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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา  วาดวยการควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลกระดังงาโดยความเห็นชอบ

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลกระดังงาและนายอําเภอสทิงพระ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรยีกวา  “ขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตาํบลกระดังงา  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลกระดังงาตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลกระดังงา  เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.๒๕๔๙ 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูดําเนินการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลการทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยสาธารณชน 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูซึ่ งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการ 

หรือพนักงานองคการบริหารสวนตําบลกระดังงาซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล

กระดังงา 

  (๕.๑) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

   (๕.๑.๑) การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

   (๕.๑.๒) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู

หรือคาบริการในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  (๕.๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๕.๒.๑) การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย  

หรือขายในตลาด 

   (๕.๒.๒) การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 
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   (๕.๒.๓) การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๕.๒.๔) การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

   (๕.๒.๕) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  

กระดูก  เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใช

เพ่ือเปนอาหาร 

   (๕.๒.๖) การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตว

หรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

   (๕.๒.๗) การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

  (๕.๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๕.๓.๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

   (๕.๓.๒) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  

ปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หม่ํา  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  

น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๕.๓.๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมักดอง  แชอิ่ม  จากผัก  

ผลไม  หรือพืชอยางอื่น 

   (๕.๓.๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  

บด  นึ่ง  ตมตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอื่นใด 

   (๕.๓.๕) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

   (๕.๓.๖) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่   ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  

เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๕.๓.๗) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  

ที่คลายคลึงกัน 

   (๕.๓.๘) การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

   (๕.๓.๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 
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   (๕.๓.๑๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  

ผลิตภัณฑเนย  ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

   (๕.๓.๑๑) การผลิตไอศกรีม 

   (๕.๓.๑๒) การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

   (๕.๓.๑๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่ม

ชนิดผงอื่น ๆ 

   (๕.๓.๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  

ไวน  น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

   (๕.๓.๑๕) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

   (๕.๓.๑๖) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

   (๕.๓.๑๗) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา   

น้ําจากพืชผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

   (๕.๓.๑๘) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือ

ภาชนะอื่นใด  

   (๕.๓.๑๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

   (๕.๓.๒๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

   (๕.๓.๒๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

   (๕.๓.๒๒) การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ําที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

   (๕.๓.๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

   (๕.๓.๒๔) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  (๕.๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

   (๕.๔.๑) การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

   (๕.๔.๒) การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  

รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย 

   (๕.๔.๓) การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 
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   (๕.๔.๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๕.๔.๕) การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาดตาง ๆ 

  (๕.๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๕.๕.๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

   (๕.๕.๒) การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

   (๕.๕.๓) การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  

หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๕.๕.๔) การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

   (๕.๕.๕) การผลิตยาสูบ 

   (๕.๕.๖) การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

   (๕.๕.๗) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

   (๕.๕.๘) การผลิตเสนใยจากพืช 

   (๕.๕.๙) การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

  (๕.๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๕.๖.๑) การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะหรือแร 

   (๕.๖.๒) การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๕.๖.๑) 

   (๕.๖.๓) การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวย

เครื่องจักรหรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๕.๖.๑) 

   (๕.๖.๔) การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๕.๖.๑) 

   (๕.๖.๕) การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๕.๖.๑) 

   (๕.๖.๖) การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 



หนา   ๑๑๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๕.๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๕.๗.๑) การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

   (๕.๗.๒) การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๕.๗.๓) การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๕.๗.๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนายและในการประกอบธรุกจินั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

   (๕.๗.๕) การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

   (๕.๗.๖) การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

   (๕.๗.๗) การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

   (๕.๗.๘) การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

   (๕.๗.๙) การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปน

สวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

  (๕.๘) กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

   (๕.๘.๑) การผลิตไมขีดไฟ 

   (๕.๘.๒) การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๕.๘.๓) การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช  

หรือผลิตภัณฑจากไมหวาย  ชานออย 

   (๕.๘.๔) การอบไม 

   (๕.๘.๕) การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

   (๕.๘.๖) การผลิตส่ิงของเครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

   (๕.๘.๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

   (๕.๘.๘) การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

  (๕.๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๕.๙.๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 



หนา   ๑๑๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๕.๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

   (๕.๙.๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๕.๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  

