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บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบ ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ๒๕62 

*********************** 

หลักการ 

  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.2535 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง โดยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขอเสนอร่างข้อบัญญัติ 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ.2562 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
และ นายอ าเภอพิมาย เพื่อเห็นชอบและประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

 

      เหตุผล 

  ตามมาตรา 67(2),(3),(7) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลท่าหลวงและองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าหลวง พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
หน้าที่รักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน ที่สาธารณะ ก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับ
โรคติดต่อ และมีหน้าที่คุ้มครอง ดูแล และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงมีความจ าเป็นต้องออก
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อบังคับใช้ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ๒๕62 

……………………………………………………. 
 

โดยเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ว่าด้วยการเลี้ยงสุกรในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร ส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ประกอบกับมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าหลวง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงและนายอ าเภอพิมาย จึงตรา
ข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง เรื่อง การควบคุม การเลี้ยง
สุกร พ.ศ. ๒๕62” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ตั้งแต่เม่ือได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงแล้ว 15 วัน 

 ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอื่นใดท่ีได้ตราไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และให้มี
อ านาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“สัตวแพทย์” หมายความว่า สัตวแพทย์ผู้ซึ่งปฏิบัติงานในส่วนราชการของรัฐและหมายความรวมถึงผู้ซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่สัตวแพทย์ในราชการส่วนท้องถิ่น 

“การเลี้ยงสุกร” หมายความว่า การมีสุกรไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่ บ ารุงรักษาตลอดจนให้
อาหารเป็นประจ าสม่ าเสมอ เพ่ือให้สุกรเจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ 

“อาคาร” หมายความว่า บ้าน เรือน โรง ร้าน อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการเลี้ยงสุกรตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ 



“เหตุร าคาญ” หมายความว่า ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัย ในบริเวณ
ใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นเหตุร าคาญ 

(๑) แหล่งน้ าทางระบายน้ าที่ใส่มูลหรือเถ้าหรือสถานที่อ่ืนที่อยู่ในท าเลไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสม
หรือหมักหมมสิ่งของมีการเทสิ่งใด ๆ เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมหรือละอองสารเป็นพิษ 

(๒) อาคารอันเป็นที่อยู่อาศัยของคนหรือสัตว์หรือสถานที่ประกอบการใด ไม่มีการระบายน้ า การก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองอย่างเพียงพอ จนเป็นเหตุ ให้เกิดความเสื่อม
หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

(๓) การกระท าใด ๆ ที่ท าให้เกิดกลิ่น เสียง สิ่งมีพิษ หรือกรณีอ่ืนใดจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรือ อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบเหตุนั้น 

(๔) เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

หมวด ๒ 
การควบคุมการเลี้ยงสุกร 

ข้อ ๖ ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสุกรจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังต่อไปนี้ 

(๖.๑) สถานที่ตั้ง ต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาลหรือ
สถานที่ของราชการอ่ืน ๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และไม่ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อชุมชน โดย
ต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และแหล่งน้ าสาธารณะในระยะ ดังต่อไปนี้ 

(๖.๑.๑) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรน้อยกว่า ๕๐ ตัว ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร 

(๖.๑.๒) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกร ตั้งแต่ ๕๐ - ๕๐๐ ตัว ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๐ เมตร 

(๖.๑.๓) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกร เกินกว่า ๕๐๐ ตัว ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ 
เมตร 

(๖.๒) โรงเรือนเลี้ยงสุกรและส่วนประกอบ 

(๖.๒.๑) โรงเรือนเลี้ยงสุกรควรตั้งอยู่ในบริเวณที่ไม่มีน้ าท่วมขัง 

(๖.๒.๒) โรงเรือนเลี้ยงสุกรต้องเป็นอาคารเอกเทศ มั่นคงแข็งแรง มีลักษณะเหมาะแก่การเลี้ยงสุกรไม่มี
การพักอาศัย หรือประกอบกิจการอ่ืนใด 

(๖.๒.๓) พ้ืนโรงเรือนเลี้ยงสุกรท าด้วยวัสดุแข็งแรง พ้ืนผิวเรียบ ท าความสะอาดง่าย มีความลาดเอียงที่
เหมาะสมให้น้ าหรือสิ่งปฏิกูลไหลลงรางระบายน้ าได้สะดวก 

