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หลักการ 

 เพ่ือให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำบง เรื่อง  ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือ การปล่อยสัตว์                             
ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลคำบง 

 

 

เหตุผล 

  เนื่องจากเทศบาลตำบลคำบง มีปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์ในชุมชนโดยชาวบ้านในชุมชนมัก
นิยมเลี้ยงสัตว์ประเภท สุนัข แมว และไก่ ไว้เป็นจำนวนมาก ทำให้ก่อเหตุรำคาญแก่ผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียง                        
เพ่ือไม่ให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญจากสัตว์เลี้ยง สมควรกำหนดหลักเกณฑ์ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์                                 
โดยที่มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กำหนดไว้เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนในท้องถิ่น และเพ่ือป้องกันอันตรายและเชื้อโรค                                     
ที่เกิดจากสัตว์ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการกำหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใด
ของพ้ืนที่หรือทั้งหมดของพ้ืนที่ในเขตอำนาจนั้น เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  ซึ่งเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลคำบง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2564 ซึ่งใช้บังคับอยู่ไม่เหมาะกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำบง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์  พ.ศ.  2564 และตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำบง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์                    
พ.ศ.  .... นี้ขึ้นใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ร่าง 
เทศบัญญัตเิทศบาลตำบลคำบง 

เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. ... 
************************ 

 
  โดยที่เป็นการสมควรออกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำบงว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยง                      
หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. ... 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  50 (3) (4) และมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ .ศ. 25496 แก้ ไขเพ่ิม เติมถึ ง (ฉบับที่  14 ) พ .ศ.2562  ประกอบกับมาตรา 29 มาตรา 30                               
แห่ งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  เทศบาลตำบลคำบง โดยได้รับความเห็นชอบ                               
ของสภาเทศบาลตำบลคำบง และผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำบง เรื่อง  การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. ...” 
  ข้อ  2 เทศบัญญัตินี้   ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลคำบง ตั้งแต่วันที่ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคำบงแล้วเจ็ดวัน 

  ข้อ 3  ให้ยกเลิก เทศบ ัญ ญ ัต ินี้ เร ีย กว ่า “เทศบ ัญ ญ ัต ิเทศบาลตำบลคำบง  เรื่อ ง                      
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2564 
  ข้อ  3 บรรดาเทศบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ และคำสั่งอ่ืนใด  ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน              
เทศบัญญัติ  หรือซึ่งขัดแย้งกับเทศบัญญัตินี้  ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ  4 ในเทศบัญญัตินี้ 
   “สัตว์”  หมายความว่า  สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยง  หรือสัตว์ป่า  หรือสัตว์
ชนิดอื่น ๆ ที่คนสามารถนำมาเลี้ยงได้ 
   “การเลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  การมีสัตว์ไว้ในครอบครอง  และดูแลเอาใจใส่
บำรุงรักษา  ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ  เพ่ือให้สัตว์นั้นเจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ 
   “การปล่อยสัตว์”  หมายความว่า  การสละการครอบครองสัตว์  หรือปล่อยให้อยู่
นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์โดยปราศจากการควบคุม 
   “เจ้าของสัตว์”  หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ 
   “สถานที่เลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  คอกสัตว์  กรงสัตว์  ที่ขังสัตว์  หรือที่เลี้ยงสัตว์
อ่ืนที่มีการควบคุมของเจ้าของสัตว์ 
   “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่  หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน  
และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์  หรือใช้สัญจรได้ 
   “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรีตำบลคำบง 
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 
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   “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มี
อำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามเทศบัญญัตินี้ 
   “สิ่งปฏิกูล”  หมายความว่า  อุจจาระ  หรือปัสสาวะ  และหมายความรวมถึงสิ่งอ่ืน
ใด  ซึ่งเป็นสิ่งโสโครก  หรือมีกลิ่นเหม็น 
  ข้อ  5 ให้เทศบาลตำบลคำบงเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  ดังต่อไปนี้ 

