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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนยาง 
เรื่อง   การควบคุมการประกอบกิจการเล้ียงไก 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนยาง  วาดวยการควบคุม 

การประกอบกิจการเล้ียงไก 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลดอนยาง  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลดอนยางและนายอํา เภอเมืองเพชรบุรี   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนยาง  เรื่อง  การควบคุม

การประกอบกิจการเล้ียงไก  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนยางตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการเล้ียงไกประเภทไกเนื้อ

และไกไข  โดยหมายรวมถึงสถานประกอบกิจการเล้ียงไกทุกขนาด 

“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการ 

“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บานเรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  หรือส่ิงท่ีสรางขึ้น

อยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนยาง 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงาน

องคการบริหารสวนตําบลดอนยางซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาหนาที่พนักงานทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติการ 

ตามมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การสละการครอบครองสัตว  ปลอยใหอยูนอกสถานที่เล้ียงสัตว

โดยปราศจากการควบคุม 

“เจาของสัตว”  หมายความ  รวมถึงผูครอบครองสัตว 

“สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือที่เล้ียงสัตวอื่นที่มกีารควบคมุ

ของเจาของสัตว 

ขอ ๕ ใหกิจการเล้ียงไกเปนกจิการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนยาง 

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการท่ีตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น  

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 
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ขอ ๗ สถานประกอบกิจการเล้ียงไกตองอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ในระยะที่ไมสงผลกระทบตอสุขภาพ 

และไมกอเหตุรําคาญตอชุมชน  โดยมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวขางตน  ดังตอไปนี้ 

(๑) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงไกนอยกวา  ๕๐๐  ตัวควรมีระยะหางไมนอยกวา  ๓๐  เมตร 

(๒) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงไกตั้งแต  ๕๐๐ - ๕ ,๐๐๐  ตัว  ควรมีระยะหาง   

ไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร 

(๓) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงไกตั้งแต  ๕๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐  ตัว  ควรมีระยะหาง   

ไมนอยกวา  ๒๐๐  เมตร 

(๔) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงไกเกินกวา  ๑๐,๐๐๐  ตัว  ควรมีระยะหางไมนอยกวา  

๑,๐๐๐  เมตร 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการเล้ียงไกควรตั้งอยูในบริเวณท่ีไมมีน้ําทวมขัง  อยูหางจากแหลงนํ้า

สาธารณะไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  และตองมีการปองกันการไหลของน้าํเสียและส่ิงปนเปอนลงสูแหลงน้ําสาธารณะ  

ในกรณีที่มีการชะลางของน้ําฝน 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการเล้ียงไกควรตัง้อยูหางจากโรงฆาสัตวปก  ตลาดนัดคาสัตวปกอยางนอย  

๕  กิโลเมตร 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการเล้ียงไกตองจัดใหมีบริเวณเล้ียงไกเปนสัดสวนอยูหางจาก 

เขตที่ดินสาธารณะหรือที่ดินที่มีเจาของและตองมีท่ีวางอันปราศจากหลังคาหรือส่ิงใดปกคลุมโดยรอบ

บริเวณเล้ียงสัตวนั้นไมนอยกวา  ๑๕  เมตรทุกดาน  เวนแตดานที่มีแนวเขตติดตอกับที่ดินของผูประกอบกิจการ

ประเภทเดียวกันใหใชหลักเกณฑตามขอ  ๗  โดยพิจารณาที่จํานวนการเล้ียงไกที่มีจํานวนมากที่สุด 

เปนเกณฑในการกําหนดขอบเขตระยะหาง 

ขอ ๑๑ หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของโรงเรือนเล้ียงไกและสวนประกอบ 

(๑) โรงเรือนเล้ียงไกตองเปนอาคารเอกเทศ  มั่นคงแข็งแรง  มีลักษณะเหมาะแกการเล้ียงไก 

(๒) โรงเรือนเล้ียงไกตองมีพ้ืนแนนหรือทําดวยวัสดุแข็งแรงไมเปยกชื้นไมมีน้ําขัง  ทําความสะอาดงาย 

