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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ในการเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 

เรื่อง  การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร  พ.ศ. ๒๕๖1 

------------------ 

หลักการ 

เพื่อเป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร เพื่อมิให้

ก่อให้เกิดเหตุร าคาญและป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่   

จงึได้จัดท าขอ้บัญญัติ การควบคุมกิจการเลีย้งสุกร พ.ศ.2561 

 

 

เหตุผล 

เพื่อเป็นการควบคุมกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ตามประกาศกระทรวง

สาธารณสุข เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ จึงได้

ตราข้อบัญญัตินี้ เพื่อควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร ภายในต าบลบ้านไร่ ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 

เงื่อนไขต่างๆ ตลอดจนค่าธรรมเนียมไว้ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ สภาพเศรษฐกิจ และสังคมใน

ปัจจุบัน และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและก ากับดูแลให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และ

ปลอดภัยต่อสุขอนามัยของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อบัญญัติองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านไร่ 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

******************* 
 

โดยเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ ว่าด้วยการเลี้ยง

สุกรในเขตพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหาร ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร

ส่วนต าบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕52 ประกอบกับมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านไร่และนายอ าเภอเทพสถิต  จงึตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังตอ่ไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ เรื่อง การ

ควบคุม การเลีย้งสุกร พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ นับแต่วันถัด

จาก วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ หรอืค าสั่งอื่นใดที่ได้ตราไว้แล้ว ซึ่ง

ขัดหรอืแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใชข้้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตาม

ข้อบัญญัตินี้และใหม้ีอ านาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรอืประกาศ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม

ข้อบัญญัตินี้ 

 

หมวด ๑  

บททั่วไป 
 

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕ 

“สัตวแพทย์” หมายความว่า สัตวแพทย์ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในส่วนราชการของรัฐและ

หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับการแตง่ตัง้ให้ปฏิบัติหน้าที่สัตวแพทย์ในราชการส่วนท้องถิ่น 

“การเลี้ยงสุกร” หมายความว่า การมีสุกรไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่ 

บ ารุงรักษาตลอดจนให้อาหารเป็นประจ าสม่ าเสมอ เพื่อให้สุกรเจรญิเติบโตและมีชีวติอยู่ได้ 
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“อาคาร” หมายความว่า บ้าน เรือน โรง ร้าน อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบ

กิจการเลีย้งสุกรตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ 

“เหตุร าคาญ” หมายความว่า ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้

อยู่อาศัย ในบริเวณใกล้เคียง หรอืผูท้ี่ตอ้งประสบกับเหตุนั้น ดังตอ่ไปนีใ้ห้ถือว่าเป็นเหตุร าคาญ 

(๑) แหล่งน้ าทางระบายน้ าที่ใส่มูลหรือเถ้าหรือสถานที่อื่นที่อยู่ในท าเลไม่

เหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเทสิ่งใด ๆ เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมหรือ

ละอองสารเป็นพิษ 

(๒) อาคารอันเป็นที่อยู่อาศัยของคนหรือสัตว์หรือสถานที่ประกอบการใด ไม่มี

การระบายน้ า การก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองอย่าง

เพียงพอ จนเป็นเหตุ ให้เกิดความเสื่อมหรอืเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

(๓) การกระท าใด ๆ ที่ท าให้เกิดกลิ่น เสียง สิ่งมีพษิ หรอืกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุให้

เสื่อมหรอื อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจติใจของผูอ้ยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่

ต้องประสบเหตุนั้น 

(๔) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

หมวด ๒  

การควบคุมการเลี้ยงสุกร 
 

ข้อ ๖ ผูใ้ดประสงค์จะเลี้ยงสุกรจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังตอ่ไปนี้ 

(๖.๑)  สถานที่ตั้ ง  ต้องตั้ งอยู่ ห่ า งจาก ชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน 

สถาบันการศึกษา โรงพยาบาลหรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

และไม่ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อชุมชน โดยต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และแหล่ง

น้ าสาธารณะในระยะ ดังตอ่ไปนี้ 

(๖.๑.๑) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรน้อยกว่า ๕๐ ตัว ควรมีระยะห่าง

ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร 

(๖.๑.๒) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกร ตั้งแต่ ๕๐ - ๕๐๐ ตัว ควรมี

ระยะหา่งไม่นอ้ยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร 

(๖.๑.๓) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกร เกินกว่า ๕๐๐ ตัว ควรมี

