
 หนา   ๒๑๙ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 
เรื่อง   การควบคุมการเล้ียงสุกร 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด  วาดวยการควบคุม 

การเล้ียงสุกรในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  และมาตรา  ๓๓  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  

ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓   

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  

องคการบริหารสวนตําบลยางตลาด  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลยางตลาดและ

นายอําเภอยางตลาด  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด  เรื่อง  การควบคุม

การเล้ียงสุกร  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด  ตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด  รักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ

ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๒๒๐ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“สัตวแพทย”  หมายความวา  สัตวแพทยผูซึ่งปฏิบัติงานในสวนราชการของรัฐ  และหมายความ

รวมถึงผูซึ่งแตงตั้งใหปฏิบัติหนาท่ีสัตวแพทยในราชการสวนทองถิ่น 

“การเล้ียงสุกร”  หมายความวา  การมีสุกรไวในครอบครองและดูแลเอาใจใส  บํารุงรักษา  

ตลอดจนใหอาหารเปนประจําสม่ําเสมอ  เพ่ือใหสุกรเจริญเติบโตและมีชีวิตอยูได 

“อาคาร”  หมายความวา  บาน  เรือน  โรง  ราน  อาคารท่ีใชเปนสถานท่ีประกอบกิจการ 

เล้ียงสุกรตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้ 

“เหตุรําคาญ”  หมายความวา  ในกรณีท่ีมีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอยูอาศัย 

ในบริเวณใกลเคียง  หรือผูที่ตองประสบกับเหตุนั้น  ดังตอไปนี้ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ 

(๑)  แหลงน้ําทางระบายน้ําที่ใสมูลหรือเถาหรือสถานที่อื่นที่อยูในทําเลไมเหมาะสม  สกปรก 

มีการสะสมหรือหมักหมมส่ิงของมีการเทส่ิงใด ๆ  เปนเหตุใหเกิดความเส่ือมหรือละอองสารเปนพิษ 

(๒)  อาคารอันเปนที่อยูอาศัยของคนหรือสัตวหรือสถานที่ประกอบการใด  ไมมีการระบายน้ํา 

การกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมีแตไมมีการควบคุมใหปราศจากกล่ินเหม็นหรือละอองอยางเพียงพอ  จนเปนเหตุ

ใหเกิดความเส่ือมหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

(๓)  การกระทําใด ๆ  ใหเกิดกล่ิน  เสียง  ส่ิงมีพิษ  หรือกรณีอื่นใดจนเปนเหตุใหเส่ือมหรือ 

อาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงหรือผูท่ีตองประสบเหตุนั้น 

(๔)  เหตุอื่นใดที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๒ 

การควบคมุการเล้ียงสุกร 

ขอ  ๖  หลังจากที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใชแลว  ผูใดประสงคจะเล้ียงสุกรจะตองปฏิบัติตาม

มาตรการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) สถานที่ตั้ง  ตองตั้งอยูหางจากชุมชน  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  สถาบันการศึกษา

โรงพยาบาล  หรือสถานที่ของราชการอื่น ๆ  ในระยะที่ไมสงผลกระทบตอสุขภาพ  และไมกอเหตุ
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เดือดรอนรําคาญตอชุมชน  โดยตองมีระยะหางจากสถานทีท่ี่กลาวขางตน  และแหลงน้ําสาธารณะในระยะ

ดังตอไปนี้ 

 (๑.๑)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรนอยกวา  ๕๐  ตัว  ตองมีระยะหางไมนอยกวา  

๔๐๐  เมตร 

 (๑.๒)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสุกร  ตั้งแต  ๕๐  -  ๕๐๐  ตัว  ควรมีระยะหาง

ไมนอยกวา  ๑,๐๐๐  เมตร 

 (๑.๓)  สําหรับสถานประกอบกิจการเล้ียงสุกร  เกินกวา  ๕๐๐  ตัว  ควรมีระยะหาง 

ไมนอยกวา  ๑,๕๐๐  เมตร 

(๒) โรงเรือนเล้ียงสุกรและสวนประกอบ 

 (๒.๑)  โรงเรือนเล้ียงสุกรควรตั้งอยูในบริเวณที่ไมมีน้ําทวมขัง 

 (๒.๒)  โรงเรือนเล้ียงสุกรตองเปนอาคารเอกเทศ  มั่นคงแข็งแรง  มีลักษณะเหมาะแก 

การเล้ียงสุกรไมมีการพักอาศัย  หรือประกอบกิจการอื่นใด 

 (๒.๓)  พ้ืนโรงเรือนเล้ียงสุกรทําดวยวัสดุแข็งแรง  พ้ืนผิวเรียบ  ทําความสะอาดงายมีความ

