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หลักการและเหตุผล 

ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

เร่ือง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ.2562 
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หลักการ 

  เพ่ือเป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสุนัขและแมว 
เพ่ือมิให้เกิดความร าคาญ และป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง จึงได้
จัดท าข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2562 

 

เหตุผล 

  เขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวงเป็นพ้ืนที่ที่มีขนาดเล็ก มีการเลี้ยงสุนัขและแมวเป็น
จ านวนมาก ซึ่งในบางครั้งเจ้าของสุนัขและแมวยังไม่มีความตระหนักใน เรื่อง การดูแลรักษา เลี้ยงดูและการ
ควบคุมการปล่อยสุนัขและแมว ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสุนัขกัด ท าร้ายผู้อื่นที่มิใช่เจ้าของ หรืออาจเกิดโรคติดต่อ
จากสุนัขหรือแมวสู่คน เพ่ือเป็นการดูแลรักษาสุขภาวะความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าหลวงให้ดีขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่เกี่ยวกับเหตุเดือดร้อน จากการเลี้ยงสัตว์ การ
ควบคุมโรคระบาดมลภาวะ และสภาพแวดล้อมเป็นพิษ และก าหนดมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสุนัขและแมว จึงได้ตราข้อบัญญัติเรื่องนี้ขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อบัญญัติองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

เร่ือง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  พ.ศ.2562 
.................................................................. 

  โดยที่เห็นเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง เรื่องการควบคุม
เลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2562 ขึ้นบังคับใช้ 
  อาศัยอ านาจมาตรา 71  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552 
ประกอบมาตรา 29 และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535  ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าหลวง โดยได้รับความเห็นขอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง และความเห็นชอบของ
นายอ าเภอพิมาย จึงได้ตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังนี้ 
  ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2562” 
  ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าหลวงแล้ว 7 วัน 
  ข้อ 3  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้ว ใน
ข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ 4 ข้อบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับแก่สัตว์ของทางราชการ 
  ข้อ 5 ในข้อบัญญัตินี้ 
  “ สัตว์ ” หมายถึง สุนัขและแมว 
  “ การจดทะเบียน ” หมายถึง การออกใบรับรองรูปพรรณสัณฐานหรือการท าเครื่องหมาย
ระบุตัวของสุนัขหรือแมว หรือวิธีอ่ืนใดที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด 
  “ การข้ึนทะเบียน ” หมายถึง การน าเอกสารเกี่ยวกับสุนัขหรือแมวที่จดทะเบียนไว้แล้ว แจ้ง
ต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐาน และท าบัตรประจ าตัวสุนัขหรือแมวตามแบบท้าย
ข้อบัญญัตินี้ 
  “ เจ้าของสุนัขหรือแมว ”  หมายถึง ผู้ครอบครองสุนัขหรือแมวหรือผู้ให้อาหารสุนัขหรือแมว
เป็นประจ า 
  “ การปล่อยสุนัขหรือแมว ”  หมายถึง การสละการครอบครองหรือปล่อยให้อยู่นอกสถานที่
เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม 
  “ เขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ”  หมายถึง เขตท่ีเจ้าของบ้านหรือเจ้าของสัตว์ที่เจ้าบ้านยินยอม
ให้สัตว์พักอาศัยต้องน าสัตว์ไปขึ้นทะเบียนและปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ 
  “ สถานที่เลี้ยง ” หมายถึง กรง ที่ขัง หรือที่เลี้ยงอ่ืนที่มีการควบคุมของเจ้าของสัตว์ 



  “ที่หรือทางสาธารณ ”  หมายถึง สถานที่หรือทางซึ่งไม่ใช่เป็นของเอกชนและประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรร่วมกันได้ 

