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หลักการ 

 ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนรังว่าด้วย การควบคุมกิจการเลี้ ยงสุกร ใช้บังคับในเขต
ต าบลโนนรัง อ าเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

เหตุผล 

 เนื่องจากปรากฏว่าการประกอบกิจการเลี้ยงสุกรอาจก่อให้ เกิ ดผลกระทบด้านต่างๆ เช่น  
เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค หรือสัตว์และแมลงน าโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ หรือก่อปัญหาเหตุร าคาญจาก
กลิ่นเหม็น น้ าเสีย และเสียง นอกจากนี้ยังอาจมีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานในสถานที่เลี้ยงสุกรอีกด้วย ดังนั้น 
จะเห็นได้ว่าการประกอบกิจการประเภทนี้สามารถก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของคนที่ท างานและ  
มีผลกระทบต่อชุมชน ดังนั้น เพ่ือให้การประกอบกิจการเลี้ยงสุกรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ป้องกันผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการและชุมชน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๓๕  จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้เพื่อบังคับใช้ในเขตต าบลโนนรังต่อไป 

 
 

 
 
 

  



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนรัง 

เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ๒๕๖๑ 

------------------------------------ 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนรังว่าด้วย การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนรัง เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการผลักดันให้มีการควบคุม
กิจการเลี้ยงสุกรอย่างครบวงจร 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. ๒๕52 ประกอบกับมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนรัง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนรัง และนายอ าเภอ
ชุมพวง จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนรัง เรื่อง การควบคุมกิจการ 
เลี้ยงสุกร พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนรัง นับแต่ วันถัดจากวันที่ 
ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนรัง แล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓  บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดที่ได้ตราไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้ง  
กับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนรัง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
และให้มีอ านาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศ เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๕  ในข้อบัญญัตินี้ 

“องค์การบริหารส่วนต าบล” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนต าบลโนนรัง 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนรัง 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เกี่ยวกับ กิจการเลี้ยงสุกร 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

 “การเลี้ยงสุกร” หมายความว่า การมีสุกรไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่ บ ารุงรักษาตลอดจนให้
อาหารเป็นประจ าสม่ าเสมอ เพ่ือให้สุกรเจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ 

 “ผู้ด าเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ซึ่งรับผิดชอบด าเนินการ
สถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรนั้น  



“การค้า” หมายความว่า การประกอบธุรกิจ การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม  การเกษตร การผลิต หรือ
การให้บริการใด ๆ เพื่อหาประโยชน์อันมีมูลค่า  

“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ ของสถานประกอบ
กิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  

“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ  ของสถาน
ประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ า” หมายความว่า สภาวะของน้ าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ สถานประกอบ
กิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“อาคาร” หมายความว่า บ้าน เรือน โรง ร้าน อาคารที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการเลี้ยงสุกรตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนี้ 

“เหตุร าคาญ” หมายความว่า ในกรณีที่มีเหตุอันอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัย ในบริเวณ
ใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเหตุร าคาญ 

(๑) แหล่งน้ าทางระบายน้ าที่ใส่มูล หรือเถ้า หรือสถานที่อ่ืนที่อยู่ในท าเลไม่เหมาะสม สกปรก มีการสะสม
หรือหมักหมมสิ่งของ มีการเทสิ่งใด ๆ เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อม หรือละอองสารเป็นพิษ 

(๒) อาคารอันเป็นที่อยู่อาศัยของคน หรือสัตว์ หรือสถานที่ประกอบการใด ไม่มีการระบายน้ า การก าจัด
สิ่งปฏิกูล หรือมีแต่ไม่มีการควบคุมให้ปราศจากกลิ่นเหม็น หรือละอองอย่างเพียงพอ จนเป็นเหตุให้เกิด 
ความเสื่อมหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

(๓) การกระท าใด ๆ ที่ท าให้เกิดกลิ่น เสียง สิ่งมีพิษ หรือกรณีอ่ืนใดจนเป็นเหตุให้เสื่อม  หรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่ต้องประสบเหตุนั้น 

