(ร่าง)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ...............

ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ..............
*****************************
หลักการ
ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
เหตุผล
เนื่องจากข้อบัญญัติองค์การบริห ารส่ว นตาบลคลองเมื อง เรื่อง การควบคุมการเลี้ ยงหรื อ
ปล่อยสัตว์ พ.ศ.2547 ที่บังคับใช้อยู่ไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน สมควรแก้ไขการคุมควบการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทให้เหมาะสมกับสภาพการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในชุมชนจะสามารถ
ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ปั ญ หาเหตุ เดื อ ดร้ อ นร าคาญจากสั ต ว์ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการรัก ษาสภาวะความเป็ นอยู่ที่
เหมาะสมกับการดารงชีพของประชาชน และสามารถป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ สมควรกาหนด
เขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ จึงตราข้อบัญญัตินี้
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ...............
----------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมืองโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
คลองเมือง และนายอาเภอจักราช จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ……”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ ใช้บังคับในเขตองค์การบริห ารตาบลคลองเมือง ตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2547
ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์
“การปล่อยสัตว์ ” หมายความว่า การเลี้ยงสั ตว์ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอกสถานที่
เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว์
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอื่นที่
ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง
“เจ้าของสัตว์” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเป็นเจ้าของสัตว์นั้นรวมถึงผู้ครอบครองสัตว์นั้นด้วย
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ 5 เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการรั ก ษาสภาวะความเป็ น อยู่ ที่ เ หมาะสมกั บ การด ารงชี พ ของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้พื้นที่ในเขตอานาจของราชการ
ส่วนท้องถิน่ ดังต่อไปนี้เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์
(๑) ให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด ดังนี้
๑.๑) สถานที่ราชการในการดูแลขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง เช่น ที่ทาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยช้าง ม้า โค กระบือ สุกร
แพะ แกะ สุนัข แมว หรือสัตว์อื่น ๆ อย่างเด็ดขาด
๑.๒) สถานที่ราชการหรือหน่วยงานราชการในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
เช่น โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เป็นต้น เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยช้าง ม้า โค กระบือ สุกร
แพะ แกะ สุนัข แมว หรือสัตว์อื่น ๆ อย่างเด็ดขาด
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ห้ามเลี้ยงหรือปล่อยช้าง ม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ สุนัข แมว หรือสัตว์อื่น ๆ อย่างเด็ดขาด
(๒) นอกจากการเลี้ยงสัตว์ตามปกติวิสัยแล้ว เจ้าของสัตว์จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
2.๑) จั ด ให้ มี ส ถานที่ เ ลี้ ย งสั ตว์ ที่ มั่ นคงแข็ ง แรงตามความเหมาะสมแก่ ป ระเภท และ
ชนิดของสัตว์ มีขนาดเพียงพอแก่การดารงชีวิตของสัตว์ มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบ
การระบายน้าและบาบัดของเสียที่เกิดขึ้นอย่างถูกสุขลักษณะ
2.๒) รักษาสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจา
ไม่ปล่อยให้เป็นที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
2.๓) เมื่อสั ตว์ตายลงเจ้าของสัตว์จะต้องกาจัดซากสัตว์และมูล สัตว์ให้ ถูกสุขลั กษณะ
เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์นาโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไม่ก่อเหตุราคาญจากกลิ่น ควัน และไม่
เป็นเหตุให้เกิดการปนเปื้อนของแหล่งน้า
2.๔) จั ดให้ มี การสร้ างเสริ มภู มิ คุ้ มกั นโรคในสั ตว์ เพื่ อป้ องกั นอั นตรายจากเชื้ อ โรคที่
เกิดจากสัตว์
2.๕) ให้ เ ลี้ ย งสั ต ว์ ภ ายในสถานที่ ข องตน ไม่ ป ล่ อ ยให้ สั ต ว์ อ ยู่ น อกสถานที่ เ ลี้ ย งสั ต ว์
โดยปราศจากการควบคุม กรณีเป็นสัตว์ดุร้ายจะต้องเลี้ยงในสถานที่หรือกรงที่บุคคลภายนอกเข้าไปไม่ถึ ง
ตัวสัตว์ และมีป้ายเตือนให้ระมัดระวังโดยสังเกตได้อย่างชัดเจน
2.๖) ไม่นาสัตว์เลี้ยงออกมานอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ของตน เว้นแต่เฉพาะเพื่อการเคลื่อนย้าย
สัตว์ และได้ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
2.7) ไม่เลี้ยงสัตว์ภายในสถานที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
2.8) ควบคุมดูแลสั ตว์ของตนมิให้ ก่ออัน ตรายหรื อเหตุราคาญแก่ผู้ อื่น ไม่ก่อให้ เ กิ ด
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
2.9) ปฏิบัติการอื่นใดตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และคาสั่งขององค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง
ข้อ 6 กรณีการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งดาเนินกิจการในลักษณะของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ หรือเลี้ยงสัตว์เป็น
จานวนมาก เจ้าของสัตว์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ 5 อย่างเคร่งครัด เพื่อ การดูแลสภาพ
หรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ และต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรค หรือ
เหตุราคาญอันเกิดจากการเลี้ยงสัตว์ ดังนี้
(1) การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่เลี้ยงสัตว์ ต้องทารางระบายน้ารับน้าโสโครกไป
ให้พ้นจากที่นั้น โดยสะดวกและเหมาะสม
(2) การระบายน้าเสียต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้าแหล่งสาธารณะ
(3) ต้องจัดให้มีระบบกักเก็บหรือบาบัดน้าเสีย ให้เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องไม่ทาให้เกิดกลิ่นเหม็น
จนสร้างความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
(4) ต้องทาความสะอาด กวาดล้างสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอ
(5) ต้องรักษาสถานที่ อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวัน แมลงสาบ ยุง หรือสัตว์นาโรคอื่น ๆ
และต้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ในการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ
(6) ต้องมีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะจานวนเพียงพอ
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ความยินยอมจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ งนั้น ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า สถานที่เลี้ยงสัตว์นั้นเป็นบริเวณที่
โปร่งอากาศถ่ายเทสะดวก มีต้นไม้ให้ร่มเงาพอสมควร ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและไม่ก่อ
เหตุราคาญต่อชุมชน โดยต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าว และแหล่งน้าสาธารณะในระยะดังต่อไปนี้
(๑) สาหรับการเลี้ยงสัตว์น้อยกว่าห้าสิบตัว ต้องมีระยะห่างในระยะที่ไม่ก่อให้เกิดความราคาญ
ต่อชุมชนใกล้เคียง
(๒) สาหรับการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ห้าสิบตัวถึงห้าร้อยตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่าห้าร้อยเมตร
(๓) สาหรับการเลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่ ห้าร้อยหนึ่งตัวถึงหนึ่งพันตัว ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่าหนึ่ง
กิโลเมตร
(๔) สาหรับการเลี้ยงสัตว์มากกว่าหนึ่งพันตัวขึน้ ไป ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่าสองกิโลเมตร
(5) กาหนดให้เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น ห้ามปล่อยสัตว์หรือเลี้ยงสัตว์บนถนนสาธารณะ
และถนนในหมู่บ้าน
ผู้ขออนุญาตดังกล่าวให้ยื่นคาร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบและเงื่อนไขที่กาหนดพร้อม
ด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ อย่างละ ๑ ชุด
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน
(3) หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน
(4) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติมเพื่อประกอบการ
พิจารณา
ข้อ 8 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้
โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจกักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้น
กาหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลั กฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืนให้สั ตว์นั้นตกเป็นของราชการส่ ว น
ท้องถิ่น แต่ถ้าการกักสัตว์ไว้อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่สัตว์นั้นหรือสัตว์อื่นหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายเกินสมควร
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์นั้นตามควรแก่กรณีก่อนถึ งกาหนดเวลาดังกล่าวก็ได้
เงิน ที่ได้จ ากการขายหรื อขายทอดตลาดเมื่ อ ได้หั ก ค่า ใช้จ่ ายในการขายทอดตลาดและค่า เลี้ ย งดูสั ต ว์ แ ล้ ว
ให้เก็บรักษาไว้แทนสัตว์
กรณีที่มิได้มีการขายหรือขายทอดตลาดสัตว์ตามวรรคหนึ่ง และเจ้าของสัตว์มาขอรับสัตว์คืน
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจ้าของสัตว์ต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสาหรับการเลี้ยงดูสัตว์ให้แก่ราชการส่วน
ท้องถิ่นตามจานวนที่ได้จ่ายจริงด้วย
กรณีที่ปรากฏว่าสัตว์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบนั้น เจ็บป่วยหรือตายหรือเป็นโรคติดต่ออันอาจ
เป็นอันตรายต่อประชาชนให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจทาลาย หรือจัดการตามที่เห็นสมควรได้
ข้อ 9 ผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่
กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-6ข้อ 10 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมืองเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่…………………………………………

(ลงชื่อ)............................................................
(…………….............…………………….......)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองเมือง

เห็นชอบ
(ลงชื่อ)................................................................
(……………………………………………..........)
นายอาเภอจักราช

