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เรื่อง   

การควบคุมสถานประกอบกิจการและด าเนินกิจการรับซื้อ
หรือสะสมยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย(ขี้ยาง) หรือน้ ายาง 

ยางแผ่น พ.ศ.2562 
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ต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 
 



หลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโนนสว่าง 

เรื่อง การควบคุมสถานประกอบกิจการและด าเนินกิจการรับซ้ือหรือสะสมยางก้อน  
หรือยางก้อนถ้วย(ขี้ยาง) หรือน้ ายาง ยางแผ่น พ.ศ.2562 

-------------------------------------- 
 
หลักการ 

เนื่องจากจังหวัดบึงกาฬ ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกยางพาราเป็นจ านวนมาก ครอบคลุม  
ทุกอ าเภอ และมีแนวโน้มการปลูกเพ่ิมขึ้นทุกๆปี  โดยเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราส่วนใหญ่มีการแปรรูป 
เป็นยางก้อน  หรือยางก้อนถ้วย  แต่คนส่วนมากนิยมเรียกว่าขี้ยาง  การขายยางก้อนของเกษตรกร 
ในจังหวัดบึงกาฬ มี ๒ ลักษณะ คือ  

๑) ขายโดยวิธีประมูลตามจุดประมูล ที่ด าเนินการโดยส านักงานสงเคราะห์กองทุนการท าสวนยาง 
(สกย.) หรือการรวมกลุ่มของเกษตรกร  

๒) ขายให้แก่สถานประกอบกิจการรับซื้อยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย ยางแผ่น ซึ่งสามารถขายได้ทุกวัน
จึงเป็นที่นิยมของเกษตร เนื่องจากไม่ต้องจัดหาสถานที่สะสมยางก้อนเพ่ือรอจ าหน่ายที่จุดประมูล  
ดังนั้นสถานประกอบกิจการรับซื้อยางก้อนจึงมีกระจายอยู่ในทุกพ้ืนที่ที่เป็นศูนย์กลางการปลูกยางพารา   
จากการที่ผู้ประกอบกิจการฯ รับซื้อยางก้อนทุกวัน จึงมีการสะสมยางก้อนไว้ที่สถานประกอบกิจการ 
เพ่ือรอขนส่งไปจ าหน่ายที่โรงงานครั้งละหลายตันเพ่ือประหยัดต้นทุนในการขนส่ง ก่อให้เกิดเหตุร าคาญและ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงสถานประกอบกิจการฯอันเนื่องมาจากกลิ่นเหม็น
จากก้อนยางและน้ าเสีย น าไปสู่การร้องเรียนเกี่ยวกับเหตุร าคาญจากกลิ่นเหม็น เป็นประจ า เพ่ือป้องกันเหตุ
เดือดร้อนร าคาญจากกลิ่นเหม็น ที่มีสาเหตุมาจากการขนย้าย ขี้ยางไปขายและสถานประกอบกิจการรับซื้อ 
หรือสะสมยางก้อนของผู้เกี่ยวข้อง พบปัญหาที่ส าคัญ  คือ กิจการดังกล่าว  ถูกก าหนดไว้ตามประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕  
หมวด ๗ ว่าด้วยเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ข้อ ๕ (๒) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ  
แต่ยังไม่มีข้อก าหนดกับเกี่ยวกับสุขลักษณะของสถานที่ตั้งและการด าเนินกิจการ  ดังกล่าว ส่งผลให้การ
ด าเนินการแก้ปัญหาของผู้เกี่ยวข้องไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 
เหตุผล 

เพ่ือเป็นการป้องกันเหตุเดือดร้อนร าคาญจากกลิ่นเหม็น  ที่มีสาเหตุมาจากการขนย้ายยางก้อน       
ยางถ้วย ที่มีน้ ายางไหลลงพ้ืนถนนและจากสถานประกอบกิจการรับซื้อ  หรือสะสมยางก้อนเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโนนสว่าง เรื่อง การควบคุมสถานประกอบกิจการและ
ด าเนินกิจการรับซื้อหรือสะสมยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย(ขี้ยาง) หรือน้ ายาง ยางแผ่น  เพ่ือให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการตรวจ แนะน าในการออกใบอนุญาต และควบคุมก ากับการประกอบกิจการ เพ่ือ
ไม่ก่อให้เกิดเหตุร าคาญ ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิด
อุบัติเหตุบนถนน ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลโนนสว่าง 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
เรื่อง การควบคุมสถานประกอบกิจการและด าเนินกิจการรับซ้ือ หรือสะสมยางก้อน  

