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หลักการ 

 
ปรับปรุงข้อบัญญัติ ว่าด้วยการควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ 

 
 

เหตุผล 
 

             เนื่องจากข้อบัญญัติการควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ. ๒๕54 ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานาน
และมีหลักเกณฑ์ในการควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงไกท่ี่ไม่เหมาะสมกับการด าเนินการในปัจจุบันอาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของประชาชนและก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปส าหรับให้ผู้
ด าเนินกิจการการเลี้ยงไก่ ปฏิบัติ เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการและมาตรการ
ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ด าเนินกิจการการเลี้ยงไก่ให้มีความเหมาะสม จึงตราข้อบัญญัตินี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 

เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ.2562 
……………………………….. 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ว่าด้วยการควบคุม การ
ประกอบกิจการเลี้ยงไก ่
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร ส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งดินสอ  และนายอ าเภอนาดี จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า“ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ เรื่อง  การควบคุมการประกอบ
กิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ. ๒๕62” 
 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงไก่ 
พ.ศ. ๒๕54 
 ข้อ 4 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 ข้อ 5 ในข้อบัญญัตินี้  
  “สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่” หมายความว่า สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ประเภทไก่เนื้อ และไก่
ไข่ โดยหมายรวมถึงสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ทุกขนาด  
  “ผู้ด าเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของ หรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ซึ่งรับผิดชอบ 
ด าเนินการสถานประกอบกิจการ  
  “คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ  
  “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ ของสถาน 
ประกอบกิจการ ที่ท าให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
  “มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ
กิจการ ของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  
  “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ ของสถาน 
ประกอบกิจการ ที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  
  “มลพิษทางน้ า” หมายความว่า สภาวะของน้ าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน ประกอบ
กิจการที่ท าให้มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  
  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่ สร้างขึ้นอย่าง
อ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้  
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงสาธารณสุข ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติการ ตาม
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  ข้อ 6 ให้กิจการเลี้ยงไก่เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่ง
ดินสอ  
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  ข้อ 7 สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมาย  ว่าด้วย 
การผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใด  ที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน 
หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย การนั้นและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ด้วย แล้วแต่กรณี  
