
 หนา   ๑๓๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๘๖  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลควนพัง 
เรื่อง  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลควนพัง  วาดวยกิจการท่ีเปนอันตราย

ตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับท่ี  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลควนพังโดยความเห็นชอบ 

ของสภาองคการบริหารสวนตําบลควนพังและนายอําเภอรอนพิบูลย  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลควนพัง  เรื่อง  กิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙”   

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลควนพังเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน 

นับแตวันที่ประกาศไวโดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลควนพัง 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลควนพัง  เรื่อง  กิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
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  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน

ประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลควนพัง 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ  ๕  ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลควนพัง 

  (๑)  กิจการเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

     (๑.๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

     (๑.๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกนั  

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนกิจการนั้น  ท้ังนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ 

ในทางตรงทางออม  หรือไมก็ตาม 

  (๒)  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

      (๒.๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย  หรือขาย

ในตลาด 
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      (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

      (๒.๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

      (๒.๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

      (๒.๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกกระดอง  กระดูก  เขา  

หนัง  ขนสัตว  หรือสวนอื่น  ๆ   ของสัตว  ดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผา  หรือกรรมวิธีใด ๆ   ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

      (๒.๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

      (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

  (๓)  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  สถานท่ี

สะสมอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

      (๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง  ๆ 

      (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 

      (๓.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม  

หรือพืชอยางอื่น 

      (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตว  โดยการตาก  บด  นึ่ง  

ตม  ตุน  เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอื่นใด   

      (๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

      (๓.๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  

วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน 
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        (๓.๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ   

ที่คลายคลึงกัน 

        (๓.๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น  ๆ   

         (๓.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

     (๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

     (๓.๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

     (๓.๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือบรรจุการแฟ 

     (๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น  ๆ   

     (๓.๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  น้ําสมสายชู  

ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

     (๓.๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายน้ําอัตโนมัติ 

     (๓.๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

     (๓.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง  ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

     (๓.๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

     (๓.๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

     (๓.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม   

     (๓.๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

     (๓.๒๒)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

     (๓.๒๓)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  (๔)  กิจการเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

       (๔.๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 
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     (๔.๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางรวมท้ังสบู 

ที่ใชกับรางกาย 

     (๔.๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

     (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

     (๔.๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง  ๆ    

  (๕)  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

     (๕.๑)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุน้ํามันจากพืช 

     (๕.๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

     (๕.๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือแปงอื่น  ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

     (๕.๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือบรรจุขาวดวยวิธีใด  ๆ  ก็ตาม 

     (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

     (๕.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

     (๕.๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 

     (๕.๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

     (๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

  (๖)  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ  หรือแร 

     (๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  ดวย

โลหะหรือแร 

     (๖.๒)  การถลุงแร  การหลอมหรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต

ใน  (๖.๑) 

     (๖.๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร   

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 
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     (๖.๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

     (๖.๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักรหรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต

ใน  (๖.๑) 

     (๖.๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือกหรือลางแร 

  (๗)  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

     (๗.๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

     (๗.๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

     (๗.๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

     (๗.๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนาย  และในการประกอบกิจการนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

ดังกลาวดวย 

     (๗.๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  และอัดฉีดยานยนต 

     (๗.๖)  การผลิต  สะสม  จําหนายซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

     (๗.๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

     (๗.๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

     (๗.๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกา  หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

  (๘)  กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

     (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

     (๘.๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

     (๘.๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑ

จากไม  หวาย  ชานออย 



 หนา   ๑๔๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๘๖  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๘.๔)  การอบไม 

     (๘.๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

     (๘.๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

     (๘.๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง  ๆ   

     (๘.๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

  (๙)  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

     (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด   

     (๙.๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาต  

ใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๙.๔) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพรเวนแตเปน 

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

     (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ 

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา   

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

     (๙.๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

     (๙.๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น  ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแต

เปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 

   (๙.๑๐)  การประกอบกิจการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   ในทํานองเดียวกัน 



 หนา   ๑๔๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๘๖  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตามกฎหมาย

วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

    (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 

    (๙.๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

    (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

    (๙.๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

    (๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

    (๙.๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร

หรือส่ิงแวดลอม 

    (๙.๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

    (๙.๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ 

    (๙.๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

    (๙.๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตว

ชั่วคราว 

 (๑๐)  กิจการเกี่ยวกับส่ิงทอ 

    (๑๐.๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

    (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

    (๑๐.๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

    (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น  ๆ  ดวยเครื่องจักร 

    (๑๐.๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น  ๆ  ดวยเครื่องจักร 

    (๑๐.๖)  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น  ๆ 

    (๑๐.๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

    (๑๐.๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น  ๆ   

 (๑๑)  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 



 หนา   ๑๔๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๘๖  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

    (๑๑.๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

    (๑๑.๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น  ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึงกัน 

    (๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  ตัก  ดูด  

โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 

    (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 

    (๑๑.๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง  ๆ   

    (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

    (๑๑.๘)  การผลิตภัณฑตาง  ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

    (๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

   (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

   (๑๑.๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๕)  

 (๑๒)  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

   (๑๒.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 

   (๑๒.๒)  การผลิต  บรรจุ  สะสม  หรือขนสงกาซ 

   (๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม   

   (๑๒.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

   (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑)   

