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ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก 
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                       

พ.ศ. ๒๕๖3 
………………………………………………. 

     
 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งลูกนก ว่าด้วยกิจการที่เ ป็น

อันตรายต่อสุขภาพ 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่5)
ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติ การ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งลูกนก โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งลูกนกและนายอําเภอกําแพงแสน จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งลูกนก เรื่อง การควบคุม
กิจการทีเ่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖3” 

 ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งลูกนก เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕59 

บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน 
ข้อบัญญตัินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

 ข้อ 4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งลูกนก เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

 ข้อ 5 ในข้อบัญญัตินี้ 

“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่หรือร้านค้าที่ใช้ในการประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

“ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า ผู้ เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่ง
รับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น  

“คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
สาธารณชน    
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“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา” หมายความว่า สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน หรือ สิ่งที่
สร้างข้ึนอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่าอุจจาระหรือปัสสาวะ และรวมถึงสิ่งอ่ืนใดซึ่งเป็นสิ่งปฏิกูลหรือ
มีกลิ่นเหม็น 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งลูกนก 

“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 

 “ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนตําบลสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งลูกนก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือให้
ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 

ข้อ 6 ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้  เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องมีการ
ควบคุม ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งลูกนก  

๑ กิจการที่เกี่ยวกับเลี้ยงสัตว์        

(๑)  การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิดหรือเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม 
(๒)  การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานอง

เดียวกันเพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดู หรือ
ค่าบริการในทางตรง หรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม 

๒ กิจการที่เกีย่วกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  
(๑)  การฆ่าหรือชําแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร เร่ขาย หรือขายใน

ตลาด 
(๒)  การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 
(๓)  การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ ที่ยังมิได้แปรรูป 
(๔)  การเค่ียวหนัง เอ็น ไขสัตว์ 
(๕)  การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา 

หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่นๆ ของสัตว์ ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผา หรือกรรมวิธีใดๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร 
(๖)  การผลิต โม่ ปุน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช หรือ 

ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 
(๗)  การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง 

๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหารการเร่ขาย 
การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 (๑)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว น้ําจิ้ม 
หรือซอสปรุงรสชนิดต่างๆ 
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(๒)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า 

กุ้งเจ่า  ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ํา ไส้กรอก กะปิ น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์
อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 

 
(๓)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก ผลไม้ หรือพืช

อย่างอ่ืน 
(๔)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม 

ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 
(๕)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น 
(๖)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น 

เกี้ยมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
(๗)  การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆที่คล้ายคลึงกัน 
(๘)  การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่นๆ 
(๙)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์ 
(๑๐)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย 

ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 
(๑๑)  การผลิตไอศกรีม 
(๑๒)  การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
(๑๓)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ 
(๑๔)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ําส้มสายชู 

ข้าวหมาก น้ําตาลเมา 
(๑๕)  การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ 
(๑๖)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ําแข็ง 
(๑๗)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืช  ผัก 

ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่างๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
(๑๘)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
(๑๙)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 
(๒๐)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม 
(๒๑)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
(๒๒)  การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ํา ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 
(๒๓)  การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
(๒๔)  การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าข้ึนไป 

๔  กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์  ทําความ
สะอาด 

(๑)  การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 
(๒)  การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้

กับร่างกาย 
(๓)  การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
(๔)  การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
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(๕)  การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด

ต่างๆ 

๕  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
(๑)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช 
(๒)  การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
(๓)  การผลิต หรือแบ่งบรรจุแปูงมันสําปะหลัง แปูงสาคู แปูงจากพืช หรือแปูงอ่ืนๆ ใน

ทํานองเดียวกัน 
(๔)  การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม 
(๕)  การผลิตยาสูบ 
(๖)  การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
(๗)  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย 
(๘)  การผลิตเส้นใยจากพืช 
(๙)  การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 

๖  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
(๑)  การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วย

โลหะหรือแร่ 
(๒)  การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 

๖ (๑) 
(๓)  การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซ 

หรือไฟฟูา ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
(๔)  การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด 

ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑) 
(๕)  การขัด ล้างโลหะด้วยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 

๖ (๑) 
(๖)  การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 

๗  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(๑)  การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
(๒)  การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
(๓)  การซ่อม การปรับแต่งเครื่องยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟูา ระบบปรับ

อากาศ หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
(๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ

จําหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 
(๕)  การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 
(๖)  การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 
(๗)  การจําหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ 
(๘)  การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 
(๙)  การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของ

ยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกลเก่า 
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๘  กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ 