หรือยางก้อนถ้วย(ขี้ยาง) หรือน้ ายาง ยางแผ่น พ.ศ.2562 
 

โดยที่เป็นการสมควรออกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโนนสว่างว่าด้วย การควบคุมสถานประกอบ
กิจการและด าเนินกิจการรับซื้อ หรือสะสมยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย(ข้ียาง) หรือน้ ายาง ยางแผ่น ขึ้นบังคับใช้
ในเขตเทศบาลต าบลโนนสว่าง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2510) มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 12) 
พ.ศ.2546) มาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา 
๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมาตรา ๒๙ 
ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  ได้บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ  
เทศบาลต าบลโนนสว่าง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง และโดยความเห็นชอบ 
ของผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬจึงตราเทศบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้  

 
บททั่วไป 

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลโนนสว่าง เรื่อง การควบคุมสถานประกอบ
กิจการและด าเนินกิจการรับซื้อ หรือสะสมยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย(ขี้ยาง) หรือน้ ายาง ยางแผ่น  
พ.ศ.2562” 

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับภายในเขตเทศบาลต าบลโนนสว่าง นับถัดจากวันที่ได้ติดประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ ส านักงานเทศบาลต าบลโนนสว่าง แล้วเจ็ดวัน  

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้ก่อนเทศบัญญัตินี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน  

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง นายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่าง 

   “ผู้ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ของเทศบาลต าบลโนนสว่าง ที่ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๔  
วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตอ านาจของเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
   “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายถึง เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕   
  “น้ ายางพารา” หมายถึง น้ ายางพาราที่เมื่อกรีดแล้วไม่ได้ใส่สารเคมีที่ท าให้น้ ายางพารา 
จับตัวเป็นก้อน 
   “ยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย(ขี้ยาง)” หมายถึง ยางพาราที่เมื่อกรีดได้น้ ายางพาราแล้วจะใส่
สารเคมีให้น้ ายางพาราจับตัวเป็นก้อน  

 



- 2 - 
   “สถานประกอบกิจการ” หมายถึง สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการรับซื้อ หรือสะสม 
ยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย(ขี้ยาง) หรือน้ ายาง ยางแผ่น หรือสถานที่ที่ใช้ในการสะสมยางก้อน หรือยางก้อน
ถ้วย(ขี้ยาง) หรือน้ ายางพารา ยางแผ่น และหมายความรวมถึงสถานที่ ที่ ใช้ ในการประกอบกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
   “พาหนะ” หมายถึง รถยนต์ รถบรรทุก ๑๐ ล้อ รถยนต์หกล้อ รถอีแต๋น กระบะ หรือ
ยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ในการขับเคลื่อน ที่ใช้ในการขนส่งหรือขนย้ายยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย(ขี้ยาง) 
หรือน้ ายางพารา ยางแผ่น 

  “น้ าเสีย” หมายถึง ของเหลวซึ่งผ่านการใช้แล้วทั้งที่มีกากและไม่มีกาก หรือของเสียที่อยู่ 
ในสภาพเป็นของเหลวรวมทั้งมวลสารที่ปะปนหรือปนเปื้อนในของเหลวนั้น และหมายถึง ของเหลวที่ไหลออก
จากยางก้อน หรือ ยางก้อนถ้วย(ขี้ยาง) และของเหลวที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ รับซื้อ หรือ สะสม  
และการขนส่งยางก้อน หรือ ยางก้อนถ้วย(ข้ียาง) หรือน้ ายางพารา 

“ผู้ขาย” หมายถึง ผู้น ายางก้อน หรือยางก้อนถ้วย(ข้ียาง) หรือน้ ายาง ยางแผ่น จะต้องปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดของเทศบาลต าบลโนนสว่างในการขนย้ายขี้ยางมีแนวทางการป้องกันปัญหาน้ ายางพารา 
ไหลลงถนน ดังนี้ 

- กรณีรถบรรทุกให้มีถังเก็บขี้ยางทุกคัน ในขณะขนข้ียาง 
- กรณีรถอีแต๋น รถกระบะ รถหกล้อ รถบรรทุกสิบล้อขึ้นไป หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์  

ในการขับเคลื่อน ให้ใช้ถุงพลาสติกห่อหุ้มก้อนขี้ยางถ้วยหลายๆชั้น เพ่ือป้องกันไม่ให้น้ าขี้ยางหล่นลงพ้ืนถนน 
 

