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ข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่

เร่ือง การควบคุมเลี้ยงสุกร

พ.ศ. ๒๕๖5

องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่

อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น



หลักการและเหตุผล

ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่

เรื่อง การควบคุมเล้ียงสุกร

พ.ศ. 2565

...............................................

หลักการ

เพื่อเป็นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงสุกร เพื่อมิให้ก่อให้เกิด

เหตุรําคาญและป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ จึงได้จัดทําให้มี

ข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2565

เหตุผล

โดยที่การดําเนินกิจการเล้ียงสุกร ที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ

ประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรกําหนดกิจการให้กิจการเลี้ยงสุกร เป็นกิจการท่ี

ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่น กําหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปสําหรับให้ผู้ดําเนินการกิจการเล้ียงสุกร

ปฎิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาสภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีที่ใช้ดําเนินกิจการและมาตรการป้องกัน

อันตรายต่อสุขภาพหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดําเนินกิจการเลี้ยงสุกร และอัตราค่าธรรมเนียมการออก

ใบอนุญาตให้ดําเนินกิจการเลี้ยงสุกร จึงตราข้อบัญญัตินี้



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่
เรื่อง การควบคุมเลี้ยงสุกร

พ.ศ. ๒๕๖5
…………………………………………………

โดยเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ ว่าด้วยการควบคุมเลี้ยง

สุกรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบล อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบล

และองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร

ส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน

ตําบลดอนดู่ และนายอําเภอหนองสองห้องจึงตราข้อบัญญัติข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัติน้ีเรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ เรื่อง การควบคุม

เลี้ยงสุกร พ.ศ.2565”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ นับแต่วันถัดจาก วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ หรือคําส่ังอื่นใดท่ีได้ตราไว้แล้ว ซึ่งขัด

หรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

และให้มีอํานาจออกระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

หมวด ๑ บทท่ัวไป

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้

“เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับแต่งต้ังจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

“สัตวแพทย”์ หมายความว่า สัตวแพทย์ผู้ซ่ึงปฏิบัติงานในส่วนราชการของรัฐและหมายความ

รวมถึงผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าท่ีสัตวแพทย์ในราชการส่วนท้องถิ่น

“การเล้ียงสุกร” หมายความว่า การมีสุกรไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่ บํารุงรักษา

ตลอดจน ให้อาหารเป็นประจําสมํ่าเสมอ เพื่อให้สุกรเจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้

“อาคาร” หมายความว่า บ้าน เรือน โรง ร้าน อาคารท่ีใช้เป็นสถานท่ีประกอบกิจการเลี้ยง

สุกรตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลนี้



“เหตุรําคาญ” หมายความว่า ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยใน

บริเวณใกล้เคียงหรือผู้ท่ีต้องประสบกับเหตุนั้น ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นเหตุรําคาญ

(๑) แหล่งน้ําทางระบายนํ้าที่ใส่มูลหรือเถ้าหรือสถานที่อื่นที่อยู่ในทําเลไม่เหมาะสม

สกปรก มีการ สะสมหรือหมักหมมสิ่งของมีการเทสิ่งใด ๆ เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมหรือละอองสารเป็นพิษ
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(๒) อาคารอันเป็นที่อยู่อาศัยของคนหรือสัตว์หรือสถานที่ประกอบการใด ไม่มีการ

ระบายนํ้า การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองอย่างเพียงพอ จนเป็น

เหตุ ให้เกิด ความเส่ือมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

(๓) การกระทําใด ๆ ที่ทําให้เกิดกล่ิน เสียง ส่ิงมีพิษ หรือกรณีอื่นใดจนเป็นเหตุให้

เส่ือมหรือ อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพท้ังร่างกายและจิตใจของผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้อง

ประสบเหตุนั้น

(๔) เหตุอื่นใดท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๒

การควบคุมการเล้ียงสุกร

ข้อ 5 ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสุกรจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังต่อไปนี้

