เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒๖ ง

หนา ๒๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยุหวา
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยุหวา วาดวยกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบดวยมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔
มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
อั น เป น พระราชบั ญ ญั ติ ที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บ การจํ า กั ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่ ง มาตรา ๒๖ ประกอบกั บ มาตรา ๒๙ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลยุหวา
โดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลยุหวา และนายอําเภอสันปาตอง จึงตราขอบัญญัติไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยุหวา
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนี้ ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลยุหวา
นับแตวันที่ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ระเบียบและคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยุหวา
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๑
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลยุหวา
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒๖ ง

หนา ๒๗๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

“ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อใหปฏิบัติตาม มาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
“การคา ” หมายความว า การประกอบธุร กิจ การพาณิช ย การอุ ตสาหกรรม การเกษตร
การผลิต หรือใหบริการใด ๆ เพื่อหาประโยชนอันมีคุณคา
“กิจการสปาเพื่อสุขภาพ” หมายความวา การประกอบกิจการที่ใหการดูแลและสรางสุขภาพ
โดยบริการหลักที่จัดไว ประกอบดวย การนวดเพื่อสุขภาพ การใชน้ําเพื่อสุขภาพ โดยอาจมีบริการเสริม
ประกอบดวย เชน การอบเพื่อสุขภาพ การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ โภชนบําบัดและการควบคุมอาหาร
โยคะและการทําสมาธิ การใชสมุนไพรหรือผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพตลอดจน การแพทยทางเลือกอื่น ๆ
หรือไมก็ได โดยทั้งนี้ บริการที่จัดไวจะตองไมขัดตอกฎหมายการประกอบโรคศิลปและกฎหมาย
วาดวยวิชาชีพทางการแพทยจะตองเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด
“ผูดําเนินกิจการ” หมายความวา ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“คนงาน” หมายความวา ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความวา สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษความสั่นสะเทือน” หมายความวา สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิ ษ ทางอากาศ” หมายความว า สภาวะของอากาศอั น เกิ ด จากการประกอบกิ จ การ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้ํา” หมายความวา สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน หรือสิ่งที่สรางขึ้น
อยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
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ขอ ๕ ให กิ จ การต า ง ๆ ดั ง ต อ ไปนี้ เ ป น กิ จ การที่ เ ป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพและเป น กิ จ การ
ที่ตองมีการควบคุม ในเขตองคการบริหารสวนตําบลยุหวา
(๕.๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
(๕.๑.๑) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง
(๕.๑.๒) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม
(๕.๑.๓) การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทั้งที่จะมีการเรียกเก็บคาบริการ
ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม
(๕.๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(๕.๒.๑) การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด
และการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(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 ยกเวนในสถานที่
จําหนายอาหาร การเรขาย และการขายในตลาด
(๕.๒.๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว
เขาสัตว หนังสัตว หรือสวนอื่น ๆ ของสัตว
(๕.๒.๗) การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทํา
อื่นใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพื่อเปนอาหารสัตว
(๕.๒.๘) การสะสมหรือการลางครั่ง
(๕.๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
(๕.๓.๑) การผลิตเนย เนยเทียม
(๕.๓.๒) การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เตาเจี้ยว
ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
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(๕.๓.๓) การผลิตการหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
(๕.๓.๔) การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเคี่ยวมันกุง ยกเวนการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๕.๓.๕) การนึ่ง การตม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว พืช
ยกเวน ในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๕.๓.๖) การเคี่ ยวน้ํ ามั นหมู ในการผลิ ตกุ นเชี ยง หมู ยอ ไส กรอก หมู ตั้ ง ยกเว น
ในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๕.๓.๗) การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋
(๕.๓.๘) การผลิตแบะแซ
(๕.๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๕.๓.๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ
(๕.๓.๑๑) การแกะ การลางสัตวน้ํา ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวนการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๕.๓.๑๒) การผลิ ตน้ํ าอั ดลม น้ํ าหวาน น้ํ าโซดา น้ํ าถั่ วเหลื อง เครื่ องดื่ มชนิ ดต าง ๆ
บรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๕.๓.๑๓) การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล
(๕.๓.๑๔) การผลิต ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว
(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 หรือพืชอยางอื่ น ยกเว นการผลิ ต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒๖ ง
(๕.๓.๒๑)
(๕.๓.๒๒)
(๕.๓.๒๓)
(๕.๓.๒๔)
(๕.๓.๒๕)