  “ สิ่งปฏิกูล ”  หมายถึง  อุจจาระหรือปัสสาวะและสิ่งอ่ืนใดซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งโสโครกมีกลิ่น
เหม็น 
  “ สุนัขควบคุมพิเศษ ”  หมายถึง 
   (1) สุนัขสายพันธุ์ที่ดุร้าย เช่น ลอตไวเลอร์ (Rottweiller)  พิทพลูเทอเรีย (pitbull 
terrier)  บลูเทอเรีย (bullterrier)  สเตฟฟอร์ดเชอร์พลูเทอเรีย (Staffordshire bullterrier) และสายพันธุ์อื่น
ที่องค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนด 
   (2) สุนัขท่ีมีประวัติท าร้ายคนหรือพยายามท าร้ายคนโดยมีหลักฐานการแจ้งความต่อ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
   (3) สุนัขท่ีมีพฤติกรรมไล่ท าร้ายคนหรือสัตว์ โดยปราศจากการยั่วยุ 
  “ ท้องถิ่น ”  หมายถึง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
  “ เจ้าพนักงานท้องถิ่น ”  หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
  “ พนักงานเจ้าหน้าที่ ” หมายถึง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
  “ เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
  ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ
ออกข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

หมวด  1 

บททั่วไป 

  ข้อ 7 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ 
  ข้อ 8  ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะ หรือในที่อ่ืนใดที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนดโดยเด็ดขาด 

 

 

 

 



หมวด  2 

การจดทะเบียนสุนัขและแมว 

  ข้อ 9 ในการจดทะเบียนสัตว์ ให้เจ้าของบ้าน หรือเจ้าของสัตว์ น าสัตว์ที่มีอายุตั้งแต่ 60 วัน
ขึ้นไป ยื่นค าขอใบรับรองการจดทะเบียนและขึ้นทะเบียนสัตว์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าหลวงหรือสถานที่ใดตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

  ข้อ 10 แบบใบรับรองการจดทะเบียนสัตว์ให้เป็นไปตามแบบ คลสม.1 แบบค าขอขึ้น
ทะเบียนสัตว์ให้เป็นไปตามแบบ คลสม.2 
  ข้อ 11  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วให้เจ้าของบ้านหรือ
เจ้าของสัตว์ มีหน้าที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นก าหนด ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เกิดการเปลี่ยนแปลง เพื่อปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่
ต่อไป 
  ข้อ 12  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงถิ่นท่ีอยู่ของสัตว์ ที่พักอาศัยของสัตว์ หรือเจ้าของสัตว์ที่
ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว ให้เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลง พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามแบบ คลสม.3 , คลสม.4 หรือ คลสม.5 แล้วแต่กรณี ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
  ข้อ 13  ในกรณีที่สัตว์ตาย เจ้าของบ้านหรือเจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องแจ้งการตายต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามแบบ คลสม.6 ภายใน 30 วันนับแต่วันที่สัตว์ตาย เพื่อปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
  ข้อ 14  ในกรณีที่สัตว์ตายหรือได้พบสัตว์ที่หายแล้ว เจ้าของบ้านหรือเจ้าของสัตว์มีหน้าที่
ต้องแจ้งการหายหรือพบสัตว์ที่หายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่สัตว์หายหรือพบสัตว์ที่หาย เพื่อปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
  ข้อ 15  เมื่อบัตรประจ าตัวสัตว์สูญหาย (คลสม.1) ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้
เจ้าของสัตว์แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือท าบัตรประจ าตัวสัตว์ใหม่ ตามแบบเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
  ข้อ 16 ในกรณีที่สุนัขที่ไม่ใช่สุนัขควบคุมพิเศษท าร้ายคนหรือพยายามท าร้ายคนให้เจ้าของ
สุนัขแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือเปลี่ยนสาระส าคัญของบัตรประจ าตัวสุนัข 
  ข้อ 17  การแจ้งตามข้อ 11 ข้อ 12 ข้อ 13 ข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ 16 เจ้าของบ้านหรือ
เจ้าของสัตว์อาจแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือโดยวิธีอ่ืนก็ได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนด 
 

 

 



หมวด 3 

การควบคมุการเลี้ยงสุนัขและแมว 

  ข้อ 18 ในการเลี้ยงให้เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อไปนี้ 
   (1) ต้องน าสัตว์ที่มีอายุระหว่าง 2 -4 เดือนไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็น
ครั้งแรกและต้องน าสัตว์ไปฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามที่ก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 