5.๑ สถ านที่ ตั้ ง ต้ อ ง ตั้ ง อ ยู่ ห่ า ง จ า กชุ ม ชน ศาสนสถาน โบ ร าณสถาน

สถาบันการศึกษา โรงพยาบาลหรือสถานที่ของราชการอ่ืน ๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และไม่ก่อ

เหตุเดือดร้อน รําคาญต่อชุมชน โดยต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวข้างต้นและแหล่งน้ําสาธารณะในระยะ

ดังต่อไปนี้

(5.๑.๑) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรน้อยกว่า ๕๐ ตัว ควรมี

ระยะห่างไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร

(5.๑.๒) สําหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกร ต้ังแต่ ๕๐ - ๕๐๐ ตัว ควร

มีระยะห่างไม่น้อย กว่า ๑,๐๐๐ เมตร

(5.๑.๓) สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสุกร เกินกว่า ๕๐๐ ตัว ควรมี

ระยะห่างไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ เมตร

5.๒ โรงเรือนเล้ียงสุกรและส่วนประกอบ (๖.๒.๑) โรงเรือนเล้ียงสุกรควรตั้งอยู่ใน

บริเวณท่ีไม่มีน้ําท่วมขัง

(5.๒.๒) โรงเรือนเล้ียงสุกรต้องเป็นอาคารเอกเทศ มั่นคงแข็งแรง มีลักษณะ

เหมาะแก่การเลี้ยง สุกรไม่มีการพักอาศัย หรือประกอบกิจการอื่นใด

(5.๒.๓) พื้นโรงเรือนเล้ียงสุกรทําด้วยวัสดุแข็งแรง พื้นผิวเรียบ ทําความ

สะอาดง่าย มีความลาด เอียงท่ีเหมาะสมให้น้ําหรือสิ่งปฏิกูลไหลลงรางระบายน้ําได้สะดวก

(5.๒.๔) โรงเรือนเลี้ยงสุกรต้องมีท่ีขังและท่ีปล่อยสุกรกว้างขวางเพียงพอ

คอกสุกรต้องมีการกั้น เป็นสัดส่วน เหมาะสมกับจํานวนสุกรไม่ให้สุกรอยู่อย่างแออัด

(5.๒.๕) หลังคาทําด้วยวัสดุแข็งแรง มีความสูงจากพ้ืนที่เหมาะสมและมี

ช่องทางให้แสงสว่างหรือ แสงแดดส่องเข้าภายในอาคารได้อย่างท่ัวถึง



(5.๒.๖) ต้องมีห้องเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ในการทํางาน

ในที่มิดชิดเป็นระเบียบเรียบร้อย และรักษาความสะอาดอยู่เสมอไม่เป็นท่ีเพาะพันธุ์ของสัตว์นําโรคต่าง ๆ

ทั้งน้ี รายละเอียดโรงเรือนเลี้ยงสุกรและส่วนประกอบให้เป็นไปตามประกาศหรือข้อบังคับของ

เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
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5.๓ การจัดการของเสีย สารพิษและมลพิษของสถานประกอบการเล้ียงสุกร

(5.๓.๑) ต้องมีระบบบําบัดน้ําเสียท่ีได้มาตรฐาน โดยใช้การบําบัดน้ําเสียที่

เหมาะสม รางระบาย น้ําไม่อุดตัน

(5.๓.๒) น้ําเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งให้ได้

เกณฑ์มาตรฐานนํ้าท้ิงตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม และรายงานการทํางาน

ของระบบบําบัดน้ําเสียตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก

สถานประกอบกิจการ

(5.๓.๓) ต้องเก็บ กวาด มูลสัตว์หรือสิ่งปฏิกูลเป็นประจําทุกวันและห้ามท้ิง

มูลสุกรหรือมูลฝอยใน ท่ีสาธารณะหรือแหล่งน้ําสาธารณะ

(5.๓.๔) ต้องทําความสะอาด กวาดล้างโรงเรือนเลี้ยงสุกร และบริเวณ

โดยรอบโรงเรือนให้สะอาด ทุกวันให้มีลักษณะที่ดีอยู่เสมอ รวมทั้งต้องจัดให้มีที่กักเก็บมูลสัตว์โดยเฉพาะเพื่อ