  ข้อ 8 สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ต้องอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน  โรงเรียน 
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืน ๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและ ไม่ก่อเหตุร าคาญ ต่อ
ชุมชน โดยมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้  
  (๑) ประกอบกิจการเลี้ยงไก่ น้อยกว่า ๕๐๐ ตัว ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร  
  (๒) ประกอบกิจการเลี้ยงไก่ ตั้งแต่ ๕๐๐ – ๕,๐๐๐ ตัว ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร  
  (๓) ประกอบกิจการเลี้ยงไก่ ตั้งแต่ ๕,๐๐๑ – ๑๐,๐๐๐ ตัว ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 3,000 
เมตร 
  (๔) ประกอบกิจการเลี้ยงไก่ ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๑–๕๐,๐๐๐ ตัว ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 4,000 
เมตร  
  (๕) ประกอบกิจการเลี้ยงไก่ ตั้งแต่ ๕๐,๐๐๑ ตัว ขึ้นไป ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 5,๐๐๐ เมตร  
  ข้อ 9 สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ควรตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่มีน้ าท่วมขัง อยู่ห่างจากแหล่งน้ า 
สาธารณะไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร และต้องมีการป้องกันการไหลของน้ าเสียและสิ่งปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ า สาธารณะ ใน
กรณีท่ีมีการชะล้างของน้ าฝน  
  ข้อ 10 สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ควรตั้งอยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์ปีก ตลาดนัดค้าสัตว์ปีก อย่างน้อย 
๕ กิโลเมตร 
  ข้อ ๑1 สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ ต้องจัดให้มีบริเวณเลี้ยงไก่เป็นสัดส่วน และให้อยู่ห่าง เขตที่ดิน
สาธารณะหรือที่ดินที่มีเจ้าของ และต้องมีที่ว่างอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งใดปกคลุมโดยรอบ บริเวณเลี้ยงสัตว์นั้นไม่
น้อยกว่า ๑๕ เมตรทุกด้าน เว้นแต่ด้านที่มีแนวเขตที่ดินติดต่อกับที่ดินของ ผู้ประกอบกิจการประเภทเดียวกัน ให้ใช้
หลักเกณฑ์ตามข้อ 8 โดยพิจารณาที่จ านวนการเลี้ยงไก่ที่มี จ านวนมากที่สุดเป็นเกณฑ์ ในการก าหนดขอบเขต
ระยะห่าง  
  ข้อ 12 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของโรงเรือนเลี้ยงไก่ และส่วนประกอบ 
  (๑) โรงเรือนเลี้ยงไก่ต้องเป็นอาคารเอกเทศ มั่นคงแข็งแรง มีลักษณะเหมาะแก่การเลี้ยงไก่  
  (๒) โรงเรือนเลี้ยงไก่ต้องมีพ้ืนแน่นหรือท าด้วยวัสดุแข็งแรง ไม่เปียกชื้น ไม่มีน้ าขัง ท าความสะอาด
ง่าย  
  (๓) หลังคาหรือฝ้าเพดานต้องท าด้วยวัสดุที่มีความคงทน แข็งแรง มีความสูงจากพ้ืนถึงมุมเสา ที่เป็น
ฐาน อย่างน้อย ๒ เมตรขึ้นไป  
  (๔) โรงเรือนเลี้ยงไก่ต้องมีพ้ืนที่ในการเลี้ยงเพียงพอ เพ่ือให้ไก่อยู่อย่างสบายไม่แออัด เป็นไป ตาม
มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่ของกรมปศุสัตว์  
  (๕) จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ  
  (๖) โรงเรือนเลี้ยงไก่ระบบเปิดต้องมีตาข่ายคลุมเพ่ือป้องกันสัตว์พาหะน าโรค และต้องจัดให้มี  การ
ระบายอากาศที่ดี  
  (๗) โรงเรือนเลี้ยงไก่ระบบปิดต้องจัดให้มีการระบายอากาศ ฝุ่นละอองและก๊าซต่างๆ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่ของกรมปศุสัตว์ หรือมาตรฐานสินค้าเกษตรแห่งชาติ 
  (๘) ถนนภายในสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ต้องใช้วัสดุคงทน ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง  หรือต้องมี
วิธีการอ่ืนใดที่มีความเหมาะสมในการควบคุมการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และมีความกว้ าง ที่เหมาะสม สะอาด 
สะดวกในการขนส่ง ล าเลียงอุปกรณ์ อาหารไก่ รวมทั้งผลผลิตเข้าและออก ภายในสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่  
 

