ร่าง

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลแซร์ออ
เรื่อง

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
พ.ศ. ๒๕๖3
ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลแซร์ออ
อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลแซร์ออ
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563
********************

หลักการ
กำหนดมำตรกำรในกำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแซร์ออ
เพื่อประโยชน์ ในกำรรั กษำสภำวะควำมเป็ นอยู่ที่เหมำะสมกับกำรด ำรงชีพของประชำชนในท้ องถิ่น ป้องกั น
อันตรำยและควบคุมโรคติดต่อระหว่ำงคนและสัตว์
เหตุผล
เนื่องจำกปัจจุบันองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแซร์ออ ยังมิได้ตรำข้อบัญญัติดังกล่ำวออกมำบังคับใช้
ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในกำรกำกับดูแลกำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์ และกำหนดให้เพิ่มเขตห้ำมเลี้ยง
สัตว์บำงชนิด หรื อบำงประเภทโดยเด็ดขำด หรือเป็นเขตที่ปล่อยสัตว์บำงชนิดหรือบำงประเภทต้องอยู่ภำยใต้
มำตรกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมพระรำชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้ำ พ.ศ. 2535 จึงอำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ
29 แห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 ประกอบกับ มำตรำ 67 (2),(3),(7) มำตรำ 71 แห่ ง
พระรำชบัญญัติสภำตำบลและองค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546
กำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบล มีหน้ำที่ รักษำควำมสะอำดของถนน ทำงเดิน ที่สำธำรณะ กำจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ และมีหน้ำที่คุ้มครอง ดูแล และรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
จึงตรำข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบล เรื่องกำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พุทธศักรำช 2563 บังคับใช้
ต่อไป

(ร่าง)
ข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตาบลแซร์ออ
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕63
----------------------------------โดยที่เป็นกำรสมควรให้มีข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแซร์ออ เรื่องกำรควบคุมกำรเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563
อำศัย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 67 และ มำตรำ ๗๑ แห่ ง พระรำชบัญญัติ ส ภำตำบลและ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมำตรำ ๒๙ แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแซร์ออ โดยควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลแซร์ออ และโดยอนุมัติของนำยอำเภอวัฒนำนคร จึงตรำข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่ำ “ข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแซร์ออ เรื่อง กำรควบคุมกำร
เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕63”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแซร์ออ ตั้งแต่เมื่อได้ประกำศไว้โดย
เปิดเผย ณ สำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแซร์ออแล้วสิบห้ำวัน
ข้อ ๓ บรรดำข้อบัญญัติ ประกำศ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้
ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“กำรเลี้ยงสัตว์” หมำยควำมว่ำ กรรมวิธีหรือวิธีกำรที่จะดูแลสัตว์ให้เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้
ในสถำนที่เลี้ยงสัตว์ หรือสถำนที่อื่นใด
“กำรปล่อยสัตว์” หมำยควำมว่ำ กำรปล่อยให้สัตว์ในลักษณะกำรให้อยู่นอกสถำนที่เลี้ยงโดย
ปรำศจำกกำรควบคุม รวมทั้งกำรสละกำรครอบครองสัตว์
“เจ้ำของสัตว์” หมำยควำมว่ำ ผู้มีสิทธิเป็นเจ้ำของสัตว์นั้นรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์ด้วย
“สถำนที่เลี้ยงสัตว์” หมำยควำมว่ำ คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถำนที่ในลักษณะอื่นที่มี
กำรควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์ของเจ้ำของสัตว์ไม่ว่ำจะมีขอบรั้วหรือไม่
“ที่หรือทำงสำธำรณะ” หมำยควำมว่ำ สถำนที่หรือทำงซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน และประชำชน
สำมำรถใช้ประโยชน์หรือสัญจรได้
“เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแซร์ออ
“เจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรหรือพนักงำนท้องถิ่นผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจำกเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นให้ปฏิบัติตำมข้อบัญญัตินี้และตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
“เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข” หมำยควำมว่ำ เจ้ำพนักงำนซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสุขให้ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ในกำรรักษำสภำวะควำมเป็นอยู่ที่เหมำะสมกับกำรดำรงชีพของประชำชน
ในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรำยจำกเชื้อโรคที่เกิดจำกสัตว์ ให้เขตพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแซร์ออ เป็น
เขตควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ดังต่อไปนี้
(๑) ช้ำง
(๒) ม้ำ
(๓) โค
(๔) กระบือ
(5) สุนัข
(6) แมว
(7) สุกร

-2(8) เป็ด
(9) นก
(10) ไก่
(11) ห่ำน
(12) แกะ
(13) แพะ
(14) ลำ
(15) ล่อ
(๑6) สัตว์ป่ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ ซึ่งได้รับอนุญำตจำกกรมป่ำไม้
ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอำนำจกำหนดประเภทและชนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมกำรเลี้ยงเพิ่มเติมทั้งนี้
โดยอำจควบคุมกำรเลี้ยงสัตว์เฉพำะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่งหรือเต็มพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแซร์ออ
ข้อ ๖ ห้ำมทำกำรเลี้ย งหรือปล่ อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตำมข้อ 5 ในที่ห รือทำงสำธำรณะในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแซร์ออโดยเด็ดขำด
ควำมในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่กำรปล่อยสัตว์ เพื่อกำรกุศลหรือจำรีตประเพณีโดยได้รับอนุญำต
จำกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแซร์ออ หรือเพื่อในพระรำชพิธีหรือพิธีกรรมทำงศำสนำตำมประกำศของทำงรำชกำร
ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์กำรควบคุมกำรเลี้ยงหรือปล่ อยสัตว์ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแซร์ออ
ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอำนำจออกประกำศกำหนดเขตพื้นที่เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตำมข้อ ๕ โดย
ให้มีมำตรกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
(๑) กำหนดจำนวน ประเภท และชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง
(๒) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรทำทะเบียนตำมประเภทและชนิดของสัตว์
(๓) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรปล่อยสัตว์ตำมข้อ 6
ข้อ ๘ นอกจำกกำรเลี้ยงสัตว์ตำมปกติวิสัยแล้ว เจ้ำของสัตว์จะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ และ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีสถำนที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตำมควำมเหมำะสมแก่ประเภทและชนิดของสัตว์
โดยมีขนำดเพียงพอแก่กำรดำรงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่ำงและกำรระบำยอำกำศที่เพียงพอ มีระบบกำรระบำยน้ำ
และกำจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ
(2) รักษำสถำนที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอำดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจำ ไม่
ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
(๓) เมื่อสัตว์ตำยลงเจ้ำของสัตว์จะต้องกำจัดซำกสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันมิ
ให้เป็นแหล่งเพำะพันธุ์แมลงหรือสัตว์นำโรค ทั้งนี้โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุรำคำญจำกกลิ่น ควัน และไม่เป็นเหตุให้เกิดกำร
