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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกบินทร 
เรื่อง   หลักเกณฑการประกอบกิจการที่เปนอนัตรายตอสุขภาพประเภทกิจการเล้ียงสัตวปก 

ในพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลกบินทร 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกบินทร  วาดวยการควบคุม 

การประกอบกิจการเล้ียงสัตวปกในเขตองคการบริหารสวนตําบลกบินทร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  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  องคการบริหารสวนตําบลกบินทร  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลกบินทรและนายอําเภอกบินทรบุรี  จึงตราขอบัญญัติไว

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกบินทร  เรื่อง  หลักเกณฑ

การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภทกิจการเล้ียงสัตวปกในพ้ืนท่ีองคการบริหาร 

สวนตําบลกบินทร  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินีใ้หใชบงัคบัในเขตองคการบริหารสวนตําบลกบินทรนับแตวันท่ีไดปดประกาศไว

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลกบินทรแลวสิบหาวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติประกาศระเบียบหรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “สถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวปก”  หมายความวา  สถานประกอบกิจการเล้ียงสัตว

ปกทุกประเภท 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
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  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึกบานเรือนโรงรานแพคลังสินคาสํานักงานหรือส่ิงที่สรางขึ้น

อยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลกบินทร 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ใหกิจการเล้ียงสัตวปกเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการบริหารสวน

ตําบลกบินทร 

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมืองหรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ท่ีเขาขายเปนโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย 

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ ๗ สถานประกอบการกิจการเล้ียงสัตวปกตองอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนาสถาน  

โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ในระยะที่ไมสงผลกระทบ 

ตอสุขภาพและไมกอเหตุรําคาญ  ตอชุมชน  โดยมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวขางตน  ดังตอไปนี้ 
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  (๑) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวปก  นอยกวา  ๕๐๐  ตัว  ควรมีระยะหาง

ไมนอยกวา  ๓๐  เมตร 

  (๒) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวปก  ตั้งแต  ๕๐๐ - ๕,๐๐๐  ตัว  ควรมี

ระยะหางไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร 

  (๓) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวปก  ตั้งแต  ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐  ตัว   

ควรมีระยะหางไมนอยกวา  ๒๐๐  เมตร 

  (๔) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวปกเกินกวา  ๑๐,๐๐๐  ตัว  ควรมีระยะหาง 

ไมนอยกวา  ๑,๐๐๐  เมตร 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวปกควรตั้งอยูในบริเวณท่ีไมมีน้ําทวมขัง  อยูหางจาก

แหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  และตองมีการปองกันการไหลของน้ําเสียและส่ิงปนเปอน 

ลงสูแหลงน้ําสาธารณะ  ในกรณีที่มีการชะลางของน้ําฝน 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวปกควรตั้งอยูหางจากโรงฆาสัตวปก  ตลาดนัดคาสัตวปก

อยางนอย  ๕  กิโลเมตร 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวปกตองจัดใหมีบริเวณเล้ียงสัตวปกเปนสัดสวน   

และใหอยูหางเขตที่ดินสาธารณะหรือที่ดินท่ีมีเจาของ  และตองมีท่ีวางอันปราศจากหลังคาหรือส่ิงใด 

ปกคลุมโดยรอบบริเวณเล้ียงสัตวนั้นไมนอยกวา  ๑๕  เมตร  ทุกดานเวนแตดานท่ีมีแนวเขตท่ีดินติดตอกับ

ท่ีดินของผูประกอบกิจการประเภทเดียวกัน  ใหใชหลักเกณฑตามขอ  ๗  โดยพิจารณาที่จํานวน 

การเล้ียงสัตวปกที่มีจํานวนมากที่สุดเปนเกณฑ  ในการกําหนดขอบเขตระยะหาง 

ขอ ๑๑ หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของโรงเรือนเล้ียงสัตวปก  และสวนประกอบ 

