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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ร่างเทศบัญญัติควบคุมกิจการ การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หลักการ 

  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ให้อ านาจแก่ราชการส่วนท้องถิ่นในการ
ตรา ข้อก าหนดท้องถิ่นข้ึนในเรื่องของการดูแล และการควบคุมกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จึงต้องมีการ
ก าหนด มาตรการในการควบคุมการเลี้ยงสุกร เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโรคติดต่อ รวมทั้งเหตุ
เดือดร้อนจากการ เลี้ยงสุกรเพ่ือประโยชน์การรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพประชาชน
ในท้องถิ่น โดยราชการ ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการออกเทศบัญญัติท้องถิ่นในการก าหนดให้ส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของพ้ืนที่หรือทั้งหมดของพ้ืนที่ ในเขตอ านาจนั้น เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงสุกร  

เหตุผล 

  เนื่องจากปัจจุบันเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม ยังมิได้ตราเทศบัญญัติดังกล่าวออกมาบังคับใช้ 
ประกอบ กับภายในเขตท้องที่เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม ได้มีปัญหาเรื่องการเลี้ยงสุกร ที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้น
ทั้งจากปัญหาน้ าเสียที่มีผลกระทบต่อแหล่งน้ าสาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกันและเรื่องอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การเลี้ยงสุกร ดังนั้น เพ่ือก าหนดมาตรการควบคุมการเลี้ยงสัตว์สุกรภายในพ้ืนที่ต าบลหนองกระทุ่ม จึงตรา 
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือบังคับใช้ในเขต
เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม ต่อไป  
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(ร่าง)  
เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 

 เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
********************************* 

   โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยควบคุมกิจการ การควบคุมการเลี้ยงสุกร               
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบ 
มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม โดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลต าบลหนองกระทุ่มและ ผู้ว่า ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้   
 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร 
พ.ศ. ๒๕๖๒“  
 ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับภายในเขตเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม ตั้งแต่เม่ือได้ประกาศไว้ โดย
เปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม แล้วเจ็ดวัน   
 ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และค าสั่งอ่ืนใดของเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม ใน
ส่วนที่ได้ ตราไว้แล้วก่อนตราเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน  
 ข้อ 4 ให้นายกเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ
ออก ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  

หมวด 1  
บททั่วไป 

 ____________ 
 ข้อ 5 ในเทศบัญญัตินี้  
 “ผู้ด าเนินกิจการ”  หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งรับผิดชอบ 
ด าเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 
 “คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ  
 “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ สถานประกอบ
กิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  
 “มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ 
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
 “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ สถาน
ประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
  “มลพิษทางน้ า”หมายความว่า สภาวะของทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ สถานประกอบ
กิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  
 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น อย่าง
อ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้  
 “ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม  
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลหนองกระทุ่ม  
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
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 ข้อ 6 ให้กิจการการเลี้ยงสุกร เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในราชการส่วนท้องถิ่น  
 ข้อ 7  ผู้ด าเนินกิจการการเลี้ยงสุกร ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ี
ก าหนด ตามเทศบัญญัตินี้  รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕   
  สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
อาคารมีผลใช้บังคับ สถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน หรือสถานประกอบ
กิจการที่มี การประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี  

   หมวด ๒ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ัวไปส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการปฏิบัติ 

เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ 
      _______________ 

             ลักษณะที่  1    
     หลักเกณฑ์และสถานที่ตั้ง  
        _______________  
 ข้อ 8 สถานที่ตั้งในการเลี้ยงสุกรต้องอยู่ห่างจากชุมชน ศาสนสถาน โบราณสถาน สถาบันการศึกษา 
โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืน ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ในระยะที่ไม่ส่งผล
กระทบ ต่อสุขภาพและไม่ก่อเหตุร าคาญต่อชุมชน โดยมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวข้างต้นและแหล่งน้ า
สาธารณะใน ระยะทางดังต่อไปนี้  
  (๑) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกร (รายย่อย) น้อยกว่า ๕๐ ตัว ให้มีระยะห่างใน
ระยะที่ไม่ก่อให้เกิด ความร าคาญต่อชุมชนใกล้เคียง  
  (๒) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกร (ฟาร์มขนาดเล็ก) ตั้งแต ่๕๐ - ๕๐๐ ตัว ต้องมี
ระยะห่างไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร  
  (๓) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกร (ฟาร์มขนาดกลาง) ตั้งแต ่๕๐๑ – ๑,๐๐๐ ตวั  
ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า  ๑ กิโลเมตร  
  (๔) ส าหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกร (ฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่) ตั้งแต่ ๑,๐๐๑ 
ตัวขึ้นไป ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๒ กิโลเมตร 
 ข้อ 9   สถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรต้องตั้งอยู่ห่างจากโรงฆ่าสัตว์ตลาดนัดค้าสัตว์ตั้งแต่  1,000 
เมตร ขึ้นไป     
 ข้อ 10 จัดให้มีบริเวณเลี้ยงสุกรเป็นสัดส่วนและอยู่ห่างเขตที่ดินสาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของ และ
ต้อง มีที่ว่างอันปราศจากหลังคาเรือนหรือสิ่งใดปกคลุมโดยรอบบริเวณเลี้ยงสัตว์นั้นไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร   
ทุกด้าน เว้น แต่ด้านที่มีแนวเขตท่ีดินติดต่อกับที่ดินของผู้ประกอบกิจการประเภทเดียวกันตามข้อก าหนดนี้  
 ข้อ ๑1 สถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรควรตั้งอยู่บริเวณที่ไม่มีน้ าท่วมขัง  
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ลักษณะ ๒ 
หลักเกณฑ์เก่ียวกับสุขลักษณะของโรงเรือนเลี้ยงสุกรและส่วนประกอบ  

           ________________ 
 ข้อ ๑2 โรงเรือนเลี้ยงสุกรต้องเป็นอาคารเอกเทศ  มั่นคงแข็งแรง  มีลักษณะเหมาะแก่การเลี้ยงสุกร  
ไมม่ีการพักอาศัยหรือประกอบกิจการอ่ืนใด           
 ข้อ ๑3 พ้ืนโรงเรือนเลี้ยงสุกรท าด้วยวัสดุแข็งแรง พ้ืนผิวเรียบท าความสะอาดง่าย  มีความลาดเอียงที่ 
เหมาะสมให้น้ าหรือสิ่งปฏิกูลไหลลงทางระบายได้โดยสะดวก 
 ข้อ ๑4 หลังคาโรงเรือนเลี้ยงสุกรท าด้วยวัสดุแข็งแรง  มีความสูงจากพ้ืนที่เหมาะสม  และช่องทางให้
แสง สว่างหรือแสงแดดส่องภายในอาคารอย่างทั่วถึง            
 ข้อ ๑5 โรงเรือนเลี้ยงสุกรต้องมีที่ขังและปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ  คอกสัตว์กั้นเป็นสัดส่วน
เหมาะสม กับจ านวนสุกร  ไม่ให้สุกรอยู่อย่างแออัด            
 ข้อ ๑6 จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ  และมีการระบายอากาศดี            
 ข้อ ๑7 ถนนภายในสถานประกอบกิจการต้องใช้วัสดุคงทน  มีความกว้างเหมาะสม  สะดวกในการ
ขนส่ง ล าเลียงอุปกรณ์  อาหารสุกรรวมทั้งผลผลิตเข้าและออกภายในสถานประกอบกิจการ            
 ข้อ ๑8  สถานที่เก็บอาหารและโรงผสมอาหารควรจัดเป็นสัดส่วนและถูกหลักสุขาภิบาล  
 

ลักษณะ  3  
  หลักเกณฑ์เก่ียวกับสุขลักษณะเครื่องมือ  เครื่องใช้ อุปกรณ์ น้ าดื่ม  น้ าใช้     