   (๑๒.๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 



 หนา   ๑๔๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๘๖  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

     (๑๒.๘)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

     (๑๒.๙)  การผลิต  ลางฟลมถายรูปหรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึงกัน 

   (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 

   (๑๒.๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๒.๑๓)  การผลิต  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๒.๑๔)  การผลิต  สะสม  ขน  ดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต

ดอกไมเพลิง 

   (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๒.๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๑๒.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

 (๑๓)  กิจการอื่น  ๆ 

    (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

    (๑๓.๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   

หรืออุปกรณไฟฟา 

    (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน 

    (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

    (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลว  หรือเหลือใช 

    (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

    (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม 

    (๑๓.๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุท่ีมิใชส่ิงทอ 

    (๑๓.๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลาหรือแพปลา 



 หนา   ๑๔๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๘๖  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

  (๑๓.๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

  (๑๓.๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

ขอ  ๖  สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ท่ีตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมายวาดวย

การผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดที่เขาขาย 

เปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

และกฎหมายท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ  ๗  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น  ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  

ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการท่ีไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะตองตั้งอยูหางจาก

ชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  ไมนอยกวา  ๕๐๐  เมตร  ยกเวนสถานประกอบกิจการ 

ที่ตั้งขึ้นกอนขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ 

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการท่ีขออนุญาตได

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินใหมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมายแสดง

ชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒)  ตองจัดใหมีระบบแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคารและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ  ๙  สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใด 

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสม



 หนา   ๑๔๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๘๖  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กฎหมายกําหนดไวในกฎหมายวาดวย

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๐  สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

   (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท 

ของมูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

   (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและตอง

ดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   (๓)  กรณีที่มูลฝอยบนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปนอันตราย 

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๑๑  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะของโรคติดตอ

ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๑๒  สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับประกอบอาหารการปรุงอาหาร  

การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองสะอาดถูกสุขลักษณะอนามัย  และตองดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบ  เรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน  และปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

   (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ท้ังนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรกัษาเครื่องดบัเพลิงอยางนอยหกเดือนตอครัง้  

และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนดหรือยอมรับใหคนงานแกคนงาน 

ไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 



 หนา   ๑๔๙ 
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   (๒)  กรณีมีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือส่ิงของ 

ที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายหรือกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๖  สถานประกอบกจิการใดที่ประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง  หรือความส่ันสะเทือน  

มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย  จะตองดําเนินการ

ควบคุมปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัย

บริเวณใกลเคียง 

ขอ  ๑๗  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ

ตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติ

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานท่ีแหงเดียว 

ขอ  ๑๘  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารหลักฐาน  ดังตอไปนี้   

   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   (๒)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

   (๓)  ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ)   

   (๔)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

   (๕)  หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

   (๖)  เอกสารและหลักฐานอื่น  ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลควนพังประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๙  ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  รักษาเครื่องมือ  เครื่องใชในการประกอบกิจการทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ   

ถาวัตถุดิบแหงกิจการนั้นจะใชเปนอาหารตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุนละอองและสัตวพาหะนําโรค 

   (๒)  ประกอบกิจการภายในเขตสถานที่ที่ไดรับใบอนุญาต 



 หนา   ๑๕๐ 
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   (๓)  ปฏิบัติและจัดสถานที่สําหรับประกอบกิจการนั้นใหถูกสุขลักษณะ 

   (๔)  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูท่ีไดรับแตงตั้ง

จากเจาพนักงานทองถิ่น  เขาตรวจสถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีการประกอบการคานั้นในเวลาอันสมควร 

   (๕)  ปฏิบัติการอื่นเกี่ยวดวยสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  คําส่ัง

เจาพนักงานทองถิ่น  รวมท้ังระเบียบ  ขอบัญญัติและประกาศองคการบริหารสวนตําบลควนพัง 

ขอ  ๒๐  ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวา

สละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๑  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตอใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจความถูกตอง

และความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑวิธีการ   

หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้น

ทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองสมบูรณในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่ตองสงคืนคําขอ

แกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวัน 

นับแตวันไดรับคําขอ   

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล   

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน  แตตอง 

มีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสอง

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๒  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลควนพัง 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 
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การขอตออายุใบอนุญาต  และการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๙  และขอ  ๒๐  ดวย 

ขอ  ๒๓  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราคาธรรมเนียม 

ที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาต  สําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้นถามิได 

เสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  

เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินสองครั้ง  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียมและคาปรับ

จนครบจํานวน 

ขอ  ๒๔  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลควนพัง 

ขอ  ๒๕  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบ

กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๖  ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูที่ไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย   

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหายใหผู ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 



 หนา   ๑๕๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๘๖  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๒๗  ในกรณีที่ปรากวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบ

กิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๘  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูไดรับ

ใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไว

ในใบอนุญาตหรือในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้   

และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน   

หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๙  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง 

โดยทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  

แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๐  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันท่ีถูส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๑  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๕๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๘๖  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๓๒  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลควนพังเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๖  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

นุกูล  ธานีรตัน 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลควนพัง 



บัญชีอตัราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญตัิองค์การบริหารส่วนตําบลควนพงั 

