
 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลสําพันตา 
เร่ือง  การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงไก่   

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสําพันตา  ว่าด้วยการควบคุม 
การประกอบกิจการเลี้ยงไก่ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และ
มาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 
บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลสําพันตา  
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสําพันตาและนายอําเภอนาดี  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสําพันตา  เร่ือง  การ
ควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงไก่  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสําพันตาตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว   
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ บทรักษาการ  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสําพันตาเป็นผู้รักษาการให้เป็นไป
ตามข้อบัญญัตินี้  และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไป 
ตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 
“สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่”  หมายความว่า  สถานประกอบกิจการประเภทไก่เนื้อและไก่ไข่  

โดยหมายความรวมถึงสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ทุกขนาด 



 หน้า   ๑๐ 
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“ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

“คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“อาคาร”  หมายความว่า  คือ  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือสิ่งที่สร้างขึ้น

อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสําพันตา 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๖ ให้กิจการเลี้ยงไก่เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล

สําพันตา   

ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตท่ีกฎหมาย  

ว่าด้วยการผังเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่มีผลใช้บังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด

ที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้วย  แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๒ 

สถานที่ตั้ง  สุขลักษณะของโรงเรือนและส่วนประกอบ 
 

 

ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่น

ที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

จะต้องมีสถานที่ตั้งตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  

โดยคํานึงถึงลักษณะของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย

ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุรําคาญต่อชุมชน  โดยมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ในระยะทางไม่น้อยกว่า  ๑,๐๐๐  เมตร 
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ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ควรตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่มีน้ําท่วมขังอยู่ห่างจากแหล่งน้ําสาธารณะ

ไม่น้อยกว่า  ๒๐๐  เมตร  และมีการป้องกันการไหลของน้ําเสียและสิ่งปนเป้ือนลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ  

ในกรณีที่มีการชะล้างของน้ําฝน 

(๒) สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ควรตั้งอยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์ปีก  ตลาดนัดค้าสัตว์ปีก  อย่างน้อย  

๕  กิโลเมตร   

(๓) สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ต้องจัดให้มีบริเวณเลี้ยงไก่เป็นสัดส่วนอยู่ห่างจากเขตที่ดินสาธารณะ

หรือที่ดินที่มีเจ้าของ  และต้องมีที่ว่างอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งใดปกคลุมโดยรอบบริเวณเลี้ยงสัตว์นั้น

ไม่น้อยกว่า  ๑๕  เมตรทุกด้าน  เว้นแต่ด้านที่มีแนวเขตติดต่อกับที่ดินของผู้ประกอบกิจการประเภทเดียวกัน 

ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามข้อ  ๘  โดยพิจารณาที่จํานวนการเลี้ยงไก่ที่มีจํานวนมากเป็นที่สุดเป็นเกณฑ์ใน 

การกําหนดขอบเขตระยะห่าง 

(๔) โรงเรือนเลี้ยงไก่ต้องเป็นอาคารเอกเทศ  ม่ันคง  แข็งแรง  มีลักษณะเหมาะแก่การเลี้ยงไก่ 

(๕) โรงเรือนเลี้ยงไก่ต้องเป็นพื้นแน่นทําด้วยวัสดุแข็ง  ไม่เปียกชื้น  ไม่มีน้ําขัง  ทําความสะอาดง่าย   

(๖) หลังคาหรือฝ้าเพดานต้องทําด้วยวัสดุที่มีความคงทน  แข็งแรง  มีความสูงจากพื้นถึงมุมเสา

ที่เป็นฐาน  อย่างน้อย  ๒  เมตรขึ้นไป 

(๗) โรงเรือนเลี้ยงไก่ต้องมีพื้นที่ในการเลี้ยงเพียงพอ  เพื่อให้ไก่อยู่อย่างสุขสบาย  ไม่แออัด  

เป็นไปตามข้อกําหนดของกรมปศุสัตว์   

(๘) จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ 

(๙) โรงเรือนเลี้ยงไก่ระบบเปิดต้องมีตาข่ายคลุมเพื่อป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนําโรค   

