
บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
 
 
 
 
 

หลักการ 
 
                ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และจัดท าข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
ต าบลหนองแวง ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562  ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ 
ปัจจุบัน 
 

เหตุผล 
 
                 เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ที่ต้องมีการควบคุม 
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 32,  
มาตรา 35, มาตรา 54, มาตรา 55, มาตรา 58, และมาตรา 63 ได้ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอ านาจก าหนด 
หลักเกณฑ์วิธีการ  และเงื่อนไขของกิจการที่ต้องมีการควบคุม  ประกอบกับมาตรา 71  แห่งพระราชบัญญัติ 
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537   จึงตราข้อบัญญัตินี้ขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   
 พ.ศ. 2562 

********************************* 
                  โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล             
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓ และมาตรา ๖๕ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง โดยความเห็นชอบของ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง และนายอ าเภอบ้านผือ จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 
    ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  เรื่อง  กิจการ 
ทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562” 
    ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  ตั้งแต่วันที่ได ้
ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงแล้วเจ็ดวัน 
    ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราแล้วใน 
ข้อบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
                    ข้อ ๔    ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มี 
อ านาจ  ออกค าสั่ง  กฎ  ระเบียบ  หรือประกาศ  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
                    ข้อ ๕  ในข้อบัญญัตินี้                  
      “ราชการส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
       “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
       “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
         “ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที ่
ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่ในอ านาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๔ แห่ง 
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
           “สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ 
สุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                  “ผู้ด าเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งรับผิดชอบ 
ด าเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 
                  “คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
                      “มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ 
กิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 



๓ 

                  “มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ 
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ 
สาธารณชน 
                   “มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 
สถานประกอบกิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
                      “มลพิษทางน้ า”  หมายความว่า  สภาวะของน้ าทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ 
กิจการที่ท าให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
                   “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  ส านักงานหรือสิ่งที่ 
สร้างขึ้นอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
                      ข้อ ๖    กิจการประเภทต่าง  ๆ  ดังต่อไปนี้  เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขต 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง   
                ๖.๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
  (๑) การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ   
  (๒) การเลี้ยงสุกร 
  (๓) การเลี้ยงแพะ  แกะ 
  (๔) การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก ่
  (๕ การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอาน้ านม 
  (๖) การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะท านองเดียวกัน   
เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรง 
หรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 
                ๖.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
  (๑) การฆ่าห่าน  เป็ด  ไก ่ ยกเว้นการฆ่าในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด   
และการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  (๒) การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
  (๓) การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์  ที่ยังมิได้แปรรูป 
  (๔) การเค่ียวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 
  (๕) การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกป ู เปลือกกุ้ง  ยกเว้นในสถานที่ 
จ าหน่ายอาหาร 
  (๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนัง 
สัตว์ ขนสัตว์  หรือส่วนอื่น  ๆ  ของสัตว์ 
  (๗) การผลิต  การโม ่ การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือการกระท าอ่ืนใด 
ต่อสัตว์หรือพืช  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช  เพ่ือเป็นอาหารสัตว์ 
  (๘) การสะสมหรือการล้างครั่ง 
  (๙) การผลิต  การบรรจุยารักษาโรคสัตว์  ยารักษาสัตว์ 
  (๑๐) การสะสมหนังสัตว์ที่ฟอกแล้ว 
                 ๖.๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ าดื่ม 
  (๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 
   



