
 หนา   ๗๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไมฝาด 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภทการเล้ียงสุกร   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไมฝาด  วาดวยกิจการท่ีเปนอันตราย

ตอสุขภาพ  ประเภทการเล้ียงสุกร  ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลไมฝาด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

และมาตรา  ๖๓  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลไมฝาดและนายอําเภอสิเกา  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไมฝาด  เรื่อง  กิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ  ประเภทการเล้ียงสุกร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลไมฝาดตั้งแตวันที่ถัดจาก 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลไมฝาดมีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  คําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 
 

 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานท่ีที่ใชในการประกอบกิจการเล้ียงสุกร 



 หนา   ๗๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

“ผูประกอบกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการ 

“อาคาร”  หมายความวา  บาน  เรือน  โรง  ราน  อาคาร  ที่ใชเปนสถานที่ประกอบกิจการ  

ตามขอบัญญัติ 

“ท่ีหรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางท่ีมิใชเปนของเอกชนและประชาชน

สามารถใชประโยชนหรือสัญจรได 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และหมายความรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปน   

ส่ิงโสโครกและมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย”  หมายความวา  เศษกระดาษ  เศษผา  เศษอาหาร  เศษสินคา  ถุงพลาสติก  ภาชนะ

ใสอาหาร  เถามูลสัตวหรือซากสัตว  รวมตลอดถึงส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากที่เล้ียงสัตวหรือที่อื่น 

“เหตุรําคาญ”  หมายความวา  ในกรณีมีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอาศัยในบริเวณ 

ใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบกับเหตุดังตอไปนี้  ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ 

  (๑)  แหลงน้ํา  ทางระบายน้ํา  ท่ีอาบน้ํา  สวมหรือท่ีใสมูลหรือเถา  หรือสถานท่ีอื่นใด 

ซึ่งอยูในทําเลที่ไมเหมาะสม  สกปรก  มีการสะสมหรือหมักหมมส่ิงของท่ีเททิ้งส่ิงใดเปนเหตุใหมีกล่ินเหม็น

หรือละอองเปนพิษ  หรือเปนหรือนาจะเปนที่เพาะพันธุพาหะนําโรค  หรือกอใหเกิดความเส่ือม  หรือ 

อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ   

  (๒)  การเล้ียงสัตวในท่ีหรือโดยวิธีใด  หรือมีจํานวนเกินสมควรจนเปนเหตุใหเส่ือม   

หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๓)  อาคารที่อยูของคนหรือสัตว  โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไมมีการระบายอากาศ  

การระบายน้ํา  การกําจัดส่ิงปฏิกูล  หรือการควบคุมสารเปนพิษ  หรือมีแตไมมีการควบคุมใหปราศจากกล่ินเหม็น 

หรือละอองสารเปนพิษอยางพอเพียงจนเปนเหตุใหเส่ือมหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๔)  การกระทําใดเปนเหตุใหเกิดกล่ิน  แสง  รังสี  เสียง  ความรอน  ส่ิงมีพิษ  ความส่ันสะเทือน   

ฝุน  ละออง  เขมา  เถา  หรือกรณีอื่นใด  จนเปนเหตุใหเส่ือมหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

  (๕)  เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลไมฝาด 



 หนา   ๗๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตร   

การผลิต  การใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

ขอ  ๕  ใหกิจการประเภทการเล้ียงสุกรเปนกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพท่ีจะตองอยูภายใต

การควบคุมในเขตองคการบริหารสวนตําบลไมฝาด 

ขอ  ๖  ผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภทการเล้ียงสุกรจะตองปฏิบัตติามหลักเกณฑ

ที่เกี่ยวกับสุขลักษณะและมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพในเรื่องตาง ๆ  ที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๗  สถานประกอบกิจการที่ตัง้อยูในเขตที่มีกฎหมายวาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวย

การควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการท่ีเขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการ

เกี่ยวกับวัตถุอันตรายหรือกิจการอื่น  จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น  และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย 

แลวแตกรณี     

 

หมวด  ๒ 

การควบคมุการเล้ียงสุกร 
 

 

ขอ ๘ หลักเกณฑเกี่ยวกับสถานท่ีตั้ง 

  ๘.๑ สถานท่ีตั้งตองอยูหางจากชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  สถาบันการศึกษา  

โรงพยาบาล  สถานที่ของราชการ  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  และกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ  ในระยะที่ไมสงผลกระทบตอสุขภาพและไมกอเหตุรําคาญตอชุมชน  โดยควรมีระยะหางจาก

สถานที่ที่กลาวขางตนและแหลงน้ําสาธารณะในระยะ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรนอยกวา  ๕๐  ตัว  ควรมีระยะหาง 

ในระยะท่ีไมกอใหเกิดความรําคาญตอชุมชนใกลเคียง 

   (๒)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรตั้งแต  ๕๐ - ๕๐๐  ตัว  ควรมีระยะหาง 

ไมนอยกวา  ๒๐๐  เมตร 

   (๓)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรเกินกวา  ๕๐๐  ตัว  ควรมีระยะหาง

ไมนอยกวา  ๑,๐๐๐  เมตร 



 หนา   ๘๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  ๘.๒ สถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรควรตั้งอยูหางจากโรงฆาสัตว  ตลาดนัดคาสัตว  

ตั้งแต  ๕  กิโลเมตรขึ้นไป 

  ๘.๓ จัดใหมีบริเวณเล้ียงสุกรเปนสัดสวน  อยูหางเขตที่ดินสาธารณะหรือท่ีดินตางเจาของ  

และตองมีที่วางอันปราศจากหลังคาหรือส่ิงใดปกคลุมโดยรอบบริเวณเล้ียงสุกรนั้นไมนอยกวา  ๒๐  เมตร

ทุกดาน  เวนแตดานท่ีมีแนวเขตที่ดินติดตอกับท่ีดินของผูประกอบกิจการประเภทเดียวกันตามขอบัญญัตินี้ 

  ๘.๔ สถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรควรตั้งอยูบริเวณที่ไมมีน้ําทวมขัง 

ขอ ๙ หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะของโรงเรือนเล้ียงสัตว  และสวนประกอบ 

   ๙.๑  โรงเรือนเล้ียงสุกรตองเปนเอกเทศ  มั่นคงแข็งแรง  มีลักษณะเหมาะแก 

การเล้ียงสุกร  ไมมีการพักอาศัยหรือประกอบกิจการอื่นใด 

   ๙.๒  พ้ืนโรงเรือนเล้ียงสุกรทําดวยวัสดุแข็งแรง  พ้ืนผิวเรียบทําความสะอาดงาย  

มีความลาดเอียงที่เหมาะสมใหน้ําหรือส่ิงปฏิกูลไหลลงทางระบายไดสะดวก 

   ๙.๓  หลังคาทําดวยวัสดุแข็งแรง  มีความสูงจากพ้ืนท่ีเหมาะสม  และมีชองทาง

ใหแสงสวาง  หรือแสงแดดสองภายในอาคารอยางท่ัวถึง 

   ๙.๔  โรงเรือนเล้ียงสุกรตองมีท่ีขังและท่ีปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ  คอกสัตว

กั้นเปนสัดสวนเหมาะสมกับจํานวนสัตวไมใหสัตวอยูอยางแออัด 

   ๙.๕  สถานประกอบกิจการตองมีระบบแสงสวางและระบายอากาศอยางเพียงพอ

และตองจัดสถานท่ีมิใหเปนที่อาศัยของสัตวนําโรค 

   ๙.๖  ถนนภายในสถานประกอบกิจการตองใชวัสดุคงทน  มีความกวางเหมาะสม

สะดวกในการขนสงลําเลียงอุปกรณ  อาหารสัตว  รวมท้ังผลผลิตเขาและออกภายในสถานประกอบกิจการ 

