
 หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท้ายน้ํา 
เรื่อง  การควบคุมกิจการสีข้าวด้วยเครื่องจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท้ายน้ํา  ว่าด้วยการควบคุม 
กิจการสีข้าวด้วยเครื่องจักร   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับ
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  
มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลท้ายน้ํา  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลท้ายน้ําและนายอําเภอโพทะเล  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท้ายน้ํา  เรื่อง  การควบคุม
กิจการสีข้าวด้วยเครื่องจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท้ายน้ํา  ตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอ่ืนใด  ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว 
ในขอ้บัญญัตินี้  หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท้ายน้ํา  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 
“กิจการ  หมายความว่า  กิจการสีข้าวด้วยเครื่องจักร” 
“กิจการสีข้าวด้วยเครื่องจักร  หมายความว่า  กิจการที่มีกระบวนการผลิตและแปรรูปข้าวเปลือก

เป็นข้าวสารด้วยเครื่องจักร  ตั้งแต่การนําวัตถุดิบ  มาปรับสภาพความชื้น  เช่น  การนํามาอบ  ตาก  เป็นต้น  
การทําความสะอาด   การกะเทาะเปลือก  การขัด  การคัดแยกเมล็ด  การบรรจุเพื่อรอการจําหน่าย  
และให้หมายความรวมถึง  กิจการสีข้าวด้วยเครื่องจักรเคล่ือนที่ด้วย” 

“ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้ประกอบกิจการสีข้าวด้วยเครื่องจักร   



 หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

“เครื่องจักร”  หมายความว่า  ส่ิงที่ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลายชิ้น  สําหรับใช้ก่อกําเนิดพลังงาน  
เปล่ียนหรือแปลงสภาพพลังงาน  หรือส่งพลังงาน  ทั้งนี้ด้วยกําลังน้ํา  ไอน้ํา  ลม  ก๊าซ  ไฟฟ้า  หรือพลังงานอ่ืน
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน  และหมายความรวมถึงเรื่องอุปกรณ์  ไฟลวีล  ปุลเล  สายพาน  
เพลา  เกียร์  หรอืส่ิงอ่ืนที่ทํางานเสมอกัน 

“คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในกิจการสีข้าวด้วยเครื่องจักร   
“มลพิษทางเสียง”  หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการสีข้าวด้วยเครื่องจักร  

ที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
“มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ

กิจการสีข้าวด้วยเครื่องจักร  ที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   
“มลพิษทางอากาศ”  หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการสีข้าว

ด้วยเครื่องจักร  เช่น  ฝุ่นละออง  เขม่า  เถ้า  ควัน  ก๊าซ  กล่ิน  หรืออ่ืน ๆ  ที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการสีข้าวด้วยเครื่องจักร  
รวมทั้งน้ําที่ชะล้างตัวอาคาร  สถานที่และบริเวณ  ที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน 

“ชุมชน”  หมายความว่า  กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก  อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน
และมีผลประโยชน์ร่วมกัน    

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท้ายน้ํา 
ข้อ ๖ ให้กิจการสีข้าวด้วยเครื่องจักร  เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การ

บริหารส่วนตําบลท้ายน้ํา  และผู้ดําเนินกิจการต้องปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามที่กําหนดไว้ใน  
ข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๗ กิจการที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง  หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
มีผลใช้บังคับ  หรือเข้าข่ายเป็นโรงงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องด้วย  
แล้วแต่กรณี 

หมวด  ๒ 
สถานที่ตั้ง  ลักษณะอาคาร  เครื่องจักรและอุปกรณ์  และการสุขาภิบาล 

 
 

ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  
สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อ่ืน ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  
เว้นแต่กิจการที่จัดตั้งขึ้นก่อนข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้   

ข้อ ๙ อาคารต้องมีลักษณะดังนี้   
(๑) ตัวอาคารมีความม่ันคง  แข็งแรง 



 หน้า   ๓๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๒) พื้นมีความม่ันคง  แข็งแรง  ไม่มีน้ําขังหรือล่ืนอันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย   
(๓) มีประตูหรือทางออกเพียงพอกับจํานวนคน  บานประตูเปิดออกได้ง่าย  โดยเฉพาะเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน  

และมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  ๑.๑๐  เมตร  และสูงไม่น้อยกว่า  ๒.๐๐  เมตร   
(๔) มีบันไดขึ้นลง  เพื่อการตรวจสอบ  ดูแล  เครื่องจักรอุปกรณ์  ทั้งนี้บันไดต้องมีความม่ันคง  

แข็งแรง  ขั้นบันไดไม่ล่ืนและมีช่วงระยะห่างเท่ากันโดยตลอด   
(๕) มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ  โดยมีพื้นที่ประตู  หน้าต่าง  และช่องลมรวมกันไม่น้อยกว่า  

๑  ใน  ๑๐  ของพื้นที่ห้อง  หรือมีการระบายอากาศไม่น้อยกว่า  ๐.๕  ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีต่อคนงาน  ๑  คน 
(๖) จัดให้มีแสงสว่างในการทํางานอย่างเพียงพอ  ความเข้มของแสงสว่างต้องไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  ลักซ์ 
ข้อ ๑๐ เครื่องจักรและอุปกรณ์  ต้องมีลักษณะดังนี้   
(๑) มีความม่ันคง  แข็งแรง  และอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน  มีเครื่องป้องกันอันตรายอันเกิดจาก

ส่วนที่เคล่ือนไหวของเครื่องจักรตามความจําเป็นและเหมาะสม   
(๒) เครื่องลําเลียงขนส่งข้าว  ซ่ึงมีสายลําเลียงผ่านเหนือบริเวณที่มีผู้ปฏิบัติงานหรือทางเดิน  

ต้องมีเครื่องป้องกันของตกและรองรับของตก  และต้องมีเครื่องบังคับที่ทําให้สายลําเลียงหยุดได้เม่ือ
เครื่องหยุดทํางาน 

ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการจัดการ  ดังนี้ 
(๑) จัดให้มีน้ําสะอาดสําหรับดื่มไม่น้อยกว่าหนึ่งที่ต่อจํานวนคนงานไม่เกิน  ๔๐  คน  และเพิ่มขึ้น 

ในอัตราส่วนหนึ่งที่ต่อจํานวนคนงานทุก ๆ  ๔๐  คน  เศษของ  ๔๐  คน  ถ้าเกิน  ๒๐  คน  ให้ถือเป็น  
๔๐  คน    

(๒) จัดให้มีห้องน้ํา  ห้องส้วมสะอาด  และถูกหลักสุขาภิบาลตามจํานวนที่กําหนดไว้ในกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร  โดยจํานวนห้องน้ําและห้องส้วมของอาคารเป็นดังตารางต่อไปนี้ 

เกณฑ์การกําหนด ห้องถ่าย 
อุจจาระ 

ที่ถ่าย
ปัสสาวะ 

ห้องนํ้า อ่างล้างมือ 

(๑)  ต่อจํานวนคนงานชาย  ไม่เกิน  ๑๕  คน 
(๒)  ต่อจํานวนคนงานหญงิ  ไม่เกิน  ๑๕  คน 
(๓)  ต่อจํานวนคนงานชาย  ต้ังแต่  ๑๖  คน  แต่ไม่เกิน  ๔๐  คน 
(๔)  ต่อจํานวนคนงานหญิง  ต้ังแต่  ๑๖  คน  แต่ไม่เกิน  ๔๐  คน 
(๕)  ต่อจํานวนคนงานชาย  ต้ังแต่  ๔๑  คน  แต่ไม่เกิน  ๘๐  คน 
(๖)  ต่อจํานวนคนงานหญิง  ต้ังแต่  ๔๑  คน  แต่ไม่เกิน  ๘๐  คน 
จํานวนคนงานที่เกินตาม  (๕)  และ  (๖)  ให้เพิ่มอย่างละ  ๑  ที่  
ต่อจํานวนคนงานทุก  ๕๐  คน 

๑ 
๒ 
๒ 
๔ 
๓ 
๖ 

๑ 
- 
๒ 
- 
๓ 
- 

๑ 
๑ 
๒ 
๒ 
๓ 
๓ 

๑ 
๑ 
๒ 
๒ 
๓ 
๓ 

(๓) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยและมีการกําจัดที่ถูกหลักสุขาภิบาล  อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
(๔) ต้องมีการป้องกันและกําจัดสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ   



 หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

(๕) กรณีที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร  การปรุงอาหาร   
การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล 

