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-ร่าง- 
บนัทึกหลกัการและเหตผุล 

ประกอบข้อบญัญตัิองคก์ารบรหิารส่วนต าบลดม 
เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสกุร พ.ศ. ๒๕๖6 

 

หลักการ 

  เพื่อใช้ในการควบคุมกิจการเล้ียงสุกรให้ถูกสุขลักษณะ เป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและ 
ป้องกันการเกิดเหตุรําคาญ ตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ท่ีกําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจออก 
ข้อบัญญัติ เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลได้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกฎหมาย ประกอบกับมาตรา 
๓๒ มาตรา ๔๕ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ 

เหตุผล 

 โดยท่ีการดําเนินกิจการการเล้ียงสุกร ท่ีไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ของประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมอีกด้วย สมควรกําหนดให้กิจการการเล้ียงสุกรเป็นกิจการ  
ท่ีต้องมีการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลดม กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ัวไปสําหรับให้ผู้ดําเนิน
กิจการ การเล้ียงสุกร ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใช้ดําเนินกิจการและมาตรการ 
ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดําเนินกิจการการเล้ียงสุกร และอัตราค่าธรรมเนียมการ 
ออกใบอนุญาตให้ดําเนินกิจการการเล้ียงสุกรจึงจําเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ 
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( ร่าง ) 
ข้อบัญญตัิองค์การบรหิารส่วนต าบลดม 

เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ๒๕66 
 

  โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดม ว่าด้วยการควบคุม การ
ประกอบกิจการเล้ียงสุกร 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร ส่วนตําบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๔๕ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ 
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตําบลดม โดยความเห็นชอบของ 
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลดม และนายอําเภอสังขะ จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดม เรื่อง การควบคุม การ
ประกอบกิจการเล้ียงสุกร พ.ศ.๒๕๖5” 
  ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดม ต้ังแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลดมแล้วภายใน ๑๕ วัน 
  ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําส่ังอื่นใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้ว ใน
ข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดม เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้
มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ ตีความ วินิจฉัยปัญหากําหนดหลักเกณฑ์ คําส่ัง เพื่อวิธีการปฏิบัติให้ เป็นไป
ตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

  ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้  
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดม 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่ง ได้รับการแต่ง ต้ังจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
  “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีได้รับการแต่งต้ัง 
ให้ปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้ 
   “ผู้ดําเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ 
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 
  “คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
  “การเล้ียงสุกร” หมายความว่า การมีสุกรไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่บํารุงรักษา 
ตลอดจนการให้อาหารอยู่เป็นประจําสม่ําเสมอ 

/เจ้าของสัตว์... 
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  “เจ้าของสัตว์” หมายความว่า รวมถึงผู้ซึ่งครอบครองสัตว์นั้นด้วย 
  “สถานท่ีเล้ียงสัตว์” หมายความว่า คอก กรงขัง หรือสถานท่ีในลักษณะอื่นท่ีใช้ในการควบคุม
สัตว์ที่เล้ียง 
  “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานท่ีท่ีใช้ในการประกอบกิจการเล้ียงสุกร ทุก
ขนาด 
  “ท่ีหรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานท่ีหรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ ประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์หรือสัญจรร่วมกันได้ 
  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน หรือส่ิงท่ีสร้าง 
ขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
  “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ ของสถาน
ประกอบกิจการท่ีทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
  “มลพิษความสันสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสันสะเทือนอันเกิดจาก การ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ของ
สาธารณชน 
  “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 
สถานประกอบกิจการท่ีทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
  “มลพิษทางน้ํา” หมายความว่า สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการ ของสถาน
ประกอบกิจการท่ีทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

หมวด ๒ 
สถานที่ต้ัง 

  ข้อ 6 สถานประกอบกิจการท่ีต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ ท่ีต้ังอยู่ในเขตท่ีกฎหมาย ว่า
ด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใด ท่ีเข้าข่าย
เป็นโรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย การนั้นและ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๗ สถานท่ีต้ังควรอยู่ห่างจากชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบันการศึกษา 
โรงพยาบาล หรือสถานท่ีอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ในระยะ ท่ีไม่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ และไม่ก่อเหตุรําคาญต่อชุมชน โดยควรมีระยะห่างจากสถานท่ีท่ีกล่าวข้างต้น และแหล่งน้ํา
สาธารณะในระยะทางดังต่อไปนี้ 
  (๑) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรน้อยกว่า 11 ตัว ควรมีระยะห่าง ในระยะท่ีไม่
ก่อให้เกิดความรําคาญต่อชุมชนใกล้เคียง 
  (๒) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสุกร ต้ังแต่ 11 - 20 ตัว ต้องมีระยะห่าง ไม่น้อยกว่า 
50 เมตร 
  (๓) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสุกร ต้ังแต่ 21 - 50 ตัว ต้องมีระยะห่าง ไม่น้อยกว่า 
100 เมตร 

