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 หลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ... 
*********************** 

หลักการ 

          ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ... 
 

 

เหตุผล 

          การด าเนินกิจการเลี้ยงสุกรอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านต่างๆ เนื่องจากเป็นแหล่งแพร่   เชื้อ
โรคหรือสัตว์และแมลงน าโรค เช่น หนู  แมลงวัน  แมลงสาบ  หรือปัญหาเหตุร าคาญจากกลิ่นเหม็น  น้ าเสีย  
และเสียงรบกวน  นอกจากนี้ยังอาจมีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานในสถานที่เลี้ยงสุกรอีกด้วย  จึงเห็นได้ว่าการ
ประกอบกิจการประเภทนี้สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของคนที่ท างานและมีผลกระทบต่อชุมชน   
ดังนั้น  เพ่ือให้การประกอบกิจการเลี้ยงสุกรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ
ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการและชุมชน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕  จึง
จ าเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้เพื่อบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระต่อไป 
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(ร่าง) 
ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ... 
*********************** 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ  ว่าด้วยการควบคุมการ
เลี้ยงสุกร  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ประกอบมาตรา 32  แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลช าแระ  และนายอ าเภอโพธาราม  จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้    

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงสุกร พ.ศ. ...” 

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ  ตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป  

ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัติ
นี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตนิี้แทน  

ข้อ 4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  และให้
มีอ านาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

 

ข้อ 5 ในข้อบัญญัตินี้  

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

           “การเลี้ยงสุกร” หมายความว่า  การมีสุกรไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่  บ ารุงรักษา  
ตลอดจนให้อาหารเป็นประจ าสม่ าเสมอ  เพื่อให้สุกรเจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ 

           “สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เกี่ยวกับกิจการ
เลี้ยงสุกร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 “สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืนที่
ใช้ในการควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง 
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“ผู้ด าเนินกิจการ” หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งรับผิดชอบ 

ด าเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

“อาคาร” หมายความว่า บ้าน เรือน โรง ร้าน อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการเลี้ยง
สุกรตามข้อบัญญัตินี้ 

“เหตุร าคาญ” หมายความว่า ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยใน
บริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุร าคาญ 

(๑) แหล่งน้ าทางระบายน้ าที่ใส่มูลหรือเถ้าหรือสถานที่อ่ืนที่อยู่ในท าเลไม่เหมาะสม สกปรกมี
การสะสมหรือหมักหมมสิ่งของ  มีการเทสิ่งใดๆ เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมหรือละอองสารเป็นพิษ 

(๒) อาคารอันเป็นที่อยู่อาศัยของคนหรือสัตว์หรือสถานที่ประกอบการใด ไม่มีการระบายน้ า
การก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองอย่างเพียงพอ  จนเป็นเหตุให้
เกิดความเสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

(๓) การกระท าใด ๆ ให้เกิดกลิ่น เสียง สิ่งมีพิษ หรือกรณีอ่ืนใด จนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบเหตุนั้น 

(๔) เหตุอื่นใดท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ 6 ให้กิจการการเลี้ยงสุกร เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลช าแระ 

ข้อ 7 ผู้ด าเนินกิจการการเลี้ยงสุกร ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่ก าหนดตามข้อบัญญัตินี้  รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
หมวด ๒ 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ัวไปส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของ
สถานที่ท่ีใช้ด าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ 

 
ลักษณะท่ี 1 

หลักเกณฑ์และสถานที่ตั้ง 
 

ข้อ 8 สถานที่ตั้งต้องอยู่ห่างจากชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  สถานศึกษา  
โรงพยาบาล  หรือสถานที่ของราชการอ่ืนๆ  ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  และไม่ก่อเหตุเดือดร้อน
ร าคาญต่อชุมชน  โดยควรมีระยะห่างจากสถานที่ที่กล่าวข้างต้นและแหล่งน้ าสาธารณะในระยะดังต่อไปนี้ 

(1) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรน้อยกว่า ๕๐ ตัว ควรมีระยะห่างในระยะที่ไม่
ก่อให้เกิดความร าคาญต่อชุมชนใกล้เคียง 