5.1   ช้าง 
5.2   ม้า 
5.3   โค 
5.4   กระบือ 
5.5   แพะ 
5.6   แกะ 
5.7   ล่อ 
5.8   ลา 
5.9   สุกร 
5.10 สุนัข 
5.11 แมว 
5.12 ไก ่
5.13 ห่าน 
5.14 นก 

   5.15 สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งได้รับอนุญาตจาก
กรมป่าไม้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดประเภท และชนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยงเพ่ิมเติม                      
ทั้งนี้ โดยอาจควบคุมการเลี้ยงสัตว์ เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือเต็มพ้ืนที่เทศบาลตำบลคำบง 
   5.16 สัตว์อ่ืนตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด 
                   ข้อ 6 ห้ามมิให้มีการเลี้ยงสัตว์ชนิดหรือประเภทเหล่านี้ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลคำบงโดย
เด็ดขาดได้แก่ 
                                     (๑) งูพิษและงูที่อาจเกิดอันตรายแก่คนและสัตว์เลี้ยง 
                                     (๒) ปลาปิรันยา 
                                     (๓) คางคกไฟ 
                                     (๔) สัตว์ดุร้ายต่างๆ 
                                     (๕) สัตว์มีพิษร้ายอ่ืนๆ 
                                     (๖) สัตว์ต้องห้ามตามกฎหมายอื่นๆ 
  ข้อ  7 ห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ประเภท  ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ ล่อ ลา สุกร สุนัข 
แมว ไก่ ห่าน และนก ในเขตพ้ืนที่ต่อไปนี้โดยเด็ดขาด 

7.1 พ้ืนที่ผังเมืองประกาศเป็นเขตพาณิชยกรรม  และประชากรหนาแน่น 
7.2 ผังเมืองประกาศเป็นเขตอนุรักษ์  เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย   

(ตาม พ.ร.บ.ผังเมืองรวม) 
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  การเลี้ยงสัตว์อ่ืนนอกจากประเภทที่ระบุไว้ในวรรคต้น  ให้กระทำได้ภายใต้ความเห็นชอบของ
เทศบาลตำบลคำบงแต่ห้ามมิให้ปล่อยสัตว์ออกนอกที่เลี้ยงสัตว์ 
  ข้อ  8  การเลี้ยงสัตว์ประเภท  ช้าง  ม้า  โค  กระบือ  สุกร  แพะ  แกะ  เป็ด  ไก่  สุนัข  
แมว  นก  กวาง  นอกเขตพ้ืนที่ที่ระบุไว้ในข้อ  7  นั้น  สามารถกระทำได้  แต่ห้ามมิให้ปล่อยสัตว์นั้นออกนอก
ที่เลี้ยงสัตว์  และต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด  ดังนี้ 

8.1 จำนวนสัตว์ต้องไม่มากเกินสมควร 
8.2 การเลี้ยงสัตว์ต้องไม่ก่อมลภาวะและก่อเหตุรำคาญ 
8.3 ต้องไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแพร่เชื้อโรคที่ติดต่อจากสัตว์มาสู่คน 
การเลี้ยงสัตว์ดังกล่าว  จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามข้อบัญญัตินี้  และตามคำแนะนำ 

ของเจ้าหน้าทีเ่ทศบาลตำบลคำบงโดยเคร่งครัด 
  ข้อ  9  การเลี้ยงสัตว์  ต้องปฏิบัติการภายใต้มาตรการต่อไปนี้ 

9.1 สถานที่ตั้ง 
9.1.1  ต้องตั้งอยู่ในสถานที่ท่ีไม่ก่อเหตุรำคาญให้ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
9.1.2  ต้องมีบริเวณเลี้ยงสัตว์  ซึ่งก้ันเป็นสัดส่วน  และให้อยู่ห่างเขตที่ดิน 

