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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานโพธิ์   
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานโพธิ์  วาดวยการควบคุมการเล้ียง

หรือปลอยสัตว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๒๙  และมาตรา  ๓๐  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลบานโพธิ์โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานโพธิ์   

และนายอําเภอโพนพิสัย  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานโพธิ์  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงหรือปลอยสัตว  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานโพธิ์ตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “การเล้ียงสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในสถานท่ีเล้ียงสัตว 

  “การปลอยสัตว”  หมายความวา  การเล้ียงสัตวในลักษณะท่ีมีการปลอยใหอยูนอกสถานที่ 

เล้ียงสัตว  รวมทั้งการสละการครอบครองสัตว 

  “สถานที่เล้ียงสัตว”  หมายความวา  คอกสัตว  กรงสัตว  ที่ขังสัตว  หรือสถานที ่

ในลักษณะอื่นท่ีใชในการควบคุมสัตวที่เล้ียง 

  “เจาของสัตว”  หมายความรวมถึงผูครอบครองสัตวดวย 
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  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชนและประชาชน 

สามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได   

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานโพธิ์   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ เพ่ือประโยชนในการรกัษาสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ในทองถิ่น  หรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว  ใหพ้ืนท่ีในเขตอํานาจขององคการบริหาร

สวนตําบลบานโพธิ์เปนเขตควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสัตว  ดังนี้   

    (๑) ใหพ้ืนท่ีตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภท  ชาง  มา  โค  กระบือ  

สุกร  แพะ  แกะ  สุนัข  หรือสัตวอื่น ๆ  โดยเด็ดขาด 

   (๑.๑) สถานท่ีตั้งชุมชน  ศาสนสถาน  สถานที่ราชการ  สถานที่สาธารณะของชุมชน

ในเขตพ้ืนท่ีตําบลบานโพธิ์  เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภท  กระบือ  โค  มา  ลา  แพะ  สุกร  

โดยเด็ดขาด   

  (๒) ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวเกินจํานวนที่กําหนด  ดังนี้ 

   (๒.๑) สถานที่ตั้งชุมชน  ศาสนสถาน  สถานที่ราชการ  สถานที่สาธารณะชุมชน

ในเขตพ้ืนที่ตําบลบานโพธิ์  เปนเขตหามเล้ียงหรือปลอยสัตวประเภท  เปด  ไก  เกินจํานวน  ๕๐  ตัว 

  (๓) ใหพ้ืนที่ตอไปนี้เปนเขตที่การเล้ียงหรือปลอยสัตว 

   (๓.๑) การประกอบกิจการเล้ียงสุกรตองอยูภายใตมาตรการ  ดังตอไปนี้ 

    (๓.๑.๑) สถานที่ตั้ง 

     ๑) สถานที่ตั้งควรอยูหางจากชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน   

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ   

ในระยะท่ีไมสงผลกระทบตอสุขภาพ  และไมกอเหตุรําคาญตอชุมชนโดยควรมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาว 

ขางตนและแหลงน้ําสาธารณะในระยะทาง  ดังตอไปนี้ 

      ๑.๑)  สําหรับการประกอบกิจการเล้ียงสุกรนอยกวา  ๕๐  ตัว   

ตองมีระยะหางในระยะที่ไมกอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง 
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      ๑.๒)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสุกร  ตั้งแต   

๕๐ - ๕๐๐  ตัว  ตองมีระยะหางไมนอยกวา  ๕๐๐  เมตร 

      ๑.๓)  สําหรับสถานประกอบกจิการเล้ียงสุกรเกนิกวา  ๕๐๐  ตัว   

ตองมีระยะหางไมนอยกวา  ๑,๐๐๐  เมตร 

     ๒) สถานประกอบกจิการเล้ียงสุกรตองตั้งอยูหางจากโรงฆาสัตว  

ตลาดนัดคาสัตวตั้งแต  ๕  กิโลเมตร  ขึ้นไป 

     ๓) จัดใหมีบริเวณเล้ียงสุกรเปนสัดสวน  และอยูหางเขตที่ดิน 

สาธารณะหรือที่ดินตางเจาของและที่ดินตองมีท่ีวางอันปราศจากหลังคาหรือส่ิงใดปกคลุมโดยรอบบริเวณ 

เล้ียงสัตวนั้นไมนอยกวา  ๒๐  เมตรทุกดานเวนแตดานท่ีมีแนวเขตที่ดินติดตอกับที่ดินของผูประกอบกิจการ 

ประเภทเดียวกันตามขอกําหนดนี้ 

     ๔) สถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรตองตั้งอยูบริเวณท่ีไมมีน้ําทวมขัง   

