
 หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแดนชุมพล 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรงุขอบัญญตัิองคการบริหารสวนตาํบลแดนชุมพล  วาดวยการควบคมุ

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลแดนชุมพลโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลแดนชุมพลและนายอําเภอสอง  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแดนชุมพล  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแดนชุมพลเปนผูรักษาการใหเปนตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจ  ตีความ  วินิจฉัย  ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตาม

ขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 
 

 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ท่ีใชในการประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   



 หนา   ๓๖ 
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“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยสาธารณชน 

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

สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลแดนชุมพล 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวาขาราชการหรือพนักงานองคการ

บริหารสวนตําบลแดนชุมพล  ซึ่ ง ไดรับการแตงตั้ งจากเจาพนักงานทองถิ่นเ พ่ือใหปฏิบัติการ 

ตามมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕  ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลแดนชุมพล 

  (๕.๑)  กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   (๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

   (๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 



 หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๓)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมเพ่ือประโยชนของกิจการนี้  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือ

คาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  (๕.๒)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขาย 

ในตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมสัตว  ขนสัตวที่ยังไมฟอก 

   (๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๔)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

   (๕)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน 

ในสถานที่จําหนายอาหารเรขาย  และการขายในตลาด 

   (๖)  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

   (๗)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ

การกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวของพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

   (๘)  การสะสมหรือการลางครั่ง 

  (๕.๓)  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

   (๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 

   (๒)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๔)  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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   (๕)  การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหาร 

จากสัตว  พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 

   (๖)  การเคี่ยวมันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน 

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๗)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

   (๘)  การผลิตแบะแซ 

   (๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๑๐)  การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

   (๑๑)  การแกะ  การลางสัตวน้ําที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  

บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

   (๑๔)  การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

   (๑๕)  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

   (๑๖)  การคั่วกาแฟ 

   (๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

   (๑๘)  การผลิตผงชูรส 

   (๑๙)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  

   (๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

   (๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒๓)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 
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   (๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

   (๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหาร

และเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

  (๕.๔)  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ

ชําระลาง 

   (๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

   (๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ 

   (๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๕)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

  (๕.๕)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

   (๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

   (๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

ดวยเครื่องจักร 

   (๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๖)  การขัด  การกระเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

   (๗)  การผลิต  การสะสมปุย 

     (๘)  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

   (๙)  การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 

  (๕.๖)  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 

   (๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุง  แรหรือโลหะทุกชนิดยกเวนกิจการใน  ๕.๖  (๑) 
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   (๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะดวยเครื่องจักร  หรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  ๕.๖  (๑) 

   (๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  ๕.๖  (๑) 

   (๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมีหรือวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการ

ใน  ๕.๑  (๑) 

   (๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

  (๕.๗)  กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิม

ยานยนต 

   (๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ

ที่เปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๓)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือ

เครื่องกล  ดังกลาวดวย 

   (๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

   (๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

   (๖)  การปะ  การเชื่อมยาง 

   (๗)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  (๕.๘)  กิจการที่เกี่ยวกับไม 

   (๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

   (๒)  การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๓)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทา

สารเคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 



 หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๔)  การอบไม 

   (๕)  การผลิตธูป  ดวยเครื่องจักร 

   (๖)  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

   (๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ 

   (๘)  การเผาถานหรือการสะสมถาน 

  (๕.๙)  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๑)  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๒)  การประกอบกจิการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบรกิารใน  ๕.๙  (๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๓)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน

การใหบริการใน  ๕.๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๔)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๕)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือ

กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๗)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๘)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

เวนแตเปนการใหบริการใน  ๕.๙  (๑) 

   (๙)  การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น 

ในทํานองเดียวกัน 

   (๑๐)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 



 หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๑๑)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม 

ทางโภชนาการ  ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตเปน 

การใหบริการใน  ๕.๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม   

   (๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสถานฝกซอมกอลฟ 

   (๑๔)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข

วิทยาศาสตร  และส่ิงแวดลอม 

   (๑๕)  การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรืออวัยวะอื่น 

   (๑๖)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน 

   (๑๗)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน 

  (๕.๑๐)  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวย 

กี่กระตุกตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

   (๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 

   (๓)  การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

   (๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๕)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

