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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไมฝาด 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไมฝาด  วาดวยกิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  

และมาตรา  ๖๓  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลไมฝาด

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลไมฝาดและนายอําเภอสิเกา  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว

ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไมฝาด  เรื่อง  กิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลไมฝาดตั้งแตวันที่ถัดจากประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา   

ขอ ๓ ใหยกเลิก 

    ๓.๑  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไมฝาด  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

    ๓.๒  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไมฝาด  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปนอันตราย 

ตอสุขภาพ  ประเภทการเล้ียงสุกร  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว  ซึ่งขัดหรือแยงกับ 

ขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลไมฝาดเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 
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หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 
 

 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้ 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขท่ีออกตามความในมาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ผูประกอบกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ

กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลไมฝาด   

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตร   

การผลิต  การใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 
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ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ 

บริหารสวนตําบลไมฝาด 

  ๖.๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

   (๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด   

   (๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ 

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู 

หรือคาบริการในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  ๖.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  เรขาย   

หรือขายในตลาด 

   (๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

   (๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

   (๕)  การผลิตส่ิงของเครือ่งใชหรอืผลิตภัณฑอื่น ๆ   จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา   

หนัง  ขนสัตวหรือสวนอืน่ ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวธิีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร   

   (๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือการกระทําอื่นใดตอสัตว 

หรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

   (๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

  ๖.๓ กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสตาง ๆ 

   (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 
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   (๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมักหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  

ผลไม  หรือพืชอยางอื่น 

   (๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  

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

   (๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 

   (๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  หรือเนื้อเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน 

   (๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

   (๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

   (๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 

   (๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

   (๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

   (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

   (๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

   (๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

   (๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

   (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

   (๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

   (๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 
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   (๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

   (๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

   (๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

   (๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  ๖.๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

   (๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

   (๒) การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง   

รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย 

   (๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ  

  ๖.๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

   (๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

   (๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือ 

แปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

   (๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

   (๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย 

   (๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

   (๙)  การตาก  สะสม  ขนถายมันผลิตผลของสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 
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  ๖.๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ   

ดวยโลหะหรือแร 

   (๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาต 

ในขอ  ๖.๖  (๑) 

   (๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  

หรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตในขอ  ๖.๖  (๑) 

   (๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ 

โลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับอนุญาตในขอ  ๖.๖  (๑) 

   (๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับอนุญาต 

ในขอ  ๖.๖  (๑) 

   (๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

  ๖.๗ กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

   (๒)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา   

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๓)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ 

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

   (๔)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

   (๕)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

   (๖)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

   (๗)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

   (๘)  การสะสม  หรือการซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ 

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 
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  ๖.๘ กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

   (๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

   (๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใชหรือ 

ผลิตภัณฑจากไม  หวาย  ชานออย 

   (๔)  การอบไม 

   (๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

   (๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

   (๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

   (๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

  ๖.๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

   (๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

   (๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาต 

ในขอ  ๖.๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

   (๔)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน 

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตในขอ  ๖.๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๖)  การประกอบการกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา   

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
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   (๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแต   

เปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตในขอ  ๖.๙  (๑) 

   (๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

   (๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

   (๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

   (๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

   (๑๕)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๑๖)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร   

หรือส่ิงแวดลอม 

     (๑๗)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

  ๖.๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

   (๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

   (๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

   (๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๖)  การพิมพผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ 

   (๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  ๖.๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๒)  การระเบิด  โม  ปน  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 
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   (๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   ดวยซีเมนต  หรือวตัถุคลายคลึง 

   (๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  ตัก  ดูด   

โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับในอนุญาตในขอ  ๖.๑๑  (๒) 

   (๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

   (๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

   (๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

   (๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

   (๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  ๖.๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

   (๑)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย 

   (๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

   (๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

   (๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

   (๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับในอนุญาตในขอ  ๖.๗  (๑) 

   (๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๗)  การโม  สะสม  การบดชัน 

   (๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 
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   (๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

  ๖.๑๓ กิจการอื่น ๆ 

   (๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   

หรืออุปกรณไฟฟา 

   (๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

   (๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ 

เปนผลิตภัณฑใหม 

   (๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

ขอ ๗ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ

ตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ผูประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพท่ีกําหนดในขอ  ๖  ทั้งในลักษณะที่เปนการคา   

และไมเปนการคาจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่เกี่ยวกับสุขลักษณะและมาตรการปองกันอันตราย 

ตอสุขภาพในเรื่องตาง ๆ  ที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียว  และสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๘ กิจการใดที่กําหนดใหเปนกิจการควบคุมตามขอ  ๖  หากองคการบริหารสวนตําบลไมฝาด 

เห็นวาเปนกิจการที่ควรกําหนดมาตรฐานการควบคุมในดานสุขาภิบาล  ส่ิงแวดลอม  สาธารณสุข   
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และความปลอดภัย  เกินกวาท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ใหองคการบริหารสวนตําบลไมฝาดออกขอบัญญัติ 

เพ่ือกําหนดหลักเกณฑในการควบคุมดานสุขาภิบาล  ส่ิงแวดลอม  สาธารณสุข  และความปลอดภัย  

เพ่ิมเติมเฉพาะกิจการนั้นก็ได   

ขอ  ๙  สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ที่ตั้งอยูในเขตที่กฎหมายวาดวย 

การผังเมือง  หรอืกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเขาขาย

เปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจงการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

 

หมวด  ๒ 

สถานทีต่ั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 
 

 

ขอ  ๑๐  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงานสถานประกอบกิจการนั้น 

จะตองมีสถานที่ตั้งตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด

โดยคํานึงถึงลักษณะของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตราย 

ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ  ๑๑  สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

(๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 



 หนา   ๗๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ  ๑๒  สถานประกอบกจิการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสม 

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

(๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย  

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

(๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและตองดําเนินการ

ใหถูกตองตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไมฝาดวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

(๓)  กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปนอันตราย 

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลง  และสัตวที่เปนพาหะของโรคติดตอ 

ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหาร  หรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติองคการบริหาร 

สวนตําบลไมฝาดวาดวยสถานจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ  ๑๖  สถานประกอบกจิการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

 

หมวด  ๓ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
 

 

ขอ  ๑๗  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน  และปฏิบัติใหเปนไป 

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 



 หนา   ๗๒ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๑๘  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

(๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม  และเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  

และกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอย  ๖  เดือนตอครั้ง  

และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนดหรือยอมรับใหแกคนงาน 

ไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

(๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย  หรือส่ิงของ 

ที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ 

 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 
 

 

ขอ  ๑๙  สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง  หรือ 

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย   

จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ  ๒๐  ในระหวางที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ยังไมกําหนดมาตรฐานมลพิษ 

ดานตาง ๆ  สําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ใหองคการบริหารสวนตําบลไมฝาดนําคามาตรฐาน 

ดานมลพิษตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของมาบังคับใชในขอบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

 

หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต 
 

 

ขอ  ๒๑  ผูประกอบกิจการท่ีขอรับใบอนุญาตตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนด 

ทายขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๗๓ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๒๒ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองนําสําเนาหลักฐานดังตอไปนี้  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

    (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓)  ใบอนุญาตกอสรางอาคาร  (ถามี) 

  (๔)  หลักฐานอื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลไมฝาดกําหนด 

ขอ ๒๓ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ใหครอบคลุม 

ทั้งดานสุขาภิบาล  ส่ิงแวดลอม  ดานสาธารณสุข  และดานความปลอดภัย 

ขอ  ๒๔  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงือ่นไขท่ีกําหนดไวในขอบญัญตัินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนัน้ทั้งหมด  และแจงใหผูขอรับใบอนญุาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

ไมสมบูรณใหทราบภายใน  ๑๕  วันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมเหตุผลใหแก   

ผูขออนุญาตทราบภายใน  ๓๐  วันนับแตวันที่ไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองครบถวนตามกําหนด 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ัง   

ไมอนุญาตไดภายในกําหนดตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกิน  ๑๕  วัน  

แตตองมีหนงัสือแจงการขยายระยะเวลาและเหตุจําเปนแตละครัง้ใหผูขออนญุาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา  

ตามวรรคสอง  หรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๕  การออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูขอรับใบอนุญาต 

ปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๒๖  ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร   

ใหถือวาสละสิทธิ์ 



 หนา   ๗๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๒๗  ใบอนุญาตมีกําหนดอายุ  ๑  ปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาตและใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลไมฝาดเทานั้น 

การตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อย่ืนคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลว 

ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๒๑  ขอ  ๒๒  และขอ  ๒๓  โดยอนุโลม 

