
 หนา   ๑๒๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหาดยาย 

เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหาดยาย  วาดวยการควบคุม 

การเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

องคการบริหารสวนตําบลหาดยายโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดยาย 

และนายอําเภอหลังสวน  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหาดยาย  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงสัตวหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลหาดยายตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวและซึ่งขัด 

หรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การมีสัตวไวในครอบครอง  และดูแลเอาใจใส

บํารุงรักษาตลอดจนใหอาหารเปนอาจิณ 

  “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การสละการครอบครองสัตว  หรือปลอยใหอยูนอก

สถานท่ีเล้ียงสัตว  โดยปราศจากการควบคุม 

  “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึง  ผูครอบครองเล้ียงสัตวดวย 

  “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือสถานที่ 

ในลักษณะอื่นท่ีใชในการควบคุมสัตวเล้ียง 
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  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน   

และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดยาย   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหาดยายเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๖ ใหการประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตวเปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขต

องคการบริหารสวนตําบลหาดยาย   
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ขอ ๗ หามบุคคลใดประกอบกิจการหรือการคาซึ่งกําหนดใหควบคุม  ดังระบุไวในขอ  ๖   

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหาดยาย  เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๘ ผูใดประกอบการคาประเภทหนึ่งประเภทใด  ซึ่งกําหนดควบคุมตามขอ  ๖  ในเขต

องคการบริหารส วนตํ าบลหาดยาย  โดยมิ ได รั บอนุญาตตองระวาง โทษตามมาตรา   ๗๑   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

วาดวยการนั้นและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

หมวด  ๒ 

สถานท่ีตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่ราชการอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 

และกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวของ  แตทั้ งนี้   ตองไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร  เวนแตจะไดรับอนุญาต 

จากประชาชนในชุมชนหรือและผูดูแลรับผิดชอบสถานที่นั้น ๆ  แต  ทั้งนี้  ตองไมนอยกวา  ๕๐  เมตร   

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองเปนอาคารท่ีมีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการ 

ที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมายแสดง

ชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
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  (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพ 

ที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการท่ีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือ 

ส่ิงอ่ืนใดอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับคุณสมบัตขิองวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและ

ประเภทมูลฝอย  รวมท้ังมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้น

อยูเสมอ 

  (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่ เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติ 

วาดวยสถานจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัย 

เปนสัดสวน  และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

หมวด  ๓ 

การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๘ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 
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  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนด

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานท่ีที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย

หรือส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

ขอ ๑๙ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือ 

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือ 

วัตถุอันตราย  จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมใิหเกดิผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต 

ขอ ๒๐ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามผูใดดําเนินกิจการ

ตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีแหงเดียว 

ขอ ๒๑ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะท่ีเปน

การคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ 



 หนา   ๑๓๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรขาราชการ  หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ  

หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล  กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขอ 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  (ถามี) 

  (๔)  เอกสารอื่นใดที่องคการบริหารสวนตําบลหาดยายประกาศกําหนด  หรือเห็นวา

เกี่ยวของและจําเปนกับการประกอบกิจการ 

ขอ ๒๒ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองประกอบกิจการภายในอาคาร  สถานที่  หรือพ้ืนท่ีที่ไดรับอนุญาตเทานั้น  

ทั้งนี้  หากจะมีการแกไขเปล่ียนแปลง  ตอเติม  หรือเพ่ิมเติมอาคาร  สถานที่  หรือพ้ืนที่  ตองไดรับ

อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นทุกครั้ง   

  (๒)  ตองรักษาอาคาร  สถานที่เล้ียงสัตวใหเปนตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๐  ถึงขอ  ๑๖  

อยางเครงครัด  ท้ังนี้  หากมีความชํารุดบกพรองเกิดขึ้น  ใหรีบดําเนินการแกไขใหกลับสูสภาพปกติโดยทันที   

  (๓)  ตองดูแลรักษาเครื่องมือ  เครื่องใช  วัสดุอุปกรณ  ท่ีใชในการประกอบกิจการ 

ใหอยูในสภาพและมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานตามกฎหมาย 

  (๔)  ตองดูแลรักษาอาคาร  สถานท่ี  หรือพ้ืนท่ีมิใหเปนแหลงเพาะพันธแมลงวัน  ยุง  

สัตวนําโรคใด ๆ  หรือเชื้อโรคใด ๆ  ท้ังนี้  หากพบหรือสงสัยวาจะมีปญหาดังกลาวเกิดขึ้น  ตองรีบแจง 

ใหทางเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  โดยทันที   

  (๕)  ตองควบคุม  ดูแลและปองกันมิใหเกิดมลพิษใด ๆ  ตามท่ีบัญญัติไวในของบัญญัตินี้  

ทั้งนี้  หากพบหรือสงสัยวาจะมีปญหาดังกลาวเกิดขึ้น  ใหรีบดําเนินการแกไข  และใหรีบแจงใหทาง 

เจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  โดยทันที 

  (๖)  ตองควบคุมดูแลการเล้ียงสัตว  มิใหกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญใด ๆ   

แกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง  หรือผูซึ่งตองประสบเหตุนั้น   

  (๗)  ตองยินยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือ 

ผูที่มอบหมายเขาไปในอาคาร  สถานที่  หรือพ้ืนท่ีประกอบกิจการเพ่ือตรวจสอบ  หรือดําเนินการใด ๆ  

