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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันเหตุราคาญหรือผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ของสถานประกอบกิจการ การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร
พ.ศ. 2564
โดยที่ปัจจุบัน การประกอบกิจการ การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร ก่อให้เกิด
ผลกระทบจนเป็นเหตุราคาญหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เนื่องจากขาดมาตรการในการควบคุม
และป้องกันมลพิษของเสียอันตราย สารเคมี วัตถุอันตราย จึงสมควรกาหนดระยะห่างและหลักเกณฑ์
เพื่อเป็นมาตรการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบดังกล่าว
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๖ วรรคสอง และข้อ ๒๒ วรรคสอง ของกฎกระทรวงควบคุม
สถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
โดยคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง มาตรการควบคุ ม
และป้องกันเหตุราคาญหรือผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของสถานประกอบกิจการ การเพาะพันธุ์
เลี้ยง และการอนุบาลสุกร พ.ศ. 2564”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ เฉพาะกิจการประเภทการเพาะพันธุ์
เลี้ยง และการอนุบาลสุกร
“ผู้ ด าเนิ น กิ จ การ” หมายความว่ า เจ้ า ของ หรื อ ผู้ ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น การของ
สถานประกอบกิจการ
“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“โรงเรือน” หมายความว่า อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างที่มีหลังคา โดยภายในแบ่งกั้นเป็นคอก
หรือรูปแบบอื่น สาหรับใช้เพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร
“ส้วมน้า” หมายความว่า พื้นที่หรือสถานที่ และให้หมายความรวมถึงบริเวณที่มีลักษณะ
เป็นบ่อ แอ่ง หรืออ่าง สาหรับให้สุกรแช่น้าและรองรับสิ่งขับถ่ายจากสุกร
“ของเสีย” หมายความว่า มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้าเสีย อากาศเสีย มลสาร หรือสิ่งอื่นใด
อันเกิดจากการประกอบกิจการเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ
หรื อ เหตุ เ ดื อ ดร้ อ นร าคาญ เช่ น ซากสุ ก ร สิ่ ง ขั บ ถ่ า ยจากสุ ก ร กากตะกอน หรื อ สิ่ ง ตกค้ า ง
จากการจัดการน้าเสีย

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๘ ง

หนา้ ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

ข้อ ๔ สถานประกอบกิจ การต้อ งจั ด ให้มีมาตรการควบคุม และป้ องกั นเหตุราคาญ หรือ
ผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามที่ประกาศนี้กาหนด
ข้อ ๕ สถานประกอบกิจการต้องมีระยะห่างจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา
สถานเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยพักฟื้น หรือผู้พิการ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัย
ในบริเวณ ดังต่อไปนี้
(1) สถานประกอบกิจการที่มีสุกร ตั้งแต่ สิบเอ็ด ถึง ยี่สิบตัว ต้องมีระยะห่าง ไม่น้อยกว่า
ห้าสิบเมตร
(2) สถานประกอบกิจการที่มีสุกร ตั้งแต่ ยี่สิบเอ็ด ถึง ห้าสิบตั ว ต้องมีระยะห่าง ไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยเมตร
(๓) สถานประกอบกิจการที่มีสุกร ตั้งแต่ ห้าสิบเอ็ด ถึง ห้าร้อยตัว ต้องมีระยะห่าง ไม่น้อยกว่า
สองร้อยเมตร
(๔) สถานประกอบกิจการที่มีสุกร ตั้งแต่ ห้าร้อยเอ็ด ถึง ห้าพันตัว ต้องมีระยะห่าง ไม่น้อยกว่า
