
 หนา   ๑๕๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๐๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดีหลวง 
เรื่อง  ควบคมุกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดีหลวง  วาดวยกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และที่แกไขเพ่ิมเติมประกอบมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

องคการบริหารสวนตําบลดีหลวงโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลดีหลวง  

และนายอําเภอสทิงพระ  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้   

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินีเ้รียกวา  “ขอบัญญัติองคการบรหิารสวนตาํบลดหีลวง  เรื่อง  ควบคุมกิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลดีหลวงตั้งแตวันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผู เปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน      
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  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

   “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

   “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลดีหลวง   

   “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดีหลวงเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกขอบังคับ  ประกาศ  คําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ประเภทกิจการที่ตองควบคมุในเขตองคการบรหิารสวนตําบลดีหลวง 

 

ขอ  ๕  ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลดีหลวง 

  ๕.๑  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

      (๕.๑.๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 

      (๕.๑.๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดู

หรือคาบริการในทางตรงหรือทางออม  หรือไมก็ตาม      
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  ๕.๒  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

      (๕.๒.๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  เรขาย  

หรือขายในตลาด 

      (๕.๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

      (๕.๒.๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

      (๕.๒.๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

      (๕.๒.๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนังขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

      (๕.๒.๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตว

หรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

      (๕.๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

  ๕.๓  กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร   

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

      (๕.๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

      (๕.๓.๒)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  

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

น้ําบูดู  ไตปลาหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

      (๕.๓.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  

ผลไม  หรือพืชอยางอื่น 

      (๕.๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  

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

      (๕.๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น 
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      (๕.๓.๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน 

      (๕.๓.๗)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน 

      (๕.๓.๘)  การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ 

      (๕.๓.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

    (๕.๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  

และผลิตภัณฑเนยผสม 

    (๕.๓.๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

    (๕.๓.๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

    (๕.๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น  ๆ

    (๕.๓.๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

    (๕.๓.๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

    (๕.๓.๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง   

    (๕.๓.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด 

    (๕.๓.๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

    (๕.๓.๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

    (๕.๓.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

    (๕.๓.๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ 

    (๕.๓.๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

    (๕.๓.๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

    (๕.๓.๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 
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 ๕.๔  กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทําความสะอาด   

    (๕.๔.๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา   

    (๕.๔.๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางรวมทั้ง

สบูท่ีใชกับรางกาย 

    (๕.๔.๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

    (๕.๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

    (๕.๔.๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู   น้ํ ายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาดตาง ๆ   

 ๕.๕  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

    (๕.๕.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

    (๕.๕.๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

    (๕.๕.๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช   

หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

    (๕.๕.๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

    (๕.๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

    (๕.๕.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช 

    (๕.๕.๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย 

    (๕.๕๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

    (๕.๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

 ๕.๖  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

    (๕.๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  

ดวยโลหะหรือแร 
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    (๕.๖.๒)  การถลุงแร  การหลอมหรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๕.๖.๑) 

    (๕.๖.๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๕.๖.๑) 

    (๕.๖.๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือ

โลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๕.๖.๑) 

    (๕.๖.๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักรหรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๕.๖.๑) 

 ๕.๗  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

    (๕.๗.๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

    (๕.๗.๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

    (๕.๗.๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

    (๕.๗.๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร 

หรือเครื่องกล  ดังกลาวดวย 

    (๕.๗.๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

    (๕.๗.๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

    (๕.๗.๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

    (๕.๗.๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช   

    (๕.๗.๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบ

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

 ๕.๘  กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

    (๕.๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 
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    (๕.๘.๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

    (๕.๘.๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑ

จากไม  หวาย  ชานออย 

    (๕.๘.๔)  การอบไม 

    (๕.๘.๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

    (๕.๘.๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

    (๕.๘.๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง  ๆ 

    (๕.๘.๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

 ๕.๙  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

    (๕.๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการใน

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

    (๕.๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

    (๕.๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๕.๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

    (๕.๙.๔)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปน 

การใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๕.๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