(๓) หลังคาหรือฝาเพดานตองทําดวยวัสดุที่มีความคงทนแข็งแรงมีความสูงจากพ้ืนถึงมุมเสาที่เปนฐาน  

อยางนอย  ๒  เมตรขึ้นไป 



 หนา   ๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๔) โรงเรือนเล้ียงไกตองมี พ้ืนที่ ในการเล้ียงเพียงพอเพ่ือใหไกอยูอยางสบายไมแออัด 

เปนไปตามขอกําหนดของกรมปศุสัตว 

(๕) จัดใหมีแสงสวางเพียงพอ 

(๖) โรงเรือนเล้ียงไกระบบเปดตองมีตาขายคลุมเพ่ือปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

และตองจัดใหมีการระบายอากาศท่ีดี 

(๗) โรงเรือนเล้ียงไกระบบปดตองจัดใหมีการระบายอากาศ  ฝุนละอองและกาซตาง ๆ   

ใหเปนไปตามขอกําหนดของกรมปศุสัตว  หรือมาตรฐานสินคาเกษตรแหงชาติ 

(๘) ถนนภายในสถานประกอบกิจการเล้ียงไกตองใชวัสดุคงทน  ไมกอใหเกิดฝุนละอองหรือ 

ตองมีวิธีการอื่นใดที่มีความเหมาะสมในการควบคุมการฟุงกระจายของฝุนละอองและมีความกวางที่เหมาะสม  

สะอาด  สะดวกในการขนสง  ลําเลียงอุปกรณ  อาหารไก  รวมทั้งนําผลผลิตเขาหรือออกจาก 

สถานประกอบกิจการเล้ียงไก 

(๙) สถานที่เก็บอาหารไก  โรงผสมอาหารไก  พ้ืนที่เก็บวัสดุรองพ้ืน  พ้ืนที่ทําลายซากไก   

พ้ืนที่รวบรวมมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลตาง ๆ  ตองจัดเปนสัดสวน  มีความมั่นคง  แข็งแรง  และถูกหลักสุขาภิบาล 

 (๑๐) บริเวณประตูทางเขาและออกจากสถานประกอบกิจการเล้ียงไกตองจัดใหมีการฆาเชื้อโรค

โดยวิธีตาง ๆ  เชน  บอน้ํายาฆาเชื้อโรค  หรือโรงพนน้ํายาฆาเชื้อ  หรือเครื่องพนน้ํายาฆาเชื้อโรค  หรือ 

อางจุมน้ํายาฆาเชื้อโรค  เปนตน 

ขอ ๑๒ หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของอาหารสัตว 

(๑) อาหารที่ใชเล้ียงไกตองมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพ

อาหารสัตว 

(๒) จัดใหมีสถานที่เก็บอาหารแยกเปนสัดสวน  จัดใหเปนระเบียบและมีการดูแลรักษาความสะอาด

อยางสม่ําเสมอ 

(๓) ภาชนะบรรจุอาหารไกควรสะอาดไมเคยใชบรรจุวัตถุมีพิษปุยหรือวัตถุอื่นใดที่เปนอันตรายตอไก 

(๔) จัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพอาหารไกเพ่ือตรวจวิเคราะหคุณภาพ  และสารตกคาง   

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 
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ขอ ๑๓ หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของเครื่องมือ  เครื่องใช  อุปกรณ  น้ําดื่ม  น้ําใช 

(๑) เครื่องมือ  เครื่องใชและอุปกรณ  รวมถึงสวิตซและสายไฟตาง ๆ  ตองไดรับการทําความสะอาด

และบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี  กรณีการใชอุปกรณการเล้ียงไกแบบอัตโนมัติตองมีการตรวจสอบ 

การทํางานทุกวัน  ถาพบวาชํารุดตองดําเนินการแกไขทันทีหรือมีขั้นตอนการจัดการท่ีเหมาะสม   

และมีอุปกรณสํารองเมื่อเกิดการชํารุดเสียหาย  เฉพาะโรงเรือนเล้ียงไกระบบปดตองมีสัญญาณเตือน 

