บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติของเทศบาลเมืองสะเตงนอกว่าด้วย
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
*****************************

หลักการ
โดยเป็นการสมควรแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วยเรื่ อง
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงเห็นสมควรร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก
เหตุผล
โดยที่มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กาหนดไว้เพื่อ ประโยชน์ใน
การรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อป้องกันอันตราย
และเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้ส่วนราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจในการออกเทศบัญญัติเทศบาลในการกาหนด
ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่หรือทั้งหมดของพื้นที่ ในเขตอานาจ นั้น เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อย
สัตว์
เนื่องจากกรมกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตาบลสะเตงนอก เป็น
เทศบาลเมืองสะเตงนอก เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเทศบัญญัติเทศบาลตาบล
สะเตงนอก ว่าด้วยเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้เทศบัญญัติดังกล่าว
ปัจจุบันสามารถนามาบังคับใช้ภายในเขตท้องที่ เทศบาลเมืองสะเตงนอก มีปัญหาในเรื่องการเลี้ยงสัตว์ใน
สถานที่ต่างๆภายในเขตเทศบาล มีการร้องเรียนเข้ามาบ่อยครั้ง ซึ่งเทศบัญ ญัติดังกล่าว ยังไม่ควบคุมใน
บางเรื่อง จึงเห็นสมควรยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตาบลสะเตงนอก ว่าด้วยเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และยกร่างเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้น
เพื่ อ บั งคั บ ใช้ ในเขตเทศบาล จึ งอาศั ย อ านาจตามความใน ม.๒๙ แห่ งพรบ. สธ. พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ม.๕๐(๓)(๔) ม.๖๐ แห่งพรบ.เทศบาล ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.-๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเห็นสมควรยกร่าง
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อบังคับ
ใช้ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอกต่อไป
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หมวด ๑
บททั่วไป
อาศัยอานาจตามความใน มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ และมาตรา ๒๙ แห่ ง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
เทศบาลเมืองสะเตงนอก โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกและผู้ว่าราชการจังหวัด
ยะลา จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก ว่าด้วยเรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๒ ให้บั งคับ ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก เมื่อได้ประกาศไว้ โดยเปิดเผย ณ. สานักงาน
เทศบาลเมืองสะเตงนอก แล้วเจ็ดวัน
ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และ คาสั่งอื่นใดของเทศบาลตาบล
เมืองสะเตงนอก ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัติ
นี้แทน
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตาบลสะเตงนอก ว่ าด้วยเรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๕ ในเทศบัญญัตินี้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
เทศบัญญัตนิ ี้
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับจากการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
ได้รับ แต่งตั้งจากเจ้าพนั กงานท้องถิ่น ให้ ป ฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใน
เขตอานาจของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
“การเลี้ ย งสั ต ว์ ” หมายความว่ า การมี สั ต ว์ ห รื อ มี สั ต ว์ เลี้ ย งไว้ ในครอบครองและดู แ ลเอาใจใส่
บารุงรักษา ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ
“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ให้อยู่นอกสถานที่
เลี้ยงสัตว์ โดยปราศจากการควบคุม
“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือที่เลี้ยงสัตว์อื่นที่มีการควบคุม
ของเจ้าของสัตว์ไม่ว่าจะมีขอบรั้วหรือไม่
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“ที่ ห รื อ ทางสาธารณะ” หมายความว่ า สถานที่ ห รือ ทางซึ่ งมิ ใช่ เป็ น ของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้
ข้อ ๖ ห้ามเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ประเภท ช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ ล่อ ลา สุนัข
แมว ในเขตพื้นที่ถนนสาธารณะทุกสายซึ่งเทศเมืองสะเตงนอกรับผิดชอบดูแล
การเลี้ ย งหรื อ ปล่ อ ยตามวรรคหนึ่ งนั้ น คื อ กรณี ก ระท าการประจ าเป็ น อาจิ ณ หรื อ ไม่ ส นใจ
ควบคุมดูแลสัตว์จนเข้าใจได้ว่ามีการใช้พื้นที่ถนนสาธารณะเป็นที่เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
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) สัตว์ป่าตามกฎหมายว่ าด้วยการสงวนและคุ้มครองป่าซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกาหนดประเภท และชนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยงเพิ่มเติม ใน
