมี
การเพ่ิมจ านวนของสัตว์เกินการควบคุมได้ ทั้งนี้ การไม่ด าเนินการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงท าให้รัฐ
ต้องสูญเสียงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวจ านวนมากโดยไม่จ าเป็น ดังนั้น 
เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดโทษปรับทางอาญาไว้เป็นจ านวน
ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 
 
๔.  ความซ้ าซ้อนของกฎหมาย 
  ๔.๑ การด าเนินการตามภารกิจในเรื่องน้ีมีกฎหมายอื่นในเรื่องเดียวกันหรือท านอง
เดียวกันหรือไม่ 
   พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นกฎหมายเฉพาะที่ตราขึ้น 
เพ่ือก ากับดูแลและป้องกันเกี่ยวกับการอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ 
การควบคุมทางทะเบียน โดยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ 
แต่เนื่องจากปัจจุบันมีพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์  
พ.ศ. ๒๕๕๗ ตราขึ้นเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
เพ่ือให้สัตว์ได้รับการคุ้มครอง ตามธรรมชาติของสัตว์อย่างเหมาะสม โดยยังไม่ปรากฏบทบัญญัติ 
ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมทางทะเบียน มีแต่เพียงบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์เท่านั้น 

 
  ๔.๒ ในกรณีที่มีกฎหมายขึ้นใหม่ เหตุใดจึงไม่ยกเลิก แก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย 
ในเรื่องเดียวกันหรือท านองเดียวกันที่มีอยู่ 
   วัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  ๒๕๓๕ มิ ได้ 
มีเจตนารมณ์ที่จะให้มีการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง เป็นเพียงการควบคุมเพ่ือเป็นแนวทาง 
ด้านสุขอนามัย และการป้องกันโรคติดต่อเท่านั้น 
 
 



๔๓ 

 

๕.  ผลกระทบและความคุ้มค่า 
  ๕.๑ ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมาย  
    ผู้มีหน้าที่ตามร่างกฎหมายหรือที่จะได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมายน้ัน
โดยตรง 
    - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    - เจ้าของสัตว์เลี้ยง 
    ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากร่างกฎหมาย 
    - ไม่มี 
 
  ๕.๒ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่าว 
    ด้านเศรษฐกิจ  
    - เชิงบวก    -    
     ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก คือ   -    
    - เชิงลบ     -    
     ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ คือ   -    
    ด้านสังคม  
    - เชิงบวก ได้แก่ เกิดความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่จะต้อง
ควบคุม ดูแลการจัดสวัสดิภาพสัตว์ รวมถึงการป้องกันด้านสุขอนามัยและการป้องกันโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์สู่คน 
     ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก คือ เจ้าของสัตว์เลี้ยง 
    - เชิงลบ      -    
     ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ คือ   -    
    ด้านอื่น ๆ   
    - เชิงบวก ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกลไกในการบริหารจัดการ
กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือตรวจสอบและควบคุมการเลี้ยง การควบคุมและดูแล  
ด้านสุขอนามัย และการป้องกันโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน 
     ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    - เชิงลบ     -    
     ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ คือ   -    
 
  ๕.๓  สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบ้างที่ต้องถูกจ ากัด และการจ ากัดน้ัน
ได้จ ากัดเท่าที่จ าเป็นหรือไม่ อย่างไร 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๖ ได้บัญญัติให้การตรากฎหมาย 
ที่มีผลเป็นการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  
ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม  
ไม่เพ่ิมภาระหรือจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ศรี



๔๔ 

 

ความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ไว้ด้วย ทั้งนี้ ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือ 
แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง 
   ในการนี้ การแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพ่ือให้มีการขึ้นทะเบียน
สัตว์เลี้ยง มีความจ าเป็นต้องจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ตามมาตรา ๒๘ การค้นตัวบุคคลหรือการกระท าใดอันกระทบกระเทือนต่อ
สิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือร่างกายจะกระท ามิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ  ดังนั้น  
จึงจ าเป็นต้องจ ากัดสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
   (๒) ตามมาตรา ๒๙ บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา เว้นแต่ได้กระท าการ 
อันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท านั้นบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่
บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท าความผิดมิได้  ดังนั้น  
จึงจ าเป็นต้องจ ากัดสิทธิและเสรีภาพเนื่องจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีโทษทางอาญา 
   (๓) ตามมาตรา ๓๒ บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว การกระท าอันเป็น
การละเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลหรือการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่า  
ในทางใด ๆ จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียง
เท่าที่จ าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องจ ากัดสิทธิและเสรีภาพเนื่องจากภาครัฐ
จ าเป็นต้องทราบว่าเจ้าของสัตว์เลี้ยงได้เลี้ยงสัตว์ใดบ้าง มีการจัดสวัสดิภาพสัตว์หรือไม่ รวมถึง  
ได้มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อแล้วหรือไม่ 
   (๔) ตามมาตรา ๓๗ บุคคลย่อมมีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก ขอบเขต
แห่งสิทธิและการจ ากัดสิทธิเช่นว่านี้ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  ทั้งนี้ สัตว์เลี้ยงถือเป็น
ทรัพย์สินของเจ้าของสัตว์เลี้ยง ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องจ ากัดสิทธิและเสรีภาพในเรื่องทรัพย์สิน
ดังกล่าว 
   (๕) ตามมาตรา ๔๐ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ โดยการจ ากัด
เสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแหง่กฎหมายทีต่ราขึน้
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น เนื่องจากอาจมีการประกอบอาชพี
ฟาร์มสัตว์เลี้ยงขึ้น ซึ่งจ าเป็นต้องให้มีการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพดังกล่าว 

 
  ๕.๔  ประโยชน์ที่ประชาชนและสังคมจะได้รับ 
    ประชาชนจะมีการด ารงชีวิตที่ดีขึ้นในเรื่องใด อย่างไร และเพียงใด หรือ
เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด 
    ประชาชนจะมีการด ารงชีวิตที่ดีขึ้น มีความปลอดภัยในด้านสุขอนามัย 
เนื่องจากผู้เลี้ยงสัตว์จะจัดสวัสดิภาพสัตว์ รวมถึงป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน  
 
 



๔๕ 

 

    เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้เพียงใด การประกอบ
กิจการเป็นไปได้โดยสะดวกหรือลดต้นทุนของผู้ประกอบการได้มากน้อยเพียงใด ยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากน้อยเพียงใด และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
มากน้อยเพียงใด 
    เสริมสร้างประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอย่างไร และ
สามารถลดงบประมาณแผ่นดินได้มากน้อยเพียงใด 
    หน่วยงานภาครั ฐสามารถลดภาระงบประมาณด้านการป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้า และโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ รวมทั้งลดภาระงบประมาณกรณีการทอดทิ้งสัตว์  
ในที่สาธารณะอันเป็นการผลักภาระให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดูแลหรือก าจัดสัตว์ดังกล่าว 
    วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชน์ที่ประชาชน
และสังคมจะได้รับ ได้แก่ 
    ควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงทุกปี และตรวจสอบ
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ของเจ้าของสัตว์ รวมทั้งตรวจสอบการฉีดวัคซีนป้องกันโรคส าหรับสัตว์เลี้ยง 
ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนและสังคมที่จะได้รับการดูแลด้านสุขอนามัย และปราศจาก
โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 
 
  ๕.๕  ความยุ่งยากที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีความพร้อมต่างกัน อีกทั้งในแต่ละ
ท้องถิ่นมีความนิยมในการเลี้ยงสัตว์ต่างกัน จึงเป็นความจ าเป็นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แต่ละแห่งจะพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสมที่จะจัดให้มีการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ 
เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องจัดให้มีการขึ้นทะเบียนอยา่งนอ้ยตามมาตรฐาน
กลางของกรมปศุสัตว์ 
 
  ๕.๖ ความคุ้มค่าของภารกิจเมื่อค านึงถึงงบประมาณที่ต้องใช้ ภาระหน้าที่ที่จะเกิด
ขึ้นกับประชาชน และการที่ประชาชนจะต้องถูกจ ากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับ 
   การด าเนินงานตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะช่วยลดภาระงบประมาณของ
หน่วยงานทั้งกรมปศุสัตว์ (กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์) 
กรมควบคุมโรค (กฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กฎหมายว่าด้วยเชื้อโรค
และพิษจากสัตว์) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อป้องกันและก าจัด
โรคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน รวมทั้งลดภาระงบประมาณ 
ในการก าจัดหรือดูแลสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ ตลอดจนการดูแลด้านสุขอนามัยของ
ประชาชนอันเกี่ยวเนื่องมาจากสัตว์ไม่มีเจ้าของ 
   ภาระหน้าที่ที่เกิดขึ้นกับเจ้าของสัตว์เป็นเพียงการเพ่ิมหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของเจ้าของสัตว์ที่จะต้องน าสัตว์มาขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ต้องด าเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์  
ให้เหมาะสม รวมทั้งต้องด าเนินการด้านสุขอนามัยสัตว์และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ 
ตลอดจนควบคุมการเลี้ยงในจ านวนที่เหมาะสม 



