บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาแว
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙
--------------------------------หลักการ
ใหมีขอบัญญัติวาดวยการควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เหตุผล
เพื่อประโยชนในการกํากับดูแลการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพที่ตองมีการควบคุม
ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาแว ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ใหกระทําไดโดยการตรา
เปนขอบัญญัติ จึงตราขอบัญญัตินี้

๒

( ราง )
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาแว
เรื่อง ควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2559
สุขภาพ

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาแว วาดวยกิจการที่เปนอันตรายตอ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58
มาตรา 63 และมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา
34 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลนาแว โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลนาแว
และนายอําเภอฉวาง จึงตราขอบัญญัติไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาแว เรื่อง ควบคุมกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ขอ 2 ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาแว ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
ขอ 3 บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ กฎ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาแวเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออก
ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผู ดํ า เนิ น กิ จ การ “ หมายความว า ผู เ ป น เจ า ของหรื อ บุ ค คลที่ เ รี ย กชื่ อ อย า งอื่ น ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบ
ดําเนินการ สถานประกอบกิจการนั้น
“คนงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ

๓

“มลพิ ษทางเสี ย ง” หมายความว า สภาวะของเสี ย งอั น เกิ ด จากการประกอบกิ จ การของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความวา สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ
กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความวา สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้ํา”หมายความวา สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยาง
อื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลนาแว
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแต งตั้งจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
สวนตําบลนาแว

ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตางๆ ดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการบริหาร

๖.๑ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยง
๖.๑.๑ การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด
๖.๑.๒ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใด อันมีลักษณะทํานอง
เดียวกันเพื่อใหประชาชนเขาชม หรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บคาดู หรือคาบริการ
ในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม
๖.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวหรือผลิตภัณฑ
๖.๒.๑ การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร เรขาย หรือขายใน
ตลาด
๖.๒.๒ การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว
๖.๒.๓ การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
๖.๒.๔ การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว
๖.๒.๕ การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่นๆจากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง
ขนสัตวหรือสวนอื่นๆของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใดๆซึ่งมิใชเพื่อเปนอาหาร
๖.๒.๖ การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช หรือ สวน
หนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว
๖.๒.๗ การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง
๖.๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร สถานที่สะสม
อาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๖.๓.๑ การผลิ ต สะสม หรือแบ งบรรจุ น้ํ าพริ กแกง น้ําพริกปรุ งสําเร็ จ เตาเจี้ย ว ซีอิ๊ว
น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตางๆ
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6.3.2 การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา ปลาเจา กุง
เจ า ปลาสม ปลาจอม แหนม หม่ํา ไส กรอก กะป น้ํ าปลา หอยดอง น้ํ าเคย น้ํ าบู ดู ไตปลาหรือผลิต ภัณฑ อื่น ๆที่
คลายคลึงกัน
๖.๓.๓ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอิ่ม จากผัก ผลไม หรือพืช
อยางอื่น
๖.๓.๔ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง ตม ตุน
เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอื่นใด
๖.๓.๕ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น
๖.๓..๖ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ เสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน
เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่นๆที่คลายคลึงกัน
๖.๓.๗ การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี้ พาสตาหรือผลิตภัณฑอื่นๆที่คลายคลึงกัน
๖.๓.๘ การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่นๆ
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 การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
๖.๓.๑๓ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่นๆ
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 หรือภาชนะอื่นใด
๖.๓.๑๘ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
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 ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
๖.๓.๒๓ การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
๖.๓.๒๔ การเก็บ การถนอมอาหาร ดวยเครื่องจักร
๖.๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑทําความสะอาด
๖.๔.๑ การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา

๕

๖.๔.๒ การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางรวมทั้ง
สบูที่ใชกับรางกาย
๖.๔.๓ การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
๖.๔.๔ การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
๖.๔.๕ การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑทําความสะอาด
ตาง ๆ
๖.๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
๖.๕.๑ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
๖.๕.๒ การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
๖.๕.๓ การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช หรือแปงอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
๖.๕.๔ การสีขาว นวดขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใดๆก็ตาม
๖.๕.๕ การผลิตยาสูบ
๖.๕.๖ การขัด กะเทาะ บดเมล็ดพืช
๖.๕.๗ การผลิต สะสมหรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย
๖.๕.๘ การผลิตเสนใยจากพืช
๖.๕.๙ การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด
๖.๖ กิจการเกี่ยวกับโลหะหรือแร
๖.๖.๑ การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตางๆดวยโลหะ
หรือแร
๖.๖.๒ การถลุงแร การหลอมหรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต
ใน ๖.๖.๑
๖.๖.๓ การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร หรือกาซ
หรือไฟฟา ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต ใน ๖.๖.๑
๖.๖.๔ การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิกเกิล หรือโลหะอื่น
ใดยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๖.๑
๖.๖.๕ การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต
ใน ๖.๖.๑
๖.๖.๗ การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร
๖.๗ กิจการที่เกี่ยวของกับยานยนต 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
อากาศหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
๖.๗.๔ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต 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 เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของ
ยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา
๖.๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม หรือกระดาษ
๖.๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ
๖.๘.๒ การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว 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 เครื่องเขียนหรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ
๖.๘.๗ การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ
๖.๘.๘ การเผาถาน หรือสะสมถาน
๖.๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
๖.๙.๑ การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
๖.๙.๒ การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด
๖.๖.๓ การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน
๖.๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
๖.๙.๔ การประกอบกิจ การสถานที่อาบน้ํ า อบไอน้ํา อบสมุน ไพร เว น แต เป นการ
ใหบริการใน ขอ ๖.๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
๖.๙.๕ การประกอบกิ จ การโรงแรม สถานที่ พัก ที่ มิ ใช โ รงแรมที่ จั ด ไว เ พื่ อ ให บ ริ ก ารพั ก
ชั่วคราว สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
๖.๙.๖ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา หรือ
กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
๖.๙.๗ การประกอบกิจการโรงมหรสพ
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๖.๙.๘ การจัดใหมมี หรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองแง็ง ดิสโกเธค คาราโอเกะ
หรือตูเพลง หรือการแสดงอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน
๖.๙.๙ การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแตเปน
การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๙.๑
๖.๙.๑๐ การประกอบกิจการเลนสเก็ต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอื่นๆในทํานอง
เดียวกัน
๖.๙.๑๑ การประกอบกิ จ การเสริ มสวยหรื อแต งผม เว น แต กิจ การที่ อยู ในบั งคั บ ตาม
กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๖.๙.๑๒ การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
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 การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ
๖.๙.๒๐ การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ
๖.๙.๒๑ การประกอบกิ จ การให บ ริ การสปา อาบน้ํ า ตั ด ขน รั บ เลี้ ย งหรื อรั บ ฝากสั ต ว
ชั่วคราว
๖.๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
๖.๑๐.๑ การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร การทอผาดวยกี่กระตุก
๖.๑๐.๒ การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห
๖.๑๐.๓ การปนฝาย นุนใยสังเคราะห ดวยเครื่องจักร
๖.๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
๖.๑๐.๕ การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่นๆดวยเครื่องจักร
๖.๑๐.๖ การพิมพผา สิ่งทออื่น ๆ
๖.๑๐.๗ การซัก อบ รีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
๖.๑๐.๘ การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
๖.๑๑ กิจการเกี่ยวกับ หิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
๖.๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
๖.๑๑.๒ การระเบิด โม บด หรือยอยหิน ดวยเครื่องจักร
๖.๑๑.๓ การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่นๆดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
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๖.๑๑.๔ การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม
บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน ๖.๑๑.๒
๖.๑๑.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
๖.๑๑.๖ การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของเครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ
๖.๑๑.๗ การผลิตชอลก ปูนปาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
๖.๑๑.๘ การผลิต ผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
๖.๑๑.๙ การผลิตตัด บด กระจกหรือผลิตภัณฑแกว
๖.๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย
๖.๑๑.๑๑ การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว
๖.๑๑.๑๒ การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุอื่นใด
ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖.๑๑.๕
๖.๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม 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 ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาตใน ๖.๗.๑
๖.๑๒.๖ การผลิตสิ่งของเครื่องใช หรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
๖.๑๒.๗ การโม สะสมหรือบดชัน
๖.๑๒.๘ การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี
๖.๑๒.๙ การผลิต ลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร
๖.๑๒.๑๐ การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
๖.๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
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 กิจการอื่น ๆ
๖.๑๓.๑ การพิมพหนังสือ หรือสิ่งพิมพทมี่ ีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
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๖.๑๓.๒ การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กโทรนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กโทรนิกสหรือ
อุปกรณไฟฟา
๖.๑๓.๓ การผลิตเทียน หรือเทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง
๖.๑๓.๔ การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร
๖.๑๓.๕ การสะสมวัตถุ หรือสิ่งของชํารุดใชแลวหรือเหลือใช
๖.๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินคา
๖.๑๓.๗ การลางขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหมหรือแปรสภาพเปน
ผลิตภัณฑใหม
๖.๑๓.๘ การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่ไมใชสิ่งทอ
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 สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมายวาดวยการ
ผังเมือง หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดที่เขาขายเปนโรงงาน หรือ
มีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย
แลวแตกรณี
หมวด ๒
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตองมีการควบคุม ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอัน
เกี่ ย วด ว ยสุ ข ลั ก ษณะซึ่ ง เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น กํ า หนดไว ต ามความเหมาะสมและต อ งตั้ ง อยู ห า งจากชุ ม ชน วั ด
ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่นๆ ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะตอง
มีสถานที่ตั้งตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยคําแนะนําของเจาพนั กงานสาธารณสุขโดยคํานึงถึงลักษณะและ
ประเภทของการประกอบกิจการ ทั้งนี้ เพื่อปองกันอันตรายของสถานประกอบกิจการนั้นๆ ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตราย
ตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุรําคาญของประชาชน
ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) ต องเปน อาคารที่ มีความมั่ นคง แข็งแรง เหมาะสมที่ จะประกอบกิจ การที่ ขออนุ ญาตไดต าม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