   (๕.๙.๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแต

เปนการใหบริการที่ไดรับใบอนญุาตใน  (๕.๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๕.๙.๕) การประกอบกิจการโรงแรมสถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการ

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๕.๙.๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา   

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๕.๙.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๕.๙.๘) การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๕.๙.๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  

เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๕.๙.๑) 

   (๕.๙.๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

   (๕.๙.๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๕.๙.๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

   (๕.๙.๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

   (๕.๙.๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

   (๕.๙.๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

   (๕.๙.๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๕.๙.๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร  หรือส่ิงแวดลอม 

   (๕.๙.๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 



หนา   ๑๑๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๕.๙.๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ 

   (๕.๙.๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

   (๕.๙.๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝาก

สัตวชั่วคราว 

  (๕.๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๕.๑๐.๑) การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

   (๕.๑๐.๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

   (๕.๑๐.๓) การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

   (๕.๑๐.๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๕.๑๐.๕) การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๕.๑๐.๖) การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ 

   (๕.๑๐.๗) การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๕.๑๐.๘) การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่นๆ   

  (๕.๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๕.๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ 

   (๕.๑๑.๒) การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

   (๕.๑๑.๓) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต   

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๕.๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้ง

การขุด  ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๕.๑๑.๒) 

   (๕.๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๕.๑๑.๖) การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือ

ผลิตภัณฑตาง ๆ   

   (๕.๑๑.๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

   (๕.๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ   ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

   (๕.๑๑.๙) การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 



หนา   ๑๒๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๕.๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

   (๕.๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

   (๕.๑๑.๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  

หรือวัตถุอื่นใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๕.๖.๕)   

  (๕.๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเลียม  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ   

   (๕.๑๒.๑) การผลิต  ผสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือ

สารตัวทําละลาย 

   (๕.๑๒.๒) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

   (๕.๑๒.๓) การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียม  หรือการผลิตยางมะตอย 

   (๕.๑๒.๔) การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

   (๕.๑๒.๕) การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๕.๗.๑) 

   (๕.๑๒.๖) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  

เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๕.๑๒.๗) การโม  สะสม  หรือบดชัน  

   (๕.๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๕.๑๒.๙) การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   (๕.๑๒.๑๐) การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือ

วัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๕.๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๕.๑๒.๑๒) การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๕.๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๕.๑๒.๑๔) การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๕.๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๕.๑๒.๑๖) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 



หนา   ๑๒๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๕.๑๒.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

  (๕.๑๓) กิจการอื่น ๆ 

   (๕.๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นท่ีมีลักษณะเดยีวกนัดวยเครื่องจักร 

   (๕.๑๓.๒) การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส  หรืออุปกรณไฟฟา 

   (๕.๑๓.๓) การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๕.๑๓.๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

   (๕.๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๕.๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๕.๑๓.๗) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหม 

หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 

   (๕.๑๓.๘) การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๕.๑๓.๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

   (๕.๑๓.๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

   (๕.๑๓.๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลงหรือสัตวพาหะนําโรค 

   (๕.๑๓.๑๒) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

   (๕.๑๓.๑๓) การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตองอยูในเขตกฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย

การนั้นและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงานสถานประกอบกิจการนั้น

จะตองมีสถานที่ตั้งตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนะของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด  
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โดยคํานึงถึงลักษณะของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตราย 

ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๘.๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการ 

ที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวางมีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๘.๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๘.๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของและมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ

เปนประจําทุกวัน 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมีวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีท่ีอาบน้ําฉุกเฉินที่ลางตาฉุกเฉินตามความจําเปนและเหมาะสม

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  (๑๐.๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ 

และประเภทมูลฝอยรวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บ 

ภาชนะนั้นอยูเสมอ 

  (๑๐.๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น  

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๑๐.๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
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ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่ เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร

การปรุงอาหารการสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย 

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอยปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑๕.๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้งและมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนด  

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๑๕.๒) กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานที่ท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย

หรือส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรือัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุ

อันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย 

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ ๑๗ ในระหวางที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ยังไมกําหนดมาตรฐาน

มลพิษดานตาง ๆ  สําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพใหองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา 

เลือกนําคามาตรฐานดานมลพิษตามกฎมายอื่นที่เกี่ยวของมาบังคับใชในขอบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

ขอ ๑๘ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
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ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต

ปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองการมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะ 

ที่เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้พรอมเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