(๖) ต้องจัดวางส่ิงของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัยเป็นสัดส่วน  และต้องรักษา 
ความสะอาดอยู่เสมอ 

หมวด  ๓   
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

 

ข้อ ๑๒ ผู้ดําเนินกิจการต้องจัดให้มีบริการและดําเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
ต่อสุขภาพของคนงาน  ดังนี้ 

(๑) ตรวจสอบความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร  และประสิทธิภาพเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ 
ในกระบวนการผลิตก่อนการใช้งานทุกครั้ง  และตรวจซ่อมบํารุงอย่างสมํ่าเสมอ 

(๒) จัดทําแผนผังวงจรไฟฟ้าภายในสถานประกอบการทั้งหมด  การเดินสายไฟฟ้า  และการติดตั้ง
เครื่องยนต์ตามหลักวิศวกรรมไฟฟ้า  และสวิตซ์ไฟฟ้า  อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืน ๆ  ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล  รวมทั้งมีการตรวจสอบสายไฟฟ้า  หากพบการชํารุดต้องซ่อมแซมหรือเปล่ียนใหม่ทันที   

(๓) จัดให้มีป้ายหรือแสงไฟเตือนตามจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตราย 
(๔) ให้มีการตรวจวัดและระบายความร้อนบริเวณเครื่องจักร  เครื่องมืออุปกรณ์ที่ให้กําเนิดความร้อน  

หรือไอน้ําให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย  อย่างสมํ่าเสมอ 
(๕) ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่า  ๔๕  องศาเซลเซียส  ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดระดับ

ความร้อนให้น้อยลง  หรือมีอุปกรณ์ป้องกันความร้อนแก่คนงาน 
(๖) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อย  ๖  เดือนต่อครั้ง  
และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับให้แก่คนงาน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๔๐  ของจํานวนคนงาน 

(๗) กรณีที่มีการใช้วัตถุอันตราย  ต้องมีการเก็บ  การใช้วัตถุอันตราย  และการกําจัดภาชนะ
บรรจุวัตถุอันตรายที่ถูกต้องตามเอกสารแนะนําคุณสมบัติ  และการป้องกันอันตรายจากการใช้ตามกฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

(๘) ตรวจสุขภาพคนงานครั้งแรกให้เสร็จส้ินภายใน  ๓๐  วันนับแต่วันที่รับคนงานเข้าทํางาน  
และตรวจสุขภาพครั้งต่อไปอย่างน้อย  ๖  เดือนต่อ  ๑  ครั้ง   

(๙) สถานที่ทํางานที่มีลูกจ้างทํางานตั้งแต่  ๑๐  คนขึ้นไป  ต้องจัดให้มีเวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้
ในการปฐมพยาบาลในจํานวนที่เพียงพอ  อย่างน้อยตามรายการที่ปรากฏในกฎกระทรวงว่าด้วยการจัด
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
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(๑๐) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้กับคนงาน  เช่น  หน้ากากป้องกันฝุ่น  หน้ากาก
ป้องกันก๊าซพิษ  เครื่องกรองฝุ่น  ที่อุดหู  ที่ปิดหู  หมวกนิรภัย  เป็นต้น  ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน  
และออกระเบียบบังคับให้คนงานต้องสวมใส่เครื่องป้องกันภัยส่วนบุคคลขณะทํางานทุกครั้ง  รวมทั้ง 
ต้องจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและการใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องแก่คนงาน 

ข้อ ๑๓ กรณีที่คนงานอาจเปรอะเป้ือนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอ่ืนใดอันอาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ํา  ที่ล้างตาฉุกเฉิน  ตามความจําเป็นและเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตราย
และขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง 

หมวด  ๔ 
การควบคุมของเสียหรือมลพิษ 

 
 

ข้อ ๑๔ ผู้ดําเนินกิจการต้องจัดให้มีการควบคุม  ป้องกัน  มลพิษทางอากาศ  ในทุกกระบวนการผลิต
และการขนส่ง  โดยมลพิษทางอากาศจะต้องไม่เกินหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วย
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง   

ข้อ ๑๕ ผู้ดําเนินกิจการต้องจัดให้มีการควบคุม  ป้องกันมลพิษทางเสียงและมลพิษความสั่นสะเทือน  
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติและ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง   

