
 หนา   ๑๗๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๑๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนางาม 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงสุกร 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนางาม  วาดวยการเล้ียงสุกรในเขตพ้ืนท่ี

องคการบริหารสวนตําบลนางาม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  และมาตรา  ๓๓  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลนางามโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลนางาม  

จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนางาม  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงสุกร  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลนางามนับแตวันถัดจาก 

วันประกาศ 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดที่ไดตราไวแลว   

ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนางาม  มีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง  หรือประกาศ  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลนางาม 
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  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้ งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  “สัตวแพทย”  หมายความวา 

  (๑)  นายสัตวแพทยและสัตวแพทยของกรมปศุสัตว 

  (๒)  ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตัง้ใหเปนสัตวแพทยเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิี้  และตอง

มีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

  “ผูปกครองทองท่ี”  หมายความวา  กํานัน  ผูใหญบาน  ผูชวยผูใหญบาน  แพทยประจํา

ตําบลสารวัตกํานัน 

  “สัตวแพทยผูควบคุม  ฟารมเล้ียงสัตว”  หมายความวา  สัตวแพทยท่ีมีใบอนุญาต 

เปนผูประกอบการวิชาชีพการสัตวแพทยช้ันหนึ่ง  ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย  พ.ศ.  ๒๕๔๕   

และไดรับใบอนุญาตเปนสัตวแพทยผูควบคุมฟารมเล้ียงสัตวจากกรมปศุสัตว 

  “การเล้ียงสุกร”  หมายความวา  การมีสุกรไวในครอบครองและดูแลเอาใจใส  

บํารุงรักษาตลอดจนใหอาหารเปนประจําสม่ําเสมอ  เพ่ือใหสุกรเจริญเติบโตและมีชีวิตอยูได 

  “อาคาร”  หมายความวา  บาน  เรือน  โรง  ราน  อาคารที่ใชเปนสถานที่ประกอบ

กิจการเล้ียงสุกรตามขอบัญญัตินี้ 

  “เหตุรําคาญ”  หมายความวา  ในกรณีที่มีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอน 

แกผูอยูอาศัย  ในบริเวณใกลเคียง  หรือผูที่ตองประสบกับเหตุนั้น  ดังตอไปนี้ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ 

  (๑)  แหลงน้ําทางระบายน้ําท่ีใสมูลหรือเถาหรือสถานที่อื่นที่อยูในทําเลไมเหมาะสม  

สกปรก  มีการสะสมหรือหมักหมมส่ิงของมีการเทส่ิงใด ๆ  เปนเหตุใหเกิดความเส่ือมหรือละอองสารเปนพิษ 

  (๒)  อาคารอันเปนที่อยูอาศัยของคนหรือสัตวหรือสถานที่ประกอบการใด  ไมมี 

การระบายน้ํา  การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมีแตไมมีการควบคุมใหปราศจากกล่ินเหม็นหรือละอองอยางเพียงพอ   

จนเปนเหตุใหเกิดความเส่ือมหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 
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  (๓)  การกระทําใด ๆ  ที่ทําใหเกิดกล่ิน  เสียง  ส่ิงมีพิษ  หรือกรณีอื่นใดจนเปนเหตุให

เส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจของผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือผูที่ตอง

ประสบเหตุนั้น 

 

หมวด  ๒ 

การควบคมุการเล้ียงสุกร 

ขอ  ๖  ผูใดประสงคจะเล้ียงสุกรจะตองปฏิบัติตามมาตรการ  ดังตอไปนี้ 

  (๖.๑)  สถานที่ตั้งตองตั้งอยูหางจากชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  สถาบันการศึกษา  

โรงพยาบาลหรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ  ในระยะท่ีไมสงผลกระทบตอสุขภาพ  และไมกอเหตุเดือดรอน

รําคาญตอชุมชน  โดยตองมีระยะหางจากสถานท่ีดังกลาวขางตน  และแหลงน้ําสาธารณะในระยะ  

ดังตอไปนี้ 

     (๖.๑.๑)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรนอยกวา  ๕๐  ตัว  ควรมีระยะหาง 