  (๑๙.๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๑๙.๒) สําเนาทะเบียนบาน 

  (๑๙.๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  (๑๙.๔) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลกระดังงากําหนด 

ขอ ๒๐ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ใหครอบคลุม 

ทั้งดานสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอมดานสาธารณสุขและดานความปลอดภัย 

ขอ ๒๑ ผูไดรับใบอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไม

ถูกตองหรือความไมสมบรูณนัน้ทั้งหมดและแจงใหผูขออนญุาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน  

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละไมเกินสิบหาวันแตตองมี
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หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๓ บรรดาใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริการสวนตําบลกระดังงา 

ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินี้ในวันที่รับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ

สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแตผูไดรับ

อนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลกระดังงา 

ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดตามแบบ 

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัติ 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้ 

  (๒๗.๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผู ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒๗.๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผู ย่ืนคําขอรับ 

ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 



หนา   ๑๒๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๑๑๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   เมษายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญตัินี ้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กาํหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับ

ใบอนุญาตอีก 

  (๒๙.๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒๙.๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๒๙.๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัติ  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชนหรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๐ คําส่ังพักใชใบอนญุาตและคาํส่ังเพิกถอนใบอนญุาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนญุาต  

ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาวใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณีย

ลงทะเบียนตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึงหรือวันเปด

คําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลกระดังงา  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 
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ขอ ๓๓ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๔ ใหถือวาคําขออนุญาตตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา  เรื่อง  การควบคุม

กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ที่คางการพิจารณาอยูในวันท่ีขอบัญญัตินี้ใชบังคับเปน 

คําขออนุญาตตามขอบัญญัติทองถิ่นใหมที่ย่ืนไวตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๓๕ ใหถือวาผูประกอบกิจการรายใดซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลกระดังงา  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปนอันตราย  

พ.ศ.  ๒๕๔๙  ใหใบอนุญาตดังกลาวมีผลบังคับใชตอไปจนกวาจะหมดอายุหรือถูกเพิกถอนตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๓๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลกระดังงาเปนผูรักษาการใหเปนตามขอบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจ  ตีความ  วินิจฉัย  ออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตาม

ขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๘  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สุธรรม  ไชยแกว 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลกระดงังา 



ลําดับท่ี รายการ/ประเภทกิจการ
ค่าธรรมเนียม 

(บาท) หมายเหตุ

1 กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว์
1.1 การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ํา สัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง

๑.๑.๑ การเลี้ยงสัตว์บก
        ๑. ตั้งแต ่๑๐ แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว 1,000
        ๒. ตั้งแต ่๕๑ แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว 2,000
        ๓. ตั้งแต ่๑๐๑ ตัวข้ึนไป 3,000
๑.๑.๒ การเลี้ยงสัตว์ปีก
        ๑. ตั้งแต ่๕๐ แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตัว 300
        ๒. ตั้งแต ่๑,๐๐๐ แต่ไม่เกิน ๒,๕๐๐ ตัว 500
        ๓. ตั้งแต ่๒,๕๐๐ แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ตัว 1,000
        ๔. ตั้งแต ่๕,๐๐๐ ตัวข้ึนไป 1,500
๑.๑.๓ การเลี้ยงสัตว์น้ํา
        ๑. ตั้งแต ่๔๐๐ แต่ไม่เกิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร 500
        ๒. ตั้งแต ่๑,๖๐๐ แต่ไม่เกิน ๔,๘๐๐ ตารางเมตร 1,000
        ๓. ตั้งแต ่๔,๘๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 1,500
๑.๑.๔ การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง
        ๑. ตั้งแต ่๑๐๐ แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร 300
        ๒. ตั้งแต ่๔๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 500

1.2 การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม
        ๑. ตั้งแต ่๕ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว 500
        ๒. ตั้งแต ่๕๐ ตัวข้ึนไป 1,000

1.3 การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกันเพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น
ท้ังนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดู หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
หรือไม่ก็ตาม 1,000

2 กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
2.1 การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด

และการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
๒.๑.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000
๒.๑.๒ โดยใช้เครื่องจักร 2,000

2.2 การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ท่ียังมิได้ฟอก 2,000

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลกระดังงา

เรื่อง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙



๒

ลําดับท่ี รายการ/ประเภทกิจการ
ค่าธรรมเนียม 

(บาท) หมายเหตุ

2.3 การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ท่ียังมิได้แปรรูป 1,000
2.4 การเค่ียวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 1000
2.5 การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้น