(๖.๒.๔) โรงเรือนเลี้ยงสุกรต้องมีที่ขังและท่ีปล่อยสุกรกว้างขวางเพียงพอ คอกสุกรต้องมีการก้ันเป็น
สัดส่วน เหมาะสมกับจ านวนสุกรไม่ให้สุกรอยู่อย่างแออัด 

(๖.๒.๕) หลังคาท าด้วยวัสดุแข็งแรง มีความสูงจากพ้ืนที่เหมาะสมและมีช่องทางให้แสงสว่างหรือแสงแดด
ส่องเข้าภายในอาคารได้อย่างทั่วถึง 



(๖.๒.๖) ต้องมีห้องเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ในการท างาน ในที่มิดชิดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และรักษาความสะอาดอยู่เสมอไม่เป็นที่เพาะพันธุ์ของสัตว์น าโรคต่าง ๆ 

ทั้งนี้ รายละเอียดโรงเรือนเลี้ยงสุกรและส่วนประกอบให้เป็นไปตามประกาศหรือข้อบังคับของเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 

(๖.๓) การจัดการของเสีย สารพิษและมลพิษของสถานประกอบการเลี้ยงสุกร 

(๖.๓.๑) ต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสียที่ได้มาตรฐาน โดยใช้การบ าบัดน้ าเสียที่เหมาะสม รางระบายน้ าไม่อุด
ตัน 

(๖.๓.๒) น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งให้ได้เกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และรายงานการท างาน ของระบบบ าบัดน้ าเสียตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกสถานประกอบกิจการ 

(๖.๓.๓) ต้องเก็บ กวาด มูลสัตว์หรือสิ่งปฏิกูลเป็นประจ าทุกวันและห้ามทิ้งมูลสุกรหรือมูลฝอยในที่
สาธารณะหรือแหล่งน้ าสาธารณะ 

(๖.๓.๔) ต้องท าความสะอาด กวาดล้างโรงเรือนเลี้ยงสุกร และบริเวณโดยรอบโรงเรือนให้สะอาดทุกวัน
ให้มีลักษณะที่ดีอยู่เสมอ รวมทั้งต้องจัดให้มีที่กักเก็บมูลสัตว์โดยเฉพาะเพ่ือป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

(๖.๓.๕) ต้องจัดให้มีที่เก็บกักมูลสัตว์หรือสิ่งปฏิกูลโดยเฉพาะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น เป็นเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
และต้องไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค 

(๖.๓.๖) ห้ามทิ้งมูลสัตว์หรือสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินสาธารณะหรือทางน้ าสาธารณะหรือในที่อ่ืนใด
นอกจากท่ีรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะที่ได้จัดไว้ 

(๖.๓.๗) การเลี้ยงสัตว์ต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษและเหตุร าคาญ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

(๖.๓.๘) กรณีการเลี้ยงสุกรตั้งแต่ ๕๐๐ ตัวขึ้นไป ผู้ประกอบการจะต้องมีวิศวกรสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่มี
คุณวุฒิที่เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการปศุสัตว์หรือสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

(๖.๓.๙) กรณีระบบบ าบัดน้ าเสีย เป็นระบบหมักก๊าชชีวภาพส าหรับสุกรมากกว่า ๕๐๐ ตัวต้องเป็นระบบ
ที่ได้มาตรฐานสากล และออกแบบระบบถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในการออกแบบต้องได้รับการรับรอง
หรือเห็นชอบจากผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(๖.๓.๙.๑) โครงสร้างฐานราก ผนัง รางน้ า และลานตาก ต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ทนแรงกดทับ หรือ
แรงดันจากน้ าเสีย และก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นจากระบบ และต้องได้รับ การรับรองแบบโดยวิศวกรโยธา คุณวุฒิ
ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือมีประสบการณ์ด้านการออกแบบระบบหมัก
ก๊าชชีวภาพอย่างน้อย ๒ ปี 

(๖.๓.๙.๒) ระบบควบคุมการไหลเวียนของน้ าเสีย ท่อดึงกาก ระบบควบคุมแรงดันก๊าซชีวภาพและตัว
กรอง ต้องออกแบบให้เหมาะสมกับปริมาณน้ าเสีย และต้องได้รับ การรับรองแบบโดยวิศวกรสิ่งแวดล้อมหรือ
วิศวกรเครื่องกล คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือมีประสบการณ์ด้าน
การออกแบบระบบหมักก๊าชชีวภาพอย่างน้อย ๒ ปี 