ลาดเอียงที่เหมาะสมใหน้ําหรือส่ิงปฏิกูลไหลลงทางระบายน้ําไดสะดวก 

 (๒.๔)  โรงเรือนเล้ียงสุกรตองมีที่ขังและที่ปลอยสุกรกวางขวางเพียงพอ  คอกสุกรตองมี

การกั้นเปนสัดสวน  เหมาะสมกับจํานวนสุกร  ไมใหสุกรอยูอยางแออัด 

 (๒.๕)  หลังคาทําดวยวัสดุแข็งแรง  มีความสูงจากพ้ืนท่ีเหมาะสมและมีชองทางใหแสงสวาง 

หรือแสงแดดสองเขาภายในอาคารไดอยางท่ัวถึง 

 (๒.๖)  ตองมีหองเก็บรักษาเครื่องมือ  เครื่องใช  หรืออุปกรณในการทํางานในที่มิดชิด 

เปนระเบียบเรียบรอย  และรักษาความสะอาดอยูเสมอไมเปนที่เพาะพันธุของสัตวนําโรคตาง ๆ 

(๓) การจัดการของเสีย  สารพิษและมลพิษของสถานประกอบการเล้ียงสุกร 

 (๓.๑)  ตองมีระบบบําบัดน้ําเสียที่ไดมาตรฐาน  โดยใชการบําบัดน้ําเสียที่เหมาะสมทาง

ระบายน้ําไมอุดตัน 

 (๓.๒)  น้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวตองมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งใหไดเกณฑมาตรฐาน

น้ําทิ้งตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  กอนปลอยออกสูภายนอกสถาน

ประกอบกิจการ 
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 (๓.๓)  ตองเก็บ  กวาด  มูลสัตวหรือส่ิงปฏิกูลเปนประจําทุกวันและหามทิ้งมูลสุกรหรือ 

มูลฝอยในที่สาธารณะหรือแหลงน้ําสาธารณะ 

 (๓.๔)  ตองทําความสะอาด  กวาดลางโรงเรือนเล้ียงสุกร  และบริเวณโดยรอบโรงเรือน 

ใหสะอาดทุกวันใหมีลักษณะที่ดีอยูเสมอ  รวมทั้งตองจัดใหมีท่ีกักเก็บมูลสัตวโดยเฉพาะเพ่ือปองกัน 

เหตุเดือดรอนรําคาญ 

 (๓.๕)  ตองจัดใหมีท่ีเก็บกักมูลสัตวหรือส่ิงปฏิกูลโดยเฉพาะไมใหสงกล่ินเหม็น  เปนเหตุ

เดือดรอนรําคาญ  และตองไมเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค 

 (๓.๖)  หามทิ้งมูลสัตวหรือส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่ดินสาธารณะหรือทางน้ําสาธารณะ

หรือในที่อื่นใดนอกจากท่ีรองรับมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะที่ไดจัดไวให 

 (๓.๗)  การเล้ียงสัตวตองไมกอใหเกิดมลพิษและเหตุรําคาญ 

(๔) การจัดการแหลงแพรเชื้อโรคหรือสัตวพาหะนําโรค 

 (๔.๑)  น้ําเสีย  ตองไดรับการบาํบัดกอนระบายลงสูทางระบายน้ํา  แหลงน้ําสาธารณะหรือ

ในที่หรือในที่เอกชน  น้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวตองมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําใหไดเกณฑมาตรฐาน

ควบคุมการระบายน้ํา 

 (๔.๒)  ตองมีการฉีดวัคซีนเพ่ือปองกันโรคติดตอท่ีเกิดจากสัตว 

 (๔.๓)  การกําจัดซากสัตวโดยการฝงตองมีเนื้อท่ีเพียงพอ  ใชน้ํายาฆาเชื้อโรคท่ีเหมาะสม