ในสถานท่ีจําหน่ายอาหารการเร่ขายและการขายในตลาด 500
2.6 การประดิษฐ์เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย

กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนังสัตว์ หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์
๒.๖.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000
๒.๖.๒ โดยใช้เครื่องจักร 2,000

2.7 การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม
หรือการกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช
เพ่ือเป็นอาหารสัตว์
๒.๗.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000
๒.๗.๒ โดยใช้เครื่องจักร 2,000

2.8 การสะสมหรือการล้างครั่ง 1,000
3 กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม

3.1 การผลิตเนย เนยเทียม 1,000
3.2 การผลิตกะปิ น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา

เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้นการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน
๓.๒.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000
๓.๒.๒ โดยใช้เครื่องจักร 2,000

3.3 การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน
๓.๓.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000
๓.๓.๒ โดยใช้เครื่องจักร 2,000

3.4 การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเค่ียวมันกุ้ง ยกเว้น
การผลิตเพ่ือบริโภคในเครัวเรือน
๓.๔.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000
๓.๔.๒ โดยใช้เครื่องจักร 2,000

3.5 การน่ึง การต้ม การเค่ียว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิต 1,000
อาหารจากสัตว์ พืช ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร
การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
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3.6 การเค่ียวมันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง 1,000
ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน

3.7 การผลิตเส้นหม่ี ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย วุ้นเส้น เก้ียมอ๋ี
๓.๗.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000
๓.๗.๒ โดยใช้เครื่องจักร 2,000

3.8 การผลิตแบะแซ 1,000
3.9 การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด

๓.๙.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,500
๓.๙.๒ โดยใช้เครื่องจักร 3,000

3.10 การประกอบกิจการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ 1,000
3.11 การแกะ การล้างสัตว์น้ํา ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้น 1,000

การผลิตเพ่ือบริโภคในเครัวเรือน
3.12 การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถ่ัวเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ 

บรรจุกระป๋องขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
๓.๑๒.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,500
๓.๑๒.๒ โดยใช้เครื่องจักร 3,000

3.13 การผลิต การแบ่งบรรจุน้ําตาล
๓.๑๓.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000
๓.๑๓.๒ โดยใช้เครื่องจักร 2,000

3.14 การผลิต ผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว 1,000
3.15 การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ําส้มสายชู 1,000
3.16 การค่ัวกาแฟ 1,000
3.17 การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 1,000
3.18 การผลิตผงชูรส 1,000
3.19 การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค 1,000
3.20 การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการผลิต 1,000

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน
3.21 การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ

๓.๒๑.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000
๓.๒๑.๒ โดยใช้เครื่องจักร 2,000
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3.22 การผลิต ไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
๓.๒๒.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000
๓.๒๒.๒ โดยใช้เครื่องจักร 2,000

3.23 การผลิตบะหม่ี มักกระโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน
๓.๒๓.๑ โดยไม่ใช้เครื่องจักร 1,000
๓.๒๓.๒ โดยใช้เครื่องจักร 2,000

3.24 การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร 3,000
3.25 การผลิตน้ําแข็ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน
๓.๒๕.๑ โดยใช้เครื่องจักร ตั้งแต่ ๕ - ๑๐ แรงม้า 1,000
๓.๒๕.๒ โดยใช้เครื่องจักร มากกว่า ๑๐ แรงม้าข้ึนไป 2,000

3.26 การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าข้ึนไป
๓.๒๖.๑ โดยใช้เครื่องจักร ตั้งแต่ ๕ - ๑๐ แรงม้า 1,000
๓.๒๖.๒ โดยใช้เครื่องจักร มากกว่า ๑๐ แรงม้าข้ึนไป 2,000

4 กิจการท่ีเกี่ยวกับยาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์เครื่องสําอาง
ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง

4.1 การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 1,500
4.2 การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็นเครื่องสําอางต่าง ๆ 1,500
4.3 การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี 1,500
4.4 การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 1,500
4.5 การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ 1,500
5 กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร

5.1 การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 1,500
5.2 การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ

๕.๒.๑ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม 500
๕.๒.๒ ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป 1,000

5.3 การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 1,500
ด้วยเครื่องจักร