๔๖ 

 

   ทั้งนี้ เมื่อเทียบการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพบางประการส าหรับเจ้าของสัตว์ 
กับประโยชน์ที่ประชาชนและภาครัฐจะได้รับย่อมเกิดความคุ้มค่า เนื่องจากประชาชนได้รับ  
การดูแลด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น 
 
๖.  ความพร้อมของรัฐ 
  ๖.๑ ความพร้อมของรัฐ 
   (๑) มีก าลังคนที่คาดว่าต้องใช้ 
    พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
ปัจจุบันสามารถให้บริการเจ้าของสัตว์ที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนสัตว์ได้โดยไม่ต้องขออัตราก าลัง
เพิ่ม 
   (๒) คุณวุฒิและประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จ าเป็นต้องมี 
    พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีความสามารถ 
ในการสร้างความรู้  ความเข้าใจ และให้ค าปรึกษาต่าง ๆ กับเจ้าของสัตว์ เลี้ ยงได้ว่ า  
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ควรด าเนินการเพียงใด และการป้องกันโรคที่จ าเป็นมีอย่างไร ทั้งนี้ แล้วแต่
ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งที่จะจัดให้มีการก าหนดเรื่องประเภท ชนิด 
จ านวนของสัตว์เลี้ยง รวมถึงมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งส าหรับการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 
   (๓) งบประมาณที่คาดว่าต้องใช้ในระยะ ๕ ปีแรกของการบังคับใช้กฎหมาย 
โดยเป็นงบด าเนินงานจ านวน และงบลงทุนจ านวน 
    ไม่มีการใช้งบประมาณในการด าเนินงานและงบลงทุน 
 
  ๖.๒ ในกรณีที่เป็นร่างกฎหมายที่มีผลต่อการจัดตั้งหน่วยงานหรืออัตราก าลัง  
มีความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการก าหนดอัตราก าลังและงบประมาณหรือไม่ 
อย่างไร 
   ไม่มี 
 
  ๖.๓ วิธีการที่จะให้ผู้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายมีความเข้าใจและพร้อมที่จะ
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
    วิธีการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้อยู่ภายใต้กฎหมาย 
    กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรจัดท าการประชาสัมพันธ์ 
แก่ประชาชนผู้เลี้ยงสัตว์เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสัตว์ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ตามมาตรฐาน
กลางที่กรมปศุสัตว์ก าหนด รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ประชาชนจะได้รับจากการขึ้นทะเบียน
สัตว์เลี้ยงตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
    การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน 
    ปัจจุบันระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงยังขาดความ
เชื่อมโยงไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และขาดมาตรฐานกลางในการจัดเก็บข้อมูล ท าให้เกิด
ปัญหาและอุปสรรคต่อการติดตามและประเมินผลของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ กรมปศุสัตว์  



๔๗ 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดท าระบบเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์แห่งชาติ (National 
Animal Identification System) มาแล้ว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (NECTEC) แต่ปัจจุบันได้ระงับการด าเนินการไว้ จึงควรรื้อฟ้ืน
โครงการดังกล่าว และวางระบบการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ขึ้นอีกครั้ง ภายใต้
รูปแบบฐานข้อมูลกลางของชาติ และกระจายหน้าที่และอ านาจดังกล่าวให้ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นสามารถน าเข้าข้อมูลการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ได้ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์
ในการน าข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ในการด าเนินการของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
    ในการนี้ ระบบดังกล่าวยังสามารถครอบคลุมไปสู่การบริหารจัดการ 
สัตว์เลี้ยงชนิดอื่นที่ก าลังประสบปัญหาการขึ้นทะเบียนได้ เช่น กรณีของการครอบครองและ  
การสวมตั๋วของช้างเลี้ยง เป็นต้น 
 
๗.  หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้รักษาการตามกฎหมาย 
  ๗.๑ มีหน่วยงานอื่นใดที่ปฏิบัติภารกิจซ้ าซ้อนหรือใกล้ เคียงกันหรือไม่   
มีข้อเสนอแนะในการด าเนินการกับหน่วยงานน้ันอย่างไร 
   ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งที่มีความสามารถในการรับ 
ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงแล้ว เช่น กรุงเทพมหานคร เป็นต้น โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข ออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข  
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
  ๗.๒ มีความเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นหรือไม่ 
อย่างไร 
   ไม่มี 
 
  ๗.๓ มีการบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือไม่ อย่างไร 
   ต้องมีการบูรณาการการท างานระหว่างกรมปศุสัตว์และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
 
  ๗.๔ ผู้รักษาการตามกฎหมาย ได้แก่  
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   การก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังกลา่วเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายเน่ืองจาก  
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องออกประกาศเพ่ือก าหนด
มาตรฐานกลางในการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 
 
 
 
 



๔๘ 

 

๘.  วิธีการท างานและตรวจสอบ 
  ๘.๑ ระบบการท างานที่ก าหนดสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หรือไม่ 
    เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
    เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
    มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
    ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
    มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
    ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง  
ความต้องการ 
    มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
 
  ๘.๒ การเปิดเผยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
   ๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการก าหนดขั้นตอนการด าเนินการของเจ้าหน้าทีข่องรฐั 
ในเรื่องใดบ้าง และแต่ละขั้นตอนใช้เวลาด าเนินการเท่าใด 
    ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ก าหนดให้กรมปศุสัตว์ก าหนดมาตรฐานกลาง
ในการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมออก 
ข้อบัญญัติท้องถิ่นให้มีการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง โดยก าหนดให้มีการตรากฎกระทรวงก าหนด  
เขตท้องที่ที่จะออกข้อบัญญัติก่อนการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นด้วย 
 
   ๘.๒.๒ หากมีการใช้ดุลพินิจ การใช้ดุลพินิจสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
และหลักนิติธรรม อย่างไร 
    - 
 
   ๘.๒.๓ ในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ ใช้หลักกระจายอ านาจ หรือ 
มอบอ านาจให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างไร 
    ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ใช้หลักกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งออกข้อบัญญัติท้องถิ่นภายใต้ความพร้อมของแต่ละท้องถิ่นที่จะ
ก าหนดเรื่องประเภท ชนิด จ านวนของสัตว์เลี้ยง รวมถึงมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งส าหรับ  
การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 
 
  ๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอ านาจอย่างไรบ้าง 
   ๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม่ อย่างไร 
    - 
 
 



๔๙ 

 

   ๘.๓.๒ มีกระบวนการร้องเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม่ อย่างไร 
    - 
 
๙.  การจัดท ากฎหมายล าดับรอง 
  ๙.๑ ได้จัดท าแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจน 
กรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรองน้ัน หรือไม่ และได้ยกร่างกฎหมายล าดับรองในเรื่อง
ใดบ้าง 
   ได้ก าหนดมาตรการเร่งรัดการจัดท ากฎหมายล าดับรองให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี
นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 
 
  ๙.๒ มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพ่ือป้องกันการขยายอ านาจหน้าที่ของรัฐหรือ
เพ่ิมภาระแก่บุคคลเกินสมควรอย่างไร 
   ไม่มี 
 
๑๐.  การรับฟังความคิดเห็น 
  โดยต้องระบุว่าได้มีการรับฟังความคิดเห็น หรือไม่ได้รับฟังความคิดเห็น 
  คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ได้จัดให้มีการสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติป้องกัน 
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง)”  
โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
  ๑๐.๑ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบท่ีรับฟังความคิดเห็น 
   หน่วยงานภาครัฐ 
   (๑) ส านักนายกรัฐมนตรี 
    (๑.๑) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
    (๑.๒) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
   (๒) กระทรวงกลาโหม 
    (๒.๑) กองทัพเรือ 
   (๓) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    (๓.๑) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    (๓.๒) กรมปศุสัตว์  
   (๔) กรทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    (๔.๑) ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    (๔.๒) องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์  
   (๕) กระทรวงมหาดไทย 
    (๕.๑) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
    (๕.๒) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 