           หมวด ๑ 
ท าเลที่ตั้ง 

ข้อ ๕ ท าเลที่ตั้ง  
๑. ที่ตั้ง 

๑ .๑  สถานประกอบ กิ จการต้ อ งอยู่ ห่ างจ ากแหล่ งชุ ม ชน  โรงเรี ยน  ศาสนสถาน  
และสถานที่สาธารณะอ่ืนๆ ที่มีประชาชนมา ใช้บริการไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร โดยวัดจากสถานประกอบ
กิจการถึ งบริ เวณ ที่ ใกล้ที่ สุ ดของแหล่ งชุมชน  โรงเรียน  ศาสนสถาน  และสถานที่ สาธารณะอ่ืนๆ 
ที่มีประชาชนมาใช้บริการ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือบุคคลที่ได้รับเชิญจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่เป็นผู้ตรวจแนะน าสถานประกอบกิจการ 
แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร 

๑.๒ เป็นบริเวณที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวกและควรมีต้นไม้รอบสถานประกอบกิจการ 
เพ่ือช่วยดูดซับกลิ่น 

๒. ลักษณะของสถานประกอบกิจการ 
๒ .๑  พ้ืนที่  ต้องมี พ้ืนที่ เหมาะสมกับขนาดของโรงเรือน  ลานจอดรถ  และบ่ อก าจัด 

หรือบ่อบ าบัดน้ าเสียโดยต้องเป็นระบบปิด พ้ืนทีใ่ดติดกับทางสาธารณประโยชน์จะต้องไม่ให้กีดขวางทางจราจร 
หรือใช้ทางสาธารณประโยชน์เป็นลานจอดรถอันจะท าให้กีดขวางทางจราจร 

๒.๒ ลักษณะโรงเรือน โรงเรือนมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณยางก้อนที่รับซื้อ และสะสม 
เพ่ือรอการขนส่ง มี ๒ ลักษณะ แต่ทั้งนี้การเลือกลักษณะโรงเรือน ให้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ภาครัฐ  เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือบุคคลที่ได้รับเชิญจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ที่เป็นผู้ตรวจแนะน าสถานประกอบกิจการ 
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๒.๒.๑ โรงเรือนปิด มีลักษณะ ดังนี้  

(๑) หลังคาท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ป้องกันการรั่วซึมของน้ าได้  
(๒) ผนังปิดจนถึงหลังคาทุกด้าน  
(๓) พ้ืนท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซับน้ า มีความลาดเอียง ไม่มีบริเวณที่ก่อให้เกิดน้ า

ขัง ด้านข้างมีร่องระบายน้ าเพ่ือเป็นทางให้น้ าไหลไปสู่บ่อบ าบัด และล้างท าความสะอาดง่าย  
(๔) ประตูมีความกว้างพอให้รถบรรทุกเข้าออกได้ และปิดได้สนิท  
(๕) มีปล่องระบายอากาศด้านหลังคา  
(๖) มีแสงสว่างเพียงพอ  
(๗) มีลานจอดรถระหว่างรอการจ าหน่าย โดยท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซับน้ า  

มีความลาดเอียง ไม่มีบริเวณที่ก่อให้เกิดน้ าขัง ด้านข้างมีร่องระบายน้ าเพ่ือเป็นทางให้น้ าไหลไปสู่บ่อก าจัด  
หรือ บ่อบ าบัด และล้างท าความสะอาดได้ง่าย  

(๘) มีสถานที่ส าหรับล้างพาหนะผู้น ายางก้อนมาจ าหน่าย โดยท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง 
ไม่ดูดซับน้ า มีความลาดเอียง ไม่มีบริเวณที่ก่อให้เกิดน้ าขัง ด้านข้างมีร่องระบายน้ าเพ่ือเป็นทางให้น้ าไหล 
ไปสู่บ่อก าจัด หรือ บ่อบ าบัด และล้างท าความสะอาดได้ง่าย 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบกิจการสามารถออกแบบโรงเรือนได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ก่อให้เกิด
เหตุร าคาญ หรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนข้างเคียงที่เกิดจากการประกอบกิจการ 

๒.๒.๒ โรงเรือนเปิด มีลักษณะ ดังนี้  
(๑) หลังคาท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ป้องกันการรั่วซึมของน้ าได้  
(๒) พ้ืนท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซับน้ า มีความลาดเอียง ไม่มีบริเวณที่ก่อให้เกิดน้ า