ที่ไมกอใหเกิดความรําคราญตอชุมชนใกลเคียง 

     (๖.๑.๒)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสุกร  ตั้งแต  ๕๐  –  ๕๐๐  ตัว   

ควรมีระยะหางไมนอยกวา  ๒๐๐  เมตร 

     (๖.๑.๓)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสุกร  เกินกวา  ๕๐๐  ตัว  ควรมี

ระยะหางไมนอยกวา  ๑,๐๐๐  เมตร 

  (๖.๒)  โรงเรือนเล้ียงสุกรและสวนประกอบ 

     (๖.๒.๑)  โรงเรือนเล้ียงสุกรควรตั้งอยูในบริเวณที่ไมมีน้ําทวมขัง 

     (๖.๒.๒)  โรงเรือนเล้ียงสุกรตองเปนอาคารเอกเทศ  มั่นคงแข็งแรง  มีลักษณะ

เหมาะแกการเล้ียงสุกรไมมีการพักอาศัย  หรือประกอบกิจการอื่นใด 

     (๖.๒.๓)  พ้ืนโรงเรือนเล้ียงสุกรทําดวยวัสดุแข็งแรง  พ้ืนผิวเรียบ  ทําความสะอาดงาย  

มีความลาดเอียงที่เหมาะสมใหน้ําหรือส่ิงปฏิกูลไหลลงรางระบายน้ําไดสะดวก 
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     (๖.๒.๔) โรงเรือนเล้ียงสุกรตองมี ท่ีขังและท่ีปลอยสุกรกวางขวางเพียงพอ   

คอกสุกรตองมีการกั้นเปนสัดสวน  เหมาะสมกับจํานวนสุกรไมใหสุกรอยูอยางแออัด 

     (๖.๒.๕) หลังคาทําดวยวัสดุแข็งแรง  มีความสูงจากพ้ืนท่ีเหมาะสมและมีชองทาง

ใหแสงสวางหรือแสงแดดสองเขาภายในอาคารไดอยางทั่วถึง 

     (๖.๒.๖)  ตองมีหองเก็บรักษาเครื่องมือ  เครื่องใช  หรืออุปกรณในการทํางาน   

ในท่ีมิดชิด  เปนระเบียบเรียบรอย  และรักษาความสะอาดอยูเสมอไมเปนที่เพาะพันธุของสัตวนําโรคตาง ๆ  

ทั้งนี้  รายละเอียดโรงเรือนเล้ียงสุกรและสวนประกอบใหเปนไปตามประกาศหรือขอบังคับของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๖.๓)  การจัดการของเสีย  สารพิษและมลพิษของสถานประกอบการเล้ียงสุกร 

     (๖.๓.๑)  ตองมีระบบบําบัดน้ําเสียที่ไดมาตรฐาน  โดยใชการบําบัดน้ําเสีย 

ที่เหมาะสม  รางระบายน้ําไมอุดตัน 

     (๖.๓.๒)  น้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวตองมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงใหได

เกณฑมาตรฐานน้ําทิ้งตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  และรายงาน 

การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 

กอนปลอยออกสูภายนอกสถานประกอบกิจการ 

     (๖.๓.๓) ตองเก็บกวาด  มูลสัตวหรือส่ิงปฏิกูลเปนประจําทุกวันและหามทิ้ง 

มูลสุกรหรือมูลฝอยในที่สาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะ 

     (๖.๓.๔) ตองทําความสะอาด  กวาดลางโรงเรือนเล้ียงสุกร  และบริเวณโดยรอบ

โรงเรือนใหสะอาดทุกวันใหมีลักษณะที่ดีอยูเสมอ  รวมทั้งตองจัดใหมีท่ีกักเก็บมูลสัตวโดยเฉพาะ 