๕๐ 

 

    (๕.๓) เมืองพัทยา 
    (๕.๔) เทศบาลนครนนทบุรี 
    (๕.๕) เทศบาลนครปากเกร็ด  
    (๕.๖) เทศบาลนครหาดใหญ่  
    (๕.๗) เทศบาลนครนครราชสีมา  
    (๕.๘) เทศบาลนครเชียงใหม่  
    (๕.๙) เทศบาลนครอุดรธานี  
    (๕.๑๐) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
    (๕.๑๑) เทศบาลนครแหลมฉบัง  
    (๕.๑๒) เทศบาลนครรังสิต  
    (๕.๑๓) เทศบาลนครภูเก็ต  
    (๕.๑๔) เทศบาลนครพิษณุโลก  
    (๕.๑๕) เทศบาลนครสงขลา  
    (๕.๑๖) เทศบาลนครยะลา  
    (๕.๑๗) เทศบาลนครตรัง  
    (๕.๑๘) เทศบาลนครล าปาง  
    (๕.๑๙) เทศบาลนครสกลนคร  
    (๕.๒๐) เทศบาลนครสมุทรปราการ  
    (๕.๒๑) เทศบาลนครแม่สอด  
    (๕.๒๒) เทศบาลเมืองน่าน  
    (๕.๒๓) เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  
    (๕.๒๔) เทศบาลเมืองเขาสามยอด  
    (๕.๒๕) เทศบาลเมืองปากน้ าสมุทรปราการ  
    (๕.๒๖) เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ  
    (๕.๒๗) เทศบาลเมืองสตูล  
    (๕.๒๘) เทศบาลเมืองกาญจนบุรี  
    (๕.๒๙) เทศบาลเมืองชะอ า  
    (๕.๓๐) เทศบาลเมืองล าสามแก้ง 
    (๕.๓๑) เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย 
    (๕.๓๒) เทศบาลเมืองลัดหลวง 
    (๕.๓๓) เทศบาลเมืองปทุมธานี 
    (๕.๓๔) เทศบาลต าบลสามโคก 
    (๕.๓๕) เทศบาลต าบลบางเดื่อ 
    (๕.๓๖) องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด  
   (๖) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    (๖.๑) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  



๕๑ 

 

   (๗) กระทรวงสาธารณสุข 
    (๗.๑) กรมอนามัย  
   ภาคประชาชน/องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
   (๑) สถานสงเคราะห์สัตว์ 
    (๑.๑) มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย  
    (๑.๒) บ้านรักหมาศาลายา  
   (๒) องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
    (๒.๑) มหาวิทยาลัยมหิดล  
    (๒.๒) สมาคมพิทักษ์สัตว์ (ไทย)  
    (๒.๓) สมาคมป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แห่งประเทศไทย 
    (๒.๔) สมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
    (๒.๕) The Hope Thailand 
    (๒.๖) SOS Animals Thailand 
    (๒.๗) คณะบุคคลสิริมา  
   (๓) สมาคม 
    (๓.๑) นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย  
    (๓.๒) นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
    (๓.๓) นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
   (๔) คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
    (๔.๑) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
    (๔.๒) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
    (๔.๓) มหาวิทยาลัยมหิดล  
    (๔.๔) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
   (๕) วัด 
    (๕.๑) วัดท าเลทอง  
    (๕.๒) วัดสวนแก้ว  
   (๖) สถาบันการศึกษา 
    (๖.๑) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
  ๑๐.๒ มีการเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณา
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
   คณะกรรมการได้ด าเนินการเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์
ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(www.senate.go.th) แล้ว 
 

     



บทท่ี ๕ 
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายเพื่อการข้ึนทะเบียนสัตว์เลี้ยง 

 
 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและ 
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และได้จัดท าบันทึกวิเคราะห์ 
สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์   
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังต่อไปนี้ 
 
๑. เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ  
 โดยที่ปัจจุบันเกิดปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ อันน ามาซึ่งการแก้ไขปัญหาที่เป็น 
การเพ่ิมภาระของภาครัฐ รวมทั้งบางส่วนก่อให้เกิดปัญหาโรคระบาดสัตว์ ตลอดจนส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชน ดังนั้น เพ่ือป้องกันปัญหาดังกล่าวและเป็นการป้องกัน 
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ จึงควรด าเนินการให้มีการควบคุมทางทะเบียน และ
เ พ่ิมความรั บผิ ดชอบของ เ จ้ าของสั ต ว์  รวมทั้ ง เ พ่ิ มบทบาทหน้ าที่ แ ละอ านาจของ 
ราชการส่วนท้องถิ่นด าเนินการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง อันเนื่องมาจาก
กฎหมายที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมถึงการด าเนินการส าหรับการขึ้นทะเบียนสัตว์
เลี้ยงอย่างเป็นระบบและไม่มีบทก าหนดโทษส าหรับเรื่องดังกล่าว   จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
๒. สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
มีสาระส าคัญดังนี้ 
 ๒.๑ ก าหนดให้ร่างพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา (ร่างมาตรา ๒) 
 ๒.๒ ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดให้ 
เจ้าของสัตว์น าสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง โดยสามารถก าหนดเรื่องประเภท ชนิด จ านวน 
เครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ และมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งส าหรับการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการแจ้งรายการการขึ้นทะเบียนให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศก าหนด โดยค านึงถึงบริบทของแต่ละท้องที่ (ร่างมาตรา ๓) 
 ๒.๓ ก าหนดโทษส าหรับเจ้าของสัตว์ผู้ฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท (ร่างมาตรา ๔) 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 

๓.  ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 
 นอกเหนือจากการเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและ  
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง) แล้ว คณะกรรมการ  
มีข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม เพ่ือให้เป็นการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน 
อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ดังนี้ 
 ๓.๑ การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 
  ในวาระเริ่มแรกของการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ควรเริ่มจากการขึ้นทะเบียนสุนัขและ
แมวก่อน เนื่องจากกรอบการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่ควรมีมาตรการเร่งรัดในการแก้ไขปัญหา  
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาโรคระบาดสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า หรือปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะที่เป็น
ปัญหาให้ภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณร่วมแก้ไขปัญหาในแต่ละปีจ านวนมาก จึงควรพิจารณา 
ให้มีการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงกรณีของสุนัขและแมวก่อน 
 
 ๓.๒ การจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
  สืบเนื่องจากปัจจุบันประกาศการจัดสวัสดิภาพสัตว์ตามพระราชบัญญัติป้องกัน  
การทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ (มาตรา ๒๒) ยังไม่มีผลใช้บังคับ ดังนั้น 
การจัดสวัสดิภาพสัตว์จึงยังไม่มีกรอบการควบคุมดูแลสัตว์ รวมถึงการด าเนินการกรณีน าสัตว์ 
ออกจากที่เลี้ยง ซึ่งต้องควบคุมดูแลมิให้สัตว์ดังกล่าวไปท าอันตรายต่อทรัพย์สินหรือร่างกายผู้อื่น 
ตลอดจนการป้องกันโรคและการป้องกันการก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
 
 ๓.๓ การท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ 
  การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงจะเป็นการแสดงตนของสัตว์เลี้ยง ซึ่งต้องแสดงให้เห็นถึง
ความเป็นเจ้าของสัตว์ รวมถึงสามารถแสดงให้เห็นถึงการดูแลและจัดสวัสดิภาพสัตว์เบื้องต้นด้วย 
เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรค การท าหมัน การท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ เป็นต้น  
  ในการนี้ กรมปศุสัตว์จะเป็นผู้วางกรอบมาตรฐานกลางส าหรับหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และแบบการแจ้งรายการการขึ้นทะเบียนอันเป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ประกาศก าหนด ซึ่งวิธีการเลือกเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ที่จะถูกน ามาใช้ในการ 
ขึ้นทะเบียนสัตว์ เลี้ยงควรเป็นไปตามศักยภาพและความพร้อมของแต่ละองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น แต่ควรค านึงถึงหลักการดังต่อไปนี้ 
  ๓.๓.๑ การท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ต้องไม่เป็นการท าเครื่องหมายซ้ าซ้อน
กัน 
  ๓.๓.๒ การท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ต้องไม่ท าให้สัตว์เกิดความร าคาญ หรือ
บั่นทอนการด ารงชีวิตของสัตว์ 
  อนึ่ง การวางมาตรฐานกลางด้านทะเบียนสัตว์ของกรมปศุสัตว์จะต้องมีการวาง
ระบบเพ่ือให้สามารถแสดงความเป็นเจ้าของสัตว์ได้ด้วยระบบเดียวกันทั้งประเทศ ทั้งนี้   
ไม่ว่าจะเคลื่อนย้ายสัตว์ดังกล่าวไปยังพ้ืนที่ใดจะต้องสามารถตรวจสอบความเป็นเจ้าของสัตว์ได้ 
 



