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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเภท หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขด้านสุขลักษณะสาหรับกิจการเลี้ยงไก่
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่ เป็ น การสมควรออกข้ อ บั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นลาน ว่ า ด้ ว ยกิ จ การ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท หลักเกณฑ์และเงื่อนไขด้านสุขลักษณะสาหรับกิจการเลี้ยงไก่
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านลาน โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานและนายอาเภอบ้านไผ่
จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน เรื่อง กิจการ
ที่เป็ น อั น ตรายต่อสุ ขภาพ ประเภท หลัก เกณฑ์ และเงื่อ นไขด้ านสุ ขลัก ษณะสาหรับ กิ จการเลี้ยงไก่
พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งอื่นใดที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือที่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่” หมายถึง สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ประเภทไก่เนื้อ
และไก่ไข่โดยหมายรวมถึงสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ทุกขนาด
“ผู้ดาเนินกิจการเลี้ยงไก่” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินกิจการ
เลี้ยงไก่
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“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทาให้ มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
“มลพิษทางน้ า” หมายความว่า สภาวะของน้าทิ้งอันเกิด จากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทาให้ มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
“ของเสี ย อั น ตราย” หมายความว่ า มู ล ฝอย สิ่ ง ปฏิ กู ล อากาศเสี ย น้ าเสี ย
มลสารหรือสิ่งอื่น ใดที่ปนเปื้อนกับสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ที่ทาให้มีผลกระทบหรือเคยมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
ข้อ ๕ ให้ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นลานรั ก ษาการให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้
และให้มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ ให้กิจการประเภทการเลี้ยงไก่เป็นกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพที่จะต้องอยู่ภายใต้
การควบคุมในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
ข้อ ๗ เมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๖ ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต
ข้อ ๘ ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่กาหนดไว้ในข้อ ๖ ทั้งในลักษณะที่เป็นการค้า
และไม่เป็นการค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะ และมาตรการป้องกันอันตราย
ต่อสุขภาพในเรื่องต่าง ๆ ที่จะกาหนดในข้อบัญญัตินี้ ดังนี้
(๑) สถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อม
(๒) การจัดการมลพิษของสถานประกอบการ
(๓) สุขลักษณะของคนงาน
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(๔) การควบคุมความปลอดภัยในการทางาน
(๕) การจัดการปัญหาเหตุเดือดร้อนราคาญ
(๖) มาตรฐานควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หมวด ๒
ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ลักษณะอาคาร และลักษณะภายในบริเวณเลี้ยงไก่
ข้อ ๙ บริเวณที่ประกอบกิจการเลี้ยงไก่จะต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา
โรงพยาบาลหรือสถานที่อื่น ๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและไม่ก่อเหตุราคาญโดยมีระยะห่าง
จากสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้
๑) สาหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่น้อยกว่า ๕๐๐ ตัว ควรมีระยะห่าง
ไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
๒) สาหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ตั้งแต่ ๕๐๑ - ๕,๐๐๐ ตัว ควรมีระยะห่าง
ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร
๓) สาหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ตั้งแต่ ๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ ตัว ควรมีระยะห่าง
ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร
๔) สาหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ เกินกว่า ๑๐,๐๐๐ ตัว ควรมีระยะห่าง
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร
(๒) สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ควรตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่มีน้าท่วมขัง และต้องมีการป้องกัน
การไหลของเสียและสิ่งปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้าสาธารณะ ในกรณีที่มีการชะล้างของน้าฝน
(๓) สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ต้องจัดให้มีบริเวณเลี้ยงไก่เป็นสัดส่วนอยู่ห่างสาธารณะ
หรือที่ดินที่มีเจ้าของ และต้องมีที่ว่างอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งใดปกคลุมโดยรอบบริเวณเลี้ยง
ข้อ ๑๐ โรงเรือนเลี้ยงไก่ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) โรงเรือนเลี้ยงไก่ต้องเป็นอาคารเอกเทศ มั่นคงแข็งแรง มีลักษณะเหมาะแก่การเลี้ยงไก่
(๒) โรงเรือนเลี้ยงไก่ต้องเป็นพื้นแน่นหรือทาด้วยวัสดุแข็งแรงไม่เปียกชื้น ไม่มีน้าขัง
ทาความสะอาดง่าย

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หนา้ ๙๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(๓) โรงเรือนเลี้ยงไก่ต้องมีพื้นที่ในการเลี้ยงเพียงพอ เพื่อให้ไก่อยู่อย่างสบาย
(๔) จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ
(๕) ถนนภายในสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ต้องใช้วัสดุคงทนไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง
หรือวิธีการอื่น ใดที่มีความเหมาะสมในการควบคุม การฟุ้ งกระจายของฝุ่นละออง และมีความกว้าง
ที่เหมาะสม สะดวกในการขนส่ง ลาเลี ยงอุ ป กรณ์ อาหารไก่ รวมทั้ งน าผลผลิต เข้ าหรือออก จาก
สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่
(๖) สถานที่เก็บอาหารไก่ โรงผสมอาหารไก่ พื้นที่เก็บวัสดุรองพื้น พื้นที่ทาลาย
รวบรวมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ต้องจัดเป็นสัดส่วน
หมวด ๓
การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ทีม่ ีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑๑ ผู้ ใดประสงค์ จ ะเลี้ ย งไก่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ก ารจั ด การของเสี ย สารพิ ษ และมลพิ ษ
ของสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องมีการบาบัดน้าเสียให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานน้าทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ภายนอกสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ และต้องดูแลทางระบายน้าไม่ให้อุดตัน
(๒) กรณีที่ไม่มีการระบายน้าทิ้งออกนอกสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ ผู้ประกอบกิจการ
ต้องมีการจัดการน้าเสีย โดยต้องมีการป้องกันไม่ให้มีน้าเสียหรือกลิ่นเหม็นกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก
(๓) ต้องมีการจัดการหรือควบคุมปัญหากลิ่นเหม็น สัตว์ และแมลงพาหะนาโรค
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ
(๔) ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาลเหมาะสมเพียงพอโดยมีการคัดแยก
ตามประเภทของมูลฝอย
(๕) ต้ อ งมี ก ารรวบรวมมู ล ฝอยและน าไปก าจั ด อย่ า งถู ก ต้ อ งตามหลั ก สุ ข าภิ บ าล
ห้ามนาไปทิ้งในที่สาธารณะหรือแหล่งน้าสาธารณะ
ในกรณีที่มีการนามูลไก่และวัสดุรองพื้นออกจากสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ ผู้ประกอบกิจการเลี้ยงไก่
จัดให้ผู้ดาเนินการเคลื่อนย้ายมีมาตรการเพื่อป้องกันเหตุเดือดร้อนราคาญและไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์
และแมลงพาหะนาโรค
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(๖) ต้องมีการจัดการกาจัดภาชนะบรรจุสารเคมีหรือน้ายาฆ่าเชื้ อที่ใช้แล้วอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
(๗) ต้องมีห้องน้าห้องส้วม อ่างล้างมือที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล มีการดูแลรักษา
ความสะอาดเป็นประจา มีการบาบัดและกาจัดสิ่งปฏิกูลอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
ข้อ ๑๒ การจัดการแหล่งแพร่เชื้อโรคหรือสัตว์และแมลงพาหะนาโรคต้องมีมาตรการ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้ อ งป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ ที่ เกิ ด จากสั ต ว์ ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ เหมาะสม และถู ก ต้ อ ง
กรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์ สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ ต้องมีระบบป้องกันและควบคุมโรคได้
ซึ่งรวมถึงการทาลายเชื้อโรคก่อนเข้าสถานประกอบกิ จการเลี้ยงไก่ และควบคุมโรคให้สงบไม่ให้แพร่ระบาด
ออกจากสถานประกอบกิจการเลี้ ยงไก่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัต ว์
(๒) หลังนาไก่ออกจากโรงเรือนเลี้ยงไก่ต้องทาความสะอาด และฆ่าเชื้อโรงเรือนเลี้ยงไก่
และบริเวณโดยรอบ และปิดพักโรงเรือนเลี้ยงไก่ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๗ - ๒๑ วัน หรือตามข้อกาหนด
ของกรมปศุสัตว์
(๓) เมื่อพบไก่ป่วยต้องแยกไก่ป่วยออกจากไก่ปกติ หากสงสัยว่าไก่ป่วยเป็นโรคระบาด