กรณีระบบขัดของ 

(๒) น้ําที่ใชในสถานประกอบกิจการเล้ียงไกตองเปนน้ําที่สะอาดเหมาะสมตอการนําไปใช

ปราศจากการเปอนมูลสัตวหรือน้ําเสียจากโรงเรือนเล้ียงไก  และมีปริมาณเพียงพอสําหรับการใชในแตละวัน

โดยมีระบบสํารองน้ําไวใชในกรณีฉุกเฉิน 

(๓) ตองจัดใหมีน้ําดื่มท่ีไดคุณภาพตามมาตรฐานน้ําดื่มสําหรับบริการผูปฏิบัติงานอยางเพียงพอ

ตั้งอยูในบริเวณที่แยกออกจากโรงเรือนเล้ียงไก  และลักษณะการจัดบริการน้ําดื่มตองไมกอใหเกิดความสกปรก

หรือการปนเปอน 

(๔) กรณีที่สถานประกอบกิจการเล้ียงไกผลิตน้ําใชเอง  ควรตรวจสอบดูแลคุณภาพน้ําดิบใหสะอาด  

ตรวจสอบระบบทอน้ําและทําความสะอาดภาชนะเก็บกักน้ําอยูเสมอ  และปรับปรุงคุณภาพน้ําใหมีคุณภาพดี

อยูเสมอ 

ขอ ๑๔ หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขอนามัยของผูปฏิบัติงาน 

(๑) ผูปฏิบัติงานตองไดรับการตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป  และมีสุขภาพแข็งแรงไมเปนโรคติดตอ

หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ  โรคที่เกี่ยวของกับทางเดินอาหาร  โรคทางเดินหายใจและบาดแผลติดเช้ือ 

เชน  วัณโรค  อหิวาตกโรค  บิด  สุกใส  หัด  คางทูม  เรื้อน  ไวรัสตับอักเสบเอ  โรคพยาธิ  และโรคผิวหนัง 

ที่นารังเกียจ  เปนตน  หากผูปฏิบัติงานปวยดวยโรคดังกลาวตองหยุดพักรักษาใหหาย 

(๒) สถานประกอบกิจการเล้ียงไกขนาด  ๑๐,๐๐๐  ตัวขึ้นไป  ตองมีผูดูแลดานสุขาภิบาล

ส่ิงแวดลอมอยางนอย  ๑  คน  โดยเปนผูที่มีความรูและผานการอบรมการจัดการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม

และสุขวิทยาสวนบุคคล 

(๓) ผูปฏิบัติงานตองไดรบัการอบรมในเรื่องเกี่ยวกับสุขอนามัย  การปองกันตนเองจากโรคตดิตอ

จากสัตวสูคน  และการควบคุมสัตวและแมลงพาหะนําโรค 
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(๔) ผูปฏิบัติงานในโรงเรือนเล้ียงไกตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

 (๔.๑) อาบน้ํา  สระผม  ชําระลางรางกายใหสะอาดทุกครั้งกอนเขาหรือออกจากโรงเรือนเล้ียงไก

และตองลางมือดวยสบูทุกครั้งภายหลังออกจากหองสวมหรือจับตองส่ิงปนเปอนตาง ๆ 

 (๔.๒) จุมเทาในอางน้ํายาฆาเชื้อโรค  และลางมือกอนเขาและออกจากโรงเรือนเล้ียงไก 

 (๔.๓) ควรสวมใสชุดปฏิบัติงานท่ีสถานประกอบกิจการเล้ียงไกจัดไวใหโดยตองเปนชุดท่ีสะอาด  

และเหมาะสมกับแตละกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

 (๔.๔) ในกรณีที่มีบาดแผลตองปดแผลดวยท่ีปดแผล  ถามีบาดแผลท่ีมือตองสวมถุงมือ 

หรือปลอกนิ้วขณะปฏิบัติงาน 

 (๔.๕) ผูปฏิบัติงานไมควรพักอาศัยในโรงเรือนเล้ียงไก 

ขอ ๑๕ หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการน้ําเสีย  มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