ปนเปื้อนของแหล่งน้ำ
(๔) จัดให้มีกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพื่อป้องกันอันตรำยจำกเชื้อโรคที่เกิดจำกสัตว์
(๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภำยในสถำนที่ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถำนที่เลี้ยงสัตว์ โดยปรำศจำก
กำรควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ำยจะต้องเลี้ยงในสถำนที่หรือกรงที่บุคคลภำยนอกเข้ำไปไม่ถึงตัวสัตว์ และมีป้ำยเตือน
ให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่ำงชัดเจน
(๖) ไม่เลี้ยงสัตว์ในสถำนที่ที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นกำหนดเป็นเขตห้ำมเลี้ยง
(๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนและสถำนที่เลี้ยงสัตว์มิให้ก่ออันตรำยหรือเหตุรำคำญแก่ผู้อื่น
(๘) ปฏิ บั ติก ำรอื่น ใดตำมค ำแนะน ำของเจ้ำ พนัก งำนสำธำรณสุ ข คำสั่ งเจ้ำพนัก งำนท้อ งถิ่ น
รวมทั้งข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกำศ และคำสั่งขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแซร์ออ

-3ข้อ 9 กรณีกำรเลี้ยงสัตว์ซึ่งดำเนินกิจกำรในลักษณะของฟำร์มเลี้ยงสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์ เป็น
จำนวนมำก เจ้ำของสัตว์ต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตำมข้อ 8 อย่ำงเคร่งครัด เพื่อกำรดูแลสภำพหรือ
สุขลักษณะของสถำนที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์และต้องปฏิบัติตำมมำตรกำรเพื่อป้องกัน อันตรำยจำกเชื้อโรค หรือเหตุ
รำคำญอันเกิดจำกกำรเลี้ยงสัตว์ ดังนี้
(1) ก่อนนำสัตว์เลี้ยงเข้ำสู่ฟำร์มต้องได้แจ้งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบมำตรฐำนฟำร์ม
ก่อนทุกครั้ง
(2) สถำนที่เลี้ยงสัตว์ ต้องถูกสุ ขลักษณะของอำคำร และเป็นไปตำมมำตรฐำนฟำร์มหรือตำม
คำแนะนำของคณะกรรมกำรสำธำรณสุข
(3) ให้ดูแลสภำพและสุขลักษณะของสถำนที่เลี้ยงสัตว์ มิให้มีจำนวนเกินสมควรจนเป็นเหตุให้
เสื่อมหรืออำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
(4) ต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่ธรรมชำติหรือแหล่งน้ำ ทำงน้ำ ลำคลองเป็นต้น มิ
ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภำพสิ่งแวดล้อม
(5) ต้องจัดหำที่รองรับขยะ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตลอดจนกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลมูลฝอยให้ถูก
สุขลักษณะมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภำพสิ่งแวดล้อม
(6) ต้องทำควำมสะอำดสถำนที่เ ลี้ยงสัตว์ สถำนที่เพำะเลี้ยง และบริเวณโดยรอบไม่ให้เป็นแหล่ง
สะสมเชื้อโรค แมลง ยุง หรือสัตว์นำโรคอื่น ๆ ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ
(7) จั ดให้ มีร ะบบกำรป้ องกันเหตุรำคำญจำกกลิ่ น เสี ยง แสง รังสี ควำมร้อน สิ่ งมีพิษควำม
สั่นสะเทือน ฝุ่น ละออง เขม่ำ เถ้ำ หรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรือเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
(8) หำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีคำสั่งให้ผู้ประกอบกิจกำรฟำร์มเลี้ยงสัตว์รำยใดให้หยุดประกอบ
กิจกำร เพื่อปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดตำม (7) แต่ยังฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำม จะถูกปิดมิให้ดำเนินกำร จนกว่ำจะแก้ไข
ปรับปรุงให้ได้มำตรฐำน ก่อนได้รับอนุญำตดำเนินกิจกำรต่อ
(9) ต้องปฏิบัติตำมคำแนะนำของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข
ข้อ 10 หลังจำกที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตำมข้อ 9 ต้องได้รับควำม
ยินยอมจำกกำรประชุมประชำคมหมู่บ้ำนและได้รับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
กำรอนุญำตตำมวรรคหนึ่งนั้นต้องปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำสถำนที่เลี้ยงสัตว์นั้นเป็นบริเวณที่โปร่ง
อำกำศถ่ ำ ยเทสะดวกมี ต้ น ไม้ ใ ห้ ร่ ม เงำพอสมควร ตั้ ง อยู่ ห่ ำ งจำกแหล่ ง ชุ ม ชน ศำสนสถำน โบรำณสถำน