(2) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรตั้งแต่ ๕๐ - ๕๐๐ ตัว ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 
200 เมตร 
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(3) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรเกินกว่า 500 ตัว ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 
1,000 เมตร 

 ข้อ 9 สถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรควรตั้งอยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์  ตลาดนัดค้าสัตว์  ตั้งแต่   
๕  กิโลเมตรขึ้นไป 

 ข้อ 10 จัดให้มีบริเวณเลี้ยงสุกรเป็นสัดส่วน  และอยู่ห่างเขตที่ดินสาธารณะหรือที่ดินต่าง
เจ้าของ และต้องมีที่ว่างอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งใดปกคลุมโดยรอบบริเวณเลี้ยงสุกรนั้นไม่น้อยกว่า ๒๐ 
เมตรทุกด้าน  เว้นแต่ด้านที่มีแนวเขตท่ีดินติดต่อกับที่ดินของผู้ประกอบกิจการประเภทเดียวกันตามข้อบัญญัตินี้ 

 ข้อ 11 สถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรควรตั้งอยู่ในบริเวณท่ีไม่มีน้ าท่วมขัง 
 

ลักษณะท่ี ๒ 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะโรงเรือนเลี้ยงสุกรและส่วนประกอบ 

                          
ข้อ 1๒ โรงเรือนเลี้ยงสุกรต้องเป็นอาคารเอกเทศ  มั่นคง  แข็งแรง  มีลักษณะเหมาะแก่การ

เลี้ยงสุกร  ไม่มีการพักอาศัยหรือประกอบกิจการอ่ืนใด 

ข้อ 1๓ พ้ืนโรงเรือนเลี้ยงสุกรท าด้วยวัสดุแข็งแรง  พ้ืนผิวเรียบ  ท าความสะอาดง่าย  มีความ
ลาดเอียงที่เหมาะสม  ให้น้ าหรือสิ่งปฏิกูลไหลลงทางระบายน้ าได้สะดวก 

ข้อ 1๔ หลังคาท าด้วยวัสดุแข็งแรง  มีความสูงจากพ้ืนที่เหมาะสม  และมีช่องทางให้แสงสว่าง
หรือแสงแดดส่องเข้าภายในอาคารได้อย่างทั่วถึง 

ข้อ 15 โรงเรือนเลี้ยงสุกรต้องมีที่ขังและที่ปล่อยสุกรกว้างขวางเพียงพอ  คอกสุกรต้องมีการ
กั้นเป็นสัดส่วน  เหมาะสมกับจ านวนสุกรไม่ให้สุกรอยู่อย่างแออัด 

ข้อ 16 จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ และมีการระบายอากาศด ี

ข้อ 17 ถนนภายในสถานประกอบกิจการต้องใช้วัสดุคงทน  มีความกว้างเหมาะสม  สะดวก
ในการขนส่งล าเลียงอุปกรณ์  อาหารสัตว์  รวมทั้งผลผลิตเข้าและออกภายในสถานประกอบกิจการ 

ข้อ 18 สถานที่เก็บอาหารและโรงผสมอาหารควรจัดเป็นสัดส่วนและถูกหลักสุขาภิบาล 
 

ลักษณะที ่3 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ น้ าดื่ม น้ าใช้ 

 
ข้อ 19 อาหารที่ใช้เลี้ยงสุกร  ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

คุณภาพอาหารสัตว์ 

ข้อ 20 ควรมีสถานที่เก็บอาหารแยกเป็นสัดส่วน  จัดให้เป็นระเบียบและมีการดูแลรักษา
ความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

ข้อ 21 ต้องมีที่เก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ในการท างานเป็นสัดส่วนเหมาะสมและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
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ข้อ 22 เครื่องมือ  เครื่องใช้  และอุปกรณ์  รวมถึงสวิตช์และสายไฟต่างๆ ต้องได้รับการ
บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี 

