
 
 
                 

(ร่าง) 

เทศบัญญัติ 
เทศบาลตำบลคำบง 

 เรื่อง การประกอบกิจการเลี้ยงสุกร 
พ.ศ. ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เทศบาลตำบลคำบง 

อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี



บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำบง 

เร่ือง การประกอบกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ.... 
 

 

 

หลักการ 
 

  ตามความในมาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้เทศบาลมีอำนาจตราเทศบัญญัติได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกฎหมาย 
เพ ื่อปฏ ิบ ัต ิการให ้ เป ็นไปตามอำนาจหน ้าที่ของเทศบาล หร ือเมื่อม ีกฎหมายบ ัญญัต ิ ให ้ เทศบาล                                         
มีอำนาจตราเทศบัญญัติได้ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และ
มาตรา ๖๕ แห่ง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ได้บัญญัติให้ราชการส่วนท้องถิน่มีอำนาจออก
ข้อกำหนดของ ท้องถิน่ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวได้  
 

 

 

 

เหตุผล 
 

  เพื่อเป็นการกำกับดูแลการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร ซ่ึงถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อ 
สุขภาพประเภทหนึ่งตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ที ่ต ้องมีการควบคุมภายในเขต                          
เทศบาลตำบลคำบง โดยพระราชบ ัญญ ัต ิ กา รส าธ ารณส ุ ข พ. ศ .  ๒๕๓๕ บ ัญญ ัต ิ ให ้ กระทำได ้                                
โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ อีกทั้ง ในประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลคำบงมีความสนใจในการประกอบ
กิจการเลี้ยงสุกรมากขึ้น ประกอบกับ เทศบัญญัติ เรื่องการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร ที่บังคับใช้ในเขต
เทศบาลตำบลคำบง ไม่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันเหตุรำคาญหรือ
ผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของสถานประกอบกิจการ การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร พ.ศ.2564                                     
จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำบง เรื่องการ ประกอบกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2564       
และตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำบง เรื่องการ ประกอบกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ... ขึ้นใหม่



ร่าง 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำบง 

เร่ือง การประกอบกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. ... 
 

  โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำบงในการควบคุมกิจการที่เป็น 
อันตรายต่อสุขภาพ เรื่องการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร เพื่อประโยชน์ในการควบคุม กำกับดูแลการดำเนิน 
กิจการเลี้ยงสุกร ซ่ึงเป็นกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนในเขตพื้นทีเ่ทศบาล 
ตำบลคำบง ให้มคีวามปลอดภัยและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  อาศัย อำนา จต ามคว าม ในมาตร า ๖๐ ม าต รา ๖๑ มาตร า ๖๒ ม าต รา ๖๓             
แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ 
มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห ่ งพระราชบ ัญญัต ิการสาธารณส ุข พ.ศ. ๒๕๓๕                               
บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลคำบง โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลตำบลคำบงและผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำบง เรื่อง การประกอบ
กิจการ เลี้ยงสุกร พ.ศ. ...” 

  ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลคำบง ต้ังแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดย 
เปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลตำบลคำบงแล้วเจ็ดวัน 

  ข้อ 3 ให้ยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำบง เรื่อง การประกอบกิจการ เลี้ยงสุกร พ.ศ.
2564 

  ข้อ 4 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบ หรือคำสั ่งอื ่นใดที่ได้ตราไว้แล้ว                             
ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 

  ข้อ 5 ให ้นายกเทศมนตรีตำบลคำบง เป ็นผ ู ้ร ักษาการให้เป ็นไปตามเทศบัญญัตินี้                               
และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 

หมวด 1  

บททั่วไป 

  ข้อ 6 ในเทศบัญญัตินี้ 

  “ผู ้ดำเนินกิจการ” หมายความว่า ผู ้ เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เร ียกชื่ออย่ างอื่นซึ่ง
รับผิดชอบดำเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน    
   “มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก             
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน   
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  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน  