๔ 

  (๒) การผลิตกะปิ  น้ าพริกแกง  น้ าพริกเผา  น้ าปลา  น้ าเคย  น้ าบูดู  ไตปลา  เต้าเจี้ยว   
ซีอ้ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืนๆ  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  (๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  (๔) การตากเนื้อสัตว์  การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม  การเคี่ยวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  (๕) การผลิตแบะแซ 
  (๖) การประกอบกิจการการท าขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเปี๊ยะ 
  (๗) การนึ่ง  การต้ม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์  พืช   
ยกเว้นในสถานที่จ าหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  (๘) การเค่ียวน้ ามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง  ยกเว้นในสถานที่ 
จ าหน่ายอาหาร  เร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิต  เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
  (๙) การผลิตเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เกี้ยมอ๋ี 
  (๑๐) ผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
  (๑๑) การผลิตน้ าอัดลม  น้ าหวาน  น้ าโซดา  น้ าถั่วเหลือง  เครื่องดืม่ชนิดต่าง  ๆ  บรรจุกระป๋อง   
ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  (๑๒) การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ าตาล 
  (๑๓) การผลิตภัณฑ์จากน้ านมวัว  (ผลิตนมข้น) 
  (๑๔) การผลิต  การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  น้ าส้มสายชู 
  (๑๕) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
  (๑๖) การค่ัวกาแฟ 
  (๑๗) การผลิตผงชูรส 
  (๑๘) การผลิตน้ ากลั่น  น้ าบริโภค 
  (๑๙) การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน  ๆ 
  (๒๐) การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
  (๒๑) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรอืผลิตภัณฑ์อ่ืน  ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
  (๒๒) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีก าลังตั้งแต่  ๕  แรงม้าข้ึนไป 
                 ๖.๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องส าอาง  ผลิตภัณฑ์  ช าระล้าง 
  (๑) การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
  (๒) การผลิตส าลี  ผลิตภัณฑ์จากส าลี 
  (๓) การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ช าระล้างต่างๆ 
  (๔) การผลิตผ้าเย็นและสิ่งคล้ายกันที่ไม่บรรจุหรือบรรจุในกล่อง 
  (๕) การผลิต  การบรรจุเครื่องส าอาง  ยาสีฟัน  และแชมพ ู  
                ๖.๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
  (๑) การอัด  การสกัดเอาน้ ามันจากพืช 
  (๒) การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
  (๓) การผลิตแป้งมันส าปะหลัง  แป้งสาค ู หรือแป้งอ่ืน  ๆ  ในท านองเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
  (๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
  (๕) การผลิตยาสูบ  และมวนยาสูบ 
  (๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 