ป้องกันเหตุเดือดร้อนรําคาญ

(5.๓.๕) ต้องจัดให้มีที่เก็บกักมูลสัตว์หรือส่ิงปฏิกูลโดยเฉพาะไม่ให้ส่งกล่ิน

เหม็น เป็นเหตุ เดือดร้อนรําคาญ และต้องไม่เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุแมลงหรือสัตว์นําโรค

(5.๓.๖) ห้ามทิ้งมูลสัตว์หรือสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินสาธารณะหรือทาง

น้ําสาธารณะหรือ ในที่อ่ืนใดนอกจากที่รองรับมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะท่ีได้จัดไว้

(5.๓.๗) การเลี้ยงสัตว์ต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษและเหตุรําคาญ ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการ สาธารณสุข

(5.๓.๘) กรณีการเลี้ยงสุกรตั้งแต่ ๕๐๐ ตัวขึ้นไป ผู้ประกอบการจะต้องมี

วิศวกรสิ่งแวดล้อมหรือ ผู้ที่มีคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการปศุสัตว์หรือส่ิงแวดล้อมเป็นผู้

ควบคุมการเลี้ยงสัตว์

(5.๓.๙) กรณีระบบบําบัดนํ้าเสีย เป็นระบบหมักก๊าชชีวภาพสําหรับสุกร

มากกว่า ๕๐๐ ตัวต้อง เป็นระบบที่ได้มาตรฐานสากล และออกแบบระบบถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งน้ีในการ

ออกแบบต้องได้รับ การรับรองหรือเห็นชอบจากผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(5.๓.๙.๑) โครงสร้างฐานราก ผนัง รางน้ํา และลานตาก ต้องมีความมั่นคง

แข็งแรง ทนแรงกดทับ หรือแรงดันจากน้ําเสีย และก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นจากระบบ และต้องได้รับ การรับรอง

แบบโดยวิศวกรโยธา คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือมีประสบการณ์

ด้านการออกแบบ ระบบหมักก๊าชชีวภาพอย่างน้อย ๒ ปี

(5.๓.๙.๒) ระบบควบคุมการไหลเวียนของน้ําเสีย ท่อดึงกาก ระบบควบคุม

แรงดันก๊าซชีวภาพ และตัวกรอง ต้องออกแบบให้เหมาะสมกับปริมาณน้ําเสีย และต้องได้รับ การรับรองแบบ



โดยวิศวกร สิ่งแวดล้อมหรือวิศวกรเครื่องกล คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

หรือมี ประสบการณ์ด้านการออกแบบระบบหมักก๊าชชีวภาพอย่างน้อย ๒ ปี

(5.๓.๙.๓) กรณีมีการนําก๊าชชีวภาพไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า จะต้อง

แสดงแผนภูมิของ ระบบไฟฟ้า แสดงการจัดวางและเช่ือมต่อทั้งหมดโดยละเอียด กรณีผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อ

จําหน่ายต้องได้รับ การรับรองแบบโดยวิศวกรไฟฟ้า มีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาตรี มีใบประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม หรือ มีประสบการณ์ด้านการออกแบบการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างน้อย ๒ ปี ท้ังนี้ ก่อนการ
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ดําเนินการ ให้ผู้ที่มีความประสงค์ติดตั้งระบบยื่นแบบแปลน และแผนผัง ต่อ เจ้าพนักงานท้องถ่ินเพื่อเห็นชอบ

และเม่ือดําเนินการแล้วเสร็จ ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ รับรองก่อนการใช้งาน

5.๔ การจัดการแหล่งแพร่เชื้อโรคหรือสัตว์พาหะนําโรค

(5.๔.๑) ต้องมีการฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคติดต่อท่ีเกิดจากสัตว์

(5.๔.๒) การกําจัดซากสัตว์โดยการฝังต้องมีเน้ือที่เพียงพอ โดยใช้นํ้ายาฆ่า

เชื้อโรคที่เหมาะสม ทําการราดหรือโรยบนซากสัตว์จนท่ัว ท้ังนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์

