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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ขวาง 
เร่ือง   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทการเลี้ยงสุกร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ขวาง  ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพประเภทการเลี้ยงสุกร  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  
มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหาร 
ส่วนตําบลไผ่ขวางโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ขวางและนายอําเภอเมืองพิจิตร  
จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ขวาง  เร่ือง  กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพประเภทการเลี้ยงสุกร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ขวางตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา   

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
  “ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกร 
  “การเลี้ยงสุกร”  หมายความว่า  การมีสุกรไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่บํารุงรักษา

ตลอดจนการให้อาหารอยู่เป็นประจําสมํ่าเสมอ 
  “เจ้าของสัตว์”  หมายความว่า  บุคคลผู้เป็นเจ้าของสัตว์รวมถึงผู้ซึ่งครอบครองสัตว์นั้นด้วย 
  “สถานที่เลี้ยงสัตว์”  หมายความว่า  คอก  กรง  ที่ขัง  หรือสถานที่ในลักษณะอื่นที่ใช้

ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง 
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  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความว่า  สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชน 
และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรร่วมกันได้ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 
ของสถานประกอบการกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ขวาง   
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานส่วนตําบลไผ่ขวางที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ

ตามข้อบัญญัตินี้   
ข้อ ๕ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  
ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานให้ราชการส่วนท้องถิ่นสามารถกําหนด 
ในข้อกําหนดของท้องถ่ินโดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย  ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุรําคาญด้วย   
โดยควรมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวข้างต้นดังต่อไปนี้ 

  (๑) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรน้อยกว่า  ๕๐  ตัว  ควรมีระยะห่างในระยะ
ที่ไม่ก่อให้เกิดความรําคาญต่อชุมชนใกล้เคียง       
  (๒) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสุกร  ตั้งแต่  ๕๐  แต่ไม่เกิน  ๕๐๐  ตัว   
ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า  ๕๐๐  เมตร         
  (๓) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรเกินกว่า  ๕๐๐  ตัว  ขึ้นไป  ควรมีระยะห่าง  
ไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐  เมตร 

ข้อ ๖ สถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรควรตั้งอยู่บริเวณที่ไม่มีน้ําท่วมขัง 
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ข้อ ๗ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ต้องเป็นอาคารเอกเทศ  ม่ันคงแข็งแรงมีลักษณะเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์ 
ไม่มีการพักอาศัยหรือประกอบกิจการอื่นใด 

ข้อ ๘ พื้นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ทําด้วยวัสดุแข็งแรง  พื้นผิวเรียบทําความสะอาดง่ายมีความลาดเอียง
ที่เหมาะสมให้น้ําหรือสิ่งปฏิกูลไหลลงทางระบายได้โดยสะดวก 

ข้อ ๙ หลังคาทําด้วยวัสดุแข็งแรง  มีความสูงจากพื้นที่เหมาะสมและมีช่องทางให้แสงสว่าง
หรือแสงแดดส่องภายในอาคารอย่างทั่วถึง 

ข้อ ๑๐ โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ต้องมีที่ขังและที่ปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ  คอกสัตว์ก้ันเป็น
สัดส่วนเหมาะสมกับจํานวนสัตว์ไม่ให้สัตว์อยู่อย่างแออัด 

ข้อ ๑๑ จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ  และมีการระบายอากาศดี 
ข้อ ๑๒ ถนนภายในสถานประกอบกิจการต้องใช้วัสดุคงทนมีความกว้างเหมาะสมสะดวก 

ในการขนส่งลําเลียงอุปกรณ์  อาหารสัตว์  รวมทั้งผลผลิตเข้าและออกภายในสถานประกอบกิจการ 
ข้อ ๑๓ สถานที่เก็บอาหารและโรงผสมอาหารควรจัดเป็นสัดส่วนและถูกหลักสุขาภิบาล 
ข้อ ๑๔ อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

คุณภาพอาหารสัตว์ 
ข้อ ๑๕ ควรมีสถานที่เก็บอาหารแยกเป็นสัดส่วนจัดให้เป็นระเบียบและมีการดูแลรักษา 

ความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ 
ข้อ ๑๖ ต้องมีที่เก็บรักษาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  อุปกรณ์ในการทํางานเป็นสัดส่วนเหมาะสม

และเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ข้อ ๑๗ เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  และอุปกรณ์  รวมถึงสวิตซ์และสายไฟต่าง ๆ  ต้องได้รับ 

การบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี 
ข้อ ๑๘ ต้องจัดให้มีน้ําดื่มที่ได้คุณภาพมาตรฐานนํ้าดื่มไว้บริการสําหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ  

ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีแยกออกจากโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  และลักษณะการจัดบริการน้ําดื่มต้องไม่ก่อให้เกิด 
ความสกปรกหรือการปนเป้ือน  เช่น  ใช้ระบบน้ํากด  ใช้แก้วส่วนตัว  ใช้แก้วกระดาษท่ีใช้คร้ังเดียวแล้วทิ้ง  
ใช้แก้วส่วนกลางที่ใช้ดื่มเพียงคร้ังเดียวแล้วนําไปล้างทําความสะอาดก่อนนํามาใช้ใหม่หรือวิธีอื่น 

ข้อ ๑๙ ต้องจัดให้มีน้ําใช้ที่สะอาดได้มาตรฐานและมีปริมาณเพียงพอกับปริมาณนํ้าใช้ในแต่ละวัน 
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ข้อ ๒๐ กรณีที่สถานประกอบกิจการผลิตน้ําใช้เอง  ควรตรวจสอบดูแลคุณภาพน้ําดิบให้สะอาด
ตรวจสอบระบบท่อน้ําและทําความสะอาดภาชนะเก็บกักน้ําอยู่เสมอ  และปรับปรุงคุณภาพน้ําให้มีคุณภาพ
ดีอยู่เสมอ 

ข้อ ๒๑ ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มต้องมีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อ  หรือโรคที่สังคมรังเกียจ  
โรคที่เก่ียวข้องกับทางเดินอาหาร  ทางเดินหายใจ  หูน้ําหนวก  และบาดแผลติดเชื้อ  หรือไม่เป็นพาหะ 
นําโรคติดต่อ  ได้แก่  วัณโรค  อหิวาตกโรค  ไข้รากสาดน้อย  บิด  สุกใส  หัด  คางทูม  เร้ือน  ไวรัส 
ตับอักเสบเอ  โรคพยาธิ  และโรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ  เป็นต้น  หากผู้ปฏิบัติงานป่วยด้วยโรคติดต่อ
ดังกล่าวต้องหยุดพักรักษาให้หาย 

ข้อ ๒๒ ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกปี 
ข้อ ๒๓ ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการอบรมในเรื่องเกี่ยวกับสุขอนามัย 
ข้อ ๒๔ ต้องมีระบบบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสมพร้อมทั้งดูแลรักษาระบบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

โดยต้องจดบันทึกรายละเอียด  สถิติ  ข้อมูลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย  เป็นประจําทุกวัน  เก็บไว้
เป็นระยะเวลา  ๒  ปี  นับแต่มีการจัดเก็บข้อมูล  และจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัด 
น้ําเสียในแต่ละเดือนเสนอรายงานดังกล่าว  ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่  ๑๕  ของเดือนถัดไป 

ข้อ ๒๕ น้ําเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน 
น้ําทิ้งตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกสถาน
ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๖ ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล  เหมาะสมและเพียงพอ 
ข้อ ๒๗ ต้องทําความสะอาด  กวาด  ล้างพื้นโรงเรือนเลี้ยงสัตว์และบริเวณโดยรอบโรงเรือน

เลี้ยงสัตว์ให้สะอาดทุกวันต้องจัดให้มีที่กักเก็บมูลสัตว์โดยเฉพาะ  เพื่อป้องกันเหตุเดือดร้อนรําคาญ   
และต้องไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์นําโรค 

ข้อ ๒๘ ต้องเก็บ  กวาด  มูลสัตว์หรือสิ่งปฏิกูลเป็นประจําทุกวันและห้ามทิ้งมูลสุกรหรือมูลฝอย  
ในที่สาธารณะหรือแหล่งน้ําสาธารณะ 

ข้อ ๒๙ ต้องมีการป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกต้อง 
ข้อ ๓๐ การกําจัดซากสัตว์ให้ใช้วิธีเผา  หรือฝัง  เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์

และแมลงนําโรค  ดังนี้ 
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  (๑)  การกําจัดซากสัตว์โดยการฝังต้องมีเนื้อที่เพียงพอ  และอยู่ในบริเวณนํ้าท่วมไม่ถึง
โดยฝังซากลึกจากผิวดินไม่น้อยกว่า  ๕๐  เซนติเมตร  โดยใช้น้ํายาฆ่าเชื้อโรคที่เหมาะสมทําการราดหรือ
โรยบนส่วนต่าง ๆ  ของซากสัตว์จนทั่วและกลบหลุมดิน 

  (๒)  การกําจัดซากสัตว์โดยการเผา  ต้องมีสถานที่เผาหรือเตาเผาอยู่ในบริเวณ 
ที่เหมาะสมในการใช้เผาซากจนหมด  การเผาต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือเหตุรําคาญ 

