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หลักการ 

ให้มีเทศบัญญตัติ าบลสนัทรายว่าดว้ยการควบคมุการเลีย้งสัตวห์รือปล่อยสัตว์ 
 

เหตุผล 

 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่ เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่น หรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ในเขตเทศบาลต าบลสันทราย 
ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตราเป็นเทศบัญญัตินี้ 
 



 
เทศบัญญัติต าบลสันทราย 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปลอ่ยสัตว ์พ.ศ. 2562 
******************************** 

 
โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติต าบลสันทราย ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อย

สัตว์ในเขตเทศบาลต าบลสันทราย 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 28 มาตรา 33 มาตรา 37 มาตรา 38 และ มาตรา 40 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
เทศบาลต าบลสันทราย โดยความเห็นชอบของเทศบาลต าบลสันทราย และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
จึงตราเทศบัญญัติ ไว้ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติต าบลสันทราย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562”  

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลสันทราย เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ 
ส านักงานเทศบาลต าบลสันทรายแล้วเจ็ดวัน  

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และค าสั่งอื่นใดของเทศบาลต าบล
สันทราย ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้
แทน  
 ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้  

“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การมีสัตว์หรือมีสัตว์เลี้ยงไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่ 
บ ารุงรักษา ตลอดจนให้อาหารเป็นอาจิณ 

“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การสละการครอบครองสัตว์ หรือปล่อยให้อยู่นอกสถานที่
เลี้ยงสัตว์โดยปราศจากการควบคุม 

 “เจ้าของสัตว์” หมายความว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์และให้หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ 
หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแล  

“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอื่น ที่มี
การควบคุมของเจ้าของสัตว์ 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้  

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลสันทราย 
“สัตว์” หมายความว่า สัตว์ที่โดยปกติเลี้ยงไว้เพ่ือเป็นสัตว์บ้าน สัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้งาน สัตว์เลี้ยง

เพ่ือใช้เป็นพาหนะ สัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้เป็นเพ่ือน สัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้เป็นอาหาร สัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้ในการแสดง 
หรือสัตว์เลี้ยงเพ่ือใช้ในการอื่นใดทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีเจ้าของหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงสัตว์ที่
อาศัยอยู่ในธรรมชาติ 
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ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน
ในท้องถิ่น หรือเพื่อป้องกันอันตรายอันเกิดจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พื้นที่ในเขตอ านาจของเทศบาล
ต าบลสันทราย เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ดังนี้  

  ให้พ้ืนที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ประเภทสุนัขและแมว โดยเด็ดขาด 
(1) พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลสันทราย บริเวณถนนโชตนา ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  

107 ตั้งแต่เขตตดิตอ่องค์การบรหิารส่วนต าบลเวยีงฝาง ทั้งสองข้างถนน รัศมีกว้างข้างละ 30 เมตร วัด
จากจุดกึ่งกลางถนน ไปจรดเขตติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สูน  

(2) พ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลสันทราย บริเวณถนนทางเข้าเวียงฝาง ทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 1360 รัศมีกว้างข้างละ 30 เมตร วัดจากจุดกึ่งกลางถนน ไปจรดเขตติดต่อเทศบาลต าบล
เวียงฝาง 

(3) พื้นที่ในเขตเทศบาลต าบลสันทราย บริเวณถนนสายอื่น นอกจากถนนในข้อ (1) ทั้ง 
สองข้างถนน รัศมีกว้างข้างละ 10 เมตร วัดจากจุดกึ่งกลางถนน  

(4) พื้นที่ในเขตเทศบาลต าบลสันทราย บริเวณที่เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น ห้วย  
หนอง คลอง บึง สระ หรือ แหล่งน้ าธรรมชาติ รัศมีกว้าง 10 เมตร วัดจากริมของที่ตั้งแหล่งน้ า
ธรรมชาติ 

(5) พื้นที่ในเขตเทศบาลต าบลสันทราย ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์อื่นๆ เช่น  
สวนสาธารณะ สุสานหรือ ฌาปณสถาน หรือ ที่สาธารณะประจ าหมู่บ้าน 

(6) พื้นที่เทศบาลต าบลสันทราย ที่เป็นพ้ืนที่ผังเมืองรวม ซึ่งได้ประกาศก าหนดเป็น                        
เขตพาณิชยกรรมและเขตประชากรหนาแน่นมาก ตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง 

(7) พ้ืนที่เทศบาลต าบลสันทราย ที่เป็นพ้ืนที่ผังเมืองรวม ซึ่งได้ประกาศก าหนดเป็นที่ดิน 
ประเภทอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง 

(8) บริเวณที่เป็นแนวเขตที่ตั้งของสถานที่ราชการ ในเขตเทศบาลต าบลสันทราย 
(9) พ้ืนที่อื่นซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด                                                                                                                                                                                           

ข้อ 6 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น พบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อ 5 โดย
ไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจกักสัตว์ไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้น
ก าหนดแล้ว ยังไม่มีผู้ใดมาแสดงตัวเป็นเจ้าของสัตว์ ให้สัตว์นั้นตกเป็นของเทศบาลต าบลสันทราย แต่ถ้า
การกักสัตว์ไว้ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่น หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะจัดการขาย หรือขายทอดตลาดนั้นตามควรแก่กรณี ก่อนถึงก าหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ 
เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาด เมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายหรือขายทอดตลาด และค่าเลี้ยงดู
สัตว์แล้ว ให้เก็บรักษาเงินนั้นไว้แทนตัวสัตว์ 

ในกรณีมิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายในก าหนด
ตามวรรคหนึ่ง หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้รับคืนสัตว์นั้น เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสีย
ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสัตว์ตามจ านวนที่ได้จ่ายจริงด้วย 

ในกรณีที่ปรากฏว่าสตัว์เจา้พนักงานท้องถิ่นพบนั้น เปน็โรคติดต่ออนัอาจเป็นอนัตรายต่อ
ประชาชน ให้เจ้าพนักงานทอ้งถิ่นมีอ านาจท าลายตามทีเ่ห็นสมควร 