    (๓.๑.๒) สุขลักษณะของโรงเรือนเล้ียงสัตวและสวนประกอบ 

     ๑)  โรงเรือนเล้ียงสัตวตองเปนอาคารเอกเทศ  มั่นคงแข็งแรง   

มีลักษณะเหมาะแกการเล้ียงสัตว  ไมมีการพักอาศัยหรือประกอบกิจการอื่นใด 

     ๒)  พ้ืนโรงเรือนเล้ียงสัตวทําดวยวัสดุแข็งแรง  พ้ืนผิวเรียบ 

ทําความสะอาดงาย  มีความลาดเอียงที่เหมาะสมใหน้ําหรือส่ิงปฏิกูลไหลลงทางระบายไดสะดวก 

     ๓)  หลังคาทําดวยวัสดุแข็งแรง  มีความสูงจากพ้ืนที่สะดวก   

และมีชองทางใหแสงสวางหรือแสงแดดสองภายในอาคารอยางทั่วถึงจัด 

     ๔)  โรงเรือนเล้ียงสัตวตองมทีี่ขังและที่ปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ   

คอกสัตวกั้นเปนสัดสวนเหมาะสมกับจํานวนสัตว  ไมใหสัตวอยูอยางแออัด 

     ๕)  จัดใหมีแสงสวางเพียงพอ  และมีการระบายอากาศ 

     ๖)  ถนนภายในสถานประกอบการตองใชวัสดุคงทน  มีความกวาง

เหมาะสมสะดวกในการขนสงลําเลียงอุปกรณ  อาหารสัตว  รวมทั้งผลผลิตเขาและออกภายในสถานประกอบ 

กิจการ 

     ๗)  สถานท่ีเก็บอาหารและโรงผสมอาหารตองจัดเปนสัดสวน 

และถูกหลักสุขาภิบาล 
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    (๓.๑.๓) สุขลักษณะเครื่องมือ  เครื่องใช  อุปกรณ  น้ําดื่ม  น้ําใช 

     ๑)  อาหารที่ใชเล้ียงสัตวตองมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 

     ๒)  ควรมีสถานท่ีเก็บอาหารแยกเปนสัดสวน  จัดใหเปนระเบียบ

และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 

     ๓)  ตองมีท่ีเก็บรักษาเครือ่งมือ  เครื่องใช  อุปกรณในการทํางาน

เปนสัดสวนเหมาะสมและเปนระเบียบเรียบรอย 

     ๔)  เครื่องมือ  เครื่องใช  และอุปกรณ  รวมถึงสวิตชและสายไฟตาง ๆ    

ตองไดรับการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี 

     ๕)  ตองจัดใหมีน้ําดื่มที่ไดคุณภาพตามมาตรฐานน้ําดื่มไวบริการ

สําหรับผูปฏิบัติงานอยางเพียงพอ  ตั้งอยูในบริเวณท่ีแยกจากโรงเรือนเล้ียงสัตว  และลักษณะการจัดบริการ

น้ําดื่มตองไมกอใหเกิดความสกปรกหรือการปนเปอน  เชน  ใชระบบน้ํากด  ใชแกวสวนตัว  ใชแกวกระดาษ

ที่ใชครั้งเดียวแลวทิ้ง  ใชแกวสวนกลางที่ใชดืม่เพียงครัง้เดยีวแลวนําไปลางทําความสะอาดกอนนํามาใชใหม  

หรือวิธีอื่น 

     ๖)  ตองจัดใหมีน้ําใชท่ีสะอาดไดมาตรฐาน  และมีปริมาณเพียงพอ 

กับปริมาณน้ําใชในแตละวัน 

     ๗)  กรณีท่ีสถานประกอบกิจการผลิตน้ําใชเอง  ควรตรวจสอบดูแล 

คุณภาพน้ําดิบใหสะอาด  ตรวจสอบระบบทอน้ําและทําความสะอาดภาชนะเก็บกักน้ําอยูเสมอ  และปรับปรุง 

คุณภาพน้ําใหมีคุณภาพดีอยูเสมอ 

    (๓.๑.๔) สุขอนามัยของผูปฏิบัติงาน 

     ๑) ผูปฏิบัติงานในฟารมตองมีสุขภาพแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอ   

หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ  โรคที่เกี่ยวของกับทางเดินอาหาร  ทางเดินหายใจ  หูน้ําหนวก  และบาดแผลติดเชื้อ  

หรือไมเปนพาหะนําโรคติดตอ  ไดแก  วัณโรค  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  สุกใส  หัด  คางทูม  

เรื้อน  ไวรัสตับอักเสบเอ  โรคพยาธิ  และโรคผิวหนังที่นารังเกียจ  เปนตน  หากผูปฏิบัติงานปวยดวยโรคติดตอ 

ดังกลาวตองหยุดพักรักษาทันที 
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     ๒) ผูปฏิบัติงานตองไดรับการตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป 

     ๓) ผูปฏิบัติงานตองไดรับการอบรมในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ 

