เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หนา้ ๑๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
เรื่อง การควบคุมกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเภท หลักเกณฑ์และเงือ่ นไขด้านสุขลักษณะการผลิตนาบริโภค
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ว่าด้วยการควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท หลักเกณฑ์และเงื่อนไขด้านสุขลักษณะการผลิตนาบริโภค
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านลาน โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานและนายอาเภอบ้านไผ่
จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินีเรียกว่า “ข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท หลักเกณฑ์และเงื่อนไขด้านสุขลักษณะการผลิตนาบริโภค
พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินีให้ใช้บังคับภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน นับแต่วันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินีมีผลใช้บังคับ ให้ยกเลิกบรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
และคาสั่งอื่นใดที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินีหรือที่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี ให้ใช้ข้อบัญญัตินีแทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี
“นาบริโภค” หมายถึง นาที่ใช้ดื่ม รวมทังนาที่ใช้ทาอาหารและเครื่องดื่ม
“สถานประกอบกิจการ” หมายถึง สถานที่ที่ดาเนินการผลิตนาบริโภค
“มลพิษ” หมายความว่า ของเสียวัตถุอันตรายหรือมลสารอื่น ๆ รวมทังกากตะกอน
หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านันที่ถูกปล่อยทิงจากแหล่งกาเนิดมลพิษ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หนา้ ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

และให้หมายความรวมถึง รังสี ความร้อน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุราคาญอื่น ๆ
ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกาเนิดมลพิษ
“ของเสีย” หมายความว่า มูลฝอย สิ่งปฏิกูล อากาศเสีย มลสารหรือวัตถุอันตรายอื่นใด
ที่ถูกปล่อยทิงหรือมีที่มาจากแหล่งกาเนิดมลพิษ รวมทังกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านัน
ที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษอาหาร เศษผ้า เศษกระดาษ เศษวัสดุอุปกรณ์ของสินค้า
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร ขีเถ้า มูลสัตว์และซากสัตว์ รวมถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากโรงสีข้าวหรือที่อื่น
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะและรวมถึงสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นสิ่งโสโครก
หรือมีกลิ่นเหม็น
“คนงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งทางานในโรงงาน ทังนี ไม่รวมถึงผู้ซึ่งทางานฝ่ายธุรการ
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข ” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี
และให้มีอานาจออกระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ ให้ กิ จ การผลิต น าบริโภคเป็ น กิ จ การที่ เป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพที่ จ ะต้ อ งด าเนิ น การ
ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ ก าหนดตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี รวมทั งกฎกระทรวง
และประกาศกระทรวงออกตามความพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๗ เมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินีมีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๖ ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต
จากพนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ ๘ ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่กาหนดไว้ในข้อ ๖ ทังในลักษณะที่เป็นการค้า
และไม่เป็นการค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะและมาตรการป้องกันอันตราย
ต่อสุขภาพในเรื่องต่าง ๆ ที่จะกาหนดในข้อบัญญัตินี ดังนี

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หนา้ ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(๑) สถานที่ตังและสภาพแวดล้อม
(๒) สุขลักษณะของสถานประกอบการ
(๓) สุขลักษณะของนาดื่ม
หมวด ๒
สถานทีต่ ังและสภาพแวดล้อม
ข้อ ๙ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการผลิตนาบริโภคจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ ดังต่อไปนี
สถานที่ผลิตนาดื่มต้องอยู่ในที่ที่จะไม่ทาให้นาดื่มเกิดการปนเปื้อนได้ง่ายโดย
(๑) ต้องอยู่ห่างไกลจากบริเวณที่มีฝุ่นมากแหล่งระบายนาเสียแหล่งขยะมูลฝอย
(๒) พืนอาคารต้องมั่นคง แข็งแรง ไม่มีนาขังหรือลื่น อันอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
(๓) วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต้องเหมาะสมกับการประกอบกิจการนาดื่มบรรจุขวด
