
 หนา   ๘๒ 
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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานใหม   
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ 

ประเภทการสีขาวดวยเครือ่งจักร     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานใหม  วาดวยการควบคุมกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภทการสีขาวดวยเครื่องจักร   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  และมาตรา  ๖๓   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลบานใหมโดยความเห็นชอบ 

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานใหมและของนายอําเภอระโนด  จึงตราบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานใหม  เรื่อง  การควบคุม 

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพประเภทการสีขาวดวยเครื่องจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานใหมตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําส่ังอื่นใดท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือที่ขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานใหมเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๕ ในขอบัญญัติฉบับนี้ 

      “กิจการ”  หมายความวา  กิจการสีขาวดวยเครื่องจักร 
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    “กิจการสีขาวดวยเครื่องจักร”  หมายความวา  กิจการท่ีมีกระบวนการผลิตและแปรรูป

ขาวเปลือกเปนขาวสารดวยเครื่องจักร  ตั้งแตการนําวัตถุดิบ  มาปรับสภาพความชื้น  เชน  การนํามาอบ  

ตาก  เปนตน  การทําความสะอาด  การกะเทาะเปลือก  การขัด  การบรรจุเพ่ือรอการจําหนาย  และให 

หมายความรวมถึงกิจการสีขาวดวยเครื่องจักรเคล่ือนที่ดวย 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือผูไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ใหประกอบกิจการสีขาวดวยเครื่องจักร   

  “เครื่องจักร”  หมายความวา  ส่ิงที่ประกอบดวยชิ้นสวนหลายชิ้น  สําหรับใชกอกําเนิด

พลังงานเปล่ียนหรือแปลงสภาพพลังงาน  หรือสงพลังงาน  ทั้งนี้  ดวยกําลังน้ํา  ไอน้ํา  ลม  กาซ  ไฟฟา   

หรือพลังงานอื่นอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน  และหมายความรวมถึงเรื่องอุปกรณ  ไฟลวีล  

ปุลเล  สายพานเพลา  เกียร  หรือส่ิงอื่นที่ทํางานเสมอกัน 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในกิจการสีขาวดวยเครื่องจักร 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการสีขาว 

ดวยเครื่องจักรที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการสีขาวดวยเครื่องจักร  ท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

สีขาวดวยเครื่องจักร  เชน  ฝุนละออง  เขมา  เถา  ควัน  กาซ  กล่ิน  หรืออื่น ๆ  ที่ทําใหมีผลกระทบ 

หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกดิจากการประกอบกิจการสีขาว 

ดวยเครื่องจักรรวมท้ังน้ําที่ชะลางตัวอาคาร  สถานท่ีและบริเวณท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบ 

ตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “ชุมชน”  หมายความวา  กลุมคนท่ีอยูรวมกันเปนสังคมขนาดเล็ก  อาศัยอยูใน 

อาณาบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชนรวมกัน 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานใหม 
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ขอ  ๖  ใหกิจการสีขาวดวยเครื่องจักรเปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลบานใหมและผูดําเนินกิจการตองปฏิบัติใหถูกตองดวยสุขลักษณะตามที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๗  กิจการท่ีตั้งอยูในเขตที่กฎหมายวาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

มีผลใชบังคับ  หรือเขาขายเปนโรงงานจะตองปฏิบัตติามกฎหมายวาดวยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย 

แลวแตกรณี 

 

หมวด  ๒ 

สถานทีต่ั้ง  ลักษณะอาคาร  เครือ่งจักรและอุปกรณ  และการสุขาภิบาล 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

เวนแตกิจการที่จัดตั้งขึ้นกอนขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช 

ขอ ๙ อาคารตองมีลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑)  ตัวอาคารมีความมั่นคง  แข็งแรง 

  (๒)  พ้ืนมีความมั่นคง  แข็งแรง  ไมมีน้ําขังหรือล่ืนอันอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย 