เพ่ือปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ 

     (๖.๓.๕)  ตองจัดใหมีท่ีเก็บกักมูลสัตวหรือส่ิงปฏิกูลโดยเฉพาะไมใหสงกล่ินเหม็น  

เปนเหตุเดือดรอนรําคาญ  และตองไมเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค 

     (๖.๓.๖)  หามทิ้งมูลสัตวหรือส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินสาธารณะหรือทางน้ํา

สาธารณะหรือในที่อื่นใดนอกจากที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะที่ไดจัดไว 
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     (๖.๓.๗)  การเล้ียงสัตวตองไมกอใหเกิดมลพิษและเหตุรําคาญ  ตามกฎหมายวาดวย

การสาธารณสุข 

     (๖.๓.๘)  กรณีการเล้ียงสุกรตั้งแต  ๕๐๐  ตัวขึ้นไป  ผูประกอบการจะตองมี

วิศวกรส่ิงแวดลอมหรือผูท่ีมีคุณวุฒิที่เกี่ยวของหรือมีประสบการณเกี่ยวกับการปศุสัตวหรือส่ิงแวดลอมเปน

ผูควบคุมการเล้ียงสัตว 

     (๖.๓.๙)  กรณีระบบบําบัดน้ําเสีย  เปนระบบหมักกาชชีวภาพสําหรับสุกรมากกวา  

๕๐๐  ตัวตองเปนระบบที่ไดมาตรฐานสากล  และออกแบบระบบถูกตองตามหลักวิชาการ  ท้ังนี้  ในการออกแบบ

ตองไดรับการรับรองหรือเห็นชอบจากผูที่มีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

         (๖.๓.๙.๑)  โครงสรางฐานราก  ผนัง  รางน้ํา  และลานตาก  ตองมี

ความมั่นคงแข็งแรง  ทนแรงกดทับ  หรือแรงดันจากน้ําเสีย  และกาซชีวภาพที่เกิดขึ้นจากระบบ  และตอง

ไดรับการรับรองแบบโดยวิศวกรโยธา  คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี  มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

หรือมีประสบการณดานการออกแบบระบบหมักกาชชีวภาพอยางนอย  ๒  ป 

         (๖.๓.๙.๒)  ระบบควบคุมการไหลเวียนของน้ําเสีย  ทอดึงกาก  ระบบ

ควบคุมแรงดันกาซชีวภาพและตัวกรองตองออกแบบใหเหมาะสมกับปริมาณน้ําเสีย  และตองไดรับ   

การรับรองแบบโดยวิศวกรส่ิงแวดลอมหรือวิศวกรเครื่องกล  คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี  มีใบประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  หรือมีประสบการณดานการออกแบบระบบหมักกาชชีวภาพอยางนอย  ๒  ป 

         (๖.๓.๙.๓)  กรณีมีการนํากาชชีวภาพไปใชในการผลิตกระแสไฟฟา  

จะตองแสดงแผนภูมิของระบบไฟฟา  แสดงการจัดวางและเชื่อมตอทั้งหมดโดยละเอียด  กรณีผลิต

กระแสไฟฟาเพ่ือจําหนายตองไดรับการรับรองแบบโดยวิศวกรไฟฟา  มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรี   

มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  หรือมีประสบการณดานการออกแบบการผลิตกระแสไฟฟา 

อยางนอย  ๒  ป  ทั้งนี้  กอนการดําเนินการใหผูที่มีความประสงคติดตั้งระบบย่ืนแบบแปลน  และแผนผัง   

ตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือเห็นชอบ  และเมื่อดําเนินการแลวเสร็จตองแจงใหเจาพนักงานทองถิ่น  

ตรวจสอบรับรองกอนการใชงาน 

  (๖.๔)  การจัดการแหลงแพรเชื้อโรคหรือสัตวพาหะนําโรค 

     (๖.๔.๑)  ตองมีการฉีดวัคซีนเพ่ือปองกันโรคติดตอท่ีเกิดจากสัตว 



 หนา   ๑๘๔ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๑๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