     ๔) ผูปฏิบัติงานในฟารมจะตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

       ๔.๑) ลางทําความสะอาดมือทุกครั้งกอนเขาหรือออก 

จากฟารม  และภายหลังออกจากหองสวมและจับตองส่ิงปนเปอนตาง ๆ 

       ๔.๒) สวมใสชุดปฏิบัติงานท่ีสะอาดเหมาะสมในแตละ 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ 

       ๔.๓) ในกรณีที่มีบาดแผลตองปดแผลดวยที่ปดแผล   

ถามีบาดแผลที่มือตองสวมใสถุงมือหรือปลอกนิ้วขณะปฏิบัติงาน 

    (๓.๑.๕) การจัดการน้ําเสีย  มูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล 

     ๑)  ตองมีระบบบําบัดน้ําเสียท่ีไดมาตรฐาน  โดยใชวิธีบําบัดน้ําเสีย 

ที่เหมาะสมทางระบายน้ําอุดตัน 

     ๒)  น้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวตองมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้ง

ใหไดเกณฑมาตรฐานน้ําท้ิง  ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  กอนปลอย 

ออกสูภายนอกสถานประกอบกิจการ 

     ๓)  ตองจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีถูกสุขาภิบาล  เหมาะสม 

และเพียงพอ 

     ๔)  ตองมีการรวบรวมมูลฝอยและนําไปกําจัดดวยวิธีการฝง  เผา 

อยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  และตองปฏิบัติตามขอกําหนดของทองถิ่นวาดวยการนั้น 

     ๕)  ตองทําความสะอาด  กวาด  ลางพ้ืน  โรงเรือนเล้ียงสัตว 

และบริเวณโดยรอบโรงเรือนเล้ียงสัตวใหสะอาดทุกวันตองจัดใหมีที่กักเก็บมูลสัตวโดยเฉพาะ  เพ่ือปองกัน 

เหตุเดือดรอนรําคาญอันเนื่องมาจากกล่ินและไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงนําโรค 

     ๖)  หามท้ิงมูลสัตวหรือมูลฝอยในท่ีดินของตนเอง  ที่สาธารณะ 

หรือแหลงน้ําสาธารณะ 
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     ๗)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามลักษณะและจํานวนที่กําหนด 

ในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และบําบัด  หรือการกําจัดส่ิงปฏิกูลถูกตอง 

ตามหลักสุขาภิบาล 

     ๘)  ภายในหองน้ําและหองสวมมีวัสดุอุปกรณตามความจําเปน 

และเหมาะสม 

     ๙)  ตองดูแลรักษาความสะอาดของหองน้ําและหองสวมเปนประจํา 

ทุกวันท่ีปฏิบัติงาน 

    (๓.๑.๖) การจัดการแหลงแพรเชื้อโรคหรือสัตวและแมลงนําโรค 

     ๑) ตองมีการปองกนัโรคตดิตอที่เกิดจากสัตวดวยวิธกีารท่ีเหมาะสม   

และถูกตอง 

     ๒) การกําจัดซากสัตวใหใชวิธีเผา  หรือฝงเพ่ือปองกันการแพร 

เพาะพันธุของสัตวและแมลงนําโรค  ดังนี้ 

      ๒.๑)  กําจัดซากสัตว โดยการฝงตองมีเนื้อ ท่ี เพียงพอ   

และอยูบนบริเวณน้ําทวมไมถึงโดยฝงซากลึกจากผิวดินไมนอยกวา  ๕๐  เซนติเมตร  ใชน้ํายาฆาเชื้อโรค 

ที่เหมาะสมทําการราดหรือโรยบนสวนตาง ๆ  ของซากสัตวจนทั่ว  และกลบหลุมดิน 

      ๒.๒)  การกําจัดซากสัตวโดยการเผาตองมีสถานท่ีเผาหรอืเตาเผา 

อยูในบริเวณท่ีเหมาะสมในการใชเผาซากจนหมด  การเผาตองไมกอใหเกิดมลพิษหรือเหตุรําคาญ 

      ๒.๓)  สถานท่ีกําจัดซากสัตวตองหากจากบริเวณอาคาร   

หรือโรงเรือนเล้ียงสัตว  อาคารสํานักงาน  อาคารพักอาศัย 

     ๓) ตองมีการควบคุมปองกันสัตวและแมลงนําโรคในฟารมไมให 

มีจํานวนมากจนกอใหเกดิความเส่ียงในการแพรเชื้อโรคติดตอ  หรือกอเหตุเดือดรอนรําคาญตอผูอยูในที่ใกลเคยีง 

     ๔) กรณีที่มีการแพรระบาดของโรคติดตอที่เกี่ยวกับสัตวในพ้ืนที่  

ตองจัดใหมีวิธีการควบคุมปองกันมิใหเกิดการปนเปอนของเชื้อโรคในสถานท่ีเล้ียงสัตว  ทั้งในตัวสัตว  

