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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองสะเตงนอกว่าด้วย 

เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

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

หลักการ 

 โดยเป็นการสมควรแก้ไข  เปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ว่าด้วยเรื่อง  
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  จึงเห็นสมควรร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

เหตุผล 

 โดยที่มาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติ  การสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  ก าหนดไว้เพ่ือ  ประโยชน์ใน
การรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น  และเพ่ือป้องกันอันตราย
และเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์  ให้ส่วนราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการออกเทศบัญญัติเทศบาลในการก าหนด  
ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของพ้ืนที่หรือทั้งหมดของพ้ืนที่ในเขตอ านาจ  นั้น  เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อย
สัตว์ 

 เนื่องจากกรมกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลต าบลสะเตงนอก  เป็น
เทศบาลเมืองสะเตงนอก  เมื่อวันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๔  จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเทศบัญญัติเทศบาลต าบล   
สะเตงนอก  ว่าด้วยเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เพ่ือให้เทศบัญญัติดังกล่าว
ปัจจุบันสามารถน ามาบังคับใช้ภายในเขตท้องที่  เทศบาลเมืองสะเตงนอก  มีปัญหาในเรื่องการเลี้ยงสัตว์ใน
สถานที่ต่างๆภายในเขตเทศบาล  มีการร้องเรียนเข้ามาบ่อยครั้ง  ซึ่งเทศบัญญัติดังกล่าว  ยังไม่ควบคุมใน   
บางเรื่อง  จึงเห็นสมควรยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสะเตงนอก  ว่าด้วยเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือ
ปล่อยสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และยกร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ขึ้น
เพ่ือบังคับใช้ในเขตเทศบาล  จึงอาศัยอ านาจตามความใน ม.๒๙  แห่งพรบ.  สธ. พ.ศ.  ๒๕๕๒  และ          
ม.๕๐(๓)(๔)  ม.๖๐  แห่งพรบ.เทศบาล  ๒๔๙๖  (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉ.-๑๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  จึงเห็นสมควรยกร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๖  เพ่ือบังคับ
ใช้ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอกต่อไป 
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หมวด  ๑ 

บททั่วไป 

 อาศัยอ านาจตามความใน  มาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๕๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่  ๑๓  )  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และมาตรา  ๒๙  แห่ง  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  
เทศบาลเมืองสะเตงนอก  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกและผู้ว่าราชการจังหวัด
ยะลา  จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ว่าด้วยเรื่อง  การควบคุมการ
เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
 ข้อ  ๒  ให้บังคับในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เมื่อได้ประกาศไว้  โดยเปิดเผย  ณ.  ส านักงาน
เทศบาลเมืองสะเตงนอก  แล้วเจ็ดวัน 

 ข้อ  ๓  บรรดาเทศบัญญัติ  ข้อบังคับ  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และ  ค าสั่งอ่ืนใดของเทศบาลต าบล
เมืองสะเตงนอก  ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้  ให้ใช้เทศบัญญัติ
นี้แทน 

 ข้อ  ๔  ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสะเตงนอก  ว่าด้วยเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือ
ปล่อยสัตว์  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 ข้อ  ๕  ในเทศบัญญัตินี้ 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก 

 “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
เทศบัญญัตนิี้ 
 “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับจากการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
 “ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใน   
เขตอ านาจของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 “การเลี้ยงสัตว์”หมายความว่า  การมีสัตว์หรือมีสัตว์เลี้ยงไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่  
บ ารุงรักษา  ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 

 “การปล่อยสัตว์”  หมายความว่า  การสละการครอบครองสัตว์  หรือปล่อยสัตว์ให้อยู่นอกสถานที่
เลี้ยงสัตว์  โดยปราศจากการควบคุม 

 “เจ้าของสัตว์”  หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 

 “สถานที่เลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  คอกสัตว์  กรงสัตว์  ที่ขังสัตว์  หรือท่ีเลี้ยงสัตว์อ่ืนที่มีการควบคุม
ของเจ้าของสัตว์ไม่ว่าจะมีขอบรั้วหรือไม่ 
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 “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน  
สามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้ 
 ข้อ  ๖  ห้ามเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ประเภท  ช้าง  ม้า  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  ล่อ  ลา  สุนัข  
แมว ในเขตพื้นท่ีถนนสาธารณะทุกสายซึ่งเทศเมืองสะเตงนอกรับผิดชอบดูแล 

 การเลี้ยงหรือปล่อยตามวรรคหนึ่งนั้น  คือ  กรณีกระท าการประจ าเป็นอาจิณ  หรือไม่สนใจ
ควบคุมดูแลสัตว์จนเข้าใจได้ว่ามีการใช้พ้ืนที่ถนนสาธารณะเป็นที่เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
 ข้อ  ๗  ให้เขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก  เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  สุนัข/หมา 

