
                     บันทึกหลักการและเหตุผล 
                              ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

                       เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ การซื้อ การล้าง การสะสม การขนย้าย ข้ียาง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                                                         ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

                 อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
 
 
 

                                                     หลักการ 
 

                                          เนื่องจากพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ได้มีเกษตรกรปลูกยางพาราเป็นจ านวนมาก 
ครอบคลุมพ้ืนที่ และมีแนวโน้มการปลูกเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีการแปรรูปเป็นยางก้อนและยาง
ก้อนถ้วย ภาษาท้องถิ่นเรียก ขี้ยาง การขายขี้ยาง มี ๒ ลักษณะ 
                 ๑. ขายโดยวิธีการประมูลตามจุดประมูล 
                 ๒. ขายให้แก่ตามสถานที่ประกอบกิจการซื้อขี้ยาง ของเอกชน ขายได้ทุกวัน เป็นที่นิยมขอเกษตร 
สะดวกและสบาย สถานประกอบการชื้อขี้ยางกระจายตัวอยู่ในทุกพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
จากการรับซื้อยางทุกวัน จึงมีการสะสมข้ียางทุกวัน เพ่ือรอขนส่งไปจ าหน่ายที่โรงงานครั้งละหลายพันตันเพ่ือ
ประหยัดในการขนส่ง ก่อให้เกิดเหตุร าคาญส่งกลิ่นเหม็นและน้ าเสีย ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่
ใกล้เคียงเกิดความเดือดร้อนและเป็นเหตุร้องเรียน และอีกเหตุหนึ่งคือจากการขนย้ายขี้ยางปริมาณมากน้ าขี้ยาง
เกิดการหกเรี้ยราดบนถนนสะสมบนถนนเมื่อเกิดฝนตกท าให้ถนนลื่นเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนเป็นประจ า 
ถึงแม้จะมีข้อบัญญัติ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ข้อ ๕ (๒) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ 
เป็นการควบคุมเก่ียวกับภาษีประจ าปี และการขอใบอนุญาต แต่ยังไม่มีข้อก าหนดเกี่ยวกับสุขลักษณะของสถาน
ที่ตั้งและการด าเนินการกิจการของผู้ประกอบการ ส่งผลให้การควบคุมและการแก้ปัญหาไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร 

 
     

เหตุผล 
 
                                  เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลควบคุมการประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุม การซื้อ การล้าง 

การสะสม การขนย้ายขี้ยาง ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ที่มีสาเหตุมาจากการขนย้ายขี้ยาง
เกิดการหกเรี้ยราดบนถนนสะสมบนถนนเกิดอุบัติเหตุ และการสะสมก้อนขี้ยางของสถานประกอบกิจการรับซื้อ
ขี้ยางท าให้เกิดเหตุร าคาญกลิ่นเหม็น และน้ าเสีย มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม จึงเห็นควรตราข้อบัญญัติ การซื้อ การล้าง การสะสม การขนย้ายขี้ยาง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศใช้ใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

 
 

 
 



๒ 

            ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
            เรื่อง การซื้อ การล้าง การสะสม การขนย้ายขี้ยาง 

         พ.ศ. 2562 
        ********************************* 

                                  โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  ว่าด้วยการซื้อ การล้าง การ
สะสม การขนย้ายขี้ยาง พ.ศ.๒๕๖๒ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.  ๒๕๓๗ ( ฉบับที่ ๕) และแก้ไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  
มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อัน
เป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบ
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง และนายอ าเภอบ้านผือ จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 

                          ข้อ ๑.ขอ้บัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  เรื่อง การซื้อ การล้าง 
                 การสะสม การขนย้ายขี้ยาง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                         ข้อ ๒.ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  ตั้งแต่วันที่ไดป้ระกาศไว้โดย 

                 เปิดเผย ณ ที่ท าการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงแล้วเจ็ดวัน 
           ข้อ ๓.บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราแล้วใน 
                  ข้อบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
                           ข้อ ๔.ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มี อ านาจ 
                   ออกค าสั่ง  กฎ  ระเบียบ  หรือประกาศ  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
 
 
     

        หมวด  ๑ 
        บททั่วไป 

 
                              ข้อ ๕  ในข้อบัญญัตินี้                  
            “ราชการส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
        “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
       “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก 
                 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
         “ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น”หมายความว่า  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที ่
                ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ปฏิบัติหน้าที่ในอ านาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๔ แห่ง