เร่ือง  กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ประเภทกิจการ 

อตัรา

ค่าธรรมเนียม  

(บาท/ปี) 

(๑)  กจิการเกีย่วกบัการเลีย้งสัตว์ 

(๑.๑)  การเพาะพนัธ์ุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุ์กชนิด 

-  การเล้ียงมา้  โค  กระบือ  แพะ  แกะ  ตั้งแต่  ๑๐๐  ตวัข้ึนไป 

-  การเล้ียงสุกร  ตั้งแต่  ๕๐  ตวั  ข้ึนไป 

-  การเล้ียงห่าน  เป็ด  ไก่  หรือสัตวปี์กอ่ืน ๆ  ตั้งแต่  ๒๐๐  ตวัข้ึน ๆ  ไป 

-  การเล้ียงสัตวอ่ื์น ๆ   

(๑.๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว ์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอนัมีลกัษณะทาํนอง

เดียวกนั  เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ชมหรือเพื่อประโยชน์กิจการนั้น  ทั้งน้ี  ไม่วา่จะมีการเรียกเก็บ

ค่าดูหรือค่าบริการในทางตรงทางออ้ม  หรือไม่ก็ตาม 

 

(๒)  กจิการทีเ่กี่ยวกบัสัตว์และผลติภัณฑ์ 

(๒.๑)  การฆ่า  หรือชาํแหละสัตว ์ ยกเวน้ในสถานท่ีจาํหน่ายอาหาร  เร่ขาย  หรือขายในตลาด 

(๒.๒)  การหมกั  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนงัสัตว ์ ขนสัตว ์

(๒.๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือช้ินส่วนสัตวท่ี์ยงัมิไดแ้ปรรูป 

(๒.๔)  การเค่ียวหนงั  เอน็  หรือไขสัตว ์

(๒.๕)  การผลิตส่ิงของเคร่ืองใชห้รือผลิตภณัฑอ่ื์น  ๆ  จากเปลือกกระดอง  กระดูก  เขา  

หนงั  ขนสัตว ์ หรือส่วนอ่ืน  ๆ  ของสัตว ์ ดว้ยการตม้  น่ึง  ตาก  เผา  หรือกรรมวธีิใด  ๆ   

ซ่ึงมิใชเ้พื่อเป็นอาหาร 

(๒.๖)  การผลิต  โม่  ป่น  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทาํอ่ืนใดต่อสัตวห์รือพืช 

หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสัตวห์รือพืช  เพื่อเป็นอาหารสัตวห์รือส่วนประกอบของอาหารสัตว ์

(๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลา้งคร่ัง 

 

(๓)  กจิการทีเ่กีย่วกบัอาหาร  เคร่ืองดื่ม  นํา้ดื่ม  ยกเว้นในสถานทีจํ่าหน่ายอาหาร  สถานที่

สะสมอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลติเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

(๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  นํ้าพริกแกง  นํ้าพริกปรุง  สาํเร็จ  เตา้เจ้ียว  ซีอ๊ิว  

นํ้าจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง  ๆ 

 

 

 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

 

 

 

 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

 

 

๓๐๐ 

 

๓๐๐ 

 

 

 

๓๐๐ 



 

ประเภทกิจการ 

อตัรา

ค่าธรรมเนียม  

(บาท/ปี) 

(๓.๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมกั  ดอง  จากสัตว ์ ไดแ้ก่  ปลาร้า  ปลาเจ่า  

กุง้เจ่า  ปลาส้ม  ปลาจ่อม  แหนม  หมํ่า  ไส้กรอก  กะปิ  นํ้าปลา  หอยดอง  นํ้าเคย  นํ้าบูดู  

ไตปลา  หรือผลิตภณัฑ์อ่ืน  ๆ  ท่ีคลา้ยคลึงกนั 

(๓.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารหมกั  ดอง  แช่อ่ิม  จากผกั  ผลไม ้ หรือพชือยา่งอ่ืน 

(๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตว ์ โดยการตาก  บด  น่ึง  ตม้  

ตุ๋น  เค่ียว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควนั  ป้ิง  ยา่ง  เผา  หรือวธีิอ่ืนใด   

(๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุลูกช้ิน 

(๓.๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเต๋ียว  เตา้ฮวย  เตา้หู ้ วุน้เส้น  

เก้ียมอ๋ี  เน้ือสัตวเ์ทียม  หรือผลิตภณัฑอ่ื์น  ๆ  ท่ีคลา้ยคลึงกนั 

(๓.๗)  การผลิตบะหม่ี  มกักะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา้  หรือผลิตภณัฑอ่ื์น  ๆ  ท่ีคลา้ยคลึงกนั 

(๓.๘)  การผลิต  ขนมปังสด  ขนมปังแหง้  จนัอบั  ขนมเป๊ียะ  ขนมอบอ่ืน  ๆ   

(๓.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  นํ้านม  หรือผลิตภณัฑจ์ากนํ้านมสัตว ์

(๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภณัฑเ์นย  

ผลิตภณัฑเ์นยเทียม  และผลิตภณัฑเ์นยผสม 

(๓.๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

(๓.๑๒)  การคัว่  สะสม  หรือบรรจุกาแฟ 

(๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ใบชาแหง้  ชาผง  หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืน  ๆ   