ข้อ 23 ต้องจัดให้มีน้ าดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ าดื่มไว้บริการส าหรับผู้ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ ตั้งอยู่ในบริเวณที่แยกออกจากโรงเรือนเลี้ยงสุกร  และลักษณะการจัดบริการน้ าดื่มต้องไม่ก่อให้เกิด
ความสกปรก  หรือการปนเปื้อนเช่น  ใช้ระบบน้ ากด  ใช้แก้วส่วนตัว  ใช้แก้วกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง     
ใช้แก้วส่วนกลางที่ใช้ดื่มเพียงครั้งเดียวแล้วน าไปล้างท าความสะอาดก่อนน ามาใช้ใหม่  หรือวิธีอ่ืน 

ข้อ 24 ต้องจัดให้มีน้ าใช้ที่สะอาดได้มาตรฐาน  และมีปริมาณเพียงพอกับปริมาณน้ าใช้ในแต่
ละวัน 

ข้อ 25 กรณีที่สถานประกอบกิจการผลิตน้ าใช้เอง  ควรตรวจสอบดูแลคุณภาพน้ าดิบให้
สะอาดตรวจสอบระบบท่อน้ าและท าความสะอาดภาชนะเก็บกักน้ าอยู่เสมอ  และปรับปรุงคุณภาพน้ าให้มี
คุณภาพดีอยู่เสมอ 
 

ลักษณะที ่4 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน 

 
ข้อ 26 ผู้ปฏิบัติงานต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ  หรือโรคที่สังคมรังเกียจ  โรคที่

เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหาร  ทางเดินหายใจ  หูน้ าหนวก  และบาดแผลติดเชื้อ หรือไม่เป็นพาหะน าโรคติดต่อ  
ได้แก่  วัณโรค  อหิวาตกโรค  ไข้รากสาดน้อย  บิด  อีสุกอีใส หัด  คางทูม  เรื้อน  ไวรัสตับอักเสบเอ  โรคพยาธิ  
และโรคผิวหนังที่น่าเกียจ เป็นต้น  หากผู้ปฏิบัติงานป่วยด้วยโรคติดต่อดังกล่าว  ต้องหยุดพักรักษาให้หาย 

ข้อ 27 ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี 

ข้อ 28 ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการอบรมในเรื่องเก่ียวกับสุขภาพอนามัย 

ข้อ 29 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติดังนี้ 

(๑) ล้างท าความสะอาดมือทุกครั้งก่อนเข้าหรือออกจากสถานประกอบกิจการ  และภายหลัง
ออกจากห้องส้วมและจับต้องสิ่งปนเปื้อนต่างๆ 

(๒) ควรสวมใส่ชุดปฏิบัติงานที่สะอาด เหมาะสมในแต่ละกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

(๓) ในกรณีที่มีบาดแผลต้องปิดแผลด้วยที่ปิดแผล ถ้ามีบาดแผลที่มือต้องสวมใส่ถุงมือหรือ 
ปลอกนิ้วขณะปฏิบัติงาน 
 

ลักษณะ 5 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการน้ าเสีย มูลฝอย ส่ิงปฏิกูล 

 
ข้อ 30 ต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสียที่ได้มาตรฐาน  โดยใช้การบ าบัดน้ าเสียที่เหมาะสม        

ทางระบายน้ าไม่อุดตัน 

ข้อ 31 น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งให้ได้เกณฑ์มาตรฐาน 
น้ าทิ้ง ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกสถาน
ประกอบกิจการ 



๖ 
 

ข้อ 32 ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยในสถานประกอบการที่ถูกหลักสุขาภิบาล  
เหมาะสมและเพียงพอ 

ข้อ 33 ต้องมีการรวบรวมมูลฝอยในสถานประกอบการและน าไปก าจัดด้วยวิธีการฝัง  เผา
อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล   

ข้อ 34 ต้องท าความสะอาด  กวาด  ล้างพ้ืนโรงเรือนเลี้ยงสุกรและบริเวณโดยรอบโรงเรือน
เลี้ยงสุกรให้สะอาดทุกวัน  ต้องจัดให้มีที่กักเก็บมูลสุกรโดยเฉพาะ  เพ่ือป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ  อัน
เนื่องมาจากกลิ่นและไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคหรือแมลงน าโรค 