ระยะหา่งไม่นอ้ยกว่า ๑,๕๐๐ เมตร 

(๖.๒) โรงเรือนเลีย้งสุกรและส่วนประกอบ 

(๖.๒.๑) โรงเรือนเลีย้งสุกรควรตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่มีน้ าท่วมขัง 

(๖.๒.๒) โรงเรือนเลี้ยงสุกรต้องเป็นอาคารเอกเทศ มั่นคงแข็งแรง มีลักษณะ

เหมาะแก่การเลีย้งสุกรไม่มกีารพักอาศัย หรอืประกอบกิจการอื่นใด 
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(๖.๒.๓) พื้นโรงเรือนเลี้ยงสุกรท าด้วยวัสดุแข็งแรง พื้นผิวเรียบ ท าความสะอาด

งา่ย มีความลาดเอียงที่เหมาะสมให้น้ าหรอืสิ่งปฏิกูลไหลลงรางระบายน้ าได้สะดวก 

(๖.๒.๔) โรงเรือนเลี้ยงสุกรต้องมีที่ขังและที่ปล่อยสุกรกว้างขวางเพียงพอ คอก

สุกรตอ้งมกีารกั้นเป็นสัดส่วน เหมาะสมกับจ านวนสุกรไม่ให้สุกรอยู่อย่างแออัด 

(๖.๒.๕) หลังคาท าด้วยวัสดุแข็งแรง มีความสูงจากพื้นที่เหมาะสมและมีช่องทาง

ให้แสงสว่างหรอืแสงแดดส่องเข้าภายในอาคารได้อย่างทั่วถึง 

(๖.๒.๖) ต้องมีห้องเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ในการท างาน ในที่

มิดชิดเป็นระเบียบเรียบร้อย และรักษาความสะอาดอยู่เสมอไม่เป็นที่เพาะพันธุ์ของสัตว์น าโรคต่าง ๆ 

ทั้งนี้ รายละเอียดโรงเรือนเลี้ยงสุกรและส่วนประกอบให้เป็นไปตามประกาศหรือข้อบังคับของเจ้า

พนักงานท้องถิ่น 

(๖.๓) การจัดการของเสีย สารพิษและมลพิษของสถานประกอบการเลีย้งสุกร 

(๖.๓.๑) ต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสียที่ได้มาตรฐาน โดยใช้การบ าบัดน้ าเสียที่

เหมาะสม รางระบายน้ าไม่อุดตัน 

(๖.๓.๒) น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งให้ได้

เกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และรายงาน

การท างาน ของระบบบ าบัดน้ าเสียตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกสถานประกอบกิจการ 

(๖.๓.๓) ต้องเก็บ กวาด มูลสัตว์หรือสิ่งปฏิกูลเป็นประจ าทุกวันและห้ามทิ้งมูล

สุกรหรอืมูลฝอยในที่สาธารณะหรอืแหลง่น้ าสาธารณะ 

(๖.๓.๔) ต้องท าความสะอาด กวาดล้างโรงเรือนเลี้ยงสุกร และบริเวณโดยรอบ

โรงเรือนให้สะอาดทุกวันให้มีลักษณะที่ดีอยู่เสมอ รวมทั้งต้องจัดให้มีที่กักเก็บมูลสัตว์โดยเฉพาะเพื่อ

ป้องกันเหตุเดือดรอ้นร าคาญ 

(๖.๓.๕) ต้องจัดให้มีที่เก็บกักมูลสัตว์หรือสิ่งปฏิกูลโดยเฉพาะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น 

เป็นเหตุเดือดรอ้นร าคาญ และต้องไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรอืสัตว์น าโรค 

(๖.๓.๖) ห้ามทิ้งมูลสัตว์หรือสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินสาธารณะหรือทางน้ า

สาธารณะหรอืในที่อื่นใดนอกจากที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะที่ได้จัดไว้ 

(๖.๓.๗) การเลี้ยงสัตว์ต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษและเหตุร าคาญ ตามกฎหมายว่า

ด้วยการสาธารณสุข 

(๖.๓.๘) กรณีการเลี้ยงสุกรตั้งแต่ ๕๐๐ ตัวขึ้นไป ผู้ประกอบการจะต้องมีวิศวกร

สิ่งแวดล้อมหรอืผูท้ี่มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการปศุสัตว์หรอืสิ่งแวดล้อมเป็น