อาหารน้ําดื่ม  คนเล้ียงและส่ิงแวดลอมอื่น ๆ 
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    (๓.๑.๗) ความปลอดภัย  และการปองกันเหตุรําคาญ 

     ๑)  ตองจัดใหมีหองเก็บสารเคมี  น้ํายาฆาเชื้อหรือส่ิงของท่ีอาจ 

กอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

     ๒)  ตองจัดใหมีหองพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลท่ีครบรายการ 

ไวในสถานประกอบกิจการและพรอมใชงานไดตลอดเวลา 

     ๓)  ระดับเสียงในสถานประกอบการเล้ียงสุกร  ในเวลากลางวัน   

ตองมีระดับเฉล่ีย  ๘  ชั่วโมง  ไมเกิน  ๙๐  เดซิเบล  (เอ)  ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 

     ๔)  ระดับความเขมขนของกาซไฮโดรเจนซลัไฟตและกาซแอมโมเนีย   

บริเวณคอกเล้ียงสัตวตองไมเกินคามาตรฐานตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 

     ๕)  วิธีการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมในสถานประกอบการ 

ใหใชวิธีการตรวจวัดของหนวยงานราชการไทย  ในกรณีที่ไมมีการตรวจวัดท่ีเปนมาตรฐานกําหนดไว   

ใหใชวิธีการตรวจวัดที่ทองถิ่นยอมรับ 

   (๓.๒) การประกอบกิจการเล้ียงไกประเภทไกเนื้อและไกไข  โดยหมายรวมถึง

สถานประกอบกิจการเล้ียงไกทุกขนาดตองอยูภายใตมาตรการ  ดังตอไปนี้ 

    (๓.๒.๑) สถานที่ตั้ง 

     ๑) สถานประกอบกิจการเล้ียงไกตองอยูหางจากชุมชน  วัด   

ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ในระยะ 

ท่ีไมสงผลกระทบตอสุขภาพและไมกอเหตุรําคาญตอชุมชน  โดยมีระยะหางจากสถานท่ีดังกลาวขางตน   

ดังตอไปนี้ 

      ๑.๑)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงไก  นอยกวา  ๕๐๐  ตัว   

ตองมีระยะหาง  ไมนอยกวา  ๓๐  เมตร 

      ๑.๒)  สําหรับสถานประกอบกิจการเ ล้ียงไก   ตั้ งแต   

๕๐๐ - ๕,๐๐๐ ตัว  ตองมีระยะหางไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร 

      ๑.๓)  สําหรับสถานประกอบกิจการเ ล้ียงไก   ตั้ งแต   

๕,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐  ตัว  ตองมีระยะหางไมนอยกวา  ๒๐๐  เมตร 

      ๑.๔)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงไก  เกินกวา  

๑๐,๐๐๐  ตัว  ตองมีระยะหางไมนอยกวา  ๑,๐๐๐  เมตร 
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     ๒) สถานประกอบกิจการเล้ียงไกตองตั้งอยูอยูในบริเวณท่ีไมมี 

น้ําทวมขังอยูหางจากแหลงน้ําสาธารณะไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  และตองการการปองกันการไหลของน้ําเสีย

และส่ิงปนเปอนลงสูแหลงน้ําสาธารณะ  ในกรณีที่มีการชะลางของน้ําฝน 

     ๓) สถานประกอบกิจการเล้ียงไกตองตั้งอยูหางจากโรงฆาสัตวปก  

ตลาดนัด - คาสัตวปกอยางนอย  ๕  กิโลเมตร 

     ๔) สถานประกอบกิจการเล้ียงไกตองจัดใหมีบริเวณเล้ียงไก 

เปนสัดสวนอยูหางไกลจากที่ดินสาธารณะหรือที่ดินท่ีมีเจาของ  และตองมีท่ีวางอันปราศจากหลังคา 

หรือส่ิงใดปกคลุมโดยรอบบริเวณเล้ียงสัตวนั้นไมนอยกวา  ๑๕  เมตรทุกดาน  เวนแตดานที่มีแนวเขต 

ติดตอกับที่ดินของผูประกอบกิจการประเภทเดียวกันใหใชหลักเกณฑตามขอ  ๑.๑.๑  โดยพิจารณา 