5.4 การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
๕.๔.๑ ไม่เกินวันละ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม 500
๕.๔.๒ ตั้งแต่วันละ ๑,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ กิโลกรัม 1,000
๕.๒.๓ ตั้งแต่วันละ ๕,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป 1,500
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5.5 การผลิตยาสูบ 1,500
5.6 การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 1,500
5.7 การผลิต การสะสมปุ๋ย

๕.๗.๑ สะสมไม่เกิน ๕๐๐ กิโลกรัม 500
๕.๗.๒ สะสมเกินกว่า ๕๐๐ กิโลกรัม 1,000

5.8 การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 1,500
5.9 การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง

๕.๙.๑ สะสมไม่เกิน ๕๐๐ กิโลกรัม 500
๕.๙.๒ สะสมเกินกว่า ๕๐๐ กิโลกรัม 1,000

6 กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร่
6.1 การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์

หรือเครื่องใช้ต่างๆ
๖.๑.๑ โดยเครื่องจักรไม่ถึง ๕๐ แรงม้า 2,000
๖.๑.๒ โดยเครื่องจักรต้ังแต่ ๕๐ แรงม้าข้ึนไป 4,000

6.2 การหลอม การหล่อ การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน ๖.๑ 2,000
6.3 การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด 1,000

การอัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน ๖.๑
6.4 การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิลหรือ 2,000

โลหะอ่ืนใดยกเว้นกิจการใน ๖.๑
6.5 การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้น 2,000

กิจการใน ๖.๑
6.6 การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการล้างแร่ 2,000
7 กิจการเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล

7.1 การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิม 1,000
ยานยนต์

7.2 การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศหรือ
อุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
๗.๒.๑ ซ่อมรถจักรยานยนต์ 500
๗.๒.๒ ซ่อมรถยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล 1,000

7.3 การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซ่ึงมีไว้ 1,000
บริการหรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือ
ปรับปรุงยานยนต์เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
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7.4 การล้าง การอัดฉีดยานยนต์ 1,000
7.5 การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 500
7.6 การปะ การเชื่อมยาง

๗.๖.๑ รถยนต์ 500
๗.๖.๒ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถท่ีมีล้อต้ังแต่ ๓ ล้อลงมา 200

7.7 การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 500
8 กิจการท่ีเกี่ยวกับไม้

8.1 การผลิตไม้ขีดไฟ 2,000
8.2 การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะการขุดร่อง

การทําค้ิวหรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร (ต้องมีใบอนุญาต

๘.๒.๑ ทําด้วยเครื่องจักรหรือไฟฟ้า ตั้งแต่ ๕ แรงม้าข้ึนไป 5,000 จากสํานักงาน

๘.๒.๒ ทําด้วยเครื่องจักรหรือไฟฟ้า ไม่เกิน ๕ แรงม้า 1,000 ส่ิงแวดล้อม

๘.๒.๓ ทําด้วยแรงงานคน 500 ทรัพยากรธรรมชาติ)

8.3 การประดิษฐ์หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น 1,000
การทําสารเคลือบเงาสี หรือการแต่งสําเร็จ ผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย

8.4 การอบไม้ 1,000
8.5 การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 1,000
8.6 การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 1,000
8.7 การผลิตกระดาษต่างๆ 1,000
8.8 การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน

๘.๘.๑ ตั้งแต่ ๕๐๐ แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม 500
๘.๘.๒ ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป 1,000

9 กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ
9.1 กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
๙.๑.๑ โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 1,500
๙.๑.๒ โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 2,500

9.2 การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 1,500
ว่าด้วยสถานพยาบาล เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๙.๑

9.3 การประกอบกิจการสถานท่ีอาบนํ้า อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้ 1,500
บริการใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
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9.4 การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน
๙.๔.๑ มีห้องพักต้ังแต่ ๑๐ ห้องลงมา 1,500
๙.๔.๒ มีห้องพักเกินกว่า ๑๐ ห้อง แต่ไม่เกิน ๒๐ ห้อง 3,000
๙.๔.๓ มีห้องพักเกิน ๒๐ ห้องข้ึนไป 4,000

