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เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร
พ.ศ. 2561
หลักการ
ให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร
เหตุผล
โดยที่การดาเนินกิจการเลี้ยงสุกรที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
ประชาชน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย สมควรกาหนดให้กิจการเลี้ยงสุกรเป็นกิจการที่ต้องมีการ
ควบคุมภายในท้องถิ่น กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปสาหรับให้ผู้ดาเนินกิจการเลี้ยงสุกรปฏิบัติเกี่ยวกับ
การดู แ ลสภาพหรื อ สุ ข ลั ก ษณะของสถานที่ ที่ ใ ช้ ด าเนิ น กิ จ การและมาตรการป้ อ งกั น อั น ตรายต่ อ สุ ภ าพ
หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ดาเนินการเลี้ยงสุกร และอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ดาเนินกิจการเลี้ยง
สุกร จึงตราเทศบัญญัตินี้
-----------------------------------

เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร
พ.ศ. 2561
*********************
โดยที่เป็นการสมควรให้มีเทศบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ โดยความเห็นชอบ
ของสภาเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ และผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร จึงตราเทศบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยง
สุกร พ.ศ.2561”
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับภายในเขตเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้ โดย
เปิดเผย ณ สานักงานเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ แล้วเจ็ดวัน
ข้อ 3 บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคาสั่งอื่นใดของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ใน
ส่วนที่ได้ตราไว้แล้วก่อนตราเทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน
ข้อ 4 ให้นายกเทศมนตรี ตาบลหว้านใหญ่ เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้มี
อานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
หมวด 1
บททั่วไป
-----------------------ข้อ 5 ในเทศบัญญัตินี้
“ผู้ดาเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดาเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้า”หมายความว่า สภาวะของน้าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทาให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สานักงาน หรือสิ่งที่สร้าง
ขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตาบลหว้านใหญ่
“เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ”หมายความว่ า เจ้ า พนั ก งานซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

-2ข้อ 6 ให้กิจการเลี้ยงสุกร เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในราชการส่วนท้องถิ่น
ข้อ 7 ผู้ดาเนินกิจการเลี้ยงสุกร ต้องดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่
กาหนดตามเทศบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในท้องที่ที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุ มอาคารมีผ ลใช้บั งคับ สถานประกอบกิจการที่ เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้ ว ยโรงงาน หรือสถาน
ประกอบกิจ การที่มีการประกอบกิจ การเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วแต่กรณี
หมวด ๒
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปสาหรับให้ผดู้ าเนินกิจการปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ดาเนินกิจการและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ

____________
ลักษณะที่ 1
หลักเกณฑ์และสถานที่ตั้ง
_______________
ข้ อ 8 สถานที่ ตั้ ง ในการเลี้ ย งสุ ก รต้ อ งอยู่ ห่ า งจากชุ ม ชน ศาสนสถาน โบราณสถาน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ใน
ระยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและไม่ก่อเหตุราคาญต่อชุมชน โดยมีระยะห่างจากสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
และแหล่งน้าสาธารณะในระยะทางดังต่อไปนี้
(๑) สาหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรน้อยกว่า ๕๐ ตัว ให้มีระยะห่างในระยะที่ไม่
ก่อให้เกิดความราคาญต่อชุมชนใกล้เคียง
(๒) สาหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรตั้งแต่ ๕๐ - ๕๐๐ ตัว ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า
2๐๐ เมตร
(๓) สาหรับสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรเกินกว่า ๕๐๐ ตัว ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า
1,0๐๐ เมตร
ข้อ 9 สถานประกอบกิจ การเลี้ ยงสุ ก รต้อ งตั้ง อยู่ห่ างจากโรงฆ่า สั ตว์ ตลาดนั ดค้ าสั ต ว์ตั้ง แต่
5 กิโลเมตร ขึ้นไป
ข้อ 10 จัดให้มีบริเวณเลี้ยงสุกรเป็นสัดส่วน และอยู่ห่างเขตที่ดินสาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของ
และต้องมีที่ว่างอันปราศจากหลังคาเรือนหรือสิ่งใดปกคลุมโดยรอบบริเวณเลี้ยงสัตว์นั้นไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร
ทุกด้าน เว้นแต่ด้านที่มีแนวเขตที่ดินติดต่อกับที่ดินของผู้ประกอบกิจการประเภทเดียวกันตามข้อกาหนดนี้
ข้อ ๑1 สถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกรควรตั้งอยู่บริเวณที่ไม่มีน้าท่วมขัง
ลักษณะ ๒
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของโรงเรือนเลี้ยงสุกรและส่วนประกอบ
-----------------------ข้อ ๑2 โรงเรือนเลี้ยงสุกรต้องเป็นอาคารเอกเทศ มั่นคงแข็งแรง มีลักษณะเหมาะแก่การเลี้ยง
สุกร ไม่มีการพักอาศัยหรือประกอบกิจการอื่นใด
ข้อ ๑3 พื้นโรงเรือนเลี้ยงสุกรทาด้วยวัสดุแข็งแรง พื้นผิวเรียบทาความสะอาดง่าย มีความลาด
เอียงที่เหมาะสมให้น้าหรือสิ่งปฏิกูลไหลลงทางระบายได้โดยสะดวก