ข้อ 35 ห้ามท้ิงมูลสุกรหรือมูลฝอยในที่ดินของตนเอง  ที่สาธารณะหรือแหล่งน้ าสาธารณะ 

ข้อ 36 ต้องมีห้องน้ าและห้องส้วมตามลักษณะและจ านวนที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  และบ าบัด  หรือการก าจัดสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และ
ภายในห้องน้ าห้องส้วมต้องมีอุปกรณ์ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

ข้อ 37 ต้องดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ าและห้องส้วมเป็นประจ าทุกวันที่ปฏิบัติงาน 
 

ลักษณะ 6 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการแหล่งแพร่เชื้อโรคหรือสัตว์และแมลงน าโรค 

 
ข้อ 38 ต้องมีการป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากสุกรด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกต้อง 

ข้อ ๓9 การก าจัดซากสุกร ให้ใช้วิธีเผา  หรือฝังเพื่อป้องกันการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค
หรือแมลงน าโรค ดังนี้ 

(1) การก าจัดซากสุกรโดยการฝังต้องมีเนื้อที่เพียงพอ  และอยู่ในบริเวณน้ าท่วมไม่ถึง  โดย
ฝังซากสุกรลึกจากผิวดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรคที่เหมาะสมท าการราด หรือโรยบนส่วน
ต่างๆ ของซากสุกรจนทั่ว  และกลบหลุมดิน 

(2) การก าจัดซากสุกรโดยการเผาต้องมีสถานที่เผา หรือเตาเผาอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม  ใน
การใช้เผาซากสุกรจนหมด  การเผาต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือเหตุร าคาญ 

(3) สถานที่ก าจัดซากสุกรต้องห่างจากบริเวณอาคาร  หรือโรงเรือนเลี้ยงสุกร  อาคาร
ส านักงาน  อาคารพักอาศัย 

ข้อ 40 ต้องมีการควบคุมป้องกันสัตว์และแมลงน าโรคในสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกร  
ไม่ให้มีจ านวนมากจนก่อให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคติดต่อ  หรือก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อผู้อยู่ในที่
ใกล้เคียง 

ข้อ 41 กรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อที่เกี่ยวกับสุกรในเขตพ้ืนที่   ต้องจัดให้มีวิธีการ
ควบคุมป้องกันมิให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคในสถานที่เลี้ยงสุกร  ทั้งในตัวสุกร  อาหาร  น้ าใช้  คนเลี้ยง  
และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

 
ลักษณะ 7 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย และการป้องกันเหตุร าคาญ 



๗ 
 

 
ข้อ 42 จัดให้มีห้องเก็บสารเคมี  น้ ายาฆ่าเชื้อ  หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือ

อัคคีภัยได้ง่ายโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ 43 จัดให้มีห้องพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลที่ครบรายการไว้ในสถานประกอบกิจการ
และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

ข้อ 44 ระดับเสียงในสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรในเวลากลางวันต้องมีระดับเสียงเฉลี่ย    
8 ชั่วโมง ไม่เกิน 90 เดซิเบล(เอ) ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

ข้อ 45 ระดับความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และก๊าซแอมโมเนีย  บริเวณคอกเลี้ยง
สุกรต้องไม่เกินค่ามาตรฐานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนด 

ข้อ 46 วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการ ให้ใช้วิธีการตรวจวัดของ
หน่วยงานราชการไทย  ในกรณีที่ไม่มีวิธีการตรวจวัดที่เป็นมาตรฐานก าหนด ให้ใช้วิธีการตรวจวัดที่ท้องถิ่น
ยอมรับ 

ข้อ 47 ต้องด าเนินการควบคุมป้องกันกิจกรรมต่างๆ ของสถานประกอบกิจการไม่ให้มีกลิ่น 
น้ าเสีย  เขม่า  ควัน เสียง  ฝุ่น  และความร้อน  เป็นต้น  ที่จะท าให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญหรือเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของคนงาน และผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง หรืออยู่ในเส้นทางการสัญจรของสถานประกอบกิจการ 

 
หมวด 3  
ใบอนุญาต 

 
ข้อ ๔8 เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ห้ามผู้ใดด าเนินกิจการ

ที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติ เพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ใบอนุญาตให้ใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่งเดียว 

ข้อ ๔9 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็น
การค้าจะต้องยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

(๓) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และใบอนุญาตตามกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ส าเนาหนังสือจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล กรณีเป็นนิติบุคคล 



๘ 
 

(๕) หนังสือมอบอ านาจ กรณีที่มีการมอบอ านาจ พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชน 
ข้าราชการ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 

(๖) เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดและเผยแพร่ให้ 

ประชาชนทราบ 

ข้อ 50 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที  กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน  ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน  หากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนั้น   ให้จัดท าบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต  พร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้อง  หรือครบถ้วนตามที่
ก าหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน  
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลา  และเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตาม
วรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี   

ข้อ 51 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 

ข้อ 52 บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลช าแระเท่านั้น    

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  เมื่อได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหมวด 3 ข้อ ๔8 และข้อ 
๔9 

ข้อ 53 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย   
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ 5๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือ
ช ารุด ตามแบบท่ีก าหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ 
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 



๙ 
 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตน าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ 55 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  กฎกระทรวง  หรือข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้            
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ 56 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้ รับ

ใบอนุญาต 

(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 

(๒) ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
กฎกระทรวง  หรือข้อบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้   และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตราย
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชน 

ข้อ ๕7 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดย
ทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับ
ใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง  หรือวันปิดค าสั่ง 
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๕8 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได ้ จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 
หมวด ๔  

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
 

ข้อ ๕9 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  ส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุส าหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม



๑๐ 
 

ภายในเวลาที่ก าหนด  ให้ช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ  เว้นแต่ผู้
ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกิน
กว่าสองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจ านวน 

ข้อ 60 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลช าแระ 
 

หมวด 5 
อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

 
ข้อ 61 เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงาน

สาธารณสุขมีอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งข้อเท็จจริง  หรือท าค าชี้แจงเป็นหนังสือ
หรือจัดส่งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ  หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๒) เข้าไปในสถานที่ใดๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก  หรือในเวลาท าการ
เพ่ือตรวจสอบ  หรือควบคุมเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือเรียกหนังสือ  
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น 

(๓) แนะน าให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไขใน
ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งหรือตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

(๔) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนเพ่ือ 
ประโยชน์ในการด าเนินคดีหรือเพ่ือน าไปท าลายในกรณีจ าเป็น  

(๕) เก็บหรือน าสินค่าหรือสิ่งของใดๆ ที่สงสัยว่าจะไม่ถูกสุขลักษณะหรือจะ ก่อให้เกิดเหตุ
ร าคาญจากอาคารหรือสถานที่ใดๆ เป็นปริมาณตามสมควรเพ่ือเป็นตัวอย่างในการตรวจสอบตามความจ า
เป็นได้โดยไม่ต้องใช้ราคา 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่
ตาม วรรคหนึ่ง ในเขตอ านาจขององค์การบริหารส่วนต าบลช าแระในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

 
 หมวด 6 

บทก าหนดโทษ 
 

ข้อ 62 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในหมวด 2 มีความผิดตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕   

ข้อ 63 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ 48 มีความผิดตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕   



๑๑ 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ 64 ผู้ประกอบการหรือผู้รับอนุญาตที่ได้ประกอบกิจการเลี้ยงสุกรมาก่อนข้อบัญญัตินี้ใช้
บังคับ  ให้ได้รับการยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ข้อ 8(1),(2),(3) ข้อ 9 และ ข้อ 10 

ข้อ 65 นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ห้ามมิให้ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรที่ได้ด าเนินการอยู่
ก่อนข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ท าการก่อสร้างหรือต่อเติมอาคาร  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 66 ผู้ใดที่รับอนุญาตประกอบกิจการก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  และให้ด าเนินกิจการต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตจะสิ้นอายุ  เมื่อต่ออายุ
ใบอนุญาตให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  

ประกาศ ณ วันที่......................................................................      

 

                                                          (ลงชื่อ) สิบเอกหญิง 

                                                                                   (จ ารัส  ทองสุริเดช) 
                                   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ 
                                              ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช าแระ 

      
           เห็นชอบ 
 

(ลงชื่อ) 
(.........................................) 
    นายอ าเภอโพธาราม 
 
 
 
 
 




