-1บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562
หลักการ
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
เหตุผล
เพื่อประโยชน์ ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับ การดารงชีพของประชาชนใน
ท้ อ งถิ่ น หรื อ เพื่ อ ป้ อ งกั น อั น ตรายจากเชื้ อ โรคที่ เ กิ ด จากสั ต ว์ ในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแม่ ใ ส ซึ่ ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ให้กระทาได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้

-2ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
พ.ศ. ๒๕62
**************************
โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖
ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และ
มาตรา 43 ของรั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ ง
กฎหมาย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแม่ ใ สโดยความเห็ น ชอบของสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแม่ ใ สและ
นายอาเภอเมืองพะเยา จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕62”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์
“การปล่ อยสั ต ว์ หมายความว่า การเลี้ ย งสั ต ว์ใ นลั กษณะที่มี การปล่ อยให้ อยู่ นอกสถานที่
เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว์
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอื่น
ที่ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง
“เจ้าของสัตว์” หมายความรวมถึง ผู้ครอบครองสัตว์ด้วย
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่ซึ่งมิใช่ของเอกชนและประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ ในการรั กษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชนใน
ท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิ ดจากสัตว์ในพื้นที่ จึงให้เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ดังต่อไปนี้
(๑) สุนัข
(๒) แมว
(๓) โค
(๔) กระบือ
(๕) สุกร
(๖) เป็ด

-3(๗) นก
(๘) ไก่
(๙) สัตว์อื่นๆ
(๑๐) สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกาหนดประเภทและชนิดสัตว์ที่ต้องควบคุมการเลี้ยงเพิ่มเติม ทั้งนี้ โดยอาจ
ควบคุมการเลี้ยงสัตว์เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่งหรือเต็มพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
ข้อ ๖ ห้ามทาการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตามข้อ 5 ในที่หรือทางสาธารณะในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ใสโดยเด็ดขาด
ความในวรรคหนึ่ง ไม่ให้ใช้บังคับแก่การเลี้ยงสัตว์ ดังต่อไปนี้
(1) เพื่อการรักษาโรคเจ็บป่วยหรือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของสัตว์
(๒) เพื่อกิจกรรมใดๆ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส ประกาศกาหนดพื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดให้เลี้ยง
โดยมีกาหนดระยะเวลาที่แน่นอนเป็นการเฉพาะ
(๓) เพื่อการย้ายถิ่นที่อยู่ของเจ้าของสัตว์
ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่การปล่อยสัตว์ เพื่อการกุศลหรือจารีตประเพณีโดยได้รับอนุญาตจาก
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสหรือเพื่อในพระราชพิธีหรือพิธีกรรมทางศาสนาตามประกาศของทางราชการ
ข้ อ ๗ เพื่ อ ประโยชน์ ก ารควบคุ ม การเลี้ ย งหรื อ ปล่ อ ยสั ต ว์ ใ นเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแม่ ใ ส
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกประกาศกาหนดเขตพื้นที่เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ที่ต้องควบคุมตามข้อ ๕
โดยให้มีมาตรการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดจานวน ประเภทและชนิดของสัตว์ที่เลี้ยง
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทาทะเบียนตามประเภทและชนิดของสัตว์
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการปล่อยสัตว์ตามข้อ 6
ข้อ ๘ นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่มั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมแก่ประเภทและชนิดของสัตว์
โดยมีขนาดเพียงพอแก่การดารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้า
และกาจัดสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ
(๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจา
ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสม หมักหมม จนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
(๓) เมื่อสัตว์ตายลงเจ้าของสัตว์จะต้องกาจัดซากสัตว์และมูลสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกัน
มิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์นาโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุราคาญจากกลิ่น ควัน และไม่เป็นเหตุให้
เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้า
(๔) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสัตว์ เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์
(๕) ให้เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ของตน ไม่ปล่อยให้สัตว์อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ โดยปราศจาก
การควบคุ ม กรณี เ ป็ น สั ต ว์ ดุ ร้ า ยจะต้ อ งเลี้ ย งในสถานที่ ห รื อ กรงที่ บุ ค คลภายนอกเข้ า ไปไม่ ถึ ง ตั ว สั ต ว์
และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน
(๖) ไม่เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
(๗) ควบคุมดูแลสัตว์ของตนมิให้ก่ออันตรายหรือเหตุราคาญต่อผู้อื่น
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวมทั้งข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส

