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การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอ่ยสัตว์  ๒ 

 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัติต าบลสันทรายหลวง   

เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตวพ์.ศ. ๒๕๖๐ 

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

หลักการ 

ก ำหนดมำตรกำรในกำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ในเขตเทศบำลต ำบล 

สันทรำยหลวงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนจำกกำรเลี้ยงสัตวแ์ละปล่อยสัตว์ 

 

เหตุผล 

โดยที่มาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ก าหนดไว้ 

เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น  

และเพื่อป้องกันอันตรายและเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการออก

ข้อบัญญัติท้องถิ่นในการก าหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้นที่หรือทั้งหมดของพื้นในเขตอ านาจนั้น  

เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงสัตวห์รอืปล่อยสัตว์ 

เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลต าบลสันทรายหลวงยังมิได้ตราเทศบัญญัติดังกล่าวออกมาบังคับใช้ 

ประกอบกับภายในเขตท้องที่เทศบาลต าบลสันทรายหลวงได้มีปัญหาเรื่องการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่  

ที่ไม่เหมาะสมเป็นจ านวนมาก ดังนั้น เพื่อก าหนดมาตรการควบคุมการเลี้ยงสัตว์และปล่อยสัตว์ภายใน

พื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลต าบลสันทรายหลวง จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๙  

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๕๐ (๓) (๔) มาตรา ๖๐ แห่ง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. ๒๕52 จึงตราเทศบัญญัติ

เทศบาลต าบลสันทรายหลวง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 เพื่อบังคับใช้

ในเขตเทศบาลต าบลสันทรายหลวง 
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เทศบัญญัติต าบลสันทรายหลวง 

เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๐ (๓) (๔) และมำตรำ  ๖๐ แห่งพระรำชบัญญัติ

เทศบำลพ.ศ. ๒๔๙๖แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ประกอบมำตรำ ๒๙  

แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุขพ.ศ.๒๕๓๕เทศบำลต ำบลสันทรำยหลวง โดยได้รับควำมเห็นชอบ

จำกสภำเทศบำลต ำบลสันทรำยหลวงและผูว้่ำรำชกำรจังหวัดเชยีงใหม่จงึตรำเทศบัญญัติไว้ดังตอ่ไปนี้ 
 

  ข้อ ๑เทศบัญญัตินี้ เรียกว่ำ “เทศบัญญัติต ำบลสันทรำยหลวงเรื่องกำรควบคุม 

กำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐” 
 

  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบำลต ำบลสันทรำยหลวง เมื่อได้ประกำศไว้

โดยเปิดเผย ณ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลสันทรำยหลวงแล้วเจ็ดวัน 
 

  ข้อ ๓ บรรดำเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และ ค ำสั่งอื่นใดของ

เทศบำลต ำบลสันทรำยหลวง ในส่วนที่ ได้ตรำไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ 

เทศบัญญัตินี้ ให้ใชเ้ทศบัญญัตินี้แทน 
 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 
 

  ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 

“เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ นำยกเทศมนตรีต ำบลสันทรำยหลวง 

   “พนักงำนเจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ผู้ซึ่งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็น

พนักงำนเจ้ำหนำ้ที่ตำมเทศบัญญัตินี้ 

   “เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข” หมำยควำมว่ำ เจ้ำพนักงำนซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำก

รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขให้ปฏิบัติ กำรตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข 

พ.ศ.๒๕๓๕ 
   “ผู้ได้รับแต่งตั้งจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรหรือ

พนักงำนส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับแต่งตั้งจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นให้ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติ  

กำรสำธำรณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอ ำนำจของเทศบำลต ำบลสันทรำยหลวง   
   “ กำรเลี้ยงสัตว์ ” หมำยควำมว่ำ กำรมีสัตว์หรือมีสัตว์เลี้ยงไว้ในครอบครอง

