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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางแกว
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางแกว วาดวยการควบคุมกิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๑
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และ
มาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องคการบริหารสวนตําบลบางแกว
โดยได รั บ ความเห็ น ชอบของสภาองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบางแก ว และนายอํ า เภอบ า นแหลม
จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบางแกว เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางแกวตั้งแตเมื่อไดประกาศไว
โดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางแกวแลวสิบหาวัน
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบหรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“สถานประกอบกิจการ” หมายความวา สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผูดําเนินกิจการ” หมายความวา ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“คนงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
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“มลพิ ษ ทางเสี ย ง” หมายความว า สภาวะของเสี ย งอั น เกิ ด จากการประกอบกิ จ การของ
สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความวา สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความวา สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิ ษ ทางน้ํ า ” หมายความว า สภาวะของน้ํ า ทิ้ ง อั น เกิ ด จากการประกอบกิ จ การของ
สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความว า ตึ ก บ า น เรื อ น โรง ร า น แพ คลั ง สิ น ค า สํ า นั ก งาน หรื อ
สิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลบางแกว หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่แทน
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๕ ให กิ จ การประเภทต า ง ๆ ดั ง ต อ ไปนี้ เป น กิ จ การที่ ต อ งมี ก ารควบคุ ม ภายใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลบางแกว
(๕.๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
๕.๑.๑) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง
๕.๑.๒) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอาน้ํานม
๕.๑.๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บคาดู
หรือคาบริการ ไมวาทางตรงหรือทางออม หรือไมก็ตาม
(๕.๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
๕.๒.๑) การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด
และการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน
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๕.๒.๒) การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก
๕.๒.๓) การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
๕.๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว
๕.๒.๕) การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวน
ในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขายและการขายในตลาด
๕.๒.๖) การประดิ ษ ฐ เ ครื่ อ งใช ห รื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ อื่ น ๆ จากเปลื อ กหอย
กระดูกสัตว เขาสัตว หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอื่น ๆ ของสัตว
๕.๒.๗) การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม
หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพื่อเปนอาหารสัตว
๕.๒.๘) การสะสมหรือการลางครั่ง
(๕.๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
๕.๓.๑) การผลิตเนย เนยเทียม
๕.๓.๒) การผลิตกะป น้ําพริก น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา
เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๕.๓.๓) การผลิ ต การหมั ก การสะสมปลาร า ปลาเจ า กุ ง เจ า ยกเว น
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๕.๓.๔) การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเคี่ยวมันกุง ยกเวน
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๕.๓.๕) การนึ่ ง การต ม การเคี่ ย ว การตาก หรื อ วิ ธี อื่ น ใดในการผลิ ต
อาหารจากสั ต ว พื ช ยกเว น ในสถานที่ จํ า หน า ยอาหาร การเร ข าย การขายในตลาดและการผลิ ต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
๕.๓.๖) การเคี่ยวน้ํ ามั นหมู การผลิ ตกุ น เชี ยง หมู ยอ ไส ก รอก หมู ตั้ ง
ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๕.๓.๗) การผลิ ต เส น หมี่ ขนมจี น ก ว ยเตี๋ ย ว เต า ฮวย เต า หู วุ น เส น
เกี้ยมอี๋
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๕.๓.๘) การผลิตแบะแซ
๕.๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
๕.๓.๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ
๕.๓.๑๑) การแกะ การล า งสั ต ว น้ํ า ที่ ไ ม ใ ช ส ว นหนึ่ ง ของกิ จ การห อ งเย็ น
ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๕.๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือ ง เครื่องดื่ม
ชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๕.๓.๑๓) การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล
๕.๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว
๕.๓.๑๕) การผลิต การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู
๕.๓.๑๖) การคั่วกาแฟ
๕.๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร
๕.๓.๑๘) การผลิตผงชูรส
๕.๓.๑๙) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
๕.๓.๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอื่น ยกเวน
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๕.๓.๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
๕.๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๕.๓.๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
๕.๓.๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร
๕.๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหาร
และเพื่อการบริโภคในครัวเรือน
๕.๓.๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต ๕ แรงมา
ขึ้นไป
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(๕.๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ
ชําระลาง
๕.๔.๑) การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร
๕.๔.๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง
ชนิดตาง ๆ
๕.๔.๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
๕.๔.๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
๕.๔.๕) การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ
(๕.๕) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
๕.๕.๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
๕.๕.๒) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
๕.๕.๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู หรือแปงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
ดวยเครื่องจักร
๕.๕.๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร
๕.๕.๕) การผลิตยาสูบ
๕.๕.๖) การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร
๕.๕.๗) การผลิต การสะสมปุย
๕.๕.๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัสดุคลายคลึงดวยเครื่องจักร
๕.๕.๙) การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง
(๕.๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
๕.๖.๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือ
เครื่องใชตาง ๆ
๕.๖.๒) การหลอม การหล อ การถลุ ง แร ห รื อ โลหะทุ ก ชนิ ด ยกเว น
กิจการใน ๕.๖.๑)
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๕.๖.๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด
การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน ๕.๖.๑)
๕.๖.๔) การเคลื อ บ การชุ บ โลหะด ว ยตะกั่ ว สั ง กะสี ดี บุ ก โครเมี่ ย ม
นิเกิล หรือโลหะอื่นใด ยกเวนกิจการใน ๕.๖.๑)
๕.๖.๕) การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเวน
กิจการใน ๕.๖.๑)
๕.๖.๖) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร
(๕.๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
๕.๗.๑) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสาร
กันสนิมยานยนต
๕.๗.๒) การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตง ระบบปรับอากาศ หรือ
อุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
๕.๗.๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล
ซึ่งมีไวบริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักร
หรือเครื่องกลดังกลาวดวย
๕.๗.๔) การลาง การอัดฉีดยานยนต
๕.๗.๕) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่
๕.๗.๖) การปะ การเชื่อมยาง
๕.๗.๗) การอัดผาเบรก ผาคลัช
(๕.๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม
๕.๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ
๕.๘.๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้ว
หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร
๕.๘.๓) การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน
การทาสารเคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๒ ง