  (๑) โรงเรือนเล้ียงสัตวปกตองเปนอาคารเอกเทศ  มั่นคงแข็งแรง  มีลักษณะเหมาะ

แกการเล้ียงสัตวปก 

  (๒) โรงเรือนเล้ียงสัตวปกตองมีพ้ืนแนนหรือทําดวยวัสดุแข็งแรง  ไมเปยกชื้น  ไมมีน้ําขัง

ทําความสะอาดงาย 

  (๓) หลังคาหรือฝาเพดานตองทําดวยวัสดุท่ีมีความคงทน  แข็งแรง  มีความสูงจากพ้ืน

ถึงมุมเสาที่เปนฐานอยางนอย  ๒  เมตรขึ้นไป 
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  (๔) โรงเรือนเล้ียงสัตวปกตองมีพ้ืนที่ในการเล้ียงเพียงพอ  เพ่ือใหสัตวปกอยูอยางสบาย

ไมแออัด  เปนไปตามมาตรฐานฟารมเล้ียงสัตวปกของกรมปศุสัตว 

  (๕) จัดใหมีแสงสวางเพียงพอ 

  (๖) โรงเรือนเล้ียงสัตวปกระบบเปดตองมีตาขายคลุมเพ่ือปองกันสัตวและแมลง 

พาหะนําโรค  และตองจัดใหมีการระบายอากาศที่ดี 

  (๗) โรงเรือนเล้ียงสัตวปกระบบปดตองจัดใหมีการระบายอากาศ  ฝุนละออง 

และกาซตาง ๆ   ใหเปนไปตามมาตรฐานฟารมเล้ียงสัตวปกของกรมปศุสัตว  หรือมาตรฐานสินคาเกษตรแหงชาติ 

  (๘) ถนนภายในสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวปกตองใชวัสดุคงทน  ไมกอใหเกิด 

ฝุนละออง  หรือตองมีวิธีการอื่นใดท่ีมีความเหมาะสมในการควบคุมการฟุงกระจายของฝุนละออง   

และมีความกวางที่เหมาะสมสะอาด  สะดวกในการขนสง  ลําเลียงอุปกรณ  อาหารสัตวปก  รวมทั้งผลผลิต

เขาและออกภายในสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวปก 

  (๙) สถานที่เก็บอาหารสัตวปก  โรงผสมอาหารสัตวปก  พ้ืนที่เก็บวัสดุรองพ้ืน  พ้ืนที่

ทําลายซากสัตวปกพ้ืนที่รวบรวมมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลตาง ๆ  ตองจัดเปนสัดสวนมีความมั่นคงแข็งแรง  

และถูกหลักสุขาภิบาล 

  (๑๐) บริเวณประตูทางเขา  และออกจากสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวปกตองจัดใหมี

การฆาเชื้อโรคโดยวิธีตาง ๆ  เชน  บอน้ํายาฆาเชื้อโรค  หรือโรงพนน้ํายาฆาเชื้อ  หรือเครื่องพนน้ํายาฆาเชื้อโรค  

หรืออางจุมน้ํายา  ฆาเชื้อโรค  เปนตน 

ขอ ๑๒ หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะดานอาหารสัตว 

  (๑) อาหารที่ใชเล้ียงสัตวปกตองมีคุณภาพและมาตรฐาน  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 

  (๒) ควรมีสถานท่ีเก็บอาหารแยกเปนสัดสวน  จัดใหเปนระเบียบและมีการดูแล 

รักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 

  (๓) ภาชนะบรรจุอาหารสัตวปกควรสะอาด  ไมควรใชบรรจุวัตถมุีพิษ  ปุย  หรือวัตถุอื่นใด

ที่เปนอันตรายตอสัตวปก 

  (๔) ควรจัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตวปก  เพ่ือตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพ  

และสารตกคางตามกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 
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ขอ ๑๓ หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะเครื่องมือ  เครื่องใช  อุปกรณ  น้ําดื่ม  น้ําใช 