________________ 
 ข้อ 19 อาหารที่ใช้เลี้ยงสุกร ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพ 
อาหารสัตว์    
 ข้อ 20 ควรมีสถานที่เก็บอาหารแยกเป็นสัดส่วน จัดให้เป็นระเบียบและมีการดูแลรักษาความสะอาด 
อย่างสม่ าเสมอ   
 ข้อ 21 ต้องมีที่เก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ในการท างานเป็นสัดส่วนเหมาะสมและเป็น
ระเบียบ เรียบร้อย   
 ข้อ 22  เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ รวมถึงสวิตช์และสายไฟต่าง ๆ ต้องได้รับการบ ารุงรักษาให้
อยู่ ในสภาพดี   
 ข้อ 23  ต้องจัดให้มีน้ าดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ าดื่มไว้บริการส าหรับผู้ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอตั้งอยู่ในบริเวณที่แยกออกจากโรงเรือนเลี้ยงสุกร  และลักษณะการจัดบริการน้ าดื่มต้องไม่ก่อให้เกิด
ความสกปรก หรือการปนเปื้อนเช่น  ใช้ระบบน้ ากด  ใช้แก้วส่วนตัว  ใช้แก้วกระดาษท่ีใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ใช้
แก้วส่วนกลางที่ใช้ ดื่มเพียงครั้งเดียวแล้วน าไปล้างท าความสะอาดก่อนน ามาใช้ใหม่ หรือวิธีอ่ืน    
 ข้อ 24 ต้องจัดให้มีน้ าใช้ที่สะอาดได้มาตรฐาน และมีปริมาณเพียงพอกับปริมาณน้ าที่ใช้ในแต่ละวัน  
 ข้อ 25 กรณีที่สถานประกอบกิจการผลิตน้ าใช้เอง ควรตรวจสอบดูแลคุณภาพน้ าดิบให้สะอาด  
ตรวจสอบระบบท่อน้ าและท าความสะอาดภาชนะเก็บกักน้ าอยู่เสมอ และปรับปรุงคุณภาพน้ าให้มีคุณภาพดีอยู่ 
เสมอ        
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ลักษณะ 4 
หลักเกณฑ์เก่ียวกับสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน 

_________________ 
 ข้อ 26 ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเลี้ยงสุกรต้องมีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อ  หรือโรค
ที่สังคมรังเกียจ  โรคทางเกี่ยวข้องกับทางเดินอาหาร  ทางเดินหายใจ  หูน้ าหนวก  และบาดแผลติดเชื้อ  
หรือไม่เป็น พาหะน าโรคติดต่อ  ได้แก่  วัณโรค  อหิวาตกโรค  ไข้รากสาดน้อย  บิด  สุกใส  หัด  คางทูม  
เรื้อน  ไวรัสตับ อักเสบเอ  โรคพยาธิ  และโรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ  เป็นต้น  หากผู้ปฏิบัติงานป่วยด้วย
โรคติดต่อดังกล่าว  ต้อง หยุดพักรักษาให้หายจึงจะสามารถปฏิบัติงานในสถานที่เลี้ยงสุกรได้          
  ข้อ 27  ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี            
  ข้อ ๒8  ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการอบรมในเรื่องที่เก่ียวกับสุขอนามัย 
  ข้อ ๒9 ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเลี้ยงสุกรจะต้องปฏิบัติดังนี้  
  (๑) ล้างท าความสะอาดมือทุกครั้งก่อนเข้าหรือออกจากสถานประกอบการเลี้ยงสุกร และ 
ภายหลังออกจากห้องส้วมและจับต้องสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ  
  (๒) สวมใส่ชุดปฏิบัติงานที่สะอาดเหมาะสมในแต่ละกิจกรรมที่ปฏิบัติ  
  (๓) ในกรณีที่มบีาดแผลต้องปิดแผลด้วยที่ปิดแผลถ้ามีบาดแผลที่มือต้องสวมใส่ถุงมือและ 
ปลอกนิ้วขณะปฏิบัติงาน         
       ลักษณะ 5   
   หลักเกณฑ์เก่ียวกับการจัดการน้ าเสีย  มูลฝอย  สิ่งปฏิกูล    
       ___________________  
          ข้อ 30 ต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสียที่ได้มาตรฐาน โดยใช้วิธีการบ าบัดน้ าเสียที่เหมาะสมทางระบายน้ าไม่ 
อุดตัน             
 ข้อ 31 น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งให้ได้เกณฑ์มาตรฐานน้ าทิ้งตาม 
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกสถานประกอบกิจการ  
   ข้อ 32 ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยในสถานประกอบการที่ถูกหลักสุขาภิบาลเหมาะสมและ 
เพียงพอ  
  ข้อ 33 ต้องมีการรวบรวมมูลฝอยในสถานประกอบการและน าไปก าจัดด้วยวิธีการฝัง  เผาอย่าง
ถูกต้อง ตามหลักสุขาภิบาล  และปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองกระทุ่มว่าด้วยการนั้น  
  ข้อ 34 ต้องท าความสะอาด  กวาด  ล้างพ้ืนโรงเรือนเลี้ยงสุกรและบริเวณโดยรอบโรงเรือนเลี้ยงสุกร
ให้ สะอาดทุกวัน  ต้องจัดให้มีที่กักเก็บมูลสุกรโดยเฉพาะ  เพ่ือป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญอันเนื่องมาจาก
กลิ่นและไม่ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคหรือแมลงน าโรค  
 ข้อ 35  ห้ามทิ้งมูลสุกรหรือมูลฝอยในที่ดินของตนเอง  ที่สาธารณะหรือแหล่งน้ าสาธารณะ  
  ข้อ 36  ต้องมีห้องน้ าห้องส้วมตามลักษณะและจ านวนที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องและบ าบัด หรือการก าจัดสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และภายในห้องน้ า
ห้องส้วมต้องมีอุปกรณ์ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
  ข้อ 37 ต้องดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ าและห้องส้วมเป็นประจ าทุกวันที่ปฏิบัติงาน  