   ๙.๗  สถานที่เก็บอาหารและโรงผสมอาหารควรจัดเปนสัดสวนและถูกหลักสุขาภิบาล 

   ๙.๘  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีรางระบายน้ําโดยรอบตัวอาคาร  ใหมี  

ความลาดเอียงใหน้ําไหลไดสะดวก  ไมอุดตัน   

ขอ ๑๐ หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขลักษณะ  เครื่องมือ  เครื่องใช  อุปกรณ  น้ําดื่ม  น้ําใช 

  ๑๐.๑  อาหารที่ใชเล้ียงสัตว  ตองมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายวาดวย   

การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 



 หนา   ๘๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  ๑๐.๒  ควรมีสถานที่เก็บอาหารแยกเปนสัดสวน  จัดใหเปนระเบียบและมีการดูแลรักษา 

ความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 

  ๑๐.๓  ตองมีการเก็บรักษาเครื่องมือ  เครื่องใช  อุปกรณในการทํางานเปนสัดสวน

เหมาะสมและเปนระเบียบเรียบรอย 

  ๑๐.๔  เครื่องมือ  เครื่องใช  และอุปกรณ  รวมถึงสวิตชและสายไฟตาง ๆ  ตองไดรับ

การบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี 

  ๑๐.๕  ตองจัดใหมีน้ําดื่มที่ไดคุณภาพตามมาตรฐานน้ําดื่มไวบริการสําหรับผูปฏิบัติงาน

อยางพอเพียง  ตั้งอยูในบริเวณที่แยกออกจากโรงเรือนเล้ียงสัตว  และลักษณะการจัดบริการน้ําดื่มตองไมกอ 

ใหเกิดความสกปรกหรือการปนเปอน  เชน  ใชระบบน้าํกด  ใชแกวสวนตัว  ใชแกวกระดาษที่ใชครั้งเดียวแลวท้ิง  

ใชแกวสวนกลางที่ใชดื่มพียงครั้งเดียวแลวนําไปลางทําความสะอาดกอนนํามาใชใหม  หรือวิธีอื่น 

  ๑๐.๖  ตองจัดใหมีน้ําใชที่สะอาดไดมาตรฐาน  และปริมาณเพียงพอกับปริมาณน้ําใช

ในแตละวัน 

  ๑๐.๗  กรณีที่สถานประกอบกิจการผลิตน้ําใชเอง  ควรตรวจสอบดูแลคุณภาพน้ําดิบ

ใหสะอาด  ตรวจสอบระบบทอน้ําและทําความสะอาดภาชนะเก็บกักน้ําอยูเสมอ  และปรับปรุงคุณภาพน้ํา

ใหมีคุณภาพดีอยูเสมอ 

ขอ ๑๑ หลักเกณฑเกี่ยวกับสุขอนามัยของผูปฏิบัติงาน 

  ๑๑.๑ ผูปฏิบัติงานในฟารมตองมีสุขภาพแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอ  หรือโรคที่สังคมรังเกียจ   

โรคท่ีเกี่ยวของกับทางเดินอาหาร  ทางเดินหายใจ  หูน้ําหนวก  และบาดแผลติดเชื้อ  หรือไมเปนพาหะนําโรคติดตอ   

ไดแก  วัณโรค  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  สุกใส  หัด  คางทูม  เรื้อน  ไวรัสตับอักเสบเอ  โรคพยาธิ  

และโรคผิวหนังที่นารังเกียจ  เปนตน  หากผูปฏิบัติงานปวยดวยโรคติดตอดังกลาว  ตองหยุดพักรักษาใหหาย 

  ๑๑.๒ ผูปฏิบัติงานตองไดรับการตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป 

  ๑๑.๓ ผูปฏิบัติงานควรไดรับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขอนามัย 