สถำบันกำรศึกษำ โรงพยำบำล หรือสถำนที่ของรำชกำรอื่น ๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลต่อสุขภำพ และไม่ก่อเหตุ รำคำญ
ต่อชุมชนโดยต้องมีระยะห่ำงจำกสถำนที่ดังกล่ำวและแหล่งน้ำสำธำรณะในระยะ ดังต่อไปนี้
(1) สำหรับสถำนประกอบกำรเลี้ยงสัตว์น้อยกว่ำ ๕๐ ตัว ต้องมีระยะห่ำงในระยะ ที่ไม่ก่อให้เกิด
ควำมรำคำญต่อชุมชนใกล้เคียง
(2) สำหรับสถำนประกอบกิจกำรเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ ๕๐ - ๕๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่ำง ไม่น้อยกว่ำ
๕๐๐ เมตร
(3) สำหรับสถำนประกอบกิจกำรเลี้ยงสัตว์กว่ำ ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่ำง ไม่น้อยกว่ำ
๑ กิโลเมตร
(4) สำหรับสถำนประกอบกิจกำรเลี้ยงสัตว์กว่ำ ๑,๐๐๐ ตัวขึ้นไป ต้องมีระยะห่ำง ไม่น้อยกว่ำ ๒
กิโลเมตร
ผู้ขออนุญำตดังกล่ำวให้ยื่นคำร้องต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมแบบและเงื่อนไขที่กำหนด พร้อม
ด้วยหลักฐำนดังต่อไปนี้อย่ำงละ ๑ ชุด
(๑) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
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(๓) หนังสือแสดงควำมเป็นเจ้ำของที่ดิน
(๔) เอกสำรหรือหลักฐำนอื่นที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นเห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม เพื่อประกอบกำร
พิจำรณำ
ข้อ 11 ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่ำสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอำจเป็นอันตรำยแก่สุขภำพ ของ
บุ คคลทั่ว ไปให้ เจ้ ำ ของสั ตว์ แยก กั กกัน สั ตว์นั้ นไว้ต่ำงหำก และแจ้งให้ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่ นหรือเจ้ ำพนักงำน
สำธำรณสุขหรือสัตวแพทย์ของหน่วยงำนรำชกำรทรำบภำยใน 24 ชั่วโมง และต้องปฏิบัติ ตำมคำแนะนำโดย
เคร่งครัด
ข้ อ 12 หำกเจ้ ำ ของสั ต ว์ ป ฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรสำธำรณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวงหรือประกำศที่ออกตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือคำสั่งของเจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่นที่กำหนดไว้เกี่ยวกับกำรเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น มีอำนำจสั่งให้เจ้ำของสัตว์
แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้ำเจ้ำของสัตว์ไม่แก้ไขหรือถ้ำกำรเลี้ยงสั ตว์หรือปล่อยสัตว์นั้นจะก่อให้เกิดหรือมี
เหตุอันควรสงสัยว่ำจะเกิดอันตรำยอย่ำงร้ำยแรงต่อสุขภำพของประชำชน เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดเลี้ยง
สัตว์ทันทีเป็นกำรชั่วครำว จนกว่ำจะเป็นที่พอใจแก่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นว่ำปรำศจำกอันตรำยแล้วก็ได้ คำสั่งของเจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่นให้กำหนด ระยะเวลำที่จะต้องปฏิบัติตำมคำสั่งไว้ตำมสมควร
ข้อ ๑3 กรณีกำรเลี้ยงสัตว์ในสถำนที่ของเอกชนหรือทำงสำธำรณะ ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคำญ
ต่อผู้อื่น ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอำนำจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้ำของสัตว์หรือผู้ครอบครอง สถำนที่เลี้ยงสัตว์ระงับ
เหตุรำคำญภำยในเวลำอันควร และถ้ำเห็นสมควรจะให้กระทำโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรำคำญนั้นหรือสมควรกำหนด
วิธีกำรเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคำญเกิดขึ้นอีกในอนำคตให้ระบุไว้ในคำสั่งนั้น
ข้อ ๑4 เพื่อปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อบัญญัตินี้
ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นและเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขมีอำนำจ ดังต่อไปนี้
(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มำให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทำคำชี้แจง เป็นหนังสือหรือให้
ส่งเอกสำรหลักฐำนใดเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
(2) เข้ำไปในอำคำรหรือสถำนที่ใด ๆ ในระหว่ำงพระอำทิตย์ขึ้นและพระอำทิตย์ตก หรือในเวลำทำ