/(9)สถานที่... 
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  (๙) สถานที่เก็บอาหารไก่ โรงผสมอาหารไก่ พ้ืนที่เก็บวัสดุรองพ้ืน พ้ืนที่ท าลายซากไก่ พ้ืนที่รวบรวม
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ต้องจัดเป็นสัดส่วนมีความมั่นคงแข็งแรง และถูกหลักสุขาภิบาล  
  (๑๐) บริเวณประตูทางเข้าและออกจากสถานประกอบกิจการ ต้องจัดให้มีการฆ่าเชื้อโรคโดยวิธี 
ต่าง ๆ เช่น บ่อน้ ายาฆ่าเชื้อโรค หรือโรงพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ หรือเครื่องพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรค  หรืออ่างจุ่มน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
เป็นต้น 
  ข้อ ๑3 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะด้านอาหารสัตว์  
  (๑) อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพ อาหาร
สัตว์  
  (๒) ควรมีสถานที่เก็บอาหารแยกเป็นสัดส่วน จัดให้เป็นระเบียบและมีการดูแลรักษา  ความสะอาด
อย่างสม่ าเสมอ 
  (๓) ภาชนะบรรจุอาหารไก่ควรสะอาด ไม่ควรใช้บรรจุวัตถุมีพิษ ปุ๋ย หรือวัตถุอ่ืนใด ที่เป็นอันตราย
ต่อไก ่ 
  (๔) ควรจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพอาหารไก่ เพ่ือตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพ และสาร  ตกค้าง
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  
  ข้อ ๑4 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ น้ าดื่ม น้ าใช้  
  (๑) เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ รวมถึงสวิตซ์และสายไฟต่าง ๆ ต้องได้รับการท าความ  สะอาด
และบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี กรณีใช้อุปกรณ์การเลี้ยงแบบอัตโนมัติต้องมีการตรวจสอบ การท างานทุกวัน ถ้าพบว่า
ช ารุดต้องด าเนินการแก้ไขทันที หรือมีขั้นตอนที่เหมาะสมและมีอุปกรณ์ส ารอง  เมื่อเกิดการช ารุดเสียหาย เฉพาะ
โรงเรือนระบบปิดต้องมีสัญญาณเตือนกรณีระบบขัดข้อง 
  (๒) น้ าที่ใช้ในสถานประกอบกิจการ ต้องเป็นน้ าที่สะอาดเหมาะสมต่อการน าไปใช้ปราศจาก การ
ปนเปื้อนมูลสัตว์หรือน้ าเสียจากโรงเรือน และมีปริมาณเพียงพอส าหรับการใช้ในแต่ละวัน โดยมีระบบ  ส ารองน้ าไว้ใช้
ในกรณีฉุกเฉิน  
  (๓) ต้องจัดให้มีน้ าดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ าดื่ม ส าหรับบริการผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 
ตั้งอยู่ในบริเวณที่แยกออกจากโรงเรือนเลี้ยงไก่ และลักษณะการจัดบริการน้ าดื่ม ต้องไม่ก่อให้เกิดความ สกปรกหรือ
การปนเปื้อน  
  (๔) กรณีที่สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ผลิตน้ าใช้เอง ควรตรวจสอบดูแลคุณภาพน้ าดิบ ให้สะอาด 
ตรวจสอบระบบท่อน้ า และท าความสะอาดภาชนะกักเก็บน้ า รวมทั้งปรับปรุงคุณภาพน้ า ให้มีคุณภาพดีอยู่เสมอ 
  ข้อ 15 หลักเกณฑ์เก่ียวกับสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน 
   (๑) ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี และมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ
หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ โรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ และบาดแผล  ติดเชื้อ หรือไม่เป็นโรคติดต่อ 
เช่น วัณโรค อหิวาตกโรค บิด สุกใส หัด คางทูม เรื้อน ไวรัส ตับอักเสบเอ โรคพยาธิ และโรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ เป็น
ต้น หากผู้ปฏิบัติงานป่วยด้วยโรคดังกล่าว ต้องหยุดพักรักษาให้หาย  
  (๒) สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ ขนาดตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตัวขึ้นไป ต้องมีผู้ดูแลด้าน สุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม อย่างน้อย ๑ คน โดยเป็นผู้ที่มีความรู้โดยผ่านการอบรมการจัดการสุขาภิบาล  สิ่งแวดล้อมและสุขวิทยา
ส่วนบุคคล  
  (๓) ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการอบรม ในเรื่องเกี่ยวกับสุขอนามัยการป้องกันตนจากโรคติดต่อ  จาก
สัตว์สู่คน และการควบคุมสัตว์แมลงพาหะน าโรค  
  (๔) ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรือนเลี้ยงไก่จะต้องปฏิบัติดังนี้ 
   (๔.๑) อาบน้ า สระผม ช าระล้างร่างกายให้สะอาดทุกครั้งก่อนเข้าหรือออกจากฟาร์ม และ
ต้องล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งภายหลังออกจากห้องส้วมและจับต้องสิ่งปนเปื้อนต่างๆ  
   (๔.๒) จุ่มเท้าในอ่างน้ ายาฆ่าเชื้อโรค และล้างมือก่อนเข้าและออกจากฟาร์ม และโรงเรือน 
หน้า 
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   (๔.๓) สวมใส่ชุดปฏิบัติงานที่สถานประกอบกิจการจัดไว้ให้ โดยต้องเป็นเครื่องแบบที่มี 
ความสะอาดและเหมาะสมในแต่ละกิจกรรมที่ปฏิบัติ  