(๖.๓.๙.๓) กรณีมีการน าก๊าชชีวภาพไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า จะต้องแสดงแผนภูมิของระบบไฟฟ้า 
แสดงการจัดวางและเชื่อมต่อทั้งหมดโดยละเอียด กรณีผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือจ าหน่ายต้องได้รับการรับรองแบบ
โดยวิศวกรไฟฟ้า มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือมีประสบการณ์ด้าน
การออกแบบการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างน้อย ๒ ปี 

ทั้งนี้ กอ่นการด าเนินการ ให้ผู้ที่มีความประสงค์ติดตั้งระบบยื่นแบบแปลน และแผนผัง ต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเพ่ือเห็นชอบ และเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจสอบรับรองก่อนการใช้
งาน 

(๖.๔) การจัดการแหล่งแพร่เชื้อโรคหรือสัตว์พาหะน าโรค 

(๖.๔.๑) ต้องมกีารฉีดวัคซีนเพ่ือป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์ 

(๖.๔.๒) การก าจัดซากสัตว์โดยการฝังต้องมีเนื้อที่เพียงพอ โดยใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรคที่เหมาะสมท าการราด
หรือโรยบนซากสัตว์จนทั่ว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

(๖.๔.๓) การก าจัดซากสัตว์โดยการเผาต้องมีสถานที่เผาหรือเตาเผาอยู่ในบริเวณ ที่เหมาะสม ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 

ทั้งนี้ รายละเอียดการด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศหรือข้อบังคับของ เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

(๖.๕) การจัดการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

(๖.๕.๑) ถ้ามีการสุมไฟไล่แมลงให้สัตว์ ต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

(๖.๕.๒) ต้องป้องกันเสียงร้องของสัตว์ ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ร าคาญ ต่อผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง 

(๖.๕.๓) จ านวนสัตว์ต้องไม่มากเกินสมควรจนเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อน ร าคาญต่อผู้อยู่อาศัย 

 

หมวด ๓ 
การขออนุญาต 

ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสุกรจะต้องยื่นค าขออนุญาตเลี้ยงสุกรต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบท่ี
ก าหนดพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ อย่างละ ๑ ชุด 

(๗.๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาบัตรข้าราชการ/ส าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๗.๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

(๗.๓) หนังสือแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน/ส าเนาหนังสือสัญญาเช่าที่ดิน/หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน 

(๗.๔) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น เห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบค าขอ หลักฐานต่าง ๆ ของผู้ประกอบ
กิจการเลี้ยงสุกรให้แล้วเสร็จภายในก าหนด ๗ วัน ดังนี้ 

(๘.๑) กรณีผู้ประกอบกิจการเลี้ยงสุกรไม่เกิน ๒๐ ตัว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พิจารณา
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการเลี้ยงสุกรซึ่งประกอบด้วย 



- พนักงานส่วนต าบล จ านวน ๑ คน 

- ผู้ปกครองท้องที่หรือผู้แทน จ านวน ๑ คน 

- ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือผู้แทน จ านวน ๑ คน 

(๘.๒) กรณีผู้ประกอบกิจการเลี้ยงสุกร ๒๑ – ๕๐ ตัว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พิจารณา
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการเลี้ยงสุกรซึ่งประกอบด้วย 

- พนักงานส่วนต าบล จ านวน ๑ คน 

- ผู้ปกครองท้องที่หรือผู้แทน จ านวน ๑ คน 

- ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือผู้แทน จ านวน ๑ คน 

- สาธารณสุขอ าเภอหรือผู้แทน จ านวน ๑ คน 

- ปศุสัตว์อ าเภอหรือผู้แทน จ านวน ๑ คน 

(๘.๓) กรณีผู้ประกอบกิจการเลี้ยงสุกรเกิน ๕๐ ตัว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พิจารณาออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการเลี้ยงสุกรซึ่งประกอบด้วย 