  (๑) เครื่องมือ  เครื่องใช  และอุปกรณ  รวมถึงสวิตซและสายไฟตาง ๆ  ตองไดรับ

การทําความสะอาดและบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี  กรณีใชอุปกรณการเล้ียงแบบอัตโนมัติตองมี 

การตรวจสอบการทํางานทุกวัน  ถาพบวาชํารุดตองดําเนินการแกไขทันที  หรือมีขั้นตอนท่ีเหมาะสม 

และมีอุปกรณสํารองเมื่อเกิดการชํารุดเสียหาย  เฉพาะโรงเรือนระบบปดตองมีสัญญาณเตือนกรณี 

ระบบขัดของ  

  (๒) น้ําที่ใชในสถานประกอบกิจการตองเปนน้ําที่สะอาดเหมาะสมตอการนําไปใช

ปราศจากการปนเปอนมูลสัตวหรือน้ําเสียจากโรงเรือน  และมีปริมาณเพียงพอสําหรับการใชในแตละวัน  

โดยมีระบบสํารองน้ําไวใชในกรณีฉุกเฉิน 

  (๓) ตองจัดใหมีน้ําดื่มท่ีไดคุณภาพตามมาตรฐานน้ําดื่ม  สําหรับบริการผูปฏิบัติงาน

อยางเพียงพอตั้งอยูในบริเวณท่ีแยกออกจากโรงเรือนเล้ียงสัตวปก  และลักษณะการจัดบริการน้ําดื่ม   

ตองไมกอใหเกิดความสกปรกหรือการปนเปอน 

  (๔) กรณีที่สถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวปกผลิตน้ําใชเอง  ควรตรวจสอบดูแล

คุณภาพน้ําดิบใหสะอาดตรวจสอบระบบทอน้ํา  และทําความสะอาดภาชนะกักเก็บน้ํา  รวมทั้งปรับปรุง

คุณภาพน้ําใหมีคุณภาพดีอยูเสมอ 

ขอ ๑๔ หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขอนามัยของผูปฏิบัติงาน 

  (๑)  ผูปฏิบัติงานตองไดรับการตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป  และมีสุขภาพแข็งแรง 

ไมเปนโรคติดตอหรือโรคที่สังคมรังเกียจ  โรคท่ีเกี่ยวของกับทางเดินอาหาร  ทางเดินหายใจ  และบาดแผล

ติดเชื้อ  หรือไมเปนโรคติดตอ  เชน  วัณโรค  อหิวาตกโรค  บิด  สุกใส  หัด  คางทูม  เรื้อน  ไวรัสตับ

อักเสบเอ  โรคพยาธิ  และโรคผิวหนังที่นารังเกียจ  เปนตน  หากผูปฏิบัติงานปวยดวยโรคดังกลาวตองหยุด

พักรักษาใหหาย 

  (๒) สถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวปก  ขนาดตั้งแต  ๑๐,๐๐๐  ตัวขึ้นไป  ตองมี

ผูดูแลดานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมอยางนอย  ๑  คน  โดยเปนผูท่ีมีความรูโดยผานการอบรมการจัดการ

สุขาภิบาลส่ิงแวดลอมและสุขวิทยาสวนบุคคล 

  (๓) ผูปฏิบัติงานตองไดรับการอบรมใน  เรื่อง  เกี่ยวกับสุขอนามัยการปองกันตนจาก

โรคติดตอจากสัตวสูคน  และการควบคุมสัตวแมลงพาหะนําโรค 



หนา   ๙๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๔) ผูปฏิบัติงานในโรงเรือนเล้ียงสัตวปกจะตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

   (๔.๑) อาบน้ํา  สระผม  ชําระลางรางกาย  ใหสะอาดทุกครั้งกอนเขาหรือออกจาก

ฟารมและตองลางมือดวยสบูทุกครั้งภายหลังออกจากหองสวมและจับตองส่ิงปนเปอนตาง ๆ 

   (๔.๒) จุมเทาในอางน้ํายาฆาเชื้อโรค  และลางมือกอนเขาและออกจากฟารม  

และโรงเรือน 

   (๔.๓) สวมใสชุดปฏิบัติงานที่สถานประกอบกิจการจัดไวให  โดยตองเปน

เครื่องแบบท่ีมีความสะอาดและเหมาะสมในแตละกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