  (๒)  แมว 

  (๓)  ช้าง 

  (๔)  โค 

  (๕)  กระบือ 

  (๖)  แกะ 

  (๗)  แพะ 

  (๘)  สุกร 

  (๙)  ไก่ 
  (๑๐)  เป็ด 

  (๑๑)  นก 

  (๑๒)  จระเข้ 
  (๑๓)  งู 

  (๑๔)  ม้า 

  (๑๕)  สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองป่าซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้  
 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดประเภท  และชนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยงเพ่ิมเติม  ใน
กรณีที่ปรากฏว่าสัตว์นั้นก่อให้เกิดความร าคาญหรือเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนที่ได้รับความเดือดร้อน  หรือเป็นอันตราย
ต่อการด ารงชีวิตของผู้อื่น  ทั้งนี้โดยอาจควบคุมการเลี้ยงสัตว์เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง  หรือเต็มพ้ืนที่ที่
ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 ข้อ  ๘  ให้นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก  มีอ านาจประกาศเพ่ิมเติมสัตว์เลี้ยงอ่ืนใด  ที่ก่อเหตุ
อันตรายแก่ประชาชนตามความเหมาะสมได้ 
 ข้อ  ๙  เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก  ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตามข้อ  ๗  โดย
ให้มีมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 (๑)  ก าหนดจ านวน  ประเภท  และชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง 
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 (๒)  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการท าทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว์         
 (๓)  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์ 
 ข้อ  ๑๐  นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว  เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติ   ดังต่อไปนี้             
 (๑)  จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ทีมั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสัตว์  โดยมี
ขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์  มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ  มีระบบการระบายน้ า
และก าจัดสิ่งปฎิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 

 (๒)  รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ  จัดเก็บสิ่งปฎิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจ าไม่ปล่อย
ให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

 (๓)  เมื่อสัตว์ตายลง  เจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพ่ือป้องกันมิให้
เป็นแหล่งเพาะพันธ์แมลงหรือสัตว์น าโรค  ทั้งนี้  โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญจากกลิ่น  ควัน  และไม่เป็นเหตุให้
เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ า 

 ในกรณีที่มีสัตว์นั้นตายลงโดยมิทราบสาเหตุ  หรือต้องสงสัยว่าเป็นโรคที่อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ให้
เจ้าของสัตว์แจ้งต่อเจ้าพนักงานสาธารณสุข  ภายใน  ๒๔  ชั่วโมง  เพ่ือป้องกันโรคหรืออันตรายที่อาจเกิดมา
จากซากสัตว์นั้น 

 (๔)  จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์  เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่ เกิดจาก           
 (๕)  ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน  ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์โดย
ปราศจากการควบคุม  กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์
และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน 

 (๖)  ไม่น าสัตว์เลี้ยงออกมานอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน  เว้นแต่เฉพาะเพ่ือการเคลื่อนย้ายสัตว์  และ
ไดป้ฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 (๗)  ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุร าคาญแก่ผู้ อ่ืน  ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม 

 (๘)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้ง
ข้อบังคับ  ระเบียบ  และค าสั่งของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

หมวด  ๒  
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

 ข้อ  ๑๑  หากปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบพบสัตว์ในที่
หรือทางสาธารณะโดยไม่ปรากฏเจ้าของ  ให้ท าการกักสัตว์ดังกล่าวได้เป็นอย่างน้อยสามสิบวัน  เมื่อพ้นก าหนด
แล้ว  ยังไม่มีผู้ใดมาแสดงตนเป็นเจ้าของให้สัตว์นั้นตกเป็นของเทศบาลเมืองสะเตงนอก  แต่ถ้าการกักสัตว์นั้นไว้
อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืน  หรือต้องเสียค่าใช้จ่าย  การกักสัตว์เกินควร  เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะจัดการขาย  หรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นได้  เงินที่ได้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานแล้วให้เก็บ
รักษาไว้แทนเจ้าของสัตว์ 
 ข้อ  ๑๒  กรณีการเลี้ยงสัตว์  ซึ่งด าเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์  หรือเลี้ยงสัตว์เป็น
จ านวนมาก  เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ  ๘  อย่างเคร่งครัด  เพ่ือการดูแล
สภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์  และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค  
หรือเหตุร าคาญอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์  ดังนี้ 
 (๑)  การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์  ต้องท ารางระบายน้ ารับน้ าโสโครกไปให้พ้น
จากที่นั้น  โดยสะดวกและเหมาะสม 

 (๒)  ห้ามมิให้ระบายน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะโดยตรงและน้ าที่ต้องระบายลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ
นั้นต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ าแหล่งสาธารณะ 

