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หลักการ 
 

ให้มเีทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
 

เหตุผล 

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทให้เหมาะสมกับสภาพการใช้ประโยชน์
ของพ้ืนที่ในชุมชนจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสัตว์เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะ
ความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว์ สมควร
กำหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ จึงตราเทศบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เทศบัญญัตเิทศบาลตำบลอากาศอำนวย 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัตวิ่าด้วยควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ 14)  พ.ศ.2562 ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม  
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 เทศบาลตำบลอากาศอำนวยโดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลอากาศอำนวยและ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครจึงตราเทศบัญญัตไิว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลอากาศอำนวย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลตำบลอากาศอำนวยแล้วเจ็ดวัน  

ข้อ ๓ ในเทศบัญญัตินี้ 
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสัตว์ให้เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ใน

สถานที่เลี้ยงสัตว์ 
“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ 

รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว์ 
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืนที่ ใช้ใน

การควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงแนวอาณาเขตที่ดิน ซึ่งใช้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ที่มีพ้ืนที่ติดกันเป็น
พ้ืนที่เดยีว 

“เจ้าของสัตว์” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองสัตว์ ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง 
ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสัตว์ด้วย  

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
“เทศบาล” หมายความว่า เทศบาลตำบลอากาศอำนวย  
ข้อ 4 ให้นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวยรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจ

ออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๕ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชนใน
ท้องถิ่นหรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พ้ืนที่ดังต่อไปนี้ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  

(๑) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด ดังนี้ 
๑.๑) เขตพ้ืนที่เทศบาลเป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ดังต่อไปนี้โดยเด็ดขาด 
 
 
 
 



  (ก) งูพิษและงูที่อาจอให้เกิดอันตรายแก่คนและสัตว์เลี้ยง 
  (ข) ปลาปิรันยา 
  (ค) คางคกไฟ 
  (ง) สัตว์ดุร้ายต่างๆ 
  (จ) สัตว์มีพิษร้ายอ่ืนๆ 
  (ฉ) สัตว์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสุขอนามัย 
ความในข้อ ๕ (๑) 1.1 เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เลี้ยงได้ในกรณีท่ีได้รับอนุญาต

ตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องและอยู่ภายใต้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด 
๑.๒) ตลาดสดเทศบาลเป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์อย่างเด็ดขาด 
๑.๓) สวนสาธารณะในเขตเทศบาลเป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์อย่างเด็ดขาด 

(๒) ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เกินจำนวนที่กำหนด ดังนี้ 
๒.๑) พ้ืนทีบ่้านเรือนอยู่อาศัยในเขตเทศบาลเป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขเกินจำนวน ๑๐ 

ตัว ต่อครัวเรือน 
๒.๒) พ้ืนที่บ้านเรือนอยู่อาศัยในเขตเทศบาลเป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยแมวเกินจำนวน ๑๐ 

ตัว ต่อครัวเรือน 
  
ข้อ 6 นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภท และชนิด  

ของสัตว์ โดยมีขนาดเพียงพอแกการดำรงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการ
ระบายน้ำและกำจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 
   (๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจำ
ไมป่ล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 
   (๓) เมื่อสัตว์ตายลงเจาของสัตว์จะต้องกำจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ เพ่ือ
ป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุแมลงหรือสัตว์นำโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุรำคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็นเหตุให้
เกดิการปนเปื้อนของแหล่งน้ำ 
   (๔) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิด จาก
สัตว์ 
   (๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน ไมปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ โดย
ปราศจากการควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์ และมี    
ป้ายเตือนใหร้ะมัดระวังโดยสังเกตไดอย่างชัดเจน 
   (6) เมื่อนำสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ให้เจ้าของสัตว์พกบัตรหรือติดเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ และต้องจัดการมูลสัตว์
หรือของเสียอันเกิดจากสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที 
   (7) ไมเลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ทีเ่จ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 
   (8) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิใหก้่ออันตรายหรือเหตุรำคาญต่อผู้อื่น 
   (9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามคำแนะนำของเจาพนักงานสาธารณสุข คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและคำสั่งของเทศบาล 
 
 
 