   (๔.๔) ในกรณีที่มีบาดแผล  ตองปดแผลดวยที่ปดแผล  ถามีบาดแผล 

ที่มือตองสวมถุงมือหรือปลอกนิ้วขณะปฏิบัติงาน 

  (๕) ผูปฏิบัติงานไมควรพักอาศัยในโรงเรือนเล้ียงสัตวปก 

ขอ ๑๕ หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการน้ําเสีย  มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

  (๑) ตองมีการบําบัดน้ําเสียใหไดตามเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้ง  ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ

กอนปลอยออกสูภายนอกสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวปก  และตองดูแลทางระบายน้ําไมใหอุดตัน 

  (๒) กรณีที่ไมมีการระบายน้ําท้ิงออกนอกสถานประกอบกิจการ  เล้ียงสัตวปก 

ผูประกอบกิจการตองมีการจัดการน้ําเสียที่เกิดขึ้นท้ังหมดโดยตองมีการปองกันไมใหมีน้ําเสีย  หรือกล่ินเหม็น

กระทบตอส่ิงแวดลอมภายนอก 

  (๓) ตองมีการจัดการ  หรือควบคุมปญหากล่ินเหม็น  สัตว  และแมลงพาหะนําโรค  

ไมใหสงผลกระทบตอชุมชนโดยรอบ 

  (๔) ตองจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาลเหมาะสม  เพียงพอ  โดยมี

การคัดแยกตามประเภทของมูลฝอย 

  (๕) ตองมีการรวบรวมมูลฝอย  และนําไปกําจัดอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  

และปฏิบัติตามขอกําหนดของทองถิ่นวาดวยการนั้น  หามนําไปทิ้งในท่ีสาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะ 

ในกรณีที่มีการนํามูลสัตวปกและวัสดุรองพ้ืนออกจากสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวปก   

ผูประกอบกิจการตองจัดใหผูดําเนินการเคล่ือนยาย  มีมาตรการเพ่ือปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ   

และไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหนะนําโรค 



หนา   ๙๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๖) ตองมีการจัดการ  กําจัดภาชนะบรรจุสารเคมี  หรือน้ํายาฆาเชื้อทีใ่ชแลวอยางถูกตอง

ตามหลักวิชาการ 

  (๗) ตองมีหองน้ําหองสวม  อางลางมือ  ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  มีการดูแลรักษา

ความสะอาดเปนประจํา  มีการบําบัดและกําจัดส่ิงปฏิกูลอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

ขอ ๑๖ หลักเกณฑเกี่ยวกับการขนสง 

  (๑) ยานพาหนะที่ใชในการขนสงควรอยูในสภาพท่ีปลอดภัยและสะอาด 

  (๒)  ยานพาหนะทุกชนิดท่ีเขาและออกจากสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวปก  

จะตองแลนผานระบบการฆาเชื้อตาง ๆ  เชน  บอน้ํายาฆาเชื้อโรค  หรือโรงพนน้ํายาฆาเชื้อโรค   

หรือเครื่องพนน้ํายาฆาเช้ือโรคกับยานพาหนะดวยน้ํายาฆาเชื้อโรคที่มีความเขมขนตามเอกสารกํากับการใช 

  (๓) ยานพาหนะที่ ใช สําหรับเก็บขนมูลสัตวปก  และวัสดุรอง พ้ืนออกนอก 

สถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวปกจะตองทําการปดคลุมดวยผาใบหรือวัสดุอื่นใด  อยางมิดชิดไมใหมี 