๕ 

  (๗) การผลิตใยมะพร้าว  หรือวัตถุคล้ายคลึงกันด้วยเครื่องจักร 
  (๘) การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมันส าปะหลัง 
                ๖.๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
  (๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ ์ เครื่องใช้ต่าง  ๆ 
  (๒) การขัด  การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด 
  (๓) การหลอม  การหล่อ  การต ี การกลึง  การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด   
  (๔) การเชื่อม  การต ี และการประสาน  ด้วยเครื่องจักร  หรือก๊าซหรือไฟฟ้า   
  (๕) การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด   
  (๖) การตัดโลหะโดยใช้ไฟฟ้า  แก๊ส  หรือเครื่องจักร 
  (๗) การอัด  การเจาะ  การรีดโลหะด้วยเครื่องจักร  หรือก๊าซ  หรือไฟฟ้า 
  (๘) การท าเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคดัเลือกหรือการล้างแร่ 
                ๖.๗ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
  (๑) การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  หรือซ่อมเครื่องจักร  เครื่องยนต์  รถยนต์   
เรือยนต ์ เรือกล 
  (๒) การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ 
  (๓) การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอรี่ 
  (๔) การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
  (๕) การปะ  การเชื่อมยาง 
  (๖) การพ่นสี 
                ๖.๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 
  (๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
  (๒) การเลื่อยไม้  และซอยไม้ 
  (๓) การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การท าคิ้ว  หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
  (๔) การประดิษฐ์ไม้  หวาย  เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร  หรือการพ่น  ทาสารเคลือบเงาสี   
หรือการแต่งส าเร็จผลิตจากไม้หรือหวาย   
  (๕) การอบไม้ 
  (๖) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 
  (๗) การประดิษฐ์สิ่งของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
  (๘) การผลิตกระดาษต่าง  ๆ 
  (๙) การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน 
                ๖.๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
  (๑) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 
  (๒) การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอ่ืนในท านองเดียวกัน 
  (๓) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
  (๔) การจัดให้มีการแสดงดนตรี  เต้นร า  รองเง็ง  ร าวง  ดิสโก้เธค  คาราโอเกะหรือการแสดงอ่ืน  ๆ  
  (๕) การประกอบกิจการสระว่ายน้ า  หรือกิจการอ่ืน  ๆ  ในท านองเดียวกัน 
  (๖) การจัดให้มีการเล่นสเก็ต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่นอ่ืน  ๆ  ในท านองเดียวกัน 
  (๗) การประกอบกิจการแต่งเล็บ  การแคะหู  การล้างตาซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
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  (๘) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม 
  (๙) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ าหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการให้อาหาร 
ที่มีวัตถุปรุงพิเศษ  การบริหารร่างกายหรือโดยวิธีอ่ืนใด  เว้นแต่การให้บริการดังกล่าวในสถานพยาบาลตาม 
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
  (๑๐) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสถานพยาบาล 
  (๑๑) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ า  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน (๑)   
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
  (๑๒) การประกอบกิจการรีสอร์ท  หอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่าหรือกิจการอ่ืน 
ในท านองเดียวกัน   
  (๑๓) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม 
  (๑๔) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
  (๑๕) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์ 
หรือสิ่งแวดล้อม 
  (๑๖) การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน 
  (๑๗) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน 
                ๖.๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
  (๑) การปั่นด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักรหรือด้วยกี่กระตุกตั้งแต่  ๕  กี่ข้ึนไป 
  (๒) การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  หรือนุ่น 
  (๓) การปั่นฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
  (๔) การทอเสื่อ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน  ๆ  ด้วยเครื่องจักร 
  (๕) การทอกระสอบด้วยเครื่องจักร 
  (๖) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต ่ ๕  เครื่องขึ้นไป 
  (๗) การซัก  อบ  การรีด  การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
  (๘) การพิมพ์ผ้าหรือการพิมพ์บนสิ่งทอต่าง  ๆ 
  (๙) การย้อม  การกัดสีผ้า  หรือสิ่งทออ่ืน  ๆ 
                ๖.๑๑ กิจการเกี่ยวกับดิน  หิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน 
  (๑) การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
  (๒) การระเบิด  การโม่  การป่นหินด้วยเครื่องจักร 
  (๓) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๔) การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๖) การเลื่อย  การตัด  หรือการประดษิฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง  ๆ   
  (๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 
  (๘) การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
  (๙) การผลิตกระดาษทราย 
  (๑๐) การผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ  หรือส่วนผสม  เช่น   ผ้าเบรก  
ผ้าคลัตช์ กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝ้า  เพดาน  ท่อน้ า  เป็นต้น 
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  (๑๑) การผลิตใยแก้ว  หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
                ๖.๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี 
  (๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งแก๊ส 
  (๒) การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
  (๓) การพ่นสี 
  (๔) การผลิตสี  หรือน้ ามันผสมสี 
  (๕) การโม่  การบดชัน   
  (๖) การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์ 
  (๗) การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งน้ ามันปิโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม   
(การสะสมน้ ามันเชื้อเพลิง) 
  (๘) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท ์  
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๙) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท ์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 
  (๑๐) การผลิต  การโม่  บด  หลอม  หล่อ  พลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท ์
  (๑๑) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
  (๑๒) การผลิตน้ าแข็งแห้ง 
  (๑๓) การท า  เก็บ  ขนส่ง  และค้าดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต 
ดอกไม้เพลิง 
  (๑๔) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
  (๑๕) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารก าจัดศัตรูพืช  หรือพาหะน าโรค 
  (๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 
  (๑๗) การผลิตน้ ากรด   
  (๑๘) การผลิต  การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องใช้ไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   
อุปกรณ์ไฟฟ้า 
                ๖.๑๓ กิจการอื่น  ๆ 
  (๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
  (๒) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
  (๓) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร 
  (๔) การสะสมวัตถุ  หรือสิ่งของที่ช ารุด  ใช้แล้ว  เหลือใช้ 
  (๕) การผลิต  การสะสมปุ๋ย 
  (๖) การผลิตหลอดกาแฟ 
  (๗) การพิมพ์สีลวดลายผ้า  และสิ่งอ่ืน 
  (๘) การผลิตยากันยุงชนิดเผามีควัน 
  (๙) การย้อมที่ท าให้เกิดกลิ่นเหม็น 
  (๑๐) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
  (๑๑) การก่อสร้าง 
  (๑๒) การผลิตเฟอร์นิเจอร์ 
  (๑๓) การรับซื้อข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตร 
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  (๑๔) การล้างขวด  ภาชนะ  หรอืบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
 