(5.๔.๓) การกําจัดซากสัตว์โดยการเผาต้องมีสถานท่ีเผาหรือเตาเผาอยู่ใน

บริเวณ ท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ท้ังนี้ รายละเอียดการดําเนินการให้

เป็นไปตามประกาศหรือข้อบังคับของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน

5.๕ การจัดการปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญ

(5.๕.๑) ถ้ามีการสุมไฟไล่แมลงให้สัตว์ ต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน

รําคาญ

(5.๕.๒) ต้องป้องกันเสียงร้องของสัตว์ ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ

ต่อผู้ท่ีอยู่อาศัยใกล้เคียง

(5.๕.๓) จํานวนสัตว์ต้องไม่มากเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อน

รําคาญต่อผู้อยู่อาศัย

หมวด ๓

การขออนุญาต

ข้อ 6 ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสุกรจะต้องยื่นคําขออนุญาตเลี้ยงสุกรต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ตาม

แบบที่กําหนดพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ อย่างละ ๑ ชุด

(6.๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาบัตรข้าราชการ/สําเนาบัตรพนักงาน

รัฐวิสาหกิจ (6.๒) สําเนาทะเบียนบ้าน

(6.๓) หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของท่ีดิน/สําเนาหนังสือสัญญาเช่าท่ีดิน/หนังสือ

ยินยอมให้ใช้ ท่ีดิน

(6.๔) เอกสารหรือหลักฐานอื่นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น เห็นสมควรเรียกเพิ่มเติมเพื่อ

ประกอบการ พิจารณา ท้ังนี้ ผู้ได้รับอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราข้อบัญญัตินี้

ข้อ 7 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคําขอหลักฐานต่าง ๆ ของผู้

ประกอบกิจการเลี้ยงสุกรให้แล้วเสร็จภายในกําหนด ๗ วัน



ข้อ 8 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 7 ทําการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และ

สถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรให้เป็นไปตามข้อบัญญัติฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทําการ แล้วทํา

ความเห็นเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินว่าเห็นสมควรออกใบอนุญาตหรือไม่ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินพิจารณาคํา

ขอพยานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการที่ได้รับการ แต่งต้ังตามข้อ 7 ให้แล้วเสร็จและสั่งอนุญาต

หรือไม่ออกใบอนุญาตภายในเวลาไม่เกิน ๗ วันทําการ ยกเว้น มีเหตุกรณีจําเป็นที่ไม่อาจพิจารณาให้เสร็จ

ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้ขยายเวลา การพิจารณาส่ังการ ออกไปได้ไม่เกิน ๑๕ วันทําการ กรณีเจ้า
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พนักงานท้องถิ่นพิจารณาไม่อนุญาตออกใบอนุญาตแก่ผู้ยื่นคําขอ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน ชี้แจงหรือระบุเหตุผล

การไม่อนุญาตและให้คําแนะนําในการปฏิบัติหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้แก่ผู้ยื่นคําขอทราบ

ข้อ 9 กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหากจะเพ่ิมปริมาณการเลี้ยงสุกรจากเดิมที่ได้รับอนุญาต ขอให้

ย่ืนคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินพิจารณาก่อนขยายการเลี้ยงและ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

แต่งตั้งคณะกรรมการโดยให้ปฏิบัติตามข้อ 7 และข้อ 8 โดยอนุโลม

ข้อ ๑0 กรณีผู้ได้รับอนุญาตให้เลี้ยงสุกรมีความประสงค์จะเลิกกิจการเลี้ยงสุกรให้ย่ืนคําขอ

ยกเลิก

หมวด ๔

การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ข้อ ๑1 ผู้ประกอบกิจการเล้ียงสุกรเกินกว่า ๕๐ ตัว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกําหนด

ดังต่อไปนี้ (๑1.๑) จัดให้มีบริเวณเล้ียงสุกรเป็นสัดส่วน และอยู่ห่างเขตที่ดินสาธารณะหรือที่ดิน

ต่างเจ้าของ และต้องมีท่ีว่างอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งใดปกคลุมโดยรอบบริเวณเล้ียงสุกรนั้นไม่น้อยกว่า ๒๐