กำรเพื่อตรวจสอบ หรือควบคุมเพื่อให้เป็นไปตำมข้อบัญญัตินี้หรือตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ในกำรนี้ให้มีอำนำจสอบถำมข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้องจำกเจ้ำของหรือผู้ครอบครองสถำนที่
นั้น
(๓) แนะนำให้เจ้ำของสัตว์ปฏิบัติให้ถูกต้องตำมข้อบัญญัติหรือตำมพระรำชบัญญัติ ผู้ได้รับใบอนุญำต
หรือหนังสือรับรองกำรแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตำมเงื่อนไขในใบอนุญำตหรือหนังสือรับรอง กำรแจ้งหรือตำมข้อบัญญัตินี้
(4) ยึดหรืออำยัด สิ่งของใดๆ ที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพประชำชน เพื่อประโยชน์ ในกำร
ดำเนินคดีหรือเพื่อนำไปทำลำยในกรณีจำเป็น
(5) เก็บหรือนำสินค้ำหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่ำไม่ถูกสุขลักษณะ หรืออำจก่อให้เกิดเหตุรำคำญจำก
อำคำรหรือสถำนที่ใด ๆ เป็นปริมำณพอสมควรเพื่อเป็นตัวอย่ำงในกำรตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องใช้รำคำ
ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอำนำจแต่งตั้งข้ำรำชกำร พนักงำนส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ปฏิบัติหน้ำที่ ตำม
วรรคหนึ่งในเขตอำนำจขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแซร์ออ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได้
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
จะต้องแสดงบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรหรือพนักงำนรำชกำรหรือหลักฐำนแต่งตั้งจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นเพื่อ ให้ปฏิบัติ
หน้ำที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในขณะปฏิบัติหน้ำที่ด้วย และให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอำนวยควำมสะดวกตำมสมควร
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ปรำกฏเจ้ำของ ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอำนำจกักสัตว์ดังกล่ำวเป็นเวลำอย่ำงน้อยสำมสิบวัน เมื่อพ้นกำหนดแล้วยังไม่
มีผู้ใดแสดงหลักฐำนกำรเป็นเจ้ำของเพื่อรับสัตว์คืน ให้สัตว์นั้นตกเป็นขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลแซร์ออ แต่ถ้ำกำร
กักสัตว์ไว้อำจก่อให้เกิดอันตรำยแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่น หรือต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเกินสมควร เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะจัด
กำรขำยหรือขำยทอดตลำดนั้นตำมควรแก่กรณี ก่อนถึงกำหนดดังกล่ำวก็ได้ เงินที่ได้จำกกำรขำยหรือขำยทอดตลำด
เมื่อได้หักค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยทอดตลำด และค่ำเลี้ยงดูสัตว์แล้วให้องค์กำรบริหำรส่วนตำบลแซร์ออเก็บรักษำไว้แทน
สัตว์
ในกรณีที่มิได้มีกำรขำยหรือขำยทอดตลำดสัตว์ตำมวรรคหนึ่งและเจ้ำของสัตว์มำของรับสั ตว์คืน
ภำยในกำหนดเวลำตำมวรรคหนึ่ง เจ้ำของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่ำใช้จ่ำยสำหรับกำรเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลแซร์ออ ตำมจำนวนที่ได้จ่ำยจริงด้วย
ในกรณีที่ปรำกฏว่ำสัตว์ที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอำจเป็นอันตรำยต่อประชำชน
ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอำนำจทำลำยหรือจัดกำรตำมที่เห็นสมควรได้
ข้อ ๑6 ผู้ใดฝ่ำฝืนคำสั่งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อบัญญัตินี้ ต้องระวำงโทษตำมที่
กำหนดไว้ในบทกำหนดโทษแห่งพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 17 ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแซร์ออมีหน้ำที่รักษำกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัตินี้
และให้มีอำนำจออกระเบียบ ประกำศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมข้อบัญญัตินี้
ประกำศ ณ วันที่..........................................................

(นำยนพีรวิช งำมแสง)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลแซร์ออ
เห็นชอบ

( นำยณัฎฐพงษ์ พัฒนรัฐ )
นำยอำเภอวัฒนำนคร

