บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมสาย
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนขั พ.ศ. ๒๕๕๒
____________
หลักการ
ใหมีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมสายวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขในเขตเทศบาล
ตําบลแมสาย
เหตุผล
โดยที่เปนการสมควรกําหนดมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข ในเขตเทศบาลตําบล
แมสาย เพื่อประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน ในการ
ปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ ปองกันอันตรายจากการเลี้ยงสุนัข ปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข
และนํามาสูคน ตลอดจนเพื่อรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยในการที่จะปองกันควบคุมมิใหมีการปลอย
สุนัขเรรอน หรือสุนัขจรจัด หรือสุนัขถายมูลในที่หรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลตําบลแมสาย ซึ่งเปนเขต
เศรษฐกิจพิเศษการคาชายแดนและเขตสงเสริมการทองเที่ยว จึงจําเปนตองตราเทศบัญญัตินี้
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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมสาย
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข พ.ศ. ๒๕๕๒
____________
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๑๐ และมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลแมสายและผูวาราชการจังหวัดเชียงราย จึงตราเทศ
บัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลแมสาย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปลอยสุนัข พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับได เมื่อประกาศไวโดยเปดเผยที่สํานักงานเทศบาลตําบลแมสาย
แลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่ไดออกไวแลวโดยเทศบาลตําบลแมสาย
ซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ เทศบัญญัตินี้ มิใหใชบังคับแกสุนัขของทางราชการ
ขอ ๕ ในเทศบัญญัตินี้
“การปลอยสุนัข” หมายความวา การสละการครอบครองสุนัข หรือปลอยใหอยูนอกสถานที่เลี้ยง
โดยปราศจากการควบคุม หรือการกระทําใดๆที่ทําใหสุนัขพนไปจากความรับผิดชอบของตนและสุนัข
นั้นไปอยูในที่หรือทางสาธารณะ
“เจาของสุนัข” หมายความวา ผูครอบครองสุนัข หรือผูใหอาหารและที่อยูแกสุนัขเปนประจํา
“สถานที่เลี้ยง” หมายความวา กรง ที่ขัง หรือที่เลี้ยงอื่นที่มีการควบคุมของเจาของสุนัข
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลแมสาย
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานเทศบาลตําบลแมสายผูซึ่งไดรับการแตงตั้ง
จากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน และประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
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“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และใหหมายถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเปนสิ่งโสโครก
หรือมีกลิ่นเหม็น
“ใบรับรอง” หมายความวา ใบรับรองรูปพรรณสัณฐานสุนัข การจัดทําเครื่องหมายระบุตัวสุนัข
อย า งถาวรไม ส ามารถเปลี่ ย นแปลงได เช น การฝ ง ไมโครชิ ป การสั ก เบอร หู เป น ต น ซึ่ ง ออกโดย
สถานพยาบาลสัตวในเขตจังหวัดเชียงรายที่ไดรับการอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว หรือ
ออกโดยงานสัตวแพทย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เทศบาลตําบลแมสาย
“การจดทะเบียนสุนัข” หมายความวา การนําสุนัขหรือใบรับรองไปแจงตอพนักงานเจาหนาที่
เพื่อบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐานของสุนัขหรือรหัสไมโครชิป หรือรหัสเบอรหู พรอมจดทะเบียน
ประจําตัวสุนัข
“สุนัขควบคุมพิเศษ” หมายความวา
(๑) สุนัขสายพันธที่ดุราย เชน รอตไวเลอร พิทบูลเทอเรีย บูลเทอเรีย สเตฟฟอรดบูลเทอเรีย
และฟลาบราซิลเรียโร เปนตน
(๒) สุนัขที่มีประวัติทํารายคน หรือแสดงอาการดุรายที่จะทํารายคน และเจาพนักงานทองถิ่นหรือ
เจาพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายพิจารณาลงประวัติเปนสุนัขควบคุมพิเศษ
ขอ ๖ ใหนายกเทศมนตรีตําบลแมสายรักษาการตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบ
ประกาศ ขอบังคับ หรือคําสั่ง เพื่อประโยชนในการปฏิบัติใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
____________
ขอ ๗ ใหเขตเทศบาลตําบลแมสาย เปนเขตการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข
ขอ ๘ หามมิใหผูใดปลอยสุนัขในที่หรือทางสาธารณะ หรือในที่อื่นใดในเขตเทศบาล
ตําบลแมสาย โดยเด็ดขาด
หมวด ๒
การจดทะเบียนสุนัข
____________
ขอ ๙ เจาของสุนัขตองนําสุนัขหรือใบรับรองแลวแตกรณีไปจดทะเบียน ณ สถานที่ที่กําหนดไว
ตามขอ ๑๐ ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่เกิดหรือภายในสามสิบวันนับแตวันที่นําสุนัขมาเลี้ยงใน
เขตเทศบาลตําบลแมสาย ดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอื่นไปทําการแทนก็ได
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ขอ ๑๐ การจดทะเบียนสุนัขใหมาจดทะเบียนที่ งานสัตวแพทย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
หรือหนวยเคลื่อนที่งานสัตวแพทย หรือสถานที่อื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด โดยนําสุนัขหรือ
ใบรับรองอยางใดอยางหนึ่งมาจดทะเบียนก็ได
แบบคําขอจดทะเบียนสุนัข ใหเปนไปตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
ขอ ๑๑ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบความสมบูรณของคําขอจดทะเบียนสุนัขแลวปรากฏ
วาหลักฐานถูกตองใหออกบัตรประจําตัวสุนัขตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
ขอ ๑๒ ในกรณีดังตอไปนี้ใหดําเนินการภายในสามสิบวัน
(๑) เมื่อมีการยายที่อยูของสุนัข ใหเจาของสุนัขแจงตองานสัตวแพทย กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม หรือสถานที่อื่นใดตามที่ เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
(๒) เมื่อบัตรประจําตัวสุนัขสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหเจาของสุนัขแจง
ตองานสัตวแพทย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม หรือสถานที่อื่นใดตามที่ เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
เพื่อทําบัตรประจําตัวสุนัขใหม
ขอ ๑๓ ในกรณีที่สุนัขทํารายคนหรือหรือแสดงอาการดุรายที่จะทํารายคน ใหเจาของสุนัขแจงตอ
งานสัตวแพทย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม หรือสถานที่อื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
ภายใน ๗ วัน เพื่อบันทึกประวัติของสุนัขลงในบัตรประจําตัวสุนัข
เพื่อปองกันการเลี้ยงสุนัขที่อาจจะเปนอันตรายแกประชาชนทั่วไป เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจา
พนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงประวัติสุนัข
จากสุนัขทั่วไปเปนสุนัขควบคุมพิเศษได
ข อ ๑๔ ในกรณี ที่ สุ นั ข ตาย เจ า ของสุ นั ข ต อ งแจ ง ต อ งานสั ต วแพทย กองสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดลอม หรือสถานที่อื่นใด ตามหลักเกณฑที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดภายในสามสิบวัน
ข อ ๑๕ ในกรณี ที่ สุ นั ข หาย เจ า ของสุ นั ข ต อ งแจ ง ต อ งานสั ต วแพทย กองสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดลอม หรือสถานที่อื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดภายในสามวันนับแตวันที่ทราบ หาก
เจาของสุนัขพบสุนัขที่หายแลว ตองแจงใหงานสัตวแพทย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม หรือสถานที่
อื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดภายในสามวัน
ขอ ๑๖ การแจงตามขอ ๑๓ ขอ ๑๔ และขอ ๑๕ เจาของสุนัขอาจแจงทางไปรษณียลงทะเบียน
หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
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หมวด ๓
การควบคุมการเลี้ยงสุนัข
____________
ขอ ๑๗ ในการเลี้ยงสุนัข เจาของสุนัขตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) จัดสถานที่เลี้ยงตามความเหมาะสมของสุนัข โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของ
สุ นั ข มี แ สงสว า งและการระบายอากาศที่ เ พี ย งพอ มี ร ะบบการระบายน้ํ า และกํ า จั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล ให ถู ก
สุขลักษณะ
กรณีเปนสุนัขควบคุมพิเศษจะตองเลี้ยงในสถานที่ หรือกรงที่สุนัขไมสามารถเขาถึงบุคคลภายนอก
ได และตองมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน ขนาดและแบบปายเตือนใหเปนไปตามที่เจา
พนักงานทองถิ่นกําหนด
(๒) ควบคุมสุนัขมิใหออกนอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม
(๓) ควบคุมมิใหสุนัขกอเหตุเดือดรอนรําคาญ เชน กอใหเกิดเสียงดังติดตอกันเปนระยะ
เวลานานๆ เปนตน
(๔) รักษาสถานที่เลี้ยงสุนัขใหสะอาดอยูเสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปนประจํา
ไมปลอยใหเปนที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง
(๕) ตองรับผิดชอบตอความเปนอยูของสุนัข เชน เรื่องอาหาร ความสะอาด เปนตนถาเจาของ
สุนัขไมสามารถเลี้ยงดูสุนัขไดเปนการชั่วคราว จะตองจัดใหมีผูดูแลความเปนอยูของสุนัขใหเปนปกติสุข
(๖) เมื่อสุนัขตายเจาของสุนัขตองกําจัดซากสุนัขใหถูกสุขลักษณะ เพื่อปองกันมิใหเปน
แหล ง เพาะพั น ธุ แ มลง หรื อ สั ต ว นํ า โรค ทั้ ง นี้ โดยวิ ธี ที่ ไ ม ก อ เหตุ รํ า คาญ และไม เ ป น เหตุ ใ ห เ กิ ด การ
ปนเปอนของแหลงน้ํา
(๗) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในสุนัข เพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจาก
สุนัขมาสูคน
(๘) ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยวา สุนัขที่เลี้ยงเปนโรคอันอาจเปนอันตรายแกสุขภาพของ
ประชาชน ใหเจาของสุนัขแยกกักสุนัขนั้นไวตางหาก และตองแจงใหงานสัตวแพทย กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม หรือสถานที่อื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด และใหปฏิบัติตามคําแนะนําของ
สัตวแพทย
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข หรือเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๘ หามมิใหผูใดเลี้ยงสุนัขในที่หรือทางสาธารณะหรือในที่ของบุคคลอื่นโดยปราศจาก
ความยินยอม
ขอ ๑๙ เจาของสุนัขมีหนาที่กําจัดสิ่งปฏิกูลอันเกิดจากสุนัขในที่หรือทางสาธารณะ หรือในที่อื่น
ใดในเขตเทศบาลตําบลแมสายโดยทันที