ขอ  ๒๘  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ 

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๒๙  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายใน  ๑๕  วันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่มีอยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย   

ขอ  ๓๐  ผูไดรับอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรบักรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนญุาตส้ินอายุสําหรับ 

การตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ดําเนินการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในที่กําหนดใหชําระ 

คาปรับเพ่ิมอีกรอยละย่ีสิบของคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตผูไดรับอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนิน 

กิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวจนกวาจะเสียคาธรรมเนียม  และคาปรับ 

จนครบจํานวน   



 หนา   ๗๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ  ๓๑  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลไมฝาด 

ขอ  ๓๒  ในกรณีท่ีปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้   

หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามท่ีไดรับอนุญาตนั้น  

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกิน  ๑๕  วัน 

ในกรณีผูไดรับใบอนุญาตถูกพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก  หรือตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

หรือการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามวรรคหนึ่งกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  

หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได 

ขอ  ๓๓  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีท่ีไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังใหแจงคําส่ังโดย 

ทางไปรษณียตอบรับหรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักทํางานของ 

ผูรับใบอนุญาต  หรือใหถือวาผูรบัใบอนญุาตนัน้ไดทราบคาํส่ังแลวตัง้แตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๔  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนด  ๑  ปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

 

หมวด  ๖ 

อํานาจหนาทีข่องเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข 
 

 

ขอ  ๓๕  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นและเจาพนักงานสาธารณสุข 

มีอํานาจ  ดังตอไปนี้ 

(๑)  มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาเพ่ือใหถอยคําหรือแจงขอเท็จจริง  หรือทําคําชี้แจงเปนหนังสือ   

หรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 



 หนา   ๗๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   สิงหาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๒)  เขาไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ในระหวางระหวางพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก   

หรือในเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบหรือควบคุมใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง 

หรือเรียกหนังสือหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากผูประกอบกิจการหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่นั่น 

(๓)  แนะนําใหผูไดรับอนุญาตปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาตหรือตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๓๖  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือปฏิบัติหนาที่

ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลไมฝาดในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

 

หมวด  ๗ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

ขอ  ๓๗  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สมนึก  เปล่ียนเภท 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลไมฝาด 



 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลไม้ฝาด 

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ลําดับ 
ที่ 

ประเภทสินค้า ค่าธรรมเนียม หมายเหตุ
บาท สตางค์ 

๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒ 

กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสตัว์
(๑) การเพาะพันธ์ุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด 
     (๑.๑) การเลี้ยงม้า โค กระบือ 
          ก. เกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว 
          ข. เกินกว่า ๕๐ ตัวขึ้นไป 
     (๑.๒) การเลี้ยงสุกร 
          ก. ต้ังแต่ ๑๐ - ๕๐ ตัว 
          ข. เกินกว่า ๕๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ตัว 
          ค. เกินกว่า ๑๐๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ตัว 
          ง. เกินกว่า ๕๐๐ ตัวขึ้นไป 
     (๑.๓) การเลี้ยงแพะ แกะ 
          ก. เกินกว่า ๒๐ ตัว แต่ไม่เกิน ๕๐ ตัว 
          ข. เกินกว่า ๕๐ ตัวขึ้นไป 
     (๑.๔) การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ 
           ก. รวมต้ังแต่ ๒๐๐ ตัว ถึง ๑,๕๐๐ ตัว 
           ข. รวมกันต้ังแต่ ๑,๕๐๑ ตัว ถึง ๒,๕๐๐ ตัว 
           ค. รวมกันต้ังแต่ ๒,๕๐๑ ตัว ถึง ๕,๕๐๐ ตัว 
           ง. รวมกันต้ังแต่ ๕,๕๐๑ ตัวขึ้นไป 
     (๑.๕) การเลี้ยงสัตว์นํ้า  
     (๑.๖) การเลี้ยงสัตว์เลื้อยคลาน  
     (๑.๗) การเลี้ยงแมลง 
(๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจ  
อ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชน
เข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการน้ัน ทั้งน้ี ไม่ว่าจะมี
การเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อม 
หรือไม่ก็ตาม 
กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
(๑) การฆ่า หรือชําแหละสัตว์ ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่าย
อาหาร เร่ขาย หรือขายในตลาด 

 
 

๕๐๐ 
๑,๒๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๑,๒๕๐ 
๑,๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