9.5 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน
๙.๕.๑ มีห้องพักไม่เกิน ๕ ห้อง 500
๙.๕.๒ มีห้องพัก ตั้งแต่ ๕ ห้อง แต่ไม่เกิน ๑๐ ห้อง 1,000
๙.๕.๓ มีห้องพัก ตั้งแต่ ๑๐ ห้อง แต่ไม่เกิน ๑๕ ห้อง 1,500
๙.๕.๔ มีห้องพัก ตั้งแต่ ๑๕ ห้อง แต่ไม่เกิน ๒๐ ห้อง 2,000
๙.๕.๕ มีห้องพัก ตั้งแต่ ๒๐ ห้องข้ึนไป 3,000

9.6 การประกอบกิจการโรงมหรสพ
๙.๖.๑ ท่ีนั่งชมไม่เกินกว่า ๓๕๐ ท่ีนั่ง 1,500
๙.๖.๒ ท่ีนั่งชมเกิน ๓๕๐ ท่ีนั่ง 3,000

9.7 การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก 1,000
คาราโอเกะ หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน

9.8 การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 1,500
เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๙.๑

9.9 การจัดให้มีการเล่นสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่นอ่ืน 1,500
ในทํานองเดียวกัน

9.10 การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการท่ีอยู่ใน
บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๙.๑๐.๑ ร้านท่ีมีเก้าอ้ีบริการไม่เกิน ๓ ท่ีนั่ง 500
๙.๑๐.๒ ร้านท่ีมีเก้าอ้ีบริการเกิน ๓ ท่ีนั่งข้ึนไป 1,000

9.11 การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนักโดยวิธีการควบคุม 1,500
ทางโภชนาการ ให้อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย
หรือโดยวิธีอ่ืนใด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล

9.12 การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม 1,500
9.13 การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสถานฝึกซ้อมกอล์ฟ 1,500
9.14 การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข 1,500

วิทยาศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม
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ลําดับท่ี รายการ/ประเภทกิจการ
ค่าธรรมเนียม 

(บาท) หมายเหตุ

9.15 การสักผิวหนัง การเจาะหู หรืออวัยวะอ่ืน 1,500
9.16 การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้าน 1,500
9.17 การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุท่ีบ้าน 1,500
10 กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ

10.1 การป่ันด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร 1,000
หรือการทอผ้าด้วยก่ีกระตุกต้ังแต่ ๕ ก่ีข้ึนไป

10.2 การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น
๑๐.๒.๑ ตั้งแต่ ๑ - ๑๐๐ กิโลกรัม 500
๑๐.๒.๒ ตั้งแต่ ๑๐๐ - ๕๐๐ กิโลกรัม 1,000
๑๐.๒.๓ ตั้งแต่ ๕๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป 2,000

10.3 การป่ันฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 1,000
10.4 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 1,000
10.5 การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรต้ังแต่ ๕ เครื่องข้ึนไป 1,000
10.6 การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพย์บนสิ่งทออ่ืน ๆ 1,000
10.7 การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 500
10.8 การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 1,000
11 กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง

11.1 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 1,000
11.2 การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร 1,000
11.3 การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัคถุท่ีคล้ายคลึง 1,000
11.4 การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง

๑๑.๔.๑ น้ําหนัก ไม่เกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม 1,000
๑๑.๔.๒ น้ําหนัก ตั้งแต่ ๑,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ กิโลกรัม 2,000
๑๑.๔.๓ น้ําหนัก ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ กิโลกรัมข้ึนไป 3,000

11.5 การเจียระไนเพชร พลอยหิน กระจกหรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 1,500
11.6 การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ 1,000
11.7 การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพองหรือการเผาหินปูน 1,000
11.8 การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 1,000

เช่น ผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้ํา
เป็นต้น

11.9 การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 1,000
11.10 การผลิตกระดาษทราย 1,000
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ลําดับท่ี รายการ/ประเภทกิจการ
ค่าธรรมเนียม 

(บาท) หมายเหตุ

11.11 การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 1,000
12 กิจการท่ีเกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี

12.1 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออซิไดซ์ 2,000
หรือสารตัวทําละลาย

12.2 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ
๑๒.๒.๑ การสะสมก๊าซประเภทหุงต้มเพ่ือจําหน่ายร้านค้าปลึก 300
๑๒.๒.๒ การสะสมก๊าซประเภทหุงต้มเพ่ือจําหน่ายร้านค้าส่ง 500
๑๒.๒.๓ การสะสมในลักษณะต้ังเป็นสถานีบริการก๊าซ 1,000