   (๖)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

   (๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๘)  การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  (๕.๑๑)  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

   (๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 



 หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๖)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

   (๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

   (๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนประกอบหรือสวนผสม  เชน   

ผาเบรก  ผาคลัตซ  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

   (๙)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 

   (๑๑)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  (๕.๑๒)  กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

   (๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือ

สารตัวทําละลาย 

   (๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

   (๓)  การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมตาง ๆ 

   (๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

   (๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการใน  ๕.๑๒  (๑) 

   (๖)  การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๗)  การโม  การบดชัน 

   (๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๐)  การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือ

วัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 



 หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

   (๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคมีเคลือบเงา 

   (๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

  (๕.๑๓)  กิจการอื่น ๆ 

   (๑)  การพิมพหนังสือพิมพ  หรือส่ิงพิมพอื่นท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๒)  การผลิต  การซอมเครื่องอิ เ ล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

   (๓)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 

   (๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

   (๘)  การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๙)  การกอสราง 

   (๑๐)  กิจการที่เทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑและเงื่อนไข 
 

 

ขอ  ๖  สถานประกอบกิจการท่ีตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยูในเขตกฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

วาดวยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 



 หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๗  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

จะตองมีสถานที่ตั้งตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด

โดยคํานึงถึงลักษณะของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตราย 

ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๘.๑)  ตองเปนอาคารท่ีมีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการที่ขอ

อนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

  บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวางมีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๘.๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๘.๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพ 

ที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ  ๙  สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีท่ีอาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและ

เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๐  สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  

ดังนี้ 



 หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๑๐.๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและ

ประเภทมูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้น

อยูเสมอ 

  (๑๐.๒)  ในกรณีท่ีมีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๑๐.๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใดที่อาจ

เปนอันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๑  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะของ

โรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๑๒  สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกจิการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

หมวด  ๓ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
 

 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน  และปฏิบัติ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑๕.๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม  และเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคาร  และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  ท้ังนี้   จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษา 

เครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงาน 

ที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบ

กิจการนั้น 



 หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๑๕.๒)  กรณีที่มีวัตถุ อันตราย  ตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษา 

วัตถุอันตรายหรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 
 

 

ขอ  ๑๖  สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือ 

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือ 

วัตถุอันตราย  จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมใิหเกดิผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต 
 

 

ขอ  ๑๗  ในระหวางที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ยังไมกําหนดมาตรฐาน

มลพิษดานตาง ๆ  สําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ใหองคการบริหารสวนตําบลแดนชุมพล   

เลือกนําคามาตรฐานดานมลพิษตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของมาบังคับใชในขอบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

ขอ  ๑๘  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคา  

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต

ปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ  ๑๙  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองการมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่

เปนการคาจะตองย่ืนคาํขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

  (๑๙.๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๑๙.๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๑๙.๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๑๙.๔)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแดนชุมพลกําหนด 

ขอ  ๒๐  ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ใหครอบคลุม 

ทั้งดานสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม  ดานสาธารณสุข  และดานความปลอดภัย 

ขอ  ๒๑  ผูไดรับใบอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ 

แจงการอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๒  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความ 

ไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให 

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตาม

วรรคสองหรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๓  บรรดาใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขต

อํานาจขององคการบริหารสวนตําบลแดนชุมพล 



 หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๒๔  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่รับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิ ได 

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียม 

ที่คางชําระเวนแตผูไดรับอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียม

ครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ  ๒๕  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลแดนชุมพล 

ขอ  ๒๖  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๗  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัติ 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  

ดังตอไปนี้ 

  (๒๗.๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

  (๒๗.๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๘  ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 



 หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไว

เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๙  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๒๙.๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใช  

ใบอนุญาตอีก 

  (๒๙.๒)  ตองคําพิพากษาถึง ท่ี สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๒๙.๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตราย 

อยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพ

ของประชาชน 

ขอ  ๓๐  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือ

สํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ัง

ไปถึงหรือวันเปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๑  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๒  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลแดนชุมพล  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 



 หนา   ๕๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๔๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มถิุนายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๓๓  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๓๔  ผูประกอบกิจการรายใดซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

ตามขอบังคับตําบลแดนชุมพล  เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๒   

ใหใบอนุญาตดังกลาวมีผลบังคับใชตอไปจนกวาจะหมดอายุ  หรือถูกเพิกถอน  ตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๐  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

วีระศักดิ์  เพ็ชรหาญ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลแดนชมุพล 
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๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว

๑.๑๐ การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลาน หรือแมลง

๑.๑.๑ การเลี้ยงสัตวบก

          ๑. ตั้งแต ๑๐ แตไมเกิน ๕๐ ตัว ๑,๐๐๐

          ๒. ตั้งแต ๕๑ แตไมเกิน ๑๐๐ ตัว ๒,๐๐๐

          ๓. ตั้งแต ๑๐๑ ตัวขึ้นไป ๓,๐๐๐

๑.๑.๒ การเลี้ยงสัตวปก

          ๑. ตั้งแต ๕๐ แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตัว ๓๐๐

          ๒. ตั้งแต ๑,๐๐๑ แตไมเกิน ๒,๕๐๐ ตัว ๕๐๐

          ๓. ตั้งแต ๒,๕๐๑ แตไมเกิน ๕,๐๐๐ ตัว ๑,๐๐๐

          ๔. ตั้งแต ๕,๐๐๑ ตัวขึ้นไป ๑,๕๐๐

๑.๑.๓ การเลี้ยงสัตวน้ํา

          ๑. ตั้งแต ๔๐๐ แตไมเกิน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐

          ๒. ตั้งแต ๑,๖๐๑ แตไมเกิน ๔,๘๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐

          ๓. ตั้งแต ๔,๘๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป ๑,๕๐๐

๑.๑.๔ การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลานหรือแมลง

          ๑. ตั้งแต ๑๐๐ แตไมเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร ๓๐๐

          ๒. ตั้งแต ๔๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป ๕๐๐

๑.๒ การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม

          ๑. ตั้งแต ๕ ตัว แตไมเกิน ๕๐ ตัว ๕๐๐

          ๒. ตั้งแต ๕๑ ตัวขึ้นไป ๑,๐๐๐

๑.๓ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกันเพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น

ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บคาดู หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือ

ไมก็ตาม ๑,๐๐๐

๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ

๒.๑ การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด

และการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน

๒.๑.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐

๒.๑.๒ โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลแดนชุมพล

 เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘
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๒.๒ การฟอกหนังสัตว ขนสัตวการสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก ๒,๐๐๐

๒.๓ การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป ๑,๐๐๐

๒.๔ การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว ๑,๐๐๐

๒.๕ การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวน

ในสถานที่จําหนายอาหารการเรขายและการขายในตลาด ๕๐๐

๒.๖ การประดิษฐเครื่องใช หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือกหอย 

กระดูกสัตว เขาสัตว หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอื่น ๆ ของสัตว

๒.๖.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐

๒.๖.๒ โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐

๒.๗ การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม

หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช

เพื่อเปนอาหารสัตว

๒.๗.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐

๒.๗.๒ โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐

๒.๘ การสะสมหรือการลางครั่ง ๑,๐๐๐

๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม

๓.๑ การผลิตเนย เนยเทียม ๑,๐๐๐

๓.๒ การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา 

เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเวนการผลิต

เพื่อบริโภคในครัวเรือน

๓.๒.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐

๓.๒.๒ โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐

๓.๓ การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิต

เพื่อบริโภคในครัวเรือน

๓.๓.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐

๓.๓.๒ โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐

๓.๔ การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเคี่ยวมันกุง ยกเวน

การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

๓.๔.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐

๓.๔.๒ โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐

หมายเหตุ
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๓.๕ การนึ่ง การตม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิต ๑,๐๐๐