(๔) เหตุอื่นใดท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๑  

 สถานที่ตั้ง สถานที่เลี้ยงสุกร 
--------------- 

ข้อ ๖  ให้กิจการเลี้ยงสุกร เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโนนรัง  
ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสุกรจะต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติดังกล่าวนี้ 

ข้อ ๗  สถานที่ตั้ง ต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถานสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล 
หรือสถานที่ของราชการอ่ืน ๆ ในระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และไม่ก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อชุมชน 
โดยต้องมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และแหล่งน้ าสาธารณะในระยะ ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรน้อยกว่า ๕๐ ตัว ควรมีต้องมีระยะห่างในระยะ 
ที่ไม่ก่อให้เกิดความร าคาญต่อชุมชนใกล้เคียง 

  (๒) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกร ตั้งแต่ ๕๑ - ๕๐๐ ตัว ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 
๕๐๐ เมตร 



  (๓) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกร เกินกว่า ๕๐๐ ตัว ควรมีระยะห่างไม่น้อยกว่า   
๑,000 เมตร 

ข้อ ๘  สถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกร ต้องตั้งอยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์ ตลาดนัดค้าสัตว์ ตั้งแต่ ๕ กิโลเมตร
ขึ้นไป 

ข้อ ๙  สถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรต้องจัดให้มีบริเวณเลี้ยงสุกรเป็นสัดส่วน และอยู่ห่างเขต 
ที่ดินสาธารณะ หรือที่ดินต่างเจ้าของ และต้องมีที่ว่างอันปราศจากหลังคาหรือสิ่งใดปกคลุมโดยรอบ 
บริเวณเลี้ยงสัตว์นั้นไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร ทุกด้าน เว้นแต่ด้านที่มีแนวเขตที่ดินติดต่อกับที่ดินของผู้ประกอบ
กิจการประเภทเดียวกันตามข้อก าหนดนี้ 

ข้อ ๑0  โรงเรือนเลี้ยงสุกรควรตั้งอยู่ในบริเวณท่ีไม่มีน้ าท่วมขัง 

 

หมวด ๒  
สุขลักษณะของโรงเรือนเลี้ยงสุกร และส่วนประกอบ 

--------------- 

ข้อ ๑๑  โรงเรือนเลี้ยงสุกรต้องเป็นอาคารเอกเทศ มั่นคงแข็งแรง มีลักษณะเหมาะแก่การเลี้ยงสุกร  
ไม่มีการพักอาศัย หรือประกอบกิจการอื่นใด 

ข้อ ๑๒  พ้ืนโรงเรือนเลี้ยงสุกรท าด้วยวัสดุแข็งแรง พ้ืนผิวเรียบ ท าความสะอาดง่าย มีความลาดเอียง  
ที่เหมาะสมให้น้ า หรือสิ่งปฏิกูลไหลลงรางระบายน้ าได้สะดวก 

ข้อ ๑๓  โรงเรือนเลี้ยงสุกรต้องมีที่ขังและที่ปล่อยสุกร กว้างขวางเพียงพอ คอกสุกรต้องมีการกั้นเป็น
สัดส่วน เหมาะสมกับจ านวนสุกรไม่ให้สุกรอยู่อย่างแออัด 

ข้อ ๑๔  หลังคาท าด้วยวัสดุแข็งแรง มีความสูงจากพ้ืนที่ เหมาะสมและมีช่องทา งให้แสงสว่าง 
หรือแสงแดดส่องเข้าภายในอาคารได้อย่างทั่วถึง  

ข้อ ๑๕  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ และมีการระบายอากาศดี 

ข้อ ๑๖  ถนนภายในสถานประกอบกิจการต้องใช้วัสดุคงทน มีความกว้างเหมาะสมสะดวก ในการขนส่ง
ล าเอียงอุปกรณ์ อาหารสัตว์ รวมทั้งผลผลิตเข้าและออกภายในสถานประกอบกิจการ 