หนา ๒๗๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร
การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหารและเพื่อการบริโภค

ในครัวเรือน
(๕.๓.๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต ๕ แรงมาขึ้นไป
(๕.๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑชําระลาง
(๕.๔.๑) การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร
(๕.๔.๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตาง 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) การผลิ ตแป งมั นสํ าปะหลั ง แป งสาคู หรื อแป งอื่ น ๆ ในทํ านองเดี ยวกั น
ดวยเครื่องจักร
(๕.๕.๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร
(๕.๕.๕) การผลิตยาสูบ
(๕.๕.๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร
(๕.๕.๗) การผลิต การสะสมปุย
(๕.๕.๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร
(๕.๕.๙) การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง
(๕.๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๕.๖.๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ
(๕.๖.๒) การหลอม การหลอ การถลุง แรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน (๑)

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒๖ ง

หนา ๒๗๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

(๕.๖.๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ
ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน (๑)
(๕.๖.๔) การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิ ล
หรือโลหะอื่นใด ยกเวนกิจการใน (๑)
(๕.๖.๕) การขั ด การล างโลหะด ว ยเครื่ อ งจั ก ร สารเคมี หรื อ วิ ธี อื่ นใด ยกเว น
กิจการใน (๑)
(๕.๖.๖) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร
(๕.๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๕.๗.๑) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิม
ยานยนต
(๕.๗.๒) การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตง ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ
ที่เปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๕.๗.๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไวบริการ
หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกลาวดวย
(๕.๗.๔) การลาง การอัดฉีดยานยนต
(๕.๗.๕) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่
(๕.๗.๖) การปะ การเชื่อมยาง
(๕.๗.๗) การอัดผาเบรก ผาคลัตช
(๕.๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม
(๕.๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๕.๘.๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้ว หรือการตัดไม
ดวยเครื่องจักร
(๕.๘.๓) การประดิ ษฐ ไม หวาย เป นสิ่ งของด วยเครื่ องจั กร หรื อการพ น การทาสาร
เคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย
(๕.๘.๔) การอบไม
(๕.๘.๕) การผลิตธูป ดวยเครื่องจักร
(๕.๘.๖) การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ
(๕.๘.๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ
(๕.๘.๘) การเผาถาน หรือสะสมถาน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒๖ ง

หนา ๒๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

(๕.๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๕.๙.๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
วาดวยสถานพยาบาล
(๕.๙.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการใน ๙ (๑)
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๕.๙.๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการใหบริการ
ใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๕.๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๕.๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือกิจการอื่น
ในทํานองเดียวกัน
(๕.๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๕.๙.๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ
หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๕.๙.๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน เวนแต
เปนการใหบริการใน ๙ (๑)
(๕.๙.๙) การจัดใหมีการเลนสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเลนอื่น
ในทํานองเดียวกัน
(๕.๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย
วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๕.๙.๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ
ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดยวิธีอื่นใด เวนแตเปนการใหบริการใน ๙ (๑)
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๕.๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม
(๕.๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสถานฝกซอมกอลฟ
(๕.๙.๑๔) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข วิทยาศาสตร
และสิ่งแวดลอม
(๕.๙.๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น
(๕.๙.๑๖) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บาน