อาหารจากสัตว พืช ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร 

การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

๓.๖ การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ๑,๐๐๐

ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาดและการผลิต

เพื่อบริโภคในครัวเรือน

๓.๗ การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋

๓.๗.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐

๓.๗.๒ โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐

๓.๘ การผลิตแบะแซ ๑,๐๐๐

๓.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด

๓.๙.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๕๐๐

๓.๙.๒ โดยใชเครื่องจักร ๓,๐๐๐

๓.๑๐ การประกอบกิจการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ๑,๐๐๐

๓.๑๑ การแกะ การลางสัตวน้ํา ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวน ๑,๐๐๐

การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

๓.๑๒ การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิด

ตางๆ บรรจุกระปองขวดหรือภาชนะอื่นใด ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภค

ในครัวเรือน

๓.๑๒.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๕๐๐

๓.๑๒.๒ โดยใชเครื่องจักร ๓,๐๐๐

๓.๑๓ การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล

๓.๑๓.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐

๓.๑๓.๒ โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐

๓.๑๔ การผลิต ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว ๑,๐๐๐

๓.๑๕ การผลิต การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู ๑,๐๐๐

๓.๑๖ การคั่วกาแฟ ๑,๐๐๐

๓.๑๗ การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐

๓.๑๘ การผลิตผงชูรส ๑,๐๐๐

หมายเหตุ
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๓.๑๙ การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค ๑,๐๐๐

๓.๒๐ การตาก การหมัก การดองผัก ผลไมหรือพืชอยางอื่น ยกเวน ๑,๐๐๐

การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

๓.๒๑ การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ

๓.๒๑.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐

๓.๒๑.๒ โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐

๓.๒๒ การผลิต ไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

๓.๒๒.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐

๓.๒๒.๒ โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐

๓.๒๓ การผลิตบะหมี่ มักกระโรนี หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน

๓.๒๓.๑ โดยไมใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐

๓.๒๓.๒ โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐

๓.๒๔ การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร ๓,๐๐๐

๓.๒๕ การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหาร

และเพื่อการบริโภคในครัวเรือน 

๓.๒๕.๑ โดยใชเครื่องจักรตั้งแต ๕ - ๑๐ แรงมา ๑,๐๐๐

๓.๒๕.๒ โดยใชเครื่องจักรมากกวา ๑๐ แรงมาขึ้นไป ๒,๐๐๐

๓.๒๖ การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต ๕ แรงมาขึ้นไป

๓.๒๖.๑ โดยใชเครื่องจักรตั้งแต ๕ - ๑๐ แรงมา ๑,๐๐๐

๓.๒๖.๒ โดยใชเครื่องจักรมากกวา ๑๐ แรงมาขึ้นไป ๒,๐๐๐

๔ กิจการที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ อุปกรณการแพทยเครื่องสําอาง 

ผลิตภัณฑชําระลาง

๔.๑ การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร ๑,๕๐๐

๔.๒ การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็นเครื่องสําอางตาง ๆ ๑,๕๐๐

๔.๓ การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี ๑,๕๐๐

๔.๔ การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป ๑,๕๐๐

๔.๕ การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ ๑,๕๐๐
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๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร

๕.๑ การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช ๑,๕๐๐

๕.๒ การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ

๕.๒.๑ ไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๕๐๐

๕.๒.๒ ตั้งแต ๑,๐๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป ๑,๐๐๐

๕.๓ การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน ๑,๕๐๐

ดวยเครื่องจักร

๕.๔ การสีขาวดวยเครื่องจักร

๕.๔.๑ ไมเกินวันละ ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๕๐๐

๕.๔.๒ ตั้งแตวันละ ๑,๐๐๐ - ๖,๐๐๐ กิโลกรัม ๑,๐๐๐

๕.๔.๓ ตั้งแตวันละ ๖,๐๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป ๑,๕๐๐