๕๕ 

 

 ๓.๔ กรณีเจ้าของสัตว์ 
  ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
บทนิยามศัพท์ค าว่า “เจ้าของสัตว์” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ และให้หมายความรวมถึง 
ผู้ครอบครองสัตว์หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแล ไม่ว่าจะได้รับมอบหมายจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ 
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้ดูแลด้วย ดังนั้น ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
พบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์โดยไม่ปรากฏเจ้าของ 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ และหากไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพ่ือรับ
สัตว์คืนภายใน ๓๐ วัน “ให้สัตว์นั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น” ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
จะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นก็ได้ ทั้งนี้  หากสัตว์ดังกล่าวเป็นสุนัขหรือแมวย่อม 
ไม่สามารถด าเนินการขายหรือขายทอดตลาดได้ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่จะต้องดูแลสัตว์ดังกล่าวต่อไป โดยการด าเนินการดังกล่าวเป็นหน้าที่และอ านาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  
  อย่างไรก็ดี เมื่อมีการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เต็มรูปแบบ หากเป็นกรณี
ของสุนัขและแมวที่ตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น ควรมีการด าเนินการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 
ในฐานะ “สัตว์เลี้ยงของชุมชน” เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการดูแลและ
จัดสวัสดิภาพสัตว์ให้ถูกต้องตามระเบียบหรือกฎหมายต่อไป โดยเฉพาะการท าหมัน การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หรือการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ เป็นต้น 
 

     



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



( ๑ ) 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่น และให้เจ้าของสัตว์น าสัตว์เลี้ยง 

มาข้ึนทะเบียนสัตว์เลี้ยง (เพ่ิมมาตรา ๒๒/๑) 
(๒) ก าหนดโทษส าหรับความผิดของเจ้าของสัตว์ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่น 

(เพ่ิมเติมมาตรา ๓๒/๑) 
 

เหตุผล 
 
 โดยที่ปัจจุบันเกิดปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ อันน ามาซึ่งการแก้ไขปัญหาที่เป็น 
การเพ่ิมภาระของภาครัฐ รวมทั้งบางส่วนก่อให้เกิดปัญหาโรคระบาดสัตว์ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ
อนามัยของประชาชน ดังนั้น เพ่ือป้องกันปัญหาดังกล่าวและเป็นการป้องกันการทารุณกรรมและ 
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ จึงควรด าเนินการให้มีการควบคุมทางทะเบียน และเพ่ิมความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ 
รวมทั้งเพ่ิมบทบาทหน้าที่และอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการ 
ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง อันเนื่องมาจากกฎหมายที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมถึงการด าเนินการ 
ส าหรับการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงอย่างเป็นระบบและไม่มีบทก าหนดโทษส าหรับเรื่องดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



( ๒ ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



( ๓ ) 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

   
 

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

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

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

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

 
โดยที่ เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทารุณกรรมและ 

การจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  
เพ่ือเพ่ิมความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ และเป็นการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งการ
ตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

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

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

  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและ 
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 
 
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 
 
  มาตรา ๓  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  “มาตรา ๒๒/๑  เพ่ือประโยชน์ในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ และความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ 
รวมถึงการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของสัตว์และประชาชนในท้องถิ่น ให้ราชการส่วนท้องถิ่น 
มีหน้าที่และอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดให้เจ้าของสัตว์น าสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 



( ๔ ) 

  การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจก าหนด
เรื่องประเภท ชนิด จ านวนของสัตว์เลี้ยง เครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ รวมถึงมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งส าหรับ
การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการแจ้งรายการการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้เป็นไป
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด โดยค านึงถึงบริบทของแต่ละท้องถิ่น” 
 
  มาตรา ๔  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๒/๑ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  “มาตรา ๓๒/๑ เจ้าของสัตว์ผู้ฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๒/๑  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท” 
 
 
.......................................... 
 ............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



( ๕ ) 

บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญ 
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับท่ี ..)  

พ.ศ. .... 
   

 
  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและ 
การจัดสวัสดิภาพสัตว์  (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และได้จัดท าบันทึกวิเคราะห์ 
สรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ดังต่อไปนี้ 
 
๑. เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติ  
  โดยที่ปัจจุบันเกิดปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ และบางส่วนก่อให้เกิดปัญหา 
โรคระบาดสัตว์อันน ามาซึ่งการแก้ไขปัญหาที่เป็นการเพ่ิมภาระของภาครัฐ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
และอนามัยของประชาชน ดังนั้น เพ่ือป้องกันปัญหาดังกล่าวและเป็นการป้องกันการทารุณกรรมและ 
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ จึงควรด าเนินการให้มีการควบคุมทางทะเบียน และเพ่ิมความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ 
รวมทั้งเพ่ิมบทบาทหน้าที่และอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการ 
ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ตลอดจนกฎหมายที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมถึงการด าเนินการขึ้นทะเบียน
สัตว์เลี้ยงอย่างเป็นระบบและไม่มีบทก าหนดโทษส าหรับเรื่องดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
๒. สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
   ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
มีสาระส าคัญดังนี้ 
 ๒.๑ ก าหนดให้ ร่ างพระราชบัญ ญั ติ นี้ มี ผล ใช้บั งคับตั้ งแต่ วันถัดจากวันประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ร่างมาตรา ๒) 
 ๒.๒ ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดให้ 
เจ้าของสัตว์น าสัตว์เลี้ยงมาขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง โดยสามารถก าหนดเรื่องประเภท ชนิด จ านวน เครื่องหมาย
ประจ าตัวสัตว์ และมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งส าหรับการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
แบบการแจ้งรายการการขึ้นทะเบียนให้เป็นไปตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศ
ก าหนด โดยค านึงถึงบริบทของแต่ละท้องที ่(ร่างมาตรา ๓) 
 ๒.๓ ก าหนดโทษส าหรับเจ้าของสัตว์ผู้ ฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่ งออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท (ร่างมาตรา ๔) 
 

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



 

 

( ๗ ) 

ตารางเปรียบเทียบ 
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ กับร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

 
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม 
และการจัดสวัสดภิาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม 
และการจัดสวัสดภิาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไขเพ่ิมเติม 

 ร่าง 
พระราชบัญญัต ิ

ป้องกันการทารุณกรรมและการจดัสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

   
 

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

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

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

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

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 

 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับ 

การจ ากั ดสิ ทธิและเสรีภ าพของบุ คคล  ซึ่ งม าตรา ๒ ๖  
ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๗ 
และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 
 

 



 

 

( ๘ ) 

พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม 
และการจัดสวัสดภิาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม 
และการจัดสวัสดภิาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไขเพ่ิมเติม 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อเพิ่มความรับผิดชอบของ
เจ้ าของสัตว์  และเป็นการป้องกันการทารุณ กรรมและ 
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้อง
กับ เง่ือน ไขที่ บัญ ญั ติ ไว้ ในมาตรา ๒๖  ของรั ฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

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

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

 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....” 