     (๖.๔.๒)  การกําจัดซากสัตวโดยการฝงตองมีเนื้อท่ีเพียงพอ  โดยใชน้ํายาฆาเชื้อโรค 

ที่เหมาะสมทําการราดหรือโรยบนซากสัตวจนทั่ว  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว 

     (๖.๔.๓)  การกําจัดซากสัตวโดยการเผาตองมีสถานท่ีเผาหรือเตาเผาอยูในบริเวณ  

ที่เหมาะสม  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว  ท้ังนี้  รายละเอียดการดําเนินการให

เปนไปตามประกาศหรือขอบังคับของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๖.๕)  การจัดการปญหาเหตุเดือดรอนรําคาญ 

     (๖.๕.๑)  ถามีการสุมไฟไลแมลงใหสัตวตองไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ 

     (๖.๕.๒)  ตองปองกันเสียงรองของสัตว  ไมกอใหเกิดความเดือดรอน  รําคาญ   

ตอผูท่ีอยูอาศัยใกลเคียง 

     (๖.๕.๓)  จํานวนสัตวตองไมมากเกินสมควรจนเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอน  

รําคาญตอผูอยูอาศัย 

 

หมวด  ๓ 

การขออนญุาต 

ขอ  ๗  ผูใดประสงคจะเล้ียงสุกรจะตองย่ืนคําขออนุญาตเล้ียงสุกรตอเจาพนักงานทองถิ่น   

ตามแบบโดยใหเปนไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ  กฎหมายที่เกี่ยวของที่กําหนดพรอมดวยหลักฐาน  

ดังตอไปนี้  อยางละ  ๑  ชุด 

  (๗.๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาบัตรขาราชการ/สําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๗.๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๗.๓)  หนังสือแสดงความเปนเจาของท่ีดิน/สําเนาหนังสือสัญญาเชาที่ดิน/หนังสือยินยอม 

ใหใชที่ดิน 

  (๗.๔)  เอกสารหรือหลักฐานอื่นท่ีเจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติม 

เพ่ือประกอบการพิจารณาตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



 หนา   ๑๘๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๑๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ขอ  ๘  ใหเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบคําขอหลักฐานตาง ๆ   

ของผูประกอบกิจการเล้ียงสุกรใหแลวเสร็จภายในกําหนด  ๗  วัน  ดังนี้ 

  (๘.๑)  กรณีผูประกอบกิจการเล้ียงสุกรไมเกิน  ๒๐  ตัว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้ง

เจาหนาที่พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการเล้ียงสุกรซึ่งประกอบดวย 

     ๘.๑.๑  พนักงานสวนตําบล 

     ๘.๑.๒  ผูปกครองทองที่   

  (๘.๒)  กรณีผูประกอบกิจการเล้ียงสุกร  ๒๑  –  ๑๕๐  ตัว  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

แตงตั้งเจาหนาที่พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการเล้ียงสุกรซึ่งประกอบดวย 

     ๘.๒.๑  พนักงานสวนตําบล   

     ๘.๒.๒  ผูปกครองทองท่ี   

     ๘.๒.๓  เจาพนักงานสาธารณสุข 

     ๘.๒.๔  นายสัตวแพทยหรือสัตวแพทย   

  (๘.๓)  กรณีผูประกอบกิจการเล้ียงสุกรเกิน  ๑๕๐  ตัว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้ง

เจาหนาที่พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการเล้ียงสุกรซึ่งประกอบดวย 

     ๘.๓.๑  พนักงานสวนตําบล   

     ๘.๓.๒  ผูปกครองทองท่ี   

     ๘.๓.๓  เจาพนักงานสาธารณสุข   

     ๘.๓.๔  นายสัตวแพทยหรือสัตวแพทย 

     ๘.๓.๕  นักวิชาการส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๙  ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งตามขอ  ๘  ทําการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน   

และสถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรใหเปนไปตามขอบัญญัติฉบับนี้ใหแลวเสร็จภายใน  ๑๕  วันทําการ  