๕.๕ การผลิตยาสูบ ๑,๕๐๐

๕.๖ การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร ๑,๕๐๐

๕.๗ การผลิต การสะสมปุย

๕.๗.๑ สะสมไมเกิน ๕๐๐ กิโลกรัม ๕๐๐

๕.๗.๒ สะสมเกินกวา ๕๐๐ กิโลกรัม ๑,๐๐๐

๕.๘ การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร ๑,๕๐๐

๕.๙ การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง

๕.๙.๑ สะสมไมเกิน ๕๐๐ กิโลกรัม ๕๐๐

๕.๙.๒ สะสมเกินกวา ๕๐๐ กิโลกรัม ๑,๐๐๐

๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร

๖.๑ การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ

หรือเครื่องใชตาง ๆ

๖.๑.๑ ดวยเครื่องจักรไมถึง ๕๐ แรงมา ๒,๐๐๐

๖.๑.๒ ดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕๐ แรงมาขึ้นไป ๔,๐๐๐

๖.๒ การหลอม การหลอ การถลุง แรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน ๖.๑ ๒,๐๐๐
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๖.๓ การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด ๑,๐๐๐

การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน ๖.๑

๖.๔ การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล ๒,๐๐๐

หรือโลหะอื่นใดยกเวนกิจการใน ๖.๑

๖.๕ การขัด การลาง โลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธอื่นใด ยกเวน ๒,๐๐๐

กิจการใน ๖.๑ 

๖.๖ การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการลางแร ๒,๐๐๐

๗ กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล

๗.๑ การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิม ๑,๐๐๐

ยานยนต

๗.๒ การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบปรับอากาศ

หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล

๗.๓.๑ ซอมรถจักรยานยนต ๕๐๐

๗.๓.๒ ซอมรถยนต เครื่องจักร เครื่องกล ๑,๐๐๐

๗.๓ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว ๑,๐๐๐

บริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอม

หรือปรับปรุงยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย

๗.๔ การลาง การอัดฉีดยานยนต ๑,๐๐๐

๗.๕ การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่ ๕๐๐

๗.๖ การปะ การเชื่อมยาง

๗.๖.๑ รถยนต ๕๐๐

๗.๖.๒ รถจักรยานยนต รถจักรยาน รถที่มีลอตั้งแต ๓ ลอลงมา ๒๐๐

๗.๗ การอัดผาเบรก ผาคลัตช ๕๐๐
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๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม

๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ ๒,๐๐๐

๘.๒ การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะการขุดรอง 

 การทําคิ้วหรือการตัดไมดวยเครื่องจักร (ตองมีใบอนุญาต

๘.๒.๑ ทําดวยเครื่องจักรหรือไฟฟาตั้งแต ๕ แรงมาขึ้นไป ๕,๐๐๐ จากสํานักงาน

๘.๒.๒ ทําดวยเครื่องจักรหรือไฟฟาไมเกิน ๕ แรงมา ๑,๐๐๐ สิ่งแวดลอมและ

๘.๒.๒ ทําดวยแรงงานคน ๕๐๐ ทรัพยากรธรรมชาต)ิ

๘.๓ การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน ๑,๐๐๐

การทําสารเคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จ ผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย

๘.๔ การอบไม ๑,๐๐๐

๘.๕ การผลิตธูปดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐

๘.๖ การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ ๑,๐๐๐

๘.๗ การผลิตกระดาษตาง ๆ ๑,๐๐๐

๘.๘ การเผาถานหรือการสะสมถาน

๘.๘.๑ ตั้งแต ๕๐๐ แตไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๕๐๐

๘.๘.๒ ตั้งแต ๑,๐๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป ๑,๐๐๐

๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ

๙.๑ กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

๙.๑.๑ โดยมีพื้นที่ประกอบการไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๑,๕๐๐

๙.๑.๒ โดยมีพื้นที่ประกอบการ เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๒,๕๐๐

๙.๒ การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด หรือในสถานพยาบาลตาม ๑,๕๐๐

กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล เวนแตเปนการใหบริการใน ๙.๑

๙.๓ การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปนการให ๑,๕๐๐

บริการใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

๙.๔ การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน

๙.๔.๑ มีหองพักตั้งแต ๑๐ หอง ๑,๕๐๐

๙.๔.๒ มีหองพักเกินกวา ๑๐ หอง แตไมเกิน ๒๐ หอง ๓,๐๐๐

๙.๔.๓ มีหองพักเกิน ๒๐ หองขึ้นไป ๔,๐๐๐
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๙.๕ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน

๙.๕.๑ มีหองพักไมเกิน ๕ หอง ๕๐๐

๙.๕.๒ มีหองพัก ตั้งแต ๕ หอง แตไมเกิน ๑๐ หอง ๑,๐๐๐

๙.๕.๓ มีหองพัก ตั้งแต ๑๐ หอง แตไมเกิน ๑๕ หอง ๑,๕๐๐

๙.๕.๔ มีหองพัก ตั้งแต ๑๕ หอง แตไมเกิน ๒๐ หอง ๒,๐๐๐

๙.๕.๕ มีหองพัก ตั้งแต ๒๐ หองขึ้นไป ๓,๐๐๐

๙.๖ การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

๙.๖.๑ ที่นั่งชมไมเกินกวา ๓๕๐ ที่นั่ง ๑,๕๐๐

๙.๖.๒ ที่นั่งชมเกิน ๓๕๐ ที่นั่ง ๓,๐๐๐

๙.๗ การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก ๑,๐๐๐

คาราโอเกะ หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

๙.๘ การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน ๑,๕๐๐

เวนแตเปนการใหบริการใน ๙.๑

๙.๙ การจัดใหมีการเสนสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเลนอื่น ๑,๕๐๐

ในทํานองเดียวกัน

๙.๑๐ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูใน

บังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

๙.๑๐.๑ รานที่มีเกาอี้บริการ ไมเกิน ๓ ที่นั่ง ๕๐๐

๙.๑๐.๒ รานที่มีเกาอี้บริการเกิน ๓ ที่นั่งขึ้นไป ๑,๐๐๐

๙.๑๑ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนักโดยวิธีการควบคุม ๑,๕๐๐

ทางโภชนาการ ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย

หรือโดยวิธีอื่นใด เวนแตเปนการใหบริการใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

๙.๑๒ การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม ๑,๕๐๐

๙.๑๓ การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสถานฝกซอมกอลฟ ๑,๕๐๐

๙.๑๔ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข ๑,๕๐๐

วิทยาศาสตร และสิ่งแวดลอม

๙.๑๕ การสักผิวหนัง การเจาะหู หรืออวัยวะอื่น ๑,๕๐๐

๙.๑๖ การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บาน ๑,๕๐๐

๙.๑๗ การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน ๑,๕๐๐
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๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ

๑๐.๑ การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร  ๑,๐๐๐

หรือการทอผาดวยกี่กระตุกตั้งแต ๕ กี่ขึ้นไป

๑๐.๒ การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน

๑๐.๒.๑ ตั้งแต ๑ - ๑๐๐ กิโลกรัม ๕๐๐

 ๑๐.๒.๒ ตั้งแต ๑๐๑ - ๕๐๐ กิโลกรัม ๑,๐๐๐

๑๐.๒.๓ ตั้งแต ๕๐๑ กิโลกรัมขึ้นไป ๒,๐๐๐

๑๐.๓ การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐

๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐

๑๐.๕ การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องขึ้นไป ๑,๐๐๐

๑๐.๖ การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออื่น ๆ ๑,๐๐๐

๑๐.๗ การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร ๕๐๐

๑๐.๘ การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ ๑,๐๐๐

๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง

๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา ๑,๐๐๐

๑๑.๒ การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐

๑๑.๓ การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง ๑,๐๐๐

๑๑.๔ การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง

๑๑.๔.๑ น้ําหนักไมเกิน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๑,๐๐๐

๑๑.๔.๒ น้ําหนักตั้งแต ๑,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ๒,๐๐๐

๑๑.๔.๓ น้ําหนักตั้งแต ๕,๐๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป ๓,๐๐๐

๑๑.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คลายคลึง ๑,๕๐๐

๑๑.๖ การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ ๑,๐๐๐

๑๑.๗ การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพองหรือการเผาหินปูน ๑,๐๐๐

๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑตางๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม ๑,๐๐๐