หนึ่งพันเมตร
(๕) สถานประกอบกิจการที่มีสุกร ตั้งแต่ ห้าพันเอ็ดตัวขึ้นไป ต้องมีระยะห่าง ไม่น้อยกว่า
สองพันเมตร
ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดมีเหตุจาเป็นต้องเพิ่มจานวนสุกรจนไม่เป็นไปตามวรรคหนึ่ง
ให้ผู้ดาเนินกิจการแจ้งเหตุจาเป็น และจานวนสุกรที่เพิ่มขึ้นต่อเจ้าพนัก งานท้องถิ่นภายในระยะเวลา
สิบห้าวันนับแต่วันที่มีเหตุตามวรรคหนึ่ง และต้องดาเนินการให้จานวนสุกรเป็นไปตามวรรคหนึ่งภายใน
ระยะเวลาเก้าสิบวัน
ข้อ ๖ บริเวณเพาะพันธุ์ เลี้ยง อนุบาลสุกร และบริเวณที่กาจัดของเสีย ต้องอยู่ห่างเขตรั้ว
ของสถานประกอบกิจการ รวมทั้งต้องมีที่ว่างอันปราศจากหลังคา หรือสิ่งใดปกคลุมโดยรอบบริเวณนั้น
ไม่น้อยกว่ายี่สิบเมตรทุกด้าน เว้นแต่ด้านที่มีแนวเขตที่ดินติดต่อกับที่ดินของผู้ประกอบกิจการรายอื่น
และควรมี ก ารปลู ก ต้ น ไม้ ที่ มี ค วามสู ง และทรงพุ่ ม ที่ เ หมาะสมส าหรั บ เป็ น แนวป้ อ งกั น เพื่ อ ช่ ว ยลด
การแพร่กระจายของมลพิษ เช่น กลิ่น ฝุ่น ออกสู่ภายนอก
ข้อ ๗ ผู้ ด าเนิ น กิ จ การต้ อ งควบคุ ม และป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด ผลกระทบจนเป็ น เหตุ ร าคาญ
หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของโรงเรือนและบริเวณโดยรอบ
(๑) ลักษณะโรงเรือน ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง อยู่ในสภาพดี ปลอดภัย
การระบายอากาศที่ดี อากาศถ่ายเทสะดวก และระบบระบายน้าเพื่อรวบรวมน้าเสียไปบาบัดด้วยวิธีการ
ที่เหมาะสม รวมทั้งต้องบารุงรักษา ทาความสะอาดโรงเรือน ระบบระบายอากาศ และระบบระบายน้า
อย่างสม่าเสมอ
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(๒) พื้นโรงเรือนอยู่ในสภาพดี มีความลาดเอียงเพื่อให้น้าไหลลงทางระบายได้สะดวก ดูแล
รักษาพื้นโรงเรือนให้แห้งและสะอาด ในกรณีที่เป็นพื้นคอนกรีต หรือพื้นลักษณะอื่นใดในทานองเดียวกัน
ต้องเก็บกวาดมูลสุกรและเศษสิ่งตกค้างจากพื้นคอกทุกวัน และล้างทาความสะอาดสม่าเสมอ
(๓) จัดพื้นที่ดาเนินกิจการเป็นสัดส่วนและเหมาะสม เช่น พื้นที่เพาะพันธุ์ เลี้ยง อนุบาลสุกร
พื้นที่จัดเก็บอาหารสุกร ยา วัคซีน พื้นที่ผสมอาหารสุกร พื้นที่ตากมูลสุกร พื้นที่บาบัดหรือกาจัดของเสีย
รวมทั้งต้องบารุงรักษาให้ อยู่ในสภาพที่สะอาด สามารถป้องกันกลิ่น ฝุ่น เชื้อโรค แมลงหรือสัตว์
ที่เป็นพาหะนาโรคด้วย
(๔) มีพื้นที่เพียงพอในการเลี้ยงสุกรและมีสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนที่เหมาะสมกับจานวนสุกร
สายพัน ธุ์ ขนาด และอายุของสุกร โดยเฉพาะโรงเรือนเพาะพันธุ์ เลี้ยง และอนุบาลสุกร ต้องมี
ที่ ขั ง หรื อ คอกกั้ น เป็ น สั ด ส่ ว น เหมาะสมกั บ จ านวนสุ ก ร ไม่ ใ ห้ สุ ก รอยู่ อ ย่ า งแออั ด ทั้ ง นี้ พื้ น ที่
ในการเลี้ยงสุกรต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๕) โรงเรือนที่มีส้วมน้า ต้องกาจัดสิ่งขับถ่ายจากสุกรและล้างทาความสะอาดทุกวัน
(๖) โรงเรือนที่มีการใช้วัสดุรองพื้น ต้องบารุงรักษาและเปลี่ยนวัสดุรองพื้นตามระยะเวลา
ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน และการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลง หรือสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค
(๗) เมื่ อ สิ้ น สุ ด การเลี้ ย งสุ ก รในแต่ ล ะรุ่ น ให้ ท าความสะอาดคอกเพื่ อ ชะล้ า งมู ล สุ ก รและ
สิ่งสกปรกที่สะสมอยู่ตามซอกพื้น เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน และมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์