(๓.๑๕)  การผลิตนํ้ากลัน่  นํ้าบริโภค  นํ้าด่ืมจากเคร่ืองจาํหน่ายนํ้า 

(๓.๑๖)  การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุ  หรือขนส่งนํ้าแขง็ 

(๓.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  นํ้าอดัลม  นํ้าหวาน  นํ้าโซดา  นํ้าจากพืช  ผกั  

ผลไม ้ เคร่ืองด่ืมชนิดต่าง ๆ  บรรจุกระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 

(๓.๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 

(๓.๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแต่งอาหาร 

(๓.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  นํ้าตาล  นํ้าเช่ือม   

(๓.๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 

(๓.๒๒)  การประกอบกิจการหอ้งเยน็แช่แขง็อาหาร 

(๓.๒๓)  การเก็บ  การถนอมอาหารดว้ยเคร่ืองจกัร 

 

๓๐๐ 

 

 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

 

 

 

๒ 



 

ประเภทกิจการ 

อตัรา

ค่าธรรมเนียม  

(บาท/ปี) 

(๔)  กจิการเกีย่วกบัยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เคร่ืองสําอาง  ผลติภัณฑ์ทาํความสะอาด 

(๔.๑)  การผลิต  โม่  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

(๔.๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟัน  แชมพ ู ผา้เยน็  กระดาษเยน็  เคร่ืองสาํอางรวมทั้งสบู่ 

ท่ีใชก้บัร่างกาย 

(๔.๓)  การผลิต  บรรจุสาํลี  ผลิตภณัฑจ์ากสาํลี 

(๔.๔)  การผลิตผา้พนัแผล  ผา้ปิดแผล  ผา้อนามยั  ผา้ออ้มสาํเร็จรูป 

(๔.๕)  การผลิตผงซกัฟอก  สบู่  นํ้ายาทาํความสะอาด 

 

(๕)  กจิการทีเ่กี่ยวกบัการเกษตร 

(๕.๑)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุนํ้ามนัจากพืช 

(๕.๒)  การลา้ง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

(๕.๓)  การผลิต  หรือแบ่งบรรจุแป้งมนัสาํปะหลงั  แป้งสาคู  แป้งจากพืช  หรือแป้งอ่ืน  ๆ  

ในทาํนองเดียวกนั 

(๕.๔)  การสีขา้ว  นวดขา้งดว้ยเคร่ืองจกัร  หรือบรรจุขา้วดว้ยวธีิใด  ๆ  ก็ตาม 

(๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

(๕.๖)  การขดั  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

(๕.๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวสัดุท่ีนาํไปผลิตปุ๋ย 

(๕.๘)  การผลิตเส้นใยจากพืช 

(๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถ่ายผลิตผลของมนัสาํปะหลงั  ขา้วเปลือก  ออ้ย  ขา้วโพด 

 

(๖)  กจิการทีเ่กี่ยวกบัโลหะ  หรือแร่ 

(๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เคร่ืองประดบั  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  หรือเคร่ืองใชต่้าง  ๆ  ดว้ยโลหะ

หรือแร่ 

(๖.๒)  การถลุงแร่  การหลอมหรือหล่อโลหะทุกชนิด  ยกเวน้กิจการท่ีไดรั้บใบอนุญาต 

ใน  (๖.๑) 

(๖.๓)  การกลึง  เจาะ  เช่ือม  ตี  ตดั  ประสาน  รีด  หรืออดัโลหะดว้ยเคร่ืองจกัร  หรือก๊าซ  

หรือไฟฟ้า  ยกเวน้กิจการท่ีไดรั้บใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

(๖.๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดว้ยตะกัว่  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอ่ืนใด  

ยกเวน้กิจการท่ีไดรั้บใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

 

 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

 

 

๓๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๓๐๐ 

 

๕๐๐ 

๓ 



 

ประเภทกิจการ 

อตัรา

ค่าธรรมเนียม  

(บาท/ปี) 

(๖.๕)  การขดั  ลา้งโลหะดว้ยเคร่ืองจกัรหรือสารเคมี  ยกเวน้กิจการท่ีไดรั้บใบอนุญาต 

ใน  (๖.๑) 

(๖.๖)  การทาํเหมืองแร่  สะสม  แยก  คดัเลือกหรือลา้งแร่ 

 

(๗)  กจิการทีเ่กี่ยวกบัยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล 

(๗.๑)  การต่อ  ประกอบ  เคาะ  ปะผ ุ พน่สี  หรือพน่สารกนัสนิมยานยนต ์

(๗.๒)  การผลิตยานยนต ์ เคร่ืองจกัร  หรือเคร่ืองกล   

(๗.๓)  การซ่อม  การปรับแต่งเคร่ืองยนต ์ เคร่ืองจกัร  เคร่ืองกล  ระบบไฟฟ้า   

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของยานยนต ์ เคร่ืองจกัร  หรือเคร่ืองกล 

(๗.๔)  การประกอบธุรกิจเก่ียวกบัยานยนต ์ เคร่ืองจกัร  หรือเคร่ืองกล  ซ่ึงมีไวบ้ริการ 

หรือจาํหน่าย  และในการประกอบกิจการนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต ์ เคร่ืองจกัร