เช่น นิ ว คาสเซิ ล ไข้ ห วัด นก เป็ น ต้น ต้อ งแจ้งเจ้ าหน้ าที่ ที่ เกี่ย วข้อ งโดยเร่งด่ วน และด าเนิ น การ
ตามที่เจ้าหน้าที่กาหนดอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์
กรณีพบผู้ป่วยภายในสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ที่สงสัยว่ามีสาเหตุมาจากไก่ให้รีบนาตัวส่งแพทย์
เพื่อทาการตรวจวินิจฉัยโรคทันที และปฏิบัติตามคาแนะนารวมทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ในพื้นที่ในการป้องกันและควบคุมโรค
(๔) การทาลายซากไก่เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์ และแมลงพาหะนาโรค
ให้ดาเนินการได้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
๑) การทาลายโดยการเผา ต้องมีสถานที่เผา เตาเผา อยู่ในบริเวณที่เหมาะสม
เผาซากจนหมด และการเผาต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษและเหตุราคาญ
๒) การทาลายโดยการฝัง ต้องมีเนื้อที่เพียงพอ และไม่อยู่ในบริเวณที่มีน้าท่วมถึง
ไม่มีน้าขังห่างจากแหล่งน้าไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร ใช้น้ายาฆ่าเชื้อโรคที่เหมาะสม ทาการราดหรือโรยปูนขาว
บนส่วนต่าง ๆ ของซากไก่จนทั่ว และให้ฝังซากใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ซึ่งการฝังกลบนี้

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หนา้ ๙๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

สามารถป้องกันการคุ้ยเขี่ยของสัตว์ได้ สถานที่กาจัดซากไก่ต้องหากจากบริเวณอาคาร และโรงเรือนเลี้ยงไก่
อาคารสานักงาน อาคารพักอาศัย และต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของกรมปศุสัตว์ หรือปฏิบัติตามคู่มื อ
การปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์
(๕) ต้องมีการควบคุมป้องกันสัตว์ และแมลงพาหะนาโรค ในสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่
เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ เป็นต้น ที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ เชื้อโรค หรืออาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
ในการแพร่กระจายของเชื้อโรคติดต่อก่อเหตุเดือดร้อนราคาญต่อผู้อาศัยในบริเวณใกล้เคียง
ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบการต้องมีมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันเหตุราคาญ ดังนี้
(๑) จัดให้มีห้องพักหรือตู้เก็บสารเคมี น้ายาฆ่าเชื้อ หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
หรืออัคคีภัยได้ง่ายต้องจัดให้ เป็น ระเบียบเรียบร้อย และแสดงป้ายชื่อ ชนิด หรือประเภทสารเคมี
ที่จัดเก็บอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) จัดให้ มีการควบคุมป้องกันกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่
มิให้เป็นเหตุราคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน และผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง หรืออยู่ในเส้นทาง
ที่สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ใช้สัญจร
(๓) จัด ให้ มีอุป กรณ์ ป้ องกั น อันตรายส่วนบุ คคลตามความเสี่ยงให้กับ ผู้ป ฏิบั ติงาน
ในสถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ เช่น แว่นตา หน้ากาก ผ้าปิดจมูก หมวกคลุมผม รองเท้า เป็นต้น
หมวด ๔
สุขลักษณะของคนงาน
ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีสุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
(๑) คนงานต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจาทุกปีและมีสุขภาพแข็งแรง โรคติดต่อ
หรือ โรคที่ สั งคมรังเกี ย จโรคที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ ทางเดิ น อาหาร โรคทางเดิ น หายใจและบาดแผลติด เชื้ อ
เช่น วัณโรค อหิวาตกโรค บิด สุกใส หัด คางทูม เรื้อน ไวรัสตับอักเสบเอ โรคพยาธิ และโรคผิวหนัง
ที่น่ารังเกียจ เป็นต้น หากผู้ปฏิบัติงานป่วยด้วยโรคดังกล่าวต้องหยุดพักรักษาให้หาย
(๒) สถานประกอบกิจการเลี้ยงไก่ ขนาดตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตัวขึ้นไป ต้องมีผู้ดูแล
ด้ านสุ ข าภิ บ าลสิ่ งแวดล้ อ มอย่ างน้ อ ย ๑ คน โดยเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้แ ละผ่ า นการอบรมการจั ด การ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและสุขวิทยาส่วนบุคคล

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หนา้ ๙๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(๓) คนงานต้ อ งได้ รั บ การอบรมในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ สุ ข อนามั ย การป้ อ งกั น ตนเอง
จากโรคติดต่อจากสัตว์สคู่ น และการควบคุมสัตว์และแมลงพาหะนาโรค
หมวด ๕
ใบอนุญาต
ข้อ ๑๕ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อ ๖