   (2) จัดสถานที่เลี้ยงตามความเหมาะสมของสัตว์โดยมีขนาดเพียงพอแก่การ
ด ารงชีวิตของสัตว์มีแสงสว่างและการระบายอากาศท่ีเพียงพอ มีระบบการระบายน้ าและการก าจัดสิ่งปฏิกูลให้
ถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
   กรณีเป็นสุนัขควบคุมพิเศษจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงท่ีสุนัขไม่สามารถเข้าถึง
บุคคลภายนอกได้ และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 
   (3) ต้องเลี้ยงสัตว์เฉพาะในบ้านตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้และควบคุมสัตว์มิให้ออกจาก
สถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม 
   (4) ควบคุมดูแลสัตว์มิให้ก่อเหตุเดือนร้อนร าคาญแก่ผู้อื่น 
   (5) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็น
ประจ าไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมม จนเกิดกลิ่นเหม็น หรือแหล่งเชื้อโรคที่เป็นอันตราย 
   (6) ต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของสัตว์ให้ด ารงชีวิตอยู่อย่างปกติ หากเจ้าของ
สัตว์ไม่สามารถเลี้ยงดูสัตว์ได้เป็นการชั่วคราว ต้องจัดให้มีผู้ดูแลความเป็นอยู่ของสัตว์ให้เป็นปกติ 
   (7) จัดให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพื่อป้องกันอันตรายจากโรคที่เป็นอันตราย
เฉพาะสัตว์เองหรือโรคที่เป็นอันตรายจากสัตว์สู่คน 
   (8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามค าแนะน าของเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 
  ข้อ 19  ห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ แสดงเครื่องหมายว่าฉีดวัคซีน โดยยังไม่ได้ฉีดวัคซีนตามที่
ก าหนด 
  ข้อ 20 ให้เจ้าของสัตว์ที่มีหน้าที่ต้องก าจัดสิ่งปฏิกูลอันเกิดจากสัตว์ของตนในที่หรือทาง
สาธารณะหรือในสถานที่อ่ืนใดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ข้อ 21 เจ้าของสัตว์ที่ไม่ประสงค์จะเลี้ยงสัตว์อีกต่อไป ต้องมอบสัตว์พร้อมบัตรประจ าตัวสัตว์
ให้กับผู้ประสงค์จะเป็นเจ้าของสัตว์รายใหม่ และผู้เป็นเจ้าของสัตว์รายใหม่ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ภายใน 30 วันนับจากวันรับมอบสัตว์ 
  เจ้าของสัตว์รายใหม่ต้องเป็นบุคคลผู้ที่ยินยอมรับด้วยความเต็มใจและมีความพร้อมต่อการ
เลี้ยง มีจิตใจรักสัตว์  ไม่น าสัตว์ไปทรมานหรือฆ่าหรือกระท าการอ่ืนใดอันมีลักษณะเป็นการทรมานสัตว์ 



  ข้อ 22 เมื่อมีกรณีสงสัยหรือพบว่าสัตว์ที่ตนเลี้ยงไว้มีอาการโรคพิษสุนัขบ้า อาการดุร้าย วิ่ง
เพ่นพ่านกัดสิ่งที่ขวางหน้า หรือเซื่องซึมซุกตัวในที่มืด ปากอ้าลิ้นห้อยแดงคล้ า น้ าลายไหล เดินโซเซตัวแข็งขา
อ่อนเปลี้ยเจ้าของสัตว์ที่หน้าที่ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 24 ชั่วโมง 
  ข้อ 23 เมื่อสัตว์กัดหรือท าร้ายบุคคลใด ให้เจ้าของที่เป็นผู้ครอบครองสัตว์จับสัตว์นั้นกักขังไว้
เพ่ือสังเกตอาการไม่น้อยกว่า 10 วัน และแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือสัตว์แพทย์ของส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอด าเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไป 
  ข้อ 24  เมื่อสัตว์ตายด้วยเหตุตามข้อ 22 หรือสงสัยจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเจ้าของสัตว์ต้อง
ตัดหัวสัตว์นั้นบรรจุใส่ถุงพลาสติกแล้วน าไปแช่น้ าแข็ง หรือปฏิบัติตามค าแนะน าของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
สัตวแพทย์ของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพิมาย แล้วน าส่งให้องค์การบริหารส่วนต าบล หรือส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอพิมาย เพ่ือตรวจหาเชื้อพิษสุนัขบ้าและด าเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไป 
  ข้อ 25  เมื่อสัตว์ตาย เจ้าของสัตว์จะต้องก าจัดซากสัตว์ ให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันมิให้
เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค เพาะพันธุ์แมลงหรือพาหะน าโรค โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุร าคาญและไม่ให้เกิดการปนเปื้อน
ในแหล่งน้ า 
  ข้อ  26  เมื่อสัตว์ที่เลี้ยงไว้ มีการโรคพิษสุนัขบ้า หรือเป็นโรคพิษสุนัขบ้า หรือถูกสุนัขบ้ากัด 
เจ้าของสัตว์มีหน้าที่ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือท าลายหรือกักขังสัตว์นั้น แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 27  เจ้าของสัตว์ หรือบุคคลอ่ืนใดมีหน้าที่ต้องอ านวยความสะดวก หรือไม่กระท าการใด 
อันเป็นการขัดขวางการจับกุมสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของในที่สาธารณะ หรือสอบถามข้อมูลหรือตรวจสัตว์ที่สงสัยว่าจะ
เป็นโรคพิษสุนัขบ้า หรือท าลายสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า 
  ข้อ 28  เมื่อมีประกาศเขตโรคระบาดโรคพิษสุนัขบ้า หรือประกาศเขตโรคระบาดโรคพิษ
สุนัขบ้าชั่วคราว ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ภายใน และเข้า-ออก ในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าหลวง เว้นแต่ ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหรือเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