-4ข้อ 9 กรณีการเลี้ยงสัตว์ซึ่งดาเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์เป็นจานวนมาก
เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ 8 อย่างเคร่งครัด เพื่อการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของ
สถานที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค หรือเหตุราคาญอันเกิดจากการ
เลี้ยงสัตว์ ดังนี้
(๑)
การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์ต้องทารางระบายน้ารับน้าโสโครก
ไปให้พ้นจากที่นั้นโดยสะดวกและเหมาะสม
(๒) การระบายน้าเสียต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้แหล่งน้าสาธารณะ
(๓) ต้องจั ดให้ มีร ะบบกักเก็บหรือบาบัดน้าเสียให้เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องไม่ทาให้ เกิดกลิ่ นเหม็น
จนสร้างความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง
(๔) ต้องทาความสะอาดกวาดล้างสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ
(๕) ต้ อ งรั ก ษาสถานที่ อ ย่ า ให้ เ ป็ น ที่ เพาะพั น ธุ์ แ มลงวั น แมลงสาบ ยุ ง หรื อ สั ต ว์ น าโรคอื่ น ๆ
และต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ
(๖) ต้องมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะจานวนเพียงพอ
ข้อ 10 หลังจากที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสัตว์ตามข้อ ๕ ต้องได้รับความยินยอม
จากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การอนุญาตตามวรรคหนึ่งนั้นต้องปรากฏข้อเท็จจริ งว่าสถานที่เลี้ยงสัตว์นั้นเป็นบริเวณที่โปร่ง อากาศ
ถ่ายเทสะดวกมีต้นไม้ให้ร่มเงาพอสมควร ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบันการศึกษา
โรงพยาบาล หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลต่อสุขภาพ และไม่ก่อเหตุ ราคาญต่อชุมชนโดยต้องมี
ระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวและแหล่งน้าสาธารณะในระยะ ดังต่อไปนี้
(๑) สาหรับสถานประกอบการเลี้ยงสัตว์น้อยกว่า ๕๐ ตัว ต้องมีระยะห่างในระยะ ที่ไม่ก่อให้เกิด
ความราคาญต่อชุมชนใกล้เคียง
(2) สาหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ ๕๐ - ๕๐๐ ตัวต้องมีระยะห่าง ไม่น้อยกว่า
๕๐๐ เมตร
(3) สาหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์กว่า ๕๐๐ - ๑,๐๐๐ ตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า
๑ กิโลเมตร
(4) สาหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์กว่า ๑,๐๐๐ ตัวขึ้นไป ต้องมีระยะห่าง ไม่น้อยกว่า
๒ กิโลเมตร
ผู้ขออนุญาตดังกล่าวให้ยื่นคาร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่กาหนด พร้อม
ด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้อย่างละ ๑ ชุด
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๓) หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน
(๔) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรเรียกเพิ่มเติม เพื่อประกอบ
การพิจารณา
ข้อ 11 ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสัตว์เลี้ยงนั้นเป็นโรคอันอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพของบุคคลทั่วไปให้
เจ้าของสัตว์ แยก กักกันสัตว์นั้นไว้ต่างหาก และแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขทราบ
รวมถึงต้องแจ้งให้สัตวแพทย์ของหน่วยงานราชการทราบ และต้องปฏิบัติตามคาแนะนาโดยเคร่งครัด