(๑) ตองมีการบําบัดน้ํ า เ สียให ไดตามเกณฑมาตรฐานน้ํ าทิ้งตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

กอนปลอยออกสูภายนอกสถานประกอบกิจการเล้ียงไก  และตองดูแลทางระบายน้ําไมใหอุดตัน 

(๒) กรณีที่ไมมีการระบายน้ําทิ้งออกนอกสถานประกอบกิจการเล้ียงไก  ผูประกอบกิจการ 

ตองมีการจัดการน้ําเสียท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดโดยตองมีการปองกันไมใหมีน้ําเสียหรือกล่ินเหม็นกระทบ 

ตอส่ิงแวดลอมภายนอก 

(๓) ตองมีการจัดการหรือควบคุมปญหากล่ินเหม็น  สัตว  และแมลงพาหะนําโรคไมใหสงผลกระทบ

ตอชุมชนโดยรอบ 

(๔) ตองจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลเหมาะสมเพียงพอ  โดยมีการคัดแยก 

ตามประเภทมูลฝอย 

(๕) ตองมีการรวบรวมมูลฝอยและนําไปกําจัดอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาลและปฏิบัติ 

ตามขอกําหนดของทองถิ่นวาดวยการนั้น  หามนําไปท้ิงในท่ีสาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะในกรณีที่มี

การนํามูลไกและวัสดุรองพ้ืนออกจากสถานประกอบกิจการเล้ียงไก  ผูประกอบกิจการตองจัดให

ผูดําเนินการเคล่ือนยายมีมาตรการเพ่ือปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญและไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตว 

และแมลงพาหะนําโรค 

(๖) ตองมีการจัดการกําจัดภาชนะบรรจุสารเคมีหรือน้ํายาฆาเชื้อที่ใชแลวอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

(๗) ตองมีหองน้ําหองสวม  อางลางมือท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาลมีการดูแลรักษาความสะอาด

เปนประจํามีการบําบัดและกําจัดส่ิงปฏิกูลอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 
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ขอ ๑๖ หลักเกณฑเกี่ยวกับการขนสง 

(๑) ยานพาหนะที่ใชในการขนสงตองอยูในสภาพที่ปลอดภัยและสะอาด 

(๒) ยานพาหนะทุกชนิดท่ีเขาและออกจากสถานประกอบกิจการเล้ียงไกจะตองแลนผานระบบ

การฆาเชื้อตาง ๆ  เชน  บอน้ํายาฆาเชื้อโรค  โรงพนน้ํายาฆาเชื้อโรค  หรือเครื่องพนน้ํายาฆาเชื้อโรค 

กับยานพาหนะดวยน้ํายาฆาเชื้อโรคที่มีความเขมขนตามเอกสารกํากับการใช 

(๓) ยานพาหนะที่ใชสําหรับเก็บขนมูลไกและวัสดุรองพ้ืนออกนอกสถานประกอบกิจการเล้ียงไก

จะตองทําการปดคลุมดวยผาใบหรือวัสดุอื่นใดอยางมิดชิดไมใหมีการตกหลนรั่วไหลหรือย่ืนลํ้าออกจาก

ยานพาหนะ 

(๔) อุปกรณ  และภาชนะที่ใชในการขนสงไกตองทําดวยวสัดุที่ไมดดูซมึน้าํและไดรับการฆาเชือ้โรคกอน

และหลังการใชทุกครั้ง 

ขอ ๑๗ หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการแหลงแพรเชื้อโรคหรือสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

(๑) ตองปองกันโรคติดตอที่เกิดจากสัตวดวยวิธีการที่เหมาะสมและถูกตอง  กรณีท่ีมีการระบาด

ของโรคติดตอที่เกิดจากสัตว  สถานประกอบกิจการเล้ียงไกตองมีระบบปองกันและควบคุมโรคไดซึ่งรวมถึง

การทําลายเชื้อโรคกอนเขาสถานประกอบกิจการเล้ียงไกและควบคุมโรคใหสงบไมใหแพรระบาดออกจาก  