12.3 การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียมหรือ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ หรือการผลิตยางมะตอย 2,000
๑๒.๓.๑ น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร (กรณีไม่ใช่การผลิตยางมะตอย) 300
๑๒.๓.๒ จํานวนต้ังแต่ ๑๐๐ - ๑,๐๐๐ ลิตร (กรณีไม่ใช่การผลิตยางมะตอย) 500
๑๒.๓.๓ จํานวนต้ังแต่ ๑,๐๐๐ ลิตรข้ึนไป (กรณีไม่ใช่การผลิตยางมะตอย) 1,000

12.4 การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก 2,000
12.5 การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน ๗.๑ 2,000
12.6 การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ 2,000

เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง
12.7 การโม่ การบดชัน 2,000
12.8 การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 2,000
12.9 การผลิต การล้างฟิล์ม รูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์ 2,000

12.10 การเคลือบ การชุบ วัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ 2,000
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง

12.11 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 2,000
12.12 การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 2,000
12.13 การผลิตน้ําแข็งแห้ง 2,000
12.14 การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วน 2,000

ประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง
12.15 การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 2,000
12.16 การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่ง สารกําจัดศัตรูพืช 1,000

หรือพาหะนําโรค
12.17 การผลิต การรบรรจุ การสะสมกาว 2,000
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ลําดับท่ี รายการ/ประเภทกิจการ
ค่าธรรมเนียม 

(บาท) หมายเหตุ

13 กิจการอ่ืน ๆ

13.1 การพิมพ์หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ท่ีมีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร

๑๓.๑.๑ ไม่เกิน ๕ แรงม้า 1,000

๑๓.๑.๒ ตั้งแต่ ๕ แรงม้าข้ึนไป 2,000

13.2 การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์ไฟฟ้า

๑๓.๒.๑ การซ่อม 500

๑๓.๒.๒ การผลิต 1,000

13.3 การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 1,000

13.4 การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียวหรือการถ่ายเอกสาร 500

13.5 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้

๑๓.๕.๑ พ้ืนท่ีไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร 500

๑๓.๕.๒ พ้ืนท่ีตั้งแต่ ๔๐๑ - ๘๐๐ ตารางเมตร 1,000

๑๓.๕.๓ พ้ืนท่ีตั้งแต่ ๘๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป 2,000

13.6 การประกอบกิจการโกดังสินค้า

๑๓.๖.๑ พ้ืนท่ีไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร 500

๑๓.๖.๒ พ้ืนท่ีตั้งแต่ ๔๐๑ - ๘๐๐ ตารางเมตร 1,000

๑๓.๖.๓ พ้ืนท่ีตั้งแต่ ๘๐๑ ตารางเมตรข้ึนไป 2,000

13.7 การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้ว 1,000

13.8 การพิมพ์สีลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 1,000

13.9 การก่อสร้าง

๑๓.๙.๑ พ้ืนท่ีก่อสร้างไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร 500

๑๓.๙.๒ พ้ืนท่ีก่อสร้างตั้งแต่ ๑๕๐ ตารางเมตรข้ึนไป 1,000

13.10 กิจการท่ีเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 1,000
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คําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต/ขอรับใบแทนใบอนุญาต/ 

คําขอแจงเลิก/คําขออนุญาตเปลีย่นแปลงขยายหรือลด 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท     

 

เขียนท่ี     

วันท่ี เดือน   พ.ศ.  

 ๑. ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)     อายุ  ป  

สัญชาต ิ   โดย      ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล   

ปรากฏตาม        ท่ีอยูเลขท่ี      

หมูท่ี  ตรอก/ซอย   ถนน   แขวง/ตําบล   

เขต/อําเภอ   จังหวัด   หมายเลขโทรศัพท            

ผูขออนุญาต  

 ๒. ขอยื่นคําขอ 

 ๒.๑ (  ) รับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

 ๒.๒ (  ) ตออายุใบอนุญาต 

 ๒.๓ (  ) ขอรับใบแทนใบอนุญาต เน่ืองจาก      

 ๒.๔ (  ) ขอแจงเลิก เน่ืองจาก       

 ๒.๕ (  ) ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงขยายหรือลด เน่ืองจาก      

 กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท                 

มีคนงาน   คน ใชเครื่องจักรขนาด  แรงมา ตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

 พรอมคําขอน้ีขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังน้ีคือ 

  (  ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ    

  (  ) สําเนาทะเบียนบาน 

  (  ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

  (  ) ใบมอบอํานาจ 

  (  ) หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

  (  ) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 

  (  ) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 

        

        

  (  ) อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ (ระบุ)        

 ขอรับรองวา ขอความในคําขอน้ีเปนความจริงทุกประการ 

 

 

     (ลงช่ือ)       ผูยื่นคําขอฯ 

             (    )  

คําขอเลขท่ี................/................. 