 

 

 มาตรา ๒   พระราชบัญ ญั ติ นี้ ให้ ใช้บั งคั บตั้ งแต่ 
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

 

  มาตรา ๓  ให้ เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๒๒/๑  
แ ห่ งพ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น ก า ร ท า รุ ณ ก ร รม แ ล ะ 
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 “มาตรา ๒๒/๑  เพื่อประโยชน์ในการจัดสวัสดิภาพ
สัตว์ และความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์ รวมถึงการรักษา
สภาวะความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมของสัตว์และประชาชน 
ในท้องถิ่น ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจออก
ข้อบัญ ญั ติ ท้ องถิ่ นก าหนดให้ เจ้ าของสัตว์น าสั ตว์ เลี้ ย ง 
มาขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 

 
 
 

๑. ก าหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และ
อ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสัตว์
เลี้ยง โดยสามารถก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท 
ชนิด จ านวนของสัตว์เลี้ยง เครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ 
ร ว ม ถึ งม าต ร ก า ร อ ย่ า ง ใด อ ย่ า งห นึ่ ง ส า ห รั บ 
การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 



 

 

( ๙ ) 

พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม 
และการจัดสวัสดภิาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม 
และการจัดสวัสดภิาพสัตว์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

เหตุผลในการแก้ไขเพ่ิมเติม 

การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจก าหนดเรื่องประเภท ชนิด 
จ านวนของสัตว์เลี้ยง เครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ รวมถึง
มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งส าหรับการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 
ทั้ งนี้  ห ลั ก เก ณ ฑ์  วิ ธี ก าร  แ ละแ บ บ ก ารแจ้ งร ายก าร 
การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด โดยค านึงถึงบริบทของแต่ละท้องถิ่น” 

๒. ก าหนดให้เจ้าของสัตว์น าสัตว์เลี้ยงที่ถูก
ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสัตว์
เลี้ยงไปขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 

๓. ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และแบบการแจ้งรายการการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง 
โดยค านึงถึงบริบทของแต่ละท้องถิ่น 

  มาตรา ๔  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๒/๑ 
แ ห่ งพ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น ก า ร ท า รุ ณ ก ร รม แ ล ะ 
การจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 “มาตรา ๓๒/๑ เจ้าของสัตว์ผู้ฝ่าฝืนข้อบัญญัติท้องถิ่น
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๒๒/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
ห้าพันบาท” 

 
 
 
 ก าหนดโทษส าหรับกรณีเจ้าของสัตว์ผู้ฝ่าฝืน 
ข้อบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 
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ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง   การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอย
สุนัข 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได  
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายประกอบกับมาตรา  ๙๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘    กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภา
กรุงเทพมหานครจึงตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา  “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  การควบคุม
การเลี้ยงหรือปลอยสุนัข  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  เทศบัญญัติ  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว
ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  ใหใชขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครนี้แทน 

ขอ ๔ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้มิใหใชบังคับแกสุนัขของทางราชการ 
ขอ ๕ ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
“การปลอยสุนัข”  หมายความวา  การสละการครอบครองสุนัข  หรือปลอยใหอยูนอกสถานที่เลี้ยง

โดยปราศจากการควบคุม 
“เจาของสุนัข”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสุนัข  หรือผูใหอาหารสุนัขเปนประจําดวย 
“สถานที่เลี้ยง”  หมายความวา  กรง  ที่ขัง  หรือที่เลี้ยงอื่นที่มีการควบคุมของเจาของสุนัข 
“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงต้ังจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข  ตามมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ขาราชการกรุงเทพมหานครผูซ่ึงไดรับแตงต้ังจากเจาพนกังาน
ทองถิ่นตามมาตรา  ๔๔  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน  และประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือสัญจรได 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และใหหมายรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปนส่ิงโสโครก
หรือมีกลิ่นเหม็น 

“ใบรับรอง”  หมายความวา  ใบรับรองรูปพรรณสัณฐานสุนัขและการจัดทําเครื่องหมายระบุตัวสุนัข
อยางถาวร  ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได  เชน  การฝงไมโครชิป  เปนตน  ซ่ึงออกโดยสถานพยาบาลสัตว
ในเขตกรุงเทพมหานครที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว 

“การจดทะเบียนสุนัข”  หมายความวา  การนําสุนัขหรือใบรับรองไปแจงตอพนักงานเจาหนาที่
เพื่อบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐานของสุนัขและรหัสไมโครชิป  พรอมจัดทําบัตรประจําตัวสุนัข 

“สุนัขควบคุมพิเศษ”  หมายความวา 
(๑) สุนัขสายพันธุที่ดุราย  เชน  พิทบูลเทอเรีย  บูลเทอเรีย  สเตฟฟอรดเชอรบูลเทอเรีย 

รอทไวเลอร  และฟลาบราซิลเรียโร  เปนตน 
(๒) สุนัขที่มีประวัติทํารายคน  หรือพยายามทํารายคน   
ขอ ๖ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  และใหมีอํานาจ

ออกขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  ประกาศ  เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ขอ ๗ ใหกรุงเทพมหานครเปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข 
ขอ ๘ หามมิใหผูใดปลอยสุนัขในที่หรือทางสาธารณะ  หรือในที่อื่นใดในเขตกรุงเทพมหานคร

โดยเด็ดขาด 
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หมวด  ๒ 
การจดทะเบียนสุนัข 

 
 

 
ขอ ๙ เจาของสุนัขตองนําสุนัขหรือใบรับรองแลวแตกรณีไปจดทะเบียน  ณ  สถานที่ 

ที่กําหนดไวตามขอ  ๑๐  ภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่สุนัขเกิดหรือภายในสามสิบวันนับแตวันที่
นําสุนัขมาเลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอื่นไปทําการแทนก็ได 

ขอ ๑๐ การจดทะเบียนสุนัขที่สํานักงานเขตพื้นที่  หรือสถานที่อื่นใดตามที่ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครกําหนด  ใหนําใบรับรองมาแสดงโดยไมตองนําสุนัขมาดวย 

การจดทะเบียนสุนัขที่กองสัตวแพทยสาธารณสุข  สํานักอนามัย  หรือสถานที่อื่นใดตามที่ 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด  จะนําสุนัขหรือใบรับรองอยางหนึ่งอยางใดมาจดทะเบียนก็ได 

แบบใบรับรองและคําขอจดทะเบียนสุนัข  ใหเปนไปตามแบบที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
กําหนด 

ขอ ๑๑ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบความสมบูรณของคําขอจดทะเบียนสุนัขแลว
ปรากฏวาหลักฐานถูกตองใหออกบัตรประจําตัวสุนัขตามแบบที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด 

ขอ ๑๒ ในกรณีดังตอไปนี้ใหดําเนินการภายในสามสิบวัน 
(๑) เมื่อมีการยายที่อยูของสุนัข  ใหเจาของสุนัขแจงตอหนวยงานที่รับจดทะเบียน  กองสัตวแพทย

สาธารณสุข  สํานักอนามัย  หรือสถานที่อื่นใดตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด 
(๒) เมื่อบัตรประจําตัวสุนัขสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหเจาของสุนัขแจง 

ตอหนวยงานที่รับจดทะเบียน  กองสัตวแพทยสาธารณสุข  สํานักอนามัย  หรือสถานที่อื่นใดตามที่ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครกําหนดเพื่อทําบัตรประจําตัวสุนัขใหม 

(๓) ในกรณีที่สุนัขที่ไมใชสุนัขควบคุมพิเศษทํารายคนหรือพยายามทํารายคน  ใหเจาของ
สุนัขแจงตอหนวยงานที่รับจดทะเบียน  กองสัตวแพทยสาธารณสุข  สํานักอนามัย  หรือสถานที่อื่นใด
ตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกาํหนดเพื่อเปลี่ยนสาระสําคัญของบัตรประจําตัวสุนัข 

ในกรณีที่สุนัขทํารายคน  ใหเจาของสุนัขแจงตอหนวยงานที่รับจดทะเบียน  กองสัตวแพทย
สาธารณสุข  สํานักอนามัย  หรือสถานที่อื่นใดตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนดโดยไมชักชา 
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ขอ ๑๓ ในกรณีที่สุนัขตาย  เจาของสุนัขตองแจงตอหนวยงานที่จดทะเบียนไว  กองสัตวแพทย
สาธารณสุข  สํานักอนามัย  หรือสถานที่อื่นใดตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนดภายในสามสิบวัน  
ตามแบบที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่สุนัขหาย  เจาของสุนัขตองแจงตอหนวยงานที่จดทะเบียนไว  กองสัตวแพทย
สาธารณสุข  สํานักอนามัย  หรือสถานที่อื่นใดตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนดภายในสามวัน
นับแตวันที่ทราบ  หากเจาของสุนัขพบสุนัขที่หายแลว  ตองแจงใหหนวยงานที่จดทะเบียนไวกองสัตวแพทย
สาธารณสุข  สํานักอนามัย  หรือสถานที่อื่นใดตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนดทราบภายในสามวัน 

ขอ ๑๕ การแจงตามขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  และขอ  ๑๔  เจาของสุนัขอาจแจงทางไปรษณียลงทะเบียน  
หรือวิธีการอื่นใด  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด 

 
หมวด  ๓ 

การควบคุมการเลี้ยงสุนัข 
 

 

ขอ ๑๖ ในการเลี้ยงสุนัข  เจาของสุนัขตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 
(๑) จัดสถานที่เลี้ยงตามความเหมาะสมของสุนัข  โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสุนัข  

มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ  มีระบบการระบายน้ําและกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 
กรณีเปนสุนัขควบคุมพิเศษจะตองเลี้ยงในสถานที่  หรือกรงที่ สุนัขไมสามารถเขาถึง

