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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลริมกก   
เร่ือง   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ         

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลริมกก  ว่าด้วยการควบคุมกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕   
และมาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
องค์การบริหารส่วนตําบลริมกก  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลริมกกและนายอําเภอ
เมืองเชียงราย  จึงตราข้อบัญญตัิไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ให้เรียกว่า  "ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลริมกก  เร่ืองการควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙" 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลริมกกตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  คําสั่งอื่น ๆ  ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ 
หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
  "ราชการส่วนท้องถิ่น"  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนตําบลริมกก 
  "เจ้าพนักงานท้องถิ่น"  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลริมกก 
  "เจ้าพนักงานสาธารณสุข"  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้มีอํานาจหน้าที่  

ตรวจดูแล  และรับผิดชอบในการดําเนินการสาธารณสุขในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลริมกก  และ 
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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ข้อ ๕ ให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดังต่อไปนี้  เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมในเขต
องค์การบริหารส่วนตําบลริมกก 

  (๑) กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ 
   (๑.๑) การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ํา  สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
   (๑.๒) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ํานม 
   (๑.๓) การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ 

ทํานองเดียวกันเพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บค่าดู   
หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

  (๒) กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
   (๒.๑) การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด   

และการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๒.๒) การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอก 
   (๒.๓) การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
   (๒.๔) การเค่ียวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 
   (๒.๕) การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้น 

ในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  และการขายในตลาด 
   (๒.๖) การประดิษฐ์เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว์   

เขาสัตว์  หนังสัตว์  ขนสัตว์  และส่วนอื่น ๆ  ของสัตว์ 
   (๒.๗) การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม   

หรือการกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์ 
   (๒.๘) การสะสมหรือการล้างคร่ัง 
  (๓) กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  น้ําดื่ม 
   (๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 
   (๓.๒) การผลิตกะปิ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เต้าเจี้ยว  ซีอื้ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
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   (๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ยกเว้นการผลิต 
เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๔) การตากเน้ือสัตว์  การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม  การเค่ียวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิต 
เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๕) การนึ่ง  การต้ม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์   
พืช  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๖) การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง  ยกเว้น 
ในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๗) การผลิตเส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอี๋   
   (๓.๘) การผลิตแบะแซ 
   (๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 
   (๓.๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ 
   (๓.๑๑) การแกะ  การล้างสัตว์น้ํา  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  ยกเว้นการผลิต 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เคร่ืองดื่มชนิดต่าง ๆ   

บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๓.๑๓) การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ําตาล 
   (๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว 
   (๓.๑๕) การผลิต  การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  น้ําส้มสายชู 
   (๓.๑๖) การค่ัวกาแฟ 
   (๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเคร่ืยงจักร 
   (๓.๑๘) การผลิตผงชูรส 
   (๓.๑๙) การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 
   (๓.๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้หรือพืชอย่างอื่น  ยกเว้นการผลิต 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
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   (๓.๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 
   (๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (๓.๒๓) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
   (๓.๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร 
   (๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหารและ 

เพื่อการบริโภคในครัวเรือน 
   (๓.๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักรที่มีกําลังตั้งแต่  ๕  แรงม้าขึ้นไป 
  (๔) กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เคร่ืองสําอางผลิตภัณฑ์ชําระล้าง 
   (๔.๑) การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเคร่ืองจักร 
   (๔.๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เคร่ืองสําอางต่าง ๆ   
   (๔.๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
   (๔.๔) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
   (๔.๕) การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ   
  (๕) กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
   (๕.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันพืช 
   (๕.๒)  การลา้ง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
   (๕.๓)  การผลิตแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคูหรือแป้งอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๕.๔)  การสีข้าวด้วยเคร่ืองจักร 
   (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 
   (๕.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร 
   (๕.๗)  การผลติ  การสะสมปุ๋ย 
   (๕.๘)  การผลิตใยมะพร้าว  หรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเคร่ืองจักร 
   (๕.๙)  การตาก  การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง 



 หน้า   ๑๐๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

  (๖) กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
   (๖.๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร  อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ 
   (๖.๒) การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
   (๖.๓) การถลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะ  ด้วยเคร่ืองจักร  หรือ  ก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
   (๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล   

หรือโลหะอื่นใดยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
   (๖.๕) การขัด  การล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเว้นกิจการ 

ใน  (๖.๑) 
   (๖.๖) การทําเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 
  (๗) กิจการเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 
   (๗.๑) การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิม 

ยานยนต์ 
   (๗.๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่ง  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ์ 

ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 
   (๗.๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว้บริการ 