หรือเคร่ืองกลดงักล่าวดว้ย 

(๗.๕)  การลา้ง  ขดัสี  เคลือบสี  และอดัฉีดยานยนต ์

(๗.๖)  การผลิต  สะสม  จาํหน่ายซ่อม  หรืออดัแบตเตอร่ี 

(๗.๗)  การจาํหน่าย  ซ่อม  ปะ  เช่ือมยางยานยนต ์ หรือตั้งศูนยถ่์วงลอ้ 

(๗.๘)  การผลิต  ซ่อม  ประกอบ  หรืออดัผา้เบรก  ผา้คลตัช์ 

(๗.๙)  การสะสม  การซ่อมเคร่ืองกล  เคร่ืองจกัรเก่า  หรืออุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบ 

ของยานยนต ์ เคร่ืองจกัร  หรือเคร่ืองกลเก่า 

 

(๘)  กจิการทีเ่กีย่วกบัไม้หรือกระดาษ 

(๘.๑)  การผลิตไมขี้ดไฟ 

(๘.๒)  การเล่ือย  ซอย  ขดั  ไส  เจาะ  ขดุร่อง  ทาํคิ้ว  หรือตดัไมด้ว้ยเคร่ืองจกัร 

(๘.๓)  การผลิต  พน่  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แต่งสาํเร็จส่ิงของเคร่ืองใช ้ หรือผลิตภณัฑ์

จากไม ้ หวาย  ชานออ้ย 

(๘.๔)  การอบไม ้

(๘.๕)  การผลิต  สะสม  แบ่งบรรจุธูป 

(๘.๖)  การผลิตส่ิงของ  เคร่ืองใช ้ เคร่ืองเขียน  หรือผลิตภณัฑอ่ื์นใดดว้ยกระดาษ 

(๘.๗)  การผลิตกระดาษชนิดต่าง  ๆ   

(๘.๘)  การเผาถ่าน  หรือสะสมถ่าน 

 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๔ 



 

ประเภทกิจการ 

อตัรา

ค่าธรรมเนียม  

(บาท/ปี) 

(๙)  กจิการทีเ่กี่ยวกบัการบริการ 

(๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เวน้แต่เป็นการใหบ้ริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 

(๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด   

(๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ  เวน้แต่เป็นการใหบ้ริการท่ีไดรั้บใบอนุญาต   

ใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 

(๙.๔)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบนํ้า  อบไอนํ้า  อบสมุนไพรเวน้แต่เป็นการใหบ้ริการ

ท่ีไดรั้บใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล 

(๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานท่ีพกัท่ีมิใช่โรงแรมท่ีจดัไวเ้พื่อใหบ้ริการพกั

ชัว่คราวสาํหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน  หรือกิจการอ่ืน 

ในทาํนองเดียวกนั 

(๙.๖)  การประกอบกิจการหอพกั  อาคารชุดใหเ้ช่า  หอ้งเช่า  หรือหอ้งแบ่งเช่า   

หรือกิจการอ่ืน  ในทาํนองเดียวกนั 

(๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

(๙.๘)  การจดัใหมี้มหรสพ  การแสดงดนตรี  เตน้รํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  

หรือตูเ้พลง  หรือการแสดงอ่ืน  ๆ  ในทาํนองเดียวกนั 

(๙.๙)  การประกอบกิจการสระวา่ยนํ้า  หรือกิจการอ่ืน  ๆ  ในทาํนองเดียวกนั  เวน้แต่ 

เป็นการใหบ้ริการท่ีไดรั้บใบอนุญาตใน  (๙.๑) 

(๙.๑๐)  การประกอบกิจการเล่นสเกต  หรือโรลเลอร์เบลด  หรือการเล่นอ่ืน  ๆ   

ในทาํนองเดียวกนั 

(๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม  เวน้แต่กิจการท่ีอยูใ่นบงัคบั 

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบวชิาชีพเวชกรรม 

(๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกาํลงักาย 

(๙.๑๓)  การประกอบกิจการใหบ้ริการควบคุมนํ้าหนกั 

(๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิ์ง  หรือตูเ้กม 

(๙.๑๕)  การประกอบกิจการใหบ้ริการคอมพิวเตอร์ 

(๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ์  หรือสนามฝึกซ่อมกอลฟ์ 

(๙.๑๗)  การประกอบกิจการหอ้งปฏิบติัการทางการแพทย ์ การสาธารณสุข  วทิยาศาสตร์

หรือส่ิงแวดลอ้ม 

(๙.๑๘)  การประกอบกิจการสักผวิหนงั  หรือเจาะส่วนหน่ึงส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย 

 

๓๐๐ 

 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

 

๓๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

 

๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๒๐๐ 

 

๒๐๐ 

๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๕ 



 

ประเภทกิจการ 

อตัรา

ค่าธรรมเนียม  

(บาท/ปี) 

(๙.๑๙)  การประกอบกิจการใหบ้ริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบา้นของผูรั้บบริการ 

(๙.๒๐)  การประกอบกิจการใหบ้ริการดูแลผูสู้งอายท่ีุบา้นของผูรั้บบริการ 

(๙.๒๑)  การประกอบกิจการใหบ้ริการสปา  อาบนํ้า  ตดัขน  รับเล้ียง 

หรือรับฝากสัตวช์ัว่คราว 

 

