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เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พุทธศักราช 2562 
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หลักการ 

ใหยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลรูสะมิแล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว 
พุทธศักราช 2556 และใหตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลรูสะมิแล เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว 
พุทธศกัราช 2562 นั้น สําหรับใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

 
เหตุผล 

การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวบางชนิดหรือบางประเภทใหเหมาะสมกับสภาพการใช

ประโยชนของพ้ืนท่ีในชุมชนจะสามารถปองกันไมใหเกิดปญหาเหตุเดือดรอนรําคาญจากสัตวเพ่ือประโยชนใน

การรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน และสามารถปองกันอันตรายจาก   

เชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว สมควรกําหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60           

และมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552 

ประกอบมาตรามาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)         

พ.ศ.2560 เทศบาลตําบลรูสะมิแลโดยความเห็นชอบ ของสภาเทศบาลรูสะมิแล และผูวาราชการจังหวัด

ปตตานี จึงตราเทศบัญญัตินี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เทศบัญญตัเิทศบาลตําบลรูสะมิแล 

ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว พ.ศ.2562 
............................................................. 

โดยที่เปนการสมควรใหมีเทศบัญญัติวาดวยควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวอาศัยอํานาจตาม

ความในมาตรา 50 (3),(4) มาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และ       

ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ.2552 ประกอบมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข         

พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 เทศบาลตําบลรูสะมิแลโดยความเห็นชอบของสภา

เทศบาลตําบลรูสะมิแล และผูวาราชการจังหวัดปตตานี จึงตราเทศบัญญัติไวดังตอไปนี้  

ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลรูสะมิแล ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว            
พ.ศ. 2562”  

ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหบังคับใชในเขตเทศบาลตําบลรูสะมิแล ตั้งแตเมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย          
ที่สํานักงานเทศบาลตําบลรูสะมิแล แลวเจ็ดวัน  

 ขอ 3 ใหยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลตําบลรูสะมิแล เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตวและปลอยสัตว 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

หมวด 1 
บทท่ัวไป 

 
 

ขอ ๔ ในเทศบัญญัตินี้  

“การเลี้ยงสัตว” หมายความวา การเลี้ยงสัตวในสถานท่ีเลี้ยงสัตว  

“การปลอยสัตว” หมายความวา การเลี้ยงสัตวในลักษณะที่มีการปลอยใหอยูนอกสถานที่เลี้ยงสัตว 
รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว  

“สถานที่เลี้ยงสัตว” หมายความวา คอกสัตว กรงสัตว ที่ขังสัตว หรือที่เลี้ยงสัตวที่มีการควบคุม     
ของเจาของสัตวไมวาจะมีขอบรั้วหรือไม 

“ท่ีหรือทางสาธารณะ”หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชนสามารถ 
ใชประโยชนหรือสัญจรได 

“เจาของสัตว” หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย  

“ราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรเีทศบาลตําบลรูสะมิแล 
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“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตร ี              
วาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  

“ผูที่ไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา ขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น     
ซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ินใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขต
เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

ขอ ๕ เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน      
ในทองถิ่นหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว ใหพื้นที่ในเขตอํานาจของราชการสวนทองถิ่น 
ดังตอไปนี้ เปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว  

(๑) ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสัตวบางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด ดังนี้  
๑.๑) พ้ืนที่ผังเมืองประกาศเปนเขตพาณิชยกรรมและเขตประชากรหนาแนน 
๑.๒) พ้ืนที่ผังเมืองประกาศเปนประเภทอนุรักษเพ่ือสงเสริมเอกลักษณ ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
๑.๓) สถานที่ทองเที่ยว  
๑.๔) วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ 

 (2) ใหพื้นที่ตอไปนี้เปนเขตที่การเลี้ยงหรือปลอยสัตวตองอยูภายใตมาตรการอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
2.๑) พ้ืนที่อยูอาศัยไมหนาแนน เปนเขตที่การเลี้ยงหรือปลอยสัตวประเภทดังนี ้

ก ) การเลี้ยง สุกร โค กระบือ แพะ แกะ สุนัข  จํานวนไมเกิน 15 ตัว 
ข ) การเลี้ยง เปด ไก นก หาน                    จํานวนไมเกิน 2๐ ตัว 
ค ) จํานวนสัตวอ่ืนนอกจาก (ก)-(ข)               จํานวนไมเกิน   ๕ ตัว 

ขอ ๖ หามเลี้ยงหรือปลอยสัตวประเภท ชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ ลอ ลา สุนัข แมว ในเขตพื้นท่ี
ถนนสาธารณะทุกสาย ซึ่งเทศบาลตําบลรูสะมิแลรับผิดชอบดูแลการเลี้ยงหรือปลอยตามวรรคหนึ่งนั้น คือกรณี
กระทําการเปนอาจิณ หรือไมควบคุมดูแลสัตวจนเขาใจไดวามีการใชพ้ืนที่ถนนสาธารณะเปนท่ีเลี้ยงหรือ   
ปลอยสัตว 

ขอ ๗ นอกจากการเลี้ยงสัตวตามปกติวิสัยแลว เจาของสัตวจะตองปฏิบัติดังตอไปนี ้

(1) จัดใหมีสถานที่เลี้ยงสัตวท่ีมั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแกประเภทและชนิด      

ของสัตว โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสัตว มีแสงสวางและการระบายอากาศ

ที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ําและกําจัดสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 

(2) รักษาสถานท่ีเลี้ยงสัตวใหสะอาดอยูเสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปนประจํา  