หรือจําหน่าย  และในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกล
ดังกล่าวด้วย 

   (๗.๔) การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ 
   (๗.๕) การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอร่ี 
   (๗.๖) การปะ  การเชื่อมยาง 
   (๗.๗) การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
  (๘) กิจการที่เก่ียวกับไม้ 
   (๘.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
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   (๘.๒) การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การทําค้ิว   

หรือการตัดไม้ด้วยเคร่ืองจักร 

   (๘.๓) การประดิษฐ์ไม้  หวาย  เป็นสิ่งของด้วยเคร่ืองจักร  หรือการพ่น  การทา

สารเคลือบเงาสีหรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 

   (๘.๔) การอบไม้ 

   (๘.๕) การผลิตธูปด้วยเคร่ืองจักร 

   (๘.๖) การประดิษฐ์สิ่งของ  เคร่ืองใช้  เคร่ืองเขียนด้วยกระดาษ 

   (๘.๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ 

   (๘.๘) การเผาถ่าน  หรือการสะสมถ่าน 

  (๙) กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 

   (๙.๑) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

   (๙.๒) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร 

   (๙.๓) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๔) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า   

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๕) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๙.๖) การจัดให้มีการแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๗) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดยีวกัน 

   (๙.๘) การจัดให้มีการเล่นสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่นอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๙) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
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   (๙.๑๐) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม 
ทางโภชนาการให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เว้นแต่การให้บริการ 
ดังกล่าวในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย  สถานพยาบาล 

   (๙.๑๑) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม 
   (๙.๑๒) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข   

วิทยาศาสตร์  หรือสิ่งแวดล้อม 
   (๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 
  (๑๐) กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
   (๑๐.๑) การป่ันด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร  หรือการทอผ้า 

ด้วยก่ีกระตุกตั้งแต่  ๕  ก่ีขึ้นไป 
   (๑๐.๒) การสะสะปอ  ป่าน  ฝ้ายหรือนุ่น 
   (๑๐.๓) การป่ันฝ้าย  หรือนุ่นด้วยเคร่ืองจักร 
   (๑๐.๔) การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร 
   (๑๐.๕) การเย็บผ้าด้วยเคร่ืองจักรตั้งแต่  ๕  เคร่ืองขึ้นไป 
   (๑๐.๖) การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่น ๆ 
   (๑๐.๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร 
   (๑๐.๘) การย้อม  การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ 
  (๑๑) กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
   (๑๑.๒) การระเบิด  การโม่  การป่นหินด้วยเคร่ืองจักร 
   (๑๑.๓) การผลิตเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๑.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย  หรือ  วัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๑.๖) การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ 
   (๑๑.๗) การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 
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   (๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ  หรือส่วนผสม 
เช่น  ผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์  กระเบ้ืองมุงหลังคา  กระเบ้ืองยาง  ฝ้าเพดาน  ท่อน้ํา  เป็นต้น 

   (๑๑.๙) การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
   (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
   (๑๑.๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
  (๑๒) กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี 
   (๑๒.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์   

หรือสารตัวทําลาย 
   (๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ 
   (๑๒.๓) การผลิต   การกลั่น   การสะสม   การขนส่งน้ํ า มันปิโตรเลียม   

หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ   
   (๑๒.๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
   (๑๒.๕) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการใน  (๗.๑) 
   (๑๒.๖) การประดิษฐ์สิ่งของเคร่ืองใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์   

เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๒.๗) การโม่  การบดชัน 
   (๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
   (๑๒.๙) การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์ 
   (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์   

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๒.๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
   (๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
   (๑๒.๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ 

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 
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   (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 
   (๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 
   (๑๒.๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 
  (๑๓) กิจการอื่น ๆ   
   (๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร 
   (๑๓.๒) การผลิต  การซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
   (๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (๑๓.๔) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร 
   (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
   (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
   (๑๓.๗) การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
   (๑๓.๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 
   (๑๓.๙) การก่อสร้าง 
ข้อ ๖ เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวัน  นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้  ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบ

กิจการการค้า  ซึ่งได้กําหนดไว้ใน  ข้อ  ๕  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลริมกก  ในลักษณะการค้า   
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์ที่จะประกอบกิจการการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ซึ่งต้องควบคุม 
ตามข้อบัญญัตินี้  ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบ  กอ. ๑  พร้อมหลักฐานต่าง ๆ   
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลริมกกกําหนด  ผู้ใดประกอบกิจการค้าซึ่งกําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้อยู่ก่อนแล้ว  
แต่ยังไม่ได้ขอรับใบอนุญาตต้องขอรับใบอนุญาตภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ใช้ข้อบัญญัตินี้  ตามแบบ
ใบอนุญาตที่แนบท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๘ ผู้ประกอบกิจการตามประเภทที่กําหนดไว้ในข้อ  ๕  ทั้งที่เป็นการค้าและไม่เป็นการค้า
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันเก่ียวด้วยสุขลักษณะและมาตรการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพดังต่อไปนี้ 



