
 หน้า   ๑๑๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ 
เร่ือง   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ  ว่าด้วยกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  
มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ 
และนายอําเภอเดิมบางนางบวช  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ  เร่ือง  กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ข้อ  ๓  บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ ได้ตราไว้แล้ว 
ในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
  “ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้ เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่ เรียกชื่ออย่างอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 
  “คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
  “มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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  “มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 
ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมี้ผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “อาคาร”  หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
ข้อ ๕ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้  เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การ

บริหารส่วนตําบลเขาพระ 
  (๑)  กิจการที่เก่ียวกับสัตว์เลี้ยง 
   (๑.๑)  การเพาะพันธุ์  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
   (๑.๒)  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บ 
ค่าดูหรือค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

  (๒)  กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 
   (๒.๑)  การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พ่นสี  หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
  (๓)  กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
   (๓.๑)  การสีข้าว  นวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร  หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 
ข้อ  ๖  สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมาย 

ว่าด้วยการผังเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 
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ที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตรายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้นและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องด้วย  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๗  สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  
โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมาย
อื่นที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น
จะต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  
หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระประกาศกําหนด  ทั้งนี้  เพื่อป้องกันอันตราย 
ต่อสุขภาพอนามัยหรือการก่อเหตุรําคาญของประชาชน   

ข้อ  ๘  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ต้องเป็นอาคารที่ มีความม่ันคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการ 

ที่ขออนุญาตได้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
  บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง  มีแสงสว่างเพียงพอ  และมีป้ายหรือเคร่ืองหมาย
แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเม่ือระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 

  (๒)  ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

  (๓)  ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่ เ ก่ียวข้อง  และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพ 
ที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจําทุกวัน 

ข้อ  ๙  สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเป้ือนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ล้างตาฉุกเฉิน  ตามความจําเป็น 
และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ  ๑๐  สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 
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  (๑ )  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่ เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ 
และประเภทมูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้น 
อยู่เสมอ 

  (๒)  ในกรณีที่ มีการกําจัดเองต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
และต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยท่ีปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ข้อ  ๑๑  สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของ
โรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 

ข้อ  ๑๒  สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร  
การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วย
สถานจําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ข้อ  ๑๓  สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัยเป็นสัดส่วน  
และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 

ข้อ  ๑๔  สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

ข้อ  ๑๕  สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัย  ดังนี้ 
  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายว่าด้วย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิง 
อย่างน้อยหกเดือนต่อคร้ัง  และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนด
หรือยอมรับให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 
หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ  ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
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ข้อ  ๑๖  สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง 
หรือความสั่นสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย  
จะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 

ข้อ  ๑๗  เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนิน
กิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาต 
ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว 
ข้อ  ๑๘  ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็น

การค้าจะต้องย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  (๓)  อื่น ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระประกาศกําหนด 
ข้อ  ๑๙  ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขตามที่องค์การ

บริหารส่วนตําบลเขาพระประกาศกําหนด 
ข้อ  ๒๐  ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ 

แจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ  ๒๑  เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขที่ กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวม 
ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ใน
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คราวเดียวกัน  และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้ง 
ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน 
ตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคร้ัง  คร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน   
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา 
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๒๒  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๘  และข้อ  ๑๙  ด้วย 

ข้อ  ๒๓  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตคร้ังแรก  หรือก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุสําหรับกรณีที่ เ ป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้ 
เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียม 
ที่ ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้ได้ รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสีย
ค่าธรรมเนียมคร้ังต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน 
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ข้อ  ๒๔  บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลเขาพระ 

ข้อ  ๒๕  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ  ๒๖  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุดตามแบบที่กําหนดไว้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้ ย่ืนคําขอรับ 
ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ   ๒๗   ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติห รือปฏิบัติ ไ ม่ถูกต้องตามบท 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ .ศ .   ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้
ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ  ๒๘  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏวา่ผู้รับใบอนุญาต 
  (๑)  ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองคร้ังขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้

ใบอนุญาตอีก 
  (๒)  ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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  (๓)  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  
หรือเง่ือนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้  และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ 
ของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ  ๒๙  คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าวให้ส่งคําสั่ง 
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 
ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้ รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง   
หรือวันปิดคําสั่ง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๓๐  ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ  ๓๑  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ  ๓๒  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

มานพ  ฉ่ําพงษ์สันติ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ 



 

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเขาพระ 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 
ลําดับที่ กิจการ อัตราค่าธรรมเนียม หมายเหตุ 

บาท 
๑ กิจการทีเ่กี่ยวกบัการเลี้ยงสตัว์ 

 ๑.๑ การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์นํ้า สัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง   
 ๑.๑.๑ การเลีย้งสัตว์บก ลักษณะ สุกร 

(๑) ๑ - ๑๐ ตัว 
(๒) ๑๑ - ๒๐ ตัว 
(๓) ๒๑ ตัวขึ้นไป 

 
๑๐๐ 
๒๐๐ 
๕๐๐ 

 

 ๑.๑.๒ การเลีย้งสัตว์ปีก ลักษณะ ไก่ 
(๑) ๑ - ๕๐ ตัว 
(๒) ๕๑ - ๑๐๐ ตัว 
(๓) ๑๐๑ - ๕๐๐ ตัว 
(๔) ๕๐๐ ตัวขึ้นไป 

 
๕๐ 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 

 

๒ กิจการทีเ่กี่ยวกบัยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
 ๒.๑ การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิทยานยนต์ ๕๐๐  

๓ กิจการทีเ่กี่ยวกบัการเกษตร 
 ๓.๑ การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม   

 ๓.๑.๑ ใช้เครื่องจักรแรงม้า ไม่เกิน ๒๕ แรงม้า ๑,๐๐๐  
๓.๑.๒ ใช้เครื่องจักรแรงม้า ต้ังแต่ ๒๖ แรงมา้เป็นต้นไป ๑,๕๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