ไมปลอยใหเปนที่หมักหมม จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคยีง 

(3) เมื่อสัตวตายลง เจาของสัตวจะตองกําจัดซากสัตวและมูลสัตวให ถูกสุขลักษณะ        

เพ่ือปองกันมิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญ

จากกลิ่น ควัน และไมเปนเหตุ  ใหเกิดการปนเปอนของแหลงน้ํา 

(4) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสัตว เพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว 
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(5) ใหเลี้ยงสัตวภายในสถานที่เลี้ยงสัตวของตน ไมปลอยใหสัตวอยูนอกสถานที่เลี้ยงสัตว  

โดยปราศจากการควบคุม กรณีเปนสัตวดุรายจะตอง เลี้ยงในสถานที่หรือกรง                  

ที่บุคคลภายนอกเขาไปไมถึงตัวสัตว และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยาง

ชัดเจน 

(6) ไมนําสัตวเลี้ยงออกมานอกสถานที่เลี่ยงสัตวของตน เวนแตเฉพาะเพื่อการเคลื่อน      

ยายสัตว และไดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

(7) ควบคุมดูแลสัตวของตนมิใหกออันตรายหรือเหตุรําคาญแกผูอ่ืน หรือไมกอใหเกิดมลพิษ

ตอสิ่งแวดลอม 

(8) ปฏิบัติการอื่นใด ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข คําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน 

รวมทั้งขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

 

 

หมวด ๒ 

การควบคมุการเลี้ยงสัตว 
 

 
 
ขอ ๘ กรณีการเลี้ยงสัตว ซึ่งดําเนินกิจการในลักษณะของฟารมเลี้ยงสัตว หรือเลี้ยงสัตว             

เปนจํานวนมาก เจาของสัตวตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ 6อยางเครงครัด เพ่ือการดูแลสภาพ         
หรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชเลี้ยงสัตว และตองปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรค      
หรือเหตุรําคาญอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว ดังนี ้

(1) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว ตองทํารางระบายน้ํารับนําโสโครก     
ไปใหพนจากที่นั้น โดยสะดวกและเหมาะสม  

(2) การระบายน้ําเสียตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําแหลงสาธารณะ  
(3) ตองจัดใหมีระบบกักเก็บหรือบําบัดน้ําเสีย ใหเหมาะสม ทั้งนี้ตองไมทําใหเกิดกลิ่นเหม็น      

จนสราง ความเดือดรอนรําคาญแกผูอยูอาศัยขางเคยีง  
(4) ตองทําความสะอาด กวาดลางสถานท่ีเลี้ยงสัตวใหอยูในภาวะอันดีเสมอ  
(5) ตองรักษาสถานที่ อยาใหเปนที่เพาะพันธุแมลงวัน แมลงสาบ ยุง หรือสัตวนําโรคอื่น ๆ     

และตองเก็บ วัสดุอุปกรณ เครื่องใชในการเลี้ยงสัตวใหเปนระเบียบเรียบรอยเสมอ  
(6) ตองมีท่ีรองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 
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ขอ ๙ ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยวาสัตวที่เลี้ยงนั้นเปนโรคอันอาจเปนอันตรายแกสุขภาพของบุคคล 

ทั่วไป ใหเจาของสัตว แยก กักสัตวนั้นไวตางหาก และแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาพนักงานสาธารณสุข

ทราบ รวมถึงตองแจงใหสัตวแพทยของหนวยงานราชการทราบและตองปฏิบัติตามคําแนะนําโดยเครงครดั 

 

หมวด ๓ 
การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย 

 
 

ขอ ๑๐ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินพบสัตวในที่หรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนเทศบัญญัตินี้
โดยไมปรากฏเจาของ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน เมื่อพน
กําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพื่อรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปนของราชการ        
สวนทองถ่ิน แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอ่ืนหรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร 
เจาพนักงาน ทองถ่ินจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควรแกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได 
เงินที่ได จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจายในการขายหรือขายทอดตลาดและคาเลี้ยงดูสัตว
แลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว  

ในกรณทีี่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืนภายใน 
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเลี้ยงดูสัตวใหแกราชการสวนทองถิ่น
ตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย  

ในกรณีที่ปรากฏวาสัตวที่เจาพนักงานทองถ่ินพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน 
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได  

 
 

หมวด ๔ 
อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข 

 
 

ขอ 1๑ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข 
ม ีอํานาจดังตอไปนี ้ 

(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ หรือ
ใหสง เอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 
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(2) เขาไปในสถานที่ใด ๆ ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการเพ่ือ 
ตรวจสอบ หรือควบคุมเพ่ือใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือ
เรียกหนังสือ หรือหลักฐานท่ีเก่ียวของจากเจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีนั้น 

(3) ยึดหรืออายัดสิ่งของใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน เพ่ือประโยชน  
ในการดําเนินคดหีรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน  

(4) เก็บหรือนําสินคาหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยวาไมถูกสุขลักษณะ หรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ
จาก อาคารหรือสถานที่ใด ๆ เปนปริมาณพอสมควร เพ่ือเปนตัวอยางในการตรวจสอบ
ความจําเปนไดโดยไมตองใชราคาใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ พนักงาน
สวนทองถ่ิน เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามวรรค หนึ่งในเขตอํานาจของเทศบาลตําบลรูสะมิแลใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได 
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หมวด 5 
บทกําหนดโทษ 

 
 

ขอ 1๒ ผูใดฝาฝนคาํสั่งของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนด  
ไวในมาตรา 73 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2560 

 

ประกาศ ณ วันที่…………2…….......เดือน.........เมษายน .................พ.ศ.........2562...............  
 
 

(ลงชื่อ)  
(นายบันเทิง  ลองจันทร)  

                ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที ่
              นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 
 
เห็นชอบ  

          (ลงชื่อ)  
                 (……………………………………………)  
                    ผูวาราชการจังหวัดปตตานี  

 

 