เชน ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน ทอน้ํา 

เปนตน

๑๑.๙ การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว ๑,๐๐๐

๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย ๑,๐๐๐

๑๑.๑๑ การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๑,๐๐๐

หมายเหตุ



๑๐

ลําดับที่ ประเภทกิจการ คาธรรมเนียม

บาท

๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี

๑๒.๑ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ ๒,๐๐๐

หรือสารตัวทําละลาย

๑๒.๒ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ

๑๒.๒.๑ การสะสมกาซประเภทหุงตมเพื่อจําหนายรานคาปลีก ๓๐๐

๑๒.๒.๒ การสะสมกาซประเภทหุงตมเพื่อจําหนายรานคาสง ๕๐๐

๑๒.๒.๓ การสะสมในลักษณะตั้งเปนสถานีบริการกาซ ๑,๐๐๐

๑๒.๓ การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือ ๒,๐๐๐

ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ

๑๒.๓.๑ นอยกวา ๑๐๐ ลิตร ๓๐๐

๑๒.๓.๒ จํานวนตั้งแต ๑๐๐ - ๑,๐๐๐ ลิตร ๕๐๐

๑๒.๓.๓ จํานวนตั้งแต ๑,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป ๑,๐๐๐

๑๒.๔ การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก ๒,๐๐๐

๑๒.๕ การพนสี ยกเวนกิจการใน ๗.๑ ๒,๐๐๐

๑๒.๖ การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด ๒,๐๐๐

เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง

๑๒.๗ การโม การบดชัน ๒,๐๐๐

๑๒.๘ การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี ๒,๐๐๐

๑๒.๙ การผลิต การลางฟลม รูปถาย หรือฟลมภาพยนตร ๒,๐๐๐

๑๒.๑๐ การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด ๒,๐๐๐

เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง

๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง ๒,๐๐๐

๑๒.๑๒ การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๒,๐๐๐

๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง ๒,๐๐๐

๑๒.๑๔ การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวน ๒,๐๐๐

ประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง

๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา ๒,๐๐๐

๑๒.๑๖ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสง สารกําจัดศัตรูพืช ๑,๐๐๐

หรือพาหะนําโรค

๑๒.๑๗ การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว ๒,๐๐๐

หมายเหตุ



๑๑

ลําดับที่ ประเภทกิจการ คาธรรมเนียม

บาท

๑๓ กิจการอื่น ๆ

๑๓.๑ การพิมพหนังสือ หรือสิ่งพิมพอื่น ที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร

๑๓.๑.๑ ไมเกิน ๕ แรงมา ๑,๐๐๐

๑๓.๑.๒ ตั้งแต ๕ แรงมาขึ้นไป ๒,๐๐๐

๑๓.๒ การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

อุปกรณไฟฟา

๑๓.๒.๑ การซอม ๕๐๐

๑๓.๒.๒ การผลิต ๑,๐๐๐

๑๓.๓ การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง ๑,๐๐๐

๑๓.๔ การพิมพแบบ พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร ๕๐๐

๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช 

๑๓.๕.๑ พื้นที่ไมเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐

๑๓.๕.๒ พื้นที่ตั้งแต ๔๐๐ - ๘๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐

๑๓.๕.๓ พื้นที่ตั้งแต ๘๐๐ ตาราเมตรขึ้นไป ๒,๐๐๐

๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินคา

๑๓.๖.๑ พื้นที่ไมเกิน ๔๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐

๑๓.๖.๒ พื้นที่ตั้งแต ๔๐๑ - ๘๐๐ ตารางเมตร ๑,๐๐๐

๑๓.๖.๓ พื้นที่ตั้งแต ๘๐๑ ตารางเมตรขึ้นไป ๒,๐๐๐

๑๓.๗ การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว ๑,๐๐๐

๑๓.๘ การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ ๑,๐๐๐

๑๓.๙ การกอสราง

๑๓.๙.๑ พื้นที่กอสรางไมเกิน ๑๕๐ ตารางเมตร ๕๐๐

๑๓.๙.๒ พื้นที่กอสรางตั้งแต ๑๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๑,๐๐๐

๑๓.๑๐ กิจการที่เทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา ๑,๐๐๐

หมายเหตุ



 

คําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต/ขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท.....................................                 