ที่จํานวนการเล้ียงไกที่มีจํานวนมากที่สุดเปนเกณฑในการกําหนดขอบเขตระยะหาง 

    (๓.๒.๒) สุขลักษณะของโรงเรือนเล้ียงไกและสวนประกอบ 

     ๑)  โรงเรือนเล้ียงไกตองเปนอาคารเอกเทศ  มั่นคงแข็งแรง   

มีลักษณะเหมาะสมแกการเล้ียงไก 

     ๒)  โรงเรือนเล้ียงไกตองเปนพ้ืนแนนหรือทําดวยวัสดุแข็งแรง   

ไมเปยกชื้น  ไมมีน้ําขัง  ทําความสะอาดงาย 

     ๓)  หลังคาหรือฝาเพดานตองทําดวยวัสดุท่ีมีคงทน  แข็งแรง 

มีความสูงจากพ้ืนถึงมุมเสาที่เปนฐานอยางนอย  ๒  เมตรขึ้นไป 

     ๔)  โรงเรือนเล้ียงไกตองมีพ้ืนท่ีในการเล้ียงเพียงพอ  เพ่ือใหไก 

อยูอยางสบายไมแออัดเปนไปตามขอกําหนดของกรมปศุสัตว 

     ๕)  จัดใหมีแสงสวางเพียงพอ 

     ๖)  โรงเรือนเล้ียงไกระบบเปดตองมีตาขายคลุมเพ่ือปองกันสัตว 

และแมลงพาหะนําโรค  และตองจัดใหมีการระบายอากาศท่ีดี 

     ๗)  โรงเรือนเล้ียงไกระบบปดตองจัดใหมีการระบายอากาศ   

ฝุนละอองและกาซตาง ๆ  ใหเปนไปตามขอกําหนดของกรมปศุสัตว  หรือมาตรฐานสินคาเกษตรแหงชาติ 
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     ๘)  ถนนภายในสถานประกอบกิจการเล้ียงไกตองใชวัสดุคงทน   

ไมกอใหเกิดฝุนละออง  หรือตองมีวิธีการอื่นใดที่มีความเหมาะสมในการควบคุมการฟุงกระจายของฝุนละออง 

และมีความกวางที่เหมาะสม  สะอาด  สะดวกในการขนสง  ลําเลียงอุปกรณ  อาการไก  รวมท้ังนําผลผลิตเขา 

หรือออกจากสถานประกอบกิจการเล้ียงไก 

     ๙)  สถานที่เก็บอาหารไก  โรงผสมอาหารไก  พ้ืนท่ีเก็บวัสดุรองพ้ืน  

พนที่ทําลายซากไก  พ้ืนท่ีรวบรวมมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลตาง ๆ  ตองจัดเปนสัดสวนมีความมั่นคง  แข็งแรง   

และถูกหลักสุขาภิบาล 

     ๑๐)  บริเวณประตูทางเขาและออกจากสถานประกอบกิจการ 

เล้ียงไกตองจัดใหมีการฆาเชื้อโรคโดยวิธีตาง ๆ  เชน  บอน้ํายาฆาเชื้อโรค  หรือโรงพนน้ํายาฆาเชื้อโรค   

หรือเครื่องพนน้ํายาฆาเชื้อโรค  หรืออางจุมน้ํายาฆาเชื้อโรค  เปนตน 

    (๓.๒.๓) สุขลักษณะของอาหารสัตว 

     ๑)  อาหารท่ีใชเล้ียงไกตองมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 

     ๒)  จัดใหมีสถานที่เก็บอาหารแยกเปนสัดสวน  จัดใหเปนระเบียบ 

และมีการดูแลรักษาความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 

     ๓)  ภาชนะบรรจุอาหารไกตองสะอาด  ไมเคยใชบรรจุวัตถุมีพิษ  

ปุย  หรือวัตถุอื่นใดที่เปนอันตรายตอไก 

     ๔)  จัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพอาหารไกเพ่ือตรวจวิเคราะห 

คุณภาพและสารตกคางตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาหารสัตว   

    (๓.๒.๔) สุขลักษณะของเครื่องมือ  เครื่องใช  อุปกรณ  น้ําดื่ม  น้ําใช 

     ๑)  เครื่องมือ  เครื่องใช  และอุปกรณ  รวมถึงสวิตชและสายไฟตาง ๆ   

ตองไดรับการทําความสะอาดและบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี  กรณีใชอุปกรณการเล้ียงไกแบบอัตโนมัติ

ตองมีการตรวจสอบการทํางานทุกวนั  ถาพบวาชํารุดตองดาํเนนิการแกไขทันทีหรอืมีขั้นตอนการจัดการที่เหมาะสม  

และมีอุปกรณสํารองเมื่อเกิดการชํารุดเสียหาย  เฉพาะโรงเรือนเล้ียงไกระบบปดตองมีสัญญาณเตือน 

กรณีระบบขัดของ 
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     ๒)  น้ําท่ีใชในสถานประกอบกิจการเล้ียงไกตองเปนน้ําท่ีสะอาด   

เหมาะสมตอการนําไปใชปราศจากการปนเปอนมูลสัตวหรือน้ําเสียจากโรงเรือนเล้ียงไก  และมีปริมาณ