สถานประกอบกิจการเล้ียงไกไดอยางถูกตองเหมาะสมตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว 

(๒) จัดใหมีอุปกรณฆ า เชื้ อ ท่ีมีประ สิทธิภาพและอยู ในสภาพท่ีพรอมใช งานภายใน 

สถานประกอบกิจการเล้ียงไก 

(๓) หลังนําไกออกจากโรงเรือนเล้ียงไกตองทําความสะอาดและฆาเชื้อโรงเรือนเล้ียงไก 

และบริเวณโดยรอบและปดพักโรงเรือนเล้ียงไกในระยะเวลาไมนอยกวา  ๗ - ๒๑  วัน  หรือตามขอกําหนด

ของกรมปศุสัตว 

(๔) เมื่อพบไกปวยตองแยกไกปวยออกจากไกปกติ  หากสงสัยวาไกปวยเปนโรคระบาด   

เชน  นิวคลาสเซิล  ไขหวัดนก  เปนตน  ตองแจงเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของโดยเรงดวนและดําเนินการตามที่

เจาหนาที่กําหนดอยางเครงครัดตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตวกรณีพบผูปวยภายในสถานประกอบกิจการ

เล้ียงไกท่ีสงสัยวามีสาเหตุมาจากโรคระบาดจากไกใหรีบนําตัวสงแพทยเพ่ือทําการตรวจวินิจฉัยโรคโดยทันที  

และปฏิบัติตามคําแนะนํารวมทั้งใหความรวมมือกับเจาหนาท่ีสาธารณสุขในพ้ืนที่ในการปองกันและควบคุมโรค 
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(๕) การทําลายซากไกเพ่ือปองกันการเปนแหลงเพาะพันธุของสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

ใหดําเนินการไดอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

 (๕.๑) การทําลายโดยการเผาตองมีสถานท่ีเผา  เตาเผา  อยูในบริเวณท่ีเหมาะสมเผาซากจนหมด  

และการเผาตองไมกอใหเกิดมลพิษหรือเหตุรําคาญ 

 (๕.๒) การทําลายโดยการฝงตองมีเนื้อท่ีเพียงพอ  และไมอยูในบริเวณที่มีน้ําทวมถึงไมมีน้ําขัง  

หางจากแหลงน้ําไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ใชน้ํายาฆาเชื้อโรคท่ีเหมาะสมทําการราดหรือโรยปูนขาว 

บนสวนตาง ๆ  ของซากไกจนทั่ว  และใหฝงซากใตระดับผิวดินไมนอยกวา  ๕๐  เซนติเมตร  ซึ่งการฝงกลบดินนี้

ตองสามารถปองกันการคุยเขี่ยของสัตวได  สถานที่กําจัดซากไกตองหางจากบริเวณอาคารหรือโรงเรือนเล้ียงไก  

อาคารสํานักงาน  อาคารพักอาศัย  และตองเปนไปตามขอกําหนดของกรมปศุสัตวหรือปฏิบัติตามคูมือ 

การปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว 

(๖) ตองมีการควบคุมปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคในสถานประกอบกิจการเล้ียงไก   

เชน  หนู  แมลงวัน  แมลงสาบ  เปนตน  ท่ีอาจเปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค  หรืออาจกอใหเกิดความเส่ียง

ในการแพรกระจายของเชื้อโรคติดตอ  หรือกอเหตุเดือดรอนรําคาญตอผูอาศัยในบริเวณใกลเคียง 

ขอ ๑๘ หลักเกณฑเกี่ยวกับความปลอดภัยและการปองกันเหตุรําคาญ 

(๑) จัดใหมีหองหรือตูเก็บสารเคมีน้ํา  ยาฆาเชื้อ  หรือส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรือ

อัคคีภัยไดงายโดยเฉพาะ  โดยตองจัดใหเปนระเบียบเรียบรอย  และแสดงปายชื่อ  ชนิดหรือประเภทสารเคมี   