๑๐

บั น ไดหนี ไ ฟหรื อทางออกฉุ ก เฉิ น มี ลั ก ษณะเป น ไปตามกฎหมายว า ด ว ยการควบคุ ม อาคารและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองไมมีสิ่งกีดขวาง มีแสงสวางเพียงพอ และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน โดย
ทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมือ่ ระบบไฟฟาปกติขัดของ
(2) ตองจั ดใหมีระบบการจั ดแสงสวางและการระบายอากาศใหเป นไปตามกฎหมายวาดว ยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(3) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน
(๔) ต องทํารางระบายน้ํ าไปสู ร างระบายน้ํ า สาธารณะหรือบ อพั ก ซึ่ งรับ น้ํ าเสี ย ด วยวั ต ถุถาวรมี
ลักษณะเรียบ ไมรั่วซึม น้ําไหลไดสะดวก
(๕) การระบายน้ํา และรางระบายน้ํา ตองไมกอใหเกิดความเดือดรอน หรือเหตุรําคาญ
(๖) ตองมีการบําบัดหรือการปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย หรือกากของเสียใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
องคการบริหารสวนตําบลนาแวกําหนด
(๗) สถานที่เลี้ยงสัตวตองมีที่ขังหรือปลอยสัตวกวางพอ และจัดสถานที่ใหอยูในสภาพที่ไมกอใหเกิด
อันตรายแกประชาชน และไมกอใหเกิดอันตรายหรือความทุกขทรมานแกสัตว และใหมีการเก็บรวบรวมกําจัดมูลสัตว
เศษอาหาร ซากสัตว ใหไดสุขลักษณะ
ขอ ๑๐ ให เจ าพนั กงานทองถิ่ น มีอํานาจผ อนผัน ให ผูรั บ อนุ ญาตงดเวน การปฏิ บัติ ตามเงื่อนไขที่
กําหนดในขอ ๙ ไดตามที่เห็นสมควร และใหมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขใหผูขออนุญาตปฏิบัติเปนการเฉพาะรายไดตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยสวนรวม
ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดอัน
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน ที่ลางตาฉุกเฉิน ตามความจําเปนและเหมาะสมกับคุณสมบัติ
ของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ
ขอ 1๒ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้
(1) มี ภาชนะบรรจุ ห รื อภาชนะรองรั บ ที่ เ หมาะสมและเพี ยงพอกั บ ปริ มาณและประเภทมู ล ฝอย
รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ
(2) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและตองดําเนินการให
ถูกตองตามขอบัญญัติวา ดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(3) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
หรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัต วที่เปนพาหะของโรคติดตอ
ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