การตกหลนรั่วไหล  หรือย่ืนลํ้าออกจากยานพาหนะ 

  (๔) อุปกรณ  และภาชนะ  ที่ใชในการขนสงสัตวปกตองทําดวยวัสดุที่ไมดูดซึมน้ํา  

และไดรับการฆาเชื้อโรคกอนและหลังการใชทุกครั้ง 

ขอ ๑๗ หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการแหลงแพรเชื้อโรคหรือสัตวและแมลงนําโรค 

  (๑) ตองปองกันโรคติดตอที่เกิดจากสัตว  ดวยวิธีการที่เหมาะสมและถูกตอง  กรณีที่

มีการระบาดของโรคติดตอที่เกิดจากสัตว  สถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวปกตองมีระบบปองกัน   

และควบคุมโรคไดซึง่รวมถงึการทําลายเชื้อโรคกอนเขาสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวปก  และควบคุมโรค

ใหสงบไมใหแพรระบาดออกจากสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวปกไดอยางถูกตองเหมาะสมตามกฎหมาย

วาดวยโรคระบาดสัตว 

  (๒) จัดใหมีอุปกรณฆาเชื้อที่มีประสิทธิภาพ  และอยูในสภาพที่พรอมใชงานภายใน

สถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวปก 

  (๓) หลังนําสัตวปกออกจากโรงเรือนเล้ียงสัตวปกตองทําความสะอาด  และฆาเช้ือ

โรงเรือนเล้ียงสัตวปกและบริเวณโดยรอบ  และปดพักโรงเรือนเล้ียงสัตวปกในระยะเวลาไมนอยกวา   

๗  ถึง  ๒๑  วันหรือตามขอกําหนดของกรมปศุสัตว 



หนา   ๑๐๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๔) เมื่อพบสัตวปกปวยตองแยกสัตวปกปวยออกจากสัตวปกปกติ  หากสงสัยวา 

สัตวปกปวยเปนโรคระบาด  เชน  นิวคาสเซิล  ไขหวัดนก  เปนตน  ตองแจงเจาหนาที่ ท่ีเกี่ยวของ 

โดยเรงดวน  และดําเนินการตามที่เจาหนาที่กําหนดอยางเครงครัดตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว 

กรณีพบผูปวยภายในสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวปกที่สงสัยวามีสาเหตุจากโรคระบาด 

จากสัตวปก  ใหรีบนําตัวสงแพทยเพ่ือทําการตรวจวินิจฉัยโรคโดยทันที  และปฏิบัติตามคําแนะนํา  รวมทั้ง

ใหความรวมมือกับเจาหนาที่สาธารณสุขในพ้ืนที่  ในการปองกันและควบคุมโรค 

  (๕) การทําลายซากสัตวปกเพ่ือปองกันการเปนแหลงเพาะพันธุของสัตวและแมลง

พาหนะนําโรค  ใหดําเนินการไดอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

   (๕.๑) การทําลายโดยการเผา  ตองมีสถานที่เผา  เตาเผาอยูในบริเวณเหมาะสม  

เผาซากจนหมด  และการเผาตองไมกอใหเกิดมลพิษหรือเหตุรําคาญ 

   (๕.๒) การทําลายโดยการฝง  ตองมีเนือ้ท่ีเพียงพอและไมอยูในบรเิวณที่มีน้ําทวมถงึ

ไมมีน้ําขังหางจากแหลงน้ําไมนอยกวา  ๓๐  เมตรใชน้ํายาฆาเชื้อโรคที่เหมาะสมทําการราดหรือโรยปูนขาวบน

สวนตาง ๆ  ของซากสัตวปกจนทั่วและใหฝงซากใตระดับผิวดินไมนอยกวา  ๕๐  เซนติเมตร 

หรือหากซากสัตวปกมีจํานวนมากใหทําการพูนดินกลบหลุมเหนือระดับผิวดินไมนอยกวา  ๕๐  เซนติเมตร

ซึ่งการฝงกลบนี้ตองสามารถปองกันการคุยเขี่ยของสัตวไดสถานท่ีกําจัดซากสัตวปกตองหางจากบริเวณ