   (๔.๔) ในกรณีที่มีบาดแผล ต้องปิดแผลด้วยที่ปิดแผล ถ้ามีบาดแผลที่มือต้องสวมถุงมือ หรอื
ปลอกนิ้วขณะปฏิบัติงาน 
    (๔.๕) ผู้ปฏิบัติงานไม่ควรพกัอาศัยในโรงเรือนเลี้ยงไก่  
         ข้อ ๑6 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการน้ าเสีย มูลฝอย สิ่งปฏิกูล  
  (๑) ต้องมีการบ าบัดน้ าเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้ง ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนปล่อย ออก
สู่ภายนอกสถานประกอบกิจการและต้องดูแลทางระบายน้ าไม่ให้อุดตัน  
  (๒) กรณีท่ีไม่มีการระบายน้ าทิ้งออกนอกสถานประกอบการ ผู้ประกอบการจะต้องมีการจัดการ น้ า
เสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยจะต้องมีการป้องกันไม่ให้มีน้ าเสีย หรือกลิ่นเหม็นกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายนอก  
  (๓) ต้องมีการจัดการ หรือควบคุมปัญหากลิ่นเหม็น สัตว์ และแมลงพาหะน าโรค ไม่ให้ส่งผล กระทบ
ต่อชุมชนโดยรอบ  
  (๔) ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล เหมาะสม เพียงพอ โดยมีการ คัดแยกตาม
ประเภทของมูลฝอย 
  (๕) ต้องมีการรวบรวมมูลฝอย และน าไปก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และปฏิบัติ ตาม
ข้อก าหนดของท้องถิ่นว่าด้วยการนั้น ห้ามน าไปทิ้งในที่สาธารณะหรือแหล่งน้ าสาธารณะ 
      ในกรณีที่มีการน ามูลไก่และวัสดุรองพ้ืนออกจากสถานประกอบการ ผู้ประกอบการต้องจัดให้ 
ผู้ด าเนินการเคลื่อนย้าย มีมาตรการเพ่ือป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ และไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์และ แมลงพาหะ
น าโรค  
  (๖) ต้องมีการจัดการ ก าจัดภาชนะบรรจุสารเคมี หรือน้ ายาฆ่าเชื้อท่ีใช้แล้วอย่างถูกต้อง ตามหลัก
วิชาการ  
  (๗) ต้องมีห้องน้ าห้องส้วม อ่างล้างมือ ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล มีการดูแลรักษาความ สะอาดเป็น
ประจ า มีการบ าบัดและก าจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
  ข้อ ๑7 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขนส่ง 
  (๑) ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งควรอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและสะอาด  
  (๒) ยานพาหนะทุกชนิดที่เข้าและออกจากสถานประกอบการ จะต้องแล่นผ่านระบบการ ฆ่าเชื้อ 
ต่างๆ เช่น บ่อน้ ายาฆ่าเชื้อโรค หรือ โรงพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรค หรือเครื่องพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรค กับยานพาหนะ ด้วยน้ ายา
ฆ่าเชื้อโรคที่มีความเข้มข้นตามเอกสารก ากับการใช้  
  (๓) ยานพาหนะที่ใ ช้ส าหรับเก็บขนมูลไก่ หรือมูลไก่รวมวัสดุรองพ้ืนออกนอก สถานประกอบการ
จะต้องท าการปิดคลุมด้วยผ้าใบหรือวัสดุอื่นใด อย่างมิดชิดไม่ให้มีการตกหล่นออกจาก ยานพาหนะ  
  (๔) อุปกรณ์ และภาชนะที่ใช้ในการขนส่งไก่ควรท าด้วยวัสดุที่ไม่ดูดซึมน้ า และได้รับการ ฆ่าเชื้อโรค 
ก่อนและหลังการใช้ทุกครั้ง  
  ข้อ ๑8 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการแหล่งแพร่เชื้อโรคหรือสัตว์และแมลงน าโรค  
  (๑) ต้องป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกต้อง กรณีท่ีมี การระบาดของ
โรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์ สถานประกอบกิจการต้องมีระบบป้องกัน และควบคุมโรคได้ ซึ่งรวมถึงการท าลายเชื้อโรค
ก่อนเข้าสถานประกอบการ และควบคุมโรคให้สงบไม่ให้แพร่ระบาดออกจาก สถานประกอบการได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์  
  (๒) ภายในสถานประกอบกิจการ ควรมีอุปกรณ์ฆ่าเชื้อท่ีมีประสิทธิภาพ และอยู่ในสภาพ ที่พร้อมใช้
งาน  
  (๓) หลังน าไก่ออกจากโรงเรือนต้องท าความสะอาด และฆ่าเชื้อโรงเรือนเลี้ยงไก่และบริเวณ โดยรอบ 
และปิดพักโรงเรือนในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๗ – ๒๑ วัน หรือตามข้อก าหนดของกรมปศุสัตว์  
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  (๔) เมื่อพบไก่ป่วย ควรแยกไก่ป่วยออกจากไก่ปกติ หากสงสัยว่าไก่ป่วยเป็นโรคระบาด เช่น นิวคาส
เซิล ไข้หวัดนก เป็นต้น ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วน และด าเนินการตามท่ี เจ้าหน้าที่ก าหนดอย่าง
เคร่งครัดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
  กรณีพบผู้ป่วยภายในสถานประกอบกิจการ ที่สงสัยว่ามีสาเหตุจากโรคระบาดจากไก่ ให้รีบน าตัว ส่ง
แพทย์เพ่ือท าการตรวจวินิจฉัยโรคโดยทันที และปฏิบัติตามค าแนะน า รวมทั้งให้ความร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ในพ้ืนที่ ในการป้องกันและควบคุมโรค 