ผูค้วบคุมการเลี้ยงสัตว ์
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(๖.๓.๙) กรณีระบบบ าบัดน้ าเสีย เป็นระบบหมักก๊าชชีวภาพส าหรับสุกรมากกว่า 

๕๐๐ ตัวต้องเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสากล และออกแบบระบบถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ใน

การออกแบบต้องได้รับการรับรองหรอืเห็นชอบจากผู้ที่มคีุณสมบัติ ดังตอ่ไปนี้ 

(๖.๓.๙.๑) โครงสร้างฐานราก ผนัง รางน้ า และลานตาก ต้องมีความมั่นคง

แข็งแรง ทนแรงกดทับ หรือแรงดันจากน้ าเสีย และก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นจากระบบ และต้องได้รับ 

การรับรองแบบโดยวิศวกรโยธา คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

หรอืมีประสบการณด์้านการออกแบบระบบหมักก๊าชชีวภาพอย่างนอ้ย ๒ ป ี

(๖.๓.๙.๒) ระบบควบคุมการไหลเวียนของน้ าเสีย ท่อดึงกากระบบควบคุม

แรงดันก๊าซชีวภาพและตัวกรองต้องออกแบบให้เหมาะสมกับปริมาณน้ าเสียและต้องได้รับการ

รับรองแบบโดยวิศวกรสิ่งแวดล้อมหรือวิศวกรเครื่องกล คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี มีใบประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรอืมีประสบการณด์้านการออกแบบระบบหมักก๊าชชีวภาพอย่างน้อย ๒ ป ี

(๖.๓.๙.๓) กรณีมีการน าก๊าชชีวภาพไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า จะต้อง

แสดงแผนภูมิของระบบไฟฟ้า แสดงการจัดวางและเชื่อมต่อทั้งหมดโดยละเอียด กรณีผลิต

กระแสไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายต้องได้รับการรับรองแบบโดยวิศวกรไฟฟ้า มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 

มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือมีประสบการณ์ด้านการออกแบบการผลิตกระแสไฟฟ้า

อย่างนอ้ย ๒ ปี 

ทั้งนี้ ก่อนการด าเนินการ ให้ผู้ที่มีความประสงค์ติดตั้งระบบยื่นแบบแปลน และแผนผัง 

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อเห็นชอบ และเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ตรวจสอบรับรองก่อนการใช้งาน 

(๖.๔) การจัดการแหลง่แพร่เชื้อโรคหรอืสัตว์พาหะน าโรค 

(๖.๔.๑) ต้องมีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดตอ่ที่เกิดจากสัตว์ 

(๖.๔.๒) การก าจัดซากสัตว์โดยการฝังต้องมีเนื้อที่เพียงพอ โดยใช้น้ ายาฆ่าเชื้อ

โรคที่เหมาะสมท าการราดหรือโรยบนซากสัตว์จนทั่ว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาด

สัตว์ 

(๖.๔.๓) การก าจัดซากสัตว์โดยการเผาต้องมีสถานที่เผาหรือเตาเผาอยู่ใน

บริเวณ ที่เหมาะสม ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยโรคระบาดสัตว์ 

ทั้งนี้ รายละเอียดการด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศหรือข้อบังคับของ เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น 

(๖.๕) การจัดการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

(๖.๕.๑) ถ้ามีการสุมไฟไล่แมลงให้สัตว ์ต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดรอ้นร าคาญ 

(๖.๕.๒) ต้องป้องกันเสียงรอ้งของสัตว์ ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ร าคาญ ต่อผู้

ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง 
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 (๖.๕.๓) จ านวนสัตว์ต้องไม่มากเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เกิดความเดือดรอ้น 

ร าคาญต่อผูอ้ยู่อาศัย 

 

หมวด ๓  

การขออนุญาต 

ข้อ ๗ ผูใ้ดประสงค์จะเลี้ยงสุกรจะต้องยื่นค าขออนุญาตเลี้ยงสุกรต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ตามแบบที่ก าหนดพร้อมดว้ยหลักฐานดังต่อไปนี ้อย่างละ ๑ ชุด 

(๗.๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาบัตรข้าราชการ/ส าเนาบัตรพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

(๗.๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

(๗.๓) หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน/ส าเนาหนังสือสัญญาเช่าที่ดนิ/หนังสอื

ยินยอมใหใ้ช้ที่ดิน 

(๗.๔) เอกสารหรอืหลักฐานอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติมเพื่อ

ประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบค าขอ หลักฐานต่าง ๆ ของผู้

ประกอบกิจการเลีย้งสุกรให้แล้วเสร็จภายในก าหนด ๗ วัน ดังนี้ 

(๘.๑) กรณีผูป้ระกอบกิจการเลี้ยงสุกรไม่เกิน ๒๐ ตัว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

เจ้าหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการเลี้ยงสุกรซึ่งประกอบด้วย 

- พนักงานส่วนต าบล จ านวน ๑ คน 

- ผูป้กครองท้องที่หรือผูแ้ทน จ านวน ๑ คน 

- ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรอืผู้แทน จ านวน ๑ คน 

(๘.๒) กรณีผูป้ระกอบกิจการเลี้ยงสุกร ๒๑ – ๕๐ ตัว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

เจ้าหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการเลี้ยงสุกรซึ่งประกอบด้วย 

- พนักงานส่วนต าบล จ านวน ๑ คน 

- ผูป้กครองท้องที่หรือผูแ้ทน จ านวน ๑ คน 

- ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรอืผู้แทน จ านวน ๑ คน 

- สาธารณสุขอ าเภอหรอืผู้แทน จ านวน ๑ คน 

- ปศุสัตว์อ าเภอหรอืผู้แทน จ านวน ๑ คน 

(๘.๓) กรณีผูป้ระกอบกิจการเลี้ยงสุกรเกิน ๕๐ ตัว ให้เจา้พนักงานท้องถิ่นแตง่ตั้ง

เจ้าหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการเลี้ยงสุกรซึ่งประกอบด้วย 

- พนักงานส่วนต าบล จ านวน ๑ คน 

- ผูป้กครองท้องที่หรือผูแ้ทน จ านวน ๑ คน 
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- ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลแทงหรอืผูแ้ทน จ านวน ๑ คน 



- สาธารณสุขอ าเภอหรอืผูแ้ทน จ านวน ๑ คน 

- ปศุสัตว์อ าเภอหรอืผูแ้ทน จ านวน ๑ คน 

- นักวิชาการสิ่งแวดล้อมหรอืผูแ้ทน จ านวน ๑ คน 

- พลังงานจังหวัดหรอืผูแ้ทน จ านวน ๑ คน 

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ ๘ ท าการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

และสถานประกอบกิจการเลีย้งสุกรให้เป็นไปตามข้อบัญญัติฉบับนีใ้ห้แลว้เสร็จภายใน ๑๕ วันท าการ 

แล้วท าความเห็นเสนอต่อเจา้พนักงานท้องถิ่นว่าเห็นสมควรออกใบอนุญาตหรอืไม่ 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาค าขอพยานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ที่

ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ ๘ ให้แล้วเสร็จและสั่งอนุญาตหรือไม่ออกใบอนุญาตภายในเวลาไม่เกิน ๗ 

วันท าการ ยกเว้นมีเหตุกรณีจ าเป็นที่ไม่อาจพิจารณาให้เสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ขยาย

เวลา การพิจารณาสั่งการออกไปได้ไม่เกิน ๑๕ วันท าการ 

กรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาไม่อนุญาตออกใบอนุญาตแก่ผู้ยื่นค าขอ ให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นชี้แจงหรือระบุเหตุผลการไม่อนุญาตและให้ค าแนะน าในการปฏิบัติหรอืแนวทางการปรับปรุง

แก้ไขใหแ้ก่ผู้ยื่นค าขอทราบ 

ข้อ ๑๐ กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหากจะเพิ่มปริมาณการเลี้ยงสุกรจากเดิมที่ได้รับอนุญาต 

ขอให้ยื่นค าขอพร้อมเอกสารหลักฐานใหเ้จ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาก่อนขยายการเลี้ยงและ ให้เจ้า

พนักงานท้องถิ่นแตง่ตัง้คณะกรรมการโดยให้ปฏิบัติตามข้อ ๘ และข้อ ๙ โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๑ กรณีผู้ได้รับอนุญาตให้เลี้ยงสุกรมีความประสงค์จะเลิกกิจการเลี้ยงสุกรให้ยื่นค าขอ

ยกเลิกการเลี้ยงสุกรต่อเจา้พนักงานท้องถิ่น ภายใน ๑๕ วันท าการ 

 

หมวด ๔  

การรักษาความเป็นระเบียบเรยีบร้อย 
 

ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบกิจการเลี้ยงสุกรเกินกว่า ๕๐ ตัว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนด

ดังตอ่ไปนี ้

(๑๒.๑) จัดให้มบีริเวณเลี้ยงสุกรเป็นสัดส่วน และอยู่ห่างเขตที่ดินสาธารณะหรือที่ดิน

ต่างเจ้าของ และต้องมีที่ว่างอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งใดปกคลุมโดยรอบบริเวณเลี้ยงสุกรนั้นไม่

น้อยกว่า ๒๐ เมตร ทุกด้าน เว้นแตด่้านที่มีแนวเขตที่ดินติดต่อกับที่ดินของผู้ประกอบกิจการประเภท

เดียวกัน ตามข้อบัญญัตินี้ 

(๑๒.๒) จัดให้มแีสงสวา่งเพียงพอ และมีการระบายอากาศดี 
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(๑๒.๓) ถนนภายในสถานประกอบกิจการตอ้งใชว้ัสดุคงทน มคีวามกว้างเหมาะสม 

สะดวกในการขนส่ง ล าเลียงอุปกรณ์ อาหารสุกร รวมทั้งผลผลิตเข้าและออกภายในสถานประกอบ

กิจการ 

 (๑๒.๔) สถานที่เก็บอาหารและโรงผสมอาหาร ควรจัดเป็นสัดส่วนและถูกหลัก

สุขาภิบาล 

(๑๒.๕) อาหารที่ใชเ้ลี้ยงสุกรตอ้งมคีุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าดว้ย การ

ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 

(๑๒.๖) ควรมีสถานที่เก็บอาหารแยกเป็นสัดส่วน จัดให้เป็นระเบียบ และมีการดูแล

รักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

(๑๒.๗) ต้องมีที่เก็บรักษาเครื่องมอื เครื่องใช้ อุปกรณ์ในการท างานเป็นสัดส่วน

เหมาะสมและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

(๑๒.๘) เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ รวมถึงสวิตซ์ และสายไฟต่าง ๆ ตอ้งได้รับ

การบ ารุงรักษาใหอ้ยู่ในสภาพดี 

(๑๒.๙) ต้องจัดให้มีน้ าดื่มที่ได้มาตรฐานน้ าดื่มไว้บริการส าหรับผู้ปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอตั้งอยู่ในบริเวณที่แยกออกจากโรงเรอืนเลี้ยงสุกร และลักษณะการจัดบริการน้ าดื่มต้องไม่

ก่อใหเ้กิด ความสกปรกหรือการปนเปื้อน เช่น ใชร้ะบบน้ ากด ใช้แก้วส่วนตัว ใช้แก้วกระดาษที่ใชค้รั้ง

เดียวแล้วทิ้งใช้แก้วส่วนกลางที่ใช้ดื่มเพียงครั้งเดียวแล้วน าไปล้างท าความสะอาดก่อนน ามาใช้ใหม่ 

หรอืวิธีอื่น 

(๑๒.๑๐) ต้องจัดให้มนี้ าใช้ที่สะอาดได้มาตรฐาน และมีปริมาณเพียงพอกับปริมาณ

น้ าใช้ในแต่ละวัน 

(๑๒.๑๑) กรณีที่สถานประกอบกิจการผลิตน้ าใช้เอง ควรตรวจสอบดูแลคุณภาพน้ า

ดิบใหส้ะอาดตรวจสอบระบบท่อน้ าและท าความสะอาดภาชนะเก็บกักน้ าอยู่เสมอ และปรับปรุง

คุณภาพน้ า ให้มีคุณภาพดีอยู่เสมอ 

(๑๒.๑๒) ผูป้ฏิบัติงานในฟาร์มต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรอื โรคที่

สังคมรังเกียจ โรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ หูน้ าหนวก และบาดแผลติดเชือ้ 

หรอืไม่เป็นพาหะน าโรคติดต่อ ได้แก่ อหวิาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด อสีุกอีใส คางทูม ไวรัสตับ

อักเสบเอ และโรคติดตอ่อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(๑๒.๑๓) ผูป้ฏิบัติงานต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี 

(๑๒.๑๔) ผูป้ฏิบัติงานควรได้รับการอบรมในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 

(๑๒.๑๕) ผูป้ฏิบัติงานในฟาร์มจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

         (๑๒.๑๕.๑) ล้างท าความสะอาดมือทุกครั้งก่อนเข้าหรอืออกจากฟาร์ม และภายหลัง

ออกจากห้องสว้มและจับต้องสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ 
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  (๑๒.๑๕.๒) ควรสวมใส่ชุดปฏิบัติงานที่สะอาดเหมาะสมในแต่ละกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