และดูแลเอำใจใส่ บ ำรุงรักษำ ตลอดจนให้อำหำรเป็นอำจณิ 
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“ กำรปล่อยสัตว์ ” หมำยควำมว่ำ กำรสละกำรครอบครองสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ 

ให้อยู่นอกสถำนที่เลี้ยงสัตว์โดยปรำศจำกกำรควบคุม 

  “ เจ้ำของสัตว์ ” หมำยควำมรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย 

  “ สถำนที่เลี้ยงสัตว์ ” หมำยควำมว่ำ คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือที่เลี้ยงสัตว์อื่น 

ที่มกีำรควบคุมของเจำ้ของสัตว์ไม่วำ่จะมีขอบรั้วหรือไม่ 

  “ที่หรือทำงสำธำรณะ” หมำยควำมว่ำ สถำนที่หรือทำงซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ

ประชำชนสำมำรถใช้ประโยชนห์รอืสัญจรได้ 

  ข้อ ๕ หำ้มเลี้ยงสัตวห์รอืปล่อยสัตว์ประเภท ช้ำง   ม้ำ  โค  กระบือ  แพะ  แกะ ล่อ  ลำ  

สุนัข แมว  ในเขตพืน้ที่ถนนสำธำรณะทุกสำยซึ่งเทศบำลต ำบลสันทรำยหลวงรับผิดชอบดูแล 

  กำรเลี้ยงหรือปล่อยตำมวรรคหนึ่งนั้น คือกรณีกระท ำกำรเป็นประจ ำเป็นอำจิณ 

หรอืไม่สนใจควบคุมดูแลสัตว์จนเข้ำใจได้ว่ำมีกำรใชพ้ืน้ที่ถนนสำธำรณะเป็นที่เลี้ยงหรอืปล่อยสัตว์ 

  ข้อ ๖ ให้เขตเทศบำลต ำบลสันทรำยหลวง เป็นเขตควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

ดังตอ่ไปนี ้

  (๑) สุนัข 

  (๒) แมว 

  (๓) ช้ำง 

  (๔) โค 

  (๕) กระบือ 

  (๖) แกะ 

(๗) แพะ 

(๘) สุกร 

(๙) ไก ่

(๑๐) สัตว์ป่ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำซึ่งได้รับอนุญำตจำก

กรมป่ำไม้ 

  ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจก ำหนดประเภท และชนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมกำรเลี้ยง

เพิ่มเติมทั้งนี้ โดยอำจควบคุมกำรเลีย้งสัตว์เฉพำะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือเต็มพื้นที่เทศบำลต ำบล

สันทรำยหลวง 

   ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์ในกำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในเขตเทศบำลต ำบล 

สันทรำยหลวงให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจออกประกำศก ำหนดเขตพื้นที่เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ที่

ต้องควบคุมตำม  ข้อ  ๖ โดยใหม้ีมำตรกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ 
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(๑) ก ำหนดจ ำนวน ประเภท และชนิดของสัตว์ที่เลีย้ง 

  (๒) ก ำหนดหลักเกณฑ์ วธิีกำร และเงื่อนไขกำรท ำทะเบียนตำมประเภทและ 

ชนิดของสัตว์ 

  (๓) ก ำหนดหลักเกณฑ ์วธิีกำร และเงื่อนไขกำรปล่อยสัตว์ 

  ข้อ ๘ นอกจำกกำรเลี้ยงสัตว์ตำมปกติวสิัยแล้ว เจำ้ของสัตว์จะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 (๑) จัดให้มีสถำนที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตำมควำมเหมำะสมแก่ประเภทและชนิดของสัตว์

โดยมีขนำดเพียงพอแก่กำรด ำรงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่ำงและกำรระบำยอำกำศที่ เพียงพอ 

มีระบบกำรระบำยน้ ำและก ำจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 

( ๒ )  รั ก ษ ำ ส ถ ำ นที่ เ ลี้ ย ง สั ต ว์ ใ ห้ ส ะ อ ำด อยู่ เ ส ม อ  จั ด เ ก็ บ สิ่ ง ป ฏิ กู ล ใ ห้ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ 