ทําการราดหรือโรยบนซากสัตวจนทั่ว 

 (๔.๔)  การกําจัดซากสัตวโดยการเผาตองมีสถานที่เผาหรือเตาเผาอยูในบริเวณที่เหมาะสม 

(๕) การจัดการปญหาเหตุเดือดรอนรําคาญ 

 (๕.๑)  ถามีการสุมไฟไลแมลงใหสัตว  ตองไมกอใหเกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ 

 (๕.๒)  ตองปองกันเสียงรองของสัตว  ไมกอใหเกิดความเดือดรอน  รําคาญตอผูที่อยูอาศัย

ใกลเคียง 

 (๕.๓)  จํานวนสัตวตองไมมากเกินสมควร  จนเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอน  รําคาญตอ 

ผูอยูอาศัย 

ผูท่ีประสงคจะเล้ียงสุกรจะตองย่ืนคําขออนุญาตเล้ียงสุกรตามแบบและเงื่อนไขท่ีองคการบริหาร

สวนตําบลยางตลาด  กําหนดพรอมดวยหลักฐานตอไปนี้  อยางละ  ๑  ชุด 
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(๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

(๓)  หนังสือแสดงความเปนเจาของที่ดิน 

(๔)  เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจาพนักงานทองถิ่น  เห็นสมควรเรียกเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการ

พิจารณา 

ขอ  ๗  สถานประกอบกิจการเล้ียงสุกรควรตั้งอยูหางจากโรงฆาสัตว  ตลาดนัดคาสัตว  ตั้งแต   

๕  กิโลเมตรขึ้นไป 

หมวด  ๓ 

การรกัษาความเปนระเบียบเรียบรอย 

ขอ  ๘  จัดใหมีบริเวณเล้ียงสุกรเปนสัดสวน  และอยูหางเขตที่ดินสาธารณะหรือท่ีดินตางเจาของ

และตองมีที่วางอันปราศจากหลังคาหรือส่ิงใดปกคลุมโดยรอบบริเวณเล้ียงสุกรนั้นไมนอยกวา  ๒๐  เมตร

ทุกดาน  เวนแตดานท่ีมีแนวเขตที่ดินติดตอกับท่ีดินของผูประกอบกิจการประเภทเดียวกันตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๙  จัดใหมีแสงสวางเพียงพอ  และมีการระบายอากาศดี 

ขอ  ๑๐  ถนนภายในสถานประกอบกิจการตองใชวัสดุคงทน  มีความกวางเหมาะสม  สะดวก 

ในการขนสง  ลําเลียงอุปกรณ  อาหารสุกร  รวมท้ังผลผลิตเขาและออกภายในสถานประกอบกิจการ 

ขอ  ๑๑  สถานที่เก็บอาหารและโรงผสมอาหาร  ควรจัดเปนสัดสวนและถูกหลักสุขาภิบาล 

ขอ  ๑๒  อาหารที่ใชเล้ียงสุกรตองมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

คุณภาพอาหารสัตว 

ขอ  ๑๓  ควรมีสถานที่เก็บอาหารแยกเปนสัดสวน  จัดใหเปนระเบียบ  และมีการดูแลรักษา

ความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 

ขอ  ๑๔  ควรมีสถานที่เก็บอาหารแยกเปนสัดสวน  จัดใหเปนระเบียบ  และมีการดูแลรักษา

ความสะอาดอยางสม่ําเสมอ 

ขอ  ๑๕  ตองมีที่เก็บรักษาเครื่องมือ  เครื่องใช  อุปกรณในการทํางานเปนสัดสวนเหมาะสมและ

เปนระเบียบเรียบรอย 



 หนา   ๒๒๔ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ ๑๖ เครื่องมือ  เครื่องใช  และอุปกรณ  รวมถึงสวิตซ  และสายไฟตาง ๆ  ตองไดรับ 

การบํารุงรักษาใหอยูในสภาพดี 

ขอ ๑๗ ตองจัดใหมีน้ําดืม่ที่ไดมาตรฐานน้ําดื่มไวบริการสําหรับผูปฏิบัติงานอยางเพียงพอตั้งอยู

