ร่าง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลแซร์ออ
เรื่อง

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
พ.ศ. ๒๕๖3
ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแซร์ออ
อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบ (ร่าง) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลแซร์ออ
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖3
หลักการ
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2563 ใช้บังคับ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแซร์ออ
เหตุผล
การควบคุมการเลี้ ย งหรื อปล่ อยสุ นัข และแมว ให้ เหมาะสมกับสภาพการของพื้นที่ในชุมชนจะ
สามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนราคาญจากสุนัขและแมวเพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะ ความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุ นัขบ้า หรือโรค
ระบาดที่เกิดจากสุนัขและแมว สมควรกาหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว จึงตราข้อบัญญัตินี้

---------------------------

(ร่าง)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลแซร์ออ
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖3
---------------------โดยที่เป็นการสมควรให้มี ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลแซร์ออ เรื่องการควบคุมการ
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563
อาศัยอานาจตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕46 ประกอบมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตาบลแซร์ออ โดย
ความเห็ น ชอบจากสภาองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลแซร์ออ และนายอาเภอวัฒ นานคร จึงตราข้อบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลแซร์ออ เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖3”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแซร์ออ ตั้งแต่ เมื่อได้ประกาศ
ไว้โดยเปิดเผย ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลแซร์ออแล้วสิบห้าวัน
ข้อ 3 ในกรณีที่มีข้อบัญญัติอื่นที่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติฉบับนี้ ให้ใช้ข้อบัญญัติฉบับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้
“การเลี้ ย งสุ นั ข และแมว” หมายความว่ า กรรมวิ ธี ห รื อ วิ ธี ก ารที่ จ ะดู แ ลสุ นั ข และแมวให้
เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ หรือสถานที่อื่นใด
“การปล่อยสุนัขและแมว” หมายความว่า การปล่อยสุนัขและแมว ในลักษณะการปล่อยให้อยู่
นอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม รวมทั้งการสละการครอบครองสุนัขและแมว
“สถานที่เลี้ยงสัตว์ ” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอื่น
ที่ใช้ใ นการควบคุมสั ตว์ที่เ ลี้ ย ง ทั้ง นี้ ให้ ห มายความรวมถึง แนวอาณาเขตที่ดิ นซึ่ง ใช้ประกอบการเลี้ ย งสั ต ว์
ทีม่ ีพื้นที่ติดกันเป็นพื้นที่เดียว
“เจ้าของสุนัขและแมว” หมายความว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครองสุนัข และแมว ทั้งนี้ให้
หมายความรวมถึงผู้เลี้ยง ผู้ให้ที่อยู่อาศัยและผู้ควบคุมสุนัขและแมวด้วย
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรร่วมกันได้
“การขึ้นทะเบียน” หมายความว่า เจ้าของสุนัขและแมวยื่นคาขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อ
บันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐานและออกบัตรประจาตัวสุนัขและแมวให้ และนาข้อมูลที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้
จัดทาฐานข้อมูลสุนัขและแมวขององค์การบริหารส่วนตาบลแซร์ออ
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตาบลแซร์ออ
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแซร์ออ
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้และตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้ อ 5 เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการรั ก ษาสภาวะความเป็ น อยู่ ที่ เ หมาะสมกั บ การด ารงชี พ ของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอั นตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข และแมว ให้พื้นที่ในเขตอานาจของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแซร์ออดังต่อไปนี้ เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว

-25.๑ ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวโดยเด็ดขาด ดังนี้
(1) ทีห่ รือทางสาธารณะ ซึ่งประชาชนใช้ประโยชน์หรือสัญจรร่วมกัน
(2) สถานที่อื่น ๆ ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด
5.๒ ให้พื้นที่ต่อไปนี้ เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวเกินจานวนที่กาหนด
(1) พื้นที่อยู่อาศัย บ้านเรือน เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวเกินจานวนยี่สิบ
ตัว ต่อหนึ่งครัวเรือน ทั้งนี้ ต้องมีมาตรการควบคุมกลิ่น เสียง น้าเสีย และสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ
กรณีที่ต้องการเลี้ยงเกินกว่าจานวนที่กาหนด ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ 6 การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวต้องดาเนินการ ดังนี้
6.1 การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
(๑) ให้เจ้าของสุนัขและแมวที่เลี้ยงในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแซร์ออ ดาเนินการขึ้น
ทะเบียนสุนัขและแมวทุกตัวที่อยู่ในการครอบครองต่อเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลแซร์ออ และรับ
บัตรประจ าตัว สุนั ข และแมวหรือสัญลั กษณ์ห รือวิธีการอื่นใด ตามแบบที่องค์การบริห ารส่ วนตาบลแซร์ออ
กาหนด
(๒) หากเจ้าของสุนัขและแมวต้องการมอบ สละการครอบครอง หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ
การเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอื่น ต้องแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนตาบลแซร์ออ ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ส่ง
มอบสุนัขและแมวนั้นให้แก่เจ้าของคนใหม่ เพื่อดาเนินการแก้ไขบัตรประจาตัวสุนัข และแมว หรือสัญลักษณ์
หรือวิธีการกาหนดระบุตัวตนของสุนัขและแมวอื่นใด
(๓) การได้มาซึ่งสุนัขและแมว ไม่ว่าโดยวิธีใดโดยชอบด้วยกฎหมาย และอาศัยอยู่ในเขต
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลแซร์ออ ให้เจ้าของแจ้งการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวที่ได้มานั้นภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับและมาอยู่ในเขตพื้นที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ
(๔) ในกรณีมีสุนัขและแมวเกิดใหม่ในเขตพื้นที่ข้อบัญญัติ นี้ใช้บังคับ ให้เจ้าของสุนัขและ
แมวดาเนินการขึ้นทะเบียนภายในสิบห้าวัน
(๕) กรณีที่เจ้าของนาสุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครองย้ายออกนอกเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแซร์ออโดยถาวร หรือสุนัขและแมวที่อยู่ในครอบครองได้ตายลง หรือได้สูญหายไปจากถิ่นที่อยู่ประจา
เป็นระยะเวลาเกินกว่าสามสิบวัน โดยไม่ทราบข่าวคราวและไม่ปรากฏตัวว่าไปอยู่ที่ไหน เจ้าของสุนัขและแมว
ต้องดาเนินการแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนตาบลแซร์ออทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ย้าย หรือวันที่สุนัข
และแมวตาย หรือวันทีเ่ กิดเหตุนั้น หรือนับแต่วันครบระยะเวลาที่สูญหายไป
6.2 การป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
(๑) เจ้ าของสุ นั ขและแมว ต้องจั ดการให้ สุ นัข และแมวทุก ตัว ได้รับ การฉีดวั คซีนจาก
สัตวแพทย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบการบาบัดโรคสัตว์ โดยการฉีด
วัคซีนครั้งแรกต้องดาเนินการเมื่อสุนัขและแมวนั้นมีอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่เดือน และต้องจัดการ
ให้ได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน
(๒) หากเจ้าของสุนัขและแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัยว่าสุนัขและแมวในครอบครองมี
อาการของโรคพิษสุนัขบ้าให้กักสุนัขและแมวนั้นไว้ และแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนตาบลแซร์ออ ภายในยี่สิบสี่
ชั่วโมง เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค
(๓) ในกรณีที่เกิดโรคระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตามประกาศเขตกาหนดโรค
ระบาดชั่วคราว ให้เจ้าของสุนัขและแมวทาการควบคุมสุนัขและแมวไว้ ณ สถานที่เลี้ยง จนกว่าจะสิ้นระยะเวลา
ตามประกาศ

-๓6.3 การควบคุมด้านสุขลักษณะสถานที่เลี้ยง ให้เจ้าของสุนัขและแมวดาเนินการ ดังนี้
(๑) จั ด สถานที่ เ ลี้ ย งสุ นั ข และแมวให้ เ หมาะสมและดู แ ลสถานที่ เ ลี้ ย งให้ ส ะอาดถู ก
สุขลักษณะอยู่เสมอ
(๒) ควบคุมดูแลสุ นัข และแมวมิให้ ก่อเหตุเดือดร้อนราคาญหรือเป็นอันตรายต่อผู้ อยู่
อาศัยใกล้เคียง
6.4 การควบคุมเมื่อนาสุ นัข และแมวออกนอกสถานที่เลี้ ยงสั ตว์ ให้ เจ้าของสุนัขและแมว
ดาเนินการ ดังนี้
(๑) เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
เมื่อนาสุนัขและแมวออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ ให้เจ้าของสุนัขและแมวพกบัตรหรือติดเครื่องหมายประจาตัว
สุนัขและแมว และต้องมีการควบคุมดูแลมิให้ก่อเหตุเดือดร้อนราคาญหรือเป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น
(๒) ต้ อ งจั ด การมู ล สั ต ว์ ห รื อ ของเสี ย อั น เกิ ด จากสุ นั ข และแมว ในสถานที่ ห รื อ ทาง
สาธารณะ หรือสถานที่อื่นใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที
ข้อ 7 นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของหรือผู้ครอบครองสุนัขและแมวจะต้อง
ปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมวที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสม มีขนาดเพียงพอแก่
การด ารงชี พ มี แ สงสว่ า งและระบายอากาศที่ เ พี ย งพอ มี ร ะบบการระบายน้ าและก าจั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล ให้
ถูกสุขลักษณะ
(๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมวให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็น
ประจา ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นอันเป็นการรบกวนต่อผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง
(๓) เมื่อสัตว์ตายลง เจ้าของสัตว์จะต้องกาจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกัน
มิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์ พาหะนาโรค โดยวิธีการกาจัด นั้นต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุราคาญจากกลิ่น
ควัน และการปนเปื้อนของแหล่งน้า
(๔) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสุนัขและแมวเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค
(๕) ให้เลี้ยงสุนัขและแมวภายในสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน ไม่ปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์
โดยปราศจากการควบคุมดูแล กรณีที่เป็นสุนัขและแมวมีนิสัยดุร้ายจะต้องเลี้ยงภายในบริเวณที่บุคคลภายนอก
เข้ า ไปไม่ ถึ ง ตั ว สุ นั ข และแมวนั้ น หรื อ อยู่ ใ นกรง หรื อ ล่ า มไว้ หรื อ ใส่ ต ะกร้ อครอบปาก และมี ป้ า ยเตื อ นให้
ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน
(6) ควบคุมดูแลสุนัขและแมวของตนมิให้ก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นเหตุราคาญแก่ผู้อื่น หรือ
กระทาการทาลายหรือเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
(7) ปฏิบั ติการอื่น ใดตามที่ เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีคาสั่งหรือ
คาแนะนา
ข้อ 8 ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าสุนัขและแมวที่เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจจะเป็นอันตราย
แก่สุขภาพของบุคคลทั่วไป ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสุนัขและแมวทาการแยกหรือกักสัตว์นั้นไว้ต่างหาก และ
ดาเนินการแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือสัตวแพทย์ของหน่วยงานราชการให้
ทราบภายใน 24 ชั่วโมง และปฏิบัติตามคาแนะนาอย่างเคร่งครัด
ข้อ 9 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น พบสุนัขและแมวในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืน
ข้อบัญญัตินี้ โดยไม่ปรากฏเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายมี
อานาจจับสุนัขและแมวไปกักบริเวณในสถานที่ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดไว้ เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อ