(๑)  การผลิตไม้ขีดไฟ 
(๒)  การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
(๓)  การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสําเร็จสิ่งของเครื่องใช้ผลิตภัณฑ์จากไม้ 

หวาย    ชานอ้อย 
(๔)  การอบไม้ 
(๕)  การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 
(๖)  การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ 
(๗)  การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 
(๘)  การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน 

๙  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
(๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๒)  การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 
(๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน 

๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการ

ให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๕.๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๕)  การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพ่ือให้บริการ  พัก

ชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
(๖)  การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่าหรือกิจการ

อ่ืนในทํานองเดียวกัน 
(๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(๘)  การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเธค คาราโอเกะ 

หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(๙)  การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่เป็น

การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) 
(๑๐)  การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอ่ืนๆ  ใน

ทํานองเดียวกัน 
(๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตาม

กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
(๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 
(๑๓)  การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก 
(๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 
(๑๕)  การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 
(๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์

หรือสิ่งแวดล้อม 
(๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 
(๑๙)  การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 
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(๒๐)  การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 
(๒๑)  การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์

ชั่วคราว 

๑๐  กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
(๑)  การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก 
(๒)  การสะสมปอ ปุาน ฝูาย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 
(๓)  การปั่นฝูาย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
(๔)  การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 
(๕)  การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืนๆ ด้วยเครื่องจักร  
(๖)  การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืนๆ 
(๗)  การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
(๘)  การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 

๑๑  กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
(๒)  การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 
(๓)  การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๔)  การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด 

หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒) 
(๕)  การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๖)  การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
(๗)  การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 
(๘)  การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 
(๙)  การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
(๑๐)  การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 
(๑๑)  การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
(๑๒)  การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด

ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕) 

๑๒  กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ 
(๑)  การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทําละลาย 
(๒)  การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 
(๓)  การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
(๔)  การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 
(๕)  การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑) 
(๖)  การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์  เบ

เกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๗)  การโม่ สะสม หรือบดชัน 
(๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
(๙)  การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 
(๑๐)  การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
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(๑๑)  การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑๒)  การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
(๑๔)  การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต

ดอกไม้เพลิง 
(๑๕)  การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
(๑๖)  การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
(๑๗)  การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 

๑๓  กิจการอื่น ๆ 
(๑)  การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
(๒)  การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือ

อุปกรณ์ไฟฟูา 
(๓)  การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๔)  การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
(๕)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
(๖)  การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
(๗)  การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพ่ือนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็น

ผลิตภัณฑ์ใหม ่
(๘)  การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 
(๙)  การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 
(๑๐)  การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร 
(๑๑)  การให้บริการควบคุมปูองกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโรค 
(๑๒)  การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 
(๑๓)  การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 

 ข้อ ๖ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่า
ด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่   เข้าข่าย
เป็นโรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้วย แล้วแต่กรณี 

 
หมวด ๒ 

สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน 
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืนๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะต้องมีสถานที่ตั้งตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภท
ของการประกอบกิจการของสถานประกอบการนั้นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
หรือก่อเหตุรําคาญ และเพ่ือให้เป็นไปตามเง่ือนไขอันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะควรดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) ต้องจัดทํารางระบายน้ําหรือบ่อรับน้ําโสโครกด้วยวัตถุถาวร เรียบไม่ซึม ไม่รั่ว ระบาย
น้ําได้สะดวก 
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(๒) การระบายน้ําต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ําในทางน้ําสาธารณะหรือผู้อาศัย

ใกล้เคียง 
(๓) จัดทําระบบบําบัดน้ําเสีย ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(๔) ต้องมีท่ีรองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอันได้สุขลักษณะ จํานวนเพียงพอ 
(๕) สถานที่เลี้ยงสัตว์ ที่ขังและท่ีปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอและจัดให้ได้สุขลักษณะ 
(๖) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผึ่งสินค้า ต้องมีที่สําหรับตากหรือผึ่งสินค้า ตามคําแนะนํา

ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
(๗) ปฏิบัติการอ่ืนเกี่ยวกับสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข และ

คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับและประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งลูกนก 

 ข้อ ๘  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องบันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะ
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มี      สิ่งกีดขวาง มีแสง
สว่างเพียงพอ และมีปูายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบ
ไฟฟูาปกติขัดข้อง 

(๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๓) ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็น
ประจําทุกวัน 

ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใด
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจําเป็นและเหมาะสมกับ
คุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้ 
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูล

ฝอย รวมทัง้มีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้อง

ดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
(๓) กรณีท่ีมีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการปูองกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะ ของ
โรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

 ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร 
การปรุงอาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงาน ต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยสถาน
จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

 ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยเป็น
สัดส่วน และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 
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หมวด ๓ 
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการปูองกันเพ่ือความปลอดภัยดังนี้ 
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

อาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อ
ครั้ง และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับให้แก่คนงานไม่
น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือ
สิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 
หมวด ๔ 

การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใดๆ 
ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความ
สั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย จะต้อง
ดําเนินการควบคุมและปูองกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงาน
และผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 

 
หมวด ๕ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต 

 ข้อ ๑๗ เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนิน
กิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ ๕ ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น  ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเ พ่ือ
ปูองกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ข้อ ๑๘ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ ๕ ในลักษณะที่เป็น
การค้า จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ ข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง 

(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน  ทะเบียนบ้านของสถานประกอบการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
  

(๓) สําเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารของสถานที่ขออนุญาตประกอบกิจการค้า (กรณีที่
ก่อสร้างหลังพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ใช้บังคับ 
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(๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผู้แทนนิติบุคคล (ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
(๕) หนังสือมอบอํานาจ พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ 

รบัรอง       
(๖) เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าสมควรเรียกเพ่ิม เพ่ือประกอบการพิจารณา 

อนุญาต 

ข้อ ๑๙  ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องดูแลรักษาสถานที่ตามเงื่อนไขที่ได้กําหนดไว้ในหมวด ๑ หมวด ๒ หรือหมวด ๓ 

ให้อยู่ในสภาวะอันดีอยู่เสมอ และทําความสะอาด กวาดล้างสถานที่ประกอบการค้าให้สะอาดทุกวัน 
(๒) ต้องพิจารณากิจการนั้นๆ ภายในเขตสถานที่ และตามกําหนด วัน เวลา ที่ได้รับ

อนุญาต   
(๓) ต้องดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการประกอบการทุกอย่างให้สะอาดเรียบร้อย

   
(๔) ต้องดูแลรักษาสถานที่อย่าให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวัน ยุง หรือสัตว์นําโรคอ่ืนๆ

   
(๕) ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือ เพ่ิมเติมสถานที่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้า

พนักงาน   ท้องถิ่นก่อน          
(๖) ต้องปฏิบัติการทุกอย่าง เพ่ือให้ถูกต้องตามสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงาน

สาธารณสุข หรือคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น        
(๗) ต้องยินยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือ เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ที่ได้รับการ

แต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เข้าตรวจสถานที่สถานประกอบการ เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนวิธีการ
ประกอบการค้านั้น ได้ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทําการ เพ่ือตรวจสอบ
หรือควบคุมให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ 

(๘) อ่ืนๆ ตามท่ีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งลูกนกประกาศกําหนด 

ข้อ ๒๐ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือ
ความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณี
จําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้
ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้
ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนดใน
ข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรค
สองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 



- ๑๑ - 
 ข้อ ๒๑ ในการออกใบอนุญาตตามข้อ ๒๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ

ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ เพ่ือปูองกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปใน
ข้อบัญญัตินี้ก็ได ้

ใบอนุญาตตามข้อ ๒๐ ให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว 

 ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่า
สละสิทธิ์ 

 ข้อ ๒๓ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งลูกนกเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

 ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต สําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายใน
เวลาที่กําหนด ให้ชําระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ เว้นแต่ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียม   ครั้งต่อไปในกรณีที่ ผู้มี
หน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๒๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งลูกนก  

ข้อ ๒๖ ผู้ได้ใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด 
ตามแบบท่ีได้กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการ
แจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

 ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตาม บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้
ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 



- ๑๒ - 
 ข้อ ๒๙ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับ

ใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไข ที่
ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และ
การไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบ
ต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๓๐ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่ง      
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักงานของผู้รับ
ใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปิดคําสั่ง 
แล้วแต่กรณี 

 ข้อ ๓๑ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 ข้อ ๓๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ในเขตอํานาจของ
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งลูกนก ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๓ - 
 

หมวด  ๖ 
บทกําหนดโทษ 

                ข้อ ๓๓ ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

บทเฉพาะกาล 

 
       ข้อ ๓๔ บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพที่ได้ออกก่อนวันใช้ 

ข้อบัญญัตินี้ให้คงใช้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้นและเมื่อสิ้นอายุใบอนุญาตนั้นแล้วให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
 
                ประกาศ  ณ  วันที่         เดือน             พ.ศ.   
 
 
       
                            (นายสุชาติ  บัวงาม ) 
                          ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                       นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งลูกนก 

 
 
 
 

  อนุมัติ/เห็นชอบ 
 
 
    (นายเชาวเนตร   ยิ้มประเสริฐ) 
       นายอําเภอกําแพงแสน 
 