เพียงพอสําหรับการใชในแตละวัน  โดยมีระบบสํารองน้ําไวใชในกรณีฉุกเฉิน 

     ๓)  ตองจัดใหมีน้ําดืม่ท่ีไดคุณภาพตามมาตรฐานน้ําดื่มสําหรับบริการ 

ผูปฏิบัติงานอยางเพียงพอ  ตั้งอยูในบริเวณที่แยกออกจากโรงเรือนเล้ียงไก  และลักษณะการจัดบริการน้ําดื่ม 

ตองไมกอใหเกิดความสกปรกหรือการปนเปอน 

     ๔)  กรณีท่ีสถานประกอบกิจการเล้ียงไกผลิตน้ําใชเอง  ควรตรวจสอบ 

ดูแลคุณภาพน้ําดิบใหสะอาด  ตรวจสอบระบบทอน้ําและทําความสะอาดภาชนะเก็บกักน้ําอยูเสมอ   

และปรับปรุงคุณภาพน้ําใหมีคุณภาพดีอยูเสมอ 

    (๓.๒.๕) สุขอนามัยของผูปฏิบัติงาน 

     ๑)  ผูปฏิบัติงานตองไดรับการตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป   

และมีสุขภาพแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอหรือโรคที่สังคมรังเกียจ  โรคท่ีเกี่ยวของกับทางเดินอาหาร   

โรคทางเดินหายใจและบาดแผลติดเชื้อ  เชน  วัณโรค  อหิวาตกโรค  บิด  สุกใส  หัด  คางทูม  เรื้อน   

ไวรัสตับอักเสบเอ  โรคพยาธิและโรคผิวหนังท่ีนารังเกียจ  เปนตน  หากผูปฏิบัติงานปวยดวยโรคดังกลาว 

ตองหยุดพักรักษาใหหาย 

     ๒)  สถานประกอบกิจการเล้ียงไก  ขนาดตั้งแต  ๑๐,๐๐๐  ตัวขึ้น

ไป  ตองมีผูดูแลดานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมอยางนอย  ๑  คน  โดยเปนผูท่ีมีความรูและผานการอบรม 

การจัดการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมและสุขวิทยาสวนบุคคล 

     ๓)  ผูปฏิบัติงานตองไดรับการอบรมในเรื่องเกี่ยวกับสุขอนามัย   

การปองกันตนเองจากโรคติดตอจากสัตวสูคน  และการควบคุมสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

     ๔) ผูปฏิบัติงานในโรงเรือนเล้ียงไกตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

      ๔.๑)  อาบน้ํา  สระผม  ชําระลางรางกายใหสะอาดทุกครั้ง 

กอนเขาหรือออกจากโรงเรือนเล้ียงไก  และตองลางมือดวยสบูทุกครั้งภายหลังออกจากหองสวมหรือจับตอง 

ส่ิงปนเปอนตาง ๆ 
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      ๔.๒)  จุมเทาในอางน้ํายาฆาเชื้อโรค  และลางมือกอนเขา 

และออกจากโรงเรือนเล้ียงไก 

      ๔.๓)  ตองสวมใสชุดปฏิบัติงานท่ีสถานประกอบกิจการเล้ียงไก

จัดไวใหโดยตองเปนชุดที่สะอาดและเหมาะสมกับแตละกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

      ๔.๔)  ในกรณีท่ีมีบาดแผลตองปดแผลดวยท่ีปดแผล   

ถามีบาดแผลที่มือตองสวมถุงมือหรือปลอกนิ้วขณะปฏิบัติงาน 

     ๕) ผูปฏิบัติงานไมพักอาศัยในโรงเรือนเล้ียงไก 

    (๓.๒.๖) การจัดการน้ําเสีย  มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

     ๑)  ตองมีการบําบัดน้ําเสียใหไดตามเกณฑมาตรฐานน้ําท้ิง 

ตามกฎหมายที่เกี่ยวของกอนปลอยออกสูภายนอกสถานประกอบกิจการเล้ียงไก  และตองดูแลทางระบายน้ํา

ไมใหอุดตัน 

     ๒)  กรณีที่ไมมีการระบายน้ําทิ้งออกนอกสถานประกอบกิจการเล้ียงไก   

ผูประกอบกิจการตองมกีารจัดการน้าํเสียที่เกิดขึน้ท้ังหมด  โดยตองมีการปองกนัไมใหน้าํเสียหรอืกล่ินเหมน็ 

กระทบตอส่ิงแวดลอมภายนอก 

     ๓)  ตองมีการจัดการหรือควบคุมปญหากล่ินเหม็น  สัตว  และ 

แมลงพาหะนําโรคไมใหสงผลกระทบตอชุมชนโดยรอบ 

     ๔)  ตองจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขาภิบาล  เหมาะสม   

เพียงพอ  โดยมีการคัดแยกตามประเภทของมูลฝอย 

     ๕)  ตองมีการรวบรวมมูลฝอยและนําไปกําจัดอยางถูกตอง 

ตามหลักสุขาภิบาล  หามนําไปทิ้งในที่สาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะ 