กรณีที่ปรากฏว่าสัตว์นั้นก่อให้เกิดความราคาญหรือเป็นเหตุให้ผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อน หรือเป็นอันตราย
ต่อการดารงชีวิตของผู้อื่น ทั้งนี้โดยอาจควบคุมการเลี้ยงสัตว์เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือเต็มพื้นที่ที่
ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ข้อ ๘ ให้ น ายกเทศมนตรี เมืองสะเตงนอก มีอานาจประกาศเพิ่ มเติมสั ตว์เลี้ ยงอื่นใด ที่ก่อเหตุ
อันตรายแก่ประชาชนตามความเหมาะสมได้
ข้อ ๙ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกประกาศกาหนดเขตพื้นที่เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตามข้อ ๗ โดย
ให้มีมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดจานวน ประเภท และชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง
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(๒) ก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่อ นไขการท าทะเบี ย นตามประเภทและชนิ ด ของสั ต ว์
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์
ข้ อ ๑๐ นอกจากการเลี้ ย งสั ต ว์ ต ามปกติ วิ สั ย แล้ ว เจ้ า ของสั ต ว์ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ดั ง ต่ อ ไปนี้
(๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ทีมั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ ประเภทและชนิดของสัตว์ โดยมี
ขนาดเพียงพอแก่การดารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้า
และกาจัดสิ่งปฎิกูลให้ถูกสุขลักษณะ
(๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฎิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจาไม่ปล่อย
ให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
(๓) เมื่อสัตว์ตายลง เจ้าของสัตว์จะต้องกาจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันมิให้
เป็นแหล่งเพาะพันธ์แมลงหรือสั ตว์นาโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุราคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็นเหตุให้
เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้า
ในกรณีที่มีสัตว์นั้นตายลงโดยมิทราบสาเหตุ หรือต้องสงสัยว่าเป็นโรคที่อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์ให้
เจ้าของสัตว์แจ้งต่อเจ้าพนักงานสาธารณสุข ภายใน ๒๔ ชั่วโมง เพื่อป้องกันโรคหรืออันตรายที่อาจเกิดมา
จากซากสัตว์นั้น
(๔) จั ด ให้ มี ก ารสร้ า งเสริ ม ภู มิ คุ้ ม กั น โรคในสั ต ว์ เพื่ อ ป้ อ งกั น อั น ตรายจากเชื้ อ โรคที่ เกิ ด จาก
(๕) ให้ เลี้ ย งสั ต ว์ภ ายในสถานที่ เลี้ ยงสั ต ว์ของตน ไม่ ป ล่ อยให้ สั ต ว์อยู่ น อกสถานที่ เลี้ ยงสั ต ว์โดย
ปราศจากการควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์
และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน
(๖) ไม่นาสัตว์เลี้ยงออกมานอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน เว้นแต่เฉพาะเพื่อการเคลื่อนย้ายสัตว์ และ
ได้ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๗) ควบคุ ม ดู แ ลสั ต ว์ ข องตนมิ ให้ ก่ อ อั น ตรายหรื อ เหตุ ร าคาญแก่ ผู้ อื่ น ไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด มลพิ ษ ต่ อ
สิ่งแวดล้อม
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้ง
ข้อบังคับ ระเบียบ และคาสั่งของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
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หมวด ๒
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
ข้อ ๑๑ หากปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบพบสัตว์ในที่
หรือทางสาธารณะโดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้ทาการกักสัตว์ดังกล่าวได้เป็นอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้นกาหนด
แล้ว ยังไม่มีผู้ใดมาแสดงตนเป็นเจ้าของให้สัตว์นั้นตกเป็นของเทศบาลเมืองสะเตงนอก แต่ถ้าการกักสัตว์นั้นไว้
อาจก่อให้ เกิดอัน ตรายแก่สัตว์นั้ น หรือสัตว์อื่น หรือต้องเสี ยค่าใช้จ่าย การกักสั ตว์เกินควร เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะจัดการขาย หรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นได้ เงินที่ได้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานแล้วให้เก็บ
รักษาไว้แทนเจ้าของสัตว์
ข้อ ๑๒ กรณี การเลี้ยงสัตว์ ซึ่งดาเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือเลี้ ยงสั ตว์เป็น
จานวนมาก เจ้าของสัตว์ ต้องปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ ๘ อย่างเคร่งครัด เพื่อการดูแ ล
สภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค
หรือเหตุราคาญอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ดังนี้
(๑) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์ ต้องทารางระบายน้ารับน้าโสโครกไปให้พ้น
จากที่นั้น โดยสะดวกและเหมาะสม
(๒) ห้ามมิให้ระบายน้าเสียลงสู่แหล่งน้าสาธารณะโดยตรงและน้าที่ต้องระบายลงสู่แหล่งน้าสาธารณะ
นั้นต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้าแหล่งสาธารณะ