  ๑๑.๔ ผูปฏิบัติงานในฟารมจะตองปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ลางทําความสะอาดมือทุกครั้งกอนเขาหรือออกจากฟารม  และภายหลัง

ออกจากหองสวมและจับตองส่ิงปนเปอนตางๆ 



 หนา   ๘๒ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๒)  ควรสวมใสชุดปฏิบัติงานที่สะอาดเหมาะสมในแตละกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

   (๓)  ในกรณีที่มีบาดแผล  ตองปดแผลดวยที่ปดแผล  ถามีบาดแผลที่มือ 

ตองสวมใสถุงมือหรือปลอกนิ้วขณะปฏิบัติงาน 

ขอ ๑๒ หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการน้ําเสีย  มูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล 

  ๑๒.๑  ตองมีระบบบําบัดน้ําเสียท่ีไดมาตรฐาน  โดยใชวิธีการบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสม  

ทางระบายน้ําไมอุดตัน 

  ๑๒.๒  น้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวตองมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งใหไดเกณฑมาตรฐาน

น้ําทิ้งตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม  เรื่องกําหนดมาตรฐานควบคุม 

การระบายน้ําทิ้งแหลงกําเนิดมลพิษ  ประเภทการเล้ียงสุกร  กอนปลอยออกสูภายนอกสถานประกอบกิจการ 

  ๑๒.๓  ตองจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล  เหมาะสมและเพียงพอ 

  ๑๒.๔  ตองมีการรวบรวมมูลฝอยและนําไปกําจัดดวยวิธีการฝง  เผาอยางถูกตอง 

ตามหลักสุขาภิบาล  และปฏิบัติตามขอกําหนดทองถิ่นวาดวยการนั้น 

  ๑๒.๕  ตองทําความสะอาด  กวาด  ลางพ้ืนโรงเรือนเล้ียงสัตวและบริเวณโดยรอบโรงเรือน

เล้ียงสัตวใหสะอาดทุกวัน  ตองจัดใหมีที่กักเก็บมูลสัตวโดยเฉพาะ  เพ่ือปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ   

อันเนื่องมาจากกล่ินและไมเปนแหลงเพาะพันธุสัตวและแมลงนําโรค 

  ๑๒.๖  หามทิ้งมูลสัตวหรือมูลฝอยในท่ีดินของตนเอง  ที่สาธารณะหรือ  แหลงน้ํา

สาธารณะ 

  ๑๒.๗  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามลักษณะและจํานวนที่กําหนดในกฎหมาย   

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และบําบัด  หรือการกําจัดส่ิงปฏิกูลถูกตองตาม   

หลักสุขาภิบาล 

  ๑๒.๘  ภายในหองน้ําและหองสวมควรมีวัสดุอุปกรณตามความจําเปนและเหมาะสม 

  ๑๒.๙  ตองดูแลรักษาความสะอาดของหองน้ําและหองสวมเปนประจําทุกวันท่ีปฏิบัติงาน 

ขอ ๑๓ หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการแหลงแพรเชื้อโรคหรือสัตวพาหะนําโรค 

  ๑๓.๑ ตองมีการปองกันโรคติดตอดวยวิธีการที่เหมาะสมและถูกตอง 



 หนา   ๘๓ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

  ๑๓.๒ การกําจัดซากสัตวใหใชวิธีการเผาหรือฝง  ปองกันการเปนแหลงเพาะพันธุ  

ของสัตวพาหะนําโรค  ดังนี้ 

   (๑)  การกําจัดซากสัตวโดยการฝงตองมีเนื้อที่เพียงพอและอยูในบริเวณ   

น้ําทวมไมถึง  โดยฝงซากลึกจากผิวดินไมนอยกวา  ๕๐  เซนติเมตร  ใชน้ํายาฆาเชื้อโรคที่เหมาะสมทําการราด

