
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 
------------------------------------------ 

หลักการ 
 

  ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลสะเตงนอก  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
พ.ศ. 2551 

เหตุผล 

   เนื่องจากได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเทศบาลต าบลสะเตงนอกเป็นเทศบาล
เมืองสะเตงนอก  เมื่อวันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๕๖  ท าให้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลสะเตงนอก  เรื่อง  การ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2551  ที่ใช้บังคับมาเป็นเวลานานไม่สอดคล้องและเหมาะกับสภาวะ
ความเป็นอยู่ของประชาชนเทศบาลเมืองสะเตงนอกประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข           
พ.ศ.  2535  มีการแก้ไขปรับปรุง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๐  ฉะนั้นจึงยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลต าบล   
สะเตงนอก  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๑  และให้ตราเทศบัญญัติเทศบาลเมือง
สะเตงนอก  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
เทศบัญญตัิเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 
---------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เพ่ือ
ประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสะ
เตงนอกและป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว์ตลอดจนก าหนดมาตรการต่างๆ   
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  60  และมาตรา  63  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13)  พ.ศ. 2552  ประกอบมาตรา 29  แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2560  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบาง
ประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา  ๒6  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยบัญญัติใหกระท าไดโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายเทศบาลเมืองสะเตงนอกโดยความ
เห็นชอบของสภาเทศบาลเมืองสะเตงนอกและผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสะเตงนอก เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562” 

ข้อ  2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอกได้เมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวันนับ
แต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลเมืองสะเตงนอก 

ข้อ  3  นับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้ยกเลิกเทศบัญญัติ เทศบาลต าบลสะเตง
นอก  เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. 2551 

บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ให้ใช้
เทศบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  4  เทศบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่ 
(1)  การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ของทางราชการ 
(2)  การเลี้ยงสัตว์ของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ข้อ  5  ในเทศบัญญัตินี้ 
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอกสถานที่

เลี้ยงสัตว์รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว์ 
“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืน

ที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง 
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ

ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรร่วมกันได้ 
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า  เทศบาลเมืองสะเตงนอก 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า  นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 

ผู้ ร่าง.................. 



 

 
ข้อ  6  ให้เทศบาลเมืองสะเตงนอกเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  ดังต่อไปนี้ 
(1)  ช้าง 
(2)  ม้า,ลา,ล่อ 
(3)  โค 
(4)  กระบือ 
(5)  สุกร 
(6)  แพะ 
(7)  แกะ 
(8)  ห่าน 
(9)  เป็ด 
(10)  ไก ่
(11)  สุนัข 
(12)  แมว 
(13)  งู 
(14)  จระเข ้
(15)  นก 
(16)  สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าซึ่งได้รับอนุญาตจาก             

กรมป่าไม ้
ข้อ  7  เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ในเขตเทศบาลเมืองสะ

เตงนอก  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ที่ต้อง
ควบคุมตามข้อ  7  โดยให้มีมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1)  ก าหนดจ านวน ประเภท และชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง 
(2)  ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการท าทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว์ 
(3)  ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปล่อยสัตว์ตามข้อ 6 
ความตามวรรคหนึ่ง  ไม่ให้ใช้บังคับแก่การเลี้ยงสัตว์ดังต่อไปนี้ 
(1)  เพื่อการรักษาโรคเจ็บป่วยหรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคของสัตว์ 
(2)  เพ่ือกิจกรรมใดๆ  ที่เทศบาลเมืองสะเตงนอกประกาศก าหนดพ้ืนที่ส่วนหนึ่งส่วนใดให้

เลี้ยงโดยมีก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนเป็นการเฉพาะ 
(3)  เพื่อการย้ายถิ่นที่อยู่ของสัตว์ 
(4)  การปล่อยสัตว์เพ่ือการกุศลตามประเพณีนิยม 
ข้อ  8  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจประกาศก าหนดประเภทและชนิดของสัตว์ที่ห้าม

เลี้ยงซึ่งน่าก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง  
โดยอาจห้ามเลี้ยงเฉพาะในส่วนหนึ่งส่วนใด  หรือท้ังหมดของพ้ืนที่ในเขตเทศบาลเมืองสะเตงนอกได ้

ข้อ  9  ห้ามมิให้ผู้ใดเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ตามข้อ  6  ในที่หรือทางสาธารณะในเขต
เทศบาลเมืองสะเตงนอกหรือในที่ของบุคคลอื่นโดยปราศจากความยินยอมโดยเด็ดขาด 

 
 

 

ผู้ร่าง................................. 

-๒- 



 

 
ข้อ  10  ผู้เลี้ยงสัตว์ซึ่งต้องควบคุมการเลี้ยงตามข้อ  7  จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ

มาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพดังต่อไปนี้ 
(1)  จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรง ตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของ

สัตว์ และมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอมีระบบการ
ระบายน้ าและก าจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 

(2)  รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจ า 
ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

(3)  เมื่อสัตว์ตายลงเจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพ่ือ
ป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงหรือสัตว์น าเชื้อโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญจากกลิ่นควัน
และไม่เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้ า 

(4)  ต้องจัดให้มีการฉีดวัคซีน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้กับสัตว์เพ่ือป้องกัน
อันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว์อย่างสม่ าเสมอ 

(5)  ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์
โดยปราศจากการควบคุม อีกทั้งไม่น าสัตว์มาถ่ายมูลในที่หรือทางสาธารณะ กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยง
ในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่าง
ชัดเจน 

(6)  ไม่น าสัตว์เลี้ยงออกมานอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน เว้นแต่เฉพาะการเพ่ือการที่ระบุไว้           
ในข้อ 7 วรรคสอง 

(7)  ให้ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตราย หรือไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนแก่ผู้อยู่อาศัย
บริเวณใกล้เคียง อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนโดยส่วนรวม 

(8)  ไม่เลี้ยงสัตว์ในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดห้ามไว้ 
(9)  ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุข ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และค าสั่งของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
ข้อ  11  ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืน

เทศบัญญัตินี้โดยไม่ปรากฏเจ้าของให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อย
สามสิบวัน เมื่อพ้นก าหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพ่ือรับสัตว์คืนให้สัตว์นั้นตกเป็นของ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก  แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อ่ืนหรือต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเกินสมควรเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึง
ก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้  เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึง
ก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้  เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขาย
ทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้เก็บ รักษาไว้แทนสัตว์ 

ข้อ  12  ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ที่กักไว้ และเจ้าของสัตว์มาขอรับ
สัตว์คืนภายในก าหนดเวลาตาม  ข้อ  11  เจ้าของสัตว์ต้องช าระค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่
เทศบาลเมืองสะเตงนอกตามจ านวนที่ได้จ่ายจริง  

 
 
 

ผู้ร่าง
............
............
........ 
 

ผู้ร่าง................................ 
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