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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
เรื่อง การควบคุมกิจการทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประเภท กิจการการตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตร
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ว่าด้วยการควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท กิจการการตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตร
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘
มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
องค์การบริห ารส่ว นตาบลบ้ านลาน โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
และนายอาเภอบ้านไผ่ จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน เรื่อง การควบคุม
กิจการที่ เป็ น อัน ตรายต่อสุขภาพ ประเภท กิจการการตาก สะสม ขนถ่ายผลิต ผลทางการเกษตร
พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งอื่นใดที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือที่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“ผลิตผลทางการเกษตร” หมายถึง สิ่งที่ได้มาจากการเกษตร และยังหมายรวมไปถึง
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งได้มาจากการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
“สถานประกอบกิ จการ” หมายถึง สถานที่ ที่ ด าเนิ น การกิจ การเกี่ย วกับ การตาก
รวมถึงการเก็บรักษา และการขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตร
“มลพิษ” หมายความว่า ของเสีย วัตถุอันตรายหรือมลสารอื่น ๆ รวมทั้งกากตะกอน
หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้นที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกาเนิดมลพิษ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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และให้หมายความรวมถึง รังสี ความร้อน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุราคาญอื่น ๆ
ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกาเนิดมลพิษ
“ของเสีย” หมายความว่า มูลฝอย สิ่งปฏิกูล อากาศเสีย มลสารหรือวัตถุอันตรายอื่นใด
ที่ถูกปล่อยทิ้งหรือมีที่มาจากแหล่งกาเนิดมลพิษ รวมทั้งกาก ตะกอน หรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น
ที่อยู่ในสภาพของแข็ง ของเหลวหรือก๊าซ
“มูลฝอย” หมายความว่า เศษอาหาร เศษผ้า เศษกระดาษ เศษวัสดุอุปกรณ์ของสินค้า
ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร ขี้เถ้า มูลสัตว์และซากสัตว์ รวมถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากโรงสีข้าวหรือที่อื่น
“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า อุจจาระหรือปัสสาวะและรวมถึงสิ่งอื่นใดซึง่ เป็นสิ่งโสโครก
หรือมีกลิ่นเหม็น
“คนงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งทางานในโรงงาน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้ซึ่งทางานฝ่ายธุรการ
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน
“เจ้ าพนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่า เจ้ าพนั ก งานซึ่ งได้ รับ การแต่ งตั้ งจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบั ติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๕ ให้ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นลานรั ก ษาการให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้
และให้มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ ให้ กิจการประเภทการ การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตรเป็นกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่จะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด
ตามข้อบัญญัตินี้ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๗ เมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีข่ ้อบัญญัตนิ มี้ ีผลใช้บัญญัติ ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๕ ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต
ข้อ ๘ ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่กาหนดไว้ในข้อ ๖ ทั้งในลักษณะที่เป็นการค้า
และไม่เป็นการค้าจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันเกี่ยวด้วยสุขลักษณะและมาตรการป้องกันอันตราย
ต่อสุขภาพในเรื่องต่าง ๆ ที่จะกาหนดในข้อบัญญัตินี้ ดังนี้
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(๑) สถานที่ตั้งและสภาพแวดล้อม
(๒) สุขลักษณะของสถานประกอบการ
(๓) สุขลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน
หมวด ๒
ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ลักษณะอาคาร
และลักษณะภายในบริเวณลานตากผลิตผลทางการเกษตร
ข้อ ๙ สถานที่ตั้งของบริเวณลานตากจะต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) ตั้งอยู่ ห่ างจากชุม ชน ศาสนสถาน โบราณสถาน สถานศึก ษา โรงพยาบาล
สถานเลี้ ย งเด็ ก หรื อ สถานดู แ ลผู้ สู ง อายุ หรื อ ผู้ ป่ ว ยพั ก ฟื้ น หรื อ ผู้ พิ ก าร หรื อ สถานที่ อื่ น ๆ
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมาย ผังเมือง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นระยะทางที่ไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพและปัญหาเหตุราคาญแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง
(๒) อยู่บริเวณที่ไม่มีน้าท่วมขัง และอยู่ห่างจากแหล่งน้าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร
ความใน ๙ (๑) และ ๙ (๒) มิให้ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการที่ตั้งขึ้นก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้
ใช้บังคับและมีข้อจากัดเรื่องสถานที่ตั้ง ทั้งนี้ ต้องให้มีระบบป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและเหตุราคาญ
แก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๑๐ สภาพแวดล้อมของบริเวณลานตากต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) อาคารสานักงานของสถานประกอบกิจการและคลังเก็บรักษาต้องมีความมั่นคง
แข็งแรง และต้องจัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ
(๒) มีการแบ่งพื้นที่ดาเนินกิจการแต่ละส่วนอย่างเป็นสัดส่วน
(๓) มี ป ระตู หรื อ ทางเข้ า - ออก ที่ มี ค วามกว้ า งเพี ย งพอกั บ การเข้ า - ออก
ของยานพาหนะ และการเคลื่อนย้ายในกรณีฉุกเฉิน โดยให้เป็นไปตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) พื้นสถานประกอบกิจการต้องทาด้ วยคอนกรีต หรือวัสดุอื่นใดที่ ถาวร ทนไฟ
เรียบ ทาความสะอาดง่าย และต้องทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
(๕) จั ด ให้ มี ก ารท าความสะอาด และบ ารุ งรั ก ษาอาคารสถานประกอบกิ จ การ
รวมทั้งพื้นที่ใช้สอยอื่น ๆ เป็นประจา

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หนา้ ๑๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ข้อ ๑๑ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ รวมถึงสวิตซ์และสายไฟต่าง ๆ
ต้ อ งมี ก ารจั ด เก็ บ อย่ า งเป็ น สั ด ส่ ว น เป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ย ปลอดภั ย และต้ อ งได้ รับ การตรวจตรา
ทาความสะอาด ซ่อมแซม และบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี
(๒) เครื่องจักรที่มีกลไกทาให้เกิดอันตราย ต้องมีครอบป้องกันอันตราย
(๓) เครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ และอุ ป กรณ์ ที่ เ ปลื อ กนอกเป็ น โลหะ
จะต้องติดตั้งสายดินตามมาตรฐานการไฟฟ้า และระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว
(๔) การเดิน สายไฟต้องเดิ นสายไฟให้เรียบร้อย หรือเดิ นในท่ อร้อยสาย เว้นแต่
ใช้สายไฟที่เป็นชนิดที่มีฉนวนหุ้มพิเศษ
(๕) เครื่องจักรต้องได้รับการตรวจตราเป็นประจาทุกวัน ถ้าพบการชารุดต้องดาเนินการ
ซ่อ มแซม และแก้ ไ ข พร้อ มทั้ งควรมี ป้ า ย หรื อ สัญ ญาณเตื อ นกรณี เครื่อ งจัก รช ารุด หรือ ขั ด ข้ อ ง
เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
หมวด ๓
การควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ทีม่ ีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องมีดูแลสุขลักษณะของสถานประกอบการตามมาตรการ