(เจาหนาที่กรอก) 



  

แผนท่ีสถานประกอบกิจการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ขอรับรองวา ขอความดังกลาวเปนความจริงทุกประการ 

    

 

     (ลงช่ือ)       ผูยื่นคําขอฯ 

             (    ) 

 

 

 

 



 

สวนของเจาหนาท่ี 
ใบรับ คําขอรับใบอนุญาต/ตออายใุบอนุญาต/ขอรับใบแทนใบอนุญาต/ 

คําขอแจงเลิก/คาํขออนุญาตเปลี่ยนแปลงขยายหรือลด 

เลขท่ี   ไดรับเรื่องเมื่อวันท่ี  เดือน   พ.ศ.   
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  (  ) ครบ 
     (  ) ไมครบ คือ 
      ๑)       
      ๒)       
      ๓)       
 
 
      (ลงช่ือ)      
              (    ) 
      ตําแหนง     
      
 
 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรับ คําขอรับใบอนุญาต/ตออายใุบอนุญาต/ขอรับใบแทนใบอนุญาต/ 

คําขอแจงเลิก/คาํขออนุญาตเปลี่ยนแปลงขยายหรือลด 

เลขท่ี   ไดรับเรื่องเมื่อวันท่ี  เดือน   พ.ศ.   
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  (  ) ครบ 
     (  ) ไมครบ คือ 
      ๑)       
      ๒)       
      ๓)       
 
 
      (ลงช่ือ)      
              (    ) 
      ตําแหนง     
 
ดังน้ัน กรณุานําเอกสารหลกัฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน  วัน  นับแตวันน้ีเปนตนไป 
 
 
      (ลงช่ือ)      
              (    ) 
      ตําแหนง     



 

 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ      

เลมท่ี  เลขท่ี  /   

 ขอ ๑ เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให     สัญชาต ิ            

อยูบานเลขท่ี  หมูท่ี  ตรอก/ซอย  ถนน          

ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   จังหวัด                

โทรศัพท      

 ช่ือสถานประกอบกิจการ     ประเภท                         

โดยใชช่ือสถานประกอบการวา                   

ตั้งอยูเลขท่ี  หมูท่ี  ตรอก/ซอย  ถนน          

ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   จังหวัด                

โทรศัพท   โทรสาร   มีพ้ืนท่ีประกอบการ    ตารางเมตร 

ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังขนาด   แรงมา จํานวนคนงาน  คน 

 เสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตปละ   บาท (     )               

ตามใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี  เลขท่ี  ลงวันท่ี  เดือน  พ.ศ.   

 ขอ ๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบรหิารสวนตําบลกระดังงา 

 ขอ ๓ หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตน้ีเปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของโดยมิอาจ

แกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตน้ีได 

 ขอ ๔ ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ ดังตอไปน้ี 

  ๑)            

  ๒)            

  ๓)            

           ขอ ๕ ใบอนุญาตฉบับน้ีออกใหเมื่อวันท่ีลงวันท่ี  เดือน  พ.ศ.    

           ขอ ๖ ใบอนุญาตฉบับน้ีสิน้อายุวันท่ี  เดือน   พ.ศ    

 

 

 

      (ลงช่ือ)      

              (    ) 

                   เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

 

 

 

 



 

รายการตออายุใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 

ว/ด/ป         ว/ด/ป        จํานวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ลงช่ือ 

ท่ีอนุญาต ท่ิสิ้นอาย ุ คาธรรมเนียม คาปรับ เลขท่ี ว/ด/ป เจาพนักงานทองถ่ิน 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

คําเตือน 

 ๑. ตองแสดงใบอนุญาตน้ีไวโดยท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการ 

 ๒. ตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอาย ุ

 ๓. หากไมขอตออายุใบอนุญาต พรอมชําระคาธรรมเนียมภายในวันเวลาท่ีกําหนดตามขอ ๒ ตองเสีย     

                คาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ ๒๐ ของยอดเงินคาธรรมเนียม 

 ๔. การขอตอใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับน้ีไปดวย 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา
	เรื่อง   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