ในกรณีที่มีการนํามูลไกและวัสดุรองพ้ืนออกจากสถานประกอบกิจการเล้ียงไก  ผูประกอบกิจการ 

ตองจัดใหผูดําเนินการเคล่ือนยายมีมาตรการเพ่ือปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญและไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตว 

และแมลงพาหะนําโรค 

     ๖)  ตองมีการจัดการกําจัดภาชนะบรรจุสารเคมีหรือน้ํายาฆาเชื้อโรค 

ที่ใชแลวอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 
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     ๗)  ตองมีหองน้ําหองสวม  อางลางมือที่ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล   

มีการดูแลรักษาความสะอาดเปนประจํา  มีการบําบัดและกําจัดส่ิงปฏิกูลอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

    (๓.๒.๗) การขนสง 

     ๑)  ยานพาหนะที่ใชในการขนสงตองอยูในสภาพที่ปลอดภัย 

และสะอาด 

     ๒)  ยานพาหนะทุกชนิดท่ีเขาและออกจากสถานประกอบกิจการเล้ียงไก

จะตองแลนผานระบบฆาเชื้อตาง ๆ  เชน  บอนํายาฆาเชื้อโรค  โรงพนน้ํายาฆาเชื้อโรค  หรือเครื่องพน 

น้ํายาฆาเชื้อโรคกับยานพาหนะดวยน้ํายาฆาเชื้อโรคที่มีความเขมขนตามเอกสารกํากับการใช 

     ๓)  ยานพาหนะที่ ใช สําหรับเก็บขนมูลไกและวัสดุรองพ้ืน 

ออกนอกสถานประกอบกิจการเล้ียงไกจะตองทําการปดคลุมดวยผาใบหรือวัสดุอื่นใดอยางมิดชิดไมใหมี 

การตกหลนรั่วไหลหรือย่ืนลํ้าออกจากยานพาหนะ 

     ๔)  อุปกรณ  และภาชนะที่ใชในการขนสงไกตองทําดวยวัสดุ 

ที่ไมดูดซึมน้ําและไดรับการฆาเชื้อโรคกอนและหลังการใชทุกครั้ง 

    (๓.๒.๘) การจัดการแหลงแพรเชื้อโรคหรือสัตวและแมลงพาหะนําโรค 

     ๑)  ตองปองกันโรคติดตอที่เกิดจากสัตวดวยวิธีการท่ีเหมาะสม 

และถูกตองกรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอท่ีเกิดจากสัตว  สถานประกอบกิจการเล้ียงไกตองมีระบบ 

ปองกันและควบคุมโรคได  ซึ่งรวมถึงการทําลายเชื้อโรคกอนเขาสถานประกอบกิจการเล้ียงไกและควบคุมโรค

ใหสงบไมใหแพรระบาดออกจากสถานประกอบกิจการเล้ียงไกไดอยางถูกตองเหมาะสมตามกฎหมาย 

วาดวยโรคระบาดสัตว 

     ๒)  จัดใหมีอุปกรณฆาเชื้อที่มีประสิทธิภาพและอยูในสภาพ 

พรอมใชงานภายในสถานประกอบกิจการเล้ียงไก 

     ๓)  หลังนําไกออกจากโรงเรือนเล้ียงไกตองทําความสะอาด   

และฆาเชื้อโรงเรือนเล้ียงไกและบริเวณโดยรอบ  และปดพักโรงเรือนเล้ียงไกในระยะเวลาไมนอยกวา   

๗-๒๑  วัน  หรือตามขอกําหนดของกรมปศุสัตว 

     ๔)  เมื่อพบไกปวยตองแยกไกปวยออกจากไกปกติ  หากสงสัยวา 

ไกปวยเปนโรคระบาด  เชน  นิคาสเซิล  ไขหวัดนก  เปนตน  ตองแจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของโดยเรงดวน   

และดําเนินการตามที่เจาหนาท่ีกําหนดอยางเครงครัดตามกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว 
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กรณีพบผูปวยภายในสถานประกอบกิจการเล้ียงไกที่สงสัยวามีสาเหตุมาจากโรคระบาดไก   

ใหรีบนําตัวสงแพทยเพ่ือทําการวินิจฉัยโรคโดยทันที  และปฏิบัติตามคําแนะนํารวมทั้งใหความรวมมือ 

กับเจาหนาที่สาธารณสุขในพ้ืนท่ีในการปองกันและควบคุมโรค 

     ๕) การทําลายซากไกเพ่ือปองกันการเปนแหลงเพาะพันธุของสัตว 

และแมลงพาหะนําโรค  ใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

      ๕.๑)  การทําลายโดยการเผาตองมีสถานท่ีเผา  เตาเผา   

อยูในบริเวณท่ีเหมาะสม  เผาซากจนหมด  และการเผาตองไมกอใหเกิดมลพิษหรือเหตุรําคาญ 

      ๕.๒)  การทําลายโดยการฝงตองมีเนื้อที่เพียงพอ  และไมอยู 

ในบริเวณที่มีน้ําทวมถึง  ไมมีน้ําขัง  หางจากแหลงน้ําไมนอยกวา  ๓๐  เมตร  ใชน้ํายาฆาเชื้อโรคท่ีเหมาะสม

