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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยยั้ง 

เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยย้ัง  วาดวยการควบคุมกิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยย้ัง   

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลหวยย้ัง 

โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยย้ังและนายอําเภอพรานกระตาย  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยย้ัง  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้  ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยย้ังนับตั้งแตวันถัดจาก 

วันปดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหวยย้ังแลวเจ็ดวัน 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “สถานที่ประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
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  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบการที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอามัยสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยย้ัง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานที่ไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูซึ่ งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการ 

หรือพนักงานองคการบริหารสวนตําบลหวยย้ัง  ซึ่ ง ไดรับการแตงตั้ งจากเจาพนักงานทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  ผูดําเนินกิจการในสถานประกอบกิจการประเภทที่ราชการสวนทองถิ่นไดออกขอกําหนด

ของทองถิ่นกําหนดใหเปนกิจการที่ตองควบคุมและมีผลใชบังคับในทองถิ่นนั้นแลว  ตองดําเนินการ 

ใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

  สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมายวาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดที่ เขาขายเปนโรงงาน   

หรือมีการประกอบกิจการเกี่ ยวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น   

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 
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ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลหวยย้ัง 

  (๕.๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   (๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

   (๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

   (๓)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมเพ่ือประโยชนของกิจการนี้  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือ

คาบริการ  ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

จะตองมีสถานที่ตั้งตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด

โดยคํานึงถึงลักษณะของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตราย 

ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้   

  (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการ 

ที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร   

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวางมีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ   

  (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย  

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

  (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพ 

ที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน   
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ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน   

และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตราย  และขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไว 

ในกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับทีเ่หมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท

มูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ   

  (๒) ในกรณีท่ีมีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย   

  (๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ   

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่ เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม   

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติ 

วาดวยสถานจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร   

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัย   

เปนสัดสวนและตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน  และปฏิบัติ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ   

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้   

  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม  และเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคาร  และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง
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อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงาน  ที่ทางราชการกําหนด  

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานท่ีที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย

หรือส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือ 

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือ 

วัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ ๑๖ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน  นับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับหามมิใหผู ใด 

ดําเนินกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๔  ในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก

เจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต  

ปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได  

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว   

ขอ ๑๗ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองการมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะ 

ที่เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง   

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของพรอมรับรองสําเนาถูกตอง   

  (๔)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  และสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูแทนนิติบุคคล  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  (ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล)   
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  (๕)  หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบาน 

ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  (ในกรณีที่เจาของกิจการไมมาย่ืนขอรับใบอนุญาตดวยตัวเอง)   

  (๖)  เอกสารอื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหวยย้ังเห็นสมควร 

ขอ ๑๘ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ใหครอบคลุม 

ทั้งดานสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม  ดานสาธารณสุข  และดานความปลอดภัย 

ขอ ๑๙ ผูไดรับใบอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร

ใหถือวาสละสิทธิ์   

ขอ ๒๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ัง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอเจาพนักงานทองถิ่น

ตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล  ใหผูขออนุญาตทราบภายใน

สามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้   

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต  

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี   

ขอ ๒๑ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลหวยย้ังเทานั้น 

ขอ ๒๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่รับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่ เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิ ได 
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เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม  ที่คาง

ชําระเวนแตผูแจงหรือผูไดรับอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสีย

คาธรรมเนียม  ครั้งตอไป   

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม  

และคาปรับจนครบจํานวน   

ขอ ๒๓ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลหวยย้ัง   

ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ   

ขอ ๒๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ  

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัติ   

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้   

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผู ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย   

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่ สําคัญใหผู ย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน   
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ขอ ๒๗ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต   

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก   

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕   

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถกูตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และขอบัญญัติ  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน   

ขอ ๒๘ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ  

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา 

หรือสํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่

คําส่ังไปถึงหรือวันเปดคําส่ัง  แลวแตกรณี   

ขอ ๒๙ ผูถูก ส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการ 

ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต   

ขอ ๓๐ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลหวยย้ัง  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๓๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ ๓๒ ผูประกอบกิจการรายใดซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

ตามขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลหวยย้ัง  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙  ใหใบอนุญาตดังกลาวมีผลบังคับใชตอไปจนกวาจะหมดอายุ  หรือถูกเพิกถอนตามขอบัญญัตินี้ 
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ขอ ๓๓ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยย้ังเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศหรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๔  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ขจรศักดิ์  อนิทพงษ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหวยย้ัง 



“บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหวยย้ัง 
เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙” 

********************** 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม 

ฉบับละ (บาท/ป) 
 

๑. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๒. 
 
 
 

๓. 
 
 
 
 

กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 
การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลาน หรือแมลง 
๑.๑  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ 
       ก.  จํานวน  ๕  ตัว  ถึง  ๙  ตัว 
       ข.  จํานวน  ตั้งแต  ๑๐  ตัวข้ึนไป 
       

๑.๒  การเลี้ยงสุกร 
       ก.  จํานวน  ๑๕  -  ๑๐๐  ตัว 
       ข.  จํานวน  ตั้งแต  ๑๐๑  -  ๒๐๐  ตัว 
       ค.  จํานวน  ๒๐๑  ตัวข้ึนไป 
 

๑.๓  การเลี้ยงไก  เปด  หาน  นก 
       ก.  จํานวนตั้งแต  ๖๐  -  ๑๐๐  ตัว 
       ข.  จํานวนตั้งแต  ๑๐๑  -  ๕๐๐  ตัว  
       ค.  จํานวนตั้งแต  ๕๐๑  -  ๒,๐๐๐  ตัว   
       ง.  จํานวนตั้งแต  ๒,๐๐๑  -  ๕,๐๐๐  ตวั 
       จ.  จํานวนตั้งแต  ๕,๐๐๑  ตัวข้ึนไป 
 