และต้องจัดให้มีการระบายอากาศที่ดี   

(๑๐) โรงเรือนเลี้ยงไก่ระบบปิดต้องจัดให้มีการระบายอากาศ  ฝุ่นละออง  และก๊าซต่าง ๆ   

ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกรมปศุสัตว์  หรือมาตรฐานสินค้าเกษตรแห่งชาติ 

(๑๑) ถนนภายในสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ต้องใช้วัสดุคงทน  ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองหรือ

ต้องมีวิธีการอื่นใดที่มีความเหมาะสมในการควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและมีความกว้าง 

ที่เหมาะสม  สะอาด  สะดวกในเร่ืองการขนส่ง  ลําเลียงอุปกรณ์  อาหารไก่  รวมทั้งนําผลผลิตเข้าหรือ

ออกจากสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ 
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(๑๒) สถานที่เก็บอาหารไก่  โรงผสมอาหารไก่  พื้นที่เก็บวัสดุรองพื้น  พื้นที่ทําลายซากไก่  พื้นที่
รวบรวมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ  ต้องจัดให้เป็นสัดส่วน  มีความม่ันคง  แข็งแรง  และถูกหลักสุขาภิบาล 

(๑๓) บริเวณประตูทางเข้าและออกจากสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ต้องจัดให้มีการฆ่าเชื้อโรค
โดยวิธีต่าง ๆ  เช่น  บ่อน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  หรือโรงพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อ  หรือเคร่ืองพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  หรือ
อ่างจุ่มน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  เป็นต้น 

ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับสุขลักษณะของ  
อาหารสัตว์  ดังนี้ 

(๑) อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ 

(๒) จัดให้มีสถานที่เก็บอาหารแยกเป็นสัดส่วน  จัดให้มีระเบียบและมีการดูแลรักษาความสะอาด
อย่างสมํ่าเสมอ 

(๓) ภาชนะบรรจุอาหารไก่ควรสะอาด  ไม่เคยใช้บรรจุวัตถุมีพิษ  ปุ๋ย  หรือวัตถุอื่นใดที่เป็น
อันตรายต่อไก่ 

(๔) จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพอาหารไก่  เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ 
ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ต้องมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับสุขลักษณะของเคร่ืองมือ  

เคร่ืองใช้  อุปกรณ์  น้ําดื่ม  น้ําใช้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  และอุปกรณ์  รวมถึงสวิตซ์และสายไฟฟ้าต่าง ๆ  ต้องได้รับการทํา

ความสะอาดและบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี  กรณีการใช้อุปกรณ์การเลี้ยงไก่แบบอัตโนมัติต้องมี 
การตรวจสอบการทํางานทุกวัน  ถ้าพบว่าชํารุดต้องมีการดําเนินการแก้ไขทันทีหรือมีขั้นตอนการจัดการ   
ที่เหมาะสมและมีอุปกรณ์สํารองเมื่อเกิดเหตุชํารุดเสียหาย  เฉพาะโรงเรือนเลี้ยงไก่ระบบปิดต้องมี
สัญญาณเตือนกรณีระบบขัดข้อง 

(๒) น้ําที่ใช้ในสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่  ต้องเป็นน้ําที่สะอาด  เหมาะสมต่อการนําไปใช้  
ปราศจากการปนเปื้อนมูลสัตว์หรือน้ําเสียจากโรงเรือนการเลี้ยงไก่  และมีปริมาณเพียงพอสําหรับการใช้
แตล่ะวัน  โดยมีระบบสํารองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน 

(๓) กรณีสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ผลิตน้ําใช้เอง  ควรตรวจสอบดูแลคุณภาพน้ําดิบให้สะอาด  
ตรวจสอบระบบท่อน้ําและทําความสะอาดภาชนะเก็บกักน้ําอยู่เสมอ  และปรับปรุงคุณภาพน้ําให้มี
คุณภาพดีอยู่เสมอ 



 หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 

หมวด  ๓ 
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

 

ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เ ก่ียวกับสุขอนามัย 
ของผู้ปฏิบัติงาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกปี  และมีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็น
โรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ  โรคที่เก่ียวข้องกับทางเดินอาหาร  โรคทางเดินหายใจ  และบาดแผล
ติดเชื้อ  เช่น  วัณโรค  อหิวาตกโรค  บิด  หัด  คางทูม  เร้ือน  ไวรัสตับอักเสบเอ  โรคพยาธิ  และ 
โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ  เป็นต้น  หากผู้ปฏิบัติงานด้วยโรคดังกล่าวต้องหยุดพักรักษาให้หาย 

(๒) สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่  ขนาดตั้งแต่  ๑๐ ,๐๐๐  ตัวขึ้นไป  ต้องมีผู้ดูแล 
ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย  ๑  คน  โดยเป็นผู้ที่มีความรู้และผ่านการอบรมการจัดสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและสุขวิทยาส่วนบุคคล 

(๓) ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการอบรมในเรื่องเก่ียวกับสุขอนามัย  การป้องกันตนเองจาก
โรคติดต่อสัตว์สู่คน  และการควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนําโรค 

ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ต้องกําหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรือนเลี้ยงไก่ต้องปฏิบัติ
ดังนี้ 

(๑) อาบน้ํา  สระผม  ชําระร่างกายให้สะอาดทุกคร้ังก่อนเข้าหรือออกจากโรงเรือนเลี้ยงไก่  
และต้องล้างมือด้วยสบู่ทุกคร้ังภายหลังออกจากห้องส้วมหรือจับต้องสิ่งปนเป้ือนต่าง ๆ 

(๒) จุ่มเท้าในอ่างน้ํายาฆ่าเชื้อโรค  และล้างมือก่อนเข้าและออกจากโรงเรือนเลี้ยงไก่ 
(๓) ควรสวมใส่ชุดปฏิบัติงานที่สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่จัดไว้ให้โดยต้องเป็นชุดที่สะอาด  

และเหมาะสมกับแต่ละกิจกรรมที่ปฏิบัติ   
(๔) ในกรณีที่มีบาดแผล  ต้องปิดแผลด้วยที่ปิดแผล  ถ้ามีบาดแผลที่มือต้องสวมถุงมือหรือ

ปลอกนิ้วขณะปฏิบัติงาน 
(๕) ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรพักอาศัยในโรงเรือนเลี้ยงไก่ 
ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการกําจัดน้ําเสีย   

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องมีการบําบัดน้ําเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ 

การออกสู่ภายนอกสถานประกอบการเลี้ยงไก่  และต้องดูแลทางระบายน้ําไม่ให้อุดตัน 



 หน้า   ๑๔ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 

(๒) กรณีที่ไม่มีการระบายน้ําทิ้งออกนอกสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่  ผู้ประกอบกิจการต้องมี
การจัดการนํ้าเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด  โดยต้องมีการป้องกันไม่ให้น้ําเสียหรือกลิ่นเหม็นกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมภายนอก 

(๓) ต้องมีการจัดหรือควบคุมปัญหากลิ่นเหม็น  สัตว์  และแมลงพาหะนําโรคไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อชุมชนโดยรอบ 

(๔) ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยและนําไปกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  
เหมาะสม  เพียงพอ  โดยมีการแยกตามประเภทของมูลฝอย 

(๕) ต้องมีการรวบรวมมูลฝอยและนําไปกําจัดอย่างถูกต้องตามสุขาภิบาลและปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดของท้องถิ่นว่าด้วยการนั้น  ห้ามนําไปทิ้งในที่สาธารณะหรือแหล่งน้ําสาธารณะ 

ในกรณีที่มีการนํามูลไก่และวัสดุรองพื้นออกจากสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่  ผู้ประกอบกิจการ
ต้องจัดให้ผู้ดําเนินการเคลื่อนย้ายมีมาตรการเพื่อป้องกันเหตุเดือดร้อนรําคาญและไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์
และแมลงพาหะนําโรค 

(๖) ต้องมีการจัดการกําจัดภาชนะบรรจุสารเคมีหรือน้ํายาฆ่าเชื้อที่ใช้แล้วอย่างถูกต้อง   
ตามหลักวิชาการ 