๑๑

ขอ 1๔ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร การปรุง
อาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงาน ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยสถานจําหนายอาหาร
หรือสถานที่สะสมอาหาร
ขอ 1๕ สถานประกอบกิจการตองจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยเปนสัดสวน และ
ตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ
หมวด ๓
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ขอ 1๖ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ 1๗ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพื่อความปลอดภัยดังนี้
(1) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ จะตองมีการบัน ทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือนตอครั้ง และมีการ
ฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละสี่สิบของ
จํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(2) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของที่อาจ
กอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
หมวด ๔
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ
ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ขอ 1๘ สถานประกอบกิ จ การใดที่การประกอบกิจ การอาจกอใหเ กิด มลพิ ษทางเสี ยงหรื อความ
สั่ น สะเทื อน มลพิ ษทางอากาศ มลพิ ษทางน้ํ า ของเสี ย อั น ตราย หรื อมี การใช ส ารเคมี ห รื อวั ต ถุ อัน ตราย จะต อ ง
ดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยู
อาศัยบริเวณใกลเคียง
หมวด ๕
ใบอนุญาต
ขอ 1๙ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ
ตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ ๖ ในลักษณะที่เปนการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจา กเจาพนักงานทองถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได
ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว

๑๒

ขอ ๒๐ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ ๖ ในลักษณะที่เปนการคา
จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐานดังตอไปนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(2) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(3) อื่นๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลนาแวประกาศกําหนด
ขอ 2๑ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงการ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ 2๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความ
ถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือ
เงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และ
แจงให ผูขออนุญาตแก ไขให ถูกต องและสมบู รณ ในคราวเดีย วกั น และในกรณี จําเป นที่จ ะต องสงคืน คําขอแก ผูขอ
อนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคํา
ขอ
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน แตตองมีหนังสือ
แจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยาย
เวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ 2๓ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจของ
องคการบริหารสวนตําบลนาแวเทานั้น
การขอต อ อายุ ใบอนุ ญาตจะต องยื่ น คํ าขอก อ นใบอนุ ญาตสิ้ น อายุ เมื่ อ ได ยื่ น คํ าขอพร อมกั บ เสี ย
คาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ 18 และขอ 19 ดวย
ข อ 2๔ ผู ได รั บ ใบอนุ ญาตต องเสี ย ค าธรรมเนี ย มการออกใบอนุ ญาตตามอั ต ราที่ กําหนดไว ทา ย
ขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือกอนใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับ
กรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด
ใหชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการ
ดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป

๑๓

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวาสอง
ครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจน
ครบจํานวน
ตําบลนาแว

ขอ 2๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวน

ขอ 2๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ 2๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตยื่น
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนด
ไวทายขอบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจง
ความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(2) ในกรณี ใ บอนุ ญ าตถู ก ทํ า ลาย หรื อชํ า รุ ด ในสาระที่ สํ า คั ญ ให ผู ยื่ น คํ า ขอรั บ ใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ 2๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือขอบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัติ
นี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน

2535

ขอ 2๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต
(1) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(2) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.

(3) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติ
หรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความ
เปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๓๐ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต
ทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณียตอบ

๑๔

รับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต และใหถือวา
ผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลวตั้งแตเวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี
ขอ 3๑ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ 3๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ขอ 3๓ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาแว เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที…่ …………….......
(ลงชื่อ)
(………………………………….......)
นายกองคการบริหารสวนตําบลนาแว
เห็นชอบ
(ลงชื่อ)

(…………………………)
นายอําเภอฉวาง

