
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาแว

เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙

---------------------------------

หลักการ
ใหมีขอบัญญัติวาดวยการควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ

เหตุผล
เพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพท่ีตองมีการควบคุม

ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาแว ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใหกระทําไดโดยการตรา
เปนขอบัญญัติ  จึงตราขอบัญญัตินี้
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( ราง )
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาแว

เรื่อง ควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2559

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาแว วาดวยกิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58
มาตรา 63 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติ
บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา
34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลนาแว โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว
และนายอําเภอฉวาง จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้

ขอ 1 ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาแว เรื่อง ควบคุมกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙”

ขอ 2 ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาแว ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

ขอ 3 บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ กฎ ระเบียบ หรือคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาแวเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

หมวด ๑
บทท่ัวไป

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา สถานท่ีท่ีใชในการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผูดําเนินกิจการ “ หมายความวา ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการ สถานประกอบกิจการนั้น
“คนงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
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“มลพิษทางเสียง” หมายความวา สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรอือาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน

“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความวา สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน

“มลพิษทางอากาศ” หมายความวา สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน

“มลพิษทางน้ํา”หมายความวา สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน

“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งท่ีสรางข้ึนอยาง
อ่ืนซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได

“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลนาแว
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตางๆ ดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลนาแว

๖.๑ กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวเลี้ยง
๖.๑.๑ การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด
๖.๑.๒ การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใด  อันมีลักษณะทํานอง

เดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู  หรือคาบริการ
ในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม

๖.๒ กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวหรือผลิตภัณฑ
๖.๒.๑ การฆา หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร เรขาย หรือขายใน

ตลาด
๖.๒.๒ การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว
๖.๒.๓ การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป
๖.๒.๔ การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว
๖.๒.๕ การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆจากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง

ขนสัตวหรือสวนอ่ืนๆของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร
๖.๒.๖ การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช หรือสวน

หนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว
๖.๒.๗ การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง

๖.๓ กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร สถานท่ีสะสม
อาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน

๖.๓.๑ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว
น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตางๆ
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6.3.2 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา ปลาเจา กุง
เจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หมํ่า ไสกรอก กะป น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลาหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆท่ี
คลายคลึงกัน

๖.๓.๓ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอ่ิม จากผัก ผลไม หรือพืช
อยางอ่ืน

๖.๓.๔ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง ตม ตุน
เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด

๖.๓.๕ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น
๖.๓..๖ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน

เก้ียมอ๋ี เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆท่ีคลายคลึงกัน
๖.๓.๗ การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตาหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆท่ีคลายคลึงกัน
๖.๓.๘ การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอ่ืนๆ
๖.๓.๙ การผลิต สะสม แบงบรรจุน้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว
๖.๓.๑๐ การผลิต สะสม แบงบรรจุ เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย ผลิตภัณฑเนย

เทียม และผลิตภัณฑเนยผสม
๖.๓.๑๑ การผลิตไอศกรีม
๖.๓.๑๒ การค่ัว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
๖.๓.๑๓ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืนๆ
๖.๓.๑๔ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน น้ําสมสายชู

ขาวหมาก น้ําตาลเมา
๖.๓.๑๕ การผลิต น้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
๖.๓.๑๖ การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง
๖.๓.๑๗ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืข ผัก ผลไม

เครื่องดื่มชนิดตางๆ บรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด
๖.๓.๑๘ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด
๖.๓.๑๙ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร
๖.๓.๒๐ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม
๖.๓.๒๑ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ
๖.๓.๒๒ การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
๖.๓.๒๓ การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
๖.๓.๒๔ การเก็บ  การถนอมอาหาร  ดวยเครื่องจักร

๖.๔ กิจการท่ีเก่ียวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทําความสะอาด
๖.๔.๑ การผลิต  โม  บด  ผสม หรือบรรจุยา
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๖.๔.๒ การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางรวมท้ัง
สบูท่ีใชกับรางกาย

๖.๔.๓ การผลิต บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี
๖.๔.๔ การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป
๖.๔.๕ การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความสะอาด

ตาง ๆ
๖.๕ กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร

๖.๕.๑ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
๖.๕.๒ การลาง  อบ  รม หรือสะสมยางดิบ
๖.๕.๓ การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู แปงจากพืช หรือแปงอ่ืน ๆ