/(4) สําหรับสถาน… 
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  (4) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสุกร ต้ังแต่ 51 - 500 ตัว ต้องมีระยะห่าง ไม่น้อยกว่า 
500 เมตร 
  (5) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสุกร ต้ังแต่ 501 – 5,000 ตัว ต้องมีระยะห่าง ไม่
น้อยกว่า 1.000 เมตร 

(6) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสุกร ต้ังแต่ 5,001 ตัวขึ้นไป ต้องมีระยะห่าง ไม่น้อย
กว่า 2.000 เมตร 

ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการเล้ียงสุกร ควรต้ังอยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์ ตลาดนัดค้าสัตว์ ต้ังแต่ ๕ 
กิโลเมตรขึ้นไป ตามคําแนะนําของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายว่าด้วยการฆ่าและจําหน่าย เนื้อสัตว์ 
  ข้อ 9 จัดให้มีบริเวณเล้ียงสุกรเป็นสัดส่วน และอยู่ห่างเขตท่ีดินสาธารณะหรือท่ีดิน ต่าง
เจ้าของและต้องมีท่ีว่างอันปราศจากหลังคาหรือส่ิงใดปกคลุมโดยรอบบริเวณเล้ียงสัตว์นั้นไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร
ทุกด้าน เว้นแต่ด้านท่ีมีแนวเขตท่ีดินติดต่อกับท่ีดินของผู้ประกอบกิจการประเภทเดียวกันตาม ข้อบัญญัตินี้ 
  ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรควรต้ังอยู่บริเวณท่ีไม่มีน้ําท่วมขัง 

หมวด ๓ 
สุขลักษณะของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์และส่วนประกอบ 

  ข้อ ๑๑ โรงเรือนเล้ียงสัตว์ต้องเป็นอาคารเอกเทศ มั่นคง แข็งแรง มีลักษณะเหมาะแก่การ 
เล้ียงสัตว์ไม่มีการพักอาศัยหรือประกอบกิจการอื่นใด 
  ข้อ ๑๒ พื้นโรงเรือนเล้ียงสัตว์ทําด้วยวัสดุแข็งแรง พื้นผิวเรียบทําความสะอาดง่าย มีความ 
ลาดเอียงท่ีเหมาะสม ให้น้ําหรือส่ิงปฏิกูลไหลลงทางระบายได้โดยสะดวก 
  ข้อ ๑๓ หลังคาทําด้วยวัสดุแข็งแรง มีความสูงจากพื้นท่ีเหมาะสม และมีช่องทางให้แสงสว่าง 
หรือแสงแดดส่องภายในอาคารอย่างท่ัวถึง 
  ข้อ ๑๔ โรงเรือนเล้ียงสัตว์ต้องมีท่ีขังและท่ีปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ คอกสัตว์กั้นเป็น 
สัดส่วนเหมาะสมกับจํานวนสัตว์ ไม่ให้สัตว์อยู่อย่างแออัด 
  ข้อ ๑๕ จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ และมีการระบายอากาศดี 
  ข้อ ๑๖ ถนนภายในสถานประกอบกิจการต้องใช้วัสดุคงทน มีความกว้างเหมาะสมสะดวก ใน
การขนส่งลําเลียงอุปกรณ์ อาหารสัตว์ รวมท้ังผลผลิตเข้าและออกภายในสถานประกอบกิจการ 
  ข้อ ๑๗ สถานท่ีเก็บอาหารและโรงผสมอาหาร ควรจัดเป็นสัดส่วนและถูกหลักสุขาภิบาล 
  ข้อ ๑๘ โรงเรือนเล้ียงสัตว์มีท่ีขังและปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ คอกสัตว์กั้นเป็นสัดส่วน 
เหมาะสมกับจํานวนสัตว์ ไม่ให้สัตว์อยู่อย่างแออัด 

หมวด ๔ 
สุขลักษณะเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อุปกรณ์ น้ าด่ืม น้ าใช ้