(๑๐)  กจิการเกีย่วกบัส่ิงทอ 

(๑๐.๑)  การป่ันดา้ย  กรอดา้ย  ทอผา้ดว้ยเคร่ืองจกัร  หรือทอผา้ดว้ยก่ีกระตุก 

(๑๐.๒)  การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้าย  นุ่น  หรือใยสังเคราะห์ 

(๑๐.๓)  การป่ันฝ้าย  นุ่น  ใยสังเคราะห์ดว้ยเคร่ืองจกัร 

(๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออ่ืน  ๆ  ดว้ยเคร่ืองจกัร 

(๑๐.๕)  การเยบ็  ปักผา้  หรือส่ิงทออ่ืน  ๆ  ดว้ยเคร่ืองจกัร 

(๑๐.๖)  การพิมพผ์า้  และส่ิงทออ่ืน  ๆ 

(๑๐.๗)  การซกั  อบ  รีด  หรืออดักรีบผา้ดว้ยเคร่ืองจกัร 

(๑๐.๘)  การยอ้ม  ฟอก  กดัสีผา้หรือส่ิงทออ่ืน  ๆ 

 

(๑๑)  กจิการทีเ่กี่ยวกบัหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวตัถุที่คล้ายคลงึกนั 

(๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภณัฑดิ์นเผา 

(๑๑.๒)  การระเบิด  โม่  บด  หรือยอ่ยหินดว้ยเคร่ืองจกัร 

(๑๑.๓)  การผลิตส่ิงของเคร่ืองใชห้รือผลิตภณัฑอ่ื์น  ๆ  ดว้ยซีเมนต ์ หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึงกนั 

(๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต ์ หิน  ดิน  ทราย  วสัดุก่อสร้าง  รวมทั้งการขดุ  ตกั  ดูด  โม่  

บด  หรือยอ่ยดว้ยเคร่ืองจกัร  ยกเวน้กิจการท่ีไดรั้บใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 

(๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึงกนั 

(๑๑.๖)  การเล่ือย  ตดั  หรือประดิษฐหิ์นเป็นส่ิงของ  เคร่ืองใช ้ หรือผลิตภณัฑต์่าง  ๆ   

(๑๑.๗)  การผลิตชอลก์  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

(๑๑.๘)  การผลิตภณัฑ์ต่าง  ๆ  ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 

(๑๑.๙)  การผลิต  ตดั  บดกระจกหรือผลิตภณัฑแ์กว้ 

(๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผา้ทราย 

(๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกว้  หรือผลิตภณัฑจ์ากใยแกว้ 

(๑๑.๑๒)  การลา้ง  การขดัดว้ยการพน่ทรายลงบนพื้นผวิกระจก  แกว้  หิน  หรือวตัถุอ่ืนใด  

ยกเวน้กิจการท่ีไดรั้บใบอนุญาตใน  (๖.๕) 

๒๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

 

 

 

๒๐๐ 

๒๐๐ 

๒๐๐ 

๒๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

 

 

๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๖ 



 

ประเภทกิจการ 

อตัรา

ค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 

(๑๒)  กจิการทีเ่กีย่วกบัปิโตรเลยีม  ถ่านหิน  สารเคมี 

(๑๒.๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดซ์  หรือสารตวัทาํละลาย 

(๑๒.๒)  การผลิต  บรรจุ  สะสม  หรือขนส่งก๊าซ 

(๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กลัน่  หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภณัฑปิ์โตรเลียม   

(๑๒.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนส่งถ่านหิน  หรือถ่านโคก้ 

(๑๒.๕)  การพน่สี  ยกเวน้กิจการท่ีไดรั้บใบอนุญาตใน  (๗.๑)   

(๑๒.๖)  การผลิตส่ิงของเคร่ืองใชห้รือผลิตภณัฑ์ดว้ยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด ์  

เบเกอร์ไลท ์ หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึง 

(๑๒.๗)  การโม่  สะสม  หรือบดชนั 

(๑๒.๘)  การผลิตสี  หรือนํ้ามนัผสมสี 

(๑๒.๙)  การผลิต  ลา้งฟิลม์ถ่ายรูปหรือฟิลม์ภาพยนตร์ 

(๑๒.๑๐)  การเคลือบ  ชุบ  วตัถุดว้ยพลาสติก  เซลลูลอยด ์ เบเกอร์ไลท ์  

หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึงกนั 

(๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด ์ เบเกอร์ไลท ์ หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึงกนั 

(๑๒.๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดบัเพลิง 

(๑๒.๑๓)  การผลิต  การผลิตนํ้าแขง็แหง้ 

(๑๒.๑๔)  การผลิต  สะสม  ขน  ดอกไมเ้พลิง  หรือสารเคมีอนัเป็นส่วนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเ้พลิง 

(๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

(๑๒.๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนส่งสารกาํจดัศตัรูพืชหรือพาหะนาํโรค 

(๑๒.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

 

