
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว 

พ.ศ. 2563 
 
 
 

 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง  

อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
 
                                         
 

  



                                                  

 
 

 
 ข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 

เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว 
พ.ศ. 2563 

*************** 
 
 

หลักการ 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว เพ่ือมิให้ก่อให้เกิดเหตุ

ร าคาญและป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง จึงได้จัดท าข้อบัญญัติ           
การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 
 

เหตุผล 
ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง เป็นชุมชนที่มีขนาดกลาง มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว       

และมีการเลี้ยงสุนัขและแมวเป็นจ านวนมาก ซึ่งในบางครั้งเจ้าของสุนัขและแมว ยังไม่มีความตระหนักในเรื่อง   
การดูแล รักษา เลี้ยงดูและการควบคุมการปล่อยสุนัขและแมว ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสุนัขกัดท าร้ายผู้อ่ืนที่มิใช่เจ้าของ 
หรืออาจเกิดโรคติดต่อจากสุนัขหรือแมวสู่คน เพ่ือเป็นการดูแลรักษาสุขภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง ให้ดีขึ้น ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อนจากการเลี้ยงสัตว์ 
ควบคุมโรคระบาด มลภาวะและสภาพแวดล้อมเป็นพิษ และก าหนดมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย
สุนัขและแมว จึงได้ตราข้อบัญญัติเรื่องนี้ข้ึน 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว 

พ.ศ. 2563 
********************* 

 
โดยที่เห็นเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุนัข

และแมว พ.ศ. 2563 ขึ้นบังคับใช้  
อาศัยความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยอาศัยโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2546 ประกอบกับมาตรา 29 และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 องค์การ
บริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง และนายอ าเภอพรรณา
นิคม จึงได้ตราข้อบัญญัติ ขึ้นไว้ดังนี้  

ข้อ 1 ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุนัข
และแมว พ.ศ. 2563”  

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนส่วนต าบลช้างมิ่ง ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป  

ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน  

ข้อ 4 ข้อบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับแก่  
1. การเลี้ยงและปล่อยสัตว์ของทางราชการ  
2. การเลี้ยงสัตว์ของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

ข้อ 5 ในข้อบัญญัตินี้  
“สัตว์” หมายถึง สุนัขและแมว  
“การเลี้ยงสัตว์” หมายถึง การมีสัตว์ไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่บ ารุงรักษาตลอดจน  

ให้อาหารเป็นอาจิณ  
“การปล่อยสัตว์” หมายถึง การสละการครอบครองหรือปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการ

ควบคุม  
“เจ้าของสัตว์” หมายถึง ผู้ครอบครองสัตว์ แต่ไม่รวมถึงผู้ให้อาหารสัตว์เป็นประจ า  
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายถึง กรง ที่ขัง หรือที่เลี้ยงอ่ืนที่มีการควบคุมของเจ้าของสัตว์  
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายถึง สถานที่หรือทางซึ่งไม่ใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้

ประโยชน์หรือใช้สัญจรร่วมกันได้  
“สิ่งปฏิกูล” หมายถึง อุจาระหรือปัสสาวะและสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกมีกลิ่นเหม็น 

 
 
 
 
 



“ การจดทะเบียน” หมายถึง การออกใบรับรองรูปพรรณสัณฐานและหรือการทาเครื่องหมายระบุตัว ของ
สุนัขหรือแมว หรือวิธีอ่ืนใดที่ อบต.ก าหนด  

“ การข้ึนทะเบียน “ หมายถึง การน าเอกสารเกี่ยวกับสุนัขหรือแมวที่จดทะเบียนไว้แล้ว แจ้งต่อเจ้าหน้าที่
เพ่ือ บันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐาน และท าบัตรประจาตัวสุนัขหรือแมวตามแบบท้ายข้อบัญญัตินี้  

“เจ้าของสุนัขหรือแมว” หมายถึง ผู้ครอบครองสุนัขหรือแมวหรือผู้ให้อาหารสุนัขหรือแมวเป็นประจ า  
“การปล่อยสุนัขหรือแมว” หมายถึง การสละการครอบครองหรือปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงโดย 