  ข้อ ๑๙ อาหารท่ีใช้เล้ียงสัตว์ ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
คุณภาพอาหารสัตว์ 
  ข้อ ๒๐ ควรมีสถานท่ีเก็บอาหารแยกเป็นสัดส่วน จัดให้เป็นระเบียบและมีการดูแลรักษา 
ความสะอาดอย่างสม่ําเสมอ 

/ข้อ ๒๑ ต้องมีท่ี… 
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  ข้อ ๒๑ ต้องมีท่ีเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ในการทํางานเป็นสัดส่วนเหมาะสม และ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
  ข้อ ๒๒ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ รวมถึงสวิตข์และสายไฟต่างๆ ต้องได้รับ การ
บํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี 
  ข้อ ๒๓ ต้องจัดให้มีน้ําด่ืมท่ีได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ําด่ืมไว้บริการสําหรับผู้ปฏิบัติงาน อย่าง 
เพียงพอ ต้ังอยู่ในบริเวณท่ีแยกออกจากโรงเรือนเล้ียงสัตว์ และลักษณะการจัดบริการน้ําด่ืมต้องไม่ก่อให้เกิด
ความสกปรกหรือการปนเป้ือน เช่น ใช้ระบบน้ํากด ใช้แก้วส่วนตัว ใช้แก้วกระดาษท่ีใช้ครั้งเดียวแล้วท้ิง ใช้แก้ว
ส่วนกลางท่ีใช้ด่ืมเพียงครั้งเดียว แล้วนําไปล้างทําความสะอาด ก่อนนํามาใช้ใหม่ หรือวิธีอื่น 
  ข้อ ๒๔ ต้องจัดให้มีน้ําใช้ท่ีสะอาดได้มาตรฐาน และมีปริมาณเพียงพอกับปริมาณน้ําใช้ใน แต่ละวัน 
  ข้อ ๒๕ กรณีท่ีสถานประกอบกิจการผลิตน้ําใช้เอง ควรตรวจสอบดูแลคุณภาพน้ําดิบ ให้
สะอาด ตรวจสอบระบบท่อน้ําและทําความสะอาดภาชนะเก็บกักน้ําอยู่เสมอ และปรับปรุงคุณภาพน้ําให้มี 
คุณภาพดีอยู่เสมอ 

หมวด ๕ 
สุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน 

  ข้อ ๒๖ ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคท่ีสังคม รังเกียจ 
โรคท่ีเกี่ยวข้องกับทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ หูน้ําหนวก และบาดแผลติดเช้ือ หรือไม่เป็นพาหะ 
นําโรคติดต่อ ได้แก่ วัณโรค อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด สุกใส หัด คางทูม เรื้อน ไวรัสตับอักเสบเอ โรคพยาธิ 
และโรคผิวหนังท่ีน่ารังเกียจ เป็นต้น หากผู้ปฏิบัติงานป่วยด้วยโรคติดต่อดังกล่าว ต้องหยุดพัก รักษาให้หาย 
  ข้อ ๒๗ ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกปี ข้อ ๒๘ ผู้ปฏิบัติงานควร
ได้รับการอบรมในเรื่องเกี่ยวกับสุขอนามัย ข้อ ๒๙ ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑) ล้างทําความสะอาดมือทุกครั้งก่อนเข้าหรือออกจากฟาร์ม และภายหลังออกจากห้อง ส้วม
และจับต้องส่ิงปนเป้ือนต่าง ๆ 
  (๒) ควรสวมใส่ชุดปฏิบัติงานท่ีสะอาดเหมาะสมในแต่ละกิจกรรมท่ีปฏิบัติ (๓) ในกรณีท่ีมี
บาดแผลต้องปิดแผล ถ้ามีบาดแผลท่ีมือต้องสวมใส่ถุงมือหรือปลอกนิ้วขณะปฏิบัติงาน 

หมวด 6 
การจัดการน้ าเสีย มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

  ข้อ ๓๐ ต้องมีระบบบําบัดน้ําเสียท่ีได้มาตรฐาน โดยใช้วิธีการบําบัดน้ําเสียท่ีเหมาะสม ทาง
ระบายน้ําไม่อุดตัน 
  ข้อ ๓๑ น้ําเสียท่ีผ่านการบําบัดแล้วต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําท้ิงให้ได้เกณฑ์ มาตรฐานน้ําท้ิง 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก สถานประกอบกิจการ 
  ข้อ ๓๒ ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล เหมาะสมและเพียงพอ 
  ข้อ ๓๓ ต้องมีการรวบรวมมูลฝอยและนําไปกําจัดด้วยวิธีการฝัง เผาอย่างถูกต้องตามหลัก 
สุขาภิบาล และปฏิบัติตามข้อกําหนดขององค์การบริหารส่วนตําบลดม ว่าด้วยการนั้น 