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                                       “ยางก้อนถ้วยหรือขี้ยาง”หมายถึง ยางพาราที่เมื่อกรีดได้น้ ายางพาราแล้วใส่สารเคมีให้น้ า

ยางจับตัวเป็นก้อน 
                  



๓ 

                                       “สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการซ้ือ การซื้อ การล้าง 
การสะสม การขนย้ายขี้ยาง  รวมถึง บริเวณท่ีประมูลยาง 

                  “ผู้ด าเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งรับผิดชอบ 
                   ด าเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 
                  “ยานพาหนะขนย้ายขี้ยาง”หมายถึง รถบรรทุกขนาดหกล้อข้ึนไป  

 
 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ัวไปเกี่ยวกับ ท าเลที่ตั้ง สถานประกอบการ 

 
                  ข้อ ๖ สถานที่ตั้ง  สถานที่ประกอบการ มี ๒ ลักษณะ 
                                   ๖.๑ สถานประกอบการแบบรับชื้อขี้ยางทุกวัน 
                  (๖.๑) สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน 
                    โรงเรียน สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อ่ืน  ๆที่เป็นแหล่งชุมนุมของประชาชน  
                   ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร หรืออยู่ในดุลพินิจของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  (๖.๒)  สถานประกอบกิจการ เป็นบริเวณท่ีโล่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวกและควรมีต้นไม้รอบ 
                   สถานที่ประกอบการเพ่ือช่วยดูดซับกลิ่น 
                                   ข้อ ๗ ลักษณะอาคารและการสุขาภิบาล สถานที่ประกอบการแบบรับซื้อข้ียางทุกวัน 
                                        ( ๗.๑)พ้ืนที่ ต้องเหมาะสมของขนาดโรงเรือน มีลานจอดรถและลานรับซื้อขี้ยาง มีบ่อก าจัด 
                    หรือ บ าบัดน้ าเสียต้องเป็นระบบปิด                               
                                         ( ๗.๒) ลานจอดรถ และลานรับชื้อขี้ยางต้องเทพ้ืนด้วยวัสดุคงทน ไม่ดูดซับน้ ามีความลาด 
                  เอียงลงสู่ล่องระบายน้ าและล่องละบายน้ าไหลลงสู่บ่อก าจัดหรืบ่อบ าบัดน้ าเสีย 
                                         ( ๗.๓) ลักษณะของโรงเรือนสถานประกอบการรับซื้อขี้ยางเพ่ือสะสมรอการข้นย้ายมีลักษณะ 
                   ดังนี้ 
          ๑.หลังคาท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ป้องกันการรั่วซึมของน้ าได้ 
                                               ๒.ผนั งก าแพงโรงเรือนปิดจนถึงหลังคาทุกด้าน 
                                               ๓.พ้ืนโรงเรือนท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซับน้ า ไม่ก่อให้เกิดน้ าขัง มีความลาด 
                                                  เอียงลงสู่ร่องระบายน้ าเพ่ือเป็นทางให้น้ าไหลไปสู่บ่อบ าบัดหรือบ่อก าจัด เสีย และ 
                                                  ล้างท าความสะอาดง่าย ประตูมีความกว้างพอให้รถบรรทุกเข้าออกได้ และปิด  
                                                  สนิท 
                                               ๔.มีปล่องระบายอาการด้านบนหลังคา 
                                               ๕.มีความสว่างเพียงพอ 
                                              (๗.๔) มีน้ าและสถานที่ล้างยานพาหนะขนส่งของผู้มาขายข้ียางลักษณะเหมือนกับลาน

รับซื้อข้ียาง 
                         ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถออกแบบโรงเรือนได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญ 

หรือ ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
                                 ข้อ ๘. สถานประกอบการแบบ ลานประมูลยาง 
                                      (๘.๑) สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน 



๔ 

                  โรงเรียน สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อ่ืน  ๆที่เป็นแหล่งชุมนุมของประชาชน  
                 ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร หรืออยู่ในดุลพินิจของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
                                      (๘.๒) สถานประกอบกิจการ เป็นบริเวณท่ีโล่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวกและควรมีต้นไม้ 
                  รอบสถานทีป่ระกอบการเพ่ือช่วยดูดซับกลิ่น 
                                      (๘.๓) สถานประกอบการลานประมูลต้องไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญกับประชาชนและไม่ก่อ 
                   ให้เกิดมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมโดยรอบ 
 