หนา ๒๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒

๕.๘.๔) การอบไม
๕.๘.๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร
๕.๘.๖) การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ
๕.๘.๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ
๕.๘.๘) การเผาถาน หรือการสะสมถาน
(๕.๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
๕.๙.๑) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
๕.๙.๒) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร
๕.๙.๓) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
๕.๙.๔) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
๕.๙.๕) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
๕.๙.๖) การจั ด ให มี ก ารแสดงดนตรี เต น รํ า รํ า วง รองเง็ ง ดิส โก เ ทค
คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
๕.๙.๗) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
๕.๙.๘) การจั ด ให มี ก ารเล น สเก็ ต โดยมี แ สงหรื อ เสี ย งประกอบ หรื อ
การเลนอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
๕.๙.๙) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ
ตามกฎหมาย วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๕.๙.๑๐) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุม
ทางโภชนาการ ให อ าหารที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค พิ เ ศษ การบริ ห ารร า งกาย หรื อ โดยวิ ธี อื่ น ใด เว น แต
การใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฎหมาย วาดวยสถานพยาบาล
๕.๙.๑๑) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม เกมคอมพิวเตอร
๕.๙.๑๒) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข
วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม
๕.๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๒ ง

หนา ๒๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒

(๕.๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
๕.๑๐.๑) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผา
ดวยกี่กระตุกตั้งแต ๕ กี่ขึ้นไป
๕.๑๐.๒) การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน
๕.๑๐.๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร
๕.๑๐.๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
๕.๑๐.๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องขึ้นไป
๕.๑๐.๖) การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออื่น ๆ
๕.๑๐.๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
๕.๑๐.๘) การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
(๕.๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
๕.๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
๕.๑๑.๒) การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร
๕.๑๑.๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
๕.๑๑.๔) การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง
๕.๑๑.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คลายคลึง
๕.๑๑.๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ
๕.๑๑.๗) การผลิตชอลค ปูนปาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผา
หินปูน
๕.๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบ หรือ
สวนผสม เชน ผาเบรก ผาคลัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน
๕.๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
๕.๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย
๕.๑๑.๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๒ ง

หนา ๒๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒

(๕.๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี
๕.๑๒.๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดส
หรือสารตัวทําละลาย
๕.๑๒.๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ
๕.๑๒.๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ
๕.๑๒.๔) การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก
๕.๑๒.๕) การพนสี ยกเวนกิจการใน ๕.๗ (๕.๗.๑)
๕.๑๒.๖) การประดิ ษฐสิ่ งของ เครื่อ งใช ดวยยาง ยางเที ยม พลาสติ ก
เซลลูลอยดเบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
๕.๑๒.๗) การโม การบดชัน
๕.๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
๕.๑๒.๙) การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
๕.๑๒.๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยดเบเกอรไลท
หรือวัตถุที่คลายคลึง
๕.๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยดเบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
๕.๑๒.๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
๕.๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
๕.๑๒.๑๔) การผลิ ต การสะสม การขนส ง ดอกไม เ พลิ ง หรื อ สารเคมี
อันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง
๕.๑๒.๑๕) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา
๕.๑๒.๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช
หรือพาหะนําโรค
๕.๑๒.๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว

หนา ๒๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๒ ง

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒

(๕.๑๓) กิจการอื่น ๆ
๕.๑๓.๑) การพิ ม พ ห นั ง สื อ หรื อ สิ่ ง พิ ม พ อื่ น ที่ มี ลั ก ษณะเดี ย วกั น ด ว ย
เครื่องจักร
๕.๑๓.๒) การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส อุปกรณไฟฟา
๕.๑๓.๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง
๕.๑๓.๔) การพิมพแบบ พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร
๕.๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
๕.๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
๕.๑๓.๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว
๕.๑๓.๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
๕.๑๓.๙) การกอสราง
ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย
วาดวยการผังเมือง หรือกฎหมาย วาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ หรือสถานประกอบกิจการใด
ที่เขาขายเปนโรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะตอ งปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย แลวแตกรณี
หมวด ๒
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล
ขอ ๗ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่น ๆ ตามกฎหมาย วาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะตองมีสถานที่ตั้ง
ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด โดยคํานึงถึงลักษณะ
และประเภทของการประกอบกิ จ การของสถานประกอบกิ จ การนั้ น ๆ ซึ่ ง อาจก อ ให เ กิ ด อั น ตราย
ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๒ ง

หนา ๒๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาต
และมีบันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินที่มีลักษณะตามกฎหมาย วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ตองไมมีสิ่งกีดขวาง มีแสงสวางเพียงพอและมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน
โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ
(๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศ ใหเปนไปตามกฎหมาย วาดวย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมาย วาดวยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจํา
ทุกวัน
ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน ที่ลางตาฉุกเฉินตามความจําเปนและเหมาะสม
กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย วาดวย
วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย
รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ
(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและตองดําเนินการ
ใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของโรคติดตอ
ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
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ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร
การปรุงอาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงาน ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติ วาดวย
สถานจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองจัดวางสิ่งของใหเปนระเบียบ เรียบรอย ปลอดภัยเปนสัดสวน
และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ
หมวด ๓
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ขอ ๑๔ สถานประกอบกิ จ การต อ งมี ม าตรการความปลอดภั ย ในการทํ า งานและปฏิ บั ติ
ใหเปนไปตามกฎหมาย วาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพื่อความปลอดภัย ดังนี้
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือนตอครั้ง
และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด หรือยอมรับใหแกคนงาน
ไมนอยกวารอยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น
(๒) กรณี ที่ มี วั ต ถุ อั น ตราย ต อ งมี ส ถานที่ ที่ ป ลอดภั ย สํ า หรั บ เก็ บ รั ก ษาวั ต ถุ อั น ตรายหรื อ
สิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
หมวด ๔
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ
ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง หรือ
ความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ของเสียอันตราย หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย
จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ
ของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง
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ขอ ๑๗ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันที่ขอบัญญัตินี้ใชบังคับ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ
ตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอ ๕ ในลักษณะที่เปนการคา
เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามประเภทที่มีขอบัญญัติกําหนดใหเปนกิจการที่ตอง
มีการควบคุมตามขอ ๕ ในลักษณะที่เปนการคา จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว
ทายขอบัญญัตินี้ พรอมกับเอกสารและหลักฐาน ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
(๓) อื่น ๆ ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบางแกวประกาศกําหนด
ขอ ๑๙ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) สถานที่นั้นตองตั้งในทําเล ซึ่งจะทํารางระบายน้ําโสโครกไปใหพนจากที่นั้นโดยสะดวก
(๒) ตองทํารางระบายน้ําไปสูทางระบายน้ําสาธารณะ หรือบอซึ่งรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร
มีลักษณะเรียบ ไมซึม ไมรั่ว น้ําไหลไดสะดวก
(๓) การระบายน้ําและรางน้ําตองไมมีลักษณะเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะ
หรือแกผูอาศัยใกลเคียง
(๔) เมื่อเจาหนาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานที่ใดจะตองทําพื้นดวยวัตถุถาวรเพื่อปองกันมิให
น้ําซึมรั่ว หรือขังอยูได หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครก หรือตองมีเครื่องระบายน้ํา เครื่องปองกันควัน
มูลเถา กลิ่นไอ หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งอาจเปนเหตุรําคาญแกผูอยูในที่ใกลเคียงตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนํา
ของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๕) ตองใหแสงสวางและทางระบายลมเพียงพอ และตองจัดสถานที่มิใหเปนที่อยูอาศัยของสัตว
นําโรค
(๖) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกการคานั้น
(๗) ตองมีที่รองรับมูลฝอยและสิ่งเปรอะเปอนอันไดสุขลักษณะ และเพียงพอ
(๘) ตองมีสวมอันไดสุขลักษณะ ใหพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูในสถานที่นั้น และตองอยู
ในที่ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
(๙) สถานที่เลี้ยงสัตว ตองมีที่ขังและที่ปลอยสัตวกวางขวางพอ
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(๑๐) สถานที่เกี่ยวแกการตาก หรือผึ่งสินคาตองมีที่สําหรับตาก หรือที่ผึ่งสินคา ตามที่เจาพนักงาน
สาธารณสุขเห็นชอบ
(๑๑) ตองรักษาสถานที่ใหอยูในภาวะอันดีเสมอและทําความสะอาดกวาดลางสถานที่ประกอบกิจการ
ใหสะอาดทุกวัน และตองรักษาพื้นและรางระบายน้ําใหมีลักษณะอันดีอยูเสมอ
(๑๒) ตองประกอบกิจการภายในเขตสถานที่ที่ไดรับอนุญาต
(๑๓) ตองรักษาเครื่องมือ เครื่องใชในการประกอบกิจการทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ ถาเศษวัตถุ
หรือวัตถุแหงกิจการนั้นจัดใชเปนอาหาร ตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุนละออง แมลงวันและสัตวอื่น ๆ
(๑๔) ตองรักษาสถานที่อยาใหเปนที่เพาะพันธุแมลงวันหรือสัตวนําโรคอื่น ๆ
(๑๕) ถาจะเปลี่ยนแปลงแกไขหรือเพิ่มเติมสถานที่ ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน
(๑๖) ตองปฏิบัติการทุกอยางเพื่อใหไดสุขลักษณะและไมเปนอันตรายตอสุขภาพตามคําแนะนํา
ของเจาพนักงานสาธารณสุข
(๑๗) ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น หรือเจาพนักงานสาธารณสุข เขาตรวจสถานที่ เครื่องมือ
เครื่องใช ตลอดจนกิจการที่กระทําไดในเวลาอันสมควร เมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว
(๑๘) ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
ขอ ๒๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏวา คําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน
และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวัน นับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวัน นับแตวันไดรับคําขอ ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน
ตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน
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แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสอง หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๒๑ ในการออกใบอนุญาตตามขอ ๒๐ เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ
ใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ เพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไป
ในขอบัญญัตินี้ก็ได
ใบอนุญาตตามขอ ๒๐ ใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว
ขอ ๒๒ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว โดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหถือวาสละสิทธิ์
ขอ ๒๓ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหตามขอบัญญัตินี้ ใหมีอายุหนึ่งป นับแตวันที่ออกใบอนุญาต
และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลบางแกวเทานั้น
การขอตออายุใบอนุญาต จะตองยื่นคําขอภายในสามสิบวันกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอ
พรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลว ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมตออายุ
ใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ ๑๘ และขอ ๑๙ โดยอนุโลม
ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว
ท า ยข อ บั ญ ญั ติ นี้ ในวั น ที่ ม ารั บ ใบอนุ ญ าตสํ า หรั บ กรณี ที่ เ ป น การขอรั บ ใบอนุ ญ าตครั้ ง แรก หรื อ
กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น
ถ า มิ ไ ด เ สี ย ค า ธรรมเนี ย มภายในเวลาที่ กํ า หนด ให ชํ า ระค า ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ร อ ยละยี่ สิ บ ของจํ า นวน
คาธรรมเนียมที่คางชําระ เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนด
การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป
ในกรณี ที่ ผู มี ห น า ที่ ต อ งเสี ย ค า ธรรมเนี ย มตามวรรคหนึ่ ง ค า งชํ า ระค า ธรรมเนี ย มติ ด ต อ กั น
เกินกวาสองครั้ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะได
เสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๒ ง