 

         เขียนท่ี          

                        วันท่ี       เดอืน            พ.ศ                  

  

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

สัญชาติ                               โดย                                                     ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ปรากฏตาม                                                                           ท่ีอยูเลขท่ี          

หมูท่ี               ตรอก/ซอย            ถนน            แขวง/ตําบล                   เขต/อําเภอ          

จังหวัด    หมายเลขโทรศัพท    ผูขออนุญาต  

๒. ขอยื่นคําขอ 

(  ) รับใบอนุญาตประกอบกิจการ 

(  ) ตออายุใบอนุญาต 

(  ) ขอรับใบแทนใบอนุญาต เนื่องจาก............................. 

   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท       

มีคนงาน    คน  ใชเครื่องจักรขนาด       แรงมา ตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ 

  (  ) สําเนาบัตรประจําประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ............ 

  (  ) สําเนาทะเบียนบาน 

  (  ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  

  (  ) ใบมอบอํานาจ 

  (  ) หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

  (  ) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผล

กระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 

  (  ) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 

         

         

ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

    (ลงชื่อ)    ผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

       /ขอรับใบแทนใบอนุญาต 

                  (      ) 

 

คําขอเลขท่ี................./................. 
(เจาหนาท่ีกรอก) 



-๒- 

สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับ คําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต/ขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 เลขท่ี.....................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี..........................เดือน.................พ.ศ. ..........................

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  (  ) ครบ 

     (  ) ไมครบ คือ 

      ๑)..................................... 

      ๒)..................................... 

      ๓).....................................    

     (ลงชื่อ)………………………………………… 

                   (.............................................) 

     ตําแหนง............................................ 

 

             

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับ คําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต/ขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 เลขท่ี.....................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี..........................เดือน.................พ.ศ. ..........................

ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  (  ) ครบ 

     (  ) ไมครบ คือ 

      ๑)..................................... 

      ๒)..................................... 

      ๓).....................................  

 ดังนั้น กรุณานําเอกสารหลักฐานท่ียังไมครบท้ังหมดมายื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินภายใน..............วัน 

นับแตวันนี้เปนตนไป   

     (ลงชื่อ)………………………………………… 

                   (.............................................) 

     ตําแหนง............................................ 



 

 
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ      

เลมท่ี  เลขท่ี  /   

ขอ ๑ เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให   สัญชาติ  อยูบานเลขท่ี  

หมูท่ี    ตรอก/ซอย     ถนน   ตําบล/แขวง     

อําเภอ/เขต   จังหวัด    โทรศัพท    

 ชื่อสถานประกอบกิจการ     ประเภท     

โดยใชชื่อสถานประกอบการวา          

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 ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลแดนชุมพล 

 ขอ ๓ หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

 ขอ ๔ ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้ 

  ๑)          

  ๒)           

  ๓)           

 ขอ ๕ ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี     เดือน  พ.ศ.    

 ขอ ๖ ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี            เดือน  พ.ศ.    

 

 

 

 

                        (ลงชื่อ)      

          (     ) 

            เจาพนักงานทองถ่ิน 



-๒- 

รายการตออายุใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 

 

ว/ด/ป 

ท่ีอนุญาต 

ว/ด/ป 

ท่ีสิ้นอายุ 

จํานวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อ 

เจาพนักงานทองถ่ิน คาธรรมเนียม คาปรับ เลขท่ี ว/ด/ป 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

คําเตือน 

  ๑. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยท่ีเปดเผย ณ สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการ 

  ๒. ตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

  ๓. หากไมขอตออายุใบอนุญาต พรอมชําระคาธรรมเนียมภายในวันเวลาท่ีกําหนดตามขอ ๒ 

     ตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ ๒๐ ของยอดเงินคาธรรมเนียม 

  ๔. การขอตอใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย 

 

 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล
	เรื่อง   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	พ.ศ.  ๒๕๕๘

	เน
	ข้อบัญญัติ