แลวทําความเห็นเสนอตอเจาพนักงานทองถิ่นวาเห็นสมควรออกใบอนุญาตหรือไมใหเจาพนักงานทองถิ่น

พิจารณาคําขอพยานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งตามขอ  ๘  ใหแลวเสร็จ

และส่ังอนุญาตหรือไมออกใบอนุญาตภายในเวลาไมเกิน  ๗  วันทําการ  ยกเวนมีเหตุกรณีจําเปนท่ีไมอาจ



 หนา   ๑๘๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๑๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

พิจารณาใหเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว  ใหขยายเวลาการพิจารณาส่ังการออกไปไดไมเกิน  ๑๕  วันทําการ

กรณีเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาไมอนุญาตออกใบอนุญาตแกผู ย่ืนคําขอ  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ชี้แจงหรือระบุเหตุผลการไมอนุญาตและใหคําแนะนําในการปฏิบัติหรือแนวทางการปรับปรุงแกไขใหแก 

ผูย่ืนคําขอทราบ 

ขอ  ๑๐  กรณีผูไดรับใบอนุญาตหากจะเพ่ิมปริมาณการเล้ียงสุกรจากเดิมท่ีไดรับอนุญาตขอให 

ย่ืนคําขอพรอมเอกสารหลักฐานใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณากอนขยายการเล้ียงและใหเจาพนักงานทองถิ่น

แตงตั้งคณะกรรมการโดยใหปฏิบัติตามขอ  ๘  และขอ  ๙  โดยอนุโลม 

ขอ  ๑๑  กรณีผูไดรับอนุญาตใหเล้ียงสุกรมีความประสงคจะเลิกกิจการเล้ียงสุกรใหย่ืนคําขอ

ยกเลิกการเล้ียงสุกรตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน  ๑๕  วันทําการ 

 

หมวด  ๔ 

การรกัษาความเปนระเบียบเรียบรอย 

ขอ  ๑๒  ผูประกอบกิจการเล้ียงสุกรเกินกวา  ๑๕๐  ตัว  ตองปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนด  

ดังตอไปนี้ 

   (๑๒.๑)  จัดใหมีบริเวณเล้ียงสุกรเปนสัดสวน  และอยูหางเขตท่ีดินสาธารณะหรือท่ีดิน  

ตางเจาของ  และตองมีที่วางอันปราศจากหลังคาหรือส่ิงใดปกคลุมโดยรอบบริเวณเล้ียงสุกรนั้นไมนอยกวา  

๒๐  เมตรทุกดาน  เวนแตดานที่มีแนวเขตท่ีดินติดตอกับท่ีดินของผูประกอบกิจการประเภทเดียวกัน    

ตามขอบัญญัตินี้ 

   (๑๒.๒)  จัดใหมีแสงสวางเพียงพอ  และมีการระบายอากาศดี 

   (๑๒.๓)  ถนนภายในสถานประกอบกิจการตองใชวัสดุคงทน  มีความกวางเหมาะสม  

สะดวกในการขนสง  ลําเลียงอุปกรณ  อาหารสุกร  รวมทั้งผลผลิตเขาและออกภายในสถานประกอบกิจการ 

   (๑๒.๔)  สถานท่ีเก็บอาหารและโรงผสมอาหาร  ควรจัดเปนสัดสวนและถูกหลัก

สุขาภิบาล 



 หนา   ๑๘๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๑๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

    (๑๒.๕)  อาหารที่ใชเล้ียงสุกรตองมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายวาดวย   

การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 

    (๑๒.๖)  ควรมีสถานท่ีเก็บอาหารแยกเปนสัดสวน  จัดใหเปนระเบียบ  และมีการดูแล

รักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 

    (๑๒.๗)  ตองมีที่เก็บรักษาเครื่องมือ  เครื่องใช  อุปกรณในการทํางานเปนสัดสวน

เหมาะสมและเปนระเบียบเรียบรอย 

    (๑๒.๘)  เครื่องมือ  เครื่องใช  และอุปกรณ  รวมถึงสวิตซ  และสายไฟตาง ๆ   

ตองไดรับการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี 

    (๑๒.๙)  ตองจัดใหมีน้ําดื่มท่ีไดมาตรฐานน้ําดื่มไวบริการสําหรับผูปฏิบัติงาน 

อยางเพียงพอตั้งอยูในบริเวณที่แยกออกจากโรงเรือนเล้ียงสุกร  และลักษณะการจัดบริการน้ําดื่ม 

ตองไมกอใหเกิดความสกปรกหรือการปนเปอน  เชน  ใชระบบน้ํากด  ใชแกวสวนตัว  ใชแกวกระดาษที่ใช

ครั้งเดียวแลวทิ้ง  ใชแกวสวนกลางท่ีใชดื่มเพียงครั้งเดียวแลวนําไปลางทําความสะอาดกอนนํามาใชใหม  

หรือวิธีอื่น 

     (๑๒.๑๐)  ตองจัดใหมีน้ําใชที่สะอาดไดมาตรฐาน  และมีปริมาณเพียงพอกับปริมาณ

น้ําใชในแตละวัน 

     (๑๒.๑๑)  กรณีที่สถานประกอบกิจการผลิตน้ําใชเอง  ควรตรวจสอบดูแลคุณภาพน้ําดิบ  

ใหสะอาดตรวจสอบระบบทอน้ําและทําความสะอาดภาชนะเก็บกักน้ําอยูเสมอ  และปรับปรุงคุณภาพน้ํา  

ใหมีคุณภาพดีอยูเสมอ 

     (๑๒.๑๒)  ผูปฏิบัติงานในฟารมตองมีสุขภาพแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอ  หรือ   

โรคที่สังคมรังเกียจ  โรคที่เกี่ยวของกับทางเดินอาหาร  ทางเดินหายใจ  หูน้ําหนวก  และบาดแผลติดเช้ือ  

หรือไมเปนพาหะนําโรคติดตอ  ไดแก  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  อีสุกอีใส  คางทูม  ไวรัส 

ตับอักเสบเอ  และโรคติดตออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

     (๑๒.๑๓)  ผูปฏิบัติงานตองไดรับการตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป 

     (๑๒.๑๔)  ผูปฏิบัติงานควรไดรับการอบรมในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 



 หนา   ๑๘๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๑๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

    (๑๒.๑๕) ผูปฏิบัติงานในฟารมจะตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

           (๑๒.๑๕.๑)  ลางทําความสะอาดมือทุกครั้งกอนเขาหรือออกจากฟารม  

และภายหลังออกจากหองสวมและจับตองส่ิงปนเปอนตาง ๆ 

         (๑๒.๑๕.๒)  ควรสวมใสชุดปฏิบัติงานที่สะอาดเหมาะสมในแตละ

กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

         (๑๒.๑๕.๓)  ในกรณีท่ีมีบาดแผลตองปดแผลดวยที่ปดแผล  ถามี

บาดแผลที่มือตองสวมใสถุงมือหรือปลอกนิ้วขณะปฏิบัติงาน 

    (๑๒.๑๖)  ตองจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล  เหมาะสม 

และเพียงพอ 

    (๑๒.๑๗)  ตองมีการรวบรวมมูลฝอยและนาํไปกําจัดดวยวิธกีารฝง  เผาอยางถูกตอง

ตามหลักสุขาภิบาลและปฏิบัติตามประกาศหรือขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลนางามวาดวยการนั้น 

    (๑๒.๑๘)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามลักษณะและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมาย  

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และบําบัดหรือการกําจัดส่ิงปฏิกูลถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาล 