เมตร ทุกด้าน เว้นแต่ด้านที่มีแนวเขตที่ดินติดต่อกับที่ดินของผู้ประกอบกิจการประเภทเดียวกันตามข้อบัญญัตินี้

(๑1.๒) จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ และมีการระบายอากาศดี

(๑1.๓) ถนนภายในสถานประกอบกิจการต้องใช้วัสดุคงทน มีความกว้างเหมาะสม

สะดวกใน การขนส่ง ลําเลียงอุปกรณ์ อาหารสุกร รวมท้ังผลผลิตเข้าและออกภายในสถานประกอบกิจการ

(๑1.๔) สถานที่เก็บอาหารและโรงผสมอาหาร ควรจัดเป็นสัดส่วนและถูกหลัก

สุขาภิบาล

(๑1.๕) อาหารท่ีใช้เลี้ยงสุกรต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วย การ

ควบคุม คุณภาพอาหารสัตว์

(๑1.๖) ควรมีสถานที่เก็บอาหารแยกเป็นสัดส่วน จัดให้เป็นระเบียบ และมีการดูแล

รักษาความ สะอาดอย่างสมํ่าเสมอ

(๑1.๗) ต้องมีที่เก็บรักษาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อุปกรณ์ในการท างานเป็นสัดส่วน

เหมาะสมและ เป็นระเบียบเรียบร้อย

(๑1.๘) เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ รวมถึงสวิตซ์ และสายไฟต่าง ๆ ต้องได้รับ

การ บํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี

(๑1.๙) ต้องจัดให้มีน้ําดื่มท่ีได้มาตรฐานนํ้าดื่มไว้บริการสําหรับผู้ปฏิบัติงานอย่าง

เพียงพอตั้งอยู่ใน บริเวณที่แยกออกจากโรงเรือนเลี้ยงสุกร และลักษณะการจัดบริการน้ําดื่มต้องไม่ก่อให้เกิด



ความสกปรกหรือ การปนเป้ือน เช่น ใช้ระบบนํ้ากด ใช้แก้วส่วนตัว ใช้แก้วกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งใช้แก้ว

ส่วนกลางท่ีใช้ดื่ม เพียงครั้งเดียวแล้วนําไปล้างทําความสะอาดก่อนนํามาใช้ใหม่ หรือวิธีอ่ืน

(๑1.๑๐) ต้องจัดให้มีน้ําใช้ท่ีสะอาดได้มาตรฐาน และมีปริมาณเพียงพอกับปริมาณน้ํา

ใช้ใน แต่ละวัน

(๑1.๑๑) กรณีที่สถานประกอบกิจการผลิตน้ําใช้เอง ควรตรวจสอบดูแลคุณภาพน้ํา

ดิบให้สะอาด ตรวจสอบระบบท่อนํ้าและทําความสะอาดภาชนะเก็บกักนํ้าอยู่เสมอ และปรับปรุงคุณภาพนํ้า ให้

มีคุณภาพดีอยู่เสมอ
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(๑1.๑๒) ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือ โรคท่ี

สังคมรังเกียจ โรคที่เก่ียวข้องกับทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ หูนํ้าหนวก และบาดแผลติดเช้ือ หรือไม่เป็น

พาหะนะ โรคติดต่อ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด อีสุกอีใส คางทูม ไวรัสตับอักเสบเอ และโรคติดต่อ

อันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(๑1.๑๓) ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจําทุกปี

(๑1.๑๔) ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการอบรมในเร่ืองเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย

(๑1.๑๕) ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑1.๑๕.๑) ล้างทําความสะอาดมือทุกครั้งก่อนเข้าหรือออกจากฟาร์ม และภายหลัง