(๑๓)  กจิการอืน่ ๆ 

(๑๓.๑)  การพิมพห์นงัสือหรือส่ิงพิมพอ่ื์นท่ีมีลกัษณะเดียวกนัดว้ยเคร่ืองจกัร 

(๑๓.๒)  การผลิต  ซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 

(๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวตัถุท่ีคลา้ยคลึงกนั 

(๑๓.๔)  การพิมพแ์บบ  พิมพเ์ขียว  หรือถ่ายเอกสาร 

(๑๓.๕)  การสะสมวตัถุหรือส่ิงของท่ีชาํรุด  ใชแ้ลว้  หรือเหลือใช ้

   

 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

 

 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

 

๓๐๐ 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

 

๗ 



 

ประเภทกิจการ 

อตัรา

ค่าธรรมเนียม 

(บาท/ปี) 

(๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดงัสินคา้ 

(๑๓.๗)  การลา้งขวด  ภาชนะหรือบรรจุภณัฑท่ี์ใชแ้ลว้เพื่อนาํไปใชใ้หม่หรือแปรสภาพ 

เป็นผลิตภณัฑใ์หม่ 

(๑๓.๘)  การพิมพ ์ เขียน  พน่สี  หรือวธีิอ่ืนใดลงบนวตัถุท่ีมิใชส่ิ้งทอ 

(๑๓.๙)  การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลาหรือแพปลา 

(๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบห่อสินคา้โดยใชเ้คร่ืองจกัร 

(๑๓.๑๑)  การใหบ้ริการควบคุมป้องกนัและกาํจดัแมลง  หรือสัตวพ์าหะนาํโรค 

(๑๓.๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เคร่ืองใช ้ หรือผลิตภณัฑจ์ากยาง 

 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๒๐๐ 

๒๐๐ 

๓๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘ 



 

 

 

 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ................................................................. 

เล่มท่ี.................................เลขท่ี............................./........................... 

(๑)   เจา้พนกังานทอ้งถ่ินอนุญาตให.้........................................................................................... 

สัญชาติ................................อยูบ่า้นเลขท่ี...............................หมู่ท่ี..........................ตาํบล...................................... 

อาํเภอ....................................จงัหวดั................................................โทรศพัท.์....................................................... 

ช่ือสถานประกอบการ..........................................................................ประเภท...................................................... 

ตั้งอยูเ่ลขท่ี................หมู่ท่ี..............ตาํบล.............................อาํเภอ...............................จงัหวดั..............................

โทรศพัท.์......................................เสียค่าธรรมเนียมปีละ.........................บาท  (...................................................) 

ตามใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี.................เลขท่ี...................ลงวนัท่ี.................................................. 

(๒)   ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์ วธีิการ  และเง่ือนไขท่ีกาํหนดในขอ้บญัญติั 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลควนพงั  เร่ือง  กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

(๓)   หากปรากฏในภายหลงัวา่การประกอบกิจการท่ีไดรั้บอนุญาตน้ีเป็นการขดัต่อกฎหมายอ่ืน 

ท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยมิอาจแกไ้ขไดเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินอาจพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตน้ีได ้

(๔)   ผูรั้บอนุญาตตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขเฉพาะดงัต่อไปน้ีอีกดว้ย  คือ 

(๔.๑)............................................................................................................................... 

(๔.๒).............................................................................................................................. 

(๔.๓).............................................................................................................................. 

   

  ใบอนุญาตฉบบัน้ี  ออกใหเ้ม่ือวนัท่ี......................เดือน......................................พ.ศ................... 

  ใบอนุญาตฉบบัน้ี  ส้ินอาย ุ   วนัท่ี......................เดือน......................................พ.ศ................... 

 

  (ลงช่ือ)................................................... 

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

  ตาํแหน่ง.............................................. 

                     เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

 

คําเตือน  (๑)  ผูรั้บใบอนุญาตตอ้งแสดงใบอนุญาตน้ีไวโ้ดยเปิดเผยและเห็นไดง่้าย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ   

                      ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝ่าฝืนปรับไม่เกิน  ๕๐๐  บาท 

 (๒)  หากประสงคจ์ะประกอบกิจการในปีต่อไปตอ้งยืน่คาํขอต่อใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตส้ินอาย ุ

 

 



(ดา้นหลงั) 

รายการต่ออายุใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียม 

 

วนั/เดือน/ปี 

ท่ีออกใบอนุญาต 

วนั/เดือน/ปี 

ท่ีส้ินอายใุบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน (ลงช่ือ) 

เจา้พนกังาน

ทอ้งถ่ิน 
เล่มท่ี เลขท่ี วนั/เดือน/ปี 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบคาํขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

 

คาํขอเลขท่ีรับ.............../..................    เขียนท่ี......................................................... 

 

      วนัท่ี................เดือน...................................พ.ศ.............. 

 

๑.   ขา้พเจา้................................................................อาย.ุ..............ปี  สัญชาติ........................................ 

โดย....................................................................มีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลปรากฏตาม.................................... 

อยูบ่า้นเลขท่ี..................หมู่ท่ี........................ตรอก/ซอย.........................................ถนน........................................

ตาํบล/แขวง..................................อาํเภอ/เขต....................................จงัหวดั........................................................... 