- พนักงานส่วนต าบล จ านวน ๑ คน 

- ผู้ปกครองท้องที่หรือผู้แทน จ านวน ๑ คน 

- ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือผู้แทน จ านวน ๑ คน 

- สาธารณสุขอ าเภอหรือผู้แทน จ านวน ๑ คน 

- ปศุสัตว์อ าเภอหรือผู้แทน จ านวน ๑ คน 

- นักวิชาการสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทน จ านวน ๑ คน 

- พลังงานจังหวัดหรือผู้แทน จ านวน ๑ คน 

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ ๘ ท าการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และสถาน
ประกอบกิจการเลี้ยงสุกรให้เป็นไปตามข้อบัญญัติฉบับนี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันท าการ แล้วท าความเห็น
เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าเห็นสมควรออกใบอนุญาตหรือไม่ 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาค าขอพยานเอกสารและความเห็นของคณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามข้อ ๘ ให้แล้วเสร็จและสั่งอนุญาตหรือไม่ออกใบอนุญาตภายในเวลาไม่เกิน ๗ วันท าการ ยกเว้นมีเหตุกรณี
จ าเป็นที่ไม่อาจพิจารณาให้เสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ขยายเวลา การพิจารณาสั่งการออกไปได้ไม่เกิน 
๑๕ วันท าการ 

กรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาไม่อนุญาตออกใบอนุญาตแก่ผู้ยื่นค าขอ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นชี้แจง
หรือระบุเหตุผลการไม่อนุญาตและให้ค าแนะน าในการปฏิบัติหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้แก่ผู้ยื่นค าขอ
ทราบ 



ข้อ ๑๐ กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหากจะเพ่ิมปริมาณการเลี้ยงสุกรจากเดิมที่ได้รับอนุญาต ขอให้ยื่นค าขอ
พร้อมเอกสารหลักฐานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาก่อนขยายการเลี้ยงและ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งต้ัง
คณะกรรมการโดยให้ปฏิบัติตามข้อ ๘ และข้อ ๙ โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๑ กรณีผู้ได้รับอนุญาตให้เลี้ยงสุกรมีความประสงค์จะเลิกกิจการเลี้ยงสุกรให้ยื่นค าขอยกเลิกการ
เลี้ยงสุกรต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน ๑๕ วันท าการ 

 

หมวด ๔ 
การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบกิจการเลี้ยงสุกรเกินกว่า ๕๐ ตัว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

(๑๒.๑) จัดให้มีบริเวณเลี้ยงสุกรเป็นสัดส่วน และอยู่ห่างเขตที่ดินสาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของ และต้อง
มีที่ว่างอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งใดปกคลุมโดยรอบบริเวณเลี้ยงสุกรนั้นไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร ทุกด้าน เว้นแต่
ด้านที่มีแนวเขตที่ดินติดต่อกับที่ดินของผู้ประกอบกิจการประเภทเดียวกัน ตามข้อบัญญัตินี้ 

(๑๒.๒) จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ และมีการระบายอากาศดี 

(๑๒.๓) ถนนภายในสถานประกอบกิจการต้องใช้วัสดุคงทน มีความกว้างเหมาะสม สะดวกในการขนส่ง 
ล าเลียงอุปกรณ์ อาหารสุกร รวมทั้งผลผลิตเข้าและออกภายในสถานประกอบกิจการ 

(๑๒.๔) สถานที่เก็บอาหารและโรงผสมอาหาร ควรจัดเป็นสัดส่วนและถูกหลักสุขาภิบาล 

(๑๒.๕) อาหารที่ใช้เลี้ยงสุกรต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ 

(๑๒.๖) ควรมีสถานที่เก็บอาหารแยกเป็นสัดส่วน จัดให้เป็นระเบียบ และมีการดูแลรักษาความสะอาด
อย่างสม่ าเสมอ 

(๑๒.๗) ต้องมีท่ีเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ในการท างานเป็นสัดส่วนเหมาะสมและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

(๑๒.๘) เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ รวมถึงสวิตซ์ และสายไฟต่าง ๆ ต้องได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพดี 

(๑๒.๙) ต้องจัดให้มีน้ าดื่มที่ได้มาตรฐานน้ าดื่มไว้บริการส าหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอตั้งอยู่ในบริเวณ
ที่แยกออกจากโรงเรือนเลี้ยงสุกร และลักษณะการจัดบริการน้ าดื่มต้องไม่ก่อให้เกิด ความสกปรกหรือการ
ปนเปื้อน เช่น ใช้ระบบน้ ากด ใช้แก้วส่วนตัว ใช้แก้วกระดาษท่ีใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งใช้แก้วส่วนกลางที่ใช้ดื่มเพียง
ครั้งเดียวแล้วน าไปล้างท าความสะอาดก่อนน ามาใช้ใหม่ หรือวิธีอ่ืน 