    (๕.๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการ

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

    (๕.๙.๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

    (๕.๙.๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

    (๕.๙.๘)  การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
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      (๕.๙.๙)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน   

เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๕.๙.๑) 

     (๕.๙.๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

     (๕.๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

     (๕.๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 

     (๕.๙.๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

     (๕.๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

     (๕.๙.๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

     (๕.๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 

     (๕.๙.๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร  หรือส่ิงแวดลอม 

     (๕.๙.๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

     (๕.๙.๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

     (๕.๙.๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

     (๕.๙.๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝาก

สัตวชั่วคราว 

 ๕.๑๐  กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

     (๕.๑๐.๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดายกี่กระตุก 

     (๕.๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

     (๕.๑๐.๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

     (๕.๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

     (๕.๑๐.๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 
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      (๕.๑๐.๖)  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ 

      (๕.๑๐.๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

      (๕.๑๐.๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

 ๕.๑๑  กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

      (๕.๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

      (๕.๑๑.๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

      (๕.๑๑.๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

      (๕.๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมท้ังการขุด  

ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๕.๑๑.๒) 

      (๕.๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

      (๕.๑๑.๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ 

      (๕.๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

      (๕.๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

      (๕.๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

    (๕.๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

    (๕.๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

    (๕.๑๑.๑๒) การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน   

หรือวัตถุอื่นใด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๕.๑๑.๕) 

 ๕.๑๒  กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ 

     (๕.๑๒.๑) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ   

หรือสารตัวทําละลาย 

     (๕.๑๒.๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาช 

     (๕.๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 
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      (๕.๑๒.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก 

      (๕.๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๕.๑๒.๑) 

      (๕.๑๒.๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  

เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

      (๕.๑๒.๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

      (๕.๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

      (๕.๑๒.๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

    (๕.๑๒.๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

    (๕.๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

    (๕.๑๒.๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

    (๕.๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

    (๕.๑๒.๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

    (๕.๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

    (๕.๑๒.๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

    (๕.๑๒.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

 ๕.๑๓  กิจการอื่น ๆ 

      (๕.๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

      (๕.๑๓.๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส

หรืออุปกรณไฟฟา 

      (๕.๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

      (๕.๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

      (๕.๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 
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   (๕.๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๕.๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ

เปนผลิตภัณฑใหม 

   (๕.๑๓.๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๕.๑๓.๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลาหรือแพปลา 

  (๕.๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

  (๕.๑๓.๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

  (๕.๑๓.๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง   

  (๕.๑๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ  ๖  สถานประกอบกิจการที่ตองมกีารควบคุมตามขอบญัญตัินีท้ี่ตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมายวาดวย

การผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเขาขาย

เปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

 

หมวด  ๒ 

สถานท่ีตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

ขอ  ๗  สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น

จะตองมีสถานที่ตั้งตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  ประกาศกําหนด

โดยคํานึงถึงลักษณะของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ท้ังนี้  เพ่ือปองกันอันตราย

ตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุรําคาญของประชาชน   

ขอ  ๘  สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๑๖๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๐๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑)  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการ 

ที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ทางหนี  บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

   (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

   (๓)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ 

ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

ขอ  ๙  สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตราย  และขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไว 

ในกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๑๐  สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

   (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภท

มูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

   (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

   (๓)  กรณีท่ีมีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดที่อาจเปน

อันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๑  สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่ เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 



 หนา   ๑๗๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๐๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๒  สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ขอ  ๑๓  สถานประกอบกจิการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

 

หมวด  ๓ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ขอ  ๑๔  สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ  ๑๕  สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

   (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนด 

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

   (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด  ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

ขอ  ๑๖  สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอนัตราย  

จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

 



 หนา   ๑๗๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๐๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต 

ขอ  ๑๗  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนิน

กิจการตามที่ตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต

ปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ  ๑๘  ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปน

การคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้   พรอมกับเอกสาร 

และหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

   (๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

   (๓)  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

   (๔)  อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลดีหลวงประกาศกําหนด 

ขอ  ๑๙  ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ใหครอบคลุม 

ทั้งดานสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม  ดานสาธารณสุข  และดานความปลอดภัย   

ขอ  ๒๐  ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรให 

ถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ  ๒๑  เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น  

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตอง  หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 



 หนา   ๑๗๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๐๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจง 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๒  ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลดีหลวงเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๗  และขอ  ๑๘  ดวย 

ขอ  ๒๓  ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุสําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น   

ถามิไดเสียคาธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวน

คาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการ

เสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน   



 หนา   ๑๗๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๐๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๒๔  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลดีหลวง   

ขอ  ๒๕  ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ   

ขอ  ๒๖  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก 

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ประกอบดวย 

   (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ  ๒๗  ในกรณีที่ปรากฏวา ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไมถูกตองตามบท 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช

ใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ  ๒๘  เจาพนกังานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

   (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที ่จะตองถูกสั่งพักใช

ใบอนุญาตอีก 

   (๒)  ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๗๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๐๐  ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๓)  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต

ตามขอบัญญัตินี้และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๒๙  คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง   

หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ  ๓๐  ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๓๑  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

จํารัส  คงหวงั 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลดหีลวง 



บัญชีทายรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดีหลวง 
เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  2560 

 
 

ลําดับท่ี รายการ คาธรรมเนียม
(บาท) 

 

1 กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวเลี้ยง    
 

  

1.1 การเพาะพันธุ  เลี้ยง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด   
 1.1.1  การเลี้ยงสัตวบก     
     (1)  ตั้งแต  10  แตไมเกิน  50  ตัว 300  

          (2)  ตั้งแต  51  แตไมเกิน  100  ตัว 500  
          (3)  ตั้งแต  101  ตัวข้ึนไป 1,000  
 1.1.2  การเลี้ยงสัตวปก   

          (1)  ตั้งแต  50  แตไมเกิน  1,000  ตัว 300  
          (2)  ตั้งแต  1,00๑  แตไมเกิน  2,500  ตัว 500  
          (3)  ตั้งแต  2,50๑  แตไมเกิน  5,000  ตัว 1,000  

          (4)  ตั้งแต  5,00๑  ตัวข้ึนไป 1,500  
 1.1.3  การเลี้ยงสัตวน้ําและ  สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา   
          (1)  ตั้งแต  400  แตไมเกิน  1,600  ตารางเมตร 500  

          (2)  ตั้งแต  1,60๑  แตไมเกิน  4,800  ตารางเมตร 1,000  
          (3)  ตั้งแต  4,80๑  ตารางเมตรข้ึนไป 1,500  
 1.1.4  การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลานหรือแมลง   

          (1)  ตั้งแต  100  แตไมเกิน  400  ตารางเมตร 300  
          (2)  ตั้งแต  40๑  ตารางเมตรข้ึนไป 500  

1.2 การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม   

          (1)  ตั้งแต  5  ตัว  แตไมเกิน  50  ตัว 500  
          (2)  ตั้งแต  5๑  ตัวข้ึนไป 1,000  

1.3 การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ   

 ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น   
 ท้ังนี ้ จะมีการเรียกเก็บคาดู  หรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออม   
 หรือไมก็ตาม 1,000  

2 กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ 
 

  

2.1 การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด   
 และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

 2.1.1  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000  
 2.1.2  โดยใชเครื่องจักร 2,000  

2.2 การฟอกหนังสัตว  ขนสัตวการสะสมหนังสัตว  ขนสัตวท่ียังมิไดฟอก 2,000  
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2.3 การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 1,000  
2.4 การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตวไขสัตว 1,000  
2.5 การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน   

 ในสถานท่ีจําหนายอาหารการเรขายและการขายในตลาด 500  
2.6 การประดิษฐเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย   

 กระดูกสัตว  เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอ่ืน ๆ  ของสัตว   

 2.6.1  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000  
 2.6.2  โดยใชเครื่องจักร 2,000  