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒๖ ง

หนา ๒๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

(๕.๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๕.๑๐.๑) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวยกี่กระตุก
ตั้งแต 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 ๒ เครื่องขึ้นไป
(๕.๑๐.๖) การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออื่น ๆ
(๕.๑๐.๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๕.๑๐.๘) การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทอตาง ๆ
(๕.๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัสดุที่คลายคลึง
(๕.๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา
(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 กระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๕.๑๑.๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ
(๕.๑๑.๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
(๕.๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
เชน ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา เปนตน
(๕.๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(๕.๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย
(๕.๑๑.๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว
(๕.๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี
(๕.๑๒.๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ หรือสาร
ตัวทําละลาย
(๕.๑๒.๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒๖ ง

หนา ๒๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

(๕.๑๒.๓) การผลิตการกลั่น การสะสมการขนสงน้ํามันปโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมตาง ๆ
(๕.๑๒.๔) การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก
(๕.๑๒.๕) การพนสี ยกเวนกิจการใน ๗ (๑)
(๕.๑๒.๖) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชด วยยาง ยางเทียม พลาสติ ก เซลลูลอยด
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๕.๑๒.๗) การโม การบดชัน
(๕.๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๕.๑๒.๙) การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
(๕.๑๒.๑๐) การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุ
ที่คลายคลึง
(๕.๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๕.๑๒.๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๕.๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
(๕.๑๒.๑๔) การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ
ในการผลิตดอกไมเพลิง
(๕.๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๕.๑๒.๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๕.๑๒.๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
(๕.๑๓) กิจการอื่น ๆ
(๕.๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
(๕.๑๓.๒) การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
อุปกรณไฟฟา
(๕.๑๓.๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง
(๕.๑๓.๔) การพิมพแบบพิมพเขียว หรือการถายเอกสาร