(๑๒.๑๐) ต้องจัดให้มีน้ าใช้ที่สะอาดได้มาตรฐาน และมีปริมาณเพียงพอกับปริมาณน้ าใช้ในแต่ละวัน 

(๑๒.๑๑) กรณีท่ีสถานประกอบกิจการผลิตน้ าใช้เอง ควรตรวจสอบดูแลคุณภาพน้ าดิบให้สะอาด
ตรวจสอบระบบท่อน้ าและท าความสะอาดภาชนะเก็บกักน้ าอยู่เสมอ และปรับปรุงคุณภาพน้ า ให้มีคุณภาพดี
อยู่เสมอ 



(๑๒.๑๒) ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือ โรคที่สังคมรังเกียจ โรคที่
เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ หูน้ าหนวก และบาดแผลติดเชื้อ หรือไม่เป็นพาหะน าโรคติดต่อ 
ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด อีสุกอีใส คางทูม ไวรัสตับอักเสบเอ และโรคติดต่ออันตรายตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

(๑๒.๑๓) ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี 

(๑๒.๑๔) ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการอบรมในเรื่องเก่ียวกับสุขภาพอนามัย 

(๑๒.๑๕) ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑๒.๑๕.๑) ล้างท าความสะอาดมือทุกครั้งก่อนเข้าหรือออกจากฟาร์ม และภายหลังออกจากห้องส้วม
และจับต้องสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ 

(๑๒.๑๕.๒) ควรสวมใส่ชุดปฏบิัติงานที่สะอาดเหมาะสมในแต่ละกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

(๑๒.๑๕.๓) ในกรณีที่มีบาดแผลต้องปิดแผลด้วยที่ปิดแผล ถ้ามีบาดแผลที่มือต้องสวมใส่ถุงมือหรือปลอก
นิ้วขณะปฏิบัติงาน 

(๑๒.๑๖) ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล เหมาะสมและเพียงพอ 

(๑๒.๑๗) ต้องมีการรวบรวมมูลฝอยและน าไปก าจัดด้วยวิธีการฝัง เผาอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
และปฏิบัติตามประกาศหรือข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงว่าด้วยการนั้น 

(๑๒.๑๘) ต้องมีห้องน้ าและห้องส้วมตามลักษณะและจ านวนที่ก าหนดในกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และบ าบัดหรือการก าจัดสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

(๑๒.๑๙) ภายในห้องน้ าและห้องส้วมควรมีวัสดุอุปกรณ์ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

(๑๒.๒๐) ต้องดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ าและห้องส้วมเป็นประจ าทุกวันที่ปฏิบัติงาน 

(๑๒.๒๑) ต้องมีการป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากสุกรด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกต้อง 

(๑๒.๒๒) การก าจัดซากสุกรให้ใช้วิธีเผา หรือฝัง เพ่ือป้องกันการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลง
น าโรค ดังนี้ 

(๑๒.๒๒.๑) การก าจัดซากสุกรโดยการฝัง ต้องมีเนื้อที่เพียงพอ และ อยู่ในบริเวณน้ าท่วมไม่ถึงโดยฝังซาก
ลึกจากผิวดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรค ที่เหมาะสมท าการราดหรือโรย 

(๑๒.๒๒.๒) การก าจัดซากสุกรโดยการเผา ต้องมีสถานที่เผา หรือเตาเผา อยู่ในบริเวณท่ีเหมาะสมในการ
ใช้เผาซากจนหมด การเผาต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือเหตุร าคาญ 

(๑๒.๒๒.๓) สถานที่ก าจัดซากสุกรต้องห่างจากบริเวณอาคาร หรือโรงเรือนเลี้ยงสุกร อาคารส านักงาน
อาคารที่พักอาศัย 

(๑๒.๒๓) ต้องมีการควบคุมป้องกันสัตว์ และแมลงน าโรคในฟาร์มไม่ให้มีจ านวนมากจนก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนของเชื้อโรคในสถานที่เลี้ยงสุกร ทั้งในตัวสุกร อาหาร น้ าใช้ คนเลี้ยงและสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 

(๑๒.๒๔) กรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดต่อที่เกี่ยวกับสัตว์ในเขตพ้ืนที่ต้องจัดให้มีวิธีการควบคุมป้องกันมิ
ให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคในสถานที่เลี้ยงสุกร ทั้งในตัวสุกร อาหาร น้ าใช้ คนเลี้ยงและสิ่งแวดล้อมอ่ืน ๆ 