  (๑๒.๑๕.๓) ในกรณีที่มบีาดแผลต้องปิดแผลดว้ยที่ปิดแผล ถ้ามีบาดแผลที่มอืต้องสวมใส่

ถุงมอืหรอืปลอกนิว้ขณะปฏิบัติงาน 

  (๑๒.๑๖) ต้องจัดให้มภีาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล เหมาะสมและเพียงพอ 

  (๑๒.๑๗) ต้องมีการรวบรวมมูลฝอยและน าไปก าจัดด้วยวิธีการฝัง เผาอย่างถูกต้องตาม

หลักสุขาภบิาลและปฏิบัติตามประกาศหรอืข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ว่าด้วย

การนัน้ 

  (๑๒.๑๘) ต้องมหีอ้งน้ าและหอ้งสว้มตามลักษณะและจ านวนที่ก าหนดในกฎหมาย วา่ด้วย

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และบ าบัดหรือการก าจัดสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลัก

สุขาภิบาล 

  (๑๒.๑๙) ภายในหอ้งน้ าและห้องส้วมควรมีวัสดุอุปกรณ์ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

  (๑๒.๒๐) ต้องดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ าและหอ้งสว้มเป็นประจ าทุกวันที่

ปฏิบัติงาน 

  (๑๒.๒๑) ต้องมีการป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากสุกรด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกต้อง 

  (๑๒.๒๒) การก าจัดซากสุกรใหใ้ช้วธิีเผา หรอืฝัง เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของ

สัตว์และแมลงน าโรค ดังนี้ 

  (๑๒.๒๒.๑) การก าจัดซากสุกรโดยการฝัง ต้องมีเนื้อที่เพียงพอ และ อยู่ในบริเวณน้ าท่วม

ไม่ถึงโดยฝังซากลึกจากผวิดินไม่นอ้ยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรค ที่เหมาะสมท าการราด

หรอืโรย 

  (๑๒.๒๒.๒) การก าจัดซากสุกรโดยการเผา ต้องมีสถานที่เผา หรอืเตาเผา อยู่ในบริเวณที่

เหมาะสมในการใช้เผาซากจนหมด การเผาต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือเหตุร าคาญ 

  (๑๒.๒๒.๓) สถานที่ก าจัดซากสุกรต้องห่างจากบริเวณอาคาร หรือโรงเรือนเลีย้งสุกร 

อาคารส านักงานอาคารที่พักอาศัย 

  (๑๒.๒๓) ต้องมีการควบคุมป้องกันสัตว์ และแมลงน าโรคในฟาร์มไม่ให้มีจ านวนมากจน

ก่อใหเ้กิดการปนเปื้อนของเชือ้โรคในสถานที่เลี้ยงสุกร ทั้งในตัวสุกร อาหาร น้ าใช้ คนเลี้ยงและ

สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ 

  (๑๒.๒๔) กรณีที่มกีารระบาดของโรคติดต่อที่เกี่ยวกับสัตว์ในเขตพืน้ที่ต้องจัดให้มีวธิีการ

ควบคุมป้องกันมิให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคในสถานที่เลี้ยงสุกร ทั้งในตัวสุกร อาหาร น้ าใช้ คน

เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ 
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 (๑๒.๒๕) ควรจัดให้มีหอ้งเก็บสารเคมี น้ ายาฆ่าเชื้อหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือ

อัคคีภัยได้ง่ายโดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๑๒.๒๖) ควรจัดใหม้ีห้องพยาบาลหรอืชุดปฐมพยาบาลที่ครบรายการไว้ใน สถานประกอบ

กิจการและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

(๑๒.๒๗) ระดับเสียงในสถานประกอบการเลีย้งสุกร ในเวลากลางวันต้องมีระดับเสียงเฉลี่ย 

๘ ช่ัวโมงไม่เกิน ๙๐ เดซิเบล (เอ) ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

(๑๒.๒๘) ระดับความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และก๊าซแอมโมเนีย บริเวณคอกเลี้ยง

สุกรตอ้งไม่เกินค่ามาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงาน 

(๑๒.๒๙) วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการให้ใชว้ิธีการตรวจวัดของ