หมวด  ๓ 
การจัดการขนย้ายขี้ยาง 

            
                                      ข้อ ๙. ยานพาหนะในการขนย้ายขี้ยางของสถานที่ประกอบการทั้ง ๒ แบบ 
                                          (๙.๑) ยานพาหนะในการขนย้ายขี้ยางต้องมีสภาพดีพร้อมที่จะใช้งานโคลงบรรทุกต้อง 
                   ไม่ช ารุด มีที่รั่วไหลของน้ าขี้ยางต้องท าที่ระบายน้ าออกทางเดี่ยวสู่อุปกรณ์รองรับน้ าขี้ยาง 
                                          (๙.๒) ยานพาหนะต้องมีอุปกรณ์รองรับน้ าขี้ยางจากยานพาหนะ ติดตัวยานพาหนะ 
                   สามารถรองรับน้ าขี้ยางตลอดระยะทางขนส่ง มีลักษณ์แข็งแรงคงทน 
                                          (๙.๓) ยานพาหนะต้องมีผ้าคลุมปกปิดมิดชิด ห้ามมีน้ าขี้ยางกระเด็นออกจากตัว 
                   ยานพาหนะ 
                                          (๙.๔) เมื่อขนส่งขี้ยางเสร็จ ต้องล้างท าความสะอาดยานพาหนะ 
 

 
 

     หมวด ๔ 
        การจัดการบอ่บ าบัดน้ าเสีย 

 
                            ข้อ ๑๐.สถานประกอบกิจการแบบรับซื้อข้ียางทุกวัน ต้องมีบ่อบ าบัดน้ าเสียหรือต้องมี 
                บ่อก าจัดตามหลักสุขาภิบาล โดยต้องเป็นระบบปิด และต้องไม่ปล่อยน้ าเสียที่ไม่ผ่านการบ าบัดลงสู่แม่น้ าหรือที่

สาธารณะ 
                            ข้อ ๑๑.สถานประกอบกิจการแบบลานประมูลยาง จะมีหรือไม่มีก็ได้ แต่ห้ามก่อให้เกิดเหตุร าคาญกับ

ประชาชนและสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอันขาด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 
หมวด ๕ 

             การขออนุญาตประกอบกิจการและด าเนินการการซื้อ 
           การล้าง การสะสม การขนย้ายขี้ยาง 

 
               ข้อ ๑๒.ให้ยื่นขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ เมื่อได้รับค าขอรับใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ของค าขอ  ถ้าปรากฏว่าค าขอดังกล่าวไม่ถูกต้อง  หรือไม่สมบูรณ์ตาม 
หลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกตัองหรือ ไม่ 
สมบูรณ์นั้นทั้งหมดและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจ าเป็นที่ 
จะต้องส่งคืนค าขอแก่ผู้ขออนุญาตก็ให้ส่งคืนค าขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง  หรือความไม่สมบูรณ์ 
ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ 
                 ข้อ ๑๓.ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการกิจการ ต้องน าเอกสาร  ดังต่อไปนี้  มาแสดงต่อเจ้า 
พนักงานท้องถิ่นพร้อมค าขอรับใบอนุญาตอย่างละ  ๑  ชุด 
                  ๑๒.๑ บัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พร้อมส าเนาที่รับรองส าเนา 
ถูกต้อง 
                      ๑๒.๒ ทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต  พร้อมส าเนาที่รับรองส าเนาถูกต้อง 
 
