ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
*********************
ด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟมีความประสงค์จะออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ตาบลหินเหล็กไฟ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้การดูแลปัญหาสุนัข
และแมวในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๖๐ ให้ครบถ้วนถูกต้อง นั้น
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ จึงขอประกาศให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนเกี่ยวกับการดาเนินการออกข้อบัญญัติฯ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.
๒๕๖๔ ดังกล่าว โดยวิธีการสารวจความคิดเห็น โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นทางระบบเครือข่าย
สารสนเทศเว็ปไซด์ http://www.hinlekfai.go.th/ และเปิดโอกาสให้ประชาชนรับข้อมูลและแสดงความคิดเห็น
ผ่านการออกให้บริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งขอรับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นได้ที่หน่วยงาน
นับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ จนถึงวันที่ ๑๘
มกราคม ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดร่างข้อบัญญัติดังกล่าวแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายนาวิน มูลมงคล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว
พ.ศ.๒๕๖๔
------------------------หลักการ
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว
เหตุผล
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมวให้เหมาะสมกับสภาพการของพื้นที่ใน
ชุมชนจะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนราคาญจากสุนัข และแมวเพื่อประโยชน์ในการรักษา
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากโรคพิษสุนัข
บ้า หรือโรคระบาดที่เกิดจากสุนัข และแมว สมควรกาหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว จึง
ตราข้อบัญญัตินี้

(ร่าง)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว
พ.ศ.๒๕๖๔
----------------โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
อาศัยอานาจมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๗๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับมาตรา ๒๕ ๒๙ และ ๔๔ แห่ง
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัข
บ้า พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลหินเหล็กไฟ และนายอาเภอหัวหิน จึงได้ตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.๒๕๖๔ ”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ ตั้งแต่วันถัด
จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ข้อบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับแก่สัตว์ของทางราชการ
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“ สัตว์ ” หมายถึง สุนัขและแมว
“สัตว์ควบคุม” หมายความว่า สุนัขหรือสัตว์อื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
“เจ้าของสุนัขและแมว” หมายถึง ผู้ครอบครองสุนัขหรือแมวหรือผู้ให้อาหารสุนัขหรือ
แมวเป็นประจา
“การเลี้ยงสุนัข และแมว” หมายถึง กรรมวิธีหรือวิธีการที่จะดูแลสุนัข และแมว ให้
เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ หรือสถานที่อื่นใด
“การปล่อยสุนัข และแมว” หมายถึง การสละการครอบครองหรือปล่อยให้อยู่นอก
สถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม
“ การขึ้นทะเบียน “ หมายถึง การนาเอกสารเกี่ยวกับสุนัขหรือแมวที่จดทะเบียนไว้แล้ว
แจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐาน และทาบัตรประจาตัวสุนัขหรือแมว ตามที่
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟกาหนด
“ การจดทะเบียน” หมายถึง การออกใบรับรองรูปพรรณสัณฐานและหรือการทา
เครื่องหมายระบุตัวของสุนัขหรือแมว หรือวิธีอื่นใดทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลกาหนด

“ เขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์” หมายถึง เขตที่เจ้าของบ้านหรือเจ้าของสัตว์ที่เจ้าบ้าน
ยินยอมให้สัตว์พักอาศัยต้องนาสัตว์ไปขึ้นทะเบียนและปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้
“เขตชุมชน” หมายถึง โครงการจัดสรร สถานที่หรือบริเวณที่บ้านพักอาศัยมีระยะห่าง
กันไม่เกิน ห้าสิบเมตร
“นอกเขตชุมชน” หมายถึง สถานที่หรือบริเวณที่บ้านพักอาศัยมีระยะห่างกันเกินห้าสิบ
เมตร
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายถึง กรง ที่ขัง หรือที่เลี้ยงอื่นที่มีการควบคุมของเจ้าของสัตว์
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายถึง สถานที่หรือทางซึ่งไม่ใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรร่วมกันได้
“ปฏิกูล” หมายถึง อุจจาระหรือปัสสาวะและสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกมีกลิ่นเหม็น
“สุนัขควบคุมพิเศษ” หมายถึง
(๑) สุนัขสายพันธ์ที่ดุร้าย เช่น ลอตไวเลอร์ (Rottweiller) พิทบูลเทอเรีย
(pitbull terrier) บูลเทอเรีย (bullterrier) สเตฟฟอร์ดเชอร์บูลเทอเรีย (Staffordshire bullterrier) และ
สายพันธุ์อื่นที่องค์การบริหารส่วนตาบลประกาศ กาหนด
(๒) สุนัขที่มีประวัติทาร้ายคนหรือพยายามทาร้ายคน โดยมีหลักฐานการแจ้ง
ความต่อ เจ้าหน้าที่ตารวจ
(๓) สุนัขที่มีพฤติกรรมไล่ทาร้ายคนหรือสัตว์ โดยปราศจากการยั่วยุ
“วัคซีน” หมายความว่า วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสาหรับสัตว์
“เครื่องหมายประจาตัวสัตว์” หมายความว่า เครื่องหมายประจาตัวสัตว์ควบคุม
“อาการของโรคพิษสุนัขบ้า” หมายความว่า ในกรณีของสุนัข อาการที่สุนัขนั้นดุร้าย วิ่ง
เพ่นพ่านกัดสิ่งกีดขวางหรือเซื่องซึมซุกตัวในที่มืด ปากอ้า ลิ้นห้อยและสีแดงคล้า น้าลายไหล ตัวแข็ง หรือขา
อ่อนเปลี้ย เดินโซเซ และในกรณีของสัตว์ควบคุมอื่น อาการตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
“องค์การบริหารส่วนตาบล” หมายถึง องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายถึง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