หนว่ยราชการไทย ในกรณีที่ไม่มีวธิีการตรวจวัดที่เป็นมาตรฐานก าหนดไว้ ให้ใชว้ิธีการตรวจวัด ที่

ท้องถิ่นยอมรับ 

(๑๒.๓๐) ให้ควบคุมป้องกันกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานประกอบกิจการมใิห้มีกลิ่น น้ าเสีย 

เขม่า ควัน เสียง ฝุน่ และความรอ้น เป็นต้น ที่จะท าให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุเดือดร้อนร าคาญ

หรอืเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 

หมวด ๕  

อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
 

อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๑๓ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขมีอ านาจ ดังตอ่ไปนี้ 

(๑๓.๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท าค าชี้แจงเป็น

หนังสือหรอืจัดส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบ หรอืเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๑๓.๒) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือ ในเวลาท า

การ เพื่อตรวจสอบ หรือควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือ

เรียกหนังสือ หรอืหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจา้ของหรอืผูค้รอบครองสถานที่นั้น 

ข้อ ๑๔ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้

ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขต

อ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ในเรื่องใดหรอืทุกเรื่องก็ได้ 
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หมวด ๖  

บทก าหนดโทษ 
 

ข้อ ๑๕ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ข้อใดข้อหนึ่ง มีความผิดตามมาตรา ๗๓ วรรคสอง แห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๑๖ ผู้ประกอบการที่ได้ประกอบกิจการเลี้ยงสุกรมาก่อนข้อบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ

ให้ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ (๖.๑) 

ข้อ ๑๗ ให้ผู้ประกอบกิจการเลี้ยงสุกรก่อนที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ยื่นค าขอ

ใบอนุญาตพร้อมหลักฐานเอกสารตามข้อ ๗ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในเวลา ๑๕ วันท าการ

นับตั้งแต่ขอ้บัญญัตินี้ มีผลบังคับใช้ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการใหเ้ป็นไปตามข้อ ๗ ข้อ ๘ 

และข้อ ๙ โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๘ ภายใต้บังคับข้อ ๑๖ กรณีผูป้ระกอบกิจการด าเนินกิจการเลีย้งสุกรยังไม่เป็นไป 

ตามหมวด ๒ และหมวด ๔ แห่งข้อบัญญัตินี้ ให้ผู้ประกอบกิจการปรับปรุงกิจการให้เป็นไปตาม

ข้อบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน ๑๒๐ วันหรือภายในเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เห็นสมควรแต่ไม่ควร เกินกว่า ๒๗๐ วัน ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความเดือดร้อนร าคาญที่ประชาชนได้รับ

เป็นส าคัญ หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วผู้ประกอบกิจการไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง

ได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา สั่งไม่อนุญาตใหอ้อกใบอนุญาตพร้อมแจ้งเหตุผลการไม่อนุญาต

และสั่งให้ผู้ประกอบกิจการยุติ การประกอบกิจการ 

ข้อ ๑๙ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาสั่งไม่อนุญาตการออกใบอนุญาตไม่เป็นเหตุ

ให้ผู้ประกอบการกิจการรายนั้นไม่มีสิทธิยื่นค าขอใบอนุญาตใหม่ หากภายหลังผู้ประกอบกิจการได้

ด าเนนิการ ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้แล้ว 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 12   เดือนกันยายน   พ.ศ.2561 

                                                                

                                                                    ลงช่ือ     

  (นายกรานต์   เขตจันทึก) 

             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 

เห็นชอบ 

 

    ลงช่ือ              

(นายวิชัย    ตั้งค าเจริญ) 

             นายอ าเภอเทพสถิต 

 

 



 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านไร่ 
 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเภทกิจการ 

อัตรา

ค่าธรรมเนียม 

(บาท) 

หมายเหตุ 

การเลี้ยงสุกร 

ก. ตั้งแต่ 10 ตัว ถึง 20 ตัว 

ข. เกินกว่า 20 ตัว แตไ่ม่เกิน 30 ตัว 

ค. เกินกว่า 30 ตัว แตไ่ม่เกิน 50 ตัว 

ง. เกินกว่า 50 ตัวขึน้ไป 

 

250.- 

8๐๐.- 

1,๐๐๐.- 

1,2๐๐.- 

 

 

***หมายเหตุ อัตราค่าธรรมเนียมการปรับและค่าใช้จ่ายในกิจการเลีย้งสุกร ขึ้นอยู่กับข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ เรื่อง การควบคุมกิจการเลีย้งสุกร 

 

 