ออกจากห้อง ส้วมและจับต้องสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ

(๑1.๑๕.๒) ควรสวมใส่ชุดปฏิบัติงานที่สะอาดเหมาะสมในแต่ละกิจกรรมที่ปฏิบัติ

(๑1.๑๕.๓) ในกรณีท่ีมีบาดแผลต้องปิดแผลด้วยท่ีปิดแผล ถ้ามีบาดแผลท่ีมือต้อง

สวมใส่ถุงมือ หรือปลอกนิ้วขณะปฏิบัติงาน

(๑1.๑๖) ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล เหมาะสมและ

เพียงพอ

(๑1.๑๗) ต้องมีการรวบรวมมูลฝอยและนําไปกําจัดด้วยวิธีการฝัง เผาอย่างถูกต้อง

ตามหลัก สุขาภิบาลและปฏิบัติตามประกาศหรือข้อกําหนดขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่ว่าด้วยการนั้น

(๑1.๑๘) ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามลักษณะและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่า

ด้วย การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง และบําบัดหรือการกําจัดสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลัก

สุขาภิบาล

(1.๑๙) ภายในห้องนํ้าและห้องส้วมควรมีวัสดุอุปกรณ์ตามความจําเป็นและเหมาะสม

(๑1.๒๐) ต้องดูแลรักษาความสะอาดของห้องนํ้าและห้องส้วมเป็นประจําทุกวันที่

ปฏิบัติงาน

(๑1.๒๑) ต้องมีการป้องกันโรคติดต่อท่ีเกิดจากสุกรด้วยวิธีการที่เหมาะสมและ

ถูกต้อง

(๑1.๒๒) การกําจัดซากสุกรให้ใช้วิธีเผา หรือฝัง เพ่ือป้องกันการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์

ของสัตว์และ แมลงนําโรค ดังนี้

(๑1.๒๒.๑) การกําจัดซากสุกรโดยการฝัง ต้องมีเน้ือที่เพียงพอ และ อยู่ในบริเวณนํ้า

ท่วมไม่ถึง โดยฝังซากลึกจากผิวดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ใช้น้ํายาฆ่าเช้ือโรค ท่ีเหมาะสมทําการราดหรือ

โรย



(๑1.๒๒.๒) การกําจัดซากสุกรโดยการเผา ต้องมีสถานที่เผา หรือเตาเผา อยู่ใน

บริเวณท่ี เหมาะสมในการใช้เผาซากจนหมด การเผาต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือเหตุรําคาญ

(๑1.๒๒.๓) สถานที่กําจัดซากสุกรต้องห่างจากบริเวณอาคาร หรือโรงเรือนเลี้ยง

สุกร อาคาร สํานักงานอาคารท่ีพักอาศัย

(๑1.๒๓) ต้องมีการควบคุมป้องกันสัตว์ และแมลงนําโรคในฟาร์มไม่ให้มีจํานวนมาก

จนก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเช้ือโรคในสถานท่ีเลี้ยงสุกร ท้ังในตัวสุกร อาหาร น้ําใช้ คนเล้ียงและสิ่งแวดล้อม

อื่นๆ
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(๑1.๒๔) กรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดต่อที่เก่ียวกับสัตว์ในเขตพื้นท่ีต้องจัดให้มี

วิธีการควบคุม ป้องกันมิให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคในสถานท่ีเลี้ยงสุกร ท้ังในตัวสุกร อาหาร น้ําใช้ คนเลี้ยง

และ สิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ

(๑1.๒๕) ควรจัดให้มีห้องเก็บสารเคมี น้ํายาฆ่าเชื้อหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิด

อันตรายหรือ อัคคีภัยได้ง่ายโดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

(๑1.๒๖) ควรจัดให้มีห้องพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลท่ีครบรายการไว้ในสถาน

ประกอบ กิจการและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

(๑1.๒๗) ระดับเสียงในสถานประกอบการเลี้ยงสุกร ในเวลากลางวันต้องมีระดับเสียง

เฉลี่ย ๘ ชั่วโมงไม่เกิน ๙๐ เดซิเบล (เอ) ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

(๑1.๒๘) ระดับความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และก๊าซแอมโมเนีย บริเวณ

คอกเล้ียงสุกร ต้องไม่เกินค่ามาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงาน

(๑1.๒๙) วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการให้ใช้วิธีการ

ตรวจวัดของ หน่วยราชการไทย ในกรณีที่ไม่มีวิธีการตรวจวัดที่เป็นมาตรฐานกําหนดไว้ ให้ใช้วิธีการตรวจวัด ท่ี