๑,๒๐๐ 
๓๐๐ 
๕๐๐ 
๑๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 



 

 

  

 

-๒- 
 

ลําดับ 
ที่ 

ประเภทสินค้า ค่าธรรมเนียม หมายเหตุ 
บาท สตางค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓ 

          ก. โค  กระบือ  สุกร (ตัวละ) 
          ข. แพะ  แกะ  (ตัวละ) 
          ค. เป็ด  ไก่  ห่าน  (ตัวละ) 
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือช้ินส่วนสัตว์ที่ ยังมิได้  
แปรรูป 
(๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 
(๕) การผลิตสิ่ งของ เครื่ อ ง ใ ช้หรื อผลิต ภัณฑ์ อ่ืน  ๆ 
จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์หรือ
ส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม น่ึง ตาก เผาหรือกรรมวิธี
ใด ๆ ซึ่งมิใช่เพ่ือเป็นอาหาร 
(๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือ
การกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใด
ของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบ
ของอาหารสัตว์ 
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างคร่ัง 
กิจการที่ เ ก่ียวกับอาหาร เครื่องด่ืม น้ํา ด่ืม ยกเว้น
ในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด 
และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้าพริกแกง นํ้าพริก
ปรุงสําเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอ๊ิว นํ้าจิ้ม หรือซอสปรุงรสต่าง ๆ 
(๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง  
จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม 
แหนม หม่ํา ไส้กรอก กะปิ นํ้าปลา หอยดอง นํ้าเคย 
นํ้าบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
(๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมักหมัก ดอง 
แช่อ่ิม จากผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน 
(๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือ
สัตว์โดยการตาก บด น่ึง ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด 
อบ รมควัน ป้ิง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 
(๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกช้ิน 
(๖) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  เส้นหมี่  ขนมจีน  
ก๋วยเต๋ียว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอ๋ี  หรือเน้ือเทียม 
หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

๑๐ 
๔ 
- 

๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
 
 

๕๐๐ 
 
 
 

๕๐๐ 
 
 
 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 
 
 
 

๑,๐๐๐ 
 

๒๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๑๐ 

 

 



 

 

  

 

-๓- 
 

ลําดับ 
ที่ 

ประเภทสินค้า ค่าธรรมเนียม หมายเหตุ 
บาท สตางค์ 

 (๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสต้า  หรือ
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ที่คล้ายคลึงกัน  
(๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเป๊ียะ 
ขนมอบอ่ืน ๆ 
(๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้านม หรือผลิตภัณฑ์
จากนํ้านมสัตว์ 
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทียม 
เนยผสม  ผลิตภัณฑ์เนย  ผลิตภัณฑ์เนยเทียม  และ
ผลิตภัณฑ์เนยผสม 
(๑๑) การผลิตไอศกรีม 
(๑๒) การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง 
หรือเคร่ืองด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ 
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ 
สุรา เบียร์ ไวน์ นํ้าส้มสายชู ข้าวหมาก นํ้าตาลเมา 
(๑๕) การผลิตนํ้ากลั่น นํ้าบริโภค นํ้าด่ืมจากเครื่องจําหน่าย
อัตโนมัติ 
(๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งนํ้าแข็ง 
          ก. การทํานํ้าแข็งหลอด 
          ข. โรงงานผลิตนํ้าแข็ง 
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้าอัดลม นํ้าหวาน 
นํ้าโซดา นํ้าจากพืช ผัก ผลไม้ เครื่องด่ืมชนิดต่าง ๆ 
บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 
(๑๘) การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุ  อาหารบรรจุ
กระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุง
แต่งอาหาร 
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้าตาล นํ้าเช่ือม 
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 
(๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์นํ้า ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
กิจการห้องเย็น 
(๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร 
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-๔- 
 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทสินค้า ค่าธรรมเนียม หมายเหตุ 
บาท สตางค์ 

๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖ 

กิจการที่ เ ก่ียวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ 
เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด 
(๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา 
(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น 
เครื่องสําอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 
(๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี    
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อม
สําเร็จรูป 
(๕) การผลิตผงซักฟอก  สบู่  นํ้ ายาทําความสะอาด 
หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่าง ๆ 
กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุนํ้ามันจากพืช 
          ก. ต้ังแต่ ๑ – ๓ เตา 
          ข. ต้ังแต่ ๔ – ๖ เตา 
          ค. มากกว่า ๖ เตาขึ้นไป 
(๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 
          ก. อาคาร พ้ืนที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร 
          ข. อาคาร พ้ืนที่เกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป  
(๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู 
แป้งจากพืช หรือแป้งอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร หรือแบ่งบรรจุข้าว
ด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม 
(๕) การผลิตยาสูบ 
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช 
(๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไป
ผลิตปุ๋ย 
(๘) การผลิตเส้นใยจากพืช 
(๙) การตาก สะสม ขนถ่ายมันผลิตผลของสําปะหลัง 
ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 
กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
หรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ด้วยโลหะหรือแร่

 
 

๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 

 
๑,๒๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๒๐๐ 

 
 
 

๒๐๐ 
๓๐๐ 

๑,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๒๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 

 
๑,๒๐๐ 
๕๐๐ 

 
 

๑,๒๐๐ 

  

 



 

 

  

 

-๕- 
 
ลําดับ
ที่ 

ประเภทสินค้า ค่าธรรมเนียม หมายเหตุ 
บาท สตางค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗ 

(๒) การถลุงแร่ การหลอม หรือหล่อโลหะทุกชนิด ยกเว้น
กิจการที่ได้รับอนุญาตในข้อ ๖.๖ (๑) 
          ก. ประเภทโรงงาน 
          ข. ประเภทร้าน 
(๓) การกลึง เจาะ เช่ือม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะ
ด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
อนุญาตในข้อ ๖.๖ (๑) 
(๔) การเคลือบ  ชุบโลหะด้วยตะ ก่ัว  สั งกะสี  ดี บุก 
โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด ยกเว้นกิจการที่ได้รับ
อนุญาตในข้อ ๖.๖ (๑) 
(๕) การขัด ล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักร หรือสารเคมี ยกเว้น
กิจการที่ได้รับอนุญาตใน ข้อ ๖.๖ (๑) 
(๖) การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 
กิจการเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
(๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกัน
สนิมยานยนต์ 
(๒) การซ่อม  การปรับแต่งเครื่ องยนต์  เครื่ องจักร 
เครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์  
ที่ เ ป็นส่วนประกอบของยานยนต์  เค ร่ืองจักร  หรือ
เครื่องกล 
(๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือ
เครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจําหน่าย และในการประกอบ
ธุรกิจน้ันมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือ
เครื่องกลดังกล่าวด้วย 
(๔) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์ 
(๕) การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่ 
(๖) การจําหน่าย ซ่อม ปะ เช่ือมยางยนต์ หรือ 
ต้ังศูนย์ ถ่วงล้อ 
          ก. รถยนต์ 
          ข. รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน รถที่มีล้อ 
ต้ังแต่ ๓  ล้อลงมา 
(๗) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ 
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ลําดับ
ที่ 

ประเภทสินค้า ค่าธรรมเนียม หมายเหตุ 
บาท สตางค์ 
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(๘) การสะสม หรือการซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรือ
อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือ
เครื่องกลเก่า 
กิจการที่เก่ียวกับไม้หรือกระดาษ 
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้ว หรือ 
การตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
(๓) การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสําเร็จ
สิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย 
(๔) การอบไม้ 
(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์
อ่ืนใดด้วยกระดาษ 
(๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 
(๘) การเผ่าถ่าน หรือการสะสมถ่าน 
          ก. ต้ังแต่ ๕๐๐ – ๑,๐๐๐ กิโลกรัม 
          ข. เกินกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป  
กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
(๑) การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็น
การให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 
(๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ นวด 
(๓) การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็น
การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตในข้อ ๖.๙ (๑) หรือ
ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
(๔ ) การประกอบกิจการสถานที่ อาบ นํ้า  อบไอ นํ้า 
อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาต
ในข้อ ๖.๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาล 
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ลําดับ
ที่ 

ประเภทสินค้า ค่าธรรมเนียม หมายเหตุ 
บาท สตางค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรม
ที่จัดไว้เพ่ือให้บริการพักช่ัวคราวสําหรับคนเดินทางหรือ
บุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
          ก. มีห้องพักเกินกว่า ๒๐ ห้องขึ้นไป 
          ข. มีห้องไม่เกิน ๒๐ ห้อง 
(๖) การประกอบการกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า 
ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
(๘) การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง 
รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดง
อ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(๙) การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ 
ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ ได้รับ
ใบอนุญาตในข้อ ๖.๙ (๑) 
(๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด 
หรือการเล่นอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแต่งผม เว้นแต่
กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม 
(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 
(๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมนํ้าหนัก 
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 
(๑๕) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึก 
ซ้อมกอล์ฟ 
(๑๖) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม 
(๑๗) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหน่ึง
ส่วนใดของร่างกาย 
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ลําดับ
ที่ 