-๖-

ขอ ๒๐ หากเจาของสุนัขไมประสงคจะเลี้ยงดูสุนัขอีกตอไป ตองมอบสุนัขพรอมบัตรประจําตัว
สุนัขใหกับบุคคลอื่น และเจาของใหมจะตองแจงตองานสัตวแพทย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม หรือ
สถานที่อื่นใดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดภายในสามสิบวันนับแตวันรับมอบสุนัข
หมวด ๔
การนําสุนัขออกนอกสถานที่เลี้ยง
____________
ขอ ๒๑ ผูใดนําสุนัขออกนอกสถานที่เลี้ยง ตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) พกบัตรประจําตัวสุนัขและตองแสดงบัตรประจําตัวสุนัขเมื่อเจาพนักงานทองถิน่ เจา
พนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจาหนาที่เรียกตรวจ
(๒) ผูกสายลากจูงสุนัขที่แข็งแรงและจับสายลากจูงตลอดเวลา ในกรณีที่เปนสุนัขควบคุม
พิเศษตองใสอปุ กรณครอบปากและจับสายลากจูงหางจากตัวสุนัขไมเกินหาสิบเซนติเมตรตลอดเวลา
ความใน (๒) มิใหใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ขณะที่สุนขั อยูในระหวางการประกวด การแสดงหรือการประกอบกิจกรรมอื่นใด ใน
ทํานองเดียวกัน แตผูจัดงานจะตองมีมาตรการในการปองกันสุนัขมิใหทํารายคน
(๒) ขณะที่สุนขั อยูในการฝกหัด แตผูฝกจะตองมีมาตรการในการปองกันสุนัขมิใหทํารายคน
(๓) ขณะที่สนุ ัขอยูในกรง ที่ขัง หรือเครื่องควบคุมอื่นใดที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะ
ปองกันมิใหสุนัขเขาถึงบุคคลภายนอก
ขอ ๒๒ หามบุคคลอายุต่ํากวาสิบหาป หรือเกินกวาหกสิบหาป นําสุนัขควบคุมพิเศษออก
นอกสถานที่เลี้ยงเวนแตจะอยูในกรง ที่ขัง หรือเครื่องควบคุมอื่น ที่มนั่ คงแข็งแรงเพียงพอที่จะปองกัน
สุนัขมิใหเขาถึงบุคคลภายนอก
หมวด ๕
อํานาจหนาทีข่ องพนักงานเจาหนาที่
____________
ขอ ๒๓ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่พบสุนัข ในที่หรือทางสาธารณะ ในเขตหามเลี้ยงหรือปลอย
สุนัข อันเปนการฝาฝนเทศบัญญัตินี้ โดยไมปรากฏเจาของ ใหพนักงานเจาหนาที่กักสัตวดังกลาวไวและ
ใหดําเนินการตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒๔ เจาของสุนัขตองอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ในการตรวจสอบตามอํานาจ
หนาที่ที่กําหนดไวตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข

-๗-

ขอ ๒๕ เจาของสุนัขตองแสดงขอมูล หลักฐานตางๆ เกี่ยวกับสุนัข เมื่อพนักงานเจาหนาที่รอง
ขอสําหรับการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
ขอ ๒๖ ในกรณีที่มีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัข พนักงานเจาหนาที่จะตองไมเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับผูรองเรียน และเจาของสุนัขตองปฏิบัติตามคําแนะนําของพนักงานเจาหนาที่ คําสั่งของเจา
พนักงานทองถิ่น หรือเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๒๗ ผูใดฝาฝนเทศบัญญั ตินี้ มีโทษตามที่กําหนดไว ในพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
บทเฉพาะกาล
____________
ขอ ๒๘ เจาของสุนัขที่เลี้ยงสุนัขไวกอนวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใชบังคับตองจดทะเบียนสุนัขให
แลวเสร็จภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒

(ลงนาม) นายไศลยนต ศรีสมุทร
(นายไศลยนต ศรีสมุทร)
นายกเทศมนตรีตําบลแมสาย
เห็นชอบ
(ลงนาม) นายไตรสิทธิ์ สินสมบูรณทอง
(นายไตรสิทธิ์ สินสมบูรณทอง)
ตําแหนง ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย

