
 หนา   ๑๗๙ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรี 
เรื่อง   หลักเกณฑการประกอบกิจการที่เปนอนัตรายตอสุขภาพประเภทกิจการเล้ียงไก 

และกิจการเล้ียงสุกรในพ้ืนทีต่ําบลนนทร ี

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรี  เรื่อง  หลักเกณฑ 

การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภทกิจการเล้ียงไกและกิจการเล้ียงสุกรในพ้ืนท่ี 

ตําบลนนทรี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

อันเปนพระราชบัญญัติ ท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓   

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๐  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลนนทรี  โดยความเห็นชอบจากสภาองคการ 

บริหารสวนตําบลนนทรี  และนายอําเภอกบินทรบุรี  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรี  เรื่อง  หลักเกณฑ

การประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภทกิจการเล้ียงไกและกิจการเล้ียงสุกรในพ้ืนที่ 

ตําบลนนทรี  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตตําบลนนทรี  นับแตวันถัดจากวันท่ีไดประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

หมวดที่  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๓ ในขอบัญญัตินี้ 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนนทรี 



 หนา   ๑๘๐ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข  ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“การประกอบกิจการเล้ียงไก”  หมายถึง  การประกอบกิจการเล้ียงไกประเภทไกเนื้อและไกไข  

โดยหมายรวมถึงการประกอบกิจการเล้ียงไกทุกขนาด 

“การประกอบกิจการเล้ียงสุกร”  หมายถึง  การประกอบกิจการเล้ียงสุกรทุกประเภททุกขนาด  

โดยหมายรวมถึงกิจการแหลงพักสุกรเพ่ือจําหนายหรือกิจการอื่น ๆ  เกี่ยวกับสุกรอันมีลักษณะคลายคลึงกัน 

หมวดที่  ๒ 

การประกอบกิจการเล้ียงไก 

สวนที ่ ๑ 

หลักเกณฑเกี่ยวกบัสถานทีต่ัง้ 
 

 

ขอ ๔ สถานประกอบกิจการเล้ียงไกตองอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ในระยะที่ไมสงผลกระทบตอสุขภาพ 

และไมกอเหตุรําคาญตอชุมชน  โดยมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวขางตน  ดังตอไปนี้ 

 (๑) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงไก  นอยกวา  ๕๐๐  ตัว  ตองมีระยะหาง 

ไมนอยกวา  ๓๐  เมตร 

 (๒) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงไก  ตั้งแต  ๕๐๐-๕,๐๐๐  ตัว  ตองมีระยะหาง

ไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร 

 (๓) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงไก  ตั้งแต  ๕,๐๐๑  -  ๑๐,๐๐๐  ตัว  ตองมี

ระยะหางไมนอยกวา  ๒๐๐  เมตร 

 (๔) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงไกเกินกวา  ๑๐,๐๐๐  ตัว  ตองมีระยะหาง 

ไมนอยกวา  ๑,๐๐๐  เมตร 

ขอ ๕ สถานประกอบกิจการเล้ียงไกตองตั้งอยูในบริเวณท่ีไมมีน้ําทวมขังอยูหางจากแหลงน้ํา

สาธารณะไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  และตองมีการปองกันการไหลของน้ําเสียและส่ิงปนเปอนลงสูแหลงน้ํา

สาธารณะ  ในกรณีที่มีการชะลางของน้ําฝน 



 หนา   ๑๘๑ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการเล้ียงไกควรตั้งอยูหางจากโรงฆาสัตวปก  ตลาดนัด-คาสัตวปก  

อยางนอย  ๕  กิโลเมตร 

ขอ ๗ สถานประกอบกจิการเล้ียงไกตองจัดใหมีบริเวณเล้ียงไกเปนสัดสวนอยูหางจากเขตที่ดิน

สาธารณะหรือที่ดนิท่ีมเีจาของ  และตองมีที่อันปราศจากหลังคาหรือส่ิงใดปกคลุมโดยรอบบริเวณเล้ียงสัตว

นั้นไมนอยกวา  ๑๕  เมตร  ทุกดาน  เวนแตดานท่ีมีแนวเขตติดตอกับท่ีดินของผูประกอบกิจการประเภท

เดียวกันใหใชหลักเกณฑตาม  ขอ  ๔  โดยพิจารณาท่ีจํานวนการเล้ียงไกท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดเปนเกณฑ 

ในการกําหนดขอบเขตระยะหาง 

สวนที ่ ๒ 

หลักเกณฑเกี่ยวกบัสุขลักษณะของโรงเรือนเล้ียงไกและสวนประกอบ 
 

 

ขอ ๘ โรงเรือนเล้ียงไกตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 (๑) โรงเรือนเล้ียงไกตองเปนอาคารเอกเทศ  มั่นคงแข็งแรง  มีลักษณะเหมาะแก 

การเล้ียงไก 

 (๒) โรงเรือนเล้ียงไกตองเปนพ้ืนแนนหรือทําดวยวัสดุแข็งแรงไมเปยกชื้น  ไมมีน้ําขัง  

ทําความสะอาดงาย 

 (๓) หลังคาหรือฝาเพดานตองทําดวยวัสดุที่มีความคงทน  แข็งแรง  มีความสูงจากพ้ืน

ถึงมุมเสาที่เปนฐาน  อยางนอย  ๒  เมตร  ขึ้นไป 

 (๔) โรงเรือนเล้ียงไกตองมีพ้ืนท่ีในการเล้ียงเพียงพอ  เพ่ือใหไกอยูอยางสบายไมแออัด  

เปนไปตามขอกําหนดของกรมปศุสัตว 

 (๕) จัดใหมีแสงสวางเพียงพอ 

 (๖) โรงเรือนเล้ียงไกระบบเปดตองมีตาขายคลุมเพ่ือปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรค  

และตองจัดใหมีการระบายอากาศท่ีดี 

 (๗) โรงเรือนเล้ียงไกระบบปดตองจัดใหมีการระบายอากาศ  ฝุนละอองและกาซตาง ๆ  

ใหเปนไปตามขอกําหนดของกรมปศุสัตว  หรือมาตรฐานสินคาเกษตรแหงชาติ 

 (๘) ถนนภายในสถานประกอบกิจการเล้ียงไกตองใชวัสดุคงทน  ไมกอใหเกิดฝุนละออง  

หรือตองมีวิธีการอื่นใดที่มีความเหมาะสมในการควบคุมการฟุงกระจายของฝุนละอองและมีความกวาง 



 หนา   ๑๘๒ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ที่เหมาะสม  สะอาด  สะดวก  ในการขนสง  ลําเลียงอุปกรณ  อาหารไก  รวมทั้งนําผลผลิตเขาหรือออกจาก

สถานประกอบกิจการเล้ียงไก 

 (๙) สถานท่ีเก็บอาหารไก  โรงผสมอาหารไก  พ้ืนที่เก็บวัสดุรองพ้ืน  พ้ืนที่ทําลายซากไก  

พ้ืนที่รวบรวมมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลตาง  ๆ  ตองจัดเปนสัดสวน  มีความมั่นคง  แข็งแรง  และถูกหลัก

สุขาภิบาล 

 (๑๐) บริเวณประตูทางเขาและออกจากสถานประกอบกิจการเล้ียงไกตองจัดใหมี 

การฆาเชื้อโรคโดยวิธีตาง  ๆ  เชน  บอน้ํายาฆาเชื้อโรค  หรือพนน้ํายาฆาเชื้อ  หรือเครื่องพนน้ํายาฆาเชื้อโรค

หรืออางจุมน้ํายาฆาเชื้อโรค  เปนตน 

สวนที ่ ๓ 

หลักเกณฑเกี่ยวกบัสุขลักษณะของอาหารสัตว 
 

 

ขอ ๙ สุขลักษณะของอาหารที่ใชเล้ียงไกใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

 (๑) อาหารที่ใชเล้ียงไกตองมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

คุณภาพอาหารสัตว 

 (๒) จัดใหมีสถานที่เก็บอาหารแยกเปนสัดสวน  จัดใหเปนระเบียบและมีการดูแลรักษา

ความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 

 (๓) ภาชนะบรรจุอาหารไกควรสะอาด  ไมควรใชบรรจุวัตถุมีพิษ  ปุย  หรือวัตถุ  อื่นใด

ที่เปนอันตรายตอไก 

 (๔) จัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพอาหารไก  เพ่ือตรวจวิเคราะหคุณภาพและสารตกคาง

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 

สวนที ่ ๔ 

หลักเกณฑเกี่ยวกบัสุขลักษณะของเครือ่งมือ  เครื่องใช  อุปกรณ  น้ําดื่ม  น้าํใช 
 

 

ขอ ๑๐ สุขลักษณะของเครื่องมือ  เครื่องใช  อุปกรณ  น้ําดื่ม  น้ําใช  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ

ดังนี้ 



 หนา   ๑๘๓ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

 (๑) เครื่องมือ  เครื่องใช  และอุปกรณ  รวมถึงสวิตซและสายไฟตาง ๆ  ตองไดรับ

การทําความสะอาดและบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี  กรณีใชอุปกรณการเล้ียงไกแบบอัตโนมัติตองมี 

การตรวจสอบการทํางานทุกวัน  ถาพบวาชํารุดตองดําเนินการแกไขทันทีหรือมีขั้นตอนการจัดการที่เหมาะสม  

และมีอุปกรณสํารองเมื่อเกิดการชํารุดเสียหาย  เฉพาะโรงเรือนเล้ียงไกระบบปดตองมีสัญญาณเตือนกรณี

ระบบขัดของ 

 (๒) น้ําที่ใชในสถานประกอบกิจการเล้ียงไก  ตองเปนน้ําที่สะอาด  เหมาะสม 

ตอการนําไปใช  ปราศจากการปนเปอนมูลสัตวหรือน้ําเสียจากโรงเรือนเล้ียงไก  และมีปริมาณเพียงพอ 

สําหรับการใชในแตละวันโดยมีระบบสํารองน้ําใชในกรณีฉุกเฉิน 

 (๓) ตองจัดใหมีน้ําดื่มท่ีไดคุณภาพตามมาตรฐานน้ําดื่มสําหรับบริการผูปฏิบัติงาน

อยางเพียงพอ  ตั้งอยูในบริเวณที่แยกออกจากโรงเรือนเล้ียงไก  และลักษณะการจัดบริการน้ําดื่ม 

ตองไมกอใหเกิดความสกปรกหรือการปนเปอน 

 (๔) กรณีที่สถานประกอบกิจการเล้ียงไกผลิตน้ําใชเอง  ควรตรวจสอบดูแลคุณภาพ 

น้ําดิบใหสะอาด  ตรวจสอบระบบทอน้ําและทําความสะอาดภาชนะกักเก็บน้ําอยูเสมอ  และปรับปรุงคุณภาพ

น้ําใหมีคุณภาพดีอยูเสมอ 

สวนที ่ ๕ 

หลักเกณฑเกี่ยวกบัสุขอนามยัของผูปฏิบตัิงาน 
 

 

ขอ ๑๐ สุขอนามัยของผูปฏิบัติงาน  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

 (๑) ผูปฏิบัติงานตองไดรับการตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป  และมีสุขภาพแข็งแรง  

ไมเปนโรคติดตอหรือโรคที่สังคมรังเกียจ  โรคท่ีเกี่ยวของกับทางเดินอาหาร  โรคทางเดินหายใจ  และบาดแผล

ติดเชื้อ  เชน  วัณโรค  อหิวาตกโรค  บิด  สุกใส  หัด  คางทูม  เรื้อน  ไวรัสตับอักเสบเอ  โรคพยาธิ 

และโรคผิวหนังที่นารังเกียจ  เปนตน  หากผูปฏิบัติงานปวยดวยโรคดังกลาวตองหยุดพักรักษาใหหาย 

 (๒) สถานประกอบกิจการเล้ียงไก  ขนาดตั้งแต  ๑๐,๐๐๐  ตัวขึ้นไป  ตองมี 

ผูดูแลดานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมอยางนอย  ๑  คน  โดยเปนผูที่มีความรูและผานการอบรมการจัดการ

สุขาภิบาลส่ิงแวดลอมและสุขวิทยาสวนบุคคล 



 หนา   ๑๘๔ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

 (๓) ผูปฏิบัติงานตองไดรับการอบรมในเรื่องเกี่ยวกับสุขอนามัย  การปองกันตนเอง

จากโรคติดตอจากสัตวสูคน  และการควบคุมสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

 (๔) ผูปฏิบัติงานไมควรพักอาศัยในโรงเรือนเล้ียงไก 

ขอ ๑๑ ผูปฏิบัติงานในโรงเรือนเล้ียงไกตองปฏิบัติดังนี้ 

 (๑) อาบน้ํา  สระผม  ชําระลางรางกายใหสะอาดทุกครั้งกอนเขาหรือออกจาก

โรงเรือนเล้ียงไก  และตองลางมือดวยสบูทุกครั้งภายหลังออกจากหองสวมหรือจับตองส่ิงปนเปอนตาง ๆ  

 (๒) จุมเทาในอางน้ํายาฆาเชื้อโรค  และลางมือกอนเขาและออกจากโรงเรือนเล้ียงไก 

 (๓) ควรสวมใสชุดปฏิบัติงานท่ีสถานท่ีประกอบกิจการเล้ียงไกจัดไวใหโดยตองเปน

ชุดที่สะอาด  และเหมาะสมกับแตละกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

 (๔) ในกรณีที่มีบาดแผล  ตองปดแผลดวยที่ปดแผล  ถามีบาดแผลที่มือตองสวม 

ถุงมือหรือปลอกนิ้วขณะปฏิบัติงาน 

สวนที ่ ๖ 

หลักเกณฑเกี่ยวกบัการจัดการน้ําเสีย  มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
 

 

ขอ ๑๒ การจัดการน้ําเสีย  มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

 (๑) ตองมีการบําบัดน้ําเสียใหไดตามเกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

กอนปลอยออกสูภายนอกสถานประกอบกิจการเล้ียงไก  และตองดูแลทางระบายน้ําไมใหอุดตัน 

 (๒) กรณีท่ีไมมีการระบายน้ําทิ้งออกนอกสถานประกอบกิจการเล้ียงไก  ผูประกอบการ

ตองมีการจัดการน้ําเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด  โดยตองมีการปองกันไมใหมีน้ําเสียหรือกล่ินเหม็นกระทบ 

ตอส่ิงแวดลอมภายนอก 

 (๓) ตองมีการจัดการหรือควบคุมปญหากล่ินเหม็น  สัตว  และแมลงพาหะนําโรค

ไมใหสงผลกระทบตอชุมชนโดยรอบ 

 (๔) ตองจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล  เหมาะสม  เพียงพอ  

โดยมีการคัดแยกตามประเภทของมูลฝอย 

 (๕) ตองมีการรวบรวมมูลฝอยและนําไปกําจัดอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

และปฏิบัติตามขอกําหนดของทองถิ่นวาดวยการนั้น  หามนําไปทิ้งในท่ีสาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะ 



 หนา   ๑๘๕ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

 ในกรณีที่มีการนํามูลไกและวัสดุรองพ้ืนออกจากสถานประกอบกิจการเล้ียงไก 

ผูประกอบกิจการตองจัดใหผูดําเนินการเคล่ือนยายมีมาตรการเพ่ือปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ 

และไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

 (๖) ตองมีการจัดการกําจัดภาชนะบรรจุสารเคมีหรือน้ํายาฆาเชื้อ ท่ีใชแลว 

อยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

 (๗) ตองมีหองน้ํา  หองสวม  อางลางมือท่ีถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  มีการดูแล

รักษาความสะอาดเปนประจํา  มีการบําบัดและกําจัดส่ิงปฏิกูลอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

สวนที ่ ๗ 

หลักเกณฑเกี่ยวกบัการขนสง 
 

 

ขอ ๑๓ ยานพาหนะที่ใชในการขนสงตองอยูในสภาพที่ปลอดภัยและสะอาด 

ยานพาหนะทุกชนิดที่ เขาออกจากสถานประกอบกิจการเล้ียงไกจะตองแลนผานระบบ 

การฆาเชื้อตาง ๆ  เชน  บอน้ํายาฆาเชื้อโรค  โรงพนน้ํายาฆาเชื้อโรค  หรือเครื่องพนน้ํายากับยานพาหนะ

ดวยน้ํายาฆาเชื้อโรคที่มีความเขมขนตามเอกสารกํากับการใชและยานพาหนะที่ใชสําหรับเก็บขนมูลไก 

และวัสดุรองพ้ืนออกนอกสถานประกอบกิจการเล้ียงไกจะตองทําการปดปกคลุมดวยผาใบหรือวัสดุอ่ืนใด

อยางมิดชิดไมใหมีการตกหลนรั่วไหลหรือย่ืนลํ้าออกจากยานพาหนะ 

อุปกรณ  และภาชนะท่ีใชในการขนสงไกตองทําดวยวัสดุท่ีไมดูดซึมน้ําและไดรับการฆาเชื้อโรค

กอนและหลังการใชทุกครั้ง 

สวนที ่ ๘ 

หลักเกณฑเกี่ยวกบัการจัดการแหลงแพรเชื้อโรคหรือสัตวและแมลงพาหะนําโรค 
 

 

ขอ ๑๔ การจัดการแหลงแพรเชื้อโรคหรือสัตวและแมลงพาหะนําโรคใหเปนไปตามหลักเกณฑ  

ดังนี้ 

 (๑) ตองปองกันโรคติดตอที่เกิดจากสัตวดวยวิธีการที่เหมาะสมและถูกตองกรณีท่ีมี

การระบาดของโรคติดตอที่เกิดจากสัตว  สถานประกอบกิจการเล้ียงไกตองมีระบบปองกันและควบคุมโรค

ได  ซึ่งรวมถึงการทําลายเชื้อโรคกอนเขาสถานประกอบกิจการเล้ียงไกและควบคุมโรคใหสงบไมให 



 หนา   ๑๘๖ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

แพรระบาดออกจากสถานประกอบกิจการเล้ียงไกไดอยางถูกตอง  เหมาะสม  ตามกฎหมายวาดวย 

โรคระบาดสัตว 

 (๒) จัดใหมีอุปกรณฆาเชื้อที่มีประสิทธิภาพและอยูในสภาพที่พรอมใชงานภายใน

สถานประกอบกิจการเล้ียงไก 

 (๓) หลังนําไกออกจากโรงเรือนเล้ียงไกตองทําความสะอาด  และฆาเชื้อโรงเรือน

เล้ียงไกและบริเวณโดยรอบ  และปดพักโรงเรือนเล้ียงไกในระยะเวลาไมนอยกวา  ๗  -  ๒๑  วัน  หรือ 

ตามขอกําหนดของกรมปศุสัตว 

 (๔) เมื่อพบไกปวย  ตองแยกไกปวยออกจากไกปกติ  หากสงสัยวาไกปวย 

เปนโรคระบาด  เชน  นิวคาสเซิล  ไขหวัดนก  เปนตน  ตองแจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของโดยเรงดวน 

และดําเนินการตามที่เจาหนาท่ีกําหนด  ตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว 

 กรณีพบผูปวยภายในสถานประกอบกิจการเล้ียงไก ท่ีสงสัยวามีสาเหตุมาจาก 

โรคระบาดจากไก  ใหรีบนําตัวสงแพทยเพ่ือทําการตรวจวินิจฉัยโรคโดยทันที  และปฏิบัติตามคําแนะนํา

รวมทั้งใหความรวมมือกับเจาหนาที่สาธารณสุขในพ้ืนที่ในการปองกันและควบคุมโรค   

ขอ ๑๕ การทําลายซากไกเพ่ือปองกันการเปนแหลงเพาะพันธุของสัตวและแมลงพาหะนําโรค  

ใหดําเนินการไดอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

 (๑) การทําลายโดยการเผา  ตองมีสถานท่ีเผา  เตาเผา  อยูในบริเวณท่ีเหมาะสม  

เผาซากจนหมด  และการเผาตองไมกอใหเกิดมลพิษหรือเหตุรําคาญ 

 (๒) การทําลายโดยการฝง  ตองมีเนื้อที่เพียงพอ  และไมอยูในบริเวณที่มีน้ําทวมขัง  

หางจากแหลงน้ําไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ใชน้ํายาฆาเชื้อโรคท่ีเหมาะสมทําการราดหรือโรยปูนขาว 

บนสวนตาง ๆ  ของซากไกจนทั่ว  และใหฝงซากใตระดับผิวดินไมนอยกวา  ๕๐  เซนติเมตร  หรือหากซากไก

มีจํานวนมากใหทําการพูนดินกลบหลุมเหนือระดับผิวดินไมนอยกวา  ๕๐  เซนติเมตร  ซึ่งการฝงกลบนี้ 

ตองสามารถปองกันการคุยเขี่ยของสัตวได  สถานที่กําจัดซากไกตองหางจากบริเวณอาคารหรือโรงเรือน