 หน้า   ๑๐๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มกราคม   ๒๕๖๐ 
 

 

 

  (๑) มีสถานที่เก็บเป็นสัดส่วนและปลอดภัย 
  (๒) มีวัสดุอุปกรณ์ในการดับเพลิง 
  (๓) อยู่ห่างจากสถานที่ชุมชน  เช่น  วัด  โรงเรียน  สถานพยาบาล  สถานที่ราชการ 
  (๔) อยู่ห่างจากแหล่งน้ําบริโภค 
  (๕) สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในทําเลท่ีมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกได้อย่างเหมาะสม 

ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  (๖) ต้องจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบ่อรับน้ําโสโครกด้วยวัตถุถาวร  เรียบ  ไม่ซึม  ไม่ร่ัว

ระบายน้ํา  ได้สะดวก 
  (๗) การระบายน้ําต้องไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ําในทางน้ําสาธารณะ  หรือผู้อาศัย

ใกล้เคียง 
  (๘) จัดให้มีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนาํของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
  (๙) เม่ือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า  สถานที่ใดสมควรจะต้องทําพื้นด้วยวัตถุถาวร  

เพื่อป้องกันมิให้น้ําซึม  ร่ัวไหลหรือขังอยู่ได้  หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ําโสโครกหรือทําการกําจัดน้ําโสโครก  
ไขมันให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลหรือต้องมีเคร่ืองระบายน้ํา  เคร่ืองป้องกันกลิ่น  ไอเสีย  ความสะเทือน  
ฝุ่นละออง  เขม่า  เถ้า  หรือสิ่งอื่นใด  อันอาจเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้ที่อยู่ข้างเคียง  ข้อกําหนดดังกล่าวผู้ขอรับ 
ใบอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสขุ 

  (๑๐) ต้องให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ  และต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่อาศัย 
ของสัตว์นําโรค 

  (๑๑) ต้องจัดให้มีน้ําสะอาดเพียงพอแก่กิจการนั้น ๆ 
  (๑๒) ต้องมีที่รองรับมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลอันได้สุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 
  (๑๓) ต้องจัดให้มีห้องน้ํา  ห้องส้วมอันได้สุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคน 

ที่ทําการอยู่ในสถานที่นั้น  และต้องตั้งอยู่ในทําเลที่เหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดสิ่งปฏิกูลด้วยวิธีที่ถูกต้อง
ตามหลักสุขาภิบาลตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

  (๑๔) ที่เลี้ยงสัตว์ที่ขังและที่ปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ  และต้องจัดให้ได้สุขลักษณะ 
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 (๑๕) สถานที่เก่ียวกับการตากหรือผึ่งสินค้า  ต้องมีที่สําหรับตากหรือผึ่งสินค้าตามที่ 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

 (๑๖) มีระบบการป้องกันอุบัติเหตุ/อัคคีภัย 

 (๑๗) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามคําแนะนําของ  เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

และคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติ  และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลริมกก 

ข้อ ๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการค้าตามข้อ  ๕  จะต้องนําสําเนาหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  (๑) บัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาทะเบียนบ้าน 

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจผ่อนผันผู้ขอรับใบอนุญาต  งดเว้นการปฏิบัติตาม  

เง่ือนไขที่กําหนดไว้ใน  ข้อ  ๘  เพียงเท่าที่เห็นสมควร  หรืออาจเปล่ียนแปลงอย่างใดเพื่อให้เหมาะสม 

แก่กิจการซึ่งควบคุมนั้นก็ได้ 

ข้อ ๑๑ เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาเห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตได้ปฏิบัติตามความใน  

ข้อ  ๗  หรือ  ข้อ  ๘  และการอนุญาตนั้นไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนถึงสุขภาพของประชาชน  ก็ให้ออก

ใบอนุญาตให้ตามแบบที่กําหนด  กอ. ๒  ไว้ภายในสิบห้าวัน  และผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาต 

พร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่องค์การบริหารส่วนตําบลริมกกกําหนด  ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่

ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากมิได้รับใบอนุญาตและชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลา  

ที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการการค้า  ซึ่งกําหนดให้ควบคุมตามข้อบัญญัตินี้

จะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขอันเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ต้องรักษาสถานท่ีตามเง่ือนไขที่ได้กําหนดไว้ในข้อ  ๗  หรือข้อ  ๘  ให้อยู่ในภาวะ