ดังต่อไปนี้
(๑) จัด ให้ มีการป้องกัน และมาตรฐานในการจัด การมลพิษทางอากาศที่เหมาะสม
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช่ น การปลู ก ต้ น ไม้ บ ริ เวณโดยรอบสถานประกอบกิ จ การ หรื อ มี แ ผงกั้ น
ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง เป็นต้น เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อยู่อาศัย
ในบริเวณใกล้เคียง
(๒) จัดให้มีมาตรการหรือแนวทางปฏิบัติที่สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาหรับการควบคุมปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และมลพิษทางน้า
หรือ การกระท าอื่ น ใดที่ เกิ ด จากการประกอบกิ จ การ เพื่ อ ป้ อ งกั น ปั ญ หาเหตุ ร าคาญแก่ ผู้ อ ยู่ อ าศั ย
ในบริเวณใกล้เคียงสถานประกอบกิจการ
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(๓) จัดให้มีมาตรการการป้องกัน ควบคุม สัตว์และแมลงพาหะนาโรค เช่น นก
หนู แมลงวัน และแมลงสาบ เป็นต้น ไม่ให้เข้ามาอยู่อาศัยภายในคลังเก็บรักษาผลิตผลทางการเกษตร
โดยให้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันบริเวณช่องเปิดเพื่อป้องกันสัตว์และแมลงพาหะนาโรคเข้าสู่ภายในอาคาร
(๔) จัดให้มีการจัดการไม่ให้มีกลิ่นเหม็นจากผลิตผลทางการเกษตร เพื่ อไม่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง เช่น ไม่ปล่อยให้มีการสะสมของเศษผลิตผล
ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากความชื้น เป็นต้น
(๕) จั ด ให้ มี ผ้ า ใบคลุ ม รถบรรทุ ก วั ต ถุ ดิ บ ขณะรถบรรทุ ก วิ่ ง แล่ น อยู่ ภ ายในของ
สถานประกอบกิจการเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง และการตกหล่นของวัตถุดิบ
(๖) จัดให้มีการควบคุมระดับเสียง และควรหลีกเลี่ยงการทางานในเวลากลางคืน
เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ ให้มีการควบคุมฝุ่นละออง
กลิ่น และเสียง ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๗) ต้ อ งไม่ มี ก ารระบายน้ าทิ้ ง ออกนอกบริ เวณสถานประกอบกิ จ การ เว้ น แต่
มี ก ารบ าบั ด หรือ การปรั บ ปรุงคุ ณ ภาพน้ าเสี ย ให้ ได้ ต ามมาตรฐานน้ าทิ้ ง ของกระทรวงอุ ต สาหกรรม
และมาตรฐานน้าทิ้งตามที่กฎหมายอื่นกาหนดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้าสาธารณะ และต้องดูแลทางระบายน้า
ไม่ให้อุดตัน
(๘) สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกาจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
๑) มี ภ าชนะบรรจุ หรือ ภาชนะรองรับ ที่ เหมาะสมและเพี ยงพอกั บ ปริม าณ
และประเภทมูล ฝอย รวมทั้งมีก ารท าความสะอาดภาชนะบรรจุ หรือ ภาชนะรองรับ และบริเวณ
ที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ
๒) มู ล ฝอย หรื อ กากของเสี ย หรื อ สิ่ งอื่ น ใดที่ อ าจเป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ
หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจะต้องดาเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๙) จัดให้มีห้องส้วมและที่ล้างมือพร้อมสบู่ ที่มีจานวนเพียงพอ และถูกสุขลักษณะ
ตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสม
หมวด ๔
สุขลักษณะของคนงาน
ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติเกี่ยวกับสุขลักษณะของคนงาน ดังนี้

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๗ ง
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ราชกิจจานุเบกษา
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(๑) จัดให้ มีระบบสัญ ญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบารุงรักษาเครื่องดับเพลิง
อย่างน้อย ๖ เดือน/ครั้ง และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกาหนด
หรือยอมรับให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของจานวนผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการนั้น
รวมทั้งมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
(๒) ภายในสถานประกอบกิจการต้องมีแสงสว่างเพียงพอตามลักษณะงาน
(๓) จัดให้มีชุดปฏิบัติงานที่สถานประกอบกิจการจัดไว้ให้ โดยต้องเป็นเครื่องแบบ