บุคคลภายนอก  และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 
(๒) ควบคุมสุนัขมิใหออกนอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม 
(๓) ควบคุมดูแลสุนัขมิใหกอเหตุเดือดรอนรําคาญ  เชน  กอใหเกิดเสียงดังติดตอกันเปนระยะเวลา

นาน  ๆ  เปนตน   
(๔) รักษาสถานที่เลี้ยงสุนัขใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปนประจํา  

ไมปลอยใหเปนที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง 
(๕) ตองรับผิดชอบตอความเปนอยูของสุนัข  เชน  เร่ืองอาหาร  ความสะอาด  เปนตน 

ถาเจาของสุนัขไมสามารถเลี้ยงดูสุนัขไดเปนการชั่วคราว  จะตองจัดใหมีผูดูแลความเปนอยูของสุนัขใหเปน
ปกติสุข 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๖) เมื่อสุนัขตาย  เจาของสุนัขจะตองกําจัดซากสุนัขใหถูกสุขลักษณะ   เพื่อปองกัน 
มิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ทั้งนี้  โดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญ  และไมเปนเหตุใหเกิด
การปนเปอนของแหลงน้ํา 

(๗) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิ คุมกันโรคในสุนัข   เพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรค 
ที่เกิดจากสุนัขมาสูคน 

(๘) ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยวา  สุนัขที่เลี้ยงเปนโรคอันอาจเปนอันตรายแกสุขภาพของ
ประชาชน   ใหเจาของสุนัขแยกกักสุนัขนั้นไวตางหาก  และแจงใหหนวยงานที่จดทะเบียนไว   
กองสัตวแพทยสาธารณสุข  สํานักอนามัย  หรือสถานท่ีอื่นใดตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด
ทราบ  และตองปฏิบัติตามคําแนะนําของสัตวแพทย 

(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่น 
ขอ ๑๗ หามมิใหผูใดเลี้ยงสุนัขในที่หรือทางสาธารณะ  หรือในที่ของบุคคลอื่นโดยปราศจาก

ความยินยอม 
ขอ ๑๘ เจาของสุนัขมีหนาที่กําจัดส่ิงปฏิกูลอันเกิดจากสุนัขในที่หรือทางสาธารณะ  หรือใน

ที่อื่นใดในเขตกรุงเทพมหานครโดยทันที 
ขอ ๑๙ หากเจาของสุนัขไมประสงคจะเลี้ยงดูสุนัขอีกตอไป  ตองมอบสุนัขพรอมบัตร

ประจําตัวสุนัขใหกับบุคคลอื่น  และเจาของใหมจะตองแจงตอหนวยงานที่จดทะเบียนไว  กองสัตวแพทย
สาธารณสุข  สํานักอนามัย  หรือสถานที่อื่นใดตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนดภายใน 
สามสิบวันนับแตวันรับมอบสุนัข 

หากเจาของสุนัขไมสามารถหาเจาของใหมได  จะตองมอบสุนัขใหกรุงเทพมหานครดูแล 
โดยเสียคาใชจายในการเลี้ยงดูตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด 

 
หมวด  ๔ 

การนําสุนัขออกนอกสถานที่เลี้ยง 
 

 

ขอ ๒๐ ผูใดนําสุนัขออกนอกสถานที่เลี้ยง  ตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) พกบัตรประจําตัวสุนัขและตองแสดงบัตรประจําตัวสุนัขเมื่อเจาพนักงานทองถิ่น 

เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจาหนาที่เรียกตรวจ 
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(๒) ผูกสายลากจูงสุนัขที่แข็งแรงและจับสายลากจูงตลอดเวลา  ในกรณีที่เปนสุนัขควบคุม
พิเศษตองใสอุปกรณครอบปากและจับสายลากจูงหางจากตัวสุนัขไมเกินหาสิบเซนติเมตรตลอดเวลา 

ความใน  (๒)  มิใหใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) ขณะที่สุนัขอยูในระหวางการประกวด  การแสดงหรือการประกอบกิจกรรมอื่นใด 

ในทํานองเดียวกัน  แตผูจัดงานจะตองมีมาตรการในการปองกันสุนัขมิใหทํารายคน 
(๒) ขณะที่สุนัขอยูในการฝกหัด  แตผูฝกจะตองมีมาตรการในการปองกันสุนัขมิใหทํารายคน 
(๓) ขณะที่สุนัขอยูในกรง  ที่ขัง  หรือเครื่องควบคุมอื่นใดที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะปองกัน 

มิใหสุนัขเขาถึงบุคคลภายนอก 
ขอ ๒๑ หามบุคคลอายุตํ่ากวาสิบหาป  หรือเกินกวาหกสิบหาป  นําสุนัขควบคุมพิเศษ 

ออกนอกสถานที่เลี้ยง  เวนแตจะอยูในกรง  ที่ขัง  หรือเครื่องควบคุมอื่น  ที่มั่นคงแข็งแรง  เพียงพอที่จะ
ปองกันสุนัขมิใหเขาถึงบุคคลภายนอก 

 
หมวด  ๕ 

อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ 
 

 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่พบสุนัขในที่หรือทางสาธารณะ  ในเขตหามเลี้ยงหรือ
ปลอยสุนัข  อันเปนการฝาฝนขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  โดยไมปรากฏเจาของ  ใหพนักงาน
เจาหนาที่กักสัตวดังกลาวไว  และใหดําเนินการตามมาตรา  ๓๐  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๓ เจาของสุนัขตองอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ในการตรวจสอบ 
ตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 

ขอ ๒๔ เจาของสุนัขตองแสดงขอมูล  หลักฐานตาง  ๆ  เกี่ยวกับสุนัข  เมื่อพนักงานเจาหนาที่
รองขอสําหรับการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย 

ขอ ๒๕ ในกรณีที่มีเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัข  พนักงานเจาหนาที่จะตองไมเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับผูรองเรียน  และเจาของสุนัขตองปฏิบัติตามคําแนะนําของพนักงานเจาหนาที่  คําส่ังของ 
เจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๒๖ ผูใดฝาฝนขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  มีโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๒๗ เจาของสุนัขที่เลี้ยงสุนัขไวกอนวันที่ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้มีผลใชบังคับ 
ตองจดทะเบียนสุนัขใหแลวเสร็จภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้มีผลใชบังคับ 

ขอ ๒๘ หากเจาของสุนัขไมประสงคจะเล้ียงสุนัขอีกตอไป  อาจมอบสุนัขใหกรุงเทพมหานคร
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้มีผลใชบังคับและใหไดรับยกเวน 
ไมตองเสียคาใชจายตามขอ  ๑๙ 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
อภิรักษ   โกษะโยธิน 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้  คือ  โดยที่ เปนการ 
สมควรกําหนดมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขในเขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อประโยชน
ในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  ปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ
อันตรายจากการเลี้ยงสุนัข  ตลอดจนอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข  ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวตองตรา
เปนขอบัญญัติกรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕   
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  ประกอบกับมาตรา  ๙๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘  จึงจําเปนตองตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 



 

( ๑๙ ) 

 
 

 
 

วิธีการท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์เลี้ยง: สุนัข แมว 
 
 
 
 

โดย 
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ  รัตนากร 

 
 
 
 
 
 

คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง  
“ร่างพระราชบัญญัติป้องกนัการทารุณกรรมและการจัดสวสัดิภาพสัตว์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

(การขึ้นทะเบียนสตัวเ์ลีย้ง)”  
จัดโดยคณะกรรมการตดิตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสตัว์  

สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 



 

( ๒๐ ) 