เป็นประจ ำไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผูท้ี่อยู่บริเวณใกล้เคียง 

(๓)เมื่อสัตว์ตำยลง เจ้ำของสัตว์จะต้องก ำจัดซำกสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันมิให้เป็น

แหล่งเพำะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น ำโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร ำคำญจำกกลิ่น ควัน และไม่เป็นเหตุให้

เกิดกำรปนเปื้อนของแหลง่น้ ำ 

 (๔) จัดให้มกีำรสรำ้งเสริมภูมคิุ้มกันโรคในสัตว์เพื่อป้องกันอันตรำยจำกเชื้อโรคที่เกิดจำกสัตว์ 

 (๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภำยในสถำนที่เลี้ยงสัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถำนที่เลี้ยง

สัตว์โดยปรำศจำกกำรควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ำยจะต้องเลี้ยงในสถำนที่หรือกรงที่บุคคลภำยนอกเข้ำ

ไปไม่ถึงตัวสัตว์และมีป้ำยเตอืนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่ำงชัดเจน 

  (๖) ไม่น ำสัตว์เลี้ยงออกมำนอกสถำนที่เลี้ยงสัตว์ของตน เว้นแต่เฉพำะเพื่อกำร

เคลื่อนย้ำยสัตว์ และได้ปฏิบัติตำมค ำสั่งของเจำ้พนักงำนท้องถิ่น 

  (๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรำยหรือเหตุร ำคำญแก่ผู้อื่น  ไม่ก่อให้เกิด

มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

  (๘) ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมค ำแนะน ำของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข ค ำสั่งเจ้ำพนักงำน

ท้องถิ่น รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และค ำสั่งของเทศบำลต ำบลสันทรำยหลวง 
 

หมวด ๒ 

การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

 

  ข้อ ๙ กรณีกำรเลี้ยงสัตว์ ซึ่งด ำเนินกิจกำรในลักษณะของฟำร์มเลี้ยงสัตว์ หรือเลี้ยง

สัตว์เป็นจ ำนวนมำก เจ้ำของสัตว์ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตำมข้อ ๘ อย่ำงเคร่งครัด เพื่อ

กำรดูแลสภำพหรือสุขลักษณะของสถำนที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ และต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรเพื่อป้องกัน

อันตรำยจำกเชื้อโรค หรอืเหตุร ำคำญอันเกิดจำกกำรเลี้ยงสัตว ์ดังนี้ 

(๑) กำรดูแลสภำพและสุขลักษณะของสถำนที่เลี้ยงสัตว์ ต้องท ำรำงระบำยน้ ำรับน้ ำ

โสโครกไปให้พ้นจำกที่นัน้ โดยสะดวกและเหมำะสม 

(๒) กำรระบำยน้ ำเสียต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผูใ้ช้น้ ำแหล่งสำธำรณะ 
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(๓) ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บหรือบ ำบัดน้ ำเสีย ให้เหมำะสม ทั้งนี้ต้องไม่ท ำให้เกิดกลิ่น

เหม็นจนสร้ำงควำมเดือดร้อนร ำคำญแก่ผู้อยู่อำศัยข้ำงเคียง 

(๔) ต้องท ำควำมสะอำด กวำดล้ำงสถำนที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในภำวะอันดีเสมอ 

(๕) ต้องรักษำสถำนที่ อย่ำให้เป็นที่เพำะพันธุ์แมลงวัน แมลงสำบ ยุง หรือสัตว์น ำโรค

อื่น ๆ และต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในกำรเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

เสมอ 

(๖) ต้องมีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะจ ำนวนเพียงพอ 

(๗) กำรเลีย้งสัตว์ประเภทใดๆ ตอ้งควบคุมไม่ให้เกิดเสียงจำกสัตว์เลีย้งนั้น ไปยังบ้ำน