หมวดที่ ๑
กาหนดเขตควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว
-------------------------------------ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ กาหนดให้พื้นที่ในเขตอานาจของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว ดังนี้
(๑) ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวโดยเด็ดขาด
(๑.๑) ที่สาธารณะเป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวทุกชนิด
(๑.๒) สถานที่ที่ไม่ใช่เคหสถานของตน
(๒) ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์เกินจานวนที่กาหนด ดังนี้
(๒.๑) พื้นที่อยู่อาศัยบ้านเรือนเป็นเขตชุมชนห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขหรือ
แมวเกินจานวน ครัวเรือนละ ๓ ตัว
(๒.๒) พื้นที่อยู่อาศัยบ้านเรือนเป็นเขตนอกชุมชนห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข
หรือแมวเกินจานวน ครัวเรือนละ ๕ ตัว
หมวดที่ ๒
การจดและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
--------------------------------ข้อ ๖ ในการจดทะเบียนสุนัขและแมว ให้ผู้ครอบครองเป็นเจ้าของสัตว์ นาสุนัขและแมว
ที่มีอายุตั้งแต่ ๓๐ วันขึ้นไป ยื่นคาขอใบรับรองการจดทะเบียนและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ที่สานักงานองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ หรือสถานที่ใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กาหนด และรับบัตรประจาตัวสุนัข และแมว หรือสัญลักษณ์หรือวิธีการอื่นใด ตามแบบที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกาหนด
ข้อ ๗ หากเจ้าของสุนัข และแมวต้องการมอบ สละการครอบครอง หรือเปลี่ยนแปลง
สิทธิการเป็นเจ้าของให้แก่บุคคลอื่น ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๓๐ วัน
ข้อ ๘ ในกรณีที่มีสุนัข และแมวเกิดใหม่ ให้เจ้าของสุนัข และแมวดาเนินการขึ้นทะเบียน
ภายใน ๓๐ วัน และสุนัขและแมวนั้นได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ข้อ ๙ กรณีที่เจ้าของนาสุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครองย้ายเข้า - ออกนอกเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ โดยถาวร ต้องดาเนินการแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ทราบภายใน ๑๕ วัน
ข้อ ๑๐ กรณีที่สุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครองตาย เจ้าของสุนัข และแมวต้อง
ดาเนินการแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ทราบภายใน ๑๕ วัน

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่สุนัขและแมวหาย หรือได้พบสุนัขและแมวที่หายแล้ว เจ้าของบ้านหรือ
เจ้าของสุนัขและแมวมีหน้าที่ต้องแจ้งการหายหรือพบสุนัขและแมวที่หายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบเจ้า
พนักงานท้องถิ่นกาหนด ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่สุนัขและแมวหายหรือพบสุนัขและแมวที่หาย เพื่อ
ปฏิบัติการตามอานาจหน้าที่ต่อไป
ข้อ ๑๒ เมื่อบัตรประจาตัวสุนัขและแมวสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุดในสาระสาคัญ ให้
เจ้าของสุนัขและแมวแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อทาบัตรประจาตัวสัตว์ใหม่ ตามแบบเจ้าพนักงานท้องถิ่น
กาหนด
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่สุนัขที่ไม่ใช่สุนัขควบคุมพิเศษทาร้ายคนหรือพยายามทาร้ายคนให้
เจ้าของสุนัขแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเปลี่ยนสาระสาคัญของบัตรประจาตัวสุนัข และดาเนินการตาม
อานาจหน้าที่ต่อไป
ข้อ ๑๔ การแจ้งตามข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ เจ้าของบ้านหรือ
เจ้าของสุนัขและแมว อาจแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโดยวิธีอื่นก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นกาหนด
ข้อ ๑๕ แบบคาร้องและวิธีการขึ้นทะเบียนสุนัข ทะเบียนสุนัขรายครัวเรือน และบัตร
ประจาตัวสุนัขให้เป็นไปตามองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟประกาศกาหนด
หมวดที่ ๓
การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว
-----------------------------------------ข้อ ๑๖ ในการเลี้ยงสุนัขและแมว ให้เจ้าของสุนัขและแมว มีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อไปนี้
(๑) ต้องนาสุนัขและแมว ที่มีอายุระหว่าง ๒ – ๔ เดือนไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าเป็นครั้งแรกและต้องนาสุนัขและแมว ไปฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามที่กาหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน
(๒) จัดสถานที่เลี้ยงตามความเหมาะสมของสุนัขและแมว โดยมีขนาดเพียงพอแก่
การดารงชีวิตของสุนัขและแมว มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้าและการ
กาจัดปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
กรณีเป็นสุนัขควบคุมพิเศษจะต้องเลี้ยงในสถานที่ หรือกรงที่สุนัขไม่สามารถ
เข้าถึง บุคคลภายนอกได้ และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน
(๓) ต้องเลี้ยงสุนัข และแมวเฉพาะในบ้านตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้และควบคุมสุนัข
และแมวมิให้ออกจาก สถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม
(๔) ควบคุมดูแลสุนัขและแมว มิให้ก่อเหตุเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อื่น
(๕) รักษาสถานที่เลี้ยงสุนัขและแมว ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูก
สุขลักษณะเป็นประจาไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็น หรือแหล่งเชื้อโรคที่เป็นอันตราย