(๗) ต้องมีห้องน้ํา  ห้องส้วม  อ่างล้างมือที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  มีการดูแลรักษา 
ความสะอาดเป็นประจํา  มีการบําบัดและกําจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการขนส่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งไก่ต้องอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและสะอาด 
(๒) ยานพาหนะทุกชนิดที่ เข้าและออกจากสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่จะต้องแล่น   

ผ่านระบบการฆ่าเชื้อต่าง ๆ 
(๓) ยานพาหนะที่ใช้สําหรับเก็บขนมูลไก่และวัสดุรองพื้นออกนอกสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่

จะต้องทําการปิดคลุมด้วยผ้าใบหรือวัสดุอื่นใดอย่างมิดชิดไม่ให้มีการตกหล่นร่ัวไหล  หรือย่ืนล้ําออกจาก
ยานพาหนะ 

(๔) อุปกรณ์  และภาชนะที่ใช้ในการขนส่งไก่ต้องทําด้วยวัสดุที่ ไม่ดูดซึมน้ําและได้รับ 
การฆ่าเชื้อโรคก่อนและหลังการใช้ทุกคร้ัง 

ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการแหล่งแพร่เชื้อโรค
หรือสัตว์และแมลงพาหะนําโรค  ดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 

(๑) ต้องป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมและถูกต้องกรณีที่มีการระบาด
ของโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์  สถานประกอบกิจการเล้ียงไก่ต้องมีระบบป้องกันและควบคุมโรคได้   
ซึ่งรวมถึงการทําลายเชื้อโรคก่อนเข้าสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่และควบคุมโรคให้สงบไม่ให้แพร่ระบาด
ออกจากสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

(๒) จัดให้ มีอุปกรณ์ ฆ่า เชื้ อที่ มีประสิทธิภาพและอยู่ในสภาพที่พ ร้อมใช้ งานภายใน 
สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ 

(๓) หลังนําไก่ออกจากโรงเรือนเลี้ยงไก่ต้องทําความสะอาด  และฆ่าเชื้อโรงเรือนเลี้ยงไก่ 
และบริเวณโดยรอบ  และปิดพักโรงเรือนเลี้ยงไก่ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๗ - ๒๑  วัน  หรือตามข้อกําหนด 
ของกรมปศุสัตว์ 

(๔) เม่ือพบไก่ป่วย  ต้องแยกไก่ป่วยออกจากไก่ปกติ  หากสงสัยว่าไก่ป่วยเป็นโรคระบาด  เช่น  
นิวคาสเซิล  ไข้หวัดนก  เป็นต้น  ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เก่ียวข้องโดยเร่งด่วนและดําเนินการตามที่เจ้าหน้าที่
กําหนดอย่างเคร่งครัด  ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

กรณีพบผู้ป่วยภายในสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ที่สงสัยว่ามีเหตุมาจากโรคระบาดจากไก่   
ให้รีบนําตัวส่งแพทย์เพื่อทําการตรวจวินิจฉัยโรคโดยทันที  และปฏิบัติตามคําแนะนํารวมทั้งให้มี 
ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ในการป้องกันและควบคุมโรค 

(๕) การทําลายซากไก่เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงพาหะนําโรค   
ให้ดําเนินการได้อย่างใดอย่างหน่ึง  ดังนี้ 

 (ก) การทําลายโดยการเผา  ต้องมีสถานที่เผา  เตาเผา  อยู่บริเวณท่ีเหมาะสม  เผาซากจนหมด  
และการเผาต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือเหตุรําคาญ   

 (ข) การทําลายโดยการฝัง  ต้องมีเนื้อที่เพียงพอ  และไม่อยู่ในบริเวณที่มีน้ําท่วมถึง   
ไม่มีน้ําขัง  ห่างจากแหล่งน้ําไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  ใช้น้ํายาฆ่าเชื้อโรคที่เหมาะสมทําการราดหรือ 
โรยปูนขาวบนส่วนต่าง ๆ  ของซากไก่จนทั่ว  และให้ฝังซากใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า  ๕๐  เซนติเมตร  
หรือหากซากไก่มีจํานวนมากให้ทําการพูนดินกลบหลุมเหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่า  ๕๐  เซนติเมตร   
ซึ่งการฝังกลบนี้สามารถป้องกันการคุ้ยเขี่ยของสัตว์ได้  สถานที่กําจัดซากไก่ต้องห่างจากบริเวณอาคาร  
หรือโรงเรือนเลี้ยงไก่  อาคารสํานักงาน  อาคารพักอาศัย  และต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของกรมปศุสัตว์
หรือปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์ 