ขัง ด้านข้างมีร่องระบายน้ าเพ่ือเป็นทางให้น้ าไหลไปสู่บ่อก าจัด หรือ บ่อบ าบัด และล้างท าความสะอาดง่าย  
(๓) มีแสงสว่างเพียงพอ  
(๔) มีลานจอดรถระหว่างรอการจ าหน่าย โดยท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง ไม่ดูดซับน้ า  

มีความลาดเอียง ไม่มีบริเวณที่ก่อให้เกิดน้ าขัง ด้านข้างมีร่องระบายน้ าเพ่ือเป็นทางให้น้ าไหลไปสู่บ่อก าจัด  
หรือ บ่อบ าบัด และล้างท าความสะอาดได้ง่าย  

(๕) มีสถานที่ส าหรับล้างพาหนะผู้น ายางก้อนมาจ าหน่าย โดยท าด้วยวัสดุถาวร แข็งแรง 
ไม่ดูดซับน้ า มีความลาดเอียง ไม่มีบริเวณที่ก่อให้เกิดน้ าขัง ด้านข้างมีร่องระบายน้ าเพ่ือเป็นทางให้น้ าไหล 
ไปสู่  บ่อก าจัด หรือ บ่อบ าบัด และล้างท าความสะอาดได้ง่าย 

ทั้งนี้ ถ้ามีเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนข้างเคียง ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
สรุปได้ว่ามาจากการประกอบกิจการ ฯ ผู้ประกอบกิจการต้องด าเนินการปรับปรุงโรงเรือนให้เป็นโรงเรือนปิด 

 
หมวด ๒ 

         การจัดการ 

ข้อ ๖ การจัดการ 

(1) ผู้ขนย้ายหรือเคลื่อนย้ายยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย(ข้ียาง) หรือน้ ายางพารา จะต้องปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดของเทศบาลต าบลโนนสว่างในการขนย้ายขี้ยาง มีแนวทางการป้องกันปัญหา น้ ายางพาราหรือ  
น้ าเสียไหลลงพ้ืนถนน โดยมีถัง หรือภาชนะ หรือถุงพาสติกเก็บยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย(ขี้ยาง)  
หรือน้ ายางพาราทุกคัน ในขณะขนย้ายยางก้อน  หรือยางก้อนถ้วย(ขี้ยาง) หรือน้ ายางพารา เพ่ือป้องกันไม่ให้
น้ าเสียหรือน้ ายางพารา ไหลหล่นลงบนพื้นถนน 
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(2) การขนถ่าย การสะสมยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย(ขี้ยาง) หรือน้ ายางพาราต้องด าเนินการ

ภายในโรงเรือนหรือในบริเวณสถานประกอบกิจการเท่านั้น  
(3) เมื่อขนถ่ายยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย(ขี้ยาง) หรือน้ ายางพาราที่สะสมแล้ว ต้องล้างท า 

ความสะอาดโรงเรือนทุกครั้ง  
(4) พาหนะขนส่งยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย(ขี้ยาง) หรือน้ ายางพาราของผู้ประกอบกิจการ  

ต้องมีการป้องกันไม่ให้น้ าจากยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย(ขี้ยาง) หรือน้ ายางพาราไหลออกจากพาหนะ 
ขนส่งหรือขนย้าย 

(5) พาหนะที่บรรทุกยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย(ขี้ยาง) หรือน้ ายางพาราระหว่างรอจ าหน่าย 
ต้องจอดบนลานจอดรถเท่านั้น และต้องล้างท าความสะอาดลานจอดรถทุกวัน  

(6) รักษาความสะอาดภายใน และภายนอกโรงเรือนอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่สะสมขยะให้เป็น 
แหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์และแมลงน าโรค  

(7) มีป้ายเตือนผู้น ายางก้อน หรือยางก้อนถ้วย(ข้ียาง) หรือน้ ายางพารามาจ าหน่ายให้มีการป้องกัน
ไม่ให้น้ าจากยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย(ขี้ยาง) หรือน้ ายางพาราไหลออกจากพาหนะขนส่ง โดยป้ายต้องมีขนาด
ใหญ่พอสมควรและติดไว้ในที่ท่ีมองเห็นได้ชัดเจน  