(๓) ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บหรือบาบัดน้าเสียที่เหมาะสม ก่อนปล่อยสู่แหล่งน้าสาธารณะ ทั้งนี้ต้อง
ไม่ทาให้เกิดกลิ่นเหม็นจนสร้างความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อาศัยข้างเคียง
ตามความวรรคหนึ่งมาตรฐานของน้าที่ปล่อยออกจากระบบบาบัดน้าเสียสู่แหล่งน้าให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ
(๔) ต้องทาความสะอาด กวาดล้างสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ
(๕) ต้องรักษาสถานที่ อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวัน แมลงสาบ ยุง หรือสัตว์นาโรคอื่น ๆ และ
ต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ
(๖) ต้องมีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฎิกูลให้ถูกสุขลักษณะจานวนเพียงพอ
ข้อ ๑๓ หลังจากที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตามข้อ ๑๒ ต้องได้รับ
ความยินยอมจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การอนุ ญาตตามวรรคหนึ่ งนั้ น ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานที่เลี้ยงสัตว์นั้นเป็นบริเวณที่โปร่ง
อากาศถ่ายเทสะดวก มีต้นไม้ให้ร่มเงาพอสมควร ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และไม่
ก่อเหตุราคาญต่อชุมชน โดยต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าว และแหล่งน้าสาธารณะในระยะดังต่อไปนี้
(๑) สาหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์น้อยกว่า ๕๐ ตัว ต้องมีระยะห่างในระยะที่ไม่ก่อให้เกิด
ความราคาญต่อชุมชนใกล้เคียง
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(๒) ส าหรั บ สถานประกอบกิจ การเลี้ ยงสั ตว์ ตั้งแต่ ๕๑-๕๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่ างไม่น้อยกว่า
๕๐๐ เมตร
(๓) สาหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ ๕๐๑-๑,๐๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า
๑ กิโลเมตร
(๔) สาหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ ๑,๐๐๑ ตัวขึ้นไป ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า
๒ กิโลเมตร
ผู้ขออนุญาตดังกล่าวให้ยื่นคาร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่กาหนด พร้อมด้วย
หลักฐานดังต่อไปนี้ อย่างละ ๑ ชุด
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๓) หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน
(๔) เอกสารหรื อหลั กฐานอื่ น ที่ เจ้ าพนั กงานท้ อ งถิ่น เห็ นสมควรเรียกเพิ่ ม เติม เพื่ อ ประกอบการ
พิจารณา
การขออนุญาตเลี้ยงสัตว์นั้น ในกรณีที่มีการเลี้ยงสัตว์ก่อนที่จะมีการตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นให้เจ้าของ
สัตว์สามารถดาเนินการเลี้ยงสัตว์ต่อไปได้อีกเป็นระยะเวลา๑ปี โดยมิต้องขออนุญาตแต่ต้องแจ้งความประสงค์
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน ๑๕ วัน หลังจากที่มีการประกาศข้อกาหนดนี้ และการเลี้ยงสัตว์นั้นต้องเป็น
การเลี้ ย งสั ตว์ที่ไม่ก่ อให้ เกิ ดอัน ตราย และสร้างความเดือดร้อน ราคาญ แก่ผู้ อื่น เมื่อครบกาหนดต้อ ง
ดาเนินการขออนุญาต
ข้อ ๑๔ ในกรณี ที่มีเหตุควรสงสัยว่าสั ตว์ที่เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตราย แก่สุ ขภาพของ
บุคคลทั่วไป ให้เจ้าของสัตว์ แยก กักสัตว์นั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขทราบ รวมถึงต้องแจ้งให้สัตว์แพทย์ของหน่ว ยงานราชการทราบ และต้องปฏิบัติตามคาแนะนา
โดยเคร่งครัด
หมวด ๓
การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ข้อ ๑๕ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกาหนดการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ หรือห้ามเลี้ยง หรือปล่อย
สัตว์เฉพาะเขตควบคุมการปล่อยสัตว์ เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือเต็มพื้นที่เทศบาลเมืองสะเตงนอก
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช่บังคับแก่การปล่อยสัตว์เพื่อการกุศลตามประเพณี
ข้อ ๑๖ เจ้าของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ และสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน มิให้ก่อเหตุราคาญแก่
ผู้อื่น
ข้อ ๑๗ ในกรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข พบสัตว์ในที่หรือ
ทางสาธารณะ ซึ่งอยู่ภายในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอก หรือเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ โดยไม่
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ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอานาจจับสัตว์และนา
สัตว์ไปกักไว้ในที่สาหรับสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดไว้ เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน หรือกรณีสัตว์นั้นอาจ
เป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอานาจทาลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควร
ในระหว่างการจับสัตว์ หากสัตว์วิ่งหนีเกิดอุบัติเหตุอื่นใด ทาให้สัตว์บาดเจ็บ หากเป็นเหตุที่โดย
พฤติการณ์ต้องเกิดขึ้น และเจ้าพนั กงานท้องถิ่นได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว ทางเทศบาลเมือง
สะเตงนอกจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น
กรณี ตามวรรคสอง ถ้าความเสี ยหายเกิดขึ้นต่อบุคคลที่ส ามอันเนื่องมากจากการกระทาดังกล่ าว
บุคคลที่สามย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายได้ โดยเทศบาลเมืองสะเตงนอกจะพิจารณา ไล่เบี้ยความผิดตาม
ข้อเท็จจริง
ข้อ ๑๘ เมื่อได้จั บ สัตว์มากักไว้ตามความในข้อ ๑๗ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะปิดประกาศแจ้งให้
เจ้าของทราบและให้มารับ สัตว์คืนไปภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ จับสัตว์มากักไว้ โดยประกาศไว้ที่
สานักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก หรือที่เปิดเผย เมื่อพ้นกาหนด ๓๐ วันแล้ว ไม่มีผู้ใดมาแสดงตัวเป็น
เจ้าของสัตว์ ให้สัตว์นั้นตกเป็นของเทศบาลเมืองสะเตงนอก
ข้อ ๑๙ กรณีที่กักสัตว์ไว้ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่ น หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกิน
สมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามสมควรแก่กรณี ก่อนถึงกาหนด ๓๐ วัน
ก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาด เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาด และค่าเลี้ยง
ดูสัตว์แล้ว ให้เก็บรักษาเงินนั้นไว้แทนตัวสัตว์
กรณีสัตว์นั้นตาย หรือเจ็บป่วยหรือไม่สมควรจาหน่ายต่อไป หรือเป็นโรคติดต่อที่อาจเป็นอันตรายแก่
สัตว์อื่นๆ หรือเมื่อสั ตว์แพทย์ได้ตรวจสอบและให้ ความเห็นเป็นลายลักอักษรแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อานาจทาลายได้
ในกรณีมิได้มีการขายหรือการขายทอดตลาดสั ตว์ตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มอขอรับสัตว์คืน
ภายในกาหนด ตามข้อ ๑๗ เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสาหรับการเลี้ยงดูสัตว์ ให้แก่เทศบาลเมือง
สะเตงนอก ตามจานวนที่จ่ายจริงด้วย
ข้อ ๒๐ หากเจ้ าของสั ต ว์ป ฏิ บั ติไม่ ถูก ต้ อ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ การสาธารณสุ ข พ.ศ.๒๕๓๕
กฎกระทรวง หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ หรือ
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่ง
ให้เจ้าของสัตว์แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าเจ้าของสัตว์ไม่แก้ไขหรือถ้าการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์
นั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น จะสั่งให้ ผู้นั้น หยุดเลี้ยงสัตว์ทัน ทีเป็ นการชั่วคราว จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่ นว่า
ปราศจากอันตรายแล้วก็ได้
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้กาหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคาสั่งไว้ตาม
สมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็นกรณีมีคาสั่งให้หยุดดาเนินการทันที
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ข้อ ๒๑ กรณีการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคาญ
ต่อผู้อื่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือผู้ครอบครองสถานที่เลี้ยง
สัตว์ระงีบเหตุราคาญภายในเวลาอันควร และถ้าเห็นสมควรจะให้กระทาโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุราคาญนั้นหรือ
สมควรกาหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุราคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตให้ระบุไว้ในคาสั่งนั้น
หมวด ๕
อานาจหน้าที่ของเจ้าพยักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ข้ อ ๑๙ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารให้ เป็ น ไปตามเทศบั ญ ญั ติ นี้ ให้ เจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น และเจ้ า พนั ก งาน
สาธารณสุข มีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคาหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทาคาชี้แจงเป็นหนังสือ หรือให้
ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการเพื่อ
ตรวจสอบ หรือควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ ให้ผู้มีอานาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น
(๓) ยึดหรืออายัตสิ่งของใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อประโยชน์ใน
การดาเนินคดีหรือเพื่อนาไปทาลายในกรณีจาเป็น
(๔) เก็บหรือนาสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าไม่ถูกคุณลักษณะ หรืออาจก่อให้เกิดเหตุราคาญ
จากอาคารหรือสถานที่ใด ๆ เป็นปริมาณพอสมควร เพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบความจาเป็นได้โดยไม่
ต้องใช้ราคา
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอาจานแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ ปฏิบัติหน้าที่ตาม
วรรคหนึ่ง ในเขตอานาจของเทศบาลเมืองสะเตงนอกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได้
หมวด๕
บทกาหนดโทษ
ข้อ ๒๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามบทกาหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖
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