    (๑๒.๑๙)  ภายในหองน้ําและหองสวมควรมีวัสดุอุปกรณตามความจําเปนและเหมาะสม 

    (๑๒.๒๐)  ตองดูแลรักษาความสะอาดของหองน้ําและหองสวมเปนประจําทุกวันท่ี

ปฏิบัติงาน 

    (๑๒.๒๑)  ตองมีการปองกันโรคติดตอท่ีเกิดจากสุกรดวยวิธีการที่เหมาะสมและถูกตอง 

    (๑๒.๒๒) การกําจัดซากสุกรใหใชวิธีเผา  หรือฝง  เพ่ือปองกันการเปนแหลง

เพาะพันธุของสัตวและแมลงนําโรค  ดังนี้ 

         (๑๒.๒๒.๑)  การกําจัดซากสุกรโดยการฝงตองมี เนื้อที่ เ พียงพอ   

และอยูในบริเวณน้ําทวมไมถึงโดยฝงซากลึกจากผิวดินไมนอยกวา  ๕๐  เซนติเมตร  ใชน้ํายาฆาเชื้อโรค   

ที่เหมาะสมทําการราดหรือโรย 



 หนา   ๑๘๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๑๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

         (๑๒.๒๒.๒)  การกํา จัดซากสุกรโดยการเผาตองมีสถานที่ เผา   

หรือเตาเผาอยูในบริเวณที่เหมาะสมในการใชเผาซากจนหมด  การเผาตองไมกอใหเกิดมลพิษหรือเหตุรําคาญ 

         (๑๒.๒๒.๓)  สถานที่กําจัดซากสุกรตองหางจากบริ เวณอาคาร   

หรือโรงเรือนเล้ียงสุกร  อาคารสํานักงานอาคารท่ีพักอาศัย 

    (๑๒.๒๓)  ตองมีการควบคุมปองกันสัตว  และแมลงนําโรคในฟารมไมใหมีจํานวนมาก  

จนกอใหเกิดการปนเปอนของเชื้อโรคในสถานที่เล้ียงสุกร  ทั้งในตัวสุกร  อาหาร  น้ําใช  คนเล้ียง 

และส่ิงแวดลอมอื่น ๆ 

    (๑๒.๒๔)  กรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอท่ีเกี่ยวกับสัตวในเขตพ้ืนท่ีตองจัดใหมี

วิธีการควบคุมปองกันมิใหเกิดการปนเปอนของเชื้อโรคในสถานท่ีเล้ียงสุกร  ท้ังในตัวสุกร  อาหาร  น้ําใช  

คนเล้ียงและส่ิงแวดลอมอื่น ๆ 

    (๑๒.๒๕)  ควรจัดใหมีหองเก็บสารเคมี  น้ํายาฆาเชื้อหรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิด

อันตรายหรืออัคคีภัยไดงายโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

    (๑๒.๒๖)  ควรจัดใหมีหองพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลที่ครบรายการไวในสถาน

ประกอบกิจการและพรอมใชงานไดตลอดเวลา 

    (๑๒.๒๗)  ระดับเสียงในสถานประกอบการเล้ียงสุกร  ในเวลากลางวันตองมีระดับ

เสียงเฉล่ีย  ๘  ชั่วโมงไมเกิน  ๙๐  เดซิเบล  (เอ)  ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 

    (๑๒.๒๘)  ระดับความเขมขนของกาซไฮโดรเจนซัลไฟดและกาซแอมโมเนีย  บริเวณ

คอกเล้ียงสุกรตองไมเกินคามาตรฐานตามกฎหมายวาดวยคุมครองแรงงาน 

    (๑๒.๒๙)  วิธีการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมในสถานประกอบการใหใชวิธีการ

ตรวจวัดของหนวยราชการไทย  ในกรณีที่ไมมีวิธีการตรวจวัดท่ีเปนมาตรฐานกําหนดไว  ใหใชวิธีการ

ตรวจวัดท่ีทองถิ่นยอมรับ 



 หนา   ๑๙๐ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๑๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๑๒.๓๐)  ใหควบคุมปองกันกิจกรรมตาง ๆ  ของสถานประกอบกิจการมิใหมีกล่ิน   