สาธารณะ  ทางน้ำสาธารณะ  หรือที่ดินต่างเจ้าของ  และมีที่ว่างอันปราศจากหลังคา  หรือสิ่งใดปกคลุม
โดยรอบบริเวณเลี้ยงสัตว์นั้นไม่น้อยกว่า  20  เมตร  ทุกด้าน  เว้นแต่ด้านที่มีแนวเขตที่ดินติดต่อกับที่ดินของผู้
เลี้ยงสัตว์ประเภทเดียวกัน   
   9.2  อาคารและส่วนประกอบ 
          9.2.1  อาคาร  ต้องเป็นอาคารเอกเทศและมั่นคงแข็งแรง  มีลักษณะเหมาะ
แก่การเลี้ยงสัตว์ประเภทนั้น ๆ ไม่มีการพักอาศัยหรือประกอบกิจการอ่ืนใด 
          9.2.2  พ้ืน  ต้องเป็นพ้ืนแน่น  ไม่เฉอะแฉะ  เว้นแต่การเลี้ยงสุกร  พื้นจะต้อง
เป็นคอนกรีตและมีความลาดเอียงพอสมควร  เพื่อให้น้ำและสิ่งปฏิกูลไหลลงทางระบายน้ำได้โดยสะดวก 
          9.2.3  หลังคา  ต้องมีความสูงจากพ้ืนมากพอสมควร  และมีช่องทางให้แสง
สว่างหรือแสงแดดส่องภายในอาคารอย่างทั่วถึง 
          9.2.4  คอก  ต้องมีการกั้นคอกเป็นสัดส่วนเหมาะสมกับจำนวนสัตว์  ไม่ให้
สัตว์อยู่กันอย่างแออัด 
          9.2.5  การระบายอากาศ  ต้องจัดให้มีการระบายอากาศถ่ายเทให้เพียงพอ 
   9.3  การสุขาภิบาลทั่วไป 
          9.3.1  การระบายน้ำ 
       9.3.1.1  ต้องจัดให้มีรางระบายน้ำโดยรอบอาคาร  ให้มีความลาดเอียง
เพียงพอให้น้ำไหลได้สะดวก 
       9.3.1.2  น้ำทิ้ง  ต้องมีการบำบัดก่อนระบายลงสู่ทางระบายน้ำ  แหล่ง
น้ำสาธารณะหรือในที่เอกชน 
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    9.3.2  การกำจัดมูลสัตว์ 
       9.3.2.1  ต้องเก็บกวาดมูลสัตว์เป็นประจำทุกวัน 
       9.3.2.2  ต้องจัดให้มีที่กักเก็บมูลสัตว์โดยเฉพาะ  ไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นอัน
เป็นเหตุรำคาญ  และต้องไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์นำโรค 
          9.3.3  การป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญ 
       9.3.3.1  ถ้ามีการสุมไฟไล่แมลงให้สัตว์  ต้องไม่ให้เกิดเหตุเดือดร้อน
รำคาญแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง 
          9.3.3.2  ต้องป้องกันเสียงร้องของสัตว์  ไม่ให้เป็นเหตุรำคาญแก่ผู้อยู่
อาศัยใกล้เคียง 
       9.3.3.3  สำหรับการเลี้ยงสัตว์ที่มีขน  ตัวอาคารต้องสามารถป้องกันขน
ไม่ให้ปลิวฟุ้งกระจายออกไปนอกสถานที่ 
       9.3.3.4  ต้องควบคุมดูแลไม่ให้สัตว์ออกไปทำความเสียหายแก่ทรัพย์สิน  
หรือทำความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียง 
 