 
/ข้อ ๓๔ ต้องทําความสะอาด… 
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  ข้อ ๓๔ ต้องทําความสะอาด กวาด ล้างพื้นโรงเรือนเล้ียงสัตว์และบริเวณโดยรอบโรงเรือน 
เล้ียงสัตว์ให้สะอาดทุกวัน ต้องจัดให้มี ท่ีกักเก็บมูลสัตว์โดยเฉพาะ เพื่อป้องกันเหตุเดือดร้อนรําคาญ 
อันเนื่องมาจากกล่ินและไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และแมลงนําโรค 
  ข้อ ๓๕ ห้ามท้ิงมูลสัตว์หรือมูลฝอยในท่ีดินของตนเอง ท่ีสาธารณะหรือแหล่งน้ําสาธารณะ 
  ข้อ ๓๖ ต้องมีห้องน้ํา และห้องส้วมตามลักษณะและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายว่าด้วย การ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และบําบัด หรือการกําจัดส่ิงปฏิกูลถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 
  ข้อ ๓๗ ภายในห้องน้ําและห้องส้วมควรมีวัสดุอุปกรณ์ตามความจําเป็นและเหมาะสม ข้อ ๓๔  
ต้องดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ําและห้องส้วมเป็นประจําทุกวันท่ีปฏิบัติงาน 
หมวด ๗ การจัดการแหล่งแพร่เช้ือโรคหรือสัตว์และแมลงนําโรค ข้อ ๓๙ ต้องมีการป้องกันโรคติดต่อท่ีเกิดจาก
สัตว์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม และถูกต้อง 
  ข้อ ๔๐ การกําจัดซากสัตว์ให้ใช้วิธีเผา หรือฝัง เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์ 
และแมลงนําโรค ดังนี้ 
  (๑) การกําจัดซากสัตว์โดยการฝังต้องมีเนื้อท่ีเพียงพอ และอยู่ในบริเวณน้ําท่วมไม่ถึง โดยฝัง
ซากลึกจากผิวดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ใช้น้ํายาฆ่าเช้ือโรคท่ีเหมาะสม ทําการราดหรือโรยบน ส่วนต่างๆ 
ของซากสัตว์จนท่ัว และกลบหลุมดิน 
   (๒) การกําจัดซากสัตว์โดยการเผา ต้องมีสถานท่ีเผาหรือเตาเผาอยู่ในบริเวณท่ี เหมาะสมใน
การใช้เผาซากจนหมด การเผาต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือเหตุรําคาญ 
  (๓) สถานท่ีกําจัดซากสัตว์ต้องห่างจากบริเวณอาคาร หรือโรงเรือนเล้ียงสัตว์อาคาร สํานักงาน 
อาคารพักอาศัย 
  ข้อ ๔๑ ต้องมีการควบคุมป้องกันสัตว์และแมลงนําโรคในฟาร์มไม่ให้มีจํานว นมากจน 
ก่อให้เกิดความเส่ียงในการแพร่เช้ือโรคติดต่อ หรือก่อเหตุเดือดร้อนรําคาญต่อผู้อยู่ในท่ีใกล้เคียง 
  ข้อ ๔๒ กรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดต่อท่ีเกี่ยวกับสัตว์ในเขตพื้นท่ีต้องจัดให้มีวิธีการ 
ควบคุมป้องกันมิให้เกิดการปนเปื้อนของเช้ือโรคในสถานท่ีเล้ียงสัตว์ ท้ังในตัวสัตว์ อาหาร น้ําใช้ คนเล้ียงและ 
ส่ิงแวดล้อมอื่นๆ 

หมวด 7  
ความปลอดภัยและการป้องกันเหตุร าคาญ 

  ข้อ ๔๓ ควรจัดให้มีห้องเก็บสารเคมี น้ํายาฆ่าเช้ือหรือส่ิงของท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือ 
อัคคีภัยได้ง่ายโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
  ข้อ ๔๔ ควรจัดให้มีห้องพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลท่ีครบรายการไว้ในสถานประกอบ 
กิจการและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
  ข้อ ๔๕ ระดับเสียงในสถานประกอบการเล้ียงสุกรในเวลากลางวันต้องมีระดับเสียงเฉล่ีย ๔ 
ช่ัวโมง ไม่เกิน ๙๐ เดซิเบล (เอ) ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
  ข้อ ๔๖ ระดับความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์และก๊าซแอมโมเนียบริเวณคอกเล้ียงสัตว์ 
ต้องไม่เกินค่ามาตรฐานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

/ข้อ ๔๗ วิธีการตรวจคุณภาพ... 