ข้อ ๑๗  สถานที่เก็บอาหารและโรงผสมอาหาร ควรจัดเป็นสัดส่วนและถูกหลักสุขาภิบาล 

 

หมวด ๓ 
สุขลักษณะเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ น้ าดื่ม น้ าใช้ 

--------------- 

ข้อ ๑๘  อาหารที่ใช้เลี้ยงสัตว์ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม  คุณภาพ
อาหารสัตว์ 

ข้อ ๑๙  ต้องมีสถานที่เก็บอาหารแยกเป็นสัดส่วน จัดให้เป็นระเบียบและมีการดูแลรักษาความสะอาด
อย่างสม่ าเสมอ 



ข้อ ๒0  ต้องมีที่เก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ในการท างานเป็นสัดส่วนเหมาะสม และเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ข้อ ๒๑  เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ รวมถึงสวิตซ์และสายไฟต่างๆ ต้องได้รับการ บ ารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพดี 

ข้อ ๒๒  ต้องจัดให้มีน้ าดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ าดื่มไว้บริการส าหรับผู้ปฏิบัติงานอย่าง 
เพียงพอ ตั้งอยู่ในบริเวณที่แยกออกจากโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และลักษณะการจัดบริการน้ าดื่มต้องไม่ก่อให้เกิด
ความสกปรกหรือการปนเปื้อน เช่น ใช้ระบบน้ ากดใช้แก้วส่วนตัว ใช้แก้วกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง  
ใช้แก้วส่วนกลางที่ใช้ดื่มเพียงครั้งเดียวแล้วน าไปล้างท าความสะอาดก่อนน ามาใช้ใหม่ หรือวิธีอ่ืน  

ข้อ ๒๓  ต้องจัดให้มีน้ าใช้ที่สะอาดได้มาตรฐาน และมีปริมาณเพียงพอในแต่ละวัน   

ข้อ ๒๔  กรณีที่สถานประกอบกิจการผลิตน้ าใช้เอง ควรตรวจสอบดูแลคุณภาพน้ าดิบให้สะอาด 
ตรวจสอบระบบท่อน้ าและท าความสะอาดภาชนะเก็บกักน้ าอยู่เสมอ และปรับปรุงคุณภาพน้ าให้มี คุณภาพดี
อยู่เสมอ 

 

หมวด ๔  
สุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน 

--------------- 

ข้อ ๒๕  ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ 
โรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ หูน้ าหนวก และบาดแผลติดเชื้อ หรือไม่เป็นพาหะ  
น าโรคติดต่อ ได้แก่ อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด อีสุกอีใส คางทูม ไวรัสตับอักเสบเอ และโรคติดต่อ
อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ข้อ ๒๖  ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี 

ข้อ ๒๗  ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการอบรมในเรื่องเก่ียวกับสุขภาพอนามัย 

ข้อ ๒๘  ผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

  (๑) ล้างท าความสะอาดมือทุกครั้งก่อนเข้าหรือออกจากฟาร์ม และภายหลังออกจากห้องส้วม
และจับต้องสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ 

  (๒) ควรสวมใส่ชุดปฏิบัติงานที่สะอาดเหมาะสมในแต่ละกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

  (๓) ในกรณีที่มีบาดแผลต้องปิดแผลด้วยที่ปิดแผล ถ้ามีบาดแผลที่มือต้องสวมใส่ถุงมือหรือ
ปลอกนิ้วขณะปฏิบัติงาน 

  



หมวด ๕  
การจัดการน้ าเสีย มูลฝอย ส่ิงปฏิกูล 

--------------- 

ข้อ ๒๙  ต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสียที่ได้มาตรฐาน ใช้การบ าบัดน้ าเสียที่เหมาะสม รางระบายน้ าไม่อุดตัน 

ข้อ ๓0  ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล เหมาะสมและเพียงพอ 

ข้อ ๓๑  น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งให้ได้เกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้ง 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และรายงานการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกสถานประกอบกิจการ 

ข้อ ๓๒  ต้องเก็บ กวาด มูลสัตว์หรือสิ่งปฏิกูลเป็นประจ าทุกวันและห้ามทิ้งมูลสุกรหรือมูลฝอยใน 
ที่สาธารณะหรือแหล่งน้ าสาธารณะ 

ข้อ ๓๓  ต้องท าความสะอาด กวาดล้างโรงเรือนเลี้ยงสุกร และบริเวณโดยรอบโรงเรือนให้สะอาดทุกวัน
ให้มีลักษณะที่ดีอยู่เสมอ รวมทั้งต้องจัดให้มีที่กักเก็บมูลสัตว์โดยเฉพาะเพ่ือป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

ข้อ ๓๔  ต้องจัดให้มีที่เก็บกักมูลสัตว์หรือสิ่งปฏิกูลโดยเฉพาะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น เป็นเหตุเดื อดร้อน
ร าคาญ และต้องไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงหรือสัตว์น าโรค 

ข้อ ๓๕  ห้ามทิ้งมูลสัตว์หรือสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินสาธารณะหรือทางน้ าสาธารณะหรือในที่อ่ืนใด
นอกจากที่รองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะที่ได้จัดไว้ 

ข้อ ๓๖  การเลี้ยงสัตว์ต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษและเหตุร าคาญ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 

 

หมวด ๖  
การจัดการแหล่งแพร่เชื้อโรคหรือสัตว์พาหะน าโรค 

--------------- 

ข้อ ๓๗  ต้องมีการป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกต้อง 

ข้อ ๓๘  การก าจัดซากสัตว์ให้ใช้วิธีเผาหรือฝัง เพ่ือป้องกันการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และพาหะน า
โรค ดังนี้ 

  (๑) การก าจัดซากสัตว์โดยการฝัง ต้องมีเนื้อที่เพียงพอ และอยู่ในบริเวณน้ าท่วมไม่ถึง โดยฝัง
ซากลึกจากผิวดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรคที่เหมาะสมท าการราดหรือโรยบนส่วนต่างๆ
ของซากสัตว์จนทั่วและกลบหลุมดิน  

  (๒) การก าจัดซากสัตว์โดยการเผา ต้องมีสถานที่เผาหรือเตาเผาอยู่ในบริเวณที่เหมาะสมใน  
การใช้เผาซากจนหมด การเผาต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือเหตุร าคาญ 

   (๓) สถานที่ก าจัดซากสัตว์ต้องห่างจากบริเวณอาคาร หรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อาคาร ส านักงาน 
อาคารพักอาศัย  

ข้อ ๓๙  ต้องมีการควบคุมป้องกันสัตว์และพาหะน าโรคในฟาร์ม ไม่ให้มีจ านวนมากจนก่อให้เกิดความ
เสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคติดต่อ หรือก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อผู้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 



ข้อ ๔0  กรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อที่เกี่ยวกับสัตว์ในเขตพ้ืนที่ต้องจัดให้มีวิธีการควบคุมป้องกัน  
มิให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคในสถานที่เลี้ยงสุกร ทั้งในตัวสุกร อาหาร น้ าใช้ คนเลี้ยง และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ 

 

หมวด ๗ 
ความปลอดภัย และ การจัดการปัญหาเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

--------------- 

ข้อ 41  ถ้ามีการสุมไฟไล่แมลงให้สัตว์ ต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนร าคาญ 

ข้อ 42  ต้องป้องกันเสียงร้องของสัตว์ ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน ร าคาญ ต่อผู้ที่อยู่อาศัยใกล้เคียง 

ข้อ 43  จ านวนสัตว์ต้องไม่มากเกินสมควร จนเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อน ร าคาญต่อผู้อยู่อาศัย 

ข้อ 44  ควรจัดให้มีห้องเก็บสารเคมี น้ ายาฆ่าเชื้อหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่าย
โดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ 45  ควรจัดให้มีห้องพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลที่ครบรายการไว้ใน สถานประกอบกิจการและ
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