          9.3.4  การรักษาความสะอาด ต้องรักษาความสะอาดที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่
เสมอ 
          9.3.5  การกำจัดซากสัตว์  ให้ใช้วิธีเผา  หรือฝัง  เพ่ือป้องกันการเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์นำโรค  และการก่อเหตุรำคาญจากกลิ่นเหม็น 
  ข้อ  10  เมื่อปรากฏว่าผู้ใดปล่อยสัตว์เลี้ยงไปในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืน             
เทศบัญญัตินี้ให้พนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจจับและกักสัตว์นั้นไว้
ไดโ้ดยจะนำสัตว์ไปกักไว้ในที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดไว้ 
  ข้อ  11 ในระหว่างการจับหรือกักสัตว์  หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อชีวิต  ร่างกาย  
ทรัพย์สิน  ของผู้อ่ืนหรือเกิดอุบัติเหตุอ่ืนใดต่อสัตว์นั้นก็ตาม  เทศบาลตำบลคำบงไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น                           
ตลอดจนค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้ตกเป็นภาระของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์นั้น 
  ข้อ  12 เมื่อได้จับสัตว์และนำสัตว์มากักขังไว้ตามข้อ  9  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะประกาศให้
เจ้าของสัตว์ทราบ  และให้มารับสัตว์ภายในกำหนด  30  วัน  นับแต่ได้จับสัตว์มากักไว้  โดยจะประกาศที่
สำนักงานเทศบาลตำบลคำบงหรือที่เปิดเผย  เมื่อพ้นกำหนด  30  วันแล้วไม่มีผู้ใดมาแสดงตัวเป็นเจ้าของสัตว์           
ให้สัตว์นั้นตกเป็นของเทศบาลตำบลคำบงทันที  และให้พนักงานท้องถิ่นมีอำนาจจัดการขายหรือขายทอดตลาด
ได้ทันท ี
  ข้อ  13  กรณีที่การกักสัตว์อาจเกิดอันตรายแก่สัตว์นั้น  หรือสัตว์อ่ืน  หรือต้องเสียค่าใช้จ่าย
เกินสมควร  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขาย  หรือขายทอดตลาดก่อนกำหนด  30  วันก็ได้  เงินที่ได้จาก
การขาย  เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการขายและเลี้ยงดูสัตว์แล้ว  ให้เก็บรักษาเงินนั้นแทนสัตว์ 
  กรณีที่สัตว์นั้นตายหรือเจ็บป่วย  หรือไม่ควรจำหน่ายต่อไป  หรือเป็นโรคติดต่อที่อาจเป็น
อันตรายต่อประชาชน  เมื่อสัตวแพทย์ได้ตรวจสอบและได้ให้ความเห็นเป็นหนังสือแล้ว  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อำนาจทำลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 
  
 



เห็นชอบ 
  
(ลงชื่อ) 

(นายวิมล  สุระเสน) 
      นายอำเภอบ้านผือ  ปฏิบัติราชการแทน 
           ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 
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  ข้อ  14  ในกรณีที่เจ้าของสัตว์มารับสัตว์คืนไปจากที่กักสัตว์เทศบาลตำบลคำบงภายใน
กำหนดเวลา  เจ้าของสัตว์ต้องเสียค่าปรับ  และค่าเลี้ยงดูสัตว์  ดังต่อไปนี้ 
 
      อัตราค่าปรับ 
  1.  ช้าง    ค่าปรับเชือกละไม่เกิน   1,000.-   บาท 
  2.  ม้า  โค  กระบือ สุกร  ค่าปรับตัวละไม่เกิน   500.-   บาท 
  3.  แพะ แกะ ล่อ ลา สุนัข  ค่าปรับตัวละไม่เกิน   200.-   บาท 
  4.  สัตว์อ่ืน ๆ    ค่าปรับตัวละไม่เกิน   100.-   บาท 
 
      อัตราค่าเลี้ยงดู 
  เจ้ าของสั ต ว์ ต้ อ งเสี ยค่ า ใช้ จ่ ายส ำห รับ การ เลี้ ย งสั ต ว์ ให้ แก่ เทศบาลตำบลคำบ ง                                     
ตามจำนวนที่ได้จ่ายจริง 
  ข้อ   15  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในบท
กำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕( บทกำหนดโทษ มาตรา 29 คือ โทษปรับไม่เกิน 
5,000 บาท ตามมาตรา 73 วรรคสอง) 
  ข้อ  16   ให้นายกเทศมนตรีตำบลคำบงเป็นผู้รักษาการให้ เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้                             
และให้มีอำนาจสั่งการเพื่อให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่         เดือน                พ.ศ.2565  

        

       (ลงชื่อ) 
                        (นายธวัชชัย  ทองทิพย์) 
                   นายกเทศมนตรีตำบลคำบง 
 
 
 
 
 
 
 
  