 (๓)  ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บหรือบ าบัดน้ าเสียที่เหมาะสม  ก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ าสาธารณะ  ทั้งนี้ต้อง
ไม่ท าให้เกิดกลิ่นเหม็นจนสร้างความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อาศัยข้างเคียง 

 ตามความวรรคหนึ่งมาตรฐานของน้ าที่ปล่อยออกจากระบบบ าบัดน้ าเสียสู่แหล่งน้ าให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ 

 (๔)  ต้องท าความสะอาด  กวาดล้างสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ 

 (๕)  ต้องรักษาสถานที่  อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวัน  แมลงสาบ  ยุง  หรือสัตว์น าโรคอ่ืน ๆ และ
ต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์  เครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ 

 (๖)  ต้องมีท่ีรองรับมูลฝอย  และสิ่งปฎิกูลให้ถูกสุขลักษณะจ านวนเพียงพอ 

 ข้อ  ๑๓  หลังจากที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้  ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตามข้อ  ๑๒  ต้องได้รับ
ความยินยอมจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้น  ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า  สถานที่เลี้ยงสัตว์นั้นเป็นบริเวณที่โปร่ง
อากาศถ่ายเทสะดวก  มีต้นไม้ให้ร่มเงาพอสมควร  ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  
สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ  ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  และไม่
ก่อเหตุร าคาญต่อชุมชน  โดยต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าว  และแหล่งน้ าสาธารณะในระยะดังต่อไปนี้          
 (๑)  ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์น้อยกว่า  ๕๐  ตัว  ต้องมีระยะห่างในระยะที่ไม่ก่อให้เกิด
ความร าคาญต่อชุมชนใกล้เคียง 
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 (๒)  ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์  ตั้งแต่  ๕๑-๕๐๐  ตัว  ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า  
๕๐๐  เมตร 

 (๓)  ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์  ตั้งแต่  ๕๐๑-๑,๐๐๐  ตัว  ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า  
๑  กิโลเมตร 

 (๔)  ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์  ตั้งแต่  ๑,๐๐๑  ตัวขึ้นไป  ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า  
๒  กิโลเมตร 

 ผู้ขออนุญาตดังกล่าวให้ยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่ก าหนด  พร้อมด้วย
หลักฐานดังต่อไปนี้  อย่างละ  ๑  ชุด  
 (๑)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

 (๒)  ส าเนาทะเบียนบ้าน 

 (๓)  หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน 

 (๔)  เอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น  เห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการ
พิจารณา 

 การขออนุญาตเลี้ยงสัตว์นั้น  ในกรณีที่มีการเลี้ยงสัตว์ก่อนที่จะมีการตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นให้เจ้าของ
สัตว์สามารถด าเนินการเลี้ยงสัตว์ต่อไปได้อีกเป็นระยะเวลา๑ปี  โดยมิต้องขออนุญาตแต่ต้องแจ้งความประสงค์
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน  ๑๕  วัน หลังจากที่มีการประกาศข้อก าหนดนี้  และการเลี้ยงสัตว์นั้นต้องเป็น
การเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย  และสร้างความเดือดร้อน  ร าคาญ  แก่ผู้ อ่ืน  เมื่อครบก าหนดต้อง
ด าเนินการขออนุญาต 

 ข้อ  ๑๔  ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตราย  แก่สุขภาพของ
บุคคลทั่วไป  ให้เจ้าของสัตว์  แยก   กักสัตว์นั้นไว้ต่างหาก  และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขทราบ  รวมถึงต้องแจ้งให้สัตว์แพทย์ของหน่วยงานราชการทราบ  และต้องปฏิบัติตามค าแนะน า
โดยเคร่งครัด 

 
 

หมวด  ๓ 

การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 ข้อ  ๑๕  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  หรือห้ามเลี้ยง  หรือปล่อย  
สัตว์เฉพาะเขตควบคุมการปล่อยสัตว์  เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง  หรือเต็มพ้ืนที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 ความในวรรคหนึ่งไม่ใช่บังคับแก่การปล่อยสัตว์เพ่ือการกุศลตามประเพณี 
 ข้อ  ๑๖  เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์  และสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน  มิให้ก่อเหตุร าคาญแก่
ผู้อื่น 

 ข้อ  ๑๗  ในกรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่น  พนักงานเจ้าหน้าที่  เจ้าพนักงานสาธารณสุข  พบสัตว์ในที่หรือ
ทางสาธารณะ  ซึ่งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก  หรือเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  โดยไม่
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ปรากฏเจ้าของ  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  มีอ านาจจับสัตว์และน า
สัตว์ไปกักไว้ในที่ส าหรับสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดไว้  เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน  หรือกรณีสัตว์นั้นอาจ
เป็นอันตรายต่อประชาชน  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  มีอ านาจท าลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควร 

