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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ด 

เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ด  วาดวยกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

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

มาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 

บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  

มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหาร

สวนตําบลหอมเกร็ด  โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ดและนายอําเภอ 

สามพรานจึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ด  เรื่อง  การควบคุม 

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ด  นับแตวันถัดจาก 

วันท่ีไดประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ดแลวเจ็ดวัน   

ขอ ๓ ยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ดเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 
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  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ 

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ    

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ด 

 “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลหอมเกร็ด 

  ๑. กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   (๑) การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

   (๒) การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

   (๓) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานอง

เดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือ

คาบริการ  ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 
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  ๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๑) การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒) การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตวขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

   (๓) การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๔) การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

   (๕) การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนในสถานท่ี

จําหนายอาหาร  การเรขายและการขายในตลาด 

   (๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว   

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

   (๗) การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ 

การกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตว 

   (๘) การสะสมหรือการลางครั่ง 

  ๓. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

   (๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 

   (๒) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 

   (๔) การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิตเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 

   (๕) การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  

พืช  ยกเวนสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน 

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๗) การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 
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   (๘) การผลิตแบะแซ 

   (๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๑๐) การประกอบกิจการขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

   (๑๑) การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกจิการหองเย็น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  

บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๑๓) การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

   (๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

   (๑๕) การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

   (๑๖) การคั่วกาแฟ 

   (๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

   (๑๘) การผลิตผงชูรส 

   (๑๙) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

   (๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวน  การผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

   (๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒๓) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

   (๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่ จําหนายอาหารและ 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

  ๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

   (๑) การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

   (๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ 
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   (๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๕) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

  ๕. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันพืช 

   (๒) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

   (๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

ดวยเครื่องจักร 

   (๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕) การผลิตยาสูบ 

   (๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

   (๗) การผลิต  การสะสมปุย 

   (๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุที่คลายคลึงดวยเครื่องจักร 

   (๙) การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 

  ๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 

   (๒) การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  (๑) 

   (๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ 

ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๑) 

   (๔) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ

โลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๑) 

   (๕) การขัดการลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมีหรือวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๑) 

   (๖) การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

  ๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๑) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต 



หนา   ๑๖๗ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

   (๒) การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณท่ี

เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

   (๔) การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

   (๕) การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

   (๖) การปะ  การเช่ือมยาง 

   (๗) การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  ๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม 

   (๑) การผลิตไมขีดไฟ 

   (๒) การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  หรือ

การตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๓) การประดิษฐไม  หวายเปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสาร

เคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

   (๔) การอบไม 

   (๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

   (๖) การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

   (๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ 

   (๘) การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  ๙. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

วาดวยสถานพยาบาล 

   (๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตการใหบริการใน  (๑)  หรือ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   



หนา   ๑๖๘ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

   (๓)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน 

การใหบริการใน  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือ

กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแต

เปนการใหบริการใน  (๑) 

   (๙) การจัดใหมีการเลนสเก็ต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

   (๑๐) การประกอบกิจการเสรมิสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย 

วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ  

ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกายหรือโดยวิธีอ่ืนใด  เวนแตเปนการใหบริการดังกลาว 

ใน  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

   (๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสถานฝกซอมกอลฟ 

   (๑๔) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย   การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตรหรือส่ิงแวดลอม 

   (๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น 

   (๑๖) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน 

   (๑๗) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงดูแลผูสูงอายุที่บาน 

  ๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวย 

กี่กระตุกตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 



หนา   ๑๖๙ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

   (๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 

   (๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

   (๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

   (๖) การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ   

   (๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๘) การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  ๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๒) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

   (๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๔) การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๖) การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

   (๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

   (๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  เชน  

ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

   (๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๐) การผลิตกระดาษทราย 

   (๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  ๑๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

   (๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดช  หรือ

สารตัวทําละลาย 

   (๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

   (๓) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมตาง ๆ 



หนา   ๑๗๐ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

   (๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

   (๕) การพนสี  ยกเวนกิจการใน  ๗  (๑) 

   (๖) การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๗) การโม  การบดชัน 

   (๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๙) การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๐) การเคลือบ  การชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

   (๑๑) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๒) การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๓) การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๔) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 

   (๑๕) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

  ๑๓. กิจการอื่น ๆ 

   (๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๒) การผลิต  การซอมอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

อุปกรณไฟฟา 

   (๓) การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

   (๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๗) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

   (๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 



หนา   ๑๗๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

   (๙) การกอสราง 

   (๑๐) กิจการทาเทียบเรือเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

หมวด  ๒ 

สถานทีต่ั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่นๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

จะตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  

หรือสถานที่อื่นๆ  ไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร  ทั้งนี้  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุ

รําคาญของประชาชน   

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและ

กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย 

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

(๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

เปนประจําทุกวัน 



หนา   ๑๗๒ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด 

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีท่ีอาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและ

เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  

ดังนี้ 

(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย  

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

(๒) ในกรณีท่ีมีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและตองดําเนินการ 

ใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

(๓) กรณีท่ีมีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปนอันตรายตอ

สุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของ

โรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน   

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

หมวด  ๓ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัยดังนี้ 

(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายที่เกี่ยวของ  ท้ังนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือน 



หนา   ๑๗๓ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนดหรือยอมรับ 

ใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

(๒) กรณีท่ีมีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานที่ท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือส่ิงของ 

ที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมาย

อื่นท่ีเกี่ยวของ 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือ 

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุ

อันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย 

ตอสุขภาพของคนงานและ  ผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

สําหรับแหลงกําเนิดมลพิษที่เขาขายตองดําเนินการตามกฎกระทรวงฯ  ตามมาตรา  ๘๐   

แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  พ.ศ.  ๒๕๓๕  จะตองจัดทํารายงานสรุปผล 

การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในแตละเดือนตามแบบ  ทส.๒  และเสนอรายงานดังกลาวตอเจาพนักงาน

ทองถิ่นภายในวันที่  ๑๕  ของเดือนถัดไป  โดยใหย่ืนตอเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองท่ีท่ีแหลงกําเนิด

มลพิษนั้นตั้งอยูหรือสงทางไปรษณียตอบรับหรือรายงานดวยวิธีอิเล็กทรอนิกสตามท่ีอธิบดีกรมควบคุม

มลพิษประกาศกําหนด 

ในกรณีที่ เจาของหรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษหรือผูควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย   

ตามมาตรา  ๘๐  ไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๘๐  จะมีความผิดตามมาตรา  ๑๐๔  

มาตรา  ๑๐๖  และมาตรา  ๑๐๗  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต 

ขอ ๑๘ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบญัญตัินีม้ีผลใชบงัคบั  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ 

ตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถิ่น 



หนา   ๑๗๔ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต

ปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปน

การคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน

ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ดประกาศกําหนด 

ขอ ๒๐ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติตามขอกําหนดของทองถิ่น 

(๒) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

ขอ ๒๑ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้ง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับ  คําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให   

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 



หนา   ๑๗๕ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๓ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลหอมเกร็ดเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  ดวย 

ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันท่ีมารับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลหอมเกร็ด 

ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 



หนา   ๑๗๖ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคญั  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือ

ขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับ

ใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง 

ตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือ 

วันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 



หนา   ๑๗๗ 
เลม   ๑๓๑   ตอนท่ี   ๗๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๓๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

สัมฤทธิ ์ แกวเกร็ด 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหอมเกร็ด 

 












