อาคารหรือโรงเรือนเล้ียงสัตวปกอาคารสํานักงานอาคารพักอาศัยและตองเปนไปตามคําแนะนํา 

ของกรมปศุสัตวหรือปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว 

  (๖) ตองมีการควบคุมปองกันสัตวและแมลงพาหนะนําโรคในสถานประกอบกิจการ

เล้ียงสัตวปก  เชนหนู  แมลงวัน  แมลงสาบ  เปนตน  ที่อาจเปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรคหรืออาจกอใหเกิด

ความเส่ียงในการแพรกระจายของเชื้อโรคติดตอหรือกอเหตุเดือดรอนรําคาญตอผูอาศัยในบริเวณใกลเคียง 

ขอ ๑๘ หลักเกณฑเกี่ยวกับความปลอดภัยและการปองกันเหตุรําคาญ 

  (๑) จัดใหมีหองหรือตูเก็บสารเคมี  น้ํายาฆาเชื้อ  หรือส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตราย

หรืออัคคีภัยไดงายโดยเฉพาะ  โดยตองจัดใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย  และแสดงปายชื่อ  ชนิดหรือประเภท

สารเคมีที่จัดเก็บดังกลาวอยางชัดเจน  ทั้งนี้  ตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ 



หนา   ๑๐๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒) ระดับความเขมขนของกาซแอมโมเนีย  บริเวณสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวปก

คาเฉล่ีย  ๘  ชั่วโมงการทํางานตองไมเกิน  ๕๐  พีพีเอ็ม 

  (๓) จัดใหมีการควรควบคุมปองกันกิจกรรมตาง ๆ  ของสถานประกอบกิจการ 

เล้ียงสัตวปกมิใหเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน  และผูอยูอาศัยใกลเคียง 

หรืออยูในเสนทางที่สถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวปกใชสัญจร 

  (๔) จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลตามความเส่ียง  ใหกับผูปฏิบัติงาน 

ในสถานประกอบกิจการเล้ียงสัตวปก  เชน  แวนตา  หนากาก  ผาปดจมูก  หมวกคลุมผม  รองเทา  เปนตน 

ขอ ๑๙ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามผูใดดําเนินกิจการ

ที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ  

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียว  และสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๒๐ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปน

การคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน

ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาทะเบียนบาน 

  (๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือขาราชการ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๔) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลกบินทรกําหนด 

ขอ ๒๑ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตอใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกันและในกรณีจําเปนท่ีจะตองคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความ 

ไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่รับคําขอ 
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เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาต  พรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตจํุาเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต  หรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้ง  ใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา

ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๒ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุผล 

อันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๓ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

องคการบริหารสวนตําบลกบินทรเทานั้น 

การขอตอใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมชําระ

คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตอใบอนุญาต 

การขอตอใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ 

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๒๐ 

ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ในขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกบินทร  วาดวยกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ในวันท่ีมารับ

ใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปน

การขอตอใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้นถาไมไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด   

ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาต 

จะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา  

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบตามจํานวน 
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ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลกบินทร 

ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย 

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  นําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติ   หรือปฏิบัติ ไมถูกตองตามบท 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุ ท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง  ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้
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หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ัง

ทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักงานของผูรับ

ใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนัน้ไดรบัทราบคาํส่ังแลว  ตั้งแตเวลาที่คาํส่ังไปถงึ  หรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 

ขอ ๓๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนหนึ่งป  นับแตวันที่ส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๓๓ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกบินทรเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๕  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

กฤษฎากรณ  สุริยวงษ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลกบนิทร 



แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
ประเภทกิจการ......................................................................... 

 
เขียนท่ี..................................................... 