2.7 การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม   

 หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช   
 เพ่ือเปนอาหารสัตว   
 2.7.1  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000  

 2.7.2  โดยใชเครื่องจักร 2,000  
2.8 การสะสมหรือการลางครั่ง 1,000  
3 กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

 
  

3.1 การผลิตเนย  เนยเทียม 1,000  
3.2 การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูด ู ไตปลา   

 เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  หอยดอง  หรือซอยปรุงรสอ่ืน ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือ   

 บริโภคในครัวเรือน   
 3.2.1  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000  
 3.2.2  โดยใชเครื่องจักร 2,000  

3.3 การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต   
 เพ่ือบริโภคในครัวเรือน   
 3.3.1  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000  

 3.3.2  โดยใชเครื่องจักร 2,000  
3.4 การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเค่ียวมันกุง  ยกเวน   

 การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

 3.4.1  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000  
 3.4.2  โดยใชเครื่องจักร 2,000  

3.5 การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิต   

 อาหารจากสัตว  พืช  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร   
 การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 1,000  

3.6 การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง   

 ยกเวนในถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและการผลิต   
 เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 1,000  

3.7 การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี   

 3.7.1  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000  
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 3.7.2  โดยใชเครื่องจักร 2,000  
3.8 การผลิตแบะแซ 1,000  
3.9 การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด   

 3.9.1  โดยไมใชเครื่องจักร 1,500  
 3.9.2  โดยใชเครื่องจักร 3,000  

3.10 การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 1,000  

3.11 การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของการกิจการหองเย็น  ยกเวน 1,000  
 การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

3.12 การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ   

 บรรจุกระปองขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค   
 ในครัวเรือน   
 3.12.1  โดยไมใชเครื่องจักร 1,500  

 3.12.2  โดยเครื่องจักร 3,000  
313 การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล   

 3.13.1  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000  

 3.13.2  โดยใชเครื่องจักร 2,000  
3.14 การผลิต  ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 1,000  
3.15 การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 1,000  

3.16 การค่ัวกาแฟ 1,000  
3.17 การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 1,000  
3.18 การผลิตผงชูรส 1,000  

3.19 การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 1,000  
3.20 การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไมหรือพืชอยางอ่ืน  ยกเวน  การผลิต 1,000  

 เพ่ือบริโภคในครัวเรือน   

3.21 การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ   
 3.21.1  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000  
 3.21.2  โดยใชเครื่องจักร 2,000  

3.22 การผลิต  ไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน   
 3.22.1  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000  
 3.22.2  โดยใชเครื่องจักร 2,000  

3.23 การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ท่ีคลายคลึงกัน   
 3.23.1  โดยไมใชเครื่องจักร 1,000  
 3.23.2  โดยใชเครื่องจักร 2,000  

3.24 การประกอบหองเย็น  แชแข็งอาหาร 3,000  
3.25 การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร   

 และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน   

 3.25.1  โดยใชเครื่องจักรตั้งแต  5 - 10  แรงมา 1,000  
 3.25.2  โดยใชเครื่องจักร  มากกวา  10  แรงมาข้ึนไป 2,000  
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3.26 การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต  5  แรงมาข้ึนไป   
 3.26.1  โดยใชเครื่องจักร  ตั้งแต  5-10  แรงมา 1,000  
 3.26.2  โดยใชเครื่องจักร  มากกวา  10  แรงมาข้ึนไป 2,000  

4 กิจการท่ีเก่ียวกับยาเวชภัณฑ  อุปกรณการแพทยเครื่องสําอาง 
ผลิตภัณฑชําระลาง 

  

4.1 การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 1,500  
4.2 การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็นเครื่องสําอางตาง ๆ 1,500  

4.3 การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 1,500  
4.4 การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 1,500  
4.5 การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 1,500  

5 กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร 
 

  