หมวด ๓ 
การก าจัดหรือบ าบัดของเสีย 

ข้อ ๗ การก าจัดหรือบ าบัดของเสีย 
(๑) ขยะมูลฝอย ท าการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในภาชนะท่ีมีฝาปิดมิดชิด  
(๒) น้ าเสีย ต้องมีบ่อก าจัด หรือ บ่อบ าบัดน้ าเสียตามหลักสุขาภิบาล โดยต้องเป็นระบบปิด  

และต้องไม่ปล่อยน้ าเสียที่ไม่ผ่านการบ าบัดลงสู่แหล่งน้ าหรือที่สาธารณะ 

หมวด ๔ 
การขออนุญาตประกอบกิจการและด าเนินกิจการรับซ้ือ หรือสะสมยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย(ขี้ยาง)  

หรือน้ ายาง ยางแผ่น 

ข้อ ๘ ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งสถานประกอบกิจการและด าเนินกิจการรับซื้อ หรือสะสมยางก้อน  
หรือยางก้อนถ้วย(ขี้ยาง) หรือน้ ายาง ยางแผ่น ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบพร้อม
หลักฐานตามที่เทศบาลต าบลโนนสว่างก าหนด ตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลโนนสว่าง เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 โดยอนุโลม  
โดยผู้ประกอบกิจการจะต้องจัดการสถานประกอบกิจการ  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
สุขลักษณะของสถานที่ตั้ งและด าเนินกิจการรับซื้อ หรือสะสมยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย(ขี้ยาง)  
หรือน้ ายาง ยางแผ่นตามเทศบัญญัตินี้ และได้รับการตรวจรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือบุคคลที่ได้รับ
เชิญจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ผู้ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานประกอบกิจการและด าเนินกิจการรับซื้อ หรือสะสมยางก้อน  
หรือยางก้อนถ้วย(ขี้ยาง) หรือน้ ายาง ยางแผ่นก่อนเทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับให้ยังคงประกอบกิจการได้ต่อไป
โดยอนุโลมและให้ปฏิบัติพร้อมปรับปรุงสถานประกอบการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 ข้อ ๙ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบความถูกต้องของค าขอรับใบอนุญาต และสถานประกอบ
กิจการเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดตามเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ออกใบอนุญาตตามแบบที่เทศบาลต าบลโนนสว่างก าหนด โดยใช้แบบฟอร์มใบอนุญาตตามเทศบัญญัติ 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555 โดยอนุโลม 
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ข้อ ๑๐ ใบอนุญาตให้มีอายุ ๑ ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  

ข้อ ๑๑ การเปลี่ยนแปลง ขยาย หรือลดสถานที่หรือบริเวณที่ใช้เป็นสถานประกอบกิจการรับซื้อ  
หรือสะสมยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย(ขี้ยาง) หรือน้ ายาง ยางแผ่น  ภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ได้ออกใบอนุญาตแล้ว จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

การขอเปลี่ยนตัวผู้รับใบอนุญาต ให้ยื่นเรื่องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยเสียค่าธรรมเนียม
ในการโอนใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ ๑๒ เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
พร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอต่อใบอนุญาตแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไป
ได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  

ข้อ ๑๓ ใบอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะสถานที่แห่งเดียวที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาต และให้แสดงไว้โดยเปิดเผย
และเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบกิจการ นั้น  

ข้อ ๑๔ เมื่อผู้ ได้รับใบอนุญาต  ไม่ประสงค์จะประกอบกิจการอีกต่อไป  ให้ยื่นค าขอบอกเลิก 
การด าเนินกิจการต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบที่เทศบาลต าบลโนนสว่างก าหนด ก่อนถึงก าหนด 
เสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป  

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญ ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องยื่น   
ค าขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาต ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย   
ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีใบอนุญาตสุญหาย ให้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตน าส าเนาบันทึกการแจ้งความ 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(2) ในกรณีใบอนุญาตถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญให้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต 
น าใบอนุญาตเดิมเท่าท่ีเหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงาท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ 
 

หมวด ๕ 
        ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

ข้อ ๑๗ ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ประกอบกิจการและกิจการรับซื้อ หรือสะสมยางก้อน 
หรือยางก้อนถ้วย(ข้ียาง) หรือน้ ายาง ยางแผ่น ฉบับละ 2,0๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)  