ตามขอบัญญัตินี้ไดทุกเวลา  เมื่อทางเจาพนักงานแจงความประสงคใหทราบแลว  แตกรณีฉุกเฉิน  เรงดวน  

หรือจําเปนอยางย่ิง  เจาพนักงานสามารถเขาไปโดยไมตองแจงใหทราบ   



 หนา   ๑๓๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๓ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน  นับแตวันท่ีไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๔ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๕  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลหาดยายเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอใหประกอบ

กิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๒๑  และขอ  ๒๒  ดวย 

ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 



 หนา   ๑๓๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  นี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตนี้   



 หนา   ๑๓๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้น  กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน 

หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือ 

สํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแต 

เวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๑ ผูถูก ส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการ 

ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอ  ๗  หรือขอ  ๒๐  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับ 

ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  ตามมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๓ ผูไดรับอนุญาตผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวในใบอนุญาต

ตามขอ  ๒๐  วรรคสอง  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท  ตามมาตรา  ๗๖  แหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๔ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขทั่วไป  ที่กําหนดใหผูดําเนินกิจการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใชดําเนินการ  และมาตรการปองกันอันตราย

ตอสุขภาพตาง ๆ  ตามขอบัญญัตินี้  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  ตามมาตรา  ๗๓   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๕ ผูไดรับอนุญาตผูใดดําเนินกิจการในระหวางที่ถูกส่ังพักใชใบอนุญาต  ตองระวางโทษ

ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  และปรับอีกวันละไมเกินหาพันบาท  ตลอดระยะเวลาท่ียังฝาฝน  ตามมาตรา  ๘๔  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๖ เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยู ท่ี เหมาะสมกับการดํารงชีพ 

ของประชาชนในทองถิ่น  หรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว  ใหพ้ืนท่ีในเขตอํานาจของ

องคการบริหารสวนตําบลหาดยาย  เปนเขตควบคุมการเล้ียงสัตวหรือการปลอยสัตว  ดังนี้   



 หนา   ๑๓๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑) ใหพ้ืนที่ตอไปนี้  เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวโดยเด็ดขาด 

   (๑.๑)  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  

โรงพยาบาล  สถานพยาบาล  และทางสาธารณะ  เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวทุกประเภทโดยเด็ดขาด 

   (๑.๒)  สถานที่ราชการอื่นนอกจากที่กําหนดไว  เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตว

ทุกประเภทโดยเด็ดขาด  เวนแต  จะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากหนวยงานผูดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่   

และจากเจาพนักงานทองถิ่น  และตามหลักเกณฑที่หนวยงานผูดูแลรับผิดชอบพ้ืนท่ีและเจาพนักงานทองถิ่น 

จะไดกําหนดไวในหนังสืออนุญาต   

  (๒) ใหพ้ืนที่ตอไปนี้  เปนเขตท่ีการเล้ียงหรือปลอยสัตวได  ตองอยูภายใตมาตรการ

อยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

   (๒.๑)  ที่สาธารณะที่ระบุไวเปนทุงเล้ียงสัตว  เปนเขตที่สามารถเล้ียงหรือ 

ปลอยสัตวทุกประเภท  แตทั้งนี้  ตองปฏิบัติตามระเบียบหรือหลักเกณฑที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

   (๒.๒)  ที่สาธารณะที่เปนที่ดินรกรางวางเปลา  หรือที่สาธารณะประเภทอื่นใด  

เปนเขตที่สามารถเล้ียงหรือปลอยสัตวทุกประเภท  แตท้ังนี้  ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น   

และตามหลักเกณฑที่เจาพนักงานจะไดกําหนดไวในหนังสืออนุญาต 

ขอ ๓๗ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในที่หรือทางสาธารณะ  อันเปนการฝาฝน   

ขอ  ๓๓  โดยไมปรากฏเจาของ  ให เจาพนักงานทองถิ่นมี อํานาจกักสัตวดังกลาวไว เปนเวลา 

อยางนอยสามสิบวัน  และเมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลว  ยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของสัตว 

เ พ่ือรับสัตวคืน  ให สัตวนั้น  ตกเปนกรรมสิทธิ์ขององคการบริหารสวนตําบลหาดยาย  แตถา 

การกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น  หรือบุคคลใด  หรือตองเสียคาใชจาย 

เกินสมควร  หรืออาจทําให เกิดความเสียหายใด ๆ  ขึ้น  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขาย   

หรือขายทอดตลาด  หรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรแกกรณี  กอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได  สวนเงินที่ได

จากการขาย  หรือขายทอดตลาด  เมื่อหักคาใชจายใด ๆ  อันเกี่ยวของกับสัตวนั้นแลว  ใหเก็บรักษาไว 

แทนสัตว   



 หนา   ๑๓๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   มนีาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่เจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นคืนสัตวหรือเงินแลวแตกรณี 

ตามวรรคหนึ่ง  ใหแกเจาของสัตว  ตอเมื่อเจาของสัตวไดเสียคาใชจายใด ๆ  อันเกี่ยวของกับสัตวนั้น   

และคาปรับตามขอบัญญัตินี้  (ถามี)  ใหแกองคการบริหารสวนตําบลหาดยายครบถวนแลว   

ขอ ๓๘ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอ  ๓๖  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ธเรวัชร  อบแพทย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหาดยาย 
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