  (๕) การท าลายซากไก่ เพ่ือป้องกันการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงน าโรค สามารถ 
ด าเนินการได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  
   (๕.๑) การท าลายโดยการเผา ต้องมีสถานที่เผา เตาเผาอยู่ในบริเวณเหมาะสม เผาซาก จน
หมด การเผาต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือเหตุร าคาญ  
   (๕.๒) การท าลายโดยการฝัง ต้องมีเนื้อที่เพียงพอ และไม่อยู่ในบริเวณท่ีมีน้ าท่วมถึง ไม่มีน้ า
ขัง ห่างจากแหล่งน้ าไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรคท่ีเหมาะสมท าการ ราด หรือโรย ปูนขาว บนส่วนต่าง ๆ 
ของซากไก่จนทั่ว และให้ฝังซากใต้ระดับผิวดิน ไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร หรือหากซากมีจ านวนมาก ให้ท าการพูน
ดินกลบหลุมเหนือระดับผิวดิน ไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ซึ่งการฝังกลบนี้ ต้องสามารถป้องกันการคุ้ยเขี่ยของสัตว์ได้ 
สถานที่ก าจัดซากไก่ต้องห่างจากบริเวณ อาคารหรือโรงเรือนเลี้ยงไก่ อาคารส านักงาน อาคารพักอาศัย และต้อง
เป็นไปตามค าแนะน าของ กรมปศุสัตว์หรือปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์ 
   (๖) ต้องควบคุมป้องกันสัตว์ และแมลงน าโรคในสถานประกอบกิจการ เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ 
เป็นต้น ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค หรืออาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจาย ของเชื้อโรคติดต่อ หรือก่อ
เหตุเดือดร้อนร าคาญต่อผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียง 
  ข้อ 19 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย และการ  ป้องกันเหตุร าคาญ 
   (๑) จัดให้มีห้อง หรือตู้เก็บสารเคมี น้ ายาฆ่าเชื้อ หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือ อัคคีภัยได้
ง่ายโดยเฉพาะ โดยต้องจัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และแสดงป้ายชื่อ ชนิด หรือประเภทสารเคมี ที่จัดเก็บ
ดังกล่าวอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
  (๒) ระดับความเข้มข้นของก๊าซแอมโมเนีย บริเวณสถานประกอบการ ค่าเฉลี่ย ๘ ชั่วโมง การท างาน
ต้องไม่เกิน ๕๐ พีพีเอ็ม 
   (๓) ควรควบคุมป้องกันกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานประกอบกิจการ มิให้เป็นเหตุร าคาญ หรือเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของคนงาน และผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง หรืออยู่ในเส้นทางการสัญจรของ สถานประกอบกิจการ 
  (๔) ควรจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามความเสี่ยง ให้กับผู้ปฏิบัติงานใน สถาน
ประกอบกิจการ เช่น แว่นตา หน้ากาก ผ้าปิดจมูก หมวกคลุมผม รองเท้า ฯลฯ  
  ข้อ 20 เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามผู้ใดด าเนินกิจการ ที่ต้อง
มีการควบคุมตามข้อ 6 ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ในการออก
ใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขเฉพาะ ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ  เพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ
ของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียว
และส าหรับสถานที่แห่งเดียว 
   ข้อ ๒1 ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ 6 ในลักษณะที่เป็นการค้า 
จะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสาร และหลักฐานดังต่อไปนี้  
  (๑) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
  (๓) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
  (๔) อ่ืน ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอก าหนด 
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  ข้อ ๒2 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาต หรือค าขอต่อใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจความถูก
ต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวม ความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด 
และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ ในคราวเดียวกัน และในกรณีจ าเป็นที่จะต้องคืนค าขอแก่ผู้ขอ
อนุญาต ก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้ง ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รับค า
ขอ 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผล ให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้อง หรือครบถ้วนตามที่ ก าหนดในข้อบัญญัติ
นี้ 
  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค าสั่ง ไม่อนุญาต
ได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้ง ให้ผู้ขออนุญาตทราบ ก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคสอง หรือตามที่ได้
ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๒3 ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ  แจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในก าหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผล อันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์  
  ข้อ ๒4 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ เท่านั้น การขอต่อใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค า
ขอพร้อมช าระ ค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่อใบอนุญาต การขอ
ต่อใบอนุญาต และการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ตามข้อ 
๒1 
  ข้อ ๒5 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้  ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาต ส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อน ใบอนุญาตสิ้นอายุ
ส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่อใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น ถ้าไม่ได้เสีย  ค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่
ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียม ที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอก
เลิกการด าเนินกิจการนั้น ก่อนถึงก าหนด การเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
   ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน  เกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้  เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบตามจ านวน 
  ข้อ๒6 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร  ส่วน
ต าบลแก่งดินสอ  
  ข้อ ๒7 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่  ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
  ข้อ ๒8 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ผู้ได้รับ ใบอนุญาตยื่นค า
ขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ตามแบบที่ก าหนด
ไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ การขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้  
  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต น าส าเนาบันทึก การแจ้งความต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน า
ใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
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  ข้อ ๒9 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ  การ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัติ
นี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับ  การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตาม
ข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
  ข้อ 30 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้รับ ใบอนุญาต  
  (๑) ถูกสั่งพักใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก  
  (๒) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาต ในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ี ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพ ของประชาชน  
  ข้อ ๓1 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว  ให้ส่งค าสั่งทางไปรษณีย์ตอบรับ 
หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักงานของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับ
ใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่ง ไปถึงหรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี  
  ข้อ ๓2 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูก เพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นหนึ่งปี นับแต่วันที่สั่งเพิกถอนใบอนุญาต  
  ข้อ ๓3 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท  
  ข้อ ๓4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม ข้อบัญญัตินี้ 
และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 
      ประกาศ ณ วันที่ 15  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2562 
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บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนต าบลแก่งดินสอ 
 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงไก พ.ศ. ๒๕62 
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ล าดับที่ จ านวน อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี 
(บาท) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