ที่จัดเก็บอยางชัดเจน  ทั้งนี้  ตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๒) ระดับความเขมขนของกาซแอมโมเนียบริเวณสถานประกอบกิจการเล้ียงไก  คาเฉล่ีย  ๘  ชั่วโมง

การทํางานตองไมเกิน  ๕๐  พีพีเอ็ม 

(๓) จัดใหมีการควบคุมปองกันกิจกรรมตาง ๆ  ของสถานประกอบกิจการเล้ียงไกมิใหเปนเหตุรําคาญ  

หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานและผูอยูอาศัยใกลเคียง  หรืออยูในเสนทางที่สถานประกอบกิจการ

เล้ียงไกใชสัญจร 

(๔) จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลตามความเส่ียงใหกับผูปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบกิจการเล้ียงไก  เชน  แวนตา  หนากาก  ผาปดจมูก  หมวกคลุมผม  รองเทา  เปนตน 
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ขอ ๑๙ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ

ตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือปองกัน

อันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ไดใบอนุญาตใหใชได

สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีแหงเดียว 

ขอ ๒๐ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปน

การคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

(๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลดอนยางประกาศกําหนด 

ขอ ๒๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตอใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ 

ความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนที่จะตองคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีรับคําขอเจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต

หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาต  พรอมดวยเหตุผลใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ

ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๒ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 



 หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๒๓ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

องคการบริหารสวนตําบลดอนยางเทานั้น  การขอตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  

เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น 

จะส่ังไมตอใบอนุญาตการขอตอใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  

วิธีการและเงื่อนไขท่ีกําหนดไวตามขอ  ๒๐ 

ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือ 

กอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตอใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น   

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด 

การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไปในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียม

ติดตอกันเกินกวาสองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะได

เสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบตามจํานวน 

ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบังคับบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลดอนยาง 

ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกจิการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด  

ตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 



 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัตหิรอืปฏิบัตไิมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 

ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕

กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว

ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ 

และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน 

หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงให 

ผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว 

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือ 

สํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลา 

ที่คําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๓ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนยางเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๐  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

แสง  มีทรัพย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลดอนยาง 



 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนยาง 

เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการเล้ียงไก พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 
ลําดับ จํานวน อัตราคาธรรมเนียมตอป 

(บาท) 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
 

ตั้งแต ๕๐ ถึง ๑,๕๐๐ ตัว 
ตั้งแต ๑,๕๐๑ ถึง ๓,๐๐๐ ตัว 
ตั้งแต ๓,๐๐๑ ถึง ๔,๕๐๐ ตัว 
ตั้งแต ๔,๕๐๑ ถึง ๖,๐๐๐ ตัว 
ตั้งแต ๖,๐๐๑ ตัวข้ึนไป 
 

๒๐๐ 
๔๐๐ 
๖๐๐ 
๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                    แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
                                               ประกอบกิจการกิจการเล้ียงไก 
                                                      -------------------  
 
 
 

เขียนท่ี.......................................................................... 
วันท่ี..................เดือน........................................พ.ศ......................... 

๑. ขาพเจา....................................................................อายุ......................ป สัญชาติ............................ 
โดย....................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม............................................................................................................................................................... 
ท่ีอยูเลขท่ี..................หมูท่ี...................ตรอก/ซอย.............................ถนน.............................................................. 
แขวง/ตําบล...........................................เขต/อําเภอ..........................................จังหวัด............................................ 
หมายเลขโทรศัพท..................................................................ผูขออนุญาต 
 

๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้ 
( ) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ.........................) 
( ) สําเนาทะเบียนบาน 
( ) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบ 

ตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 
( ) ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
( ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
( ) เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการทองถ่ินประกาศกําหนด คือ 

๑) ................................................................................................... 
๒) ................................................................................................... 
 

ขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
(ลงชื่อ)...............................................ผูขออนุญาต 
        (...............................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําขอเลขท่ี............/........... 
(เจาหนาท่ีกรอก) 

 



 
สวนของเจาหนาท่ี 

                                            ใบรับคําขอใบอนุญาต/ตอใบอนุญาต 
 
เลขท่ี............................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี......................เดือน.............................พ.ศ........................ 
ตรวจเอกสารแลว เอกสารหลักฐาน   (......) ครบ 
                                             (......) ไมครบ คือ 

๑) ........................................................................................... 
๒) ........................................................................................... 
๓) ........................................................................................... 
 

(ลงชื่อ).................................................เจาหนาท่ี 
       (.................................................) 
ตําแหนง.................................................. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
                                              ใบรับคําขอใบอนุญาต/ตอใบอนุญาต 
 
เลขท่ี............................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี......................เดือน.............................พ.ศ........................ 
ตรวจเอกสารแลว เอกสารหลักฐาน (......) ครบ 

 (......) ไมครบ คือ 
๑) ................................................................................................. 
๒) .................................................................................................. 
๓) .................................................................................................. 

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน.........................วัน 
นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 
 

(ลงชื่อ).................................................เจาหนาท่ี 
       (.................................................) 
ตําแหนง.................................................. 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

เลมท่ี......................เลขท่ี...............................ป........................ 

 

อนุญาตใหบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ชื่อ.......................................................................อายุ...............ป 

สัญชาติ..........................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.................................................................................................... 

อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี.......................................ตรอก/ซอย......................................ถนน............................................ 

หมูท่ี....................................ตําบล/แขวง........................................................อําเภอ/เขต............................................... 

จังหวัด...................................................โทรศัพท.............................................โทรสาร................................................... 

 

ขอ ๑ ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท................................................................... 

ลําดับท่ี....................................คาธรรมเนียม.............................................บาท ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.............................. 

เลขท่ี......................................ลงวันท่ี........................เดือน..............................................................พ.ศ.......................... 

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา..........................................................พ้ืนท่ีประกอบการ...............................ตารางเมตร 

กําลังเครื่องจักร...........................................................แรงมา จํานวนคนงาน.............................................................คน 

ตั้งอยู ณ เลขท่ี.........................หมูท่ี...............................ตรอก/ซอย................................ถนน........................................ 

ตําบล...................................อําเภอ....................................................จังหวัด................................................................... 

โทรศัพท......................................................................โทรสาร......................................................................................... 

 

ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้ 

(๑)..................................................................................................................................... 

(๒)..................................................................................................................................... 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี.................เดือน........................................พ.ศ......................... 

 

ออกให ณ วันท่ี............................เดือน...........................................พ.ศ..................... 

 

   (ลงชื่อ)....................................................... 

(.....................................................) 

                                                                                 เจาพนักงานทองถ่ิน 



 
สวนของเจาหนาท่ี 

                                            ใบรับคําขอใบอนุญาต/ตอใบอนุญาต 
 
เลขท่ี............................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี......................เดือน.............................พ.ศ........................ 
ตรวจเอกสารแลว เอกสารหลักฐาน   (......) ครบ 
                                             (......) ไมครบ คือ 

๑) ........................................................................................... 
๒) ........................................................................................... 
๓) ........................................................................................... 
 

(ลงชื่อ).................................................เจาหนาท่ี 
       (.................................................) 
ตําแหนง.................................................. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
                                              ใบรับคําขอใบอนุญาต/ตอใบอนุญาต 
 
เลขท่ี............................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี......................เดือน.............................พ.ศ........................ 
ตรวจเอกสารแลว เอกสารหลักฐาน (......) ครบ 

 (......) ไมครบ คือ 
๑) ................................................................................................. 
๒) .................................................................................................. 
๓) .................................................................................................. 

ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน.........................วัน 
นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 
 

(ลงชื่อ).................................................เจาหนาท่ี 
       (.................................................) 
ตําแหนง.................................................. 
 
 
 
 
 
 
 



แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ประเภทกิจการ..................................................................................................................... 
     --------------------------------- 
 
 
 
 

เขียนท่ี.................................................................................. 
    วันท่ี..................เดือน........................................พ.ศ................................... 

ขาพเจา....................................................................อายุ......................ป สัญชาติ....................................... 

โดย...........................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ปรากฏตาม................................................................................................................................................................. 