            “มลพษิทางน้ำ”  หมายความว่า สภาวะของน้ำทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 
สถานประกอบกิจการที่ทำให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
  “ส้วมน้ำ” หมายความว่า พ้ืนที่หรือสถานที่ และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่มีลักษณะ
เป็นบ่อ แอ่ง หรืออ่าง สำหรับให้สุกรแช่น้ำและรองรับสิ่งขับถ่ายจากสุกร 
  “ของเสีย” หมายความว่า มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือสิ่งอื่นใด อันเกิด
จากการประกอบกิจการเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ หรือเหตุเดือดร้อน
รำคาญ เช่น ซากสุกร สิ่งขับถ่ายจากสุกร กากตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากการจัดการน้ำเสีย  
 “การเลี้ยงสุกร” หมายความว่า การมีสุกรไว้ในครอบครองและดูแลเอาใจใส่ บำรุงรักษาตลอดจนให้
อาหารเป็นประจำสม่ำเสมอ เพ่ือให้สุกรเจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้  
  “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน หรือสิ่ง ที ่ สร้าง
ขึ้นอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
  “เจ้าพนกังานท้องถิน่” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลคำบง   
  “เจ ้ าพน ั ก งานสาธารณส ุ ข” หมายความว ่ า เ จ ้ าพน ั กงาน ซ่ึง ได ้ ร ั บการแต ่ ง ต้ัง                           
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
   

  ข้อ 7 ให้กิจการเลี ้ยงสุกรเป็นกิจการที ่ต้องมีการควบคุมภายในเขตเทศบาลเทศบาล                     
ตำบลคำบง 
   ข้อ 8 สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามเทศบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตท่ีกฎหมายว่า 
ด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่าย 
เป็นโรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและ 
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้วย แล้วแต่กรณี 
 

หมวด 2 
สถานที่ตั้ง ลักษณะโรงเรือน  และการสุขาภิบาล 

 
  ข้อ 9 สถานประกอบกิจการต้องมีระยะห่างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา                   
สถานเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยพักฟื้น หรือผู้พิการ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู ้อยู ่อาศัย                           
ในบริเวณ ดังต่อไปนี้           
   (1) สถานประกอบกิจการที่มีสุกรตั้งแต่ 11 – 20 ตัว  ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 
50 เมตร           
   (2) สถานประกอบกิจการที่มีสุกร ตั้งแต่ 21 – 50 ตัว  ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 
100 เมตร           
   (๓) สถานประกอบกิจการที่มีสุกร ตั้งแต่ 51 – 500 ตัว  ต้องมีระยะห่างไม่น้อย
กว่า 200 เมตร           
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    (๔) สถานประกอบกิจการที ่มีสุกร ตั ้งแต่ 501 - 1,000 ตัว ต้องมีระยะห่าง              
ไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร          
    (๕) สถานประกอบกิจการที ่มีสุกร ตั ้งแต่ 5,001 ตัวขึ ้นไป ต้องมีระยะห่าง                    
ไม่น้อยกว่า 2,000 เมตร          
   ในกรณีท ี ่สถานประกอบกิจการใดมีเหตุจำเป ็นต ้องเพิ ่มจำนวนสุกรจนไม่เป ็นไป                               
ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู ้ดำเนินกิจการแจ้งเหตุจำเป็น และจำนวนสุกรที่เพิ่มขึ้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน
ระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่มีเหตุตามวรรคหนึ่ง และต้องดำเนินการให้จำนวนสุกรเป็นไปตามวรรคหนึ่ง                         
ภายในระยะเวลาเก้าสิบวัน 

  ข้อ 10 บริเวณเพาะพันธุ์ เลี้ยง อนุบาลสุกร และบริเวณที่กำจัดของเสีย ต้องอยู่ห่างเขตรั้ว
ของสถานประกอบกิจการ รวมทั้งต้องมีที่ว ่างอันปราศจากหลังคา หรือสิ่งใดปกคลุมโดยรอบบริเวณนั้น                         
ไม่น้อยกว่ายี่สิบเมตรทุกด้าน เว้นแต่ด้านที่มีแนวเขตที่ดินติดต่อกับที่ดินของผู้ประกอบกิจการรายอื่นและ                 
ควรมีการปลูกต้นไม้ที่มีความสูงและทรงพุ่มที่เหมาะสมสำหรับเป็นแนวป้องกัน เพื่อช่วยลดการแพร่กระจาย
ของมลพิษ เช่น กลิ่น ฝุ่น ออกสู่ภายนอก            

  ข้อ 11 สถานประกอบกิจการควรจัดให้มีบริเวณเลี้ยงสุกรเป็นสัดส่วน และควรตั้งอยู่บริเวณ
ที่ไม่มีน้ำท่วมขัง           
  ข ้อ 12  สถานประกอบก ิจการควรต ั ้ งอย ู ่ห ่างจากโรงฆ ่าส ัตว ์  ตลาดน ัดค ้าส ัตว์                                
ตั้งแตห่้ากิโลเมตรขึ้นไป 