ที่มีความสะอาดและเหมาะสม พร้อมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น หน้ากาก
ป้ อ งกั น ฝุ่ น ละออง ที่ อุ ด หู หรือ ที่ ค รอบหู และถุ งมื อ เป็ น ต้ น ส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ ป ฏิ บั ติ งาน
ในสถานประกอบกิจการทุกคน โดยพิจารณาเลือกใช้ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามประเภท
หรือลักษณะงานที่ปฏิบัติ ทั้งนี้ ต้องมีมาตรการในการควบคุมให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าวทุกครั้ง
ที่ปฏิบัติงาน
(๔) จั ด ให้ มี ม าตรการ หรื อ แนวทางการปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย
ในการทางานสาหรับคนงาน โดยให้เผยแพร่ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ป้ายความปลอดภัย
การจัดบอร์ดนิทรรศการ หรือการฝึกอบรม เป็นต้น และมีมาตรการในการควบคุมให้คนงานทุกคน
ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
(๕) จัดให้มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น และระบบส่งต่อผู้ป่วย ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
และการเจ็บป่วยของคนงานภายในสถานประกอบกิจการ
(๖) จั ด ให้ มี ก ารตรวจสุ ข ภาพคนงานก่ อ นรั บ เข้ าท างานและระหว่ า งปฏิ บั ติ ง าน
คนงานต้องได้รับการตรวจสุขภาพทั่วไปเป็นประจาทุก ปีและตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงตามกฎหมาย
ว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
(๗) จัดให้มีน้าดื่มที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้าดื่ม สาหรับบริการคนงานอย่างเพียงพอ
และต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่แยกออกจากบริเวณการผลิต โดยลักษณะการจัดบริการน้าดื่มต้องไม่ก่อให้เกิด
ความสกปรกหรือการปนเปื้อน
(๘) จัดให้มีน้าใช้ที่สะอาด และมีปริมาณเพียงพอสาหรับการใช้ในแต่ละวัน
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(๙) สถานประกอบกิจการที่ มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่ จัด ไว้ให้บ ริการแก่คนงาน
ต้องมีการดาเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
(๑๐) จั ด ให้ มี อ่ า งล้ า งมื อ พร้ อ มสบู่ ที่ มี จ านวนเพี ย งพอและถู ก สุ ข ลั ก ษณ ะ
สาหรับคนงานได้ล้างมือก่อนดื่มน้าและรับประทานอาหารทุกครั้ง
หมวด ๕
ใบอนุญาต
ข้อ ๑๔ ให้ เจ้าพนั กงานท้ องถิ่น แจ้งการออกใบอนุญ าต หรือไม่ออกใบอนุญ าตให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับคาขอและเอกสารตามข้อ ๑๕ ครบถ้วน และในกรณี
ที่ ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ทั น ตามเวลาที่ ก าหนด ให้ ข ยายระยะเวลาออกไปได้ อี ก ไม่ เกิ น สองครั้ ง
ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันโดยที่พนักงานท้องถิ่นต้องมีหนังสือแจ้งการขยายระยะเวลาให้ผู้ขอใบรับอนุญาตทราบ
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้มีอายุ ๑ ปี
ข้อ ๑๕ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อ ๖
จะต้องยื่นคาขอตามแบบที่กาหนด พร้อมด้วยเอกสาร ดังต่อไปนี้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๑) สาเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๓) ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ถ้ามี)
(๔) แบบแปลนสถานที่อาคารที่จะใช้ในการประกอบกิจการ
(๕) บัญชีรายการเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่จะใช้
ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต
ให้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
จะต้องชาระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่ท้องถิ่นกาหนด
ผู้ได้รับใบอนุญาตรายใดไม่ชาระค่าธรรมเนียมตามกาหนดจะต้องชาระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบ
ของจานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชาระเว้นแต่จะได้บอกเลิกการดาเนินกิจการก่อนถึงกาหนดการเสียค่าธรรมเนียม
ตามข้อบัญญัตินี้
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ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจะต้องแสดงใบอนุญาตไว้
ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ายที่สถานที่หรืออาคารที่ใช้ประกอบกิจการ
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสูญหาย หรือถูกทาลาย
หรือชารุดในสาระสาคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบถึง
การสูญหายถูกทาลายหรือชารุด ใบแทนใบอนุญาตให้มีอายุเท่ากับเวลาที่เหลืออยู่ของใบอนุญาตเดิม
ข้อ ๒๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามข้อบัญญัตินี้ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญั ติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือกฎกระทรวง หรือ ประกาศกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญ ญั ติดังกล่าว เจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ทาการแก้ไข
ให้ถูกต้องได้ภายในเวลาที่กาหนด หากไม่ทาการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด เจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข มีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน
คราวละ ๑๕ วัน
ผู้ได้รับใบอนุ ญาตผู้ใดถูกพักใช้ใบอนุญาตมาแล้ว ๒ ครั้ง และมีเหตุที่ จะทาให้ถูกสั่งพัก ใช้
ใบอนุญ าตได้อีก หรือการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญ ญัตินี้ หรือบทบัญญั ติแห่งพระราชบัญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว
จะทาให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือต้องคาพิพากษาถึงที่ สุดว่ามีความผิด
ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้
ข้อ ๒๑ ผู้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุ ขภาพผู้ใดถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะยื่นคาขอรับ
ใบอนุญาตดังกล่าวอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกาหนดหนึ่งปีนับแต่วันถูกเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
ข้อ ๒๒ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคาสั่งเจ้านักงานหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษ
ตามบทกาหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๓ ผู้ประกอบการที่ ได้ ประกอบกิจการตากมัน มาก่อ นข้อบั ญ ญั ตินี้ ใช้ บั ญ ญั ติให้ได้รับ
การยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ ๙

เลม่ ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๗ ง

หนา้ ๑๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ข้อ ๒๔ ให้ ผู้ ป ระกอบกิ จ การก่ อ นที่ ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ มี ผ ลบั ญ ญั ติ ใ ช้ ยื่ น ค าขอใบอนุ ญ าต
พร้อมหลักฐานเอกสารตามข้อ ๑๔ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในเวลา ๑๕ วันทาการนับตั้งแต่ข้อบัญญัตินี้
มีผลบังคับใช้
ข้อ ๒๕ ภายใต้บัญญัติข้อ ๒๓ กรณีผู้ประกอบกิจการดาเนินกิจการยังไม่เป็นไปตามหมวด ๒ หมวด ๓
และหมวด ๔ แห่งข้อบัญญัตินี้ ให้ผู้ประกอบกิจการปรับปรุงกิจการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ ให้แล้วเสร็จ
ภายในเวลาไม่เกิน ๑๒๐ วันหรือภายในเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควรแต่ไม่ควรเกินกว่า ๑๘๐ วัน
ทั้งนี้ ให้คานึงถึงความเดือดร้อนราคาญที่ประชาชนได้รับเป็นสาคัญ หากพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวแล้ว
ผู้ประกอบกิจการไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาสั่งไม่อนุญาต
ให้ออกใบอนุญาตพร้อมแจ้งเหตุผลการไม่อนุญาตและสั่งให้ผู้ประกอบกิจการยุติการประกอบกิจการ
ข้อ ๒๖ การที่เจ้าพนั กงานท้องถิ่นพิจารณาสั่งไม่อนุญาตการออกใบอนุญ าตไม่เป็นเหตุให้
ผู้ประกอบการกิจการรายนั้นไม่มีสิทธิยื่นคาขอใบอนุญาตใหม่ หากภายหลังผู้ประกอบกิจการได้ดาเนินการ
ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้แล้ว
ข้อ ๒๗ หากมี บ ทบั ญ ญั ติ เฉพาะเรื่ อ งแตกต่ า งจากข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ บั ง คั บ การให้ เป็ น ไป
ตามบทบัญญัติเฉพาะเรื่องนั้น
ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
เสวก ลารังสิต
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