 

 



 

      ลักษณะ 6 
   หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการแหล่งแพร่เชื้อโรคหรือสัตว์และแมลงน าโรค 
          ________________  
  ข้อ 38 ต้องมีการป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากสุกรด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกต้อง  
 ข้อ ๓9 การก าจัดซากสุกร ให้ใช้วิธีเผาหรือฝัง เพ่ือป้องกันการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคหรือแมลง
น าโรค ดังนี้  
  (1) การก าจัดซากสุกรโดยการฝังต้องมีเนื้อที่เพียงพอและอยู่ในบริเวณน้ าท่วมไม่ถึงโดยฝัง
ซาก สุกรลึกจากผิวดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร  ใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรคที่เหมาะสมท าการราดหรือโรยบนส่วน
ต่างๆ ของ ซากสุกรจนทั่ว และกลบหลุมดิน  
  (2) การก าจัดซากสุกรโดยการเผาต้องมีสถานที่เผาหรือเตาเผาอยู่ในบริเวณท่ีเหมาะสมใน
การใช้ เผาซากสุกรจนหมด  การเผาต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือเหตุร าคาญ    
          (3) สถานที่ก าจัดซากสุกรต้องห่างจากบริเวณอาคาร  หรือโรงเรือนเลี้ยงสุกร อาคารส านักงาน   
อาคารพักอาศัย  
    ข้อ 40 ต้องมกีารควบคุมป้องกันสัตว์และแมลงน าโรคในสถานประกอบกิจการสุกรไม่ให้มีจ านวน 
มาก จนก่อให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคติดต่อ  หรือก่อเหตุเดือดร้อนร าคาญต่อผู้อยู่ในที่ใกล้เคียง              
 ข้อ 41 กรณีท่ีมีการระบาดของโรคติดต่อที่เกี่ยวกับสุกรในเขตพ้ืนที่  ต้องจัดให้มีวิธีการควบคุม
ป้องกัน มิให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อโรคในสถานที่เลี้ยงสุกร  ทั้งในตัวสุกร  อาหาร  น้ าใช้  คนเลี้ยง  และ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ   
          ลักษณะ 7  