ทําการราดหรือโรยปูนขาวบนสวนตาง ๆ  ของซากไกจนทั่ว  และใหฝงซากใตระดับผิวดินไมนอยกวา   

๕๐  เซนติเมตร  หรือหากซากไกมีจํานวนมากใหทําการพูนดินกลบหลุมเหนือระดับผิวดินไมนอยกวา   

๕๐  เซนติเมตร  ซึ่งการฝงกลบนี้ตองสามารถปองกันการคุยเขี่ยของสัตวได  สถานท่ีกําจัดซากไกตองหาง 

จากบริเวณอาคารหรือโรงเรือนเล้ียงไก  อาคารสํานักงาน  อาคารพักอาศัย  และตองไปตามขอกําหนด 

ของกรมปศุสัตวหรือปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว 

     ๖) ตองมีการควบคุมปองกันสัตวและแมลงพาหะนําโรคใน 

สถานประกอบกิจการเล้ียงไก  เชน  หนู  แมลงวัน  แมลงสาบ  เปนตน  ที่อาจเปนแหลงเพาะพันธุเชื้อโรค   

หรืออาจกอใหเกิดความเส่ียงในการแพรกระจายของเชื้อโรคตดิตอ  หรือกอเหตเุดอืดรอนรําคาญตอผูอาศัย

ในบริเวณใกลเคียง   

    (๓.๒.๙) ความปลอดภัยและการปองกันเหตุรําคาญ 

     ๑)  จัดใหมีหองหรือตูเก็บสารเคมี  น้ํายาฆาเชื้อ  หรือส่ิงของ 

ที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายโดยเฉพาะ  โดยตองจัดใหเปนระเบียบเรียบรอย  และแสดงปายช่ือ   

ชนิด  หรือประเภทสารเคมีท่ีจัดเก็บอยางชัดเจน  ทั้งนี้  ตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

     ๒)  ระดับความเขมขนของกาซแอมโมเนยีบริเวณสถานประกอบกิจการ 

เล้ียงไกคาเฉล่ีย  ๘  ชั่วโมงการทํางานตองไมเกิน  ๕๐  พีพีเอ็ม 
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     ๓)  จัดใหมีการควบคุมปองกันกิจกรรมตาง ๆ   ของสถานประกอบกิจการ 

เล้ียงไกมิใหเปนเหตุราํคาญหรอืเปนอันตรายตอสุขภาพของผูปฏิบัติงานและผูอยูอาศัยใกลเคียง  หรืออยูใน 

เสนทางที่สถานประกอบกิจการเล้ียงไกใชสัญจร 

     ๔)  จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลตามความเส่ียง 

ใหกับผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการเล้ียงไก  เชน  แวนตา  หนากาก  หมวกคลุมผม  รองเทา  เปนตน 

ขอ  ๖  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบสัตวในท่ีหรือทางสาธารณะอันเปนการฝาฝนขอ  ๕  

โดยไมปรากฏเจาของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกักสัตวดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอยสามสิบวัน  

เมื่อพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของ  เพ่ือรับสัตวคืนใหสัตวนั้นตกเปนของ

องคการบริหารสวนตําบลบานโพธิ์แตถาการกักสัตวไวอาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้นหรือสัตวอื่น 

หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสัตวนั้นตามควร 

แกกรณีกอนถึงกําหนดเวลาดังกลาวก็ได  เงินที่ไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเมื่อไดหักคาใชจาย 

ในการขายทอดตลาดและคาเล้ียงดูสัตวแลวใหเก็บรักษาไวแทนสัตว 

ในกรณีที่มิไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสัตวตามวรรคหนึ่งและเจาของสัตวมาขอรับสัตวคืน 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  เจาของสัตวตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเล้ียงดูสัตวใหแก 

องคการบริหารสวนตําบลบานโพธิ์  ตามจํานวนที่ไดจายจริงดวย 

ในกรณีท่ีปรากฏวาสัตวที่เจาพนักงานทองถิ่นพบนั้นเปนโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจทําลายหรือจัดการตามที่เห็นสมควรได 

ขอ  ๗  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ 

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจของ 

องคการบริหารสวนตําบลบานโพธิ์  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได   

ขอ  ๘  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัตติามขอบัญญตัินีต้องระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๑๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๕๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๙  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานโพธิ์เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๕  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สันธวัฒน  สิงหภูกนั 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานโพธิ ์  
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