ข้ำงเคียงจนเป็นเหตุร ำคำญ จะต้องท ำเป็นระบบปิด (เก็บเสียง) ส ำหรับสถำนที่

เลี้ยงสัตว์นัน้ๆด้วย 

(๘) กำรปล่อยสัตว์ที่เลี้ยงในลักษณะที่เป็นกำรกีดขวำงทำงจรำจร และไม่มีผูค้วบคุม

เพียงพอจะกระท ำไม่ได้ และมีควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก  

พ.ศ.2522 

  ข้อ ๑๐ หลังจำกที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตำมข้อ ๙ ต้อง

ได้รับควำมยินยอมจำกกำรประชุมประชำคมหมูบ่้ำน  และได้รับอนุญำตจำกเจำ้พนักงำนท้องถิ่น 

  กำรอนุญำตตำมวรรคหนึ่งนั้น ต้องปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ สถำนที่เลี้ยงสัตว์นั้นเป็น

บริเวณที่ โปร่ง อำกำศถ่ำยเทสะดวก มีต้นไม้ให้ร่มเงำพอสมควร ตั้งอยู่ห่ำงจำกแหล่งชุมชน 

ศำสนสถำน โบรำณสถำน สถำบันกำรศึกษำ โรงพยำบำล หรือสถำนที่ของรำชกำรอื่น ๆ ในระยะที่ไม่

ส่งผลกระทบต่อสุขภำพ และไม่ก่อเหตุร ำคำญต่อชุมชน โดยต้องมีระยะห่ำงจำกสถำนที่ดังกล่ำว และ

แหลง่น้ ำสำธำรณะในระยะดังต่อไปนี ้

(๑) ส ำหรับสถำนประกอบกิจกำรเลี้ยงสัตว์น้อยกว่ำ ๕๐ ตัว ต้องมีระยะห่ำง 

ในระยะที่ไม่ก่อให้เกิดควำมร ำคำญต่อชุมชนใกล้เคียง 

(๒) ส ำหรับสถำนประกอบกิจกำรเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ ๕๐-๕๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่ำง 

ไม่น้อยกว่ำ ๕๐๐ เมตร 

(๓) ส ำหรับสถำนประกอบกิจกำรเลีย้งสัตว์ ต้ังแต่ ๕๐๐-๑,๐๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่ำงไม่

น้อยกว่ำ ๑ กิโลเมตร 

(๔) ส ำหรับสถำนประกอบกิจกำรเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ตัวขึ้นไป ต้องมีระยะห่ำง 

ไม่น้อยกว่ำ ๒ กิโลเมตร 

ผู้ขออนุญำตดังกล่ำวให้ยื่นค ำร้องต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมแบบและเงื่อนไขที่

ก ำหนด พร้อมดว้ยหลักฐำนดังต่อไปนี ้อย่ำงละ ๑ ชุด 

๑) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 

๒) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
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๓) หนังสือแสดงควำมเป็นเจ้ำของที่ดิน 

๔) เอกสำรหรือหลักฐำนอื่นที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม

เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 

  ข้อ ๑๑ ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่ำสัตว์ที่ เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอำจเป็นอันตรำย 

แก่สุขภำพของบุคคลทั่วไป ให้เจ้ำของสัตว์ แยก กักสัตว์นั้นไว้ต่ำงหำก และแจ้งให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

หรือเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขทรำบ รวมถึงต้องแจ้งให้สัตวแพทย์ของหน่วยงำนรำชกำรทรำบและต้อง

ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำโดยเคร่งครัด 

หมวด ๓ 

การรักษาความเป็นระเบียบเรยีบร้อย 

 

  ข้อ ๑๒ ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจก ำหนดกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ หรือห้ำมเลี้ยง 