-3ข้อ ๑4 หลั งคาโรงเรื อนเลี้ ย งสุ กรทาด้ ว ยวั ส ดุแข็ งแรง มีความสู งจากพื้นที่ เหมาะสม และมี
ช่องทางให้แสงสว่างหรือแสงแดดส่องภายในอาคารอย่างทั่วถึง
ข้อ ๑5 โรงเรือนเลี้ยงสุกรต้องมีที่ขังและทีป่ ล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ คอกสัตว์กั้นเป็นสัดส่วน
เหมาะสมกับจานวนสุกร ไม่ให้สุกรอยู่อย่างแออัด
ข้อ ๑6 จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ และมีการระบายอากาศดี
ข้อ ๑7 ถนนภายในสถานประกอบกิจการต้องใช้วัสดุคงทน มีความกว้างเหมาะสม สะดวกใน
การขนส่งลาเลียงอุปกรณ์ อาหารสุกร รวมทั้งผลผลิตเข้าและออกภายในสถานประกอบกิจการ
ข้อ ๑8 สถานที่เก็บอาหารและโรงผสมอาหารควรจัดเป็นสัดส่วนและถูกหลักสุขาภิบาล
ลักษณะ 3
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ น้าดื่ม น้าใช้
-------------------------ข้อ 19 อาหารที่ใช้เลี้ ย งสุ กร ต้องมีคุ ณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่า ด้ว ยการควบคุ ม
คุณภาพอาหารสัตว์
ข้อ 20 ควรมีสถานที่เก็บอาหารแยกเป็นสัดส่วน จัดให้เป็นระเบียบและมี การดูแลรักษาความ
สะอาดอย่างสม่าเสมอ
ข้อ 21 ต้องมีที่เก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ในการทางานเป็นสัดส่วนเหมาะสมและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ข้ อ 22 เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ และอุ ป กรณ์ รวมถึ ง สวิ ต ช์ แ ละสายไฟต่ า ง ๆ ต้ อ งได้ รั บ การ
บารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี
ข้อ 23 ต้องจัดให้มีน้าดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้าดื่มไว้บริการสาหรับผู้ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ ตั้งอยู่ในบริเวณที่แยกออกจากโรงเรือนเลี้ยงสุกร และลักษณะการจัดบริการน้าดื่มต้องไม่ก่อให้เกิด
ความสกปรกหรือการปนเปื้อน เช่น ใช้ระบบน้ากด ใช้แก้วส่วนตัว ใช้แก้วกระดาษที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ใช้แก้ว
ส่วนกลางที่ใช้ดื่มเพียงครั้งเดียวแล้วนาไปล้างทาความสะอาดก่อนนามาใช้ใหม่ หรือวิธีอื่น
ข้อ 24 ต้องจัดให้มีน้าใช้ที่สะอาดได้มาตรฐาน และมีปริมาณเพียงพอกับปริมาณน้าที่ใช้ในแต่ละวัน
ข้อ 25 กรณีที่สถานประกอบกิจการผลิตน้าใช้เอง ควรตรวจสอบดูแลคุณภาพน้าดิบให้สะอาด
ตรวจสอบระบบท่อน้าและทาความสะอาดภาชนะเก็บกักน้าอยู่เสมอ และปรับปรุงคุณภาพน้าให้มีคุณภาพดีอยู่
เสมอ
ลักษณะ 4
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน
_________________
ข้อ 26 ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเลี้ยงสุกรต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือ
โรคที่สังคมรังเกียจ โรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ หูน้าหนวก และบาดแผลติดเชื้อ หรือไม่
เป็นพาหะนาโรคติดต่อ ได้แก่ วัณโรค อหิวาตกโรค ไข้รากสาดน้อย บิด สุกใส หัด คางทูม เรื้อน ไวรัสตับ
อักเสบเอ โรคพยาธิ และโรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ เป็นต้น หากผู้ปฏิบัติงานป่วยด้วยโรคติดต่อดังกล่าว ต้องหยุด
พักรักษาให้หาย
ข้อ 27 ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจาทุกปี
ข้อ ๒8 ผู้ปฏิบัติงานควรได้รับการอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขอนามัย

-4ข้อ ๒9 ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการเลี้ยงสุกรจะต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) ล้างทาความสะอาดมือทุกครั้งก่อนเข้าหรือออกจากสถานประกอบการเลี้ยงสุกร
และภายหลังออกจากห้องส้วมและจับต้องสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ
(๒) สวมใส่ชุดปฏิบัติงานที่สะอาดเหมาะสมในแต่ละกิจกรรมที่ปฏิบัติ
(๓) ในกรณีที่มีบาดแผล ต้องปิดแผลด้วยที่ปิดแผล ถ้ามีบาดแผลที่มือต้องสวมใส่ถุงมือ
และปลอกนิ้วขณะปฏิบัติงาน
ลักษณะ 5
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการน้าเสีย มูลฝอย สิ่งปฏิกูล
___________________
ข้อ 30 ต้องมีระบบบาบัดน้าเสียที่ได้มาตรฐาน โดยใช้วิธีการบาบัดน้าเสียที่เหมาะสมทางระบาย
น้าไม่อุดตัน
ข้อ 31 น้าเสียที่ผ่านการบาบัดแล้วต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้าทิ้งให้ได้เกณฑ์มาตรฐานน้าทิ้ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกสถานประกอบกิจการ
ข้อ 32 ต้องจัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยในสถานประกอบการที่ถูกหลักสุขาภิบาล เหมาะสม
และเพียงพอ
ข้อ 33 ต้องมีการรวบรวมมูลฝอยในสถานประกอบการและนาไปกาจัดด้วยวิธีการฝัง เผาอย่าง
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ว่าด้วยการนั้น
ข้อ 34 ต้องทาความสะอาด กวาด ล้างพื้นโรงเรือนเลี้ยงสุกรและบริเวณโดยรอบโรงเรือนเลี้ยง
สุกร ให้สะอาดทุกวัน ต้องจัดให้มีที่กักเก็บมูลสุกรโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันเหตุเดือดร้อนราคาญอันเนื่องมาจาก
กลิ่นและไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคหรือแมลงนาโรค
ข้อ 35 ห้ามทิ้งมูลสุกรหรือมูลฝอยในที่ดินของตนเอง ที่สาธารณะหรือแหล่งน้าสาธารณะ
ข้อ 36 ต้องมีห้องน้าห้องส้วมตามลักษณะและจานวนที่กาหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และบาบัด หรือการกาจัดสิ่งปฏิกูลถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
ข้อ 37 ภายในห้องน้าและห้องส้วมต้องมีอุปกรณ์ตามความจาเป็นและเหมาะสม
ข้อ 38 ต้องดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้าและห้องส้วมเป็นประจาทุกวันที่ปฏิบัติงาน
ลักษณะ 6
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการแหล่งแพร่เชื้อโรคหรือสัตว์และแมลงนาโรค
________________
ข้อ 39 ต้องมีการป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากสุกรด้วยวิธีการที่เหมาะสมและถูกต้อง
ข้อ 40 การกาจัดซากสุกร ให้ใช้วิธีเผา หรือฝังเพื่อป้องกันการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคหรือ
แมลงนาโรค ดังนี้
(1) การกาจัดซากสุกรโดยการฝังต้องมีเ นื้อที่เพียงพอ และอยู่ในบริเวณน้าท่วมไม่ถึง
โดยฝังซากสุกรลึกจากผิวดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร ใช้น้ายาฆ่าเชื้อโรคที่เหมาะสมทาการราดหรือโรยบน
ส่วนต่างๆ ของซากสุกรจนทั่ว และกลบหลุมดิน
(2) การกาจัดซากสุกรโดยการเผาต้องมีสถานที่เผาหรือเตาเผาอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม
ในการใช้เผาซากสุกรจนหมด การเผาต้องไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือเหตุราคาญ
(3) สถานที่กาจัดซากสุกรต้องห่ างจากบริเวณอาคาร หรือโรงเรือนเลี้ ยงสุกร อาคาร
สานักงาน อาคารพักอาศัย