5.1 การอัด  การสกัดเอาน้ํามันพืช 1,500  

5.2 การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ     
 5.2.1  ไมเกิน  1,000  กิโลกรัม 500  
 5.2.2  ตั้งแต  1,000  กิโลกรัมข้ึนไป 1,000  

5.3 การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 1,500  
 ดวยเครื่องจักร   

5.4 การสีขาวดวยเครื่องจักร   

 5.4.1  ไมเกินวันละ  1,000  กิโลกรัม 500  
 5.4.2  ตั้งแตวันละ  1,000 - 6,000  กิโลกรัม 1,000  
 5.4.3  ตั้งแตวันละ  6,000  กิโลกรัมข้ึนไป 1,500  

5.5 การผลิตยาสูบ 1,500  
5.6 การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 1,500  
5.7 การผลิต  การสะสมปุย   

 5.7.1  สะสมไมเกิน  500  กิโลกรัม 500  
 5.7.2  สะสมเกินกวา  500  กิโลกรัม 1,000  

5.8 การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 1,500  

5.9 การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง   
 5.9.1  สะสมไมเกินกวา  500  กิโลกรัม 500  
 5.9.2  สะสมเกินกวา  500  กิโลกรัม 1,000  

6 กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร 
 

  

6.1 การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ   
 หรือเครื่องใชตาง ๆ   

 6.1.1  ดวยเครื่องจักรไมถึง  50  แรงมา 2,000  
 6.1.2  ดวยเครื่องจักรตั้งแต  50  แรงมาข้ึนไป 4,000  

6.2 การหลอม  การหลอ  การถลุง  แร  หรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  6.1 2,000  
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6.3 การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด 1,000  
 การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  6.1   

6.4 การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิลหรือโลหะ
อ่ืนใดยกเวนกิจการใน  6.1 

2,000  

6.5 การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด   2,000  
 กิจการใน  6.1   
7 กิจการเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 
  

7.1 การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสาร 1,000  
 กันสนิมยานยนต   

7.2 การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศหรือ   
 อุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล   
 7.2.1  ซอมรถจักรยานยนต 500  

 7.2.2  ซอมรถยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล 1,000  
7.3 การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไวบริการ

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

1,000  

7.4 การลาง  การอัดฉีดยานยนต 1,000  
7.5 การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 500  
7.6 การปะ  การเชื่อมยาง   

 7.6.1  รถยนต 500  
 7.6.2  รถจักรยานยนต  รถจักรยานรถท่ีมีลอตั้งแต  3  ลอลงมา 200  

7.7 การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 500  

8 กิจการท่ีเก่ียวกับไม   

8.1 การผลิตไมขีดไฟ 2,000  
8.2 การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะการขุดรอง  การทําค้ิวหรือการตัด

ไมดวยเครื่องจักร 
 (ตองมีใบอนุญาต 

 8.2.1  ทําดวยเครื่องจักรหรือไฟฟา  ตั้งแต  5  แรงมาข้ึนไป 5,000 จากสํานักงาน 

 8.2.2  ทําดวยเครื่องจักรหรือไฟฟา  ไมเกิน  5  แรงมา 1,000 สิ่งแวดลอมและ 

 8.2.3  ทําดวยแรงงานคน 500 ทรัพยากร 

ธรรมชาติ) 

8.3 การประดิษฐไม  หวาย  เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร  หรือการพน 1,000  
 การทําสารเคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จ  ผลิตภัณฑจากไมหวาย   

8.4 การอบไม 1,000  

8.5 การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 1,000  
8.6 การประดิษฐสิ่งของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 1,000  
8.7 การผลิตกระดาษตาง ๆ 1,000  
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8.8 การเผาถานหรือการสะสมถาน   
 8.8.1  ตั้งแต  500  แตไมเกิน  1000  กิโลกรัม 500  
 8.8.2  ตั้งแต  1000  กิโลกรัมข้ึนไป 1,000  

9 กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ 
 

  

9.1 กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล   
 9.1.1  โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการไมเกิน  200  ตารางเมตร 1,500  
 9.1.2  โดยมีพ้ืนท่ีประกอบการเกิน  200  ตารางเมตร 2,500  