วิธีการท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์เลี้ยง : สุนัข แมว 
  การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงจ าเป็นต้องมีการท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์นั้น ๆ 
ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการระบุตัวสัตว์ได้อย่างถูกต้อง ตรงกัน สามารถอ้างอิง เชื่อถือได้ ซึ่งสามารถใช้
ยืนยันการครอบครองสัตว์ตัวนั้น ๆ ให้ตรงกับที่ได้จดทะเบียนไว้ แต่เนื่องจากวิธีการท า
เครื่องหมายประจ าตัวสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุนัขและแมวมีหลายวิธีที่สามารถเลือกใช้ได้
ตามความเหมาะสมจึงขอรวบรวมข้อมูลน าเสนอไว้ เพ่ือสามารถใช้เปรียบเทียบดังต่อไปนี้ 
  คุณสมบัติอันพึงประสงค์ส าหรับวิธีการท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์เลี้ยง : สุนัข
และแมว 
  ๑. มีโอกาสปลอมแปลงได้น้อยที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ 
  ๒. อยู่กับตัวสัตว์อย่างถาวร 
  ๓. กระท าได้ สะดวก รวดเร็ว  
  ๔. รบกวนการด ารงชีวิตประจ าวันของสัตว์น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
  ๕. มีโอกาสก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวสัตว์น้อยที่สุด 
  ๖. มีแพร่หลายจัดหาได้ไม่ล าบาก 
  ๗. ตรวจสอบได้ง่าย แม่นย าและแน่นอน 
  ๘. ราคาพอสมควร 
  ๙. เป็นที่ยอมรับอย่างสากล 
  อุปกรณ์เครื่องหมายประจ าตัวสัตว์เลี้ยงสุนัขแมวที่มีใช้ในปัจจุบันล้วนแล้วแต่มี
พัฒนามาจากอุปกรณ์ ส าหรับปศุสัตว์ทั้งสิ้น จะแตกต่างกันอยู่บ้างตรงที่ขนาด ความแข็งแรง
ทนทาน และความสะดวกในการใช้งาน ทั้งนี้เพราะสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวมีความหลากหลาย 
ทั้งพันธุ์ ขนาด และรูปทรงสัณฐาน อีกทั้งความอ่อนไหวต่อสิ่งรบกวนและความปราดเปรียว ท า
ให้การติดเครื่องหมายหรือหมายเลขรวมทั้งการอ่าน  เกิดความยากล าบากมากกว่าในปศุสัตว์
ทั่วไป 
  ก ารท า เค รื่ อ งห ม าย ป ระ จ า ตั ว สั ต ว์  (Animal Identification Devices)  
มีดังต่อไปนี้ 
  ๑. ตีเบอร์ และสัก (Branding and Tattooing) 
  ๒. ติดเบอร์ (Tagging) 
  ๓. ใส่ปลอกคอ (Collar) 
  ๔. ใส่ห่วงขา (Leg Banding) 
  ๕. ตัดเกล็ด (Scute and Scale marking) 
  ๖. ตัดหรือขลิบขอบใบหู (Ear Notching) 
  ๗. ฉีดหมายเลขอิเลคโทรนิกส์ หรือไมโครชิป (Microchip Implantation) 
  ๘. เขียนด้วยสี (Painting) 
  ๙. ระบุเอกลักษณ์ประจ าตัว (Personal Identification) 
 
 



 

( ๒๑ ) 

  การท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ที่มีใช้ในปัจจุบัน ได้แก่  
  ๑. กรณีตีเบอร์หรือสัก 
   สามารถกระท าได้หลายวิธีดังต่อไปนี้ 
   (๑) ตีเบอร์ด้วยความร้อน - ใช้เลขหรือสัญลักษณ์ท าด้วยโลหะ เผาไฟให้ร้อน
แดงจี้ลงบนผิวหนังบริเวณที่ต้องการ 
   (๒) ตีเบอร์ด้วยความเย็น - กระท าเช่นเดียวกับวิธีใช้ความร้อน  เพียงแต่
เปลี่ยนจากการเผาเบอร์โลหะด้วยไฟเป็นแช่ในสารที่ให้ความเย็นจัด เช่น ไนโตรเจนเหลว หรือ 
น้ าแข็งแห้ง 
   (๓) ตีเบอร์ด้วยสารเคมีบางชนิด เช่น กรดหรือสารที่มีฤทธิ์ฟอกสี จะท าให้ขน
หรือผิวหนังด่าง เป็นเลขหรืออักษรตามต้องการ 
   (๔) สักด้วยมือ - โดยการใช้เข็มและหมึกพิเศษ แทงลงบนผิวหนังสัตว์ 
   (๕) สักด้วยเครื่องสักไฟฟ้า – เครื่องสักไฟฟ้าจะท าการแทงเข็มอย่างรวดเร็ว
และสม่ าเสมอลงบนผิวหนังสัตว์ 
   (๖) สักด้วยแม่พิมพ์ - คล้ายการสักด้วยมือเพียงแต่มีตัวเลข หรือตัวอักษร 
ที่จัดเรียงส าเร็จรูปไว้แล้ว จากนั้นจึงกดแบบพิมพ์ลงบนผิวหนังสัตว์ 
   ส าหรับการท าเครื่องหมายในสัตว์เลี้ยงสุนัข แมว แล้วเราเลือกใช้เพียงการสัก
ด้วยมือ การสักด้วยเครื่องสักไฟฟ้า หรือการสักด้วยแม่พิมพ์เท่านั้น โดยท าบนด้านในของ  
ใบหูซ้ายหน้าท้องด้านซ้ายหรือขาหนีบด้านซ้าย 
   ข้อดี 
   (๑) ประหยัด 
   (๒) คนทั่วไปท าได้ไม่ยากนัก 
   (๓) รวดเร็วพอสมควร 
   (๔) เห็นได้เด่นชัด 
   (๕) การตีเบอร์สักไม่จาง 
   (๖) สัตว์ไม่สามารถท าให้เลขหมายหายไปได้ 
   (๗) เจ็บไม่มาก 
   ข้อเสีย 
   (๑) ต้องจับยึดควบคุมสัตว์สัตว์ให้มั่นไม่ให้ดิ้นรน 
   (๒) อาจเกิดภาวะติดเชื้อแทรกซ้อนตามรอย เลขหมายได้ หากกระท าไม่
สะอาดพอหรือสัตว์ลงไปพื้นที่สกปรก 
   (๓) การสักอาจจางหรือเลือนรางไปตามระยะเวลา 
   (๔) ส าหรับสัตว์ที่ใช้แสดงหรือประกวด อาจไม่น่าดู เพราะหมายเลขหรือ
สัญลักษณ์ที่ปรากฏ 
   (๕) สามารถลบ หรือกระท าเทียมเลียนแบบได้ 
   (๖) หากใช้กับสัตว์ขนยาว ขนอาจคลุมปิดรอยสักหรือรอยที่ตีเบอร์ท าให้
มองเห็นล าบาก 



 

( ๒๒ ) 

  ๒. การใส่ปลอกคอ 
   วิธีนี้เหมาะส าหรับสัตว์เลี้ยงที่ค่อนข้างเชื่อง กระท าโดยใช้ปลอกคอท าจาก
หนังหรือไนล่อน เป็นห่วงหรอืโซโ่ลหะ คล้องรอบคอสัตว์ และล๊อคแน่นหนาพร้อมกับมหีมายเลข
ห้อยหรือติดอยู่ที่ปลอกคอนั้น 
   ข้อดี 
   (๑) ใช้ง่าย 
   (๒) เห็นชัด 
   (๓) ราคาถูก 
   (๔) สามารถติดเครื่องหมายรับรองการฉีดวัคซีนให้มองเห็นได้ 
   ข้อเสีย 
   (๑) ต้องใช้กับสัตว์ที่ค่อนข้างเชื่อง และไม่ดิ้นรนมากนัก เพราะสัตว์บางตัวจะ
ตื่นตระหนกมากจนเป็นอันตรายถึงชีวิต 
   (๒) สัตว์อาจพลาดพลั้งเอาเท้าเข้าไปสอดขัดกับปลอกคอท าให้รัดคอถึงตาย
บางคราวอาจเกิดติดขัดกับวัสดุต่าง ๆ จนก่ออันตรายขึ้นเช่นกัน 
   (๓) สามารถถอดออก สับเปลี่ยน หรือปลอมได้ง่าย 
   (๔) สามารถหลุดออกได้จึงไม่เป็นการถาวร 
  ๓. การตัดหรือขลิบขอบใบหู 
   จัดเป็นวิธีที่ซึ่งรับความนิยมมากพอสมควรวิธีหนึ่ง  ซึ่งกระท ากันอย่าง
แพร่หลายกับสุนัขและแมวจรจัดในต่างประเทศ โดยใช้กรรไกรตัดหรือขลิบใบหูสุนัขหรือแมว 
ตรงต าแหน่งซึ่งก าหนดไว้บริเวณปลายเป็นแนวตรงหรือขอบตัดเว้าเป็นรูปตัววี (V) 
   ข้อดี 
   (๑) ประหยัด 
   (๒) สะดวก 
   (๓) รวดเร็ว 
   (๔) คงทนถาวร 
   (๕) เห็นได้ง่าย 
   ข้อเสีย 
   (๑) ต้องควบคุมสัตว์อย่างแน่นหนา เพราะมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นขณะตัด 
   (๒) มักท ากับลูกสัตว์จะง่ายกว่าสัตว์ที่โตแล้ว 
   (๓) สามารถท าเทียม เลียนแบบหรือท าซ้ าขึ้น 
   (๔) ไม่สวยงามนักหากเป็นสัตว์เลี้ยง 
   (๕) สัตว์เกาบริเวณที่ถูกตัดจนเป็นแผลฉีกขาดหรือเกิดการติดเชื้อมักใช้เป็น
การระบุเพียงว่าสุนัขหรือแมวจรจัดตัวนั้นได้รับการคุมก าเนิดเรียบร้อยแล้ว  
  ๔. การฉีดหมายเลขอิเล็กทรอนิกส์หรือไมโครชิป 
   จัดเป็นวิธีซึ่งเป็นที่ยอมรบัอย่างสากลวา่เปน็วิธีการท าเครื่องหมายระบุตัวสัตว์
เลี้ยงสุนัขหรือแมวอย่างถาวร (Permanent Animal Identification)  