(๔) มีการระบายอากาศที่เหมาะสม
หมวด ๓
สุขลักษณะของสถานประกอบการ
ข้อ ๑๐ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการผลิตนาบริโภคจะต้องปฏิบัติตามมาตรการการจัดการมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล ดังต่อไปนี
(๑) ต้องรักษาโรงผลิตให้สะอาดปราศจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยู่เสมอและจัดให้มี
ที่รองรับหรือที่กาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามความจาเป็นและเหมาะสม
(๒) ต้องเป็นสถานที่ที่ไม่มีแหล่งแมลงและสัตว์พาหะนาโรค
(๓) ต้องแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไว้ในที่รองรับต่างหากที่เหมาะสมและมีฝาปิดมิดชิด
และต้องจัดให้มีการกาจัดสิ่งดังกล่าวโดยเฉพาะด้วยวิธีการที่ปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญ
(๔) ต้ อ งมี ส ถานที่ จั ด เก็ บ หรื อ ก าจั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล หรื อ วั ส ดุ ที่ ไม่ ใ ช้ แ ล้ ว ให้ เหมาะสม
และถูกหลักสุขาภิบาล
(๕) จัดให้มีอุปกรณ์เพียงพอและมีความสูงตามความเหมาะสมสาหรับวางภาชนะบรรจุนา
(๖) อุปกรณ์ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตต้องทาจากวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หนา้ ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(๗) ต้องมีความสะอาดอย่างสม่าเสมอและไม่รั่วซึมรวมทังสามารถทาความสะอาด
และเคลื่อนย้ายได้ง่าย
(๘) หัวจ่ายนาและส่วนที่สัมผัสนาต้องทาจากวัสดุที่ใช้กับอาหารเท่านัน และหัวจ่ายนา
ต้องสูงจากพืนไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร
หมวด ๔
สุขลักษณะของนาดื่ม เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์
ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการผลิตนาบริโภคจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
แหล่งนาและการปรับปรุงคุณภาพนา ดังต่อไปนี
(๑) แหล่งนาที่นามาใช้ต้องมีคุณภาพดี เช่น นาประปา นาจากบ่อบาดาล
(๒) กรณีที่ผู้ประกอบกิจการผลิตนาเพื่อใช้ในการประกอบกิจการเองต้องมีระบบการตรวจสอบ
การควบคุมและการปรับปรุงคุณภาพนาที่ผลิตให้มีคุณภาพดี
(๓) มีการปรับปรุงคุณภาพนาตามความจาเป็นของคุณภาพแหล่งนาเพื่อให้ได้นาบริโภค
ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยนาบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
(๔) มีปริมาณฟลูออไรด์ในนาเป็นไปตามมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยนาบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
(๕) หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพมาตรฐานนาบริโภค
(๖) มีการเก็บตัวอย่างนาส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์
คุณภาพนาบริโภคทางด้านกายภาพเคมีและแบคทีเรียอย่างน้อย ๑ ครัง/ปี
ข้อ ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการผลิตนาดื่มบรรจุขวดจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการบารุงรักษาและการทาความสะอาด ดังนี
(๑) มีการทาความสะอาดสถานที่บริเวณที่ผลิตเป็นประจา
(๒) มีการทาความสะอาดช่องระบายนาและหัวจ่ายนาเป็นประจาวัน
(๓) ล้างทาความสะอาดถังเก็บนาภายในโรงผลิตอย่างน้อย ๑ ครัง/เดือน
(๔) ล้างทาความสะอาดและเปลี่ยนวัสดุกรองตามระยะเวลาข้อแนะนาของผลิตภัณฑ์
ที่กาหนดหรือก่อนหน้านันหากพบผลการตรวจผิดปกติเกินมาตรฐาน

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หนา้ ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา
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หมวด ๕
สุขลักษณะของคนงาน
ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบกิจการผลิตนาบริโภคจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะของคนงาน
ดังต่อไปนี
(๑) จัด เตรียมอุ ป กรณ์ ในการป้ อ งกั น ภั ย ส่ วนบุ ค คล ได้ แ ก่ หน้ ากากป้ อ งกัน ฝุ่ น
หมวกคลุมผม ถุงมือยาง เป็นต้น โดยให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
(๒) จัดให้มีการตรวจสุขภาพของคนงานและพนักงานเป็นประจาทุกปีอย่างน้อยปีละครัง
(๓) จัดให้มีสถานที่ทาความสะอาดร่างกาย วัสดุอุปกรณ์ในการทางานตามความจาเป็น
หมวด ๖
ใบอนุญาต
ข้อ ๑๔ ให้ เจ้าพนั กงานท้ องถิ่ น แจ้งการออกใบอนุญ าต หรือไม่ออกใบอนุญ าตให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคาขอและเอกสารครบถ้วน และในกรณีที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ทันตามเวลาที่กาหนด ให้ขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครัง ครังละไม่เกินสิบห้าวัน
โดยที่พ นั กงานท้ องถิ่น ต้องมีห นั งสือแจ้งการขยายระยะเวลาให้ผู้ขอใบรับอนุญ าตทราบ ใบอนุญ าต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้มีอายุ ๑ ปี
ข้อ ๑๕ ผู้ใดประสงค์ จ ะขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การผลิ ต น าบริโภคจะต้ อ งยื่ น ค าขอ