 ในระหว่างการจับสัตว์  หากสัตว์วิ่งหนีเกิดอุบัติเหตุอ่ืนใด  ท าให้สัตว์บาดเจ็บ  หาก เป็นเหตุที่โดย
พฤติการณ์ต้องเกิดขึ้น  และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว  ทางเทศบาลเมือง    
สะเตงนอกจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น 

 กรณีตามวรรคสอง  ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นต่อบุคคลที่สามอันเนื่องมากจากการกระท าดังกล่าว 
บุคคลที่สามย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้  โดยเทศบาลเมืองสะเตงนอกจะพิจารณา  ไล่เบี้ยความผิดตาม
ข้อเท็จจริง 

 ข้อ  ๑๘  เมื่อได้จับสัตว์มากักไว้ตามความในข้อ  ๑๗  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะปิดประกาศแจ้งให้
เจ้าของทราบและให้มารับสัตว์คืนไปภายใน  ๓๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้จับสัตว์มากักไว้  โดยประกาศไว้ที่
ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก  หรือที่เปิดเผย  เมื่อพ้นก าหนด  ๓๐ วันแล้ว  ไม่มีผู้ใดมาแสดงตัวเป็น
เจ้าของสัตว์  ให้สัตว์นั้นตกเป็นของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

 ข้อ  ๑๙  กรณีที่กักสัตว์ไว้  อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืน  หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกิน
สมควร  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามสมควรแก่กรณี  ก่อนถึงก าหนด  ๓๐ วัน
ก็ได้  เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาด  เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาด  และค่าเลี้ยง
ดูสัตว์แล้ว  ให้เก็บรักษาเงินนั้นไว้แทนตัวสัตว์ 
 กรณีสัตว์นั้นตาย  หรือเจ็บป่วยหรือไม่สมควรจ าหน่ายต่อไป  หรือเป็นโรคติดต่อที่อาจเป็นอันตรายแก่
สัตว์อ่ืนๆ  หรือเมื่อสัตว์แพทย์ได้ตรวจสอบและให้ความเห็นเป็นลายลักอักษรแล้ว  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อ านาจท าลายได้ 
 ในกรณีมิได้มีการขายหรือการขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง  และเจ้าของสัตว์มอขอรับสัตว์คืน
ภายในก าหนด  ตามข้อ  ๑๗  เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์  ให้แก่เทศบาลเมือง
สะเตงนอก  ตามจ านวนที่จ่ายจริงด้วย 

 ข้อ  ๒๐  หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้อง  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   พ.ศ.๒๕๓๕  
กฎกระทรวง  หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  หรือเทศบัญญัตินี้  หรือ
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่ง
ให้เจ้าของสัตว์แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้  และถ้าเจ้าของสัตว์ไม่แก้ไขหรือถ้าการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
นั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดเลี้ยงสัตว์ทันทีเป็นการชั่วคราว  จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่ นว่า
ปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ 
 ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง  ให้ก าหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งไว้ตาม
สมควร  แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  เว้นแต่เป็นกรณีมีค าสั่งให้หยุดด าเนินการทันที 
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 ข้อ  ๒๑  กรณีการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ  ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ
ต่อผู้อ่ืน  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือผู้ครอบครองสถานที่เลี้ยง
สัตว์ระงีบเหตุร าคาญภายในเวลาอันควร  และถ้าเห็นสมควรจะให้กระท าโดยวิธีใดเพ่ือระงับเหตุร าคาญนั้นหรือ
สมควรก าหนดวิธีการเพ่ือป้องกันมิให้มีเหตุร าคาญเกิดข้ึนอีกในอนาคตให้ระบุไว้ในค าสั่งนั้น 

 
 

หมวด  ๕ 

อ านาจหน้าที่ของเจ้าพยักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  

 ข้อ  ๑๙  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้   ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  มีอ านาจดังต่อไปนี้ 
 (๑)  มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง  หรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือ  หรือให้
ส่งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ  หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 (๒)  เข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก  หรือในเวลาท าการเพ่ือ
ตรวจสอบ  หรือควบคุมเพ่ือให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้  ให้ผู้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น 

 (๓)  ยึดหรืออายัตสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน  เพ่ือประโยชน์ใน
การด าเนินคดีหรือเพ่ือน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น 

 (๔)  เก็บหรือน าสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าไม่ถูกคุณลักษณะ  หรืออาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ
จากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เป็นปริมาณพอสมควร  เพ่ือเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบความจ าเป็นได้โดยไม่
ต้องใช้ราคา 

 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ าจานแต่งตั้งข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
วรรคหนึ่ง  ในเขตอ านาจของเทศบาลเมืองสะเตงนอกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได้ 

 
 

หมวด๕ 

บทก าหนดโทษ 

 

 ข้อ  ๒๐  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามบทก าหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 

   

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๖ 

 

 
 