น้ําเสีย  เขมา  ควัน  เสียง  ฝุน  และความรอน  เปนตน  ท่ีจะทําใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุเดือดรอน

รําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

หมวด  ๕ 

อํานาจหนาทีข่องเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ  ๑๓  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงาน

สาธารณสุขมีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

   (๑๓.๑)  มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจง

เปนหนังสือหรือจัดสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ  หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

   (๑๓.๒)  เขาไปในสถานท่ีใด ๆ  ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก   

หรือในเวลาทําการ  เพ่ือตรวจสอบ  หรือควบคุมเพ่ือใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  ใหมีอํานาจสอบถาม

ขอเท็จจริง  หรือเรียกหนังสือหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองสถานที่นั้น 

ขอ  ๑๔  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และแกไข

เพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลนางามในเรื่องใด 

หรือทุกเรื่องก็ได 

 

หมวด  ๖ 

คาธรรมเนียมและคาปรบั 

ขอ  ๑๕  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามบัญชีคาธรรมเนียม 

ท่ีกําหนดไวทายขอบังคับ/ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนางาม  เรื่องการควบคุมกิจการคาท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๑  หรือตามท่ีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนางามกําหนดตามท่ี

ปรับปรุงใหมแกไขเพ่ิมเติมฉบับปจจุบันในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาต



 หนา   ๑๙๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๑๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนิน

กิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองชําระคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสงใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๑๖  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่น 

 

หมวด  ๗ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ  ๑๗  ผูใดฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงานหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ขอใดขอหนึ่งตองระวางโทษ

ตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

 

บทเฉพาะกาล 

ขอ  ๑๘  ผูประกอบการที่ไดประกอบกิจการเล้ียงสุกรมากอนขอบัญญัติฉบับนี้ใชบังคับใหไดรับ

การยกเวนการปฏิบัติตามขอ  (๖.๑) 

ขอ  ๑๙  ใหผูประกอบกิจการเล้ียงสุกรกอนที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  ย่ืนคําขอใบอนุญาต

พรอมหลักฐานเอกสารตามขอ  ๗  ตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในเวลา  ๑๕  วันทําการนับตั้งแตขอบัญญัตินี้  

มีผลบังคับใช  และใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการใหเปนไปตามขอ  ๗  ขอ  ๘  และขอ  ๙   

โดยอนุโลม 

ขอ  ๒๐  ภายใตบังคับขอ  ๑๘  กรณีผูประกอบกิจการดําเนินกิจการเล้ียงสุกรยังไมเปนไป   

ตามหมวด  ๒  และหมวด  ๔  แหงขอบัญญัตินี้  ใหผูประกอบกิจการปรับปรุงกิจการใหเปนไปตาม

ขอบัญญัตินี้ใหแลวเสร็จภายในเวลาไมเกิน  ๑๒๐  วันหรือภายในเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร 



 หนา   ๑๙๒ 
เลม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ  ๑๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มกราคม   ๒๕๖๑ 
 

 

แตไมควรเกินกวา  ๒๗๐  วัน  ท้ังนี้  ใหคํานึงถึงความเดือดรอนรําคาญท่ีประชาชนไดรับเปนสําคัญ   

หากพนกําหนดเวลาดงักลาวแลวผูประกอบกิจการไมสามารถปรับปรุงแกไขขอบกพรองได  ใหเจาพนักงาน

ทองถิ่นพิจารณาส่ังไมอนญุาตใหออกใบอนญุาตพรอมแจงเหตุผลการไมอนุญาตและส่ังใหผูประกอบกิจการ

ยุติการประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๑  การที่เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาส่ังไมอนุญาตการออกใบอนุญาตไมเปนเหตุ 

ใหผูประกอบการกิจการรายนั้นไมมีสิทธิย่ืนคําขอใบอนุญาตใหม  หากภายหลังผูประกอบกิจการได

ดําเนินการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้แลว 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๒  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

บุญธรรม  โพธิ์สอน 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนางาม 