อันดีเสมอและทําความสะอาดกวาดล้างสถานที่ประกอบกิจการให้สะอาดทุกวัน 

  (๒) ต้องประกอบกิจการภายในเขตสถานที่และกําหนดเวลาที่ได้รับอนุญาต 
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  (๓) ต้องรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการประกอบการทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ   
ถ้าเศษวัตถุหรือแห่งการค้านั้นจัดใช้เป็นอาหาร  ต้องป้องกันวัตถุนั้นให้พ้นจากฝุ่นละออง  แมลงวันและสัตว์อื่น ๆ 

  (๔) ต้องรักษาสถานท่ีอย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวัน  ยุง  หรือสัตว์นําโรคอื่น ๆ 
  (๕) ถ้าจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมสถานที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานทอ้งถิ่นก่อน 
  (๖) ต้องปฏิบัติการทุกอย่างเพื่อให้ได้สุขลักษณะตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข

หรือตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบัญญัติ  และประกาศขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลริมกก 

  (๗) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือผู้ได้รับมอบหมาย
เข้าตรวจสอบสถานที่  เคร่ืองมือเครื่องใช้  ตลอดจนวิธีการประกอบกิจการนั้นได้ในเวลาอันสมควร 
เม่ือได้รับแจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว 

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
การค้าซึ่งกําหนดให้ควบคุม  ตามอัตราท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้สําหรับกิจการเดียว  และสําหรับสถานที่แห่งเดียวถ้าประกอบกิจการ 
ซึ่งกําหนดให้ควบคุมหลายประเภทในลักษณะและสถานที่เดียวกัน  ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในประเภท 
ที่มีอัตราสูงเต็มอัตราแห่งประเภทเดียว  ประเภทอื่นให้เก็บเพียงก่ึงอัตรา 

ข้อ ๑๔ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปี  นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้เพียงในเขตอํานาจของ 
องค์การบริหารส่วนตําบลริมกกเท่านั้น 

ข้อ ๑๕ การต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ
เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมแล้ว  ให้ประกอบกิจการต่อไปได้  จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  หากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุจะต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก 
ร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ 

ข้อ ๑๖ เม่ือผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไปให้ย่ืนคําร้องบอกเลิก  กิจการ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบ  กอ. ๔ 

ข้อ ๑๗ หากผู้รับใบอนุญาต  ประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาต  ให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
ตามแบบ  กอ. ๔ 
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ข้อ ๑๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ในสาระสําคัญให้ผู้รับใบอนุญาต
ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามแบบ  กอ. ๔  ภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ 
ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแล้วแต่กรณี  พร้อมหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีสูญหายหรือถูกทําลาย 
  (๒) ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
ข้อ ๑๙ การออกใบแทนใบอนุญาต  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการ

และเง่ือนไข  ดังนี้ 
  (๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ  กอ. ๒  โดยประทับตราสีแดง  คําว่า  "ใบแทน"  

กํากับไว้ด้วย  และให้มี  วัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

  (๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบเดิมนั้น 
  (๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือ

ชํารุดในสาระสําคัญ  ของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  ปี  ของใบแทนใบอนุญาต 
ข้อ ๒๐ ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
ข้อ ๒๑ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ  ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
  (๑) คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ  กอ. ๑ 
  (๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ให้ใช้แบบ  กอ. ๒ 
  (๓) คําขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ใช้แบบ  กอ. ๓ 
  (๔) คําขออนุญาตต่าง ๆ  ให้ใช้แบบ  กอ. ๔ 
ข้อ ๒๒ ผู้ รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการการค้าซึ่งกําหนดให้ควบคุมตามข้อบัญญัตินี้   

ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขโดยเฉพาะที่ระบุไว้ในใบอนุญาตน้ัน  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
มีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน 

กรณีที่ถูกสั่งพักให้ใบอนุญาตมาแล้วสองคร้ัง  และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใบอนุญาตอีก   
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได้ 
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ข้อ ๒๓ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ  ๕  มีความผิดตามมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ ๒๔ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ  ๘  หรือข้อ  ๑๒  มีความผิดตามมาตรา  ๗๓  วรรคหน่ึง  
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๕ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ  ๘  มีความผิดตามมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๖ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ในข้อ  ๑๘  หรือข้อ  ๒๐  มีความผิดตามมาตรา  ๘๓   
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๗ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดดําเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ  ๒๒  มีความรับผิด 
ตามมาตรา  ๘๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ข้อ ๒๘ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลริมกก  เป็นผู้ รักษาการตามข้อบัญญัตินี้   
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สมศักดิ์  วงศ์วาด 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลริมกก 