-4พ้นกาหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสุนัขและแมวคืน ให้สุนัขและแมวนั้นตกเป็น
ขององค์การบริหารส่วนตาบลแซร์ออ แต่ถ้าการกัก สุนัขและแมวไว้อาจเป็นอันตรายแก่สุนัขและแมวหรือสัตว์
อื่น หรือต้องใช้ค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสุนัขและแมวนั้นตาม
ควรแก่กรณีก่อนถึงกาหนดเวลาดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการ
ขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสุนัขและแมว ให้เก็บเงินส่วนที่เหลือแทนสุนัขและแมวได้
ในกรณีที่มิได้มีการขาย หรือขายทอดตลาดสุนัขและแมวตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสุนัขและ
แมวมาขอรับสัตว์คืนภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสุนัขและแมวต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสาหรับการ
เลี้ยงดูสัตว์ให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบลแซร์ออ ตามจานวนที่ได้จ่ายจริงด้วย
ความตามวรรคหนึ่งปรากฏว่าระหว่างการจับสุนัขและแมว หากเกิดอุบัติเหตุแก่สุนัขและแมว
ที่ได้วิ่งหนีจนได้รับบาดเจ็บหรือตาย โดยพฤติการณ์ปรากฏชัดว่ามิได้ เกิดจากความประมาทของเจ้าหน้าที่หรือ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลแซร์ออไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
ข้ อ ๑0 เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ก ารเป็ น ไปตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ านาจหน้ า ที่
ดังต่อไปนี้
(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคาหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทาคาชี้แจงเป็นหนังสือ
หรือส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(2) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือ
ในเวลาทาการเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อบัญญัติของท้องถิ่น ในการนี้ ให้มีอานาจสอบถาม
ข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือรับรองการแจ้งหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อ งจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสุนัข และแมว
นั้น
(3) แนะนาให้เจ้าของหรือผู้ค รอบครองสุนัขและแมวที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว หรือที่ยังมิได้ขึ้น
ทะเบียน ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้ภายในระยะเวลาตามสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
(4) ยึดหรืออายัดสุนัขและแมวที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพื่อประโยชน์
ในการดาเนินคดีหรือเพื่อนาไปทาลายในกรณีจาเป็น
(5) เก็บหรือนาสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะก่อให้เกิด เหตุ
ราคาญปริมาณตามสมควร เพื่อเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจาเป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา
ให้เจ้าพนั กงานท้องถิ่น มีอานาจแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่เพื่อให้ปฏิบัติห น้าที่ตามวรรคหนึ่งในเขต
อานาจขององค์การบริหารส่วนตาบลแซร์ออในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได้
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ เจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น จะต้องแสดงบั ตรประจาตัว ข้าราชการหรือพนักงานราชการหรือหลักฐานแต่งตั้งจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเพื่อ ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วย และให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอานวย
ความสะดวกตามสมควร
ข้อ ๑1 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบหรือได้รับแจ้งว่ามีสุนัขและแมวที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า
หรือโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจทาลายหรือจัดการตามที่
เห็นสมควรได้
ข้อ ๑2 ผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษ
ตามที่กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 13 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแซร์ออ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และมีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

-๕-

ประกาศ ณ วันที่.............................................

ลงชื่อ.......................................................
(นายนพีรวิช งามแสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแซร์ออ
เห็นชอบ
ลงชื่อ................................................
(นายณัฎฐพงษ์ พัฒนรัฐ)
นายอาเภอวัฒนานคร