-5ข้อ 12 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกาหนดการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ หรือห้ามเลี้ยง หรือปล่อยสัตว์
เฉพาะเขตควบคุมการปล่อยสัตว์ เฉพาะในเขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง หรือเต็มพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
ยกเว้นการปล่อยสัตว์เพื่อการกุศลตามประเพณี
ข้อ 1๓ หากเจ้าของสัตว์ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวงหรือ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือคาสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอานาจสั่งให้เจ้าของสัตว์แก้ไข
หรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าเจ้าของสัตว์ไม่แก้ไขหรือถ้าการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์นั้นจะก่อให้เกิดหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยว่าจะเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้ผู้นั้นหยุดเลี้ยง
สัตว์ทันทีเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าปราศจากอันตรายแล้วก็ได้ คาสั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้กาหนดระยะเวลาที่จะต้องปฏิบัติตามคาสั่งไว้ตามสมควร
ข้อ ๑๔ กรณีการเลี้ยงสัตว์ในสถานที่ของเอกชนหรือทางสาธารณะ ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน ราคาญต่อ
ผู้อื่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของสัตว์หรือผู้ครอบครองสถานที่เลี้ยงสัตว์ ระงับ
เหตุราคาญภายในเวลาอันควร และถ้าเห็น สมควรจะให้กระทาโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุราคาญนั้น หรือสมควร
กาหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุราคาญเกิดขึ้นอีกในอนาคตให้ระบุไว้ในคาสั่งนั้น
ข้อ ๑๕ เพื่อปฏิบั ติการให้ เป็ น ไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อบัญญัตินี้
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคาหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทาคาชี้แจงเป็นหนังสือ หรือให้ส่ง
เอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบ หรือเพื่อประกอบการพิจารณา
(๒) เข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใดๆในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทาการ
เพื่อตรวจสอบ หรือควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ในการนี้ ใ ห้ มี อ านาจสอบถามข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ เรี ย กหนั ง สื อ หรื อ หลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากเจ้ า ของเจ้ า ของ
หรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น
(๓) แนะนาให้เจ้าของสัตว์ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติหรือตามพระราชบัญญัติ และผู้ได้รับ
ใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือ
ตามข้อบัญญัตินี้
(4) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพประชาชน เพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินคดีหรือเพื่อนาไปทาลายในกรณีจาเป็น
(๕) เก็บหรือนาสินค้าหรือสิ่งของใด ๆ ที่สงสัยว่าไม่ถูกสุขลักษณะ หรืออาจก่อให้เกิดเหตุราคาญจาก
อาคารหรื อ สถานที่ ใ ด ๆ เป็ น ปริ ม าณพอสมควรเพื่ อ เป็ น ตั ว อย่ า งในการตรวจสอบได้ โ ดยไม่ ต้ อ งใช้ ร าคา
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งในเขต
อานาจขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือทุกเรื่องก็ได้
ข้ อ 1๖ ในกรณี ที่ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น พบสั ต ว์ ใ นที่ ห รื อ ทางสาธารณะอั น เป็ น การฝ่ า ฝื น ข้ อ ๖
โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกักสัตว์ดังกล่าวเป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้นกาหนด
แล้วยังไม่มีผู้ใดแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืน ให้สัตว์นั้นตกเป็นขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่น หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดนั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึงกาหนดดังกล่าวก็ได้ เงินที่ได้จ ากการขายหรือ
ขายทอดตลาดเมื่อได้หักค่าใช้จ่ายในการขายทอดตลาดและค่าเลี้ยงดูสัตว์แล้ว ให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใส
เก็บรักษาไว้แทนสัตว์

-6ในกรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่งและเจ้าของสัตว์มาของรับสัตว์คืน ภายใน
กาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง เจ้ าของสั ต ว์ต้องเป็น ผู้ เสี ยค่าใช้จ่ายส าหรับการเลี้ ยงดูสั ตว์ใ ห้ แก่องค์ก ารบริห าร
ส่วนตาบลแม่ใสตามจานวนที่ได้จ่ายจริงด้วย
ในกรณีที่ปรากฏว่าสั ตว์ที่เจ้าพนั กงานท้องถิ่นพบนั้นเป็นโรคติดต่ออันอาจเป็นอันตรายต่อประชาชน
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจทาลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้
ข้อ ๑๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจปรับได้ ตามอัตราที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ ต้องไม่เกินค่าปรับตามที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕
กาหนดไว้
ข้อ 1๘ ให้องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ใสมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอานาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
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