หากผู้ประกอบกิจการใด ประกอบกิจการรับซื้อ หรือสะสมยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย(ขี้ยาง)  
หรือน้ ายาง ยางแผ่น มีสถานประกอบกิจการตั้งแต่สองกิจการขึ้นไป ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
ฉบับแรก 2,000 (สองพันบาทถ้วน) และให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฉบับต่อไป ฉบับละ 5๐๐ บาท  
(ห้าร้อยบาทถ้วน) 

ข้อ ๑๘ ผู้ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการและด าเนิน กิจการรับซื้อ หรือสะสมยางก้อน  
หรือยางก้อนถ้วย(ขี้ยาง) หรือน้ ายาง ยางแผ่น จะขอเปลี่ยนตัวผู้รับใบอนุญาตสามารถกระท าได้โดยยื่นค าร้อง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเสียค่าธรรมเนียมในการโอนใบอนุญาต ครั้งละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  
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หมวด ๖ 

บทก าหนดโทษ 

ข้อ ๑๙ ถ้าผู้ได้รับประกอบกิจการรับซื้อ หรือสะสมยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย(ขี้ยาง) หรือน้ ายาง  
ยางแผ่น ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ หรือเทศบัญญัตินี้ 
หรือเงื่อนไขที่วางไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่ก าหนดไว้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งพักใบอนุญาตได้   
ไม่เกินสิบห้าวัน  

ข้อ ๒๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอ านาจออกค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถูกสั่งพักใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป และมีเหตุให้ต้องถูกสั่งพักใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระท าผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  

หรือตามเทศบัญญัตินี ้

ข้อ ๒๑ ค าสั่งพักใบอนุญาตและค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ 
ในกรณีไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับค าสั่งดังกล่าวให้ส่งค าสั่งโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับหรือให้ปิดค าสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิล าเนาหรือส านักงานของผู้รับใบอนุญาต 
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตได้รับค าสั่งแล้ว นับแต่เวลาที่ค าสั่งไปถึง หรือวันปิดค าสั่งแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๒ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 ข้อ ๒๓ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษ 
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 
 

หมวด 7 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 24 ผู้ประกอบกิจการใด ด าเนินกิจการเกี่ยวกับการรับซื้อหรือสะสมยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย 
(ขี้ยาง) หรือน้ ายาง ยางแผ่น มีอยู่ก่อนเทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นกิจการที่มีลักษณะจะต้องได้รับ
ใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ ให้ผู้นั้นประกอบกิจการนั้น ด าเนินกิจการเกี่ยวกับการรับซื้อหรือสะสมยางก้อน 
หรือยางก้อนถ้วย(ข้ียาง) หรือน้ ายาง ยางแผ่น ต่อไปได้เสมือนว่าเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ 

แต่ภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ผู้ประกอบกิจการตามเทศบัญญัตินี้ 
จะต้องด าเนินการขอรับใบอนุญาตตามเทศบัญญัตินี้ก่อนด าเนินการต่อไป หากผู้ประกอบกิจการใด ฝ่าฝืนไม่
ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ จะมีความผิดตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ 25 ภายในก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ผู้ประกอบกิจการใด ด าเนิน
กิจการ เกี่ ยวกับการรับซื้ อหรือสะสมยางก้อน  หรือยางก้ อนถ้ วย (ขี้ ย าง) ห รือน้ ายาง ยางแผ่ น  
มีอยู่ก่อนเทศบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ซึ่งได้รับใบอนุญาตแล้วก็ดี ยังมิได้รับใบอนุญาตก็ดี หากมีเหตุร าคาญหรือ
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนข้างเคียง ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นสรุปได้ว่ามาจากการประกอบกิจการฯ  
ผู้ประกอบกิจการนั้นต้องด าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงสถานประกอบกิจการ ตามหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับแจ้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจมีค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต ค าสั่งพักใช้
ใบอนุญาต หรือค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้วแต่กรณี 



ข้อ ๒6 ให้นายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่างเป็นผู้รักษาการ ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติการควบคุมสถาน
ประกอบการและด าเนินกิจการรับซื้อ หรือสะสมยางก้อน หรือยางก้อนถ้วย(ขี้ยาง) หรือน้ ายาง ยางแผ่น  
และให้มีอ านาจออกระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่        เดือน             พ.ศ.         
 

 
(ลงชื่อ) 

(นายประครอง     โคระถา) 
นายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่าง 

 
 
 

 
เห็นชอบ 
 

(ลงชื่อ) 
(………………………………..……………) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 



 
 
 