9.2 การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 
วาดวยสถานพยาบาล  เวนแตเปนการใหบริการใน  9.1 

1,500  

9.3 การประกอบกิจการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 1,500  
9.4 การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน   

 9.4.1  มีหองพักตั้งแต  10  หอง 1,500  
 9.4.2  มีหองพักเกินกวา  10  หองแตไมเกิน  20  หอง 3,000  
 9.4.3  มีหองพักเกิน  20  หองข้ึนไป 4,000  

9.5 การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชาหองแบงเชา   
หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

  

 9.5.1  มีหองพักไมเกิน  5  หอง 500  
 9.5.2  มีหองพักตั้งแต  5  หอง  แตไมเกิน  10  หอง 1,000  
 9.5.3  มีหองพักตั้งแต  10  หอง  แตไมเกิน  15  หอง 1,500  
 9.5.4  มีหองพัก  ตั้งแต  15  หอง  แตไมเกิน  20  หอง 2,000  
 9.5.5  มีหองพัก  ตั้งแต  20  หองข้ึนไป 3,000  

9.6 การประกอบกิจการโรงมหรสพ   
 9.6.1  ท่ีนั่งชมไมเกินกวา  350  ท่ีนั่ง 1,500  
 9.6.2  ท่ีนั่งชมเกิน  350  ท่ีนั่ง 3,000  

9.7 การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก 1,000  
 คาราโอเกะ  หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

9.8 การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 1,500  
 เวนแตเปนการใหบริการใน  9.1   

9.9 การจัดใหมีการเลนสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเลนอ่ืน 1,500  
 ในทํานองเดียวกัน   

9.10 การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูใน   
 บังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   
 9.10.1  รานท่ีมีเกาอ้ีบริการไมเกิน  3  ท่ีนั่ง 500  
 9.10.2  รานท่ีมีเกาอ้ีบริการเกิน  3  ท่ีนั่งข้ึนไป 1,000  

9.11 การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนักโดยวิธีการควบคุม 1,500  
 ทางโภชนาการ  ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย   
 หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เวนแตเปนการใหบริการใน  9.1  หรือในสถานพยาบาล   

 ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   
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9.12 การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 1,500  
9.13 การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสถานฝกซอมกอลฟ 1,500  
9.14 การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข 1,500  

 วิทยาศาสตร  และสิ่งแวดลอม   
9.15 การสักผิวหนัง  การเจาะหู  หรืออวัยวะอ่ืน 1,500  
9.16 การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบาน 1,500  
9.17 การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบาน 1,500  
10 กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ   

 
10.1 การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร 1,000  

 หรือการทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต  5  ก่ีข้ึนไป   
10.2 การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน   

 10.2.1  ตั้งแต  1  –  100  กิโลกรัม 500  
 10.2.2  ตั้งแต  100  –  500  กิโลกรัม 1,000  
 10.2.3  ตั้งแต  500  กิโลกรัมข้ึนไป 2,000  

10.3 การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 1,000  
10.4 การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน  ๆ  ดวยเครื่องจักร 1,000  
10.5 การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  5  เครื่องข้ึนไป 1,000  
10.6 การพิมพผา  หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืน  ๆ 1,000  
10.7 การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 500  
10.8 การยอม  การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน  ๆ 1,000  
11 กิจการท่ีเก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 
  

11.1 การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 1,000  
11.2 การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 1,000  
11.3 การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 1,000  
11.4 การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

 11.4.1  น้ําหนัก  ไมเกิน  1,000  กิโลกรัม 1,000  
 11.4.2  น้ําหนัก  ตั้งแต  1,000  –  5,000  กิโลกรัม 2,000  
 11.4.3  น้ําหนัก  ตั้งแต  5,000  กิโลกรัมข้ึนไป 3,000  