๑.๔  การเลี้ยงสัตวน้ํา  กระชังปลา  สัตวเลื่อยคลาน  บอหรือกระชังละ 
๑.๕  การเลี้ยงแมลง  กระชังหรือคอกละ 
การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 
       ก.  จํานวน ไมเกิน  ๑๐  ตัว 
       ข.  จํานวน  ตั้งแต  ๑๑  -  ๒๐  ตัว 
       ค.  จํานวน  ตั้งแต  ๒๑  ตัว  ข้ึนไป 
การประกอบกิจการ เลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใด อันมีลักษณะทํานอง 
เดียวกัน เพ่ือประชาชนเขาชม หรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น ท้ังนี้ จะมีการ 
เรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  
  

 
๕๐ 

๑๐๐ 
  
 

๕๐ 
๑๐๐ 
๒๕๐ 

  
๕๐ 

๑๐๐ 
๑๕๐ 
 ๒๕๐ 
๕๐๐ 

 

๕๐ 
๓๐ 

 
๕๐ 

๑๐๐ 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐  
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
แบบคําขอรับใบอนุญาต 

 
เขียนท่ี................................................... 

 

วันท่ี...........เดือน..........................พ.ศ. ............... 
  

ขาพเจา.........................................................................อายุ..............ปสัญชาติ.........................  
บานเลขท่ี.....................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.............................................
แขวง/ตําบล.................................เขต/อําเภอ....................................อบต ..........................................................
จังหวัด...................................หมายเลขโทรศัพท.......................................... 
 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ  
 

(   ) กิจการท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว 
 

   การเลี้ยงมา  โค  กระบือ 
 

   การเลี้ยงสุกร 
 

   การเลี้ยงไก  เปด  หาน  นก 
 

     การเลี้ยงสัตวน้ํา  กระชังปลา  สัตวเลื้อยคลาน  บอหรือกระชังละ 
 

  การเลี้ยงแมลง  กระชัง  คอกละ 
 

  การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 
 

  การประกอบกิจการ เลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใด อันมีลักษณะทํานอง 
      เดียวกัน เพ่ือประชาชนเขาชม หรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น ท้ังนี้ จะมีการ 
      เรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 
 

ตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน) ...............................................................................................................พรอมคําขอนี้ 
ขาพเจาไดแนบ หลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ  
 

  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ........) 
 

  สําเนาทะเบียนบาน 
 

  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 

  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  และสําเนาบัตรประจําตัว 

      ประชาชน  ของผูแทนนิติบุคคล  (ในกรณีท่ีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 
 

  หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน  

  ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีเจาของกิจการไมมายื่นขอรับ 

      ใบอนุญาตดวยตัวเอง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ  ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด  คือ 

  ๑)...................................................................................... 

  ๒)..................................................................................... 

  ๓)...................................................................................... 

 
แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผูขอใบอนุญาต  
       (......................................................)  

 
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข  
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ  
 

(  ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

 
 



  (  ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 

(ลงชื่อ) .................................................เจาพนักงานสาธารณสุข  
          (................................................)  
ตําแหนง ..................................................วันท่ี ......./……../………. 
 

 
 

คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 
                      (  ) อนุญาตใหประกอบกิจการได  
                      (  ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ  
 
                                                           (ลงชื่อ) ............................................... เจาพนักงานทองถ่ิน  
                                                                   (................................................)  
                                                       ตําแหนง ............................................ วันท่ี ......./........./......... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 
 

          เขียนท่ี ....................................  
 

    วันท่ี ........ เดือน ................... พ.ศ. .............. 
 

 ขาพเจา..............................................................................อายุ................ปสัญชาติ................ 
อยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี.............ตรอก/ซอย.........................................ถนน........................................... 
แขวง/ตําบล...........................................เขต/อําเภอ...........................................จังหวัด....................................... 
หมายเลขโทรศัพท.................................................. 
 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท................................................................... 
ตามใบอนุญาตเลมท่ี...............เลขท่ี............./............ออกใหเม่ือวันท่ี............เดือน.........................พ.ศ............... 
ตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยั้ง เจาพนักงานทองถ่ิน พรอมนี้ 
 

ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้  
 

  สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ  ระบุ......) 

  สําเนาทะเบียนบาน 

  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  และสําเนาบัตรประจําตัว 

      ประชาชน  ของผูแทนนิติบุคคล  (ในกรณีท่ีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล) 

  หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน  

      ของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีเจาของกิจการไมมายื่นขอรับ 

      ใบอนุญาตดวยตัวเอง) 

  เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ  ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด  คือ 

  ๑)...................................................................................... 

  ๒)..................................................................................... 

  ๓)...................................................................................... 

๔)...................................................................................... 

๕)...................................................................................... 

 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความใบแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 
 

 (ลงชื่อ) ...................................................... ผูขอตออายุใบอนุญาต 
           (...................................................) 
 
 
 

 



 
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ  
(  ) เห็นสมควรอนุญาต  
(  ) เห็นควรไมอนุญาต  
เพราะ ............................................................................. 
.........................................................................................  

(ลงชื่อ) .....................................เจาพนักงานสาธารสุข 
         (........................................) 

ตําแหนง .................................................................... 
วันท่ี ........./.............../................. 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
(  ) เห็นสมควรอนุญาต  
(  ) เห็นควรไมอนุญาต  
 

(ลงชื่อ) ..................................................... 
           (......................................................)  
  ตําแหนง นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยั้ง  

วันท่ี ............/............./.................. 

 
 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
	เรื่อง   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