ปราศจากการควบคุม  
“ เขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์” หมายถึง เขตท่ีเจ้าของบ้านหรือเจ้าของสัตว์ที่เจ้าบ้านยินยอมให้สัตว์พัก 

อาศัยต้องน าสัตว์ไปขึ้นทะเบียนและปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายถึง กรง ที่ขัง หรือที่เลี้ยงอ่ืนที่มีการควบคุมของเจ้าของสัตว์  
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายถึง สถานที่หรือทางซึ่งไม่ใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้ 

ประโยชน์หรือใช้สัญจรร่วมกันได้  
“สิ่งปฏิกูล” หมายถึง อุจจาระหรือปัสสาวะและสิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกมีกลิ่นเหม็น  
“สัตว์ควบคุมพิเศษ” หมายถึง  

1. สุนัขสายพันธุ์ที่ดุร้าย เช่น ร็อตไวเลอร์ (Rottweiller) , พิทบูลเทอเรีย (Pitbull terrier) ,  
บูลเทอเรีย (Bullterrier) , บางแก้ว , โดเบอร์แมน , ฟิล่า , อัลเซเชี่ยน (เยอรมันเชฟเพิร์ด) , มาสทิสต์ , เชาเชา , 
อลาสกัน มารามิวท์ หรือสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันกับท่ีกล่าวมาท้ังหมด หรือลูกผสมสายพันธุ์ดังกล่าว  

2. สัตว์ที่มีประวัติท าร้ายคนหรือพยายามท าร้ายคน โดยมีหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ 
ต ารวจ  

3. สัตว์ที่มีพฤติกรรมไล่ท าร้ายคนหรือสัตว์ โดยปราศจากการยั่วยุ  
4. สัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด  

“การข้ึนทะเบียน” หมายถึง การน าเอกสารเกี่ยวกับสุนัขหรือแมวที่จดทะเบียนไว้แล้ว แจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพ่ือบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐาน  

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายถึง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535  
ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกข้อบังคับ 

ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
 
 
 
 

    -3- 



หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

**************** 
ข้อ 7 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  
ข้อ 8 ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะ หรือในที่อ่ืนใดที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น  

ก าหนดโดยเด็ดขาด  
ข้อ 9 เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชนในท้องถิ่น

หรือเพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พ้ืนที่ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเขต
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ดังนี้ (ออกตามความในมาตรา 29 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535)  
(1) ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์โดยเด็ดขาด  

(1.1) ให้ที่หรือทางสาธารณะเป็นเขตท่ีการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขต้องอยู่ภายใต้มาตรการ อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังนี้  

(1.2) เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องควบคุมสัตว์เลี้ยงด้วยเครื่องควบคุมสัตว์เลี้ยงที่แข็งแรง พอที่จะหยุดยั้งสัตว์
เลี้ยงมิให้ท าร้ายผู้อ่ืนที่มิใช่เจ้าของ หรือท าความเสียหายให้เกิดกับสิ่งของสาธารณะ หรือบุคคลอื่นได้ทันท่วงที  

(1.3) ส าหรับสุนัขสายพันธุ์พิทบลูเทอเรีย (pitbull terrier) บลูเทอเรีย (bullterrier)  
สเตฟฟอร์ดเชอร์บลูเทอเรีย (Staffordshire bullterrier) เจ้าของสัตว์เลี้ยงจะต้องจัดให้สัตว์เลี้ยงสวมใส่ อุปกรณ์
ครอบปาก และผูกสายจูงที่แข็งแรงและต้องจับสายลากจูงห่างจากสัตว์เลี้ยงไม่เกินห้าสิบเซนติเมตร โดยตลอดเวลา 
ห้ามบุคคลอายุต่ ากว่า ๑๕ ปี น าสัตว์เลี้ยงสายพันธุ์ดังกล่าวออกนอกสถานที่เลี้ยงเด็ดขาด  
 

หมวดที่ 2 
การจดทะเบียนสุนัขและแมว 

***************** 
 
ข้อ 10 ในการจดทะเบียนสัตว์ ให้เจ้าของบ้าน หรือเจ้าของสัตว์ น าสัตว์ที่มีอายุตั้งแต่ 60 วันขึ้นไป ยื่น