(๖) ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสุนัขและแมว ให้ดารงชีวิตอยู่อย่างปกติ
หากเจ้าของสุนัขและแมว ไม่สามารถเลี้ยงดูสุนัขและแมวได้เป็นการชั่วคราว ต้องจัดให้มีผู้ดูแลความเป็นอยู่
ของสุนัขและแมวให้เป็นปกติ
(๗) จัดให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสุนัขและแมว เพื่อป้องกันอันตรายจากโรคที่
เป็นอันตรายเฉพาะสุนัขและแมวเอง หรือโรคที่เป็นอันตรายจากสัตว์สู่คน
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่
ข้อ ๑๗ ห้ามมิให้เจ้าของสุนัขและแมว แสดงเครื่องหมายว่าฉีดวัคซีน โดยยังไม่ได้ฉีด
วัคซีนตามที่กาหนด
ข้อ ๑๘ ให้เจ้าของสุนัขและแมว มีหน้าที่ต้องกาจัดสิ่งปฏิกูลอันเกิดจากสัตว์ของตนในที่
หรือทางสาธารณะหรือในสถานที่อื่นใดในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ
ข้อ ๑๙ เจ้าของสัตว์ที่ไม่ประสงค์จะเลี้ยงสุนัขและแมวอีกต่อไป ต้องมอบสุนัขและแมว
พร้อมบัตรประจาตัวสุนัขและแมวให้กับ ผู้ประสงค์จะเป็นเจ้าของสุนัขและแมวรายใหม่ และผู้เป็นเจ้าของ
สุนัขและแมวรายใหม่ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันรับมอบสุนัขและแมว
เจ้าของสุนัขและแมวรายใหม่ต้องเป็นบุคคลผู้ที่ยินยอมรับด้วยความเต็มใจและมีความพร้อมต่อการเลี้ยง มี
จิตใจรักสัตว์ ไม่นาสัตว์ไปทรมานหรือฆ่าหรือกระทาการอื่นใดอันมีลักษณะเป็นการทรมานสัตว์
ข้อ ๒๐ เมื่อมีกรณีสงสัยหรือพบว่าสุนัขและแมวที่ตนเลี้ยงไว้มีอาการโรคพิษสุนัขบ้า
อาการดุร้าย วิ่งเพ่นพ่าน กัดสิ่งที่ขวางหน้า หรือเซื่องซึมซุกตัวในที่มืด ปากอ้าลิ้นห้อยแดงคล้า น้าลายไหล
เดินโซเซตัวแข็งขาอ่อนเปลี้ย เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง
ข้อ ๒๑ เมื่อสุนัขและแมว กัดหรือทาร้ายบุคคลใด ให้เจ้าของที่เป็นผู้ครอบครองสุนัข
และแมวจับสัตว์นั้นกักขังไว้เพื่อ สังเกตอาการไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน และแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือสัตว์
แพทย์ของสานักงานปศุสัตว์อาเภอดาเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไป
ข้อ ๒๒ เมื่อสุนัขและแมวตายด้วยเหตุตามข้อ ๒๐ หรือสงสัยจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้า
เจ้าของสุนัขและแมวต้องตัดหัวสัตว์นั้น บรรจุใส่ถุงพลาสติกแล้วนาไปแช่น้าแข็ง หรือปฏิบัติตามคาแนะนา
ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสัตวแพทย์ของสานักงานปศุสัตว์อาเภอหัวหินแล้วนาส่งให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลหินเหล็กไฟ หรือสานักงานปศุสัตว์อาเภอหัวหินเพื่อตรวจ หาเชื้อพิษสุนัขบ้าและดาเนินการตาม
ระเบียบกฎหมายต่อไป
ข้อ ๒๓ เมื่อสุนัขและแมวตาย เจ้าของสุนัขและแมวจะต้องกาจัดซากสัตว์ ให้ถูก
สุขลักษณะ เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค เพาะพันธุ์แมลงหรือพาหะนาโรค โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุ
ราคาญและไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในแหล่งน้า