ในบริเวณที่แยกออกจากโรงเรือนเล้ียงสุกร  และลักษณะการจัดบริการน้ําดื่มตองไมกอใหเกิดความสกปรก

หรือการปนเปอน  เชน  ใชระบบน้ํากด  ใชแกวสวนตัว  ใชแกวกระดาษที่ใชครั้งเดียวแลวท้ิงใชแกวสวนกลาง 

ที่ใชดื่มเพียงครั้งเดียวแลวนําไปลางทําความสะอาดกอนนํามาใชใหม  หรือวิธีอื่น 

ขอ ๑๘ ตองจัดใหมีน้ําใชที่สะอาดไดมาตรฐาน  และมีปริมาณเพียงพอกับปริมาณน้ําใช 

ในแตละวัน 

ขอ ๑๙ กรณีท่ีสถานประกอบกิจการผลิตน้ําใชเอง  ควรตรวจสอบดูแลคุณภาพน้ําดิบ 

ใหสะอาดตรวจสอบระบบทอน้ําและทําความสะอาดภาชนะเก็บกักน้ําอยูเสมอ  และปรับปรุงคุณภาพน้ํา 

ใหมีคุณภาพดีอยูเสมอ 

ขอ ๒๐ ผูปฏิบัติงานในฟารมตองมีสุขภาพแข็งแรง  ไมเปนโรคติดตอ  หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ

โรคท่ีเกี่ยวของกับทางเดินอาหาร  ทางเดินหายใจ  หูน้ําหนวก  และบาดแผลติดเชื้อ  หรือไมเปนพาหะ 

นําโรคติดตอ  ไดแก  อหิวาตกโรค  ไขรากสาดนอย  บิด  อีสุกอีใส  คางทูม  ไวรัสตับอักเสบเอ  เปนตน 

ขอ ๒๑ ผูปฏิบัติงานตองไดรับการตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป 

ขอ ๒๒ ผูปฏิบัติงานควรไดรับการอบรมในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 

ขอ ๒๓ ผูปฏิบัติงานในฟารมจะตองปฏิบัติดังนี้ 

  (๑)  ลางทําความสะอาดมือทุกครัง้กอนเขาหรือออกจากฟารม  และภายหลังออกจาก

หองสวมและจับตองส่ิงปนเปอนตาง  ๆ 

  (๒)  ควรสวมใสชุดปฏิบัติงานที่สะอาดเหมาะสมในแตละกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 

  (๓)  ในกรณีท่ีมีบาดแผลตองปดแผลดวยท่ีปดแผล  ถามีบาดแผลท่ีมือตองสวมใสถุงมือ

หรือปลอกนิ้วขณะปฏิบัติงาน 

ขอ ๒๔ ตองจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล  เหมาะสมและเพียงพอ 

ขอ ๒๕ ตองมีการรวบรวมมูลฝอยและนําไปกําจัดดวยวิธีการฝง  เผาอยางถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาลและปฏิบัติตามขอกําหนดขององคการบริหารสวนตําบลยางตลาดวาดวยการนั้น 



 หนา   ๒๒๕ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ ๒๖ ตองมีหองน้ําและหองสวมตามลักษณะและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุม 

อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และบําบัดหรือการกําจัดส่ิงปฏิกูลถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

ขอ ๒๗ ภายในหองน้ําและหองสวมควรมีวัสดุอุปกรณตามความจําเปนและเหมาะสม 

ขอ ๒๘ ตองดูแลรักษาความสะอาดของหองน้ําและหองสวมเปนประจําทุกวันที่ปฏิบัติงาน 

ขอ ๒๙ ตองมีการปองกันโรคติดตอท่ีเกิดจากสุกรดวยวิธีการที่เหมาะสมและถูกตอง 

ขอ ๓๐ การกําจัดซากสุกรใหใชวิธีเผา  หรือฝง  เพ่ือปองกันการเปนแหลงเพาะพันธุของสัตว 

และแมลงนําโรค  ดังนี้ 

  (๑)  การกําจัดซากสุกรโดยการฝง  ตองมีเนื้อที่เพียงพอ  และอยูในบริเวณน้ําทวม  

ไมถึงโดยฝงซากลึกจากผิวดินไมนอยกวา  ๕๐  เซนติเมตร  ใชน้ํายาฆาเชื้อโรคที่เหมาะสมทําการราดหรือโรย 