 

หมวด 4 

การน าสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง 

  ข้อ 29  ผู้ใดน าสัตว์ออกนอกสถานที่เลี้ยง ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  (1) พกบัตรประจ าตัวสัตว์ และแสดงบัตรประจ าตัวสัตว์เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้า
พนักงานสาธารณสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกตรวจ 
  (2) ควบคุมสัตว์ด้วยอุปกรณ์ที่แข็งแรงพอที่จะหยุดยั้งมิให้สัตว์ท าร้ายผู้อื่น หรือท าความ
เสียหายแก่สิ่งของสาธารณะ หรือของผู้อื่นได้อย่างทันท่วงที 



  (3) กรณีที่เป็นสุนัขควบคุมพิเศษ ต้องสวมใส่อุปกรณ์ครอบปาก และสายลากจูงท่ีแข็งแรง 
และจับสายลากจูงสุนัขห่างจากตัวสุนัขไม่เกิน 50 เซนติเมตร 
  ข้อ 30  ห้ามบุคคลอายุต่ ากว่า 15 ปี หรือเกินกว่า 70 ปี น าสุนัขควบคุมพิเศษออกนอก
สถานที่เลี้ยง 

 

 

 

หมวด  5 

อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

และเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 

  ข้อ 31  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขมีอ านาจดังต่อไปนี้ 

(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือ  
หรือให้ส่งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(2) เข้าไปในสถานที่ใดๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการ 
เพ่ือตรวจสอบ หรือควบคุมเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือ 
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น 

(3) แนะน าให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสัตว์ปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขหรือข้อบัญญัตินี้ 
(4) แต่งตั้งข้าราชการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 44 แห่ง 

 พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ในเรื่องใดหรือ
ทุกเรื่องก็ได้ 
  ข้อ 32  กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่พบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะ ในเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อย
สัตว์ โดยปรากฏเจ้าของและปราศจากการควบคุม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถจับและควบคุมสัตว์ไว้ เพื่อ
ด าเนินการตามข้อบัญญัตินี้และกฎหมายต่อไป 
  ในกรณีที่เจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืนภายในก าหนด เจ้าของสัตว์เป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับ 
การเลี้ยงดูสัตว์ ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ตามจ านวนที่จ่ายจริงด้วย 
  ในกรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันตราย อันอาจเป็น
อันตรายต่อประชาชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจท าลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้ 



หมวด 6 

บทก าหนดโทษ 
  ข้อ 33  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้าม หรือข้อควรปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
หนึ่งพันบาท 
 
  ประกาศ  ณ   วันที่         เดอืน                     พ.ศ.2562 
 
 
 
                                                                                     (นายจ่ง  สัตยารฐั) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
 
 
 
 
 
เห็นชอบ 
 
 
ลงชื่อ 
         (นายเลิศพันธุ์  สินบรรเลงเสนาะ) 
                  นายอ าเภอพิมาย 
 
 

 

 

 

 

 

 