ข้อ ๒๔ เมื่อสุนัขและแมวที่เลี้ยงไว้ มีอาการโรคพิษสุนัขบ้า หรือเป็นโรคพิษสุนัขบ้า หรือ
ถูกสุนัขบ้ากัดเจ้าของสุนัขและแมวมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือทาลายหรือกักขังสัตว์นั้น
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๕ เจ้าของสุนัขและแมว หรือบุคคลอื่นใดมีหน้าที่ต้องอานวยความสะดวก หรือไม่
กระทาการใด อันเป็นการขัดขวางการจับกุมสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของในที่สาธารณะ หรือสอบถามข้อมูล
หรือตรวจสุนัขและแมวที่สงสัย ว่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้า หรือทาลายสุนัขและแมวที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า
ข้อ ๒๖ เมื่อมีประกาศเขตโรคระบาดโรคพิษสุนัขบ้า หรือประกาศเขตโรคระบาดโรคพิษ
สุนัขบ้าชั่วคราว ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสุนัขและแมว หรือซากสัตว์ภายใน และเข้า-ออก ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ เว้นแต่ ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก สัตวแพทย์ของ สานักงานปศุสัตว์
อาเภอ หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หมวดที่ ๔
การนาสุนัขและแมวออกนอกสาานที่เลี้ยง
-------------------------------------------------ข้อ ๒๗ ผู้ใดนาสุนัขและแมวออกนอกสถานที่เลี้ยง ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) พกบัตรประจาตัวสุนัขและแมว และแสดงบัตรประจาตัวสุนัขและแมวเมื่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกตรวจ
(๒) ควบคุมสุนัขและแมวด้วยอุปกรณ์ที่แข็งแรงพอที่จะหยุดยั้งมิให้สัตว์ทาร้าย
ผู้อื่น หรือทาความเสียหาย แก่สิ่งของสาธารณะ หรือของผู้อื่นได้อย่างทันท่วงที
(๓) กรณีที่เป็นสุนัขควบคุมพิเศษ ต้องสวมใส่อุปกรณ์ครอบปาก และสายลากจูงที่
แข็งแรง และจับสายลากจูงสุนัขห่างจากตัวสุนัขไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร
ข้อ ๒๘ ห้ามบุคคลอายุต่ากว่า ๑๕ ปี หรือเกินกว่า ๗๐ ปี นาสุนัขควบคุมพิเศษออกนอก
สถานที่เลี้ยง
หมวดที่ ๕
อานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเจ้าพนักงานท้องาิ่น
-----------------------ข้อ ๒๙ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น และพนักงาน
เจ้าหน้าที่ มีอานาจดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคาหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทาคาชี้แจง
เป็นหนังสือ หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา

(๒) เข้าไปในสถานที่ใดๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือใน
เวลาทาการเพื่อตรวจสอบ หรือควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ ให้มีอานาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือ
เรียกหนังสือ หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น
(๓) แนะนาให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสุนัข และแมวปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
เงื่อนไขหรือข้อบัญญัตินี้
(๔) มีอานาจเปรียบเทียบปรับ
ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น บุคคลดังกล่าวจะต้องแสดงบัตรประจาตัวตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง
ต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องในขณะปฏิบัติหน้าที่ดว้ ย และให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอานวยความสะดวกตามสมควร
หมวดที่ ๖
บทกาหนดโทษ
------------------------ข้อ ๓๐ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้าม หรือข้อควรปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่
เกิน หนึ่งพันบาท อาศัยอานาจมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๗๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ.๒๕๕๒ หรือต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพัน
บาท อาศัยอานาจมาตรา ๗๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
บทเฉพาะกาล
---------------------------ข้อ ๓๑ ผู้ใดครอบครองสุนัข และแมว มีจานวนเกินกว่าที่กาหนดในข้อ ๕ (๒)อยู่ก่อน
วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้นั้น ครอบครองสุนัข และแมว ตามจานวนนั้นต่อไปโดยมิให้เพิ่มจานวน และ
ให้นาสุนัข และแมวตามจานวนที่ครอบครอง ทาการจดและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวตามข้อ ๖
ประกาศ ณ วันที่

เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

( นายนาวิน มูลมงคล )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหินเหล็กไฟ