          ข้อ 13 สถานประกอบกิจการที่มีโรงเรือนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้         
   (๑) ลักษณะโรงเรือน ต้องเป็นอาคารที ่มีความมั ่นคง แข็งแรง อยู ่ในสภาพดี 
ปลอดภัย การระบายอากาศที่ดี อากาศถ่ายเทสะดวก และระบบระบายน้ำเพื่อรวบรวมน้ำเสียไปบำบัดด้วย
วิธีการ ที่เหมาะสม รวมทั้งต้องบำรุงรักษา ทำความสะอาดโรงเรือน ระบบระบายอากาศ และระบบระบายน้ำ 
อย่างสม่ำเสมอ                
   (๒) พ้ืนโรงเรือนอยู่ในสภาพดี มีความลาดเอียงเพ่ือให้น้ำไหลลงทางระบายได้สะดวก 
ดูแล รักษาพื้นโรงเรือนให้แห้งและสะอาด ในกรณีที่เป็นพื้นคอนกรีต หรือพื้นลักษณะอื่นใดในทำนองเดียวกัน 
ต้องเก็บกวาดมูลสุกรและเศษสิ่งตกค้างจากพ้ืนคอกทุกวัน และล้างทำความสะอาดสม่ำเสมอ   
   (๓) จัดพื ้นที ่ดำเนินกิจการเป็นสัดส่วนและเหมาะสม เช ่น พื ้นที ่ เพาะพันธุ์                         
เลี้ยง อนุบาลสุกร พื้นที่จัดเก็บอาหารสุกร ยา วัคซีน พื้นที่ผสมอาหารสุกร พื้นที่ตากมูลสุกร พื้นที่บำบัดหรือ              
กำจัดของเสีย รวมทั้งต้องบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่สะอาด สามารถป้องกันกลิ่น ฝุ่น เชื้อโรค แมลงหรือสัตว์ 
ที่เป็นพาหะนำโรคด้วย           
   (๔) มีพื้นที่เพียงพอในการเลี้ยงสุกรและมีสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนที่เหมาะสม
กับจำนวนสุกร สายพันธุ์ ขนาด และอายุของสุกร โดยเฉพาะโรงเรือนเพาะพันธุ์ เลี ้ยง และอนุบาลสุกร                    
ต้องมี ที่ขังหรือคอกกั้น เป็นสัดส่วน เหมาะสมกับจำนวนสุกร ไม่ให้สุกรอยู่อย่างแออัด ทั้งนี้ พื้นที่ในการเลี้ยง
สุกรต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง    
    (๕) โรงเรือนที่มีส้วมน้ำ ต้องกำจัดสิ่งขับถ่ายจากสุกรและล้างทำความสะอาดทุกวัน  
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         (๖) โรงเรือนที่มีการใช้วัสดุรองพื้น ต้องบำรุงรักษาและเปลี่ยนวัสดุรองพื้นตาม
ระยะเวลา ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน และการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลง หรือสัตว์ที ่เป็นพาหะ                                             
นำโรค            
   (๗) เมื่อสิ้นสุดการเลี้ยงสุกรในแต่ละรุ่น ให้ทำความสะอาดคอกเพื่อชะล้างมูลสุกร
และ สิ่งสกปรกที่สะสมอยู่ตามซอกพื้น เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน และมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์                 
ที่เป็นพาหะนำโรค ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรงเรือน และอุปกรณ์ก่อนนำสุกรรุ่นใหม่เข้ามาเลี้ยง 