ที่เป็นพาหะนาโรค ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรงเรือน และอุปกรณ์ก่อนนาสุกรรุ่นใหม่เข้ามาเลี้ยง
ข้อ ๙ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ วัตถุดิบ และอาหารสุกร
(๑) เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ เช่น พัดลมระบายอากาศ รวมถึงสวิตช์
และสายไฟต่าง ๆ ต้องติดตั้งหรือจัดเก็บเป็นระเบียบ ปลอดภัย ทาความสะอาดสม่าเสมอ ตรวจสอบ
และบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ หากพบการชารุด ต้องหยุดใช้งานและดาเนินการซ่อมแซม
แก้ไข พร้อมทั้งจัดให้มีป้ายห้ามใช้
(๒) ทาความสะอาดภาชนะ อุปกรณ์ให้อาหารและน้าสุกร เป็นประจา
(๓) จัดเก็บวัตถุดิบ และอาหารเลี้ยงสุกรที่มิดชิด สามารถป้องกันแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะ
นาโรค และป้องกันการเสื่อมสภาพ เพื่อลดกลิ่นรบกวน
ข้อ ๑๐ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการของเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการ
(๑) การจัดการมูลฝอย
(ก) มูลฝอยต้องจัดให้มีภาชนะรองรับที่เพียงพอและถูกหลักสุขาภิบาล คัดแยกมูลฝอย
ทั่วไป มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน เช่น วัสดุมีคม เข็มฉีดยา ยาเสื่อมสภาพ ภาชนะ
บรรจุสารเคมี และนาไปกาจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสม และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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(ข) การจัดการมูลสุกร ให้รวบรวมและบาบัดด้วยวิธีการตาก หมัก ระบบแก๊สชีวภาพ
หรือวิธีการอื่นใดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ต้องมีระบบ วิธีการ หรือมีโครงสร้างที่สามารถ
ป้องกันกลิ่นรบกวน และมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรคได้
(ค) การจัดการซากสุกรต้องใช้วิธีที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค
ไม่ เ ป็ น แหล่ ง เพาะพั น ธุ์ แ มลงและสั ต ว์ ที่ เ ป็ น พาหะน าโรค และไม่ เ กิ ด ปั ญ หามลพิ ษ ต่ อ ชุ ม ชนและ
สิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
1) วิธีการฝัง ต้องมีพื้นที่เพียงพอ อยู่ในบริเวณน้าท่วมไม่ถึง และห่างจากแหล่งน้า
ให้ฝังไว้ใต้ระดับผิวดินไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตร โรยปูนขาวหรือราดด้วยน้ายาฆ่าเชื้อแล้วกลบหลุม
และคลุมดินให้แน่น เหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตร เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ไปคุ้ยเขี่ย
2) วิธีการเผา ให้ทาในบริเวณที่เหมาะสมและเผาซากจนหมด ตามประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3) วิธีการทิ้งในบ่อทิ้งซากของสถานประกอบกิจการ ต้องถูกสุขลักษณะ โดยต้อง
กาจัดซากสุกรในบ่อที่ปิดมิดชิด และมีประสิทธิภาพสามารถป้ องกันกลิ่น แมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะ
นาโรคได้
4) วิธีการอื่นใดให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ราชการกาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ง) กรณีสุกรป่วยหรือตายโดยไม่ทราบสาเหตุ สุกรเป็นโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัย
ว่าเป็นโรคระบาด ต้องมีการจัดการซากสุกรให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
(๒) การจัดการมลพิษ
(ก) ท าความสะอาดตั ว สุ ก ร คอกสุ ก ร และรางให้ อ าหาร มิ ใ ห้ เ กิ ด การสะสมของ
น้าปัสสาวะ มูลสุกร และเศษอาหาร เพื่อลดปัญหากลิ่นรบกวน