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒๖ ง

หนา ๒๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

(๕.๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุดใชแลวหรือเหลือใช
(๕.๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
(๕.๑๓.๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว
(๕.๑๓.๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(๕.๑๓.๙) การกอสราง
(๕.๑๓.๑๐) กิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลาหรือแพปลา
ขอ ๖ นับตั้งแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการตามประเภท
ที่ระบุไวในขอ ๕ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลยุหวา ในลักษณะที่เปนการคาเวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๗ ผูดําเนินกิจการตามขอ ๕ ทั้งเปนการคาและไมเปนการคา ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขทั่วไปเพื่อการดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานที่ที่ใชดําเนินการ และตองปฏิบัติตามมาตรการ
เพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพ ตาม กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและมาตรการในการควบคุม
สถานประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังตอไปนี้
หลักเกณฑ เงื่อนไขทั่วไป
๗.๑ สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล
๗.๑.๑ สถานประกอบกิจการตอ งตั้งอยูหางจากชุมชน วัด ศาสนา โบราณสถาน
โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่น ๆ ตามกฎหมายวาดวยโรงงานหรือกฎหมายอื่น
ที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยคํ า นึ ง ถึ ง ลั ก ษณะและประเภทของการประกอบกิ จ การซึ่ ง อาจก อ ให เ กิ ด อั น ตราย
ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญ
๗.๑.๒ อาคารได รั บ อนุ ญ าต ตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
หรือตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๗.๑.๓ บั น ไดหนี ไ ฟ เป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
หรือตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๗.๑.๔ ปายบอกทางฉุกเฉิน เปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
หรือตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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๗.๑.๕ ไฟส อ งฉุ ก เฉิ น เป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
หรือตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๗.๑.๖ ระบบระบายอากาศเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
หรือตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๗.๑.๗ แสงสว า ง เป น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
หรือตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๗.๑.๘ หองน้ํา หองสวม เปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
หรือตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๗.๑.๙ การเก็บรวบรวมขยะเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๗.๑.๑๐ มีการปองกันมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย
๗.๑.๑๑ มีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวเปนโรคที่เปนพาหะของโรค
๗.๑.๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับประกอบอาหาร
การปรุงอาหาร การสะสมอาหาร สําหรับคนงาน หรือผูมาใชบริการ เปนไปตามขอกําหนดดานสุขาภิบาลอาหาร
สําหรับสถานประกอบการคาอาหาร ตามโครงการรณรงคปรับปรุงสถานที่ปรุง ประกอบจําหนายอาหาร
๗.๑.๑๓ สถานประกอบการจัดวางสิ่งของ ปลอดภัย รักษาความสะอาดเปนไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๗.๑.๑๔ สถานประกอบการ จั ด ระบบสั ญ ญาณเตื อ นเพลิ ง ไหม แ ละเครื่ อ งดั บ เพลิ ง
เปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๗.๑.๑๕ สถานประกอบการจัดเก็บวัตถุอันตรายเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๗.๑.๑๖ สถานประกอบการจัดการปองกันมิใหเกิดมลพิษทางเสียง
๗.๑.๑๗ สถานประกอบการจัดการปองกันมิใหเกิดมลพิษทางอากาศ
๗.๑.๑๘ สถานประกอบการจัดการปองกันมิใหเกิดมลพิษทางน้ํา
๗.๑.๑๙ สถานประกอบการจัดการปองกันมิใหเกิดมลพิษสั่นสะเทือน
๗.๑.๒๐ สถานประกอบการจัดการปองกันมิใหเกิดมลพิษของเสียอันตราย
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๗.๒ การดูแลสภาพและสุขลักษณะของสถานที่
๗.๒.๑ สถานที่นั้นตองตั้งในทําเลซึ่งจะทํารางระบายน้ํา รับน้ําเสียไปใหพนจากที่นั้น
โดยสะดวก
๗.๒.๒ ตองทํารางระบายน้ําไปสูทางระบายน้ําสาธารณะหรือบอซึ่งรับน้ําเสียดวยวัตถุถาวร
ที่มีลักษณะเรียบ ไมซึม ไมรั่ว น้ําไหลไดสะดวก
๗.๒.๓ การระบายน้ํ า ต อ งไม ใ ห เ ป น ที่ เ ดื อ ดร อ นแก ผู ใ ช น้ํ า ในทางน้ํ า สาธารณะ
หรือแกผูอาศัยใกลเคียง
๗.๒.๔ เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุข เห็นวาสถานที่ใดสมควรจะตองทําพื้นดวยวัตถุถาวร
เพื่อปองกันมิใหน้ําซึมรั่วหรือขังอยูไดหรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําเสียหรือทําการบําบัดน้ําเสีย ใหถูกตอง
ตามหลักสุขาภิบาล หรือตองมีบอดักไขมัน เครื่องปองกันกลิ่น ไอ เสียง ความกระเทือน ฝุน ละออง
เขม า เถ า ควั น มู ล หรื อ สิ่ ง อื่ น ใด ซึ่ ง อาจเป น เหตุ รํ า คาญแก ผู อ ยู ใ กล เ คี ย งผู ป ระกอบกิ จ การนั้ น
ตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่น
หรือเจาพนักงานสาธารณสุขกําหนด
๗.๒.๕ ตองจัดสถานที่มิใหเปนที่อาศัยของสัตวนําโรค