  (๓)  มีประตูหรือทางออกเพียงพอกับจํานวนคน  บานประตูเปดออกไดงาย  โดยเฉพาะ

เมื่อมีเหตุฉุกเฉินและมีขนาดกวางไมนอยกวา  ๑.๑๐  เมตร  และสูงไมนอยกวา  ๒.๐๐  เมตร 

  (๔)  มีบันไดขึ้นลง  เพ่ือการตรวจสอบ  ดูแล  เครื่องจักรอุปกรณ  ทั้งนี้  บันไดตองมี 

ความมั่นคงแข็งแรง  ขั้นบันไดไมล่ืนและมีชวงระยะหางเทากันโดยตลอด 

  (๕)  มีการระบายอากาศอยางเพียงพอ  โดยมีพ้ืนที่ประตู  หนาตาง  และชองลมรวมกัน

ไมนอยกวา  ๑  ใน  ๑๐  ของพ้ืนท่ีหองหรือมีการระบายอากาศไมนอยกวา  ๐.๕  ลูกบาศกเมตรตอนาที

ตอคนงาน  ๑  คน 

  (๖)  จัดใหมีแสงสวางในการทํางานอยางเพียงพอ  ความเขมของแสงสวางตองไมนอยกวา  

๑๐๐  ลักซ 
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ขอ ๑๐ เครื่องจักรและอุปกรณตองมีลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑) มีความมั่นคง  แข็งแรง  และอยูในสภาพที่พรอมใชงาน  มีเครื่องปองกันอันตราย

อันเกิดจากสวนที่เคล่ือนไหวของเครื่องจักรตามความจําเปนและเหมาะสม 

  (๒)  เครื่องลําเลียงขนสงขาวซึ่งมีสายลําเลียงผานเหนือบริเวณที่มีผูปฏิบัติงาน 

หรือทางเดินตองมีเครื่องปองกันของตกและรองรับของตก  และตองมีเครื่องบังคับที่ทําใหสายลําเลียงหยุดได 

เมื่อเครื่องหยุดทํางาน 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการจัดการ  ดังนี้ 

  (๑)  จัดใหมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มไมนอยกวาหนึ่งท่ีตอจํานวนคนงานไมเกิน  ๔๐  คน  

และเพ่ิมขึ้นในอัตราสวนหนึ่งที่ตอจํานวนคนงานทุก ๆ  ๔๐  คน  เศษของ  ๔๐  คน  ถาเกิน  ๒๐  คน   

ใหถือเปน  ๔๐  คน 

  (๒)  จัดใหมีหองน้ํา  หองสวมสะอาด  และถูกหลักสุขาภิบาลตามจํานวนท่ีกําหนดไว

ในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  โดยจํานวนหองน้ําและหองสวมของอาคารเปนดังตาราง  ตอไปนี้ 

 
เกณฑการกําหนด หองถาย 

อุจจาระ 

ท่ีถาย 

ปสสาวะ 

หองน้ํา อางลาง

มือ 

(๑) จํานวนคนงานชาย ไมเกิน ๑๕ คน 

(๒) จํานวนคนงานหญิง ไมเกิน ๑๕ คน 

(๓) จํานวนคนงานชาย ตั้งแต ๑๖ คน แตไมเกิน ๔๐ คน 

(๔) จํานวนคนงานหญิง ตั้งแต ๑๖ คน แตไมเกิน ๔๐ คน 

(๕) จํานวนคนงานชาย ตั้งแต ๔๑ คน แตไมเกิน ๘๐ คน 

(๖) จํานวนคนงานหญิง ตั้งแต ๔๑ คน แตไมเกิน ๘๐ คน 

จํานวนคนงานท่ีเกินตาม (๕) และ (๖) ใหเพ่ิมอยางละ ๑ ท่ีตอ

จํานวนคนงานทุก ๕๐ คน 

๑ 

๒ 

๒ 

๔ 

๓ 

๖ 

๑ 

- 

๒ 

- 

๓ 

- 

๑ 

๑ 

๒ 

๒ 

๓ 

๓ 

๑ 

๑ 

๒ 

๒ 

๓ 

๓ 

 

 

 

  (๓)  จัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยและมีการกําจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล  อยางเหมาะสม 