หรือโรยบนสวนตาง ๆ  ของซากสัตวจนท่ัวและกลบหลุมดิน 

   (๒)  การกําจัดซากสัตวโดยการเผาตองมีสถานที่เผาหรือเตาเผาอยูในบริเวณ 

ที่เหมาะสมในการใชเผาซากจนหมด  การเผาตองไมกอใหเกิดมลพิษหรือเหตุรําคาญ 

   (๓)  สถานท่ีกําจัดซากสัตวตองหางจากบริเวณอาคาร  หรือโรงเรือน  เล้ียงสัตว  

อาคารสํานักงาน  อาคารพักอาศัย 

  ๑๓.๓ ตองมีการควบคุมปองกันสัตวและแมลงนําโรคไมใหมีจํานวนมากจนกอใหเกิด

ความเส่ียงในการแพรเชื้อโรคติดตอ  หรือกอเหตุเดือดรอนรําคาญตอผูที่อยูในที่ใกลเคียง 

  ๑๓.๔ กรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอท่ีเกี่ยวกับสัตวในพ้ืนท่ีตองจัดใหมีวิธีการ

ควบคุมปองกันมิใหเกิดการปนเปอนของเชื้อโรคในสถานที่เล้ียงสัตว  ทั้งในตัวสัตว  อาหาร  น้ําใช  คนเล้ียง  

และส่ิงแวดลอมอื่น ๆ 

ขอ ๑๔ หลักเกณฑเกี่ยวกับความปลอดภัยและการปองกันเหตุรําคาญ 

  ๑๔.๑  การสุมไฟไลแมลงใหสัตว  ตองไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ 

  ๑๔.๒  ควรจัดใหมีหองเก็บสารเคมี  น้ํายาฆาเชื้อ  หรือส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตราย

หรืออัคคีภัยไดงายโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  ๑๔.๓  ควรจัดใหมีหองพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลท่ีครบรายการไวในสถาน 

ประกอบกิจการและพรอมใชงานไดตลอดเวลา 

  ๑๔.๔  ระดับเสียงในสถานประกอบกิจการเล้ียงสุกร  ในเวลากลางวัน  ตองมีระดับเสียง 

เฉล่ีย  ๘  ชั่วโมง  ไมเกิน  ๙๐  เดซิเบล  (เอ)  ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 

  ๑๔.๕  ระดับความเขมขนของกาซไฮโดรเจนซัลไฟดและกาซแอมโมเนีย  บริเวณ  

คอกเล้ียงสัตวตองไมเกินคามาตรฐานตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 



 หน้า   ๘๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 

  ๑๔.๖  วิธีการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการให้ใช้วิธีการตรวจวัด
ของหน่วยราชการไทย  ในกรณีที่ไม่มีวิธีการตรวจวัดที่เป็นมาตรฐานกําหนดไว้  ให้ใช้วิธีการตรวจวัด 
ที่ท้องถิ่นยอมรับ 

  ๑๔.๗  ควรควบคุมป้องกันกิจกรรมต่าง ๆ  ของสถานประกอบกิจการมิให้มีกล่ิน  น้ําเสีย  
เขม่าควัน  เสียง  ฝุ่น  และความร้อน  เป็นต้น  ที่จะทําให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญ  หรือเป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงหรืออยู่ในเส้นทางการสัญจรของสถานประกอบกิจการ 

 
หมวด  ๓ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

ข้อ ๑๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามบทกําหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 
หมวด  ๔ 

บทเบ็ดเตล็ด 
 

 

ข้อ ๑๖ การขอ  การต่ออายุ  และการขอออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพประเภทการเลี้ยงสุกรให้ใช้บังคับตามหมวด  ๕  แห่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลไม้ฝาด   
เร่ือง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๗ อํานาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขในการปฏิบัติการตาม 
ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตามหมวดที่  ๖  แห่งข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลไม้ฝาด   
เร่ือง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  โดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สมนึก  เปลี่ยนเภท 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม้ฝาด 
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