เล้ียงไก  อาคารสํานักงาน  อาคารพักอาศัย  และตองเปนไปตามขอกําหนดของกรมปศุสัตวหรือปฏิบัตติาม

คูมือการปฏิบัติงาน  ของกรมปศุสัตว 



 หนา   ๑๘๗ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ขอ ๑๖ ตองมีการควบคุมปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคในสถานประกอบกิจการเล้ียงไก  

เชน  หนู  แมลงวัน  แมลงสาบ  เปนตน  ท่ีอาจเปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค  หรืออาจกอใหเกิดความเส่ียง

ในการแพรกระจายของเชื้อโรคติดตอ  หรือกอเหตุเดือดรอนรําคาญตอผูอาศัยในบริเวณใกลเคียง 

สวนที ่ ๙ 

หลักเกณฑเกี่ยวกบัความปลอดภัยและการปองกันเหตรุาํคาญ 
 

 

ขอ ๑๗ ผูประกอบกิจการจะตองมีการดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยและการปองกัน 

เหตุรําคาญใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

 (๑) จัดใหมีหองหรือตูเก็บสารเคมี  น้ํายาฆาเชื้อ  หรือส่ิงของที่อาจกอใหเกิด

อันตรายหรืออัคคีภัยไดงายโดยเฉพาะ  โดยตองจัดใหเปนระเบียบเรียบรอยและแสดงปายชื่อ  ชนิด 

หรือประเภทสารเคมีที่ จัดเก็บอยางชัดเจน  ท้ังนี้   ตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 (๒) ระดับความเขมขนของกาซแอมโมเนียบริเวณสถานประกอบกิจการเล้ียงไก

คาเฉล่ีย  ๘  ชั่วโมง  การทํางานตองไมเกิน  ๕๐  พีพีเอ็ม 

 (๓) จัดใหมีการควบคุมปองกันกิจกรรมตาง  ๆ  ของสถานประกอบกิจการเล้ียงไก 

มิใหเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานและผูอยูอาศัยใกลเคียง  หรืออยูใน

เสนทางที่สถานประกอบกิจการเล้ียงไกใชสัญจร 

 (๔) จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลตามความเส่ียงใหกับผูปฏิบัติงาน 

ในสถานประกอบกิจการเล้ียงไก  เชน  แวนตา  หนากาก  ผาปดจมูก  หมวกคลุมผม  รองเทา  เปนตน 

หมวดที่  ๒ 

การประกอบกิจการเล้ียงสุกร 

สวนที ่ ๑ 

หลักเกณฑเกี่ยวกบัสถานทีต่ัง้ 
 

 

ขอ ๑๘ สถานที่ตั้งตองอยูหางจากชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  สถาบันการศึกษา  

โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น  ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ในระยะ 



 หนา   ๑๘๘ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ที่ไมสงผลกระทบตอสุขภาพ  และไมกอเหตุรําคาญตอชุมชน  โดยตองมีระยะหางจากสถานที่ที่กลาว

ขางตนและแหลงน้ําสาธารณะในระยะทาง  ดังตอไปนี้ 

 (๑) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรนอยกวา  ๕๐  ตัว  ตองมีระยะหาง 

ในระยะท่ีไมกอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง 

 (๒) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรตั้งแต  ๕๐-๕๐๐  ตัว  ตองมีระยะหาง

ในระยะท่ีไมนอยกวา  ๒๐๐  เมตร 

 (๓) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรเกินกวา  ๕๐๐  ตัว  ตองมีระยะหาง 

ในระยะท่ีไมนอยกวา  ๑,๐๐๐  เมตร 

ขอ ๑๙ สถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรตองตั้งอยูหางจากโรงฆาสัตว  ตลาดนัดคาสัตว   

ตั้งแต  ๕  กิโลเมตร  ขึ้นไป 

ขอ ๒๐ จัดใหมีบริเวณเล้ียงสุกรเปนสัดสวน  และอยูหางเขตที่ดินสาธารณะหรือที่ดิน 

ตางเจาของและตองมีที่วางอันปราศจากหลังคาหรือส่ิงใดปกคลุมโดยรอบบริเวณเล้ียงสัตวนั้นไมนอยกวา  

๒๐  เมตร  ทุกดานยกเวนแตดานที่มีแนวเขตท่ีดินติดตอกับที่ดินของผูประกอบกิจการประเภทเดียวกัน

ตามขอกําหนดนี้ 

ขอ ๒๑ สถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรควรตั้งอยูบริเวณที่ไมมีน้ําทวมขัง 

สวนที ่ ๒ 

หลักเกณฑเกี่ยวกบัสุขลักษณะของโรงเรือนเล้ียงสัตวและสวนประกอบ 
 

 

ขอ ๒๒ สุขลักษณะของโรงเรือนเล้ียงสัตวและสวนประกอบของโรงเรือนใหเปนไป 

ตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

 (๑) โรงเรือนเล้ียงสัตวตองเปนอาคารเอกเทศ  มั่นคงแข็งแรง  มีลักษณะเหมาะแก

การเล้ียงสัตว  ไมมีการพักอาศัยหรือประกอบกิจการอื่นใด 

 (๒) พ้ืนโรงเรือนเล้ียงสัตวทําดวยวัสดุแข็งแรง  พ้ืนผิวเรียบทําความสะอาดงาย 

มีความลาดเอียงที่เหมาะสมใหน้ําหรือส่ิงปฏิกูลไหลลงทางระบายไดสะดวก 

 (๓) หลังคาทําดวยวัสดุแข็งแรง  มีความสูงจากพ้ืนที่เหมาะสม  และมีชองทาง 

ใหแสงสวางหรือแสงแดดสองภายในอาคารอยางทั่วถึง 



 หนา   ๑๘๙ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

 (๔) โรงเรือนเล้ียงสัตวตองมีท่ีขังและท่ีปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ  คอกสัตว 

กั้นเปนสัดสวนเหมาะสมกับจํานวนสัตว  ไมใหสัตวอยูอยางแออัด 

 (๕) จัดใหมีแสงสวางเพียงพอ  และมีการระบายอากาศดี 

 (๖) ถนนภายในสถานประกอบกิจการตองใชวัสดุคงทน  มีความกวางเหมาะสม

สะดวกในการขนสงลําเลียงอุปกรณ  อาหารสัตว  รวมท้ังผลผลิตเขาและออกภายในสถานประกอบกิจการ 

 (๗) สถานที่เก็บอาหารและโรงผสมอาหารควรจัดเปนสัดสวนและถูกหลักสุขาภิบาล 

สวนที ่ ๓ 

หลักเกณฑเกี่ยวกบัสุขลักษณะเครือ่งมือ  เครื่องใช  อุปกรณ  น้ําดื่ม  น้ําใช 
 

 

ขอ ๒๓ สุขลักษณะเครื่องมือ  เครื่องใช  อุปกรณ  น้ําดื่ม  น้ําใช  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  

ดังนี้ 

 (๑) อาหารที่ใชเล้ียงสัตว  ตองมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 

 (๒) ควรมีสถานที่เก็บอาหารแยกเปนสัดสวน  จัดใหเปนระเบียบและมีการดูแล

รักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 

 (๓) ตองมีท่ีเก็บรักษาเครื่องมือ  เครื่องใช  อุปกรณในการทํางานเปนสัดสวน

เหมาะสมและเปนระเบียบเรียบรอย 

 (๔) เครื่องมือ  เครื่องใช  และอุปกรณ  รวมถึงสวิตชและสายไฟตาง ๆ  ตองไดรับ

การบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี 

 (๕) ตองจัดใหมีน้ําดื่มท่ีไดคุณภาพมาตรฐานน้ําดื่มไวบริการสําหรับผูปฏิบัติงาน

อยางเพียงพอ  ตั้งอยูในบริเวณท่ีแยกออกจากโรงเรือนเล้ียงสัตว  และลักษณะการจัดบริการน้ําดื่ม 

ตองไมกอใหเกิดความสกปรกหรือการปนเปอน  เชน  ใชระบบน้ํากด  ใชแกวสวนตัว  ใชแกวกระดาษ 

ที่ใชครั้งเดียวแลวทิ้ง  ใชแกวสวนกลางท่ีใชดืม่เพียงครัง้เดยีวแลวนําไปลางทําความสะอาดกอนนํามาใชใหม  

หรือวิธีอื่น 

 (๖) ตองจัดใหมีน้ําใชที่สะอาดไดมาตรฐาน  และมีปริมาณน้ําเพียงพอกับปริมาณน้ํา

ใชในแตละวัน 



 หนา   ๑๙๐ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

 (๗) กรณีที่สถานประกอบกิจการผลิตน้ําใชเอง  ควรตรวจสอบดูแลสุขภาพน้ําดิบ 

ใหสะอาด  ตรวจสอบระบบทอน้ําและทําความสะอาดภาชนะเก็บกักน้ําอยูเสมอ  และปรับปรุงคุณภาพน้ํา

ใหมีคุณภาพดีอยูเสมอ 

สวนที ่ ๔ 

หลักเกณฑเกี่ยวกบัสุขอนามยัของผูปฏิบตัิงาน 
 

 

ขอ ๒๔ ผูปฏิบัติงานในฟารมตองมีสุขภาพแข็งแรงไมเปนโรคติดตอ  หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ  

โรคท่ีเกี่ยวของกับทางเดินอาหาร  ทางเดินหายใจ  หูน้ําหนวก  และบาดแผลติดเชื้อ  หรือไมเปนพาหะ 

นําโรคตดิตอ  ไดแก  วัณโรค  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  สุกใส  หัด  คางทูม  เรื้อน  ไวรัสตับอักเสบเอ  

โรคพยาธิ  และโรคผิวหนงัที่นารงัเกียจ  เปนตน  หากผูปฏิบัติงานปวยดวยโรคตดิตอดงักลาว  ตองหยุดพัก

รักษาใหหาย 

ขอ ๒๕ ผูปฏิบัติงานควรไดรับการอบรมในเรื่องเกี่ยวกับสุขอนามัยและผูปฏิบัติงานตองไดรับ

การตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป 

ขอ ๒๖ ผูปฏิบัติงานในฟารมจะตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

 (๑) ลางทําความสะอาดมือทุกครั้งกอนเขาหรือออกจากฟารม  และภายหลังออกจาก

หองสวมและจับตองส่ิงปนเปอนตาง ๆ 

 (๒) ควรสวมใสชุดปฏิบัติงานที่สะอาดเหมาะสมในแตละกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