 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ัวไป 

 
   ข้อ ๗ ผู้ประกอบกิจการตามประเภทที่ก าหนดไว้ใน ข้อ ๖  ทั้งท่ีเป็นการค้าและไม่เป็นการค้า 
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  เพ่ือการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใช้ด าเนินการและ 
ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ  ดังต่อไปนี้ 
                ๗.๑ สถานที่ตั้ง  ลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล 
  (๑) สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน   
สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อ่ืน  ๆตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง   
ทั้งนี้  ในกรณีท่ีสถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  ให้เป็นไปตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด   
โดยค านึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ 
ประชาชนหรือก่อเหตุร าคาญ 
  (๒) อาคารได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอ่ืน  ๆ   
ที่เก่ียวข้อง 
  (๓) บันไดหนีไฟเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ หรือกฎหมายอ่ืน  ๆ  ที ่
เกี่ยวข้อง 
  (๔) ป้ายบอกทางฉุกเฉินเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือ 
กฎหมายอื่น  ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
  (๕) ไฟส่องฉุกเฉินเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอ่ืน  ๆ   
ที่เก่ียวข้อง 
  (๖) ระบบระบายอากาศเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอ่ืน  ๆ    
ที่เก่ียวข้อง 
  (๗) แสงสว่างเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอ่ืน  ๆ   
ที่เก่ียวข้อง 
  (๘) ห้องน้ า  ห้องส้วมเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอ่ืน  ๆ    
ที่เก่ียวข้อง 
  (๙) การเก็บรวบรวมขยะเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
  (๑๐) มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตราย 
  (๑๑) มีการป้องกันและก าจัดแมลงและสัตว์เป็นโรคที่เป็นพาหะของโรค 
  (๑๒) สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้ส าหรับประกอบอาหาร การ 
ปรุงอาหาร การสะสมอาหารส าหรับคนงานหรือผู้มาใช้บริการเป็นไปตามข้อก าหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร 
ส าหรับสถานประกอบการค้าอาหารตามโครงการรณรงค์ปรับปรุงสถานที่ปรุง  ประกอบจ าหน่ายอาหาร  
  (๑๓) สถานประกอบการจัดวางสิ่งของปลอดภัย  รักษาความสะอาดเป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอื่น  ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
   