  ข้อ 14   หล ักเกณฑ์ เก ี ่ยวก ับส ุขล ักษณะเคร ื ่องม ือ เคร ื ่องใช ้  อ ุปกรณ์  ว ัตถ ุดิบ                                    
และอาหารสุกร            
   (๑) เครื ่องจักร เครื ่องมือ เครื ่องใช้ และอุปกรณ์ เช่น พัดลมระบายอากาศ                     
รวมถึงสวิตช์ และสายไฟต่าง ๆ ต้องติดตั้งหรือจัดเก็บเป็นระเบียบ ปลอดภัย ทำความสะอาดสม่ำเสมอ 
ตรวจสอบ และบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ หากพบการชำรุด ต้องหยุดใช้งานและดำเนินการ
ซ่อมแซม แก้ไข พร้อมทั้งจัดให้มีป้ายห้ามใช้        
   (๒) ทำความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ให้อาหารและน้ำสุกร เป็นประจำ  
            (๓) จัดเก็บวัตถุดิบ และอาหารเลี ้ยงสุกรที ่มิดชิด สามารถป้องกันแมลงและ                        
สัตว์ที่เป็นพาหะ นำโรค และป้องกันการเสื่อมสภาพ เพ่ือลดกลิ่นรบกวน     
  ข้อ 15 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการ  
    (๑) การจัดการมูลฝอย        
    (ก) มูลฝอยต้องจัดให้มีภาชนะรองรับที่เพียงพอและถูกหลักสุขาภิบาล                
คัดแยกมูลฝอย ทั่วไป มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน เช่น วัสดุมีคม เข็มฉีดยา ยาเสื่อมสภาพ 
ภาชนะ บรรจุสารเคมี และนำไปกำจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง          
    (ข) การจัดการมูลสุกร ให้รวบรวมและบำบัดด้วยวิธีการตาก หมัก ระบบ
แก๊สชีวภาพ หรือวิธีการอื่นใดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ต้องมีระบบ วิธีการ หรือมีโครงสร้างที่สามารถ  
ป้องกันกลิ่นรบกวน และมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคได้    
    (ค) การจัดการซากสุกรต้องใช้วิธีที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อลดการแพร่กระจาย
ของเชื้อโรค ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค และไม่เกิดปัญหามลพิษต่อชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้           
     1) วิธ ีการฝัง ต้องมีพื ้นที ่เพียงพอ อยู ่ในบริเวณน้ำท่วมไม่ถึง                 
และห่างจากแหล่งน้ำ ให้ฝังไว้ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตร โรยปูนขาวหรือราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
แ ล ้ ว ก ล บ ห ล ุ ม แ ล ะค ล ุ ม ด ิ น ใ ห ้ แ น ่ น  เ ห น ื อ ร ะด ั บ ผ ิ ว ด ิ น ไ ม ่ น ้ อ ย ก ว ่ า ห ้ า ส ิ บ เ ซ น ต ิ เ ม ต ร                                                           
เพ่ือป้องกันไม่ให้สัตว์ไปคุ้ยเขี่ย           

     2) วิธีการเผา ให้ทำในบริเวณที่เหมาะสมและเผาซากจนหมด                          
ตามประกาศกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง    
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      3) ว ิ ธ ี ก ารท ิ ้ ง ในบ ่อท ิ ้ ง ซากของสถานประกอบก ิจการ                                           
ต้องถูกสุขลักษณะ โดยต้อง กำจัดซากสุกรในบ่อที่ปิดมิดชิด และมีประสิทธิภาพสามารถป้องกันกลิ่น แมลง
และสัตว์ที่เป็นพาหะ นำโรคได้         
               4 ) วิธีการอื่นใดให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ราชการกำหนดและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง          
     (ง) กรณีส ุกรป่วยหรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ส ุกรเป็นโรคระบาด                      
หรือมีเหตุอันควรสงสัย ว่าเป็นโรคระบาด ต้องมีการจัดการซากสุกรให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาด
สัตว์และกฎหมาย ที่เก่ียวข้อง         
    (๒) การจัดการมลพิษ        
    (ก) ทำความสะอาดตัวสุกร คอกสุกร และรางให้อาหาร มิให้เกิดการสะสม
ของ นำ้ปัสสาวะ มูลสุกร และเศษอาหาร เพ่ือลดปัญหากลิ่นรบกวน      
    (ข) จัดให้มีและบำรุงรักษาท่อ รางระบายน้ำเสีย หรือน้ำทิ้งให้อยู่ในสภาพดี 
ใช้งานได้ สะอาด ปราศจากน้ำขังและการสะสมของมูลสุกรหรือกากตะกอน เพื ่อป้องกันกลิ ่นรบกวน                          
และการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค      
    (ค) การบำบัด หรือการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียจากการประกอบกิจการ      
ให้ดำเนินการ โดยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียและบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้ 
ก่อนระบายสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่ภายนอก หรือนำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในสถานประกอบกิจการ 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
แห่งชาติและกฎหมายที่เก่ียวข้อง          
    กรณีสถานประกอบกิจการไม่เข้าข่ายบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ดำเนินกิจการต้องมีมาตรการจัดการน้ำเสีย
เบื้องต้น เช่น บ่อเกรอะ บ่อซึม ที่มีขนาดเหมาะสมและเพียงพอต่อปริมาณความสกปรกท่ีเกิดขึ้น ก่อนระบายสู่
ภายนอก            
     (ง) การจัดการกากตะกอน หรือสิ ่งตกค้างจากการจัดการน้ ำเสียต้อง
รวบรวมและกำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หรือก่อเหตุ
เดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในในบริเวณใกล้เคียง     
     (จ) มาตรการลดกลิ่นอันเกิดจากการประกอบกิจการด้วยวิธีที ่เหมาะสม 
ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ค่ามาตรฐานความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากสถานประกอบกิจการตามกฎหมาย
ว่าด้วย การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
     (ฉ) มาตรการควบคุมระดับเสียงในสถานประกอบกิจการต้องดำเนินการ                
มิให้มีระดับเสียง เกินกว่าที่กฎหมายที่เก่ียวข้องกำหนด      