พร้อมด้วยเอกสาร ดังต่อไปนีต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๑) สาเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๓) ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ถ้ามี)
(๔) แบบแปลนสถานที่อาคารที่จะใช้ในการประกอบกิจการ
(๕) บัญชีรายการเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่จะใช้
ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการผลิตนาบริโภคให้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว
ตามแบบที่กาหนดต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนวันที่ใบอนุญาตสินอายุ
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ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตนาบริโภค และผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กาหนดผู้ได้รับใบอนุญาตรายใดไม่ชาระค่าธรรมเนียม
จะต้องชาระค่าปรับเพิ่มขึนอีกร้อยละยี่สิบของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระ เว้นแต่จะได้บอกเลิก
การดาเนินกิจการก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัตินี
ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตนาบริโภคจะต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่ที่เปิดเผย
เห็นได้ง่ายที่สถานที่หรืออาคารที่ใช้ประกอบกิจการ
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตประกอบกิจการสูญหาย หรือถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญ
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย
หรือชารุดใบแทนใบอนุญาตให้มีอายุเท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของใบอนุญาตเดิม
ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวง
ที่ออกตามพระราชบั ญ ญั ติ ดังกล่าว เจ้าพนักงานท้ องถิ่น หรือเจ้าพนั กงานสาธารณสุข หรือผู้ได้รับ
การแต่ ง ตั งจากเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อ านาจสั่ ง ให้ ท าการแก้ ไขให้ ถู ก ต้ อ งได้ ภ ายในเวลาที่ ก าหนด
หากไม่ทาการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด เจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
มีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินคราวละ ๑๕ วัน
ผู้ได้รับใบอนุ ญาตผู้ใดถูกพักใช้ใบอนุญาตมาแล้ว ๒ ครัง และมีเหตุที่ จะทาให้ถูกสั่งพักใช้
ใบอนุ ญ าตได้ อี ก หรื อ การฝ่ าฝื น หรือ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ญ ญั ติ นี หรื อ บทบั ญ ญั ติ แ ห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
จะทาให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือต้องคาพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิด
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้
ข้อ ๒๑ ผู้ประกอบกิจการผู้ใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะยื่นคาขอรับใบอนุญาตดังกล่าวอีกไม่ได้
จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันถูกเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๗
บทกาหนดโทษ
ข้อ ๒๒ ผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งของเจ้าพนักงานหรือไม่ปฏิบัตติ ามข้อบัญญัตินีต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้
ในบทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๓ ให้ผู้ประกอบกิจการผลิตนาบริโภคก่อนที่ข้อบัญญัตินีมีผลบังคับใช้ ยื่นคาขอใบอนุญาต
พร้อมหลักฐานเอกสารตามข้อ ๑๕ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในเวลา ๑๕ วันทาการนับตังแต่ข้อบัญญัตินี
มีผลบังคับใช้
ข้อ ๒๔ กรณีผู้ประกอบกิจการดาเนินกิจการยังไม่เป็นไปตามหมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๔
และหมวด ๕ แห่งข้อบัญญัตินี ให้ผู้ประกอบกิจการปรับปรุงกิจการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินีให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาไม่เกิน ๑๒๐ วันหรือภายในเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรแต่ไม่ควรเกินกว่า ๑๘๐ วัน
ทังนี ให้คานึงถึงความเดือดร้อนราคาญที่ประชาชนได้รับเป็นสาคัญหากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว
ผู้ประกอบกิจการไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาสั่งไม่อนุญาต
ให้ ออกใบอนุญาตพร้อมแจ้งเหตุผลการไม่อนุญาตและสั่งให้ผู้ประกอบกิจการยุติการประกอบกิจการ
ข้อ ๒๕ การที่เจ้าพนั กงานท้องถิ่นพิจารณาสั่งไม่อนุญาตการออกใบอนุญ าตไม่เป็นเหตุให้
ผู้ประกอบการกิจการรายนันไม่มีสิทธิยื่นคาขอใบอนุญาตใหม่ หากภายหลังผู้ประกอบกิจการได้ดาเนินการ
ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินีแล้ว
ข้อ ๒๖ หากมี บ ทบั ญ ญั ติ เฉพาะเรื่ อ งแตกต่ า งจากข้ อ บั ญ ญั ติ นี ให้ บั ง คั บ การให้ เป็ น ไป
ตามบทบัญญัติเฉพาะเรื่องนัน
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
เสวก ลารังสิต
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