๙ 

  (๑๔) สถานประกอบการจัดระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิงเป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอื่น  ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
  (๑๕) สถานประกอบการจัดการเก็บวัตถุอันตรายเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  หรือกฎหมายอื่น  ๆ  ทีเ่กี่ยวข้อง   
  (๑๖) สถานประกอบการจัดการป้องกันมิให้เกิดมลพิษทางเสียง 
  (๑๗) สถานประกอบการจัดการป้องกันมิให้เกิดมลพิษทางอากาศ 
  (๑๘) สถานประกอบการจัดการป้องกันมิให้เกิดมลพิษทางน้ า 
  (๑๙) สถานประกอบการจัดการป้องกันมิให้เกิดมลพิษสั่นสะเทือน 
  (๒๐) สถานประกอบการจัดการป้องกันมิให้เกิดมลพิษของเสียอันตราย 
                ๗.๒ การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่ 
  (๑) สถานที่นั้นต้องตั้งในท าเลซึ่งจะท ารางระบายน้ ารับน้ าเสียไปให้พ้นจากสถานที่นั้นโดยสะดวก 
  (๒) ต้องท ารางระบายน าไปสู่ทางระบายน้ าสาธารณะหรือบ่อซ่ึงรับน้ าเสียด้วยวัตถุถาวรที่มี 
ลักษณะเรียบ  ไม่ซึม  ไม่รั่ว  น้ าไหลได้สะดวก 
  (๓) การระบายน้ า  ต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ าในทางน้ าสาธารณะหรือแก่ผู้อาศัยใกล้เคียง 
  (๔) เมื่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า  สถานที่ใดสมควรจะต้องท าพ้ืนด้วยวัตถุถาวรเพ่ือป้องกัน 
มิให้น้ าซึมรั่วหรือขังอยู่ได ้ หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ าเสียหรือท าการบ าบัด  น้ าเสียให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล   
หรือต้องมีบ่อดักไขมัน  (Grease  Trap)  เครื่องป้องกันกลิ่น  ไอ  เสียง  ความกระเทือน  ฝุ่น  ละออง  เขม่า  เถ้า  ควัน   
มูล  หรือสิ่งอ่ืนใดซึ่งอาจเป็นเหตุร าคาญแก่ผู้อยู่ใกล้เคียงผู้ประกอบกิจการนั้นต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามค าแนะน า 
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข  ภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขก าหนด 
  (๕) ต้องจัดสถานที่ให้เป็นที่อาศัยของสัตว์น าโรค 
  (๖) ต้องมีท่ีรองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 
  (๗) ต้องจัดให้มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวงฉบับที่  ๒  (พ.ศ.๒๕๓๖) ออกตาม  
ความในระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ.  ๒๕๓๕ และตาม  
กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๙  (พ.ศ.  ๒๕๓๗)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
และต้องมีปริมาณท่ีเพียงพอกับจ านวนคนที่ท าการอยู่ในสถานที่นั้น 
  (๘) สถานที่เลี้ยงสัตว์  ต้องสร้างให้ได้สุขลักษณะตามความเห็นชอบของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  (๙) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินค้า  ต้องมีทีส่ าหรับตากหรือผึ่งสินค้าที่ไม่ก่อเหตุร าคาญ   
และตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
  (๑๐) ปฏิบัติอื่นใดภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้อง  และต้องถูกสุขลักษณะปลอดภัยต่อสุขภาพ   
ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นสมควรเพื่อให้ถูกสุขลักษณะ 
                ๗.๓ มาตรการป้องกันอนัตรายต่อสุขภาพ   
  (๑) ต้องรักษาสถานที่ตามเงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้ใน ๗.๑ ให้อยู่ในภาวะอันดีเสมอและ 
ท าความสะอาดกวาดล้างสถานที่ประกอบการให้สะอาดทุกวัน 
  (๒) ต้องประกอบการภายในเขตสถานที่ที่ได้รับอนุญาตและตามก าหนดวันเวลาที่ได้รับอนุญาต 
  (๓) ต้องรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบการทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ  ถ้าเศษวัสดุ 
หรือวัตถุแห่งการค้านั้นจักใช้เป็นอาหาร  ต้องป้องกันวัตถุนั้นให้พ้นจากฝุ่นละออง  แมลงวันแมลงสาป  ยุง   
หรือพาหะน าโรคอ่ืน  ๆ 



๑๐ 

  (๔) การจะเปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเพ่ิมเติมสถานที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  (๕) ต้องปฏิบัติการทุกอย่าง  เพ่ือให้ป้องกันอันตรายต่อสุขภาพตามค าแนะน าของ 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  (๖) ต้องยินยอมและให้ความสะดวกแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข   
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าตรวจสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช้  ตลอดจนวิธีการประกอบการนั้นได้ในเวลาอันสมควร 
เมื่อได้รับแจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว 
   ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมาย 
ว่าด้วยการผังเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดที่เข้าข่าย 
เป็นโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง  แล้วแต่กรณี 