และเพียงพอ 
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  (๔)  ตองมีการปองกันและกําจัดสัตวท่ีเปนพาหะของโรคใหถูกตองตามหลักวิชาการ 

  (๕)  กรณีท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  การปรุงอาหาร

การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

  (๖)  ตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวนและตองรักษา

ความสะอาดอยูเสมอ 

 

หมวด  ๓ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ขอ ๑๒ ผูดําเนินกิจการตองจัดใหมีบริการและดําเนินการเพ่ือปองกันและแกไขผลกระทบ 

ตอสุขภาพของคนงาน  ดังนี้ 

  (๑)  ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร  และประสิทธิภาพเครื่องมือและอุปกรณ

ที่ใชในกระบวนการผลิตกอนการใชงานทุกครั้ง  และตรวจซอมบํารุงอยางสม่ําเสมอ 

  (๒)  จัดทําแผนผังวงจรไฟฟาภายในสถานประกอบการทั้งหมด  การเดินสายไฟฟา  

และการติดตั้งเครื่องยนตตามหลักวิศวกรรมไฟฟา  และสวิตซไฟฟา  อุปกรณเครื่องใชไฟฟาอื่น ๆ  ตองเปนไป

ตามมาตรฐานสากล  รวมทั้งมีการตรวจสอบสายไฟฟา  หากพบการชํารุดตองซอมแซมหรือเปล่ียนใหมทันที 

  (๓)  จัดใหมีปายหรือแสงไฟเตือนตามจุดที่อาจกอใหเกิดอันตราย 

  (๔)  ใหมีการตรวจวัดและระบายความรอนบริเวณเครื่องจักร  เครื่องมืออุปกรณที่ให 

กําเนิดความรอนหรือไอน้ําใหอยูในระดับที่ปลอดภัย  อยางสม่ําเสมอ 

  (๕)  ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกวา  ๔๕  องศาเซลเซียส  ตองมีการแกไขปรับปรุง 

เพ่ือลดระดับความรอนใหนอยลง  หรือมีอุปกรณปองกันความรอนแกคนงาน 

  (๖)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอย  

๖  เดือนตอครั้งและมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนดหรือยอมรับ

ใหแกคนงานไมนอยกวารอยละ  ๔๐  ของจํานวนคนงาน 
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  (๗)  กรณีที่มีการใชวัตถุอันตรายตองมีการเก็บการใชวัตถุอันตราย  และการกําจัด

ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายท่ีถูกตองตามเอกสารแนะนําคุณสมบัติและการปองกันอันตรายจากการใช 

ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๘)  ตรวจสุขภาพคนงานครั้งแรกใหเสร็จส้ินภายใน  ๓๐  วันนับแตวันที่รับคนงาน

เขาทํางานและตรวจสุขภาพครั้งตอไปอยางนอย  ๖  เดือนตอ  ๑  ครั้ง 

  (๙)  สถานที่ทํางานท่ีมีลูกจางทํางานตั้งแต  ๑๐  คนขึ้นไปตองจัดใหมีเวชภัณฑและยา

เพ่ือใชในการปฐมพยาบาลในจํานวนที่เพียงพออยางนอยตามรายการที่ปรากฏในกฎกระทรวงวาดวย 

การจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

  (๑๐)  จัดเตรียมอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลใหกับคนงาน  เชน  หนากากปองกันฝุน  

หนากากปองกันกาซพิษ  เครื่องกรองฝุน  ที่อุดหู  ที่ปดหู  หมวกนิรภัย  เปนตน  ใหเหมาะสมกับลักษณะงาน

และออกระเบียบบังคับใหคนงานตองสวมใสเครื่องปองกันภัยสวนบุคคลขณะทํางานทุกครั้งรวมท้ัง 

ตองจัดฝกอบรมดานความปลอดภัยและการใชเครื่องมืออยางถูกตองแกคนงาน 

ขอ ๑๓ กรณีท่ีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมีวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดอันอาจเปนอันตราย 

ตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ํา  ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตราย 

และขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสียหรือมลพิษ 

ขอ ๑๔ ผูดําเนินกิจการตองจัดใหมีการควบคุมปองกันมลพิษทางอากาศ  ในทุกกระบวนการผลิต 

และการขนสง  โดยมลพิษทางอากาศจะตองไมเกินหลักเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไวตามกฎหมายวาดวย

สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๕ ผูดําเนินกิจการตองจัดใหมีการควบคุม  ปองกันมลพิษทางเสียงและมลพิษความส่ันสะเทอืน 

ใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไวตามกฎหมายวาดวยสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 
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ขอ  ๑๖  กรณีที่มีน้ําเสียเกิดขึ้นจากกิจการหรือน้ําที่ชะลางตัวอาคาร  สถานที่และบริเวณตองจัด

ใหมีระบบบําบัดน้ําเสียท่ีสามารถบําบัดน้ําเสียใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยสงเสริมและรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมหรือกฎหมายวาดวยโรงงานแลวแตกรณี  กอนระบายน้ําทิ้งออกสูภายนอกสถานประกอบกิจการ 

ขอ  ๑๗  ใหปลูกตนไมยืนตนลอมรอบบริเวณที่ทําการกิจการเพ่ือปองกันมลพิษทางอากาศ 

หรือจัดใหมีแนวปองกันในรูปแบบอื่น ๆ  ที่มีประสิทธิภาพ 

 

หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต  และอํานาจหนาที่ของเจาพนักงาน 

ขอ  ๑๘  เมื่อพนกําหนด  ๙๐  วันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ 

ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

กรณีกิจการท่ีเปนการรวมกลุมในรูปสหกรณหรือวิสาหกิจชุมชน  หรือการรวมกลุมเพ่ือการพัฒนา

คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

แตตองปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการในลักษณะที่เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาต

ตามแบบท่ีกําหนดไวพรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคาร/ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  (ถามี) 

  (๔)  แบบแปลนสถานที่อาคารที่จะใชในการประกอบกิจการ 

  (๕)  บัญชีรายการเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณที่จะใช 

  (๖)  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานใหมประกาศกําหนด 

ขอ ๒๐ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 
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ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน 

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายใน  ๑๕  วันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน  ๒  ครั้ง  ครั้งละไมเกิน  ๑๕  วัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๑  ใบอนุญาตใหมีอายุ  ๑  ปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลบานใหมเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนญุาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข 

ที่กําหนดไวตามขอ  ๒๐  ดวย 

ขอ  ๒๒  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาท่ีกําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละ  ๒๐  ของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ   

เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา  

๒  ครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 
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ขอ  ๒๓  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลบานใหม 

ขอ  ๒๔  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการสีขาวดวยเครื่องจักรตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๕  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด

ตามแบบที่กําหนดไว 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือขอบัญญัตินี้หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ 

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกิน  ๑๕  วัน 

ขอ ๒๗ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแต  ๒  ครั้งขึ้นไป  และมีเหตุท่ีจะตองถกูส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   



 หนา   ๙๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๘  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ 

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๙  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนด  ๑  ปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๐  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

บทเฉพาะกาล 

ขอ  ๓๑  ใหกิจการท่ีตั้งขึ้นกอนวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  ดําเนินการใหถูกตองตามขอ  ๑๓   

ขอ  ๑๔  ขอ  ๑๕  และขอ  ๑๖  แหงขอบัญญัตินี้ภายใน  ๑๕๐  วันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๓๐  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สุพัฒนพงศ  พวงพี 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานใหม   

 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานใหม 

เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ประเภทการสีขาวดวยเครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี ประเภทการคา คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

 การสีขาวดวยเครื่องจักร   

๑ ไมเกิน ๑๕ แรงมา ๑๐๐ - 

๒ เกิน ๑๕  แรงมา  แตไมเกิน ๕๐ แรงมา ๕๐๐ - 

๓ เกิน ๕๐ แรงมา แตไมเกิน ๑๐๐ แรงมา ๑,๐๐๐ - 

๔ ตั้งแต ๑๐๐ แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐ - 
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