 หลักเกณฑ์เก่ียวกับความปลอดภัย และการป้องกันเหตุร าคาญ  
__________________ 

  ข้อ 42 จัดให้มีห้องเก็บสารเคมี  น้ ายาฆ่าเชื้อ หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่าย 
โดยเฉพาะ  ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง       
 ข้อ 43 จัดให้มีห้องพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลที่ครบรายการไว้ในสถานประกอบกิจการและพร้อม 
ใช้งานได้ตลอดเวลา      
 ข้อ 44 ระดับเสียงในสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรในเวลากลางวันต้องมีระดับเสียงเฉลี่ยเป็นไป 
ตามท่ีกฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนด               
 ข้อ 45 ระดับความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และก๊าซแอมโมเนีย  บริเวณคอกเลี้ยงสุกรต้องไม่ 
เกินค่ามาตรฐานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนด               
 ข้อ 46 วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการให้ใช้วิธีการตรวจวัดของ
หน่วยงาน ราชการไทย  ในกรณีที่ไม่มีวิธีการตรวจวัดที่เป็นมาตรฐานก าหนด  ให้ใช้วิธีการตรวจวัดที่ท้องถิ่น
ยอมรับ               
 ข้อ 47 ต้องด าเนินการควบคุมป้องกันกิจกรรมต่างๆ ของสถานประกอบกิจการไม่ให้มีกลิ่น    น้ าเสีย  
เขม่า  ควัน  เสียง  ฝุ่น  และความร้อน เป็นต้น  ที่จะท าให้เกดิผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญหรือเป็นอันตราย
ต่อ สุขภาพของคนงาน และผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง  หรืออยู่ในเส้นทางการสัญจรของสถานประกอบกิจการ  
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      หมวด ๓ 

      ใบอนุญาต  
        ____________ 

  ข้อ ๔8 เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัติ นี้มีผลใช้บังคับ ห้ามผู้ใดด าเนินกิจการที่ ต้อง
มีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ เพื่อป้องกัน
อันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได้ใบอนุญาตให้ ใช้ได้
ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่งเดียว  
 ข้อ 49 ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ด าเนินกิจการเลี้ยงสุกรภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นการค้าจะต้องยื่น 
ค าขอรับใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้   
  (๑) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ข้าราชการ  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒) ส าเนาทะเบียนบ้าน  
  (๓) ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  และใบอนุญาตตามกฎหมาย
อ่ืนที่ เกี่ยวข้อง  
  (๔) ส าเนาหนังสือจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล กรณีเป็นนิติบุคคล 
  (๕) หนงัสือมอบอ านาจ กรณีที่มีการมอบอ านาจ  พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชน 
ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ และส าเนาทะเบียนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ  
  (๖) เอกสารและหลักฐานอ่ืนๆ  ตามท่ีราชการส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนดและเผยแพร่ให้ 
ประชาชนทราบ 
  ข้อ 50 เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
ความ ถูกต้องของค าขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้ง ต่อผู้ยื่นค าขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ หากไม่สามารถด าเนินการได้ในขณะนั้น ให้จัดท า
บันทึกความ บกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้เจ้าหน้าที่
และผู้ยื่นค าขอ ลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย  
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ 
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่ก าหนดใน             
เทศบัญญัตินี้  
  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาต ได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
แต่ต้องมี หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตาม
วรรคสอง หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้ว
เสร็จ ให้แจ้งเป็น หนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ  
พร้อมส าเนาแจ้ง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง  
 ข้อ 51 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต
จาก เจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว  
 ข้อ 52 ใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้
เพียง ในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ ไม่น้อยกว่า 15 วัน เมื่อได้ยื่นค าขอ พร้อมกับ  เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้
จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขท่ี
ก าหนดไว้ในหมวด ๒ ลักษณะ 2 ลักษณะ 3  ลักษณะ 4 ลักษณะ 5 ลักษณะ 6 ข้อ 49 และ ข้อ 50 ข้อ 53  
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ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ  สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ  
 ข้อ 54 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต ยื่น 
ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดตามแบบที่ 
ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้  
 การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และ 
เงื่อนไขดังต่อไปนี้  
  (๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตโดยให้น าส าเนาบันทึกการ
แจ้ง ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย  
  (๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระที่ส าคัญ ให้ผู้ยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาต น าใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย  
  ข้อ 55 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม   
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้            
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน  
 ข้อ 56 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต (๑) 
ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก (๒) ต้องค าพิพากษาถึง
ที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 (๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้
ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ และการ
ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง ต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบ
ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับ  การด ารงชีพของประชาชน  
 ข้อ 57 ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว ให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์
ตอบรับ หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักงานของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือ
ว่า ผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่ง แล้วแต่กรณี  
 ข้อ ๕8 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 
ใบอนุญาตใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  