-5ข้อ 41 ต้องมีการควบคุมป้องกันสัตว์และแมลงนาโรคในสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกร ไม่ให้มี
จานวนมากจนก่อให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคติดต่อ หรือก่อเหตุเดือดร้อนราคาญต่อผู้อยู่ในที่ใกล้เคียง
ข้อ 42 กรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อที่เกี่ยวกับสุกรในเขตพื้นที่ ต้องจัดให้มีวิธีการควบคุม
ป้ อ งกั น มิใ ห้ เ กิ ด การปนเปื้ อ นของเชื้ อ โรคในสถานที่ เ ลี้ ย งสุ ก ร ทั้ ง ในตั ว สุ ก ร อาหาร น้าใช้ คนเลี้ ย ง และ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ
ลักษณะ 7
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย และการป้องกันเหตุราคาญ
__________________
ข้อ 43 จัดให้มีห้องเก็บสารเคมี น้ายาฆ่าเชื้อ หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้
ง่ายโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 44 จัดให้มีห้องพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลที่ครบรายการไว้ในสถานประกอบกิจการและ
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
ข้อ 45 ระดับเสียงในสถานประกอบกิจการเลี้ยงสุกร ในเวลากลางวัน ต้องมีระดับเสียงเฉลี่ย 8
ชั่วโมง ไม่เกิน 90 เดซิเบล(เอ) ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ข้อ 46 ระดับความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และก๊าซแอมโมเนีย บริเวณคอกเลี้ยงสุกร
ต้องไม่เกินค่ามาตรฐานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ข้อ 47 วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการให้ใช้วิธีการตรวจวัดของ
หน่วยงานราชการไทย ในกรณีที่ไม่มีวิธีการตรวจวัดที่เป็ นมาตรฐานกาหนด ให้ใช้วิธีการตรวจวัดที่ท้องถิ่น
ยอมรับ
ข้อ 48 ต้องดาเนิ นการควบคุมป้องกันกิจกรรมต่างๆ ของสถานประกอบกิจการไม่ให้ มีกลิ่ น
น้าเสี ย เขม่า ควัน เสีย ง ฝุ่ น และความร้อน เป็นต้น ที่จะทาให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุราคาญหรือเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของคนงาน และผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง หรืออยู่ในเส้นทางการสัญจรของสถานประกอบกิจการ
หมวด ๓
ใบอนุญาต
______________
ข้อ ๔9 เมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัติ นี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิผู้ใดดาเนินกิจการ
ที่ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกาหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้โดยทั่วไปในเทศบัญญัตินี้ก็ได้
ใบอนุญาตให้ใช้ได้สาหรับกิจการประเภทเดียวและสาหรับสถานที่แห่งเดียว
ข้อ 50 ผู้ใดประสงค์จะเป็ น ผู้ดาเนินกิจการเลี้ ยงสุ กรภายในท้องถิ่นในลั กษณะที่เป็นการค้า
จะต้องยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กาหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๓) ส าเนาใบอนุ ญ าตตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการควบคุ ม อาคาร และใบอนุ ญ าตตาม
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) สาเนาหนังสือจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล กรณีเป็นนิติบุคคล
(๕) หนั งสื อ มอบอ านาจ กรณี ที่ มี การมอบอ านาจ พร้อ มแนบส าเนาบั ตรประชาชน
ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ และสาเนาทะเบียนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ

-6(๖) เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น ประกาศกาหนดและเผยแพร่
ให้ประชาชนทราบ
ข้ อ 51 เมื่ อ ได้ รั บ ค าขอรั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ค าขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าต ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอและความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการได้ในขณะนั้น
ให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้ องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กาหนดใน
เทศบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้ นกาหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคาขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกเจ็ดวันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสาเนาแจ้ง
ก.พ.ร.ทราบทุกครั้ง
ข้อ 52 ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะมีเหตุอันสมควรและได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ข้อ 53 ใบอนุญาตที่ออกให้ตามเทศบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้
ใช้ได้เพียงในเขตอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคาขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
ข้อ 54 ผู้ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ 55 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดตาม
แบบทีเ่ ทศบาลหว้านใหญ่กาหนด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตโดยให้นาสาเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทาลาย หรือชารุดในสาระที่สาคัญ ให้ผู้ยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาต
นาใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ 56 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ ในใบอนุ ญาตในเรื่ องที่กาหนดไว้เกี่ย วกับ การประกอบกิ จการตามที่ได้ รับใบอนุญ าตตามเทศบัญ ญัตินี้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน

-7ข้อ 57 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(๓) ไม่ป ฏิบั ติห รื อปฏิบั ติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎกระทรวง หรือเทศบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กาหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบ
กิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับ การดารงชีพของ
ประชาชน
ข้ อ 58 ค าสั่ ง พั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าตและค าสั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต ให้ ท าเป็ น หนั ง สื อ แจ้ ง ให้ ผู้ รั บ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคาสั่งดังกล่าว ให้ส่งคาสั่งโดย
ทางไปรษณี ย์ ต อบรั บ หรื อให้ ปิ ดค าสั่ งนั้ น ไว้ใ นที่ เปิ ด เผยเห็ นได้ ง่ าย ณ ภู มิล าเนาหรื อสานั กงานของผู้ รั บ
ใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคาสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คาสั่งไปถึง หรือวันปิดคาสั่ง แล้วแต่
กรณี
ข้อ ๕9 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสาหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๔
ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
_______________
ข้อ 60 ผู้ ได้รับ ใบอนุ ญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดไว้ใน
บัญชีอัตราค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตท้ายเทศบั ญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตส าหรับกรณีที่เป็นการขอรับ
ใบอนุญาตครั้ งแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุสาหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยั ง
ดาเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กาหนด ให้ชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของ
จ านวนค่ า ธรรมเนี ย มที่ ค้ า งช าระ เว้ น แต่ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตจะได้ บ อกเลิ ก การด าเนิ น กิ จ การนั้ น ก่ อ นถึ ง
กาหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชาระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดาเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจานวน
ข้อ 61 ค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามเทศบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
หมวด ๕
บทกาหนดโทษ
_____________
ข้อ 62 ผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่
กาหนดไว้ในบทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตท้ายเทศบัญญัตเิ ทศบาลตาบลหว้านใหญ่
เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2561
จานวนสุกร(ตัว)
(1) ตั้งแต่ 10 ตัว แต่ไม่เกิน 2๐ ตัว
(2) เกิน 20 ตัว แต่ไม่เกิน 40 ตัว
(3) เกิน 40 ตัว แต่ไม่เกิน 100 ตัว
(4) เกิน 100 ตัว แต่ไม่เกิน 1,000 ตัว
(5) เกิน 1,000 ตัว แต่ไม่เกิน 5,000 ตัว
(6) เกิน 5,000 ตัว แต่ไม่เกิน 10,000 ตัว
(7) เกินกว่า 10,000 ตัวขึ้นไป

บาท/ปี
10๐
2๐๐
500
1,000
3,000
5,000
7,000