ข้อ 46  ระดับเสียงในสถานประกอบการเลี้ยงสุกร ในเวลากลางวันต้องมีระดับเสียงเฉลี่ย ๘ ชั่วโมง 
ไม่เกิน ๙๐ เดซิเบล (เอ) ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

ข้อ 47  ระดับความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และก๊าซแอมโมเนีย บริเวณคอกเลี้ยงสุกรต้อง 
ไม่เกินค่ามาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองแรงงาน 

ข้อ 48  วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการให้ใช้วิธีการตรวจวัดของหน่วยราชการ
ไทย ในกรณีที่ไม่มีวิธีการตรวจวัดที่เป็นมาตรฐานก าหนดไว้ ให้ใช้วิธีการตรวจวัด ที่ท้องถิ่นยอมรับ 

ข้อ 49  ให้ควบคุมป้องกันกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานประกอบกิจการมิให้มีกลิ่น น้ าเสีย เขม่า ควัน เสียง 
ฝุ่น และความร้อน เป็นต้น ที่จะท าให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุเดือดร้อนร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
หมวด ๘  

การขออนุญาต 
--------------- 

ข้อ 50  ผู้ใดประสงค์จะเลี้ยงสุกร จะต้องยื่นค าขออนุญาตเลี้ยงสุกรต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบที่
ก าหนดพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ อย่างละ ๑ ชุด 

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

  (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

  (๓) ส าเนาหนังสือการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล 



  (๔) หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านที่
รับรองความถูกต้องของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ กรณีผู้ขอใบอนุญาตไม่สามารถยื่นค าขอได้ด้วย
ตนเอง  

  (๕) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  (๖) ใบอนุญาตฉบับจริง กรณีต่ออายุใบอนุญาต  

  (๘) แผนผังแสดงบริเวณ พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ โรงเก็บอาหาร ผสมอาหารสัตว์ พ้ืนที่ท าลาย  ซาก
สัตว์ พื้นที่บ าบัดน้ าเสียและสิ่งปฏิกูล อาคารส านักงานและบ้านพักอาศัย 

  (๙) อ่ืน ๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร 

 

หมวด ๖  
บทก าหนดโทษ 
--------------- 

ข้อ 51  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ข้อใดข้อหนึ่ง มีความผิดตามมาตรา ๗๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท 

 

      

  



ประกาศ  ณ  วันที่        เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕6๑ 

 

          (ลงนาม) 

                    ( นางสุภาวดี ช้ าเกตุ ) 

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนรัง 

 

 เห็นชอบ 

 

(ลงนาม) 

   ( นายไพรัตน์ วิทยาอนุมาส ) 

                  นายอ าเภอชุมพวง                                                                                       
 
 
 
ข้อบัญญัตินี้ได้ด าเนินการจัดท าโดยถูกต้อง     ข้อบัญญัตินี้ได้ด าเนินการจัดท าโดยถูกต้อง 
ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนรัง   ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนรัง 
สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3   สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3  
ประจ าปี 2561  ครั้งที่ 3/2561    ประจ าปี 2561  ครั้งที่ 3/2561 
เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ. 2561   เมื่อวันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 
            
   
 
(ลงนาม)       (ลงนาม) 

   ( นายเกียรติพงศ์ บุญผุด )      ( นายสุรวิทย์ รอดชัยภูมิ ) 

      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนรัง     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนรัง 
  



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลโนนรัง 

เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ๒๕61 
 

ประเภทกิจการ : การเลี้ยงสุกร อัตราค่าธรรมเนียม หมายเหตุ 

  ก. ตั้งแต่  10 – 20  ตัว ๑50 บาท / ปี  
  ข. ตั้งแต่  21 - 4๐  ตัว 300 บาท / ปี  

  ค. เกินกว่า  40  ตัวขึ้นไป 500 บาท / ปี  

 