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

 ๑. ขาพเจา...........................................................................................อายุ...........ป สัญชาติ............... 
โดย......................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม........................................................................................................................................................... 
ท่ีอยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย.............................................ถนน..................................... 
แขวง/ตําบล.......................................เขต/อําเภอ........................................จังหวัด.............................................. 
หมายเลขโทรศัพท.......................................................ผูขออนุญาต 
 ๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  ดังนี ้
    สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ...................) 
    สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบการประเมิน 
                 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 
    ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
    สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
    หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
    เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ 
     ๑) ........................................................................................................................................... 
     ๒) ........................................................................................................................................... 
 
 ขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
   
 
   (ลงชื่อ)....................................................ผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
          (.....................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



สวนของเจาหนาที่ 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี.............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี................เดือน................................พ.ศ. ................... 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   � ครบ 

     � ไมครบ คือ 
     ๑) ..................................................................... 
     ๒) ...................................................................... 
     ๓) ...................................................................... 
 
    (ลงชื่อ)...................................................... 
     (.....................................................) 
    ตําแหนง...................................................... 
 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี.............................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี................เดือน................................พ.ศ. ................... 

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน   � ครบ 

     � ไมครบ คือ 
     ๑) ......................................................................... 
     ๒) ......................................................................... 
     ๓) .......................................................................... 
ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน.................วันนับตั้งแต 
วันนี้เปนตนไป 
 
 
    (ลงชื่อ)...................................................... 
            (.....................................................) 
             ตําแหนง...................................................... 
 
 
 
 
 



 
ใบอนุญาต 

 
ประกอบกิจการ....................................................................... 

เลมท่ี......................เลขท่ี......................../................... 
 (๑) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให.......................................................................สัญชาติ.................. 
อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี...........ตําบล...............................อําเภอ.............................จังหวัด............................. 
หมายเลขโทรศัพท................................................................ 
 ชื่อสถานประกอบกิจการ..........................................................ประเภท.............................................. 
ตั้งอยูเลขท่ี...............หมูท่ี..............ตําบล...............................อําเภอ.............................จังหวัด............................ 
หมายเลขโทรศัพท............................................................... 
 เสียคาธรรมเนียมปละ..............................บาท (...................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมท่ี........................................เลขท่ี.............................................ลงวันท่ี........................................ 
 (๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติองคการ 
บริหารสวนตําบลกบินทร เรื่อง หลักเกณฑการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภทกิจการเลี้ยง
สัตวปก พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 (๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนหรือ 
ท่ีเก่ียวของ โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
 (๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
      (๔.๑) ............................................................................................. 
      (๔.๒) ............................................................................................. 
 (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี................เดือน....................................พ.ศ. .......................... 
 (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี.................เดือน.......................................พ.ศ. ........................... 
 
     (ลงชื่อ) 
      (........................................................) 
     ตําแหนง........................................................... 
       เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
คําเตือน (๑) ผูรับใบอนญุาตตองแสดงใบอนุญาตนีไ้วโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานทีป่ระกอบกิจการตลอดเวลา 
  ที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมโีทษปรับไมเกิน ๕๐๐ บาท 
 (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 
 



(ดานหลงั) 
รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 
ว/ด/ป  ว/ด/ป ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

ท่ีออกใบอนุญาต ท่ีส้ินอายุใบอนุญาต เลมท่ี เลขท่ี ว/ด/ป เจาพนักงานทองถิ่น 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 
 



 