(๖) ต้องมีการควบคุมป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนําโรคในสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่  เช่น  
หนู  แมลงวัน  แมลงสาบ  เป็นต้น  ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค  หรืออาจก่อให้เกิดความเสี่ยง 
ในการแพร่กระจายของเชื้อโรคติดต่อ  หรือก่อเหตุเดือดร้อนรําคาญต่อผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียง 



 หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับความปลอดภัย 
และการป้องกันเหตุรําคาญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีห้องหรือตู้เก็บเอกสาร  น้ํายาฆ่าเชื้อ  หรือสิ่งของที่ก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัย
ได้ง่ายโดยเฉพาะ  โดยต้องจัดให้เป็นระเบียบ  เรียบร้อย  และแสดงป้ายชื่อ  ชนิด  หรือประเภทสารเคมี 
ที่จัดเก็บอย่างชัดเจน  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๒) ระดับความเข้มข้นของก๊าซแอมโมเนียบริเวณสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ค่าเฉลี่ย   
๘  ชั่วโมงการทํางานต้องไม่เกิน  ๕๐  พีพีเอ็ม   

(๓) จัดให้มีการควบคุมป้องกันกิจกรรมต่าง ๆ  ของสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่มิให้เป็น 
เหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อาศัยใกล้เคียง  หรืออยู่ในเส้นทางที่ 
สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่สัญจร   

(๔) จัดให้ มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามความเสี่ยงให้ กับผู้ปฏิบัติงานใน 
สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่  เช่น  แว่นตา  หน้ากาก  ผ้าปิดจมูก  หมวกคลุมผม  รองเท้า  เป็นต้น   

ข้อ ๑๘ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือ 
ความสั่นสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย  
จะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 

ข้อ ๑๙ เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการ
ตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๒๐ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็น
การค้า  จะต้องย่ืนคําขอใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลสําพันตาประกาศกําหนด 
ข้อ ๒๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องดูแลรักษาสถานท่ีตามเง่ือนไขที่ได้กําหนดไว้ในหมวด  ๒  และหมวด  ๓  ให้อยู่ใน

สภาวะอันดีอยู่เสมอ  และทําความสะอาด  กวาดล้างสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ให้สะอาดทุกวัน 



 หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 

(๒) ต้องประกอบกิจการการเล้ียงไก่นั้น ๆ  ภายในเขตสถานที่และตามกําหนดวัน  เวลาที่
ได้รับอนุญาต 

(๓) ต้องดูแลรักษาเครื่องมือ  เคร่ืองใช้ในการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ทุกอย่างให้สะอาด
เรียบร้อย 

(๔) ต้องดูแลรักษาสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่  อย่าให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน  ยุงหรือ
สัตว์นําโรคอื่น ๆ 

(๕) ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข  หรือเพิ่มเติมสถานท่ีประกอบกิจการเลี้ยงไก่  ต้องได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 

(๖) ต้องปฏิบัติการทุกอย่าง  เพื่อให้ถูกต้องตามสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข  หรือคําสั่งของเจ้าพนกังานท้องถิ่น 

(๗) ต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือผู้ที่ ได้ รับ 
การแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เข้าตรวจสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  
ตลอดจนวิธีการประกอบกิจการเลี้ยงไก่นั้นได้ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น  และพระอาทิตย์ตก  หรือ  
ในเวลาทําการ  เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ 

(๘) อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลสําพันตาประกาศกําหนด 
ข้อ ๒๒ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความ  
ไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง 
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ   

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่
กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่ง   
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคแรก  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  คร้ังละไม่เกิน
สิบห้าวัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้น
กําหนดเวลาตามวรรคแรกหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 



 หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อ ๒๓ ในการออกใบอนุญาตตามข้อ  ๒๐  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ
ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไป
ในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ใบอนุญาตตามข้อ  ๒๑  ให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว 
ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๒๕ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้  ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลสําพันตาเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องเป็นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  
สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ  เว้นแต่ 
ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ข้อ ๒๗ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลสําพันตา 

ข้อ ๒๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 



 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๖๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ ย่ืนคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต   
ที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่น   
มีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๓๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  
หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๓๒ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว  ให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผย  เห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง  หรือ 
วันปิดคําสั่ง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๓ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๓๔ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขต
อํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลสําพันตาในเร่ืองใดหรือทุกเร่ืองก็ได้ 

ข้อ ๓๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนด
โทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

ศุภฤกษ์  บุญเจริญ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสําพันตา 



๑ 
 

 
บัญชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสําพันตา 

เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ.๒๕๕๖   
 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทของกิจการ อัตราคา่ธรรมเนียม 
(บาท / ปี) 

หมายเหตุ

๑. กิจการเลี้ยงไก่  
   ก. จํานวนไม่เกิน ๕๐๐ ตัว ๕๐๐.-  
   ข. จํานวนเกิน ๕๐๐ ตัว  แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตัว ๑,๒๐๐.-  
   ค. จํานวนเกิน ๕,๐๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ตัว ๒,๐๐๐.-  
   ง. จํานวนเกินกว่า ๑๐,๐๐๐ ตัว ๓,๐๐๐.-  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนญุาต 
ประกอบกิจการเลี้ยงไก่ 

 
 

เขียนที่............................................................... 
วันที่................เดือน.............................พ.ศ. ............... 

 

  ๑. ข้าพเจ้า..........................................................อายุ.................ปี สัญชาติ................ 
โดย...............................................................................................ผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม............................................................................................................................................. 
ที่อยู่เลขที่....................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.....................................ถนน....................................... 
แขวง/ตําบล..................................เขต/อําเภอ.........................................จังหวัด.................................... 
หมายเลขโทรศัพท์................................................................ผู้ขออนุญาต 
  ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการเลี้ยงไก่ 
  ๒. พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังน้ี  
        สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ 
                               อ่ืนๆ ระบุ.......................................................) 
        สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร 
        หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือ 
                               ใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่จําเป็น 
        ใบมอบอํานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอํานาจ) 
        สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
        หลักฐานทีแ่สดงการเป็นผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
        เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกําหนด คือ 
    ๑).................................................................. 
    ๒).................................................................. 

  ขอรับรองว่าข้อความในคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ  

          

    (ลงช่ือ)............................................ผู้ขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต 
          (.............................................) 
 

คําขอเลขที่........../............ 

(เจ้าหน้าที่กรอก) 



๓ 
 

ส่วนของเจ้าหน้าที ่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนญุาต 

 
เลขที่..............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน..................................พ.ศ. ...................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน       ครบ 
          ไม่ครบ คือ 
     ๑)........................................................... 
     ๒)........................................................... 
     ๓)........................................................... 
 
     (ลงช่ือ)............................................... 
             (..............................................) 
     ตําแหน่ง............................................. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

ส่วนของผูข้อรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนญุาต 

 
เลขที่..............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่...................เดือน..................................พ.ศ. ...................... 
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน       ครบ 
          ไม่ครบ คือ 
     ๑)........................................................... 
     ๒)........................................................... 
     ๓)........................................................... 
ดังน้ัน กรุณานําเอกสารหลักฐานที่ยังไม่ครบทั้งหมดมาย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน..................วัน 
นับต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป 
 
 
     (ลงช่ือ)............................................... 
             (..............................................) 
     ตําแหน่ง............................................. 



๔ 
 

เลขที่รับ…………/………                     
            

คําขอรบัใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการเลี้ยงไก่ 

 
เขียนที่……………………………………………. 

วันที่………….เดือน…………….…….พ.ศ…………… 
เรียน     เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 ข้าพเจ้า………..…………………………..…………………..…...อายุ………..……..ปี สัญชาติ…………………. 
อยู่บ้านเลขที่………...ซอย…………………ถนน……………………ตําบล…………….…………อําเภอ……………..…...
จังหวัด………………………….. รหัสไปรษณีย์…………………...…….โทรศัพท…์………….……….………. 