 
หมวด  ๓ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขอและออกใบอนุญาต 
 

 ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความ 
สั่นสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ า  ของเสียอันตราย  หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะต้อง 
ด าเนินการรวบรวมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและผู้ 
อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 
 ข้อ ๑๐ เมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับห้ามมิให้ผู้ใดด าเนินกิจการ 
ตามท่ีต้องมีการควบคุม ตามข้อ ๖ ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
 ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไข  โดยเฉพาะให้ 
ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีก าหนดไว้โดยทั่วไปในข้อ ๗   
ก็ได ้
                ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์ท่ีจะประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม ข้อ ๖ ในลักษณะที่เป็น 
การค้าต้องจัดสถานที่ส าหรับประกอบกิจการนั้น  และปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ  ๗  และให้ยื่นขอต่อเจ้า 
พนักงานท้องถิ่นตามแบบที่ก าหนดท้ายข้อบัญญัตินี้ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาตตามวรรค หนึ่ง  ให้เจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ  ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง  หรือไม่สมบูรณ์ตาม 
หลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกตัองหรือ ไม่ 
สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจ าเปนที่จะ 
ต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง  หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบ 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 
 ข้อ ๑๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อ  ๖ ต้องน า 
เอกสาร  ดังต่อไปนี้  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมค าขอรับใบอนุญาตอย่างละ  ๑  ชุด 
                  ๑๒.๑ บัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พร้อมส าเนาที่รับรองส าเนา 
ถูกต้อง 
                      ๑๒.๒ ทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต  พร้อมส าเนาที่รับรองส าเนาถูกต้อง 
                  ๑๒.๓ ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของสถานที่ขออนุญาตประกอบกิจการค้า  (กรณีท่ี 
ก่อสร้างหลังพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ใช้บังคับ)   



๑๑ 

                  ๑๒.๔ ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว 
ประชาชน  ของผู้แทนนิติบุคคล  (ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล)   
  ๑๒.๕ หนังสือมอบอ านาจ  พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และทะเบียนบ้านของผู้ 
รับรอง 
  ๑๒.๖ เอกสารหรือหลักฐานอ่ืน  ๆ   ที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าสมควรเรียกเพ่ิมเพ่ือประกอบการพิจารณา 
อนุญาต 
 ข้อ ๑๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะด าเนินการออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต   
พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเพ่ือประกอบกิจการตามข้อ  ๖  ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 
ตามข้อ  ๑๑  และหลักฐานตามข้อ ๑๒  ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ๆ ในกรณีมีเหตุอันจ าเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ 
อาจด าเนินการได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งสามารถขยายเวลาออกไปได้อีกสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบห้า
วัน  โดยจะมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรค
หนึ่ง  หรือตามที่ได้ขยายไว้แล้วนั้นผู้ไดรับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันท าการนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ 
                 ข้อ ๑๔ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจผ่อนผันผู้ประกอบกิจการตามข้อ  ๖  หรือผู้ขอรับใบอนุญาต 
ประกอบการค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพงดเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๗  เพียงเท่าที่เห็นสมควร   
หรือจะเปลี่ยนแปลงอย่างใด  เพ่ือให้เหมาะสมแก่กิจการซึ่งต้องควบคุมก็ได้ 
                ข้อ ๑๕ ใบอนุญาตที่ออกตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้ 
เพียงในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดย 
เปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการการขอต่ออายุใบอนุญาจะต้อง 
ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบที่ก าหนดท้ายข้อบัญญัตินี้ภายในก าหนดสามสิบวันก่อนสิ้นอายุใบอนุญาตเมื่อ   
ได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุ 
ใบอนุญาตผู้ประกอบกิจการค้าที่มาขอต่ออายุใบอนุญาตรายใดไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามก าหนดในวรรค สาม 
จะต้องช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ  เว้นแต่จะได้บอกเลิกการด าเนิน 
กิจการก่อนถึงก าหนดการเสียค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัตินี้ 
 ข้อ  ๑๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดสาระส าคัญ  ให้ผู้รับใบอนุญาต 
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุด 
การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมด้วยหลักฐาน  ดังตอ่ไปนี้ 
  ๑๖.๑ ส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย   
กรณีใบอนุญาตสูญหาย   
  ๑๖.๒ ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่กรณีใบอนุญาตถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญ ใบ 
แทนใบอนุญาตให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 
 ข้อ ๑๗ ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตส าหรับกิจการใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ 
ใบอนุญาตนั้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
 ข้อ ๑๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
       ๑๘.๑ ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
   