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

200 
400 
600 
800 

1,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบค าขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต  
 
 

ประเภทกิจการ.........................................................................  
 
 
 
 

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

  ๑. ขาพเจา...........................................................................................อายุ...........ป  สัญชาติ............... 
โดย.......................................................................................................................ผูมีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม..................................................................................................................... ....................................... ที่อยูบ
านเลขท่ี......................หมูที่.............ตรอก/ซอย..............................................ถนน.....................................  แขวง/ต าบล
.......................................เขต/อ าเภอ........................................จังหวัด.............................................. หมายเลข
โทรศัพท.......................................................ผูขออนุญาต  
  ๒. พรอมค าขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวดังนี้   
  (......) ส าเนาบัตรประจ าตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ...................) 
  (......) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบการ ประเมินผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่จ าเปน   
  (.......)ใบมอบอ านาจ (ในกรณีที่มีการมอบอ านาจ) 
  (.......) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
  (......) หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
  (.......) เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศก าหนด คือ 
  ๑) ..................................................................... ......................................................................  
  ๒) .......................................................................................................................... .................  
  ขอรับรองวาขอความในค าขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 

     (ลงชื่อ)....................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
(.....................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าขอเลขที่..................../.......................... 

(เจ้าหน้าที่กรอก) 



ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
 ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ ต่ออายุใบอนุญาต  

 
 

เลขที่.............................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่................เดือน................................พ.ศ. ...................    
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน       (.........)ครบ 

         (.........)ไม่ครบ คือ 
     ๑) ........................................................................  
      ๒) ........................................................................  
     ๓) ......................................................................  

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

       ต าแหน่ง......................................................  
 

 

 

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
  

เลขที่.............................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่................เดือน................................พ.ศ. ...................   
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน       (.........) ครบ 

         (.........)ไม่ครบ คือ 
     ๑) ........................................................................  
     ๒) ........................................................................  

                     ๓) ......................................................................  
 

ดังนั้น กรุณาน าเอกสารหลักฐานที่ยังไมครบทั้งหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน.................วันนับตั้งแต วันนี้
เป็นต้นไป  

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

       ต าแหน่ง......................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบอนุญาต  

ประกอบกิจการ................................................................... 
เลมที่......................เลขที่......................../...................  
  (๑) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให.......................................................................สัญชาติ.................. 
อยูบานเลขท่ี.................หมูที่...........ต าบล...................................อ าเภอ.................................จังหวัด......................... .... 
หมายเลขโทรศัพท................................................................  
  ชื่อสถานประกอบกิจการ..........................................................ประเภท......................................... ..... 
ตั้งอยูเลขที่...............หมูที่..............ต าบล....................................อ าเภอ...................................จังหวัด............................  
หมายเลขโทรศัพท...............................................................  
  เสียคาธรรมเนียมปละ..............................บาท (...................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมที่........................................เลขที่.............................................ลงวันที่...................... ..................  
  (๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดไวในขอบัญญัติองคการ 
บริหารสวนต าบลแก่งดินสอ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยง พ.ศ. ๒๕62 
   (๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่นหรือ 
ที่เก่ียวของ โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได  
  (๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 
   ๔.๑) .............................................................................................   
  ๔.๒) .............................................................................................  
  (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่................เดือน....................................พ.ศ. ..........................  
  (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.................เดือน.......................................พ.ศ. ........................... 
 
 
 
     (ลงชื่อ) (........................................................) 
      ต าแหนง...........................................................  
       เจาพนักงานทองถิ่น  
 
 
 
ค าเตือน (๑) ผรูับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลา 
      ที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕00 บาท 
  (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นค าขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  

 
 
 
 
 

(มีต่อด้านหลัง) 
 



(ดานหลัง) 
 

 
รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ออกใบอนุญาต 
วัน/เดือน/ปี 

ที่สิ้นสุด
ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงชื่อ) 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 