ในทํานองเดียวกัน
๖.๕.๔ การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใดๆก็ตาม
๖.๕.๕ การผลิตยาสูบ
๖.๕.๖ การขัด  กะเทาะ  บดเมล็ดพืช
๖.๕.๗ การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย
๖.๕.๘ การผลิตเสนใยจากพืช
๖.๕.๙ การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด

๖.๖ กิจการเก่ียวกับโลหะหรือแร
๖.๖.๑ การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตางๆดวยโลหะ

หรือแร
๖.๖.๒ การถลุงแร การหลอมหรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต

ใน ๖.๖.๑
๖.๖.๓ การกลึง  เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร หรือกาซ

หรือไฟฟา ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต ใน ๖.๖.๑
๖.๖.๔ การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเม่ียม  นิกเกิล  หรือโลหะอ่ืน

ใดยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖.๖.๑
๖.๖.๕ การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต

ใน ๖.๖.๑
๖.๖.๗ การทําเหมืองแร สะสม  แยก คัดเลือก หรือลางแร

๖.๗ กิจการท่ีเก่ียวของกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล
๖.๗.๑ การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต
๖.๗.๒ การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล
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๖.๗.๓ การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา ระบบปรับ
อากาศหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล

๖.๗.๔ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการหรือ
จําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ดังกลาวดวย

๖.๗.๕ การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต
๖.๗.๖ การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่
๖.๗.๗ การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ
๖.๗.๘ การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาครัตซ
๖.๗.๙ การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของ

ยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา
๖.๘ กิจการท่ีเก่ียวกับไม หรือกระดาษ

๖.๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ
๖.๘.๒ การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําค้ิว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร
๖.๘.๓ การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช หรือผลิตภัณฑ

จากไม หวาย ชานออย
๖.๘.๔ การอบไม
๖.๘.๕ การผลิตสะสม แบงบรรจุธูป
๖.๘.๖ การผลิตสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนหรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ
๖.๘.๗ การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ
๖.๘.๘ การเผาถาน  หรือสะสมถาน

๖.๙ กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ
๖.๙.๑ การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตาม

กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
๖.๙.๒ การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด
๖.๖.๓ การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน

๖.๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
๖.๙.๔ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร เวนแตเปนการ

ใหบริการใน ขอ ๖.๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
๖.๙.๕ การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการพัก

ชั่วคราว สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน
๖.๙.๖ การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา หรือหองแบงเชา  หรือ

กิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน
๖.๙.๗ การประกอบกิจการโรงมหรสพ
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๖.๙.๘ การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี  เตนรํา รําวง รองแง็ง  ดิสโกเธค คาราโอเกะ
หรือตูเพลง หรือการแสดงอ่ืนๆ  ในทํานองเดียวกัน

๖.๙.๙ การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืนๆ  ในทํานองเดียวกัน เวนแตเปน
การใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖.๙.๑

๖.๙.๑๐ การประกอบกิจการเลนสเก็ต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอ่ืนๆในทํานอง
เดียวกัน

๖.๙.๑๑ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

๖.๙.๑๒ การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย
๖.๙.๑๓ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก
๖.๙.๑๔ การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม
๖.๙.๑๕ การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
๖.๙.๑๖ การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ
๖.๙.๑๗ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร

หรือสิ่งแวดลอม
๖.๙.๑๘ การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย
๖.๙.๑๙ การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ
๖.๙.๒๐ การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ
๖.๙.๒๑ การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว

ชั่วคราว
๖.๑๐ กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ

๖.๑๐.๑ การปนดาย กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  การทอผาดวยก่ีกระตุก
๖.๑๐.๒ การสะสมปอ  ปาน  ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห
๖.๑๐.๓ การปนฝาย นุนใยสังเคราะห ดวยเครื่องจักร
๖.๑๐.๔ การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเครื่องจักร
๖.๑๐.๕ การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออ่ืนๆดวยเครื่องจักร
๖.๑๐.๖ การพิมพผา  สิ่งทออ่ืน ๆ
๖.๑๐.๗ การซัก  อบ รีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
๖.๑๐.๘ การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ

๖.๑๑ กิจการเก่ียวกับ  หิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง
๖.๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
๖.๑๑.๒ การระเบิด  โม บด หรือยอยหิน ดวยเครื่องจักร
๖.๑๑.๓ การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง
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๖.๑๑.๔ การสะสม ผสมซีเมนต  หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมท้ังการขุด ตัก ดูด โม
บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน ๖.๑๑.๒

๖.๑๑.๕ การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง
๖.๑๑.๖ การเลื่อย ตัด  หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของเครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ
๖.๑๑.๗ การผลิตชอลก  ปูนปาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน
๖.๑๑.๘ การผลิต  ผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
๖.๑๑.๙ การผลิตตัด บด กระจกหรือผลิตภัณฑแกว
๖.๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย
๖.๑๑.๑๑ การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว
๖.๑๑.๑๒ การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด

ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖.๑๑.๕
๖.๑๒ กิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตางๆ

๖.๑๒.๑ การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดส หรือสารตัวทําละลาย
๖.๑๒.๒ การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ
๖.๑๒.๓ การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม

๖.๑๒.๔ การผลิต  การสะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก
๖.๑๒.๕ การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตใน ๖.๗.๑
๖.๑๒.๖ การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด

เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง
๖.๑๒.๗ การโม สะสมหรือบดชัน
๖.๑๒.๘ การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี
๖.๑๒.๙ การผลิต  ลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร
๖.๑๒.๑๐ การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง
๖.๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง
๖.๑๒.๑๒ การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
๖.๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง
๖.๑๒.๑๔ การผลิต  การสะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบใน

การผลิตดอกไมเพลิง
๖.๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา
๖.๑๒.๑๖ การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
๖.๑๒.๑๗ การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว

๖.๑๓ กิจการอ่ืน ๆ
๖.๑๓.๑ การพิมพหนังสือ  หรือสิ่งพิมพท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
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๖.๑๓.๒ การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กโทรนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กโทรนิกสหรือ
อุปกรณไฟฟา

๖.๑๓.๓ การผลิตเทียน หรือเทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง
๖.๑๓.๔ การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร
๖.๑๓.๕ การสะสมวัตถุ  หรือสิ่งของชํารุดใชแลวหรือเหลือใช
๖.๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินคา
๖.๑๓.๗ การลางขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพเปน

ผลิตภัณฑใหม
๖.๑๓.๘ การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีไมใชสิ่งทอ
๖.๑๓.๙ การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
๖.๑๓.๑๐ การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร
๖.๑๓.๑๑ การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค
๖.๑๓.๑๒ การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง
๖.๑๓.๑๓ การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการท่ีตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมายวาดวยการ
ผังเมือง หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเขาขายเปนโรงงาน หรือ
มีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตราย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้นและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของดวย
แลวแตกรณี

หมวด ๒
สถานท่ีตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ตองมีการควบคุม ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอัน
เก่ียวดวยสุขลักษณะซึ่งเจาพนักงานทองถ่ิน กําหนดไวตามความเหมาะสมและตองตั้งอยูหางจากชุมชน วัด
ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานท่ีอ่ืนๆ ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ ในกรณีท่ีสถานประกอบกิจการท่ีไมเขาขายเปนโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะตอง
มีสถานท่ีตั้งตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขโดยคํานึงถึงลักษณะและ
ประเภทของการประกอบกิจการ ท้ังนี้ เพ่ือปองกันอันตรายของสถานประกอบกิจการนั้นๆ ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตราย
ตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุรําคาญของประชาชน

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) ตองเปนอาคารท่ีมีความม่ันคง แข็งแรง เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการท่ีขออนุญาตไดตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ



๑๐

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ ตองไมมีสิ่งกีดขวาง มีแสงสวางเพียงพอ และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน โดย
ทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเม่ือระบบไฟฟาปกติขัดของ

(2) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ

(3) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน

(๔) ตองทํารางระบายน้ําไปสูรางระบายน้ําสาธารณะหรือบอพัก ซึ่งรับน้ําเสียดวยวัตถุถาวรมี
ลักษณะเรียบ ไมรั่วซึม น้ําไหลไดสะดวก

(๕) การระบายน้ํา และรางระบายน้ํา ตองไมกอใหเกิดความเดือดรอน หรือเหตุรําคาญ
(๖) ตองมีการบําบัดหรือการปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย หรือกากของเสียใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี

องคการบริหารสวนตําบลนาแวกําหนด
(๗) สถานท่ีเลี้ยงสัตวตองมีท่ีขังหรือปลอยสัตวกวางพอ และจัดสถานท่ีใหอยูในสภาพท่ีไมกอใหเกิด

อันตรายแกประชาชน และไมกอใหเกิดอันตรายหรือความทุกขทรมานแกสัตว และใหมีการเก็บรวบรวมกําจัดมูลสัตว
เศษอาหาร ซากสัตว ใหไดสุขลักษณะ

ขอ ๑๐ ใหเจาพนักงานทองถ่ิน มีอํานาจผอนผันใหผูรับอนุญาตงดเวนการปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ี
กําหนดในขอ ๙ ไดตามท่ีเห็นสมควร และใหมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขใหผูขออนุญาตปฏิบัติเปนการเฉพาะรายไดตาม
ความเหมาะสม ท้ังนี้ เพ่ือสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยสวนรวม

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการท่ีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดอัน
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีท่ีอาบน้ําฉุกเฉิน ท่ีลางตาฉุกเฉิน ตามความจําเปนและเหมาะสมกับคุณสมบัติ
ของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของ

ขอ 1๒ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะดังนี้
(1) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย

รวมท้ังมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ
(2) ในกรณีท่ีมีการกําจัดเอง ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถ่ินและตองดําเนินการให

ถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(3) กรณีท่ีมีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ

หรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จะตองดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะของโรคติดตอ
ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม



๑๑

ขอ 1๔ สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร การปรุง
อาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงาน ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยสถานจําหนายอาหาร
หรือสถานท่ีสะสมอาหาร

ขอ 1๕ สถานประกอบกิจการตองจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยเปนสัดสวน และ
ตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ

หมวด ๓
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ขอ 1๖ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ขอ 1๗ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัยดังนี้
(1) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและ

กฎหมายท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือนตอครั้ง และมีการ
ฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนดหรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละสี่สิบของ
จํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น

(2) กรณีท่ีมีวัตถุอันตราย ตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของท่ีอาจ
กอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ

หมวด ๔
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ

ท่ีเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ

ขอ 1๘ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือความ
สั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ของเสียอันตราย หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย จะตอง
ดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยู
อาศัยบริเวณใกลเคียง

หมวด ๕
ใบอนุญาต

ขอ 1๙ เม่ือพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ
ตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ ๖ ในลักษณะท่ีเปนการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจา กเจาพนักงานทองถ่ิน

ในการออกใบอนุญาต เจาพนักงานทองถ่ินอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีแหงเดียว



๑๒

ขอ ๒๐ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ ๖ ในลักษณะท่ีเปนการคา
จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ
(3) อ่ืนๆ ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาแวประกาศกําหนด

ขอ 2๑ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงการ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์

ขอ 2๒ เม่ือไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจความ
ถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือ
เงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ินรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด และ
แจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขอ
อนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคํา
ขอ

เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน แตตองมีหนังสือ
แจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยาย
เวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี

ขอ 2๓ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของ
องคการบริหารสวนตําบลนาแวเทานั้น

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับเสีย
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขท่ีกําหนดไวตามขอ 18 และขอ 19 ดวย

ขอ 2๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไวทาย
ขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับ
กรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนด
ใหชําระคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการ
ดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
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ในกรณีท่ีผูมีหนาท่ีตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสอง
ครั้ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจน
ครบจํานวน

ขอ 2๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวน
ตําบลนาแว

ขอ 2๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบ
กิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ

ขอ 2๗ ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่น
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบท่ีกําหนด
ไวทายขอบัญญัตินี้

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ
เงื่อนไขดังตอไปนี้

(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจง
ความตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาท่ีเหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย

ขอ 2๘ ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือขอบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัติ
นี้ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน

ขอ 2๙ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งข้ึนไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(2) ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.

2535
(3) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข      พ.ศ.

2535 กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวใน
ใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเก่ียวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความ
เปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน

ขอ ๓๐ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต
ทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณียตอบ
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รับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวา
ผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาท่ีคําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี

ขอ 3๑ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ขอ 3๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ขอ 3๓ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาแว เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้

ประกาศ  ณ  วันท่ี……………….......

(ลงชื่อ)
(………………………………….......)

นายกองคการบริหารสวนตําบลนาแว

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
(…………………………)

นายอําเภอฉวาง