ค าขอขึ้นทะเบียนสัตว์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง หรือสถานที่ใดตามท่ีเจ้า
พนักงานท้องถิ่นก าหนด  

ข้อ 11 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วให้เจ้าของบ้าน หรอื เจ้าของสัตว์ 
มีหน้าที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามแบบที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนด ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เกิดการ เปลี่ยนแปลง เพ่ือปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป  

ข้อ 12 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่ของสัตว์ ที่พักอาศยัของสัตว์ หรือเจ้าของสัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียน
ไว้แล้ว ให้เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง พร้อมหลักฐาน ที่เก่ียวข้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 
30 วันนับแต่วันที่เกิดการเปลี่ยนแปลง เพ่ือปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป  

ข้อ 13 ในกรณีที่สัตว์ตาย เจ้าของบ้านหรือเจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องแจ้งการตายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่สัตว์ตาย เพ่ือปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป  
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ข้อ 14 ในกรณีที่สัตว์หายหรือได้พบสัตว์ที่หายแล้ว เจ้าของบ้านหรือเจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องแจ้งการ 
หายหรือพบสัตว์ที่หายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ สัตว์
หายหรือพบสัตว์ที่หาย เพ่ือปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป  

ข้อ 15 เมื่อบัตรประจ าตัวสัตว์สูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้เจ้าของสัตว์ แจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อท าบัตรประจ าตัวสัตว์ใหม่ ตามแบบเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด  

ข้อ 16 ในกรณีที่สุนัขที่ไม่ใช่สุนัขควบคุมพิเศษท าร้ายคนหรือพยายามท าร้ายคนให้เจ้าของสุนัขแจ้งต่อ 
พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือเปลี่ยนสาระส าคัญของบัตรประจ าตัวสุนัข ในกรณีที่สัตว์ท าร้ายคน ให้เจ้าของสัตว์แจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่โดยเร็วเพ่ือด าเนินการตามอ านาจ หน้าที่ต่อไป  

 
หมวดที่ 3 

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 
****************** 

 
 

ข้อ 17 ในการเลี้ยงสัตว์ ให้เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อไปนี้  
(1) ต้องน าสัตว์ที่มีอายุระหว่าง 2 -4 เดือน ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นครั้งแรก และ 

ต้องน าสัตว์ไปฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามที่ก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน  
(2) จัดสถานที่เลี้ยงตามความเหมาะสมของสัตว์ โดยมีขนาดเพียงพอแก่การด ารงชีวิตของสัตว์ มี 

แสงสว่างและการระบายอากาศท่ีเพียงพอ มีระบบการระบายน้ าและการการจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้
ตามประกาศของพนักงานเจ้าหน้าที่  

กรณีเป็นสัตว์ควบคุมพิเศษจะต้องเลี้ยงในสถานที่ หรือกรงที่สัตว์ไม่สามารถเข้าถึงบุคคลภายนอก 
ได้ และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน  

(3) ควบคุมดูแลสัตว์มิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อ่ืน  
(4) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ เป็นประจ าไม ่

ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็น หรือแหล่งเชื้อโรคที่เป็นอันตราย  
(5) ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสัตว์ให้ด ารงชีวิตอยู่อย่างปกติ หากเจ้าของสัตว์ไม่สามารถ 

เลี้ยงดูสัตว์ได้เป็นการชั่วคราว ต้องจัดให้มีผู้ดูแลความเป็นอยู่ของสัตว์ให้เป็นปกติ  
(6) จัดให้มีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพ่ือป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์  
(7) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ โดยปราศจาก 

การควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึงตัวสัตว์ และมีป้ายเตือน
ให้ระมัดระวังไว้อย่างชัดเจน  

(8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามคาแนะน าของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  
ข้อ 18 ให้เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องก าจัดสิ่งปฏิกูลอันเกิดจากสัตว์ของตนในที่หรือทางสาธารณะ  
ข้อ 19 เมื่อมีกรณีสงสัยหรือพบว่าสัตว์ที่ตนเลี้ยงไว้มีอาการโรค เช่น อาการดุร้าย วิ่งเพ่นพ่าน กัดสิ่งที่