ค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 

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

                    ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................   
       เปนบุคคลธรรมดา อายุ......................ป สัญชาติ....................................  
เลขหมายประจ าตัวประชาชนเลขท่ี                                                                   อยูบานเลขที่.................... 
หมูที่...................... ตรอก/ซอย..................................ถนน.........................................ต าบล/แขวง............................. .... 
อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด.................................โทรศัพท.................................โทรสาร.............................  
                          เปนนิติบุคคลประเภท..........................................................จดทะเบียนเมื่อ..................................  
มีส านักงานอยูเลขที่..........................หมูที่.............ตรอก/ซอย.......................................ถนน..........................................  
ต าบล/แขวง ....................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด................... ...................................
โทรศัพท.................... โทรสาร............................................. โดยผูมีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต ดังนี้  
  ๑. (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................อยูบานเลขท่ี...........................
หมูที่.................. ตรอก/ซอย...................................ถนน....................................ต าบล/แขวง................................. ....
อ าเภอ/เขต....................... จังหวัด..............................โทรศัพท..............................โทรสาร.............................................  
  ๒. (นาย/นาง/นางสาว).........................................................อยูบานเลขท่ี........................หมูที่............ 
ตรอก/ซอย............................ถนน................................ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต....................... 
จังหวัด...............................โทรศัพท..........................โทรสาร............................................... เปนผูถือใบอนุญาต/ผูรับ
มอบอ านาจจากผูถือใบอนุญาต เลมที่............เลขที่.............ป................. ประกอบกิจการ..............................................
ซ่ึงเปนกิจการประเภท........................................................................... ล าดับที่.............โดยใชชื่อสถานประกอบการวา
......................................................สถานที่ตั้งเลขที่........................... หมูที่...................ตรอก/ซอย..............................
ถนน........................................ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด
......................................................โทรศัพท.........................................โทรสาร...........................................................  
 ขอยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตการควบคุมกิจการเลี้ยงไกตอเจาพนักงานทองถิ่น เนื่องจากใบอนุญาตของข
าพเจา ดังกลาวขางตน       สูญหาย        ถูกท าลาย        ช ารุดในสาระส าคัญ โดยมีหลักฐานเอกสารประกอบการ
พิจารณา ดังนี้  
       ๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบานเจาของกิจการ (ผูประกอบการ/ผูถือ
ใบอนุญาต)  
       ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบานของผูจัดการ  
       ๓. ส าเนาทะเบียนบานของบานที่ใชเปนที่ตั้งสถานประกอบการ  
       ๔. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูแทนนิติ
บุคคล (กรณีผขูอรับใบแทนใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 
       ๕. หลักฐานแสดงวาอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการสามารถใชประกอบกิจการนั้นไดโดยถูกตอง ตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  
       ๖. หนังสือยินยอมใหใชอาคารหรือสัญญาเชาจากเจาของอาคาร (กรณีผูขอรับใบแทนใบอนุญาตไมมี
กรรมสิทธิ์ ในอาคารที่ใชเปนสถานประกอบการ) 
       ๗. หนังสือมอบอ านาจที่ถูกตองตามกฎหมาย พรอมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูมอบอ านาจ
และ ผูรับมอบอ านาจ (กรณีเจาของไมสามารถมายื่นค าขอดวยตนเอง) 
     ๘. ใบอนุญาตใหประกอบกิจการจากสวนราชการอ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 



-2- 
 
 
 
      ๙. กรณีใบอนุญาตช ารุดในสาระส าคัญ ใหน าใบอนุญาตเดิมที่ช ารุดนั้นมาแสดง  
       ๑๐. อ่ืน ๆ (ระบุ).......................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................. ...........................................  
ขอรับรองวาขอความในแบบค าขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ใบแทน) 
ใบอนุญาต 

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

 
เลมที่......................เลขที่......................../...................  
  (๑) เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให.......................................................................สัญชาติ.. ................ 
อยูบานเลขท่ี.................หมูที่...........ต าบล...................................อ าเภอ.................................จังหวัด......................... .... 
หมายเลขโทรศัพท..................................................... ชื่อสถานประกอบกิจการ..........................................................
ประเภท............................................ ตั้งอยูเลขที่..........หมูที่.......ต าบล...........................อ าเภอ.....................................
จังหวัด............................ หมายเลขโทรศัพท...........................................................  
  เสียคาธรรมเนียมปละ..............................บาท (...................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน  
เลมที่........................................เลขที่.............................................ลงวันที่........................................   
  (๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขท่ีก าหนดไวในขอบัญญัติองคการ 
บริหารสวนต าบลแก่งดินสอ เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงไก พ.ศ. ๒๕62  
  (๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอื่นหรือท่ี 
เกี่ยวของ โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
   (๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ  
   ๔.๑) .............................................................................................  
   ๔.๒) .............................................................................................   
  (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเมื่อวันที่................เดือน....................................พ.ศ. ..........................  
  (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่.................เดือน.......................................พ.ศ. ...........................   
 
 
 
           (ลงชื่อ) (........................................................) 
      ต าแหนง.................................................... 

       เจาพนักงานทองถิ่น 