๑๒ 

  ๑๘.๒ ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข         
พ.ศ.๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้ 
  ๑๘.๓ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือ 
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตและการไม่ปฏิบัติ   
หรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อ 
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 
 ข้อ ๑๙ ค าสั่งพักการใช้ใบอนุญาต  และค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ 
ผู้รับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว  ให้ส่งโดยทาง 
ไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิล าเนา  หรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต   
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้ทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึงหรือวันปิดค าสั่งแล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๒๐ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 ข้อ ๒๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ 
ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตความรับผิดชอบของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเพียขอมในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

 
หมวด  ๔ 

บทก าหนดโทษ 
 

 ข้อ ๒๒ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ  ๙  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 ข้อ ๒๓ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริง  หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐาน 
หรือขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข   
หรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ  ๒๑  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับ 
ไม่เกินหนึ่งพันบาท  หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 ข้อ ๒๔ ผู้ใดด าเนินกิจการในระหว่างที่มีค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดด าเนินกิจการหรือ 
ไม่ปฏิบัติตาม  ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ  ๑๗  โดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควรต้อง 
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  หรือทั้งจ าท้ังปรับ  และปรับอีกไม่เกินวันละห้า 
ร้อยบาท  ตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 
 ข้อ ๒๕ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนข้อ  ๑๕  วรรคสอง  หรือข้อ  ๑๖  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษ 
ปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
 ข้อ ๒๖ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบคดี   
ส าหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว  หรือมีโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  หรือ 
ทั้งจ าทั้งปรับ 
 

 
 



๑๓ 

 
 

หมวด  ๕ 
บทเบ็ดเตล็ต 

 
 ข้อ ๒๗ ให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจ  หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ก่อนวันใช้ข้อบัญญัตตินี้  ให้ประกอบกิจการนั้นต่อไปได้เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้แล้วเมื่อ     
ใบอนุญาตดังกล่าวสิ้นอายุ  และผู้นั้นยังคงประสงค์จะด าเนินกิจการต่อไปผู้นั้นจะต้องมาด าเนินการขอรับใบ 
อนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ก่อนการด าเนินการภายใต้บทบัญญัติในข้อ  ๑๐   ผู้ที่ประกอบกิจการที่เข้าลักษณะ 
ที่ต้องขออนุญาตก่อนวันใช้ข้อบัญญัตินี้  และยังไม่ได้ขออนุญาตประกอบกิจการ  ให้ด าเนินการขออนุญาต 
ประกอบกิจการภายในเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับให้น าบทบัญญัติไว้ในข้อ๒๒ มาบังคับ 
ใช้แก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนตามวรรคสอง  โดยอนุโลม   
 ข้อ ๒๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบการค้า 
ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่ก าหนดท้ายข้อบัญญัตินี้   
 ข้อ ๒๙ ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใช้ส าหรับการค้าประเภทเดียวและส าหรับสถานที่เดียวถ้ามีการ 
ประกอบการค้าซึ่งให้ควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานที่เดียวกัน  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในประเภท 
ที่มีอัตราค่าธรรมเนียมสูงสุดเต็มอัตราประเภทอื่นให้เก็บเพียงกึ่งอัตรา 
  ข้อ 30  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ   
และให้มีอ านาจออกกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือค าสั่ง  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓   เดอืน  กันยายน     พ.ศ.  2562 

 
 

ลงชื่อ    สมร    วงษ์เวียน 
    (  นายสมร  วงษ์เวียน   ) 

           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
 
 
เห็นชอบ 
 
 
            (นายชชัวาล  ปทานนท์) 
               นายอ าเภอบ้านผือ 
 

 