                  ข้อ ๑๔.เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะด าเนินการออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต   
พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาต ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอตามข้อ  ๑๒  และหลักฐานตา 
ข้อ ๑๓  ถูกต้องครบถ้วนแล้วในกรณีมีเหตุอันจ าเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจด าเนินการได้ภายในก าหนด 
เวลาตามวรรคหนึ่งสามารถขยายเวลาออกไปได้อีกสองครั้งครั้งละไม่เกินสิบหา้วัน  โดยจะมีหนังสือแจ้ง 
การขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  หรือตามท่ีได้ขยาย 
ไว้แล้วนั้นผู้ไดรับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันท าการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการอนุญาต 
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ 
                 ข้อ ๑๕. เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจผ่อนผันผู้ประกอบกิจการ หรือผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการ 
กิจการ งดเว้นการปฏิบัติตามเงื่อนไข  เพียงเท่าที่เห็นสมควร  หรือจะเปลี่ยนแปลงอย่างใด  เพ่ือให้เหมาะสมแก ่
กิจการซึ่งต้องควบคุมก็ได ้
                ข้อ ๑๖.ใบอนุญาตที่ออกตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้ 
เพียงในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดย 
เปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการการขอต่ออายุใบอนุญาต 
จะต้องยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบภายในก าหนดสามสิบวันก่อนสิ้นอายุใบอนุญาตเมื่อ  ได้ยื่นค าขอพร้อม 
กับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาตผู้ 
ประกอบกิจการค้าที่มาขอต่ออายุใบอนุญาตรายใดไม่ช าระค่าธรรมเนียมตามก าหนดจะต้องช าระค่าปรับเพ่ิมขึ้น 
อีกร้อยละยี่สิบของจ านวนค่าธรรมเนียมที่ค้างช าระ  เว้นแต่จะได้บอกเลิกการด าเนินกิจการก่อนถึงก าหนดการเสีย 
ค่าธรรมเนียมตามข้อบัญญัตินี้ 
 ข้อ ๑๗. ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุดสาระส าคัญ  ให้ผู้รับใบอนุญาต 
ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลาย  หรือช ารุด 
การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมด้วยหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 



๖ 

   
                       ๑๗.๑ ส าเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหาย   
กรณีใบอนุญาตสูญหาย   
  ๑๗.๒ ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่กรณีใบอนุญาตถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญ ใบ 
แทนใบอนุญาตให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิม 
 ข้อ ๑๘.ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตส าหรับกิจการใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบท 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ 
ใบอนุญาตนั้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 
 ข้อ ๑๙.เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
       ๑๙.๑ ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอี 
  ๑๙.๒ ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข         
พ.ศ.๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้ 
  ๑๙.๓ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือ 
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตและการไม่ปฏิบัติ   
หรือการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบต่อ 
สภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพของประชาชน 
 ข้อ ๒๐. ค าสั่งพักการใช้ใบอนุญาต  และค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ 
ผู้รับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าว  ให้ส่งโดยทาง 
ไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิล าเนา  หรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต   
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้ทราบค าสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึงหรือวันปิดค าสั่งแล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๒๑.ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
 ข้อ ๒๒.ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ 
ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตความรับผิดชอบของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวงในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

 
 
 
 

หมวด  ๕ 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

                  ข้อ ๒๓.ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาทต่อปี 
      ข้อ ๒๔.ผู้ได้รับใบอนุญาตจะขอเปลี่ยนตัวผู้รับใบอนุญาตสามารถกระท าได้โดย ยื่นค าร้องต่อเจ้า 
พนักงานท้องถิ่นและเสียค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตครั้งละ ๕๐๐ บาท 

 
 



๗ 

 
 
 

หมวด ๖ 
บทก าหนดโทษ 

 
 ข้อ ๒๕.ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญตินี้  มีโทษตามพระราชบัญญัติสาธารสุข พ.ศ. ๒๕๓๕   
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ พระราชบัญญัติ 
จราจรทางบก และพระราชบัญญัติทางหลวงแผ่นดิน 
 ข้อ ๒๖.ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหนังสือเรียกหรือไม่ยอมแจ้งข้อเท็จจริง  หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐาน 
หรือขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข   
หรือผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ  ๒๒  มีโทษตามพระราชบัญญัติสาธารสุข  
พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดใว้ 
 ข้อ ๒๗.ผู้ใดด าเนินกิจการในระหว่างที่มีค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดด าเนินกิจการหรือ 
ไม่ปฏิบัติตาม ค าสั่งพักใช้ใบอนุญาตของเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควรต้องมีโทษตาม 
พระราชบัญญัติสาธารสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดใว้ 
  ข้อ 30.ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ   
และให้มีอ านาจออกกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือค าสั่ง  เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 
                  ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๓     เดือน  ธันวาคม    พ.ศ.  2562 
 
 

                                               ลงชื่อ ............สมร.......วงษเวียน........... 
                                                    (  นายสมร  วงษ์เวียน   ) 

                                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
 
 
 
 

 