  (๓)  สถานที่กําจัดซากสัตว์ต้องห่างจากบริเวณอาคาร  หรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  อาคาร  
สํานักงาน  อาคารพักอาศัย 

ข้อ ๓๑ ต้องมีการควบคุมป้องกันสัตว์และแมลงนําโรคในฟาร์มไม่ให้มีจํานวนมากจนก่อให้เกิด
ความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคติดต่อ  หรือก่อเหตุเดือดร้อนรําคาญต่อผู้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 

ข้อ ๓๒ กรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อที่เก่ียวกับสัตว์ในเขตพื้นที่ต้องจัดให้มีวิธีการควบคุม
ป้องกันมิให้เกิดการปนเป้ือนของเชื้อโรคในสถานท่ีเลี้ยงสัตว์ทั้งในตัวสัตว์  อาหาร  น้ําใช้  คนเลี้ยง 
และสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ   

ข้อ ๓๓ ควรจัดให้มีห้องเก็บสารเคมี  น้ํายาฆ่าเชื้อหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือ
อัคคีภัยได้ง่ายโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๓๔ ควรจัดให้มีห้องพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลที่ครบรายการไว้ในสถานประกอบกิจการ
และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

ข้อ ๓๕ ระดับเสียงในสถานประกอบการเลี้ยงสุกรในเวลากลางวันต้องมีระดับเสียงเฉลี่ย   
๘  ชั่วโมง  ไม่เกิน  ๙๐  เดซิเบล  (เอ)  ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

ข้อ ๓๖ ระดับความเข้มข้นของก๊าซโฮโดรเจนซัลไฟด์และก๊าซแอมโมเนียบริเวณคอกเลี้ยงสัตว์  
ต้องไม่เกินค่ามาตรฐานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

ข้อ ๓๗ ควรควบคุมป้องกันกิจกรรมต่าง ๆ  ของสถานประกอบกิจการมิให้มีกลิ่น  น้ําเสีย  
เขม่าควัน  เสียง  ฝุ่น  และความร้อน  เป็นต้น  ที่จะทําให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงหรืออยู่ในเส้นทางการสัญจรของสถานประกอบการกิจการ 

ข้อ ๓๘ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการเลี้ยงสุกรในลักษณะที่เป็นการค้าจะต้องย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือ  ข้าราชการ  หรือ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
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  (๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
  (๓)  สําเนาหนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินหรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน 
  (๔)  แผนผังแสดงบริเวณที่ตั้งของสถานประกอบกิจการ 
  (๕)  แผนผังระบบบําบัดน้ําเสียหรือโครงสร้างของระบบบําบัด 
ข้อ ๓๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดไว้ใน

ข้อบัญญัตินี้   
ข้อ ๔๐ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๔๑ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมดแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน   
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่สมบูรณ์ 
ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ี
กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคร้ัง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน   
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา 
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔๒ ใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้
เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ขวางเท่านั้น 

การขอต่อใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือได้ ย่ืนคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต 
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การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ
และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๓๘  และข้อ  ๓๙  ด้วย   

ข้อ ๔๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ
สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ 
ผู้ได้ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองคร้ังให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๔๔ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร  
ส่วนตําบลไผ่ขวาง 

ข้อ ๔๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๔๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด
ตามแบบที่กําหนดไว้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ 
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๔๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งข้อบัญญัตินี้  กฎกระทรวงหรือข้อบัญญตัินี้หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต  ในเรื่องที่กําหนดไว้
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เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตนั้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้
ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๔๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (๒) ตอ้งคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามข้อบัญญัตินี้ 
  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาต  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๔๙ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้เป็นหนังสือแจ้งให้ผู้ รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตน้ันได้รับทราบคําสั่งแล้วแต่เวลาที่คําสั่งนั้นไปถึง  หรือวันปิด
คําสั่งแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๕๐ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๕๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๕๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ขวางเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

บุญมี  แก้วกําพล 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ขวาง 

 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไผขวาง 

เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภทการเล้ียงสุกร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ประเภทการคา 
อัตราคาธรรมเนียม หมายเหตุ 

ฉบับละ(บาท) 

 

กิจการการเลี้ยงสุกร 

   

  ๑. สุกรไมเกิน  ๒๐  ตัว   ๑๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

-  

  ๒. สุกรเกิน  ๒๐  ตวั  แตไมเกิน  ๕๐  ตัว   -  

  ๓. สุกรเกิน  ๕๐  ตวั  แตไมเกิน  ๑๐๐  ตวั 

  ๔. สุกรเกิน  ๑๐๐  ตัวข้ึนไป 

- 

- 

 

     

 

 

 