โทรศพัท.์.................................................โทรสาร...........................................................ผูข้อรับใบอนุญาต  

๒.   พร้อมคาํขอน้ี  ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  มาดว้ยแลว้  คือ 

สาํเนาบตัรประจาํตวั  (ประชาชน/ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ/อ่ืน ๆ  ระบุ.......................) 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร  หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผล

 กระทบส่ิงแวดลอ้ม  หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจาํเป็น 

  ใบมอบอาํนาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอาํนาจ) 

  สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

  เอกสารหลกัฐานอ่ืน  ๆ  ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลควนพงัประกาศกาํหนด  คือ 

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

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

 

  ขอรับรองวา่  ขอ้ความในแบบคาํขอต่ออายใุบอนุญาตน้ี  เป็นความจริงทุกประการ 

 

 

(ลงช่ือ)........................................................ผูข้อรับใบอนุญาต/ต่ออายใุบอนุญาต 

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

 

 

 

 

 

 

 



(ส่วนของเจา้หนา้ท่ี) 

ใบรับคาํขอใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

เลขท่ี...............................ไดรั้บเร่ืองเม่ือวนัท่ี.................เดือน........................................พ.ศ.................................. 

ตรวจสอบแลว้  เอกสารหลกัฐาน 

  ครบ 

  ไม่ครบ  คือ 

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

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

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

   ๔).................................................................................................................................. 

 

 

(ลงช่ือ)..................................................... 

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

                                         ตาํแหน่ง......................................................... 

 

(ส่วนของผูข้อรับใบอนุญาต) 

ใบรับคาํขอใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 

เลขท่ี...............................ไดรั้บเร่ืองเม่ือวนัท่ี.................เดือน........................................พ.ศ.................................. 

ตรวจสอบแลว้  เอกสารหลกัฐาน 

  ครบ 

  ไม่ครบ  คือ 

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

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

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

   ๔).................................................................................................................................. 

ดงันั้น  กรุณานาํเอกสารหลกัฐานท่ียงัไม่ครบมายืน่ต่อพนกังานทอ้งถ่ินภายใน........................วนั  นบัตั้งแต่วนัน้ี

เป็นตน้ไป 

 

(ลงช่ือ)..................................................... 

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

                                                                                 ตาํแหน่ง......................................................... 

  



แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ..................................................................................................................... 

 

คาํขอเลขท่ีรับ................../........................    เขียนท่ี......................................................... 

 

                                          วนัท่ี...............เดือน...................................พ.ศ..................... 

 

๑.   ขา้พเจา้..........................................................................อาย.ุ..............ปี  สัญชาติ.............................. 

โดย.......................................................................................................................ผู ้มีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ปรากฏตาม.............................................................................................................................................................. 

อยูบ่า้นเลขท่ี......................หมู่ท่ี.................ตรอก/ซอย..............................................ถนน...................................... 

ตาํบล/แขวง..........................................อาํเภอ/เขต...........................................จงัหวดั............................................ 

โทรศพัท.์......................................................โทรสาร.....................................................ผูข้อใบอนุญาต  

๒. พร้อมคาํขอน้ี  ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานต่าง  ๆ  มาดว้ยแลว้  คือ 

กรณีใบอนุญาตสูญหาย  กรณีใบอนุญาตถูกทาํลาย  หรือชาํรุดในสาระสาํคญั 

สาํเนาบตัรประจาํตวั  (ประชาชน/ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ/อ่ืน  ๆ  ระบุ..............................) 

ใบมอบอาํนาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอาํนาจ) 

สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 

หลกัฐานแสดงการเป็นผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล 

สาํเนาบนัทึกการแจง้ความต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีแห่งทอ้งท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหาย 

ใบอนุญาตฉบบัเดิมเท่าท่ีเหลืออยู ่

เอกสารและหลกัฐานอ่ืน  ๆ  ตามท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินประกาศกาํหนด  คือ 

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

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

 

ขอรับรองวา่  ขอ้ความในแบบคาํขอน้ี  เป็นความจริงทุกประการ 

 

  (ลงช่ือ)....................................................ผูข้อรับใบแทนใบอนุญาต 

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

 

 

 

 



(ส่วนของเจา้หนา้ท่ี) 

ใบรับคาํขอรับใบแทนใบอนุญาต 

เลขท่ี...............................ไดรั้บเร่ืองเม่ือวนัท่ี.................เดือน........................................พ.ศ.................................. 

ตรวจสอบแลว้  เอกสารหลกัฐาน 

  ครบ 

  ไม่ครบ  คือ 

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

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

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

   ๔).................................................................................................................................. 

 

 

(ลงช่ือ)..................................................... 

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

                                                                                    ตาํแหน่ง......................................................... 

 

(ส่วนของผูข้อรับใบอนุญาต) 

ใบรับคาํขอรับใบแทนใบอนุญาต 

เลขท่ี...............................ไดรั้บเร่ืองเม่ือวนัท่ี.................เดือน........................................พ.ศ.................................. 

ตรวจสอบแลว้  เอกสารหลกัฐาน 

  ครบ 

  ไม่ครบ  คือ 

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

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

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

   ๔).................................................................................................................................. 

ดงันั้น  กรุณานาํเอกสารหลกัฐานท่ียงัไม่ครบมายืน่ต่อพนกังานทอ้งถ่ินภายใน........................วนั  นบัตั้งแต่วนัน้ี

เป็นตน้ไป 

 

(ลงช่ือ)..................................................... 

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

                                                                              ตาํแหน่ง......................................................... 

 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนพัง
	เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	พ.ศ.  ๒๕๕๙