ข้อ ๑๖ กรณีที่มีน้ําเสียเกิดขึ้นจากกิจการหรือน้ําที่ชะล้างตัวอาคาร  สถานที่และบริเวณ   
ต้องจัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสียที่สามารถบําบัดน้ําเสียให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมหรือกฎหมายว่าด้วยโรงงานแล้วแต่กรณี  ก่อนระบายน้ําทิ้งออกสู่ภายนอกสถาน
ประกอบกิจการ   

ข้อ ๑๗ ให้ปลูกต้นไม้ยืนต้นล้อมรอบบริเวณที่ทําการกิจการ  เพื่อป้องกันมลพิษทางอากาศ
หรือจัดให้มีแนวป้องกันในรูปแบบอ่ืน ๆ  ที่มีประสิทธิภาพ 

หมวด  ๕ 
ใบอนุญาต  และอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน 

 
 

ข้อ ๑๘ เม่ือพ้นกําหนด  ๙๐  วัน  นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการ
ในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

กรณีกิจการที่เป็นการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์หรือวิสาหกิจชุมชน  หรือการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
แต่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ 

ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว 
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ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการในลักษณะที่เป็นการค้า  จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 
(๓) สําเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน  (ถ้ามี) 
(๔) แบบแปลนสถานที่อาคารที่จะใช้ในการประกอบกิจการ 
(๕) บัญชีรายการเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่จะใช้ 
(๖) อ่ืน ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลท้ายน้ําประกาศกําหนด 
ข้อ ๒๐ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ 
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือ
ความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันได้รับคําขอซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนด
ในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตจํุาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําส่ังไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน  ๒  ครั้ง  ครั้งละไม่เกิน  ๑๕  วัน  แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคร้ังให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี   

ข้อ ๒๑ ใบอนุญาตให้มีอายุ  ๑  ปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลท้ายน้ําเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ยื่นคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๒๐  ด้วย 

ข้อ ๒๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ 
ท้ายข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือก่อน
ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถ้ามิได้
เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ  ๒๐  ของจํานวนค่าธรรมเนียม
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ที่ค้างชําระ  เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียม
ครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า  
๒  ครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๒๓ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลท้ายน้ํา 

ข้อ ๒๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่
ประกอบกิจการสีข้าวด้วยเครื่องจักรตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วัน  นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
นําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ กําหนดไว้เก่ียวกับ 
การประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตนิี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช้ใบอนุญาตได้
ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน  ๑๕  วัน 

ข้อ ๒๗ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต   
(๑) ถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่  ๒  ครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทาํความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  
และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน   
หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 



 หน้า   ๔๑ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๓๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มีนาคม   ๒๕๕๖ 
 

 

ข้อ ๒๘ คําส่ังพักใช้ใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําส่ังดังกล่าว  ให้ส่งคําส่ัง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําส่ังนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําส่ังแล้วตั้งแต่เวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือ 
วันปิดคําส่ัง  แล้วแต่กรณี    

ข้อ ๒๙ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนด  ๑  ปี  นับแต่วันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ข้อ ๓๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

หมวด  ๖ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๓๑ ให้กิจการที่ตั้งขึ้นก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อ  ๑๓  
ข้อ  ๑๔  ข้อ  ๑๕  และข้อ  ๑๖  แห่งข้อบัญญัตินี้ภายใน  ๑๕๐  วัน  นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ประกาศิต  แจ่มจํารัส 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลท้ายน้ํา 



 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลท้ายนํ้า 

เร่ือง การควบคุมกิจการสีข้าวด้วยเคร่ืองจักร พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ลําดับท่ี ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 
บาท สตางค์ 

 การสีข้าวด้วยเครื่องจกัร   
๑ ไม่เกิน ๒๐ แรงม้า  ๕๐๐ - 
๒ ต้ังแต่ ๒๑ แรงม้า ถึง ๕๐ แรงม้า ๑,๐๐๐ - 
๓ ต้ังแต่ ๕๑ แรงม้า ถึง ๑๐๐ แรงม้า ๒,๐๐๐ - 
๔ ต้ังแต่ ๑๐๑ แรงม้าข้ึนไป  ๕,๐๐๐ - 

 
 