ประเภทสินค้า ค่าธรรมเนียม หมายเหตุ
บาท สตางค์ 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ 
(๑) การป่ันด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร หรือทอผ้า
ด้วยก่ีกระตุก 
(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 
(๓) การป่ันฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร 
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  
ด้วยเครื่องจักร 
(๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 
(๖) การพิมพ์ผ้า หรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
(๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
กิจการที่เก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือ 
วัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
(๒) การระเบิด โม่ ป่น หรือย่อยหิน ด้วยเครื่องจักร 
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  
ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุคล้ายคลึง 
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ทราย วัสดุก่อสร้าง 
รวมท้ังการขุด ตัก ดูด โม่ บด หรือย่อย ด้วยเครื่องจักร 
ยกเว้นกิจการที่ได้รับในอนุญาตในข้อ ๖.๑๑ (๒) 
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก  
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ 
หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
(๗) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ 
หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
(๘) การผลิตผลติภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ
หรือส่วนผสม 
 

๑,๒๐๐ 
 

๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 

 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๖๐๐ 

 
 

๑,๒๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑,๒๐๐ 

 
๑,๒๐๐ 

 
 

๑,๒๐๐ 
 

๑,๒๐๐ 
 

๑,๒๐๐ 
 

๑,๒๐๐ 

 

 



 

 

  

 

-๙- 
 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทสินค้า ค่าธรรมเนียม หมายเหตุ 
บาท สตางค์ 

 
 
 

๑๒ 

(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 
(๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก 
และสารเคมีต่าง ๆ 
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง  
สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทําละลาย 
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ 
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
          (๓.๑) ต้ังแต่ ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ลิตร 
          (๓.๒) เกินกว่า ๑,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป 
(๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับในอนุญาต 
ในข้อ ๖.๗ (๑) 
(๖) การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม 
พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๗) การโม่ สะสม การบดชัน 
(๘) การผลิตสหีรือนํ้ามันผสมส ี
(๙) การผลิต ล้างฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์ 
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์  
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือ 
วัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑๓) การผลิตนํ้าแข็งแห้ง 
(๑๔) การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมี 
อันเป็นส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 
 

๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 

 
 

๒,๐๐๐ 
 

๑,๐๐๐ 
 
 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 

 
๑,๒๐๐ 

 
๑,๒๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 

 
๑,๒๐๐ 

 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 

 
๑,๒๐๐ 

 

  

 
 



 

 

  

 

-๑๐- 
 

ลําดับ
ที่ 

ประเภทสินค้า ค่าธรรมเนียม หมายเหตุ
บาท สตางค์ 

 
 
 

๑๓ 

 (๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือ
พาหะนําโรค 
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 
กิจการอ่ืน ๆ 
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกัน
ด้วยเครื่องจักร 
(๒) การผลิต ซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
            ก. ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางวา                            
            ข. เกินกว่า ๑๐๐ แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางวา 
            ค. เกินกว่า ๔๐๐ ตารางวาขึ้นไป 
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
เพ่ือนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
(๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุ 
ที่มิใช่สิ่งทอ 
(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา 
หรือแพปลา 

ก. พ้ืนที่ตํ่ากว่า ๒๐๐ ตารางเมตร 
ข. พ้ืนที่ต้ังแต่ ๒๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 

 
 

๓,๐๐๐
 

๑,๒๐๐ 
 

๕,๐๐๐ 
 

๑,๒๐๐ 
 

๑,๒๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๒๐๐ 
๑,๒๐๐ 

 
๑,๒๐๐ 

 
 
 

๑,๐๐๐ 
๑,๕๐๐ 

 

 

 
 



 

 

  

 