หรือปล่อยสัตว์ เฉพำะ เขตควบคุมกำรปล่อยสัตว์  เฉพำะใน เขตท้องที่ ใ ดท้องที่ หนึ่ ง หรือ 

เต็มพืน้ที่เทศบำลต ำบลสันทรำยหลวง 

  ควำมในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่กำรปล่อยสัตว์เพื่อกำรกุศลตำมประเพณ ี

  ข้อ ๑๓ เจ้ำของสัตว์จะต้องควบคุมดูแลสัตว์ และสถำนที่เลี้ยงสัตว์ของตน มิให้ก่อเหตุ

ร ำคำญแก่ผู้อื่น 

  ข้อ ๑๔ ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 

พบสัตว์ในที่หรอืทำงสำธำรณะ ซึ่งอยู่ภำยในเขตเทศบำลต ำบลสันทรำยหลวง หรือเขตควบคุมกำรเลี้ยง

หรือปล่อยสัตว์ โดยไม่ปรำกฏเจ้ำของ ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมำยจำกเจ้ำพนักงำน

ท้องถิ่น มีอ ำนำจจับสัตว์และน ำสัตว์ไปกักไว้ในที่ส ำหรับสัตว์ที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจัดไว้ เป็นเวลำอย่ำง

น้อยสำมสิบวัน หรอืกรณีสัตว์นัน้อำจเป็นอันตรำยต่อประชำชน ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น มีอ ำนำจท ำลำย

หรอืจัดกำรตำมที่เห็นสมควร 

  ในระหวำ่งกำรจับสัตว์ หำกสัตว์วิ่งหนเีกิดอุบัติเหตุอื่นใด ท ำให้สัตว์บำดเจ็บหำกเป็นเหตุ

ที่โดยพฤติกำรณ์ต้องเกิดขึ้น และเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นได้ ใ ช้ควำมระมัดระวังตำมสมควรแล้ว 

ทำงเทศบำลต ำบลสันทรำยหลวงจะไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆที่เกิดขึน้  

  กรณีตำมวรรคสอง  ถ้ำควำมเสียหำยเกิดขึ้นต่อบุคคลที่สำมอันเนื่องมำจำกกำรกระท ำ

ดังกล่ำวบุคคลที่สำมย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยได้ โดยเทศบำลต ำบลสันทรำยหลวง จะพิจำรณำ 

ไล่เบี้ยควำมผิดตำมข้อเท็จจรงิ 

  ข้อ ๑๕ เมื่อได้จับสัตว์มำกักไว้ตำมควำมในข้อ ๑๔ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะปิดประกำศ

แจ้งให้เจ้ำของทรำบและให้มำรับสัตว์คนืไปภำยใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้จับสัตว์มำกักไว้ โดยประกำศ

ไว้ที่ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลสันทรำยหลวง หรอืที่เปิดเผย เมื่อพ้นก ำหนด ๓๐ วันแล้ว ไม่มีผู้ใดมำแสดง

ตัวเป็นเจ้ำของสัตว์ ให้สัตว์นัน้ตกเป็นของเทศบำลต ำบลสันทรำยหลวง 
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  ข้อ ๑๖ กรณีที่กักสัตว์ไว้ อำจก่อให้เกิดอันตรำยแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่น หรือต้องเสีย

ค่ำใช้จ่ำยเกินสมควร  เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะจัดกำรขำยหรือขำยทอดตลำดนั้นตำมสมควรแก่กรณี 

ก่อนถึงก ำหนด ๓๐ วันก็ได้ เงินที่ได้จำกกำรขำยหรือขำยทอดตลำด เมื่อได้หักค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยหรือ

ขำยทอดตลำด และค่ำเลี้ยงดูสัตว์แล้ว ใหเ้ก็บรักษำเงินน้ันไว้แทนตัวสัตว์ 

  กรณีสัตว์นั้นตำย หรือเจ็บป่วยหรือไม่สมควรจ ำหน่ำยต่อไป หรือเป็นโรคติดต่อที่อำจ

เป็นอันตรำยแก่สัตว์อื่น ๆ หรือเมื่อสัตวแพทย์ได้ตรวจสอบและให้ควำมเห็นเป็นลำยลักษณ์อักษรแล้ว 