ท่ีอยูเลขท่ี..................หมูท่ี...................ตรอก/ซอย.............................ถนน................................................................ 

แขวง/ตําบล...........................................เขต/อําเภอ......................................จังหวัด.................................................. 

หมายเลขโทรศัพท..................................................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 

๑. ขาพเจาไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ เลมท่ี.....................เลขท่ี.................. 

ลงวันท่ี.................เดือน.........................พ.ศ...................ประเภท............................................................................... 

๒. ใบอนุญาต ไดสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุด เม่ือวันท่ี...................เดือน................................พ.ศ.................. 

๓. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้ 

( ) สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ.......................) 

( ) สําเนาทะเบียนบาน 

( ) เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ คือ 

( ) สําเนาบันทึกการแจงความตอเจาพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหาย 

   (กรณีใบอนุญาตสูญหาย) 

( ) ใบอนุญาตฉบับเดิมเทาท่ีเหลืออยู (กรณีใบอนุญาตถูกทําลาย/ชํารุด) 

ขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

(ลงชื่อ).....................................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 

        (....................................................) 
 

คําขอเลขท่ี............/........... 
(เจาหนาท่ีกรอก) 

 



 
สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 
เลขท่ี.........................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี......................เดือน.......................................พ.ศ........................ 
ตรวจเอกสารแลว เอกสารหลักฐาน (......) ครบ 

 (......) ไมครบ คือ 
๑) ................................................................................................ 
๒) ................................................................................................ 
๓) ................................................................................................ 
 

(ลงชื่อ)......................................................เจาหนาท่ี 
        (.....................................................) 

          ตําแหนง........................................................... 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
                                                    สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
                                                ใบรับคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 
เลขท่ี...........................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี......................เดือน.............................พ.ศ................................. 
ตรวจเอกสารแลว เอกสารหลักฐาน (.....) ครบ 

 (.....) ไมครบ คือ 
๑) ........................................................................................................ 
๒) ........................................................................................................ 
๓) ........................................................................................................ 
 

ดังนั้น  กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน......................วัน 
นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 
 

(ลงชื่อ).................................................เจาหนาท่ี 
       (.................................................) 

                                                    ตําแหนง................................................. 



                                         

                                             (ใบแทน) 
                                                  ใบอนุญาต 
                                 ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
 

เลมท่ี......................เลขท่ี...............................ป........................ 
 

อนุญาตใหบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ชื่อ......................................................................อายุ...............ป 

สัญชาติ..........................เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี.................................................................................................... 

อยูบาน/สํานักงานเลขท่ี.........................................ตรอก/ซอย...................................ถนน............................................. 

หมูท่ี...............................ตําบล/แขวง........................................................อําเภอ/เขต.................................................... 

จังหวัด..............................................โทรศัพท.................................................โทรสาร.................................................... 

ขอ ๑ ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท................................................................... 

ลําดับท่ี....................................คาธรรมเนียม.............................................บาท ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี............................... 

เลขท่ี......................................ลงวันท่ี........................เดือน..............................................................พ.ศ.......................... 

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา............................................................พ้ืนท่ีประกอบการ..............................ตารางเมตร 

กําลังเครื่องจักร........................................................แรงมา จํานวนคนงาน................................................................คน 

ตั้งอยู ณ เลขท่ี.................หมูท่ี.......................ตรอก/ซอย........................................ถนน................................................ 

ตําบล......................................อําเภอ....................................................จังหวัด............................................................... 

โทรศัพท...............................................................โทรสาร.............................................................. 

ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ ดังตอไปนี้ 

(๑)..................................................................................................................................... 

(๒)..................................................................................................................................... 

ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี.................เดือน........................................พ.ศ......................... 

ออกให ณ วันท่ี............................เดือน...........................................พ.ศ..................... 

 

(ลงชื่อ)....................................................... 

        (.....................................................) 

                                                                               เจาพนักงานทองถ่ิน 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง
	เรื่อง   การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงไก่
	พ.ศ.  ๒๕๕๗