-7- 
 

  ข้อ ๔๗ วิธีการตรวจคุณภาพส่ิงแวดล้อมในสถานประกอบการให้ใช้วิธีการตรวจวัด ของ 
หน่วยงานราชการไทย ในกรณีท่ีไม่มีวิธีการตรวจวัดท่ีเป็นมาตรฐานกําหนดไว้ ให้ใช้วิธีการตรวจวัดท่ีท้องถิ่น
ยอมรับ 
  ข้อ ๔๘ ควรควบคุมป้องกันกิจกรรมต่างๆ ของสถานประกอบกิจการมิให้มีกล่ิน น้ําเสีย เขม่า
ควัน เสียง ฝุ่น และความเดือดร้อน เป็นต้น ท่ีจะทําให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือ เป็น อันตรายต่อ
สุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงหรืออยู่ในเส้นทางการสัญจรของสถานประกอบกิจการ 

หมวด 8 
การขออนุญาต 

  ข้อ ๔9 ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการเล้ียงสุกรในลักษณะท่ีเป็นการค้า จะต้องยื่นคํา ขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
   (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
   (๒) สําเนาทะเบียนบ้าน  
   (๓) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด กรณีเป็นนิติบุคคล 
   (4) หนังสือมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียน 
บ้านท่ีรับรองความถูกต้องของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจกรณีผู้ขอใบอนุญาตไม่สามารถยื่นคําขอได้ 
ด้วยตนเอง 
   (5) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
   (6) ใบอนุญาตฉบับจริงกรณีต่ออายุใบอนุญาต 
   (๗) ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
   (๘) แผนผังแสดงบริเวณ พื้นท่ีเล้ียงสัตว์ โรงเก็บอาหาร ผสมอาหารสัตว์ พื้นท่ีทําลาย 
ซากสัตว์ พื้นท่ีบําบัดน้ําเสียและส่ิงปฏิกูล อาคารสํานักงานและบานพักอาศัย 
   (9) อื่นๆ ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร  
  ข้อ ๕๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ต้องรักษาสถานท่ีตามท่ีกําหนดไว้ ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอและทําความสะอาด
กวาดล้าง สถานท่ีประกอบการค้าให้สะอาดทุกวัน 
   (๒) ต้องประกอบการค้าภายในเขตสถานท่ี และตามกําหนดเวลาท่ีได้รับอนุญาต 
   (๓) ต้องรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบการทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ ถ้า
เศษ วัตถุหรือวัตถุแห่งการค้านั้นจัดใช้เป็นอาหาร ต้องป้องกันวัตถุนั้นให้พ้นจากฝุ่นละออง แมลงวันและสัตว์
อื่นๆ 
   (๔) ต้องรักษาสถานท่ีอย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวัน ยุง และสัตว์นําโรคอื่นๆ 
   (๕) ถ้าจะเปล่ียนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมสถานท่ี ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่นก่อน 
   (๖) ต้องปฏิบัติการทุกอย่างเพื่อให้ได้สุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน 
สาธารณสุขหรือตามคําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

/(๗) ต้องยอมให้เจ้าพนักงาน… 
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   (๗) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ได้รับ
มอบหมาย เข้าตรวจสถานท่ีเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนวิธีการการประกอบกิจการนั้นได้ในเวลาอันควร เมื่อ
ได้รับแจ้ง ความประสงค์ให้ทราบแล้ว 
  ข้อ ๕๑ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือ แจ้ง
การการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือ
ว่าสละสิทธิ์ 
  ข้อ ๕๒ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่อใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวม ความไม่ถู กต้องหรือความไม่
สมบูรณ์นั้นท้ังหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ ในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเป็นท่ี
จะต้องคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมท้ังแจ้งความ ไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีรับคําขอ 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําส่ังไม่อนุญาต พร้อมด้วย เหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน ตามท่ี
กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 
  ในกรณีท่ีมีเหตุจําเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําส่ัง 
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน สิบห้า
วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ิน กําหนดเวลาตาม
วรรคสองหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๕๓ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขต อํานาจ
องค์การบริหารส่วนตําบลดมเท่านั้น 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อม ชําระ
ค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
  การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขท่ีกําหนดไว้ตามข้อ ๔๘ และ ข้อ ๔๔ ด้วย 
  ข้อ ๕๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว้ ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาต ส้ิน
อายุ สําหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิ ได้เสียค่าธรรมเนียม 
ภายในเวลาท่ีกําหนด ให้ชําระค่าปรับเพิ่มข้ึนอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมท่ีค้างชําระ เว้นแต่ผู้ได้รับ 
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ในกรณีท่ีผู้มีหน้าท่ีต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน เกิน
กว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย ค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบตามจํานวน 