 
แบบคําขอรับใบอนุญาต 
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  ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลไม้ฝาด โดยประกอบกิจการประเภท..................................................................................................... 
ใช้ช่ือสถานประกอบกิจการว่า............................................................................................................................... 
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  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาพร้อมคําขอน้ีด้วย ดังน้ีคือ 
   ๑. สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
   ๒. สําเนาทะเบียนบ้าน 
   ๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง คือ 
   ๓.๑ ............................................................................................................................. 
   ๓.๒ ............................................................................................................................. 
   ๔. ....................................................................................................................................... 
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แผนผงัแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 

 
 

 
 
 
 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
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แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต 

 
 
เลขที่รับ..................../...............                                     เขียนที่....................................................... 
      วันที่............... เดือน.............................. พ.ศ. .............. 
  ข้าพเจ้า........................................................... อายุ....................ปี สญัชาติ....................... 
อยู่บ้านเลขท่ี.................... หมู่ที่............... ตรอก/ซอย............................. ถนน............................................ 
ตําบล...............................................อําเภอ............................................. จังหวัด........................................ 
หมายเลขโทรศัพท์............................................................. 

  ขอย่ืนคาํขอตอ่อายุใบอนญุาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพต่อนายกองค์การ
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   ๑. สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
   ๒. สําเนาทะเบียนบ้าน 
   ๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง คือ 
   ๓.๑ ............................................................................................................................. 
   ๓.๒ ............................................................................................................................. 
   ๔. ....................................................................................................................................... 
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  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
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                                                               (..............................................) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 
 

แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 
 
เลขที่รับ..................../...............                                     เขียนที่....................................................... 
      วันที่............... เดือน.............................. พ.ศ. .............. 
  ข้าพเจ้า........................................................... อายุ....................ปี สัญชาติ....................... 
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หมายเลขโทรศัพท์............................................................. 
  ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลไม้ฝาด โดยประกอบกิจการประเภท........................................................................................ 
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  พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังน้ีคือ 
   ๑. สําเนาบัตรประจําตัว(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
   ๒. สําเนาทะเบียนบ้าน 
   ๓. สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ 
   ๔. ใบอนุญาตเดิมเท่าที่มีอยู่ 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอใบแทนใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                         ลงช่ือ................................................ ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
                                                                 (..............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 
 

แบบคําขอทั่วไป 
เก่ียวกับกิจการที่เปน็อันตรายต่อสุขภาพ 
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.............................................................................................................................................................................. 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคําขอทั่วไปน้ีเป็นความจริงทุกประการ 

 

                                                                           ลงช่ือ............................................. ผู้ย่ืนคําขอ 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

       
ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
เล่มที่............... เลขที่.............../............... 
  อนุญาตให้................................................................................................ สัญชาติ.................... 
อยู่บ้านเลขที่.................... หมู่ที่.................... ตรอก/ซอย............................... ถนน.............................................. 
ตําบล.................................................. อําเภอ................................................. จังหวัด.......................................... 
โทรศัพท์........................................................................ 
  ข้อ ๑. ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท....................................................... 
โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า................................................................................ ต้ังอยู่บ้านเลขที่.................... 
หมู่ที่.................... ตรอก/ซอย.............................. ถนน.................................. ตําบล/แขวง.................................. 
อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด............................................ โทรศัพท์........................................... 
โทรสาร.............................................. 
มีพ้ืนที่ประกอบการ......................................... ตารางเมตร ใช้เครื่องจักรที่มีกําลัง.....................................แรงม้า 
จํานวนคนงาน.......................คน ทั้งน้ี ได้เสยีค่าธรรมเนียมใบอนุญาต...................บาท (....................................) 
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.................... เลขที่.................... ลงวันที่...............เดือน.................................. พ.ศ................ 
  ข้อ ๒ ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตําบลไม้ฝาด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ และข้อบัญญัติที่เก่ียวข้อง 
  ข้อ ๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
   ๓.๑ ............................................................................................................................. 
   ๓.๒ ............................................................................................................................. 
   ๓.๓ ............................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
  ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้ถึงวันที่.......... เดือน.................... พ.ศ........... 
      ออกให้ ณ วันที่.......... เดือน.................... พ.ศ................ 
 
                                                                             
                                                                                ลงช่ือ 
                                                                                         (.......................................) 
                                                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม้ฝาด 
 
คําเตือน (๑) ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบกิจการ 
 (๒) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอาย ุ



 

 

  

 

รายการการต่ออายุใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออกใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่หมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือช่ือ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เล่มที่ เลขที่ วัน/เดือน/ปี 
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	เรื่อง   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	พ.ศ.  ๒๕๕๙