 (๓) ในกรณีที่มีบาดแผล  ตองปดแผลดวยท่ีปดแผล  ถามีบาดแผลที่มือตองสวมใส

ถุงมือหรือปลอกนิ้วขณะปฏิบัติงาน 

สวนที ่ ๕ 

หลักเกณฑเกี่ยวกบัการจัดการน้ําเสีย  มูลฝอย  ส่ิงปฏิกลู 
 

 

ขอ ๒๗ การจัดการน้ําเสีย  มูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

 (๑) ตองมีระบบบําบัดน้ําเสียที่ไดมาตรฐาน  โดยใชวิธีการบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสม

ทางระบายน้ําไมอุดตัน 



 หนา   ๑๙๑ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

 (๒) น้ํ า เ สียที่ผานการบําบัดแลวตองมีการตรวจสอบคุณภาพน้ํ า ท้ิง ให ได 

เกณฑมาตรฐานน้ําทิ้ง  ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  กอนปลอยออกสู

ภายนอกสถานประกอบกิจการ 

 (๓) ตองจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  เหมาะสมและเพียงพอ 

 (๔) ตองมีการรวบรวมมูลฝอยและนําไปกําจัดดวยวิธีฝง  เผาอยางถูกตองตาม 

หลักสุขาภิบาล  และปฏิบัติตามขอกําหนดของทองถิ่นวาดวยการนั้น 

 (๕) ตองทําความสะอาด  กวาด  ลางพ้ืน  โรงเรือนเล้ียงสัตวและบริเวณโดยรอบ

โรงเรือนเล้ียงสัตวใหสะอาดทุกวัน  ตองจัดใหมีท่ีกักเก็บมูลสัตวโดยเฉพาะ  เพ่ือปองกันเหตุเดือดรอน

รําคาญอันเนื่องมาจากกล่ินและไมเปนแหลงเพาะพันธุและแมลงนําโรค 

 (๖) หามทิ้งมูลสัตวหรือมูลฝอยในท่ีดินของตนเอง  ท่ีสาธารณะหรือแหลงน้ํา

สาธารณะ 

 (๗) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามลักษณะและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และบําบัด  หรือการกําจัดส่ิงปฏิกูลถูกตองตาม 

หลักสุขาภิบาล 

 (๘) ภายในหองน้ําและหองสวมควรมีวัสดุอุปกรณตามความจําเปนและเหมาะสม 

 (๙) ตองดูแลรักษาความสะอาดของหองน้ําและหองสวมเปนประจําทุกวัน 

ที่ปฏิบัติงาน 

สวนที ่ ๖ 

หลักเกณฑเกี่ยวกบัการจัดการแหลงแพรเชื้อโรคหรือสัตวและแมลงนาํโรค 
 

 

ขอ ๒๘ การจัดการแหลงแพรเชื้อโรคหรือสัตวและแมลงนําโรคใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

 (๑) ตองมีการปองกันโรคติดตอท่ีเกิดจากสัตวดวยวิธีการที่เหมาะสม  และถูกตอง 

 (๒) การกําจัดซากสัตวใหใชวิธีเผา  หรือฝงเพ่ือปองกันการเปนแหลงเพาะพันธุของ

สัตวและแมลงนําโรค  ดังนี้ 



 หนา   ๑๙๒ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

 ก. การกําจัดซากสัตวโดยการฝงตองมีเนื้อที่เพียงพอ  และอยูในบริเวณ 

น้ําทวมไมถึง  โดยฝงซากลึกจากผิวดินไมนอยกวา  ๕๐  เซนติเมตร  ใชน้ํายาฆาเชื้อโรคท่ีเหมาะสม 

ทําการราดหรือโรยบนสวนตาง  ๆ  ของซากสัตวจนท่ัว  และกลบหลุมดิน 

 ข. การกําจัดซากสัตวโดยการเผาตองมีสถานท่ีเผาหรือเตาเผาอยูในบริเวณ 

ที่เหมาะสมในการใชเผาซากจนหมด  การเผาตองไมกอใหเกิดมลพิษหรือเหตุรําคาญ 

 ค. สถานท่ีกําจัดซากสัตวตองหางจากบริเวณอาคาร  หรือโรงเรือนเล้ียงสัตว

อาคารสํานักงาน  อาคารพักอาศัย 

 (๓) ตองมีการควบคุมปองกันสัตวและแมลงนําโรคในฟารมไมใหมีจํานวนมาก 

จนกอใหเกิดความเส่ียงในการแพรเชื้อโรคติดตอ  หรือกอเหตุเดือดรอนรําคาญ  ตอผูอยูในที่ใกลเคียง 

 (๔) กรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอที่เกี่ยวกับสัตวในเขตพ้ืนที่  ตองจัดใหมี 

วิธีการควบคุมปองกันมิใหเกิดการปนเปอนของเชื้อโรคในสถานท่ีเล้ียงสัตว  ท้ังในตัวสัตว  อาหาร  น้ําใช  

คนเล้ียงและส่ิงแวดลอมอื่น ๆ 

สวนที ่ ๗ 

หลักเกณฑเกี่ยวกบัความปลอดภัย  และการปองกนัเหตรุําคาญ 
 

 

ขอ ๒๙ ผูประกอบกิจการจะตองมีการดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยและการปองกัน 

เหตุรําคาญใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ดังนี้ 

 (๑) ควรจัดใหมีหองเก็บสารเคมี  น้ํายาฆาเชื้อหรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย

หรืออัคคีภัยไดงายโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

 (๒) ควรจัดใหมีหองพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลท่ีครบรายการไว ในสถาน 

ประกอบกิจการและพรอมใชงานไดตลอดเวลา 

 (๓) ระดับเสียงในสถานประกอบการเล้ียงสุกร  ในเวลากลางวัน  ตองมีระดับเสียง

เฉล่ีย  ๘  ชั่วโมง  ไมเกิน  ๙๐  เดซิเบล  (เอ)  ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 

 (๔) ระดับความเขมขนของกาซไฮโดรเจนซัลไฟดและกาซแอมโมเนีย  บริเวณ 

คอกเล้ียงสัตวตองไมเกินคามาตรฐานกฎหมายคุมครองแรงงาน 



 หนา   ๑๙๓ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

 (๕) วิธีการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมในสถานประกอบการใหใชวิธีการตรวจวัด

ของหนวยราชการไทย  ในกรณีที่ไมมีวิธีการตรวจวัดที่เปนมาตรฐานกําหนดไว  ใหใชวิธีการตรวจวัด 

ที่องคการบริหารสวนตําบลนนทรียอมรับ 

ขอ ๓๐ ผูประกอบกิจการจะตองควบคุมปองกันกิจกรรมตาง ๆ  ของสถานประกอบกิจการ 

มิใหมีกล่ิน  น้ําเสีย  เขมาควัน  เสียง  ฝุน  และความรอน  เปนตน  ที่จะทําใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุ

รําคาญหรือเปนอันตราย  ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยใกลเคียงหรืออยูในเสนทางการสัญจรของ

สถานประกอบกิจการ 

หมวดที่  ๓ 

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๓๑ เฉพาะในสวนของหลักเกณฑเกี่ยวกับสถานท่ีตั้ง  ขอ  ๔,  ๕,  ๖,  ๗,  ๑๘,  ๑๙,  

๒๐,  และ  ขอ  ๒๑  ในขอบัญญัตินี้  มิใหใชบังคับแกผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

ประเภทกิจการเล้ียงไกและกิจการเล้ียงสุกรในพ้ืนที่ตําบลนนทรี  ที่ประกอบกิจการอยูกอนแลว 

และไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพกอนวันที่ขอบัญญัตินี้จะมีผลบังคับ 

การประกอบกิจการอยูกอนแลวตามวรรคหนึ่ง  หมายถึง  การท่ีไดประกอบกิจการเล้ียงไก   

หรือสุกรอยางครบวงจรแลว  มิไดหมายรวมถึงการจัดทําโครงการ  การเตรียมสถานที่  การกอสราง   

การกอสรางเพ่ิมเติม  หรือการขยายกิจการในพ้ืนที่เดิม 

ขอ ๓๒ ภายใตหลักเกณฑของขอบัญญัตินี้  ผูที่ประสงคจะประกอบกิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพประเภทกิจการเล้ียงไกและกิจการเล้ียงสุกรในพ้ืนที่ตําบลนนทรีภายหลังจากขอบัญญัตินี้ 

มีผลบังคับ  จะตองทําการสํารวจความคิดเห็นจากประชาชนในหมูบานพ้ืนท่ีท่ีประสงคจะประกอบกิจการ  

รวมถึงประชาชนในหมูบานพ้ืนที่ใกลเคียงที่มีเขตติดตอกันโดยวิธีการประชาพิจารณ 

ผูที่ประสงคจะประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภทกิจการเล้ียงไกและกิจการ 

เล้ียงสุกรในพ้ืนที่ตําบลนนทรีที่ไดดําเนินการทําประชาพิจารณจนไดรับความเห็นชอบจากประชาชน 

ตามวรรคหนึ่งแลว  จึงมีสิทธิท่ีจะขออนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพในเขตพ้ืนที่ 

ตําบลนนทรี 

ขอ ๓๓ ผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภทกิจการเล้ียงไกและกิจการ 

เล้ียงสุกรในพ้ืนที่ตําบลนนทรี  จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑในขอบัญญัตินี้อยางเครงครัด  รวมไปถึง

จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑอื่น ๆ  ที่ไดกําหนดไวในกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 



 หนา   ๑๙๔ 
เลม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 

ขอ ๓๔ ภายใตหลักเกณฑของขอบัญญัตินี้   หลักเกณฑการขออนุญาต  การอนุญาต  

คาธรรมเนียมการอนุญาต  การพักใชใบอนุญาต  รวมถึงการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพประเภทกิจการเล้ียงไกและกิจการเล้ียงสุกรในพ้ืนท่ีตําบลนนทรี  ใหเปนไป 

ตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนนทรี  เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  

และหลักเกณฑอื่น  ๆ  ที่องคการบริหารสวนตําบลนนทรีประกาศกําหนดโดยอาศัยอํานาจ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๕ อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข  ใหเปนไป 

ตามท่ีกําหนดไวในหมวด  ๑๐  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๖ แบบคําขอ  คํารอง  และแบบพิมพตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ  ใหเปนไปตามท่ีองคการ

บริหารสวนตําบลนนทรีประกาศกําหนด 

ขอ ๓๗ ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๘ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนนทรีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ธรรมรตัน  เอนกรัตนมนตร ี

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนนทร ี