หมวด 2 

การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว 

  ข้อ 7 การข้ึนทะเบียนสุนัขหรือแมว 
   (1) ให้เจ้าของสุนัขหรือแมวดำเนินการขึ้นทะเบียนสุนัขหรือแมวทุกตัวที่อยู่ในครอบครอง
ต่อเทศบาล และรับบัตรประจำตัวสุนัขหรือแมว หรือสัญลักษณ์ หรือวิธีการอ่ืนใดตามท่ีเทศบาลกำหนด 
   (2) หากเจ้าของสุนัขหรือแมวต้องการมอบสุนัขหรือแมวหรือเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ
ให้แก่บุคคลอ่ืน ต้องแจ้งต่อเทศบาลภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มอบสนุขหรือแมวหรือมีการเปลี่ยนแปลงความเป็น
เจ้าของ เพ่ือดำเนินการแก้ไขบัตรประจำตัวสุนัขหรือแมว หรือสัญลักษณ์ หรือวิธีการกำหนดระบุตัวตนของสุนัขหรือ
แมว 
   (3) ในกรณีที่มีสุนัขหรือแมวเกิดใหม่ ให้เจ้าของสุนัข หรือแมวดำเนินการขึ้นทะเบียน
ภายในหกสิบวัน และต้องจัดการให้สุนัขหรือแมวนั้นได้รับการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 
   (๔) กรณีท่ีเจ้าของสุนัขหรือแมวที่อยู่ในครอบครองย้ายออกนอกเขตเทศบาลโดยถาวร หรือ
สุนัขหรือแมวที่อยู่ในครอบครองตาย เจ้าของสุนัขหรือแมวต้องดำเนินการแจ้งให้เทศบาลทราบภายในสิบห้าวันนับแต่
มีการย้ายสุนัขหรือแมว ออกนอกเขตเทศบาลโดยถาวร หรือวันที่สุนัขหรือแมวตาย 

ข้อ 8 การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
  (๑) ให้เจ้าของสุนัขหรือแมว ต้องจัดการให้สุนัขหรือแมวทุกตัวได้รับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย์ 
หรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์โดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกต้อง
ดำเนินการเมื่อสุนัขหรือแมวนั้นมีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่ เกินสี่เดือนและต้องจัดการให้ได้รับการฉีดวัคซีนครั้ง
ต่อไป ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 
  (๒ ) หากเจ้าของสุนัขหรือแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัขหรือแมวในครอบครอง 
มีอาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้กักสุนัขหรือแมวไว้ และแจ้งต่อเทศบาลทันท ีเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมโรค 
  (๓) ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ตามประกาศเขตโรคระบาดชั่ วคราว ให้
เจ้าของสุนัขหรือแมวทำการควบคุมสุนัขหรือแมวไว้ ณ สถานที่เลี้ยงจนกว่าจะสิ้นระยะเวลาตามประกาศ 
 

หมวด 3 

อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

   ข้อ 9 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนข้อ 5 โดยไม่
ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้นกำหนดแล้วยัง
ไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพ่ือรับสัตว์คืนให้สัตว์นั้นตกเป็นของเทศบาล แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืนหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขาย
ทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงกำหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หัก
ค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์ 
   ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน
ภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้ เสียค่าใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่ เทศบาล  
ตามจำนวนที่ได้จ่ายจริง 
   ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจทำลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 



  ข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอำนาจของ เทศบาลตำบล
อากาศอำนวย 
    (๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคําหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทำคําชี้แจงเป็นหนังสือหรือให้
ส่งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา  

(๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือใน
เวลาทำการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ หรือตามกฎหมาย  ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถาม
ข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้งหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่
นั้น 

 (๓) แนะนําให้ผู้ ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้ งปฏิบัติให้ถูกต้องตาม เงื่อนไขใน
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือตามกฎหมาย  
 

หมวด 4 
บทกำหนดโทษ 

  ข้อ ๑1 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
 

บทเฉพาะกาล 
 ข้อ ๑๒ เจ้าของสัตว์ใดเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ชนิดหรือประเภท ที่ต้องห้ามตามข้อ 5 (1) 1.1 หรือเกิน

จำนวนที่เทศบัญญัตินี้กำหนดไวก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  ต้องแจ้งให้เทศบาลทราบภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ 

ข้อ ๑๓ เจ้าของสุนัขหรือเจ้าของแมวที่เลี้ยงสุนัขหรือแมวไว้ก่อนวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ   
ต้องขึ้นทะเบียนให้แลวเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 
 
 
ประกาศ  ณ  วันที่ 
  
   
 
                   (นายวัชรินทร์  รุณจักร) 
       นายกเทศมนตรีตำบลอากาศอำนวย  
 
 

เห็นชอบ 
         (นายกานต์  กาญจนวงศ์สกุล) 
นายอำเภออากาศอำนวย ปฏิบัติราชการแทน 
           ผูว้่าราชการจังหวัดสกลนคร 

 
 