หนา ๒๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒

ขอ ๒๕ บรรดาค า ธรรมเนี ย มและค า ปรั บ ตามข อ บั ญ ญั ติ นี้ ให เ ป น รายได ข ององค ก าร
บริหารสวนตําบลบางแกว
ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ใหผูไดรับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุด ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ
ตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย
ขอ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏวา ผูรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว
เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพัก
ใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร แตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๒๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏวา ผูรับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป และมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใชใบอนุญาตอีก
(๒) ต องคํ าพิ พากษาถึ งที่ สุ ดว า ได กระทํ าความผิ ด ตามพระราชบั ญญั ติ การสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ งตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต
ตามขอบัญญัตินี้ และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ
ของประชาชน หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
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ขอ ๓๐ คําสั่งพักใชใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหสงคําสั่ง
โดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผย เห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําสั่งแลว นับแตเวลาที่คําสั่งไปถึง
หรือวันปดคําสั่ง แลวแตกรณี
ขอ ๓๑ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมได จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งป นับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๓๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพื่อให
ปฏิบัติหนาที่ ตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอํานาจ
ขององคการบริหารสวนตําบลบางแกวในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได
ขอ ๓๓ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ
แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๓๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางแกวเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑
เอกชัย เตียเจริญ
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางแกว