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

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................................. 
 � เปนบุคคลธรรมดา อายุ......................ป สัญชาติ.................................... 
เลขหมายประจําตัวประชาชนเลขท่ี � ���� ����� �� � อยูบานเลขท่ี.................................. 
หมูท่ี................. ตรอก/ซอย..............................ถนน.......................................ตําบล/แขวง................................. 
อําเภอ/เขต.............................จังหวัด...............................โทรศัพท...............................โทรสาร........................... 
 � เปนนิติบุคคลประเภท.............................................................จดทะเบียนเม่ือ.................................. 
มีสํานักงานอยูเลขท่ี...................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย...................................ถนน.......................................... 
ตําบล/แขวง ...........................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.........................โทรศัพท.................... 
โทรสาร............................................. โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต ดังนี้ 
 ๑. (นาย/นาง/นางสาว).............................................................อยูบานเลขท่ี...............หมูท่ี.................. 
ตรอก/ซอย......................ถนน...............................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต......................... 
จังหวัด..........................................โทรศัพท........................................โทรสาร............................................. 
 ๒. (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................อยูบานเลขท่ี................หมูท่ี.................... 
ตรอก/ซอย.....................ถนน.............................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต......................... 
จังหวัด...........................................โทรศัพท...........................................โทรสาร.................................................. 
เปนผูถือใบอนุญาต/ผูรับมอบอํานาจจากผูถือใบอนุญาต เลมท่ี...............เลขท่ี...................ป.............................. 
ประกอบกิจการ...........................................ซ่ึงเปนกิจการประเภท...................................................................... 
ลําดับท่ี...............โดยใชชื่อสถานประกอบการวา..............................................สถานท่ีตั้งเลขท่ี........................... 
หมูท่ี............ตรอก/ซอย...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง........................................... 
อําเภอ/เขต.........................จังหวัด..........................โทรศัพท ..............................โทรสาร.................................. 
 ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตการควบคุมกิจการเลี้ยงสัตวปกตอเจาพนักงานทองถ่ิน เนื่องจาก
ใบอนุญาตของขาพเจาดังกลาวขางตน � สูญหาย � ถูกทําลาย � ชํารุดในสาระสําคัญ โดยมีหลักฐาน
เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 � ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือ
ใบอนุญาต) 
 � ๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการ 
 � ๓. สําเนาทะเบียนบานของบานท่ีใชเปนท่ีตั้งสถานประกอบการ 
 � ๔. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูแทน
นิติบุคคล (กรณีผูขอรับใบแทนใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 
 � ๕. หลักฐานแสดงวาอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนั้นได โดย
ถูกตองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
 � ๖. หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ไมมีกรรมสิทธิ์ในอาคารท่ีใชเปนสถานประกอบการ) 
 
 



 
 
 � ๗. หนังสือมอบอํานาจท่ีถูกตองตามกฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบ
อํานาจและผูรับมอบอํานาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเอง) 
 � ๘. ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 � ๙. กรณีใบอนุญาตชํารุดในสาระสําคัญ ใหนําใบอนุญาตเดิมท่ีชํารุดนั้นมาแสดง 
 � ๑๐. อ่ืน ๆ(ระบุ)....................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................ 
 ขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ใบแทน) 
ใบอนุญาต 

 
ประกอบกิจการ....................................................................... 

 
เลมท่ี......................เลขท่ี......................../................... 
 
 (๑) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให.......................................................................สัญชาติ.................. 
อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี...........ตําบล...............................อําเภอ.............................จังหวัด............................. 
หมายเลขโทรศัพท................................................................ 
 ชื่อสถานประกอบกิจการ..........................................................ประเภท.............................................. 
ตั้งอยูเลขท่ี...............หมูท่ี..............ตําบล...............................อําเภอ.............................จังหวัด............................ 
หมายเลขโทรศัพท............................................................... 
 เสียคาธรรมเนียมปละ..............................บาท (...................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมท่ี........................................เลขท่ี.............................................ลงวันท่ี........................................ 
 (๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติองคการ 
บริหารสวนตําบลกบินทร เรื่อง หลักเกณฑการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภทกิจการ 
เลี้ยงสัตวปก พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 (๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืน 
หรือท่ีเก่ียวของ โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
 (๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
      (๔.๑) ............................................................................................. 
      (๔.๒) ............................................................................................. 
 (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี................เดือน....................................พ.ศ. .......................... 
 (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี.................เดือน.......................................พ.ศ. ........................... 
 
     (ลงชื่อ) 
      (........................................................) 
     ตําแหนง........................................................... 
       เจาพนักงานทองถ่ิน 