  ข้อ 16 สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือ                  
สิ่งอื่นใด อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ำฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจำเป็นและ
เหมาะสมกับค ุณสมบัต ิของว ัตถ ุอ ันตรายและขนาดของการประกอบก ิจการตามที ่กำหนดไว ้ ใน                              
กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
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  ข้อ ๑7 สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกำจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของ 
โรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม       

  ข้อ ๑8 สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย                    
เป็นสัดส่วน และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ       

  ข้อ 19 ในกรณี ศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยพักฟื้นหรือผู้พิการ เข้ามาตั้งอยู่ใกล้กับสถานประกอบกิจการตามประกาศนี้  เป็นเหตุให้สถานประกอบ
กิจการมีระยะห่างไม่เป็นไปตามข้อ 9 วรรคหนึ่ง ให้สถานประกอบกิจการนั้นจัดให้ ให้มีมาตรการป้องกันเหตุ
รำคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพท่ีอาจเกิดขึ้น และให้ประกอบกิจการตามเดิมต่อไปได้ 

      หมวด 3      
      การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  ข้อ ๑9 สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทำงานและปฏิบัติให้ 
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง     

  ข้อ 20 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพ่ือความปลอดภัยดังนี้  
   (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุม อาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบำรุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหก
เดือน ต่อครั้ง และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกำหนดหรือยอมรับให้แก่                    
คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น    

   (๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย
หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและ
กฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง 

             หมวด 4     
      การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ    
                          ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

  ข้อ 22 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือ 
ความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย      
จะต้องดำเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรำคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ 
คนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัด 

     หมวด 5                       

 อำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  ข้อ 23 เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี ้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงาน
สาธารณสุข มีอำนาจ ดังต่อไปนี้  

 



เห็นชอบ 

(ลงชื่อ) 

               (นายวิมล  สุระเสน) 
     นายอำเภอบ้านผือ  ปฏิบัติราชการแทน     
           ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี 
 

-7- 

   (1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคำหรือแจ้งข้อเท็จจริง หรือทำคำชี้แจง เป็น
หนังสือ หรือจดส่งเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา   
   (2) เข้าไปในสถานที่ใดๆ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก หรือในเวลา
ทำการ เพื่อตรวจสอบหรือควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ ให้มีอำนาจสอบถามข้อเท็จจริง หรือเรียก
หนังสือหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากเจ้าของ หรือผู้ครอบครองสถานที่นั้น    
   (3) ยึดหรืออายัดสิ่งของใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพ่ือ
ประโยชน์ในการดำเนินคดีหรือนำไปทำลายในกรณีจำเป็น      
  ข้อ 24 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้
ปฏ ิบ ัต ิตามมาตรา 44 แห ่งพระราชบ ัญญัต ิการสาธารณส ุข พ.ศ.2535 ในเขตอำนาจเทศบาล                    
ตำบลคำบงในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

      หมวด 6      
           บทกำหนดโทษ        

  ข้อ 25 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี ้ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ในบท
กำหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕   

      หมวด 7      
           บทเฉพาะกาล 

  ข้อ 26 สถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลคำบง เรื ่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ...                      
ซึ่งประกอบกิจการก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับให้ประกอบกิจการตามเดิมต่อไปได้ โดยไม่ต้องปฏิบัติตาม
ข้อ 9 วรรคหนึ่ง และข้อ 10 แต่ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันเหตุรำคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพที่                     
อาจเกิดขึ้นแก่ผู้อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงอย่างมีประสิทธิภาพโดยนำความในข้อ 13 ข้อ 14 และข้อ 15                  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  ประกาศ  ณ  วันที่           เดือน                 พ.ศ.2565 
 
 
       (ลงชื่อ) 
                        (นายธวัชชัย  ทองทิพย์) 
                   นายกเทศมนตรีตำบลคำบง 