จะต้องยื่นคาขอตามแบบที่กาหนดไว้ พร้อมด้วยเอกสาร ดังต่อไปนี้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๑) สาเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๓) ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ถ้ามี)
(๔) แบบแปลนสถานที่อาคารที่จะใช้ในการประกอบกิจการ
(๕) บัญชีรายการเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่จะใช้
ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต
ให้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวตามแบบที่กาหนดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
จะต้องชาระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนด ผู้ได้รับใบอนุญาตรายใดไม่ชาระค่าธรรมเนียม
ตามกาหนดเวลาจะต้องชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่
จะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจะต้องแสดงใบอนุญาตไว้
ในที่ที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายที่สถานที่หรืออาคารที่ใช้ประกอบกิจการ
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสูญหาย หรือถูกทาลาย
หรือชารุดในสาระสาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึง
การสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด ใบแทนใบอนุญาตให้มีอายุเท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของใบอนุญาตเดิม
ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามข้อบัญญัตินี้ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือกฎกระทรวง หรือ ประกาศกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญ ญั ติดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หนา้ ๙๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ทาการแก้ไข
ให้ถูกต้องได้ภายในเวลาที่กาหนด หากไม่ทาการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด เจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน
คราวละ ๑๕ วัน
ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใดถูกพักใช้ใบอนุญาตมาแล้ว ๒ ครั้ง และมีเหตุที่จะทาให้ถูกสั่งพักใช้
ใบอนุญ าตได้อีก หรือการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญ ญัตินี้ หรือบทบัญญั ติแห่งพระราชบัญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
จะทาให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิด
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้
ข้อ ๒๒ ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผู้ใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาตดังกล่าวอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนในอนุญาต
หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
ข้อ ๒๓ ผู้ ใดประกอบกิ จ การรายใดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหรื อ ฝ่ า ฝื น ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ต้ อ งระวางโทษ
ตามบทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๔ ผู้ ป ระกอบการที่ ได้ ป ระกอบกิ จ การเลี้ ย งไก่ ม าก่ อ นข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ใช้ บั งคั บ ให้ ได้ รั บ
การยกเว้นปฏิบัติตามข้อ ๙ (๑)
ข้อ ๒๕ ให้ ผู้ประกอบกิจการเลี้ยงไก่ ก่อนที่ข้อบัญ ญั ตินี้มีผลบังคับใช้ ยื่นคาขอใบอนุญ าต
พร้อมหลักฐานเอกสารตามข้อ ๑๙ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในเวลา ๑๕ วันทาการนับตั้งแต่ข้อบัญญัตินี้
มีผลบังคับใช้
ข้อ ๒๖ กรณี ผู้ประกอบกิจการดาเนินกิจการเลี้ยงไก่ยังไม่เป็นไปตามหมวด ๒ หมวด ๓
และหมวด ๔ แห่งข้อบัญญัตินี้ให้ผู้ประกอบกิจการปรับปรุงกิจการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาไม่เกิน ๑๒๐ วัน หรือภายในเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรแต่ไม่ควรเกินกว่า ๑๘๐ วัน

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หนา้ ๙๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความเดือดร้อนราคาญที่ประชาชนได้รับเป็นสาคัญ หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว
ผู้ประกอบกิจการไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาสั่งไม่อนุญาต
ให้ออกใบอนุญาตพร้อมแจ้งเหตุผลการไม่อนุญาตและสั่งให้ผู้ประกอบกิจการยุติการประกอบกิจการ
ข้อ ๒๗ การที่เจ้าพนั กงานท้องถิ่นพิจารณาสั่งไม่อนุญาตการออกใบอนุญ าตไม่เป็นเหตุให้
ผู้ประกอบการกิจการรายนั้นไม่มีสิทธิยื่นคาขอใบอนุญาตใหม่ หากภายหลังผู้ประกอบกิจการได้ดาเนินการ
ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้แล้ว
ข้อ ๒๘ หากมี บ ทบั ญ ญั ติ เฉพาะเรื่ อ งแตกต่ า งจากข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ บั ง คั บ การให้ เป็ น ไป
ตามบทบัญญัติเฉพาะเรื่องนั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
เสวก ลารังสิต
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