ขวางหน้า หรือเซือ่งซึม ซุกตัวในที่มืด ปากอ้าลิ้นห้อยแดงคล้า น้าลายไหล เดินโซเซ ตัวแข็ง ขาอ่อนเปลี้ย เจ้าของ
สัตว์มีหน้าที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 24 ชั่วโมง  
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เมื่อสัตว์ซึ่งปรากฏอาการตามวรรคหนึ่ง กัดหรือท าร้ายบุคคลใด ให้เจ้าของที่เป็นผู้ครอบครองสัตว์จับสัตว์
นั้นกักขังไว้เพ่ือ สังเกตอาการไม่น้อยกว่า 10 วัน และแจ้งอาการสัตว์เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
หรือสัตวแพทย์ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด/อ าเภอทราบ  

เมื่อสัตว์ซึ่งปรากฏอาการตามวรรคหนึ่ง ตายหรือสงสัยจะเป็นโรค เจ้าของสัตว์ต้องแจ้งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือสัตวแพทย์ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด/อ าเภอ เพ่ือตรวจหาโรคสัตว์  

 
ข้อ 20 บุคคลใดให้อาหารสัตว์เป็นประจ าหรือครั้งคราว มีหน้าที่สังเกตอาการสัตว์ หากปรากฏกรณีสงสัย

ว่าสัตว์ดังกล่าว มีอาการตามข้อ 13 วรรคหนึ่ง บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 24 ชั่วโมง  

ข้อ 21 เมื่อสัตว์ตาย เจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะเพ่ือป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะ
เชื้อโรค เพาะพันธุ์แมลงหรือพาหะน าโรคโดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญและไม่ให้เกิดการปนเปื้อน ในแหล่งน้ า  

ข้อ 22 เมื่อสัตว์ที่เลี้ยงไว้ มีอาการโรคสัตว์ หรือเป็นโรคสัตว์ หรือถูกสัตว์ซึ่งเป็นโรคกัด หรือท าร้าย 
เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องแจ้งต่อเจ้าหนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือสัตวแพทย์ของส านักงานปศุสัตว์
จังหวัด/อ าเภอ  

ข้อ 23 เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องอ านวยความสะดวกหรือไม่กระท าการใดอันเป็นการขัดขวางการ
ปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และห้ามมิให้บุคคลใดขัดขวางการจับ
สัตว์ที่ไม่มีเจ้าของในที่สาธารณะ ทั้งนี้ให้เจ้าของสัตว์หรือบุคคลอ่ืนใดมีหน้าที่ให้ข้อมูลสัตว์ที่สงสัยว่า จะเป็นโรค
สัตว์  

ข้อ 24 เมื่อมีประกาศเขตระบาดโรคสัตว์หรือประกาศเขตโรคสัตว์ชั่วคราว  ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์
หรือซากสัตว์ภายใน และเข้า-ออก ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก   
สัตวแพทย์ของส านักงานปศุสัตว์จังหวัด/ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  

ข้อ 25 ผู้ใดน าสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้  
(1) ควบคุมสัตว์ด้วยอุปกรณ์ที่แข็งแรงพอที่จะหยุดยั้งมิให้สัตว์ท าร้ายผู้อ่ืนหรือ ท าความเสียหาย 

แก่สิ่งของสาธารณะหรือของผู้อ่ืนได้อย่างทันท่วงที  
(2) กรณีท่ีเป็นสัตว์ควบคุมพิเศษ ต้องสวมใส่อุปกรณ์ครอบปากและสายลากจูง ที่แข็งแรง และ 

จับสายลากจูงสัตว์ห่างจากตัวสัตว์ไม่เกิน 50 เซนติเมตร  
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หมวดที่ 4 
อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

*************** 
 

ข้อ 26 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ปฏิบัติ 
หน้าที่ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ในเขตอ านาจ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลช้างมิ่งในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ (บัญญัติตามมาตรา 44 วรรคสองพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535)  
 
 

หมวดที่ 5 
บทก าหนดโทษ 

***************** 
ข้อ 27 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือข้อควรปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษ ตามพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535  
 
 

ประกาศ ณ วันที่ 26  สิงหาคม  2563 
 
  

                                                       (ลงชื่อ) 
                             ( นายแปลงศักดิ์  สุวรรณไชยรบ ) 

                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 
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