๗.๒.๖ ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกการคานั้น
๗.๒.๗ ตองมีที่รองรับมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ
๗.๒.๘ ตองจัดใหมีสวมที่ถูกสุขลักษณะตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๖)
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
พ.ศ. ๒๕๓๕ และหรือตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และตองมีปริมาณที่เพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยูในสถานที่นั้น
๗.๒.๙ สถานที่เลี้ยงสัตว ตองสรางใหไดสุขลักษณะ ตามความเห็นชอบของเจาพนักงาน
ทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข
๗.๒.๑๐ สถานที่ เ กี่ ย วกั บ การตากหรื อ ผึ่ ง สิ น ค า ต อ งมี ที่ สํ า หรั บ ตากหรื อ ผึ่ ง สิ น ค า
ที่ไมกอเหตุรําคาญ และตามที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ
๗.๒.๑๑ ปฏิ บั ติ อื่ น ใดภายใต ก ฎหมายที่เ กี่ ย วข อ ง และต อ งถู ก สุ ข ลัก ษณะปลอดภั ย
ตอสุขภาพ ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นสมควรเพื่อใหถูกสุขลักษณะ
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๗.๓ มาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ
๗.๓.๑ ตองรักษาสถานที่ตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวในขอ ๗.๑ ใหอยูในภาวะอันดีเสมอ
และทําความสะอาดกวาดลางสถานที่ประกอบการคาใหสะอาดทุกวัน
๗.๓.๒ ตองประกอบการคาภายในเขตสถานที่ที่ไดรับอนุญาตและตามกําหนดวันเวลา
ที่ไดรับอนุญาต
๗.๓.๓ ตองรักษาเครื่องมือ เครื่องใชในการประกอบการทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ
ถาเศษวัสดุหรือวัตถุแหงการคานั้นจักใชเปนอาหาร ตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุนละออง แมลงวัน
แมลงสาป ยุง หรือพาหะนําโรคอื่น ๆ
๗.๓.๔ การจะเปลี่ ย นแปลง แก ไ ข หรื อ เพิ่ ม เติ ม สถานที่ ต อ งได รั บ อนุ ญ าต
จากเจาพนักงานทองถิ่นกอน
๗.๓.๕ ต อ งปฏิ บั ติ ก ารทุ ก อย า งเพื่ อ ให ป อ งกั น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพตามคํ า แนะนํ า
ของเจาพนักงานสาธารณสุข หรือตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
๗.๓.๖ ตองยินยอมและใหความสะดวกแกเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย เขาตรวจสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนวิธีการประกอบการคานั้นได
ในเวลาอันสมควรเมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว
ขอ ๘ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามขอ ๖ ตองยื่นขอตอเจาพนักงานทองถิ่น
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพื่อปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอ ๗ ก็ได
ขอ ๙ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามขอ ๖ ตองยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น
และจะตองนําหลักฐานดังตอไปนี้มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น
๙.๑ บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พรอมสําเนาที่รับรองถูกตอง
จํานวน ๒ ชุด
๙.๒ ทะเบียนบาน พรอมสําเนาที่รับรองถูกตองจํานวน ๑ ชุด
๙.๓ สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคารของสถานที่ขออนุญาตประกอบการคา (กรณีที่กอสราง
หลังพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใชบังคับ)
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๙.๔ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูแทนนิติบุคคล (ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล)
๙.๕ หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีที่เจาของกิจการไมมาขอรับอนุญาตดวยตนเอง
๙.๖ เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เจาพนักงานทองถิ่น เห็นวาสมควรเรียกเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา
อนุญาต
ขอ ๑๐ เมื่ อ ได รั บ คํ า ขอใบอนุ ญ าตหรื อ คํ า ขอต อ อายุ ใ บอนุ ญ าตให เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น
ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ ถาปรากฏคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ
ตามหลักเกณฑวิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน
และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง
หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวัน นับแตวันไดรับคําขอ
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล
ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด
ในขอบัญญัตินี้
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น แลวแตกรณี
ขอ ๑๑ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจผอนผันผูประกอบกิจการ ขอ ๖ หรือผูขอรับใบอนุญาต
ประกอบการคากิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ งดเวนการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ ๗
เพียงเทาที่เห็นสมควร หรือจะเปลี่ยนแปลงอยางใด เพื่อใหเหมาะสมแกกิจการซึ่งตองควบคุมก็ได
ขอ ๑๒ ใบอนุ ญ าตที่ อ อกตามข อ บั ญ ญั ติ นี้ ให มี อ ายุ ห นึ่ ง ป นั บ แต วั น ที่ อ อกใบอนุ ญ าต
และให ใ ช ไ ด เ พี ย งในเขตองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลยุ ห ว า เท า นั้ น ผู รั บ ใบอนุ ญ าตตามข อ บั ญ ญั ติ นี้
ตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
การขอตออายุใบอนุญาต จะตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต ภายในกําหนดสามสิบวันกอนสิ้นอายุใบอนุญาต