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมอี ำนำจท ำลำยได้ 

  ในกรณีมิได้มีกำรขำยหรือขำยทอดตลำดสัตว์ตำมวรรคหนึ่ง และเจ้ำของสัตว์มำขอรับ

สัตว์คืนภำยในก ำหนด ตำมข้อ ๑๔ เจ้ำของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรเลี้ยงดูสัตว์ ให้แก่

เทศบำลต ำบลสันทรำยหลวง ตำมจ ำนวนที่จ่ำยจริงด้วย 

  ข้อ ๑๗ หำกเจ้ำของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.

๒๕๓๕  กฎกระทรวง หรือประกำศที่ออกตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ .ศ.๒๕๓๕ หรือ 

เทศบัญญัตินี้ หรือค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นที่ก ำหนดไว้เกี่ยวกับกำรเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 

ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจสั่งให้เจ้ำของสัตว์แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้ำเจ้ำของสัตว์  

ไม่แก้ไขหรือถ้ำกำรเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์นั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ำจะเกิดอันตรำย

อย่ำงร้ำยแรงต่อสุขภำพของประชำชน เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดเลี้ยงสัตว์ทันทีเป็นกำร

ช่ัวครำวจนกว่ำจะเป็นที่พอใจแก่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นว่ำปรำศจำกอันตรำยแล้วก็ได้ 

  ค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมวรรคหนึ่ง ให้ก ำหนดระยะเวลำที่จะต้องปฏิบัติ 

ตำมค ำสั่งไว้ตำมสมควร แตต่้องไม่น้อยกว่ำเจ็ดวัน เว้นแตเ่ป็นกรณีมคี ำสั่งให้หยุดด ำเนนิกำรทันที 

  ข้อ ๑๘ กรณีกำรเลี้ยงสัตว์ในสถำนที่ของเอกชนหรือทำงสำธำรณะ ก่อให้เกิดเหตุ

เดือดร้อนร ำคำญต่อผู้อื่น ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจออกค ำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้ำของสัตว์หรือผู้

ครอบครองสถำนที่เลี้ยงสัตว์ระงับเหตุร ำคำญภำยในเวลำอันควร  และถ้ำเห็นสมควรจะให้กระท ำโดย

วิธีใดเพื่อระงับเหตุร ำคำญนั้น หรือสมควรก ำหนดวิธีกำรเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุร ำคำญเกิดขึ้นอีกใน

อนำคตใหร้ะบุไว้ในค ำสั่งน้ัน 
 

หมวด ๔ 

อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 

  ข้อ ๑๙ เพื่อปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นและเจ้ำ

พนักงำนสำธำรณสุข มอี ำนำจดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มำให้ถ้อยค ำหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท ำค ำชี้แจงเป็น

หนังสือ หรือให้ส่งเอกสำรหลักฐำนใดเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบกำร

พิจำรณำ 
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(๒) เข้ำไปในสถำนที่ใด ๆ ในระหว่ำงพระอำทิตย์ขึ้นและพระอำทิตย์ตก หรือในเวลำท ำ

กำรเพื่อตรวจสอบ หรือควบคุมเพื่อให้เป็นไปตำมเทศบัญญัตินี้ ให้มีอ ำนำจ

สอบถำมข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือ หรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องจำกเจ้ำของหรือผู้

ครอบครองสถำนที่นั้น 

(๓) ยึดหรืออำยัดสิ่งของใด ๆ ที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพของประชำชน เพื่อ

ประโยชน์ในกำรด ำเนินคดีหรอืเพื่อน ำไปท ำลำยในกรณีจ ำเป็น 

(๔) เก็บหรือน ำสินค้ำหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่ำไม่ถูกสุขลักษณะ  หรืออำจก่อให้เกิด