 

( ๒๓ ) 

   หลักการและวิธีการ 
   เป็นการฉีดชิ้นส่วนหน่วยความจ าคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก  "ไมโครชิป "   
(ขนาดเล็กกว่าเมล็ดข้าวสาร) ที่ถูกห่อหุ้มด้วยหลอดแก้วพิเศษอันไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยากับ
ร่างกายสัตว์ เข้าไปในกล้ามเนื้อสัตว์ตรวจบริเวณระหว่างสะบักซ้ายและขวาในแนวกลางตัว  
ค่อนมาด้านซ้าย โดยใช้เข็มและกระบอกฉีดยาพิเศษ เมื่อต้องการอ่านหมายเลขประจ าตัวสัตว์ 
ที่บรรจุอยู่ในไมโครชิปดังกล่าว ก็เพียงแต่ใช้เครื่องอ่าน  (Scanner หรือ Reader) จ่อตรง
ต าแหน่งที่ฉีดไมโครชิปไว้ ตัวเลขจะถูกอ่านผ่านเครื่อง โดยที่เครื่องอ่านจะส่งคลื่นวิทยุออกไป
กระทบไมโครชิปภายในตัวสัตว์ ซึ่งไมโครชิปจะแปลงคลื่นวิทยุเป็นพลังงาน  ท าการอ่าน
หมายเลขและส่งข้อมูลสะท้อนกลับไปยังเครื่องอ่าน ปรากฏเป็นหมายเลขบนจอให้เห็น 
   ข้อดี 
   (๑) แน่นอน แม่นย า ไม่อาจปลอมแปลงได้ 
   (๒) สะดวก รวดเร็ว ไม่เจ็บปวด 
   (๓) อยู่ได้ถาวรตลอดไปและมีอายุการใช้งานกว่า ๗๐ ปี 
   (๔) ใช้ได้กับสัตว์เลี้ยงสุนัขหรือแมวทุกพันธุ์ทุกขนาด 
   (๕) เป็นที่ยอมรับอย่างสากล 
   ข้อเสีย 
   (๑) ราคาค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีทั่ว ๆ ไป 
   (๒) ต้องจับตัวสัตว์เพื่อฉีดไมโครชิปชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
   (๓) ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า 
   (๔) ต้องใช้ทักษะในการท า 
   (๕) ระยะอ่านหมายเลขขึ้นกับขนาดของไมโครชิปและเครื่องอ่าน 
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติวิธีการท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์เลี้ยง: สุนัขหรือแมว 
                      วิธีการ 
   คุณสมบัติ 

ตีเบอร์หรือสัก ใส่ปลอกคอ ตัดหรือขลิบ
ขอบใบห ู

ฉีดไมโครชปิ 

๑. โอกาสปลอมแปลง ๕ ๕ ๕ ๐ 
๒. เป็นถาวร ๓ ๐ ๕ ๕ 
๓. สะดวก รวดเร็ว ๒ ๕ ๓ ๔ 
๔. รบกวนการด ารงชีพ ๐ ๓ ๐ ๐ 
๕. อันตรายต่อสัตว์ ๑ ๒ ๑ ๐ 
๖. หาซื้อได้ง่าย ๒ ๕ ๔ ๓ 
๗. ตรวจสอบง่าย ๔ ๔ ๕ ๓ 
๘. ราคา ๓ ๒ ๑ ๕ 
๙. เป็นสากล ๓ ๐ ๔ ๕ 
          (๑   ๕  ; น้อย        มาก) 

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



 

(๒๕) 

ข้าราชการกลุ่มงานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ ๓ 

 
นางสาวสุวพร  นิลทัพ 

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ๓ 
(นิติกรเชี่ยวชาญ) 

 

   
นางสาวอุษา  หาสุข 

วิทยากรปฏิบัติการ 
นางสาวพัชรี  ทองอ่อน 

วิทยากรช านาญการ 
นางสาวสินีนาฏ ศรีภักดี 

วิทยากรปฏิบัติการ 
 

 

  

 

 นางสาวสรญา  โสภาเจริญวงศ์ 
นิติกรช านาญการพิเศษ 

นางธัญญา  ศรีสุพรรณ 
นิติกรช านาญการพิเศษ 

 

 

 

  

 

 นางสาวธมนวรรณ  จิตสงค์ 
นิติกรปฏิบตัิการ 

นายฤทธิเดช  ลิ่มพิพิธสุวรรณ 
นิติกรปฏิบตัิการ 

 

 

 

  

 

 นางสาวธนพร  จิตต์อารีย์ 
เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

นางสาววาสนา  สุนทรพิพิธ 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 
 

 



สรุปผลการด าเนินงาน 
เรื่อง รา่งพระราชบัญญัติปอ้งกันการทารุณกรรมและการจดัสวัสดิภาพสตัว์ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

ของ 
คณะกรรมการตดิตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

 
 คณะกรรมการได้มีการประชุมเพื่อพิจารณา จ านวน ๑๐ ครั้ง ดังน้ี 
 ครั้งที่ ๕๔ วันพุธที ่๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕๕ วันพุธที ่๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ 
 ครั้งที่ ๕๖ วันพุธที ่๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ครั้งที่ ๕๘ วันพุธที ่๒๑ กมุภาพันธ ์๒๕๖๑ 
 ครั้งที่ ๖๐ วันพุธที ่๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๖๑ วันพุธที ่๑๔ มนีาคม ๒๕๖๑ 
 ครั้งที่ ๖๒ วันพุธที ่๒๑ มนีาคม ๒๕๖๑  ครั้งที่ ๖๔ วันพุธที ่๔ เมษายน ๒๕๖๑ 
 ครั้งที่ ๖๕ วันพุธที ่๒๕ เมษายน ๒๕๖๑  ครั้งที่ ๖๖ วันพุธที ่๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

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

คณะผู้รับผดิชอบ 
ในการจัดท ารายงานของ 

คณะกรรมการตดิตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

 นายดิเรก  จันทร์อนิทร ์ ผู้อ านวยการส านักกรรมาธกิาร ๒ 

 ฝ่ายเลขานุการ : กลุ่มงานคณะกรรมาธกิารวิสามัญ ๓ 
  นางสาวสุวพร  นิลทัพ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน 
  นางสาวอุษา  หาสุข ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 
  นางสาวพัชรี  ทองอ่อน วิทยากรช านาญการ 
  นางสาวสินนีาฏ  ศรีภกัด ี วิทยากรปฏิบตัิการ 
  นางสาวสรญา  โสภาเจริญวงศ์ นิติกรช านาญการพิเศษ 
  นางธัญญา  ศรีสุพรรณ นิติกรช านาญการพิเศษ 
  นางสาวธมนวรรณ  จติสงค์ นิติกรปฏิบตัิการ 
  นายฤทธิเดช  ลิม่พิพิธสุวรรณ นิติกรปฏิบตัิการ 
  นางสาวธนพร  จิตต์อารีย ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  นางสาววาสนา  สนุทรพิพิธ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตัิงาน 
 
 ฝ่ายเอกสารอ้างอิง 
  นางปิยมาภรณ ์ ทองปุย ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานบริการเอกสารอ้างอิงฯ 
  นายสุพัฒน ์ โพธิ์เงนิ   นิติกรช านาญการ 
   นายนวรรตพล  นติิวชริภานนทน์ นิติกรช านาญการ 
   นางสาวมาณริกา  จนัทาโภ วิทยากรช านาญการ 
   นางสาวณัฐรดา  นาโควงค ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตัิงาน 

 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ ส านักกรรมาธิการ ๒ โทรศัพท ์๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๔ – ๕  โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๙๕ 

( ๒๗ ) 
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