(ข) จัดให้มีและบารุงรักษาท่อ รางระบายน้าเสีย หรือน้าทิ้งให้ อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้
สะอาด ปราศจากน้าขังและการสะสมของมูลสุกรหรือกากตะกอน เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนและการเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์แมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค
(ค) การบาบัด หรือการปรับปรุงคุณภาพน้าเสียจากการประกอบกิจการ ให้ดาเนินการ
โดยวิธีการที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ สามารถรองรับปริมาณน้าเสียและบาบัด น้าเสียที่เกิด ขึ้น ได้
ก่อนระบายสู่แหล่งน้าสาธารณะหรือออกสู่ภายนอก หรือนากลับมาใช้ประโยชน์ภายในสถานประกอบกิจการ
ทั้ ง นี้ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานคุ ณ ภาพน้ าทิ้ ง ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กรณีสถานประกอบกิจการไม่เข้าข่ายบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรั กษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ดาเนินกิจการต้องมีมาตรการจัดการน้าเสีย

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๘ ง

หนา้ ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

เบื้องต้น เช่น บ่อเกรอะ บ่อซึม ที่มีขนาดเหมาะสมและเพียงพอต่ อปริมาณความสกปรกที่เกิดขึ้น
ก่อนระบายสู่ภายนอก
(ง) การจัดการกากตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากการจัดการน้าเสียต้องรวบรวมและกาจัด
หรือนาไปใช้ประโยชน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หรือก่อเหตุเดือดร้อน
ราคาญแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในในบริเวณใกล้เคียง
(จ) มาตรการลดกลิ่นอันเกิดจากการประกอบกิจการด้วยวิธีที่เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน
ค่ามาตรฐานความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากสถานประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้ว ย
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(ฉ) มาตรการควบคุมระดับเสียงในสถานประกอบกิจการต้องดาเนินการมิให้มีระดับเสียง
เกินกว่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึกษา สถานเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยพักฟื้น หรือผู้พิการ เข้ามาตั้งอยู่ใกล้กับสถานประกอบกิจการตามประกาศนี้ เป็นเหตุให้สถาน
ประกอบกิจการมีระยะห่างไม่เป็นไปตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง ให้สถานประกอบกิจการนั้นจัดให้มีมาตรการ
ป้องกันเหตุราคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น และให้ประกอบกิจการตามเดิมต่อไปได้
ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้
ใช้บังคับให้ ประกอบกิจการตามเดิมต่อไปได้ โดยไม่ต้องปฏิบัติต ามข้อ ๕ วรรคหนึ่ง และข้อ ๖
แต่ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันเหตุราคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณ
ใกล้เคียงอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้ น าความในข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
สถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้เพิ่มจานวนสุกรมากกว่าที่มีอยู่เดิม เว้นแต่กรณี
มีเหตุจาเป็นให้นาความในข้อ 5 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64
สาธิต ปิตุเตชะ
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