เหตุร ำคำญจำกอำคำรหรือสถำนที่ใด ๆ เป็นปริมำณพอสมควร  เพื่อเป็นตัวอย่ำง

ในกำรตรวจสอบควำมจ ำเป็นได้โดยไม่ต้องใช้รำคำ 

ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจแต่งตั้งข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ปฏิบัติ

หน้ำที่ตำมวรรคหนึ่ง ในเขตอ ำนำจของเทศบำลต ำบลสันทรำยหลวง ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่อง 

ก็ได้ 

ข้อ ๒๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมหรือฝ่ำฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้องระวำงโทษตำมบทก ำหนดโทษ

แหง่พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๑ ให้นำยกเทศมนตรีต ำบลสันทรำยหลวง เป็นผู้รักษำกำรให้เป็นไปตำมเทศ

บัญญัตินี้ และให้มอี ำนำจออกระเบียบ ประกำศ หรอืค ำสั่งเพื่อปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมเทศบัญญัตินี้ 

 

ประกำศ  ณ  วันที่เดือน          พ.ศ.  

 

 

 

        

(นำยนที  ด ำรงค์) 

      นำยกเทศมนตรีต ำบลสันทรำยหลวง 

 

เห็นชอบ 

 

 

           (นายอดุลย์    ฮวกนิล) 

นายอ าเภอสันทราย  ปฏิบัติราชการแทน 

       ผูว้่าราชการจังหวัดเชยีงใหม่ 

 

 



การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอ่ยสัตว์  ๑๐ 

 

 

แบบค าขอรับใบอนุญาต 

เขียนที่ ………………………….. 

       วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ……………..… 

  

ข้ำพเจ้ำ …………………………………..………………..………..อำยุ……………….. ปี  สัญชำติ ………………………. 

อยู่บ้ำนเลขที่ ……………. หมู่ที่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน …………………………..………………….. 

แขวง/ต ำบล ………………. เขต/อ ำเภอ ………..…… จังหวัด ………………..หมำยเลขโทรศัพท์ …………………………... 

 ขอยื่นค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำร 

  (  )  สถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรหรอืสะสมอำหำรประเภท ……………………………………….………… 

  โดยมีพืน้ที่ประกอบกำร …………………  ตำรำงเมตร 

  (  )  กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ประเภท……………………………………………….……….……. 

  มีคนงำน …………. คน ใชเ้ครื่องจักรขนำด ………………. แรงมำ้ 

  (  )  กิจกำรตลำด ที่มกีำรจ ำหน่ำย ………………….. (เป็นประจ ำ/เป็นครั้งครำว/ตำมวันนัด) 

  (  )  กิจกำรจ ำหนำ่ยสินค้ำในที่/ทำงสำธำรณสุข จ ำหน่ำยสินค้ำประเภท…………….……… 

  ณ บริเวณ ………………………………. โดยวิธีกำร …………………………………………………..….. 

  (  )  กิจกำรรับท ำกำรเก็บ   ขนหรอืก ำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยท ำเป็นธุรกิจ    ประเภท 

   เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งก ำจัดที่ ………………………………………………………… 

  เก็บขนและก ำจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบก ำจัดอยู่ที่  .………………...……………. 

เก็บขนมูลฝอย  โดยมีแหล่งก ำจัดที่   ….…………………………………..…………….. 

เก็บขนและก ำจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งก ำจัดที่ ……………………………..…………. 

  (  )  กิจกำรอื่นๆ ตำม พรบ.กำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535 ได้แก่..................... ….…………… 

............................................................................................................................................................ 

ต่อ  ( เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ) ………………………………………… พร้อมค ำขอนี ้ ขำ้พเจำ้ได้แนบหลักฐำนและ

เอกสำรมำด้วย  ดังนีค้ือ 

  1)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัว ……………………….. (ประชำชน/ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ) 

  2)  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

  3)  หลักฐำนกำรอนุญำตตำมกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ 

   3.1  .…………………………………………………………………………………… 

   3.2  ……………………………………………………………………………………. 

  4).…………………………………………………...……………………………………………….. 

  5)  …..…………………………………………………..………………………………………….. 



การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอ่ยสัตว์  ๑๑ 

 

แผนผังแสดงที่ตั้งสถำนประกอบกิจกำรโดยสังเขป 

 

ขำ้พเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมในแบบค ำขอใบอนุญำตนีเ้ป็นควำมจริงทุกประกำร 
 

      (ลงช่ือ) ……………………………….……. ผูข้อรับใบอนุญำต 

       (…………….……………..…………) 

 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จำกกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำร 

  (  )   เห็นสมควรอนุญำต และควรก ำหนดเงื่อนไขดังนี้………………………..…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..………………………..……………….. 

  (  )   เห็นควรไม่อนุญำต เพรำะ………………………………………….…………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…………….. 
 
      

(ลงช่ือ) …………………………………. เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 

            (…………………….……………...) 

     ต ำแหน่ง ………………………………….. 

วันที…่..../………/…….. 

 
 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

             (   )    อนุญำตใหป้ระกอบกิจกำรได้ 

             (   )   ไม่อนุญำตให้ประกอบกิจกำร 

                                                        ( ลงช่ือ ) …………………………………. เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

     ( ……………………………….. ) 

    ต ำแหน่ง ………………..…………………..  

วันที.่.…../…….…/……….. 



การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอ่ยสัตว์  ๑๒ 

 

แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาต 

 

        เขียนที่ …………………………………….. 

       วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ………… 

 ข้ำพเจ้ำ ………………………………………..อำยุ……………….. ปี  สัญชำติ ……………………………….………. 

อยู่บ้ำนเลขที่ ……………. หมู่ที่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน ……………………….……………….. 

แขวง/ต ำบล ………………………. เขต/อ ำเภอ ………..…………… เทศบำล/สุขำภิบำล/อบต………………..………. 

…………………………………….. จังหวัด ………………………… หมำยเลขโทรศัพท์ ……………………………..…………... 

 ขอยื่นค ำขอรับใบอนุญำตประกอบกิจกำรประเภท ………………………..…………………………………… 

……………………………………………………………. ตำมใบอนุญำตเล่มที่………. เลขที่ ………/……… 

ออกใหเ้มื่อวันที่ ………. เดือน ………………… พ.ศ……….…ต่อ (เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น) ……..…………….. 

พร้อมค ำขอนี ้ ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนและเอกสำรมำด้วย  ดังนีค้ือ 

  1)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัว …………..………….. (ประชำชน/ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ) 

  2)  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

  3)  หลักฐำนกำรอนุญำตตำมกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ 

   3.1.…………………………………………………………………………………… 

   3.2 ……………………………………………………………………………………. 
 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ   ข้อควำมในแบบค ำขอใบอนุญำตนีเ้ป็นควำมจริงทุกประกำร 
 

      (ลงช่ือ) ………………………………. ผูข้อรับใบอนุญำต 

       ( ……………………………. ) 

 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

จำกกำรตรวจสอบสถำนประกอบกำร 

    (  )   เห็นสมควรอนุญำต   

    (  )   เห็นควรไม่อนุญำต เพรำะ …………………… 

……………………………………………………………………... 

 

(ลงช่ือ) …………………………..…. เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 

( ……………………………….. ) 

ต ำแหน่ง ………………………………  

วันที…่.../………/…….. 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

 

    (  )   อนุญำต  ให้ประกอบกิจกำรได้ 

    (  )   ไม่อนุญำตใหป้ระกอบกิจกำร 

 

 

(ลงช่ือ) ……………………..……….………….  

             ( ……………………………….. ) 

ต ำแหน่ง ………………………. 

วันที…่../………/…….. 

 