(๑๒.๒๕) ควรจัดให้มีห้องเก็บสารเคมี น้ ายาฆ่าเชื้อหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่าย
โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(๑๒.๒๖) ควรจัดให้มีห้องพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลที่ครบรายการไว้ใน สถานประกอบกิจการและ
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

(๑๒.๒๗) ระดบัเสียงในสถานประกอบการเลี้ยงสุกร ในเวลากลางวันต้องมีระดับเสียงเฉลี่ย ๘ ชั่วโมงไม่
เกิน ๙๐ เดซิเบล (เอ) ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

(๑๒.๒๘) ระดับความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และก๊าซแอมโมเนีย บริเวณคอกเลี้ยงสุกรต้องไม่
เกินค่ามาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงาน 

(๑๒.๒๙) วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการให้ใช้วิธีการตรวจวัดของหน่วย
ราชการไทย ในกรณีท่ีไม่มีวิธีการตรวจวัดที่เป็นมาตรฐานก าหนดไว้ ให้ใช้วิธีการตรวจวัด ที่ท้องถิ่นยอมรับ 

(๑๒.๓๐) ให้ควบคุมป้องกันกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานประกอบกิจการมิให้มีกลิ่น น้ าเสีย เขม่า ควัน เสียง 
ฝุ่น และความร้อน เป็นต้น ที่จะท าให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 

หมวด ๕ 
อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ข้อ ๑๓ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุขมี
อ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑๓.๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือหรือจัดส่ง
เอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๑๓.๒) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือ ในเวลาท าการ เพ่ือ
ตรวจสอบ หรือควบคุมเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือ หรือ
หลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น 

ข้อ ๑๔ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่
ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอ านาจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าหลวงในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

 

 

 

 

 



หมวด ๖ 
บทก าหนดโทษ 

ข้อ ๑๕ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ข้อใดข้อหนึ่ง มีความผิดตามมาตรา ๗๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๑๖ ผู้ประกอบการที่ได้ประกอบกิจการเลี้ยงสุกรมาก่อนข้อบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับให้ได้รับการยกเว้น
การปฏิบัติตามข้อ (๖.๑) 

ข้อ ๑๗ ให้ผู้ประกอบกิจการเลี้ยงสุกรก่อนที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ยื่นค าขอใบอนุญาตพร้อมหลักฐาน
เอกสารตามข้อ ๗ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในเวลา ๑๕ วันท าการนับตั้งแต่ข้อบัญญัตินี้ มีผลบังคับใช้ และ
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการให้เป็นไปตามข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๘ ภายใต้บังคับข้อ ๑๖ กรณีผู้ประกอบกิจการด าเนินกิจการเลี้ยงสุกรยังไม่เป็นไป ตามหมวด ๒ 
และหมวด ๔ แห่งข้อบัญญัตินี้ ให้ผู้ประกอบกิจการปรับปรุงกิจการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาไม่เกิน ๑๒๐ วันหรือภายในเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรแต่ไม่ควร เกินกว่า ๒๗๐ วัน 
ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความเดือดร้อนร าคาญที่ประชาชนได้รับเป็นส าคัญ หากพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วผู้ประกอบ
กิจการไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา สั่งไม่อนุญาตให้ออกใบอนุญาต
พร้อมแจ้งเหตุผลการไม่อนุญาตและสั่งให้ผู้ประกอบกิจการยุติ การประกอบกิจการ 

ข้อ ๑๙ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาสั่งไม่อนุญาตการออกใบอนุญาตไม่เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการ
กิจการรายนั้นไม่มีสิทธิยื่นค าขอใบอนุญาตใหม่ หากภายหลังผู้ประกอบกิจการได้ด าเนินการ ให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้แล้ว 

 

ประกาศ ณ วันที่  

 

                                                                                            (นายจ่ง  สตัยารัฐ) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

 

 

            เห็นชอบ 

 

 

(นายเลิศพันธุ์  สินบรรเลงเสนาะ) 
         นายอ าเภอพิมาย 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
 
  การเลี้ยงสุกร     อัตรา(บาท)  หมายเหตุ 
  ก. ไม่เกิน 50 ตัว   100.- 
  ข. ตั้งแต่ 51 – 200 ตัว   600.- 
  ค. ตั้งแต่ 201 – 500 ตัว   2,000.- 
  ง. ตั้งแต่ 500 ตัวขึ้นไป    5,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 