ท้องถิ่น ยอมรับ

(๑1.๓๐) ให้ควบคุมป้องกันกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานประกอบกิจการมิให้มีกล่ิน

น้ําเสีย เขม่า ควัน เสียง ฝุ่น และความร้อน เป็นต้น ที่จะทําให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุเดือดร้อนรําคาญหรือ

เป็นอันตรา

หมวด ๕

อํานาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข

อํานาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท้องถ่ินและเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๑2 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินและเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขมีอํานาจ ดังต่อไปนี้

(๑2.๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคําหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทําคําช้ีแจง

เป็นหนังสือ หรือจัดส่งเอกสารหลักฐานใดเพื่อตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา

(๑2.๒) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือ ใน

เวลาทําการ เพื่อตรวจสอบ หรือควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ ให้มีอํานาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียก

หนังสือ หรือหลักฐานท่ีเก่ียวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานท่ีนั้น



ข้อ ๑3 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้

ปฏิบัติ หน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของ

องค์การ บริหารส่วนตําบลดอนดู่ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้

-8-

หมวด ๖

บทกําหนดโทษ

ข้อ ๑4 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ข้อใดข้อหนึ่ง มีความผิดตามมาตรา ๗๓ วรรคสอง แห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑5 ผู้ประกอบการที่ได้ประกอบกิจการเล้ียงสุกรมาก่อนข้อบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับให้ได้รับ

การยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ (5.๑)

ข้อ ๑6 ให้ผู้ประกอบกิจการเล้ียงสุกรก่อนที่ข้อบัญญัติน้ีมีผลบังคับใช้ ยื่นคําขอใบอนุญาต

พร้อม หลักฐานเอกสารตามข้อ ๗ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในเวลา ๑๕ วันทําการ นับตั้งแต่ข้อบัญญัติน้ีมีผล

บังคับ ใช้ และให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินดําเนินการให้เป็นไปตามข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 โดยอนุโลม

ข้อ ๑7 ภายใต้บังคับข้อ ๑5กรณีผู้ประกอบกิจการดําเนินกิจการเล้ียงสุกรยังไม่เป็นไป ตาม

หมวด ๒ และหมวด ๔ แห่งข้อบัญญัติน้ี ให้ผู้ประกอบกิจการปรับปรุงกิจการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ให้ แล้ว

เสร็จภายในเวลาไม่เกิน ๑๒๐ วันหรือภายในเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรแต่ไม่ควรเกินกว่า ๒๗๐ วัน

ท้ังนี้ให้คํานึงถึงความเดือดร้อนรําคาญท่ีประชาชนได้รับเป็นสําคัญ หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ประกอบ

กิจการไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องได้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาสั่งไม่อนุญาตให้ออก ใบอนุญาต

พร้อมแจ้งเหตุผลการไม่อนุญาตและสั่งให้ผู้ประกอบกิจการยุติการประกอบกิจการ

ข้อ ๑8 การท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาสั่งไม่อนุญาตการออกใบอนุญาตไม่เป็นเหตุให้

ผู้ประกอบการกิจการรายนั้นไม่มีสิทธิย่ืนคําขอใบอนุญาตใหม่ หากภายหลังผู้ประกอบกิจการได้ดําเนินการ ให้

เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้แล้ว

ประกาศ ณ วันท่ี................................... พ.ศ. ๒๕๖5

(ลงชื่อ)..................................................
นายพิสุทธิ์ศักดิ์ ชุมนา

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่



เห็นชอบ

(ลงชื่อ) ...............................................

( นายเฉลิมดิตถ์ หนูพรหม )

นายอําเภอหนองสองห้อง

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม

ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลดอนดู่

เรื่อง การควบคุมการเล้ียงสุกร

พ.ศ.2565

ประเภทกิจการ การเล้ียงสุกร อัตราค่าธรรมเนียม (บาท)

ไม่เกิน ๕๐ ตัว ๑๐๐.-
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