    ขอย่ืนเรื่องราวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการเลี้ยงไก่ 

  ช่ือสถานที่ประกอบกิจการเลี้ยงไก่......................……..………………………………..…..………………… 
ต้ังอยู่บ้านเลขที่…………..ซอย…………………………ถนน……………….………….……ตําบล……………………..……
อําเภอ……………………………........จังหวัด……………………….…… รหัสไปรษณีย์……………….…….…………….
โทรศัพท…์……………….……………. 
เน่ืองจากใบอนุญาตฉบับเดิม  เล่มที…่…..…เลขที…่…………ลงวันที่…………เดือน………..……..พ.ศ……..…... 
เกิดการสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุดในสาระสําคัญ………………………………...…………………………………. 
 

 ขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและเง่ือนไขที่ได้วางไว้ทุกประการพร้อมน้ีได้แนบ
สําเนาทะเบียนบ้าน  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และเอกสารหลักฐานตามที่ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตําบลสําพันตากําหนดมาด้วย 
 
 
    
      ลงช่ือ…………………………………………… 
              (………………………………………) 
       ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 
     

 



๕ 
 

 
 
 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการเลี้ยงไก่ 

เล่มที่.......................เลขที่.................../..................... 
  (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้.............................................................................
สัญชาติ.....................อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่.............ตําบล..........................อําเภอ......................
จังหวัด.................................หมายเลขโทรศพัท์..................................... 
  ช่ือสถานประกอบกิจการ.............................................................................................
ต้ังอยู่เลขที่..............หมู่ที่..............ตําบล.....................................อําเภอ.................................................
จังหวัด......................................หมายเลขโทรศัพท์…………………………………. 
  เสียค่าธรรมเนียมปีละ..........................บาท (............................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่..................เลขที่...................ลงวันที่.................................................. 
  (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดใน
ข้อกําหนดของท้องถิ่น 
  (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อ
กฎหมายอ่ืนทีเ่ก่ียวข้องโดยมอิาจแก้ไขได้ เจา้พนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
  (๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย คือ 
       ๔.๑) ............................................................................................ 
       ๔.๒) ............................................................................................ 
  (๕) ใบอนุญาตฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ............... 
  (๖) ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. ............... 
 
 
      (ลงช่ือ) 
              (.........................................) 
      ตําแหน่ง......................................... 
                                      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
คําเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ  
                กิจการ ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
 (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อปีต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาต 
                สิ้นอายุ 

 



๖ 
 

 
 
 

ใบแทนใบอนญุาต 
ประกอบกิจการเลี้ยงไก่ 

เล่มที่.......................เลขที่.................../..................... 

  (๑) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้.............................................................................
สัญชาติ.....................อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่.............ตําบล..........................อําเภอ......................
จังหวัด.................................หมายเลขโทรศพัท์..................................... 
  ช่ือสถานประกอบกิจการ.............................................................................................
ต้ังอยู่เลขที่..............หมู่ที่..............ตําบล.....................................อําเภอ.................................................
จังหวัด......................................หมายเลขโทรศัพท์…………………………………. 
  เสียค่าธรรมเนียมปีละ..........................บาท (............................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่..................เลขที่...................ลงวันที่.................................................. 
  (๒) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดใน
ข้อกําหนดของท้องถิ่น 
  (๓) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
  (๔) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังต่อไปน้ีอีกด้วย คือ 
       ๔.๑) ............................................................................................ 
       ๔.๒) ............................................................................................ 
  (๕) ใบอนุญาตฉบับน้ีออกให้เมื่อวันที่.............เดือน.............................พ.ศ. ............... 
  (๖) ใบอนุญาตฉบับน้ีสิ้นอายุวันที่.............เดือน..................................พ.ศ. ............... 
   
      (ลงช่ือ) 
              (.........................................) 
      ตําแหน่ง......................................... 
                                      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

คําเตือน (๑) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ  
                กิจการ ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท 
 (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อปีต้องย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาต 
                สิ้นอายุ 