 
หมวด ๔  

ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ  
_______________ 

  ข้อ 59 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ก าหนดไว้ในบัญชีอัตรา 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท้ายเทศบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้ง
แรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุส าหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังด าเนินกิจการนั้น  
ถ้ามิได้ เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่ก าหนด ให้ช าระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียม
ที่ค้างช าระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการนั้นก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียม
ครั้งต่อไป ในกรณีท่ีผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างช าระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสอง
ครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการด าเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจน ครบจ านวนตามวรรคแรก   
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 ข้อ 60 ค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบลหนองกระทุ่มตาม
บัญชี แนบท้ายเทศบัญญัตินี้  
            หมวด ๕ บทก าหนดโทษ 
      _____________  
  ข้อ 61 ผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามท่ีก าหนด
ไว้ใน บทก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  

 
หมวด 6 บทเฉพาะกาล 
 ________________ 

  
    ข้อ 62 ในกรณีที่มีการเลี้ยงสุกรตามใบอนุญาตเดิมในสถานที่ตั้งก่อนที่จะมีการประกาศใช้
เทศบัญญัตินี้  ให้ด าเนินการเลี้ยงสุกรต่อไปได้ในสถานที่และอาคารรวมทั้งจ านวนสุกรเท่าเดิมแต่จะต้องแจ้ง
ความประสงค์ที่จะเลี้ยง สุกรและขอต่อใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนใบอนุญาตเดิมหมดอายุภายใน 
15 วัน โดยจะต้องเสีย ค่าธรรมเนียมในอัตราตามที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้   

  การเลี้ยงสุกรตามวรรคแรกนั้นจะต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อน ร าคาญแก่ผู้อ่ืนและหากมี
การก่อสร้าง อาคารหรือสถานที่เลี้ยงสุกรใหม่หรือสุกรเพ่ิมขึ้นจากข้อมูลเดิมตามใบอนุญาตเดิม ในวรรคแรก
จะต้องมีการขอ อนุญาตให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ทุกประการ      

   ประกาศ  ณ  วันที่           เดือน              พ.ศ.   
  
 
         
                ( นายธง  กาฬภักดี )            
       นายกเทศมนตรีต าบลหนองกระทุ่ม                   
         
 
 
 
           เห็นชอบ  
 
   ( …………………………………… )            
  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท้าย เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองกระทุ่ม 
เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงสุกร  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  
  
จ านวนสุกร(ตัว)                 บาท/ปี  
(1) ไม่เกิน  25  ตัว                50  บาท  
(2) มากกว่า 25 ตัว แต่ไม่เกิน 100   ตัว        100  บาท  
(3) มากกว่า 100 ตัว แต่ไม่เกิน  200  ตัว        200  บาท  
(4) มากกว่า 200 ตัว แต่ไม่เกิน  500  ตัว       500  บาท  
(5) มากกว่า 500 ตัว แต่ไม่เกิน 1,000 ตัว      1,000 บาท  
(6) มากกว่า 1,000 ตัว แต่ไม่เกิน 2,000 ตัว       2,000 บาท  
(7) มากกว่า 2,000 ตัว แต่ไม่เกิน 3,000 ตัว      3,000 บาท  
(8) มากกว่า 3,000 ตัว แต่ไม่เกิน 4,000  ตัว      4,000 บาท  
(9) มากกว่า 4,000 ตัว แต่ไม่เกิน  5,000 ตัว     5,000 บาท  
(10)มากกว่า 5,000 ตัว แตไ่ม่เกิน  10,000 ตัว     10,000  บาท  
(11) มากกว่า 10,000 ตัว แต่ไม่เกิน 20,000 ตัว    11,000  บาท 
(12) มากกว่า 20,000 ตัว แต่ไม่เกิน  30,000 ตัว    12,000  บาท  
(13) มากกว่า 30,000  ตัว แต่ไม่เกิน  40,000 ตัว     13,000  บาท  
(14) มากกว่า  40,000 ตัว แต่ไม่เกิน  50,000 ตัว    14,000  บาท  
(15) มากกว่า 50,000  ตัวขึ้นไป         15,000  บาท  
  

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