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒๖ ง

หนา ๒๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

เมื่อไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลว ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น
จะสั่งไมตออายุใบอนุญาต
ขอ ๑๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหยื่นคํารองตอเจาพนักงานทองถิ่นพรอมดวยหลักฐานตอไปนี้
๑๓.๑ สําเนาลงบันทึกประจําวันของตํารวจ กรณีใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย
๑๓.๒ ใบอนุญาตเดิม กรณีใบอนุญาตชํารุดในสาระสําคัญ
การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม
ขอ ๑๔ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับอนุญาตสําหรับกิจการใด ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตอง
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาต ในเรื่อ งที่กําหนดไวเกี่ยวกับ
การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตนั้น เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตได
ภายในเวลาที่เห็นสมควร แตตองไมเกินสิบหาวัน
ขอ ๑๕ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูขอรับใบอนุญาต
๑๕.๑ ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกสั่งพักใช
ใบอนุญาตอีก
๑๕.๒ ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
๑๕.๓ ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือขอบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับอนุญาต
และการไมปฏิบัติหรือการปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน
หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ขอ ๑๖ คํ า สั่ ง พั ก การใช ใ บอนุ ญ าตและคํ า สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต ให ทํ า เป น หนั ง สื อ
แจงใหผูรับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว
ใหสงคําสั่งโดยทางไปรษณียตอบรับ หรือใหปดคําสั่งนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย ณ ภูมิลําเนา

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๒๖ ง

หนา ๒๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

หรือสํานักงานทําการของผูรับใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําสั่งแลว ตั้งแตเวลา
ที่คําสั่งไปถึง หรือวันปดคําสั่งแลวแตกรณี
ขอ ๑๗ ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๑๘ ผูประกอบกิจการคารายใด ไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนขอบัญญัตินี้ ตองระวางโทษ
ตามบทกําหนดโทษ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๑๙ ผูที่ไดรับใบอนุญาตตามขอ ๖ และผูขอตออายุใบอนุญาตตามขอ ๑๒ จะตองชําระ
คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ในวันที่
มารั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ วั น ที่ ม ายื่ น คํ า ขอต อ อายุ ใ บอนุ ญ าตแล ว แต ก รณี ผู ป ระกอบกิ จ การค า รายใด
ไมชําระคาธรรมเนียมตามกําหนดเวลาในวรรคหนึ่งจะตองชําระคาปรับเพิ่มขึ้นอีกรอยละยี่สิบของจํานวน
คาธรรมเนียม ที่คางชําระ เวนแตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจกรรมกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม
ตามขอบัญญัตินี้
ขอ ๒๐ ใบอนุญาตฉบับหนึ่ง ใชสําหรับการคาประเภทเดียว และสําหรับสถานที่แหงเดียว
ถาประกอบการคา ซึ่งใหควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานที่เดียวกัน ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียม
ในประเภทที่มีอันตรายสูงเต็มอัตราแตประเภทเดียว ประเภทอื่นใหเก็บเพียงกึ่งอัตรา
ขอ ๒๑ บรรดาใบอนุญาตการคา ซึ่งเปนที่รังเกียจหรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพที่ไดออก
กอนวันใชขอบัญญัตินี้ใหคงใชบังคับตอไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น
ขอ ๒๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลยุหวา เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติ
องคการบริหารสวนตําบลนี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม
ขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑
สมบูรณ ธรรมวัง
นายกองคการบริหารสวนตําบลยุหวา