/ข้อ ๕๕ บรรดาค่าธรรมเนียม… 
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  ข้อ ๕๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลดม 
  ข้อ ๕๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานท่ี 
ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
  ข้อ ๕๗ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ให้ ผู้ได้รับ 
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือ
ชํารุด ตามแบบท่ีกําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
   (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีแห่งท้องท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
   (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทน 
ใบอนุญาต นําใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  ข้อ ๕๘ ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวงท่ีออก
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ใน ใบอนุญาตในเรื่องท่ี
กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอํานาจส่ัง
พักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
  ข้อ ๕๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (๑) ถูกส่ังพักใบอนุญาตต้ังแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (๒) ต้องคําพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ และข้อบัญญัตินี้ 
  (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ .ศ.๒๕๓๕ 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามท่ี ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่าง
ร้ายแรง ต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของ
ประชาชน 
  ข้อ ๖๐ คําส่ังพักใช้ใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ 
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําส่ังดังกล่าว ให้ส่งคําส่ังโดย ทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคําส่ังนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของ ผู้รับ
ใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําส่ังแล้วต้ังแต่เวลาท่ีคําส่ังไปถึง หรือวันปิดคําส่ัง 
แล้วแต่กรณี 
 

/หมวด ๑๐… 
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หมวด 9 

บทก าหนดโทษ 
  ข้อ ๖๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามท่ีกําหนดไว้ในบท 
กําหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

บทเฉพาะกาล 
  ข้อ ๖๓ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามหมวด ๒ ไม่บังคับใช้กับบรรดาฟาร์มสุกรท่ี ได้รับ
อนุญาตอยู่ก่อนวันท่ีข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
  ข้อ ๖๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินกิจการเล้ียงสุกรอยู่ก่อนวันท่ีข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้องตามข้อกําหนดแห่งบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณี ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๒ ข้อ ๓๓ ข้อ ๓๔ ข้อ ๓๕ ข้อ ๓๖ ข้อ ๓๗ 
ข้อ ๓๘ ข้อ ๔๓ ข้อ ๔๔ ข้อ ๔๕ ข้อ ๔๖ ข้อ ๔๗ ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่ วันท่ีข้อบัญญัตินี้ใช้
บังคับ 
      

ประกาศ ณ วันท่ี  .......  ............................พ.ศ. ............. 
 
      
      (นายอภิวัฒน์ พัวภัทรพงศ์)  
          นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดม 
 
 
                         เห็นชอบ 
 
 
      (ลงช่ือ)............................................ 
                   (นายธาตรี สิริรุ่งวนิช) 
   นายอําเภอสังขะ 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแนบท้าย 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลดม 

เร่ืองการควบคุมการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2566 
 

ล าดับ ประเภทกิจการ 
อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี 

(บาท) 
1 การเพาะพันธุ์ การเล้ียงสุกร และการอนุบาลสุกร 

1.1 จํานวน 1 – 4 ตัว 
1.2 จํานวน 5 – 10 ตัว 
1.3 จํานวน ต้ังแต่ 11 – 20 ตัว 
1.4 จํานวน ต้ังแต่ 21 – 30 ตัว 
1.5 จํานวน ต้ังแต่ 31 – 40 ตัว 
1.6 จํานวน ต้ังแต่ 41 – 50 ตัว 
1.7 จํานวน ต้ังแต่ 51 – 100 ตัว 
1.8 จํานวน ต้ังแต่ 101 – 500 ตัว 
1.9 จํานวน ต้ังแต่ 501 – 1,000 ตัว 
1.10 จํานวน ต้ังแต่ 1.000 ตัวขึ้นไป 
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