11.5 การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 1,500  
11.6 การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง  ๆ 1,000  
11.7 การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพองหรือการเผาหินปูน 1,000  
11.8 การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 1,000  

 เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา   
 เปนตน   

11.9 การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 1,000  
11.10 การผลิตการดาษทราย 1,000  

11.11 การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 1,000  
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12 กิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 
 

  

12.1 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ 2,000  
 หรือสารตัวทําละลาย   

12.2 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ   
 12.2.1  การสะสมกาชประเภทหุงตมเพ่ือจําหนายรานคาปลีก 300  
 12.2.2  การสะสมกาชประเภทหุงตมเพ่ือจําหนายรานคาสง 500  
 12.2.3  การสะสมในลักษณะตั้งเปนสถานีบริการกาซ 1,000  

12.3 การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือ 2,000  
 ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ   
 12.3.1  นอยกวา  100  ลติร 300  
 12.3.2  จํานวนตั้งแต  100  –  1,000  ลิตร 500  
 12.3.3  จํานวนตั้งแต  1,000  ลิตรข้ึนไป 1,000  

12.4 การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 2,000  
12.5 การพนสี  ยกเวนกิจการใน  7.1 2,000  
12.6 การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด 2,000  

 เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

12.7 การโม  การบดชัน 2,000  
12.8 การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 2,000  
12.9 การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด 2,000  

 เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   
12.10 การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 2,000  
12.11 การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 2,000  
12.12 การผลิตน้ําแข็งแหง 2,000  
12.13 การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน 2,000  

 สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง   
12.14 การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 2,000  
12.15 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสง  สารกําจัดศัตรูพืช 1,000  

 หรือพาหะนําโรค   
12.16 การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 2,000  

13 กิจการอ่ืน  ๆ 
 

  

13.1 การพิมพหนังสือ  หรือสิ่งพิมพอ่ืน  ท่ีมีลักษณะเดียวกันดานเครื่องจักร   
 13.1.1  ไมเกิน  5  แรงมา 1,000  
 13.1.2  ตั้งแต  5  แรงมาข้ึนไป 2,000  

13.2 การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   
 อุปกรณไฟฟา   
 13.2.1  การซอม 500  
 13.2.2  การผลิต 1,000  
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13.3 การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 1,000  
13.4 การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 500  
13.5 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช   

 13.5.1  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 500  
 13.5.2  พ้ืนท่ีตั้งแต  400  –  800  ตารางเมตร 1,000  
 13.5.3  พ้ืนท่ีตั้งแต  800  ตารางเมตรข้ึนไป 2,000  

13.6 การประกอบกิจการโกดังสินคา   
 13.6.1  พ้ืนท่ีไมเกิน  400  ตารางเมตร 500  
 13.6.2  พ้ืนท่ีตั้งแต  401  –  800  ตารางเมตร 1,000  

 13.6.3  พ้ืนท่ีตั้งแต  801  ตารางเมตรข้ึนไป 2,000  
13.7 การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 1,000  
13.8 การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 1,000  

13.9 การกอสราง   
 13.9.1  พ้ืนท่ีกอสรางไมเกิน  150  ตารางเมตร 500  
 13.9.2  พ้ืนท่ีกอสรางตั้งแต  150  ตารางเมตรข้ึนไป 1,000  

13.10 กิจการท่ีเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 1,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       
 
 

คําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต/ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท......................................... 

เขียนท่ี...................................... 
วันท่ี.................เดือน......................พ.ศ..................... 

1. ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล).......................................................................อายุ........................ป 
สัญชาติ……………………….………………..โดย.........................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
ปรากฏตาม...........................................................................................ท่ีอยูเลขท่ี............................................................... 
หมูท่ี.....................ตรอก/ซอย...................ถนน...........................แขวง/ตําบล.............................เขต/อําเภอ..................... 
จังหวัด..................................................หมายเลขโทรศัพท...............................................................................ผูขออนุญาต 

2. ขอยื่นคําขอ 
(  )  รับใบอนุญาตประกอบกิจการ 
(  )  ตออายุใบอนุญาต 
(  )  ขอรับใบแทนใบอนุญาต  เนื่องจาก..................................... 

กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท............................................................................................................ 
มีคนงาน...............................................คน  ใชเครื่องจักรขนาด.........................................แรงมา  ตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
 พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย  ดังนี้คือ 

  (  )  สําเนาบัตรประจําประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ  ระบุ.............................   
  (  )  สําเนาทะเบียนบาน 
  (  )  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 
  (  )  ใบมอบอํานาจ 
  (  )  หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
  (  )  สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร  หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบ 

  ตอสิ่งแวดลอม  หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 
  (  )  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  คือ 

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 
 ขอรับรองวา  ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 
                   
 
           (ลงชื่อ).....................................ผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต/ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
                                      (.......................................) 
 
 

 
 
 
 

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

(เจาหนาท่ีกรอก) 



สวนของเจาหนาท่ี 
ใบรับ  คําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต/ขอรับใบแทนใบอนุญาต 

เลขท่ี......................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี............................เดือน...........................พ.ศ..................... 
ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน  (  ) ครบ 
     (  ) ไมครบ  คือ 

      1)................................................. 

      2)................................................. 

      3)................................................. 

     (ลงชื่อ)............................................................ 
             (..........................................................) 
     ตําแหนง......................................................... 

              

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรับ  คําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต/ขอรับใบแทนใบอนุญาต 

เลขท่ี......................................ไดรับเรื่องเม่ือวันท่ี............................เดือน...........................พ.ศ..................... 
ตรวจสอบแลว  เอกสารหลักฐาน  (  ) ครบ 
     (  ) ไมครบ  คือ 

      1)................................................. 

      2)................................................. 

      3)................................................. 

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

     (ลงชื่อ)............................................................ 
             (..........................................................) 
     ตําแหนง......................................................... 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ................................................................. 
เลมท่ี.........................เลขท่ี......................./  ............................ 
 ขอ  1  เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให.......................................สัญชาติ...................อยูบานเลขท่ี....................... 
หมูท่ี................ตรอก/ซอย......................ถนน.............................ตําบล/แขวง..................................................................... 
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด..........................................โทรศัพท.............................................................. 
 ชื่อสถานประกอบกิจการ............................................................ประเภท.............................................................. 
โดยใชชื่อสถานประกอบการวา............................................................................................................................................ 
ตั้งอยูเลขท่ี........................หมูท่ี...............ตรอก/ซอย................................ถนน...................................................................
ตําบล/แขวง..........................................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด............................................
โทรศัพท.............................................โทรสาร...................................มีพ้ืนท่ีประกอบการ................................ตารางเมตร 
ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังขนาด..............................................แรงมา  จํานวนคนงาน..........................................................คน 
 เสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตปละ.......................................บาท  (........................................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงิน  เลมท่ี.............เลขท่ี................ลงวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ............................................. 
 ขอ  2  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลดีหลวง 
 ขอ  3  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ
โดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
 ขอ  4  ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 
  1)............................................................................................................................................................ 
  2)............................................................................................................................................................ 
  3)............................................................................................................................................................ 
 ขอ  5  ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี..........................เดอืน......................................พ.ศ............................... 
 ขอ  6  ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี.............................เดือน.....................................พ.ศ................................... 
 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................................... 
        (.................................................................) 

      เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 



รายการตออายุใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม 
 

ว/ด/ป 
ท่ีอนุญาต 

ว/ด/ป 
ท่ีสิ้นสุด 

จํานวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อ 
เจาพนักงานทองถ่ิน คาธรรมเนียม คาปรับ เลขท่ี ว/ด/ป 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
คําเตือน 

1. ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีท่ีไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการ 
2. ตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
3. หากไมขอตออายุใบอนุญาต  พรอมชําระคาธรรมเนียมภายในวันเวลาท่ีกําหนดตามขอ  2   

ตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ  20  ของยอดเงินคาธรรมเนียม 
4. การขอตอใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้ไปดวย 
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