  (๒)  การกําจัดซากสุกรโดยการเผา  ตองมีสถานที่เผา  หรือเตาเผา  อยูในบริเวณ 

ที่เหมาะสมในการใชเผาซากจนหมด  การเผาตองไมกอใหเกิดมลพิษหรือเหตุรําคาญ 

  (๓)  สถานที่กําจัดซากสุกรตองหางจากบริเวณอาคาร  หรือโรงเรือนเล้ียงสุกร  อาคาร

สํานักงานอาคารที่พักอาศัย 

ขอ ๓๑ ตองมีการควบคุมปองกันสัตว  และแมลงนําโรคในฟารมไมใหมีจํานวนมากจนกอใหเกิด 

การปนเปอนของเชื้อโรคในสถานที่เล้ียงสุกร  ทั้งในตัวสุกร  อาหาร  น้ําใช  คนเล้ียงและส่ิงแวดลอมอื่น ๆ 

ขอ ๓๒ กรณีที่มีการระบาดของโรคติดตอที่เกี่ยวกับสัตวในเขตพ้ืนที่ตองจัดใหมีวิธีการควบคุม

ปองกันมิใหเกิดการปนเปอนของเช้ือโรคในสถานท่ีเล้ียงสุกร  ทั้งในตัวสุกร  อาหาร  น้ําใช  คนเล้ียงและ

ส่ิงแวดลอมอื่น ๆ 

ขอ ๓๓ ควรจัดใหมีหองเก็บสารเคมี  น้ํายาฆาเชื้อหรือส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรือ

อัคคีภัยไดงายโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๓๔ ควรจัดใหมีหองพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลที่ครบรายการไวในสถานประกอบ

กิจการและพรอมใชงานไดตลอดเวลา 

ขอ ๓๕ ระดับเสียงในสถานประกอบการเล้ียงสุกร  ในเวลากลางวันตองมีระดับเสียงเฉล่ีย   

๘  ชั่วโมงไมเกิน  ๙๐  เดซิเบล  (เอ)  ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 



 หนา   ๒๒๖ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ขอ ๓๖ ระดับความเขมขนของกาซไฮโดรเจนซัลไฟดและกาซแอมโมเนีย  บริเวณคอกเล้ียงสุกร 

ตองไมเกินคามาตรฐานตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 

ขอ ๓๗ วิธีการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมในสถานประกอบการใหใชวิธีการตรวจวัดของ

หนวยราชการไทย  ในกรณีที่ไมมีวิธีการตรวจวัดท่ีเปนมาตรฐานกําหนดไวใหใชวิธีการตรวจวัดท่ีทองถิ่น

ยอมรับ 

ขอ ๓๘ ควรควบคุมปองกันกิจกรรมตาง ๆ  ของสถานประกอบกิจการมิใหมีกล่ิน  น้ําเสีย  

เขมาควัน  เสียง  ฝุน  และความรอน  เปนตน  ที่จะทําใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปน

อันตราย 

หมวด  ๔ 

อํานาจหนาทีข่องเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๓๙ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงาน

สาธารณสุข  มีอํานาจดังตอไปนี้ 

  (๑)  มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจง 

เปนหนังสือหรือจัดสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ  หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

    (๒)  เขาไปในสถานที่ใด ๆ  ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก  หรือ 

ในเวลาทําการ 

  (๓)  เขาไปในสถานที่ใด ๆ  ในระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก  หรือ 

ในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบ  หรือควบคุมเพ่ือใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง

หรือเรียกหนังสือหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของหรือผูครอบครองสถานท่ีนั้น 

ขอ ๔๐ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขต

อํานาจขององคการบริหารสวนตําบลยางตลาดในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 



 หนา   ๒๒๗ 
เลม   ๑๓๐   ตอนที่   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๔๑ ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้ขอใดขอหนึ่ง  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  วรรคสอง   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

สุขุมวรัชญ  อคัรเศรษฐงั   

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลยางตลาด 


