
หน้า   ๖๓ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 

ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลคําชะอี 
เร่ือง   การควบคุม  การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคําชะอี  ว่าด้วยการควบคุม 
การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคําชะอี 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   
และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องค์การบริหารส่วนตําบลคําชะอี
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคําชะอีและนายอําเภอคําชะอี  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคําชะอี  เร่ือง  การควบคุม  
การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคําชะอีตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก  “ข้อบังคับตําบล  เร่ือง  การควบคุม  การประกอบกิจการที่เป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๐” 

บรรดาข้อบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้  
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคําชะอี 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญตัิการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งต้องรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 
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“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจจะมีผลกระทบตอสุขอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก 

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจจะมีผลกระทบตอสุขอนามัย

ของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจจะมีผลกระทบตอสุขอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบ  หรืออาจจะมีผลกระทบตอสุขอนามัยของสาธารณชน 

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

สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลคําชะอี 

(๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

 (๑.๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

 (๑.๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

 (๑.๓)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ 

ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

(๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

 (๒.๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและการฆา 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๒.๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

 (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

 (๒.๔)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 
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 (๒.๕) การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวนในสถานที่

จําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

 (๒.๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  เขาสัตว  

หนงัสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

 (๒.๗) การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ 

การกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

 (๒.๘) การสะสมหรือการลางครั่ง 

(๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

 (๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 

 (๓.๒) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค

ในครัวเรือน 

 (๓.๔) การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภค

ในครัวเรือน 

 (๓.๕) การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  พืช  

ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวนในสถานที่

จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๗) การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

 (๓.๘) การผลิตแบะแซ 

 (๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

 (๓.๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

 (๓.๑๑) การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 



หนา   ๖๖ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

 (๓.๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ   บรรจุกระปอง  

ขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

 (๓.๑๔)  การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

 (๓.๑๕)  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

 (๓.๑๖)  การคั่วกาแฟ 

 (๓.๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

 (๓.๑๘)  การผลิตผงชูรส 

 (๓.๑๙)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

 (๓.๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

 (๓.๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 (๓.๒๓)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

 (๓.๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

 (๓.๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่จําหนายอาหารและเพ่ือการบริโภค 

ในครัวเรือน 

 (๓.๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

(๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

 (๔.๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

 (๔.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ 

 (๔.๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

 (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

 (๔.๕)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

(๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

 (๕.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
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 (๕.๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

 (๕.๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 (๕.๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

 (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

 (๕.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

 (๕.๗)  การผลิต  การสะสมปุย 

 (๕.๘)  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

 (๕.๙)  การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 

(๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

 (๖.๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 

 (๖.๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุง  แรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

 (๖.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ

ดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

 (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิลหรือโลหะอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

 (๖.๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

 (๖.๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

(๗) กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 (๗.๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิมยานยนต 

 (๗.๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศหรืออุปกรณที่เปน

สวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 

 (๗.๓)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลซึ่งมีไวบริการหรือ

จําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 
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 (๗.๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

 (๗.๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

 (๗.๖)  การปะ  การเช่ือมยาง 

 (๗.๗)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

(๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม 

 (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

 (๘.๒)  การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  หรือการตัดไม

ดวยเครื่องจักร 

 (๘.๓)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสารเคลือบเงาสี  

หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

 (๘.๔)  การอบไม 

 (๘.๕)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

 (๘.๖)  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

 (๘.๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ 

 (๘.๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

(๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

 (๙.๑)  กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย

สถานพยาบาล 

 (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๓)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  ยกเวนกิจการที่ไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๔)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๕)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  หรือกิจการอื่น

ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
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 (๙.๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือ

การแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๘) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  ยกเวนกิจการ 

ที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑) 

 (๙.๙) การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่นในทํานองเดียวกัน 

 (๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับตามกฎหมาย 

วาดวยการประกอบกิจการวิชาชีพเวชกรรม 

 (๙.๑๑) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ 

ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต 

ใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

 (๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

 (๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสถานฝกซอมกอลฟ 

 (๙.๑๔) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร

และส่ิงแวดลอม 

 (๙.๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรืออวัยวะอื่น 

 (๙.๑๖) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน 

(๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

 (๑๐.๑) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผาดวยกี่กระตุก

ตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

 (๑๐.๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 

 (๑๐.๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

 (๑๐.๖) การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

 (๑๐.๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

 (๑๐.๘) การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 
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(๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

 (๑๑.๒) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

 (๑๑.๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๑.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๑.๖) การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

 (๑๑.๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

 (๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  เชน   

ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

 (๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

 (๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 

 (๑๑.๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

(๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

 (๑๒.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือ 

สารตัวทําละลาย 

 (๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

 (๑๒.๓) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมตาง ๆ 

 (๑๒.๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

 (๑๒.๕) การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 

 (๑๒.๖) การประดษิฐส่ิงของเครือ่งใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๒.๗) การโม  การบดชัน 

 (๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

 (๑๒.๙) การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 
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 (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่

คลายคลึง 

 (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

 (๑๒.๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

 (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

 (๑๒.๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบใน

การผลิตดอกไมเพลิง 

 (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 

 (๑๒.๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารจํากัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

 (๑๒.๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

(๑๓) กิจการอื่น ๆ 

 (๑๓.๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

 (๑๓.๒) การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

อุปกรณไฟฟา 

 (๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง 

 (๑๓.๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 

 (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

 (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

 (๑๓.๗) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

 (๑๓.๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

 (๑๓.๙) การกอสราง 

 (๑๓.๑๐) กิจการที่เทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงานหรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 
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ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

(๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

เปนประจําทุกวัน 

ขอ ๘ ประกอบกิจการท่ีคนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด 

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและ

เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือจํากัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย  

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและตองดําเนินการ 

ใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปนอันตราย 

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของ

โรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 
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ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรับปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย

สถานจําหนายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือนตอครั้ง 

(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือส่ิงของ 

ที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมาย

อื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง  หรือ

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย

จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ ๑๖ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามผูใดดําเนินกิจการ

ตามที่ตองการมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูไดรับใบอนุญาต

ปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๑๗ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปน

การคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัติ  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  

ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรขาราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
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(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลคําชะอีประกาศกําหนด 

ขอ ๑๘ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ถาหากสถานที่ประกอบการนัน้เปนแหลงที่กอใหเกิดน้ําเสียตองจัดหาหรือแกไขระบบน้ําเสีย

ใหถูกสุขลักษณะกอนที่จะปลอยสูลํารางหรือทอระบายน้ําสาธารณะ 

(๒) ตองทําทางระบายน้ําไปสูทางระบายน้ําสาธารณะ  หรือบอซึ่งรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร

แข็งแรงไมรั่วซึมและน้ําไหลไดสะดวก 

(๓) การระบายน้ําและรางระบายน้ําตองมีลักษณะไมเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ํา  ในทางสาธารณะ

หรือแกผูอาศัยในบริเวณใกลเคียง 

(๔) เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา  สถานท่ีใดจะตองทําพ้ืน 

ดวยวัตถุถาวรเพ่ือปองกันมิใหน้ําซึมรั่วไหล  หรือน้ําทวมขังได  หรือเห็นควรมีบอพักน้ําโสโครก  หรือตองมี

ทางระบายน้ําหรือปองกันควัน  กล่ิน  ไอ  หรือส่ิงอ่ืนใด  ซึ่งอาจเปนเหตุรําคาญแกผูอยูบริเวณใกลเคียง  

และผูประกอบการจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําและความเห็นชอบของเจาพนักงานทองถิ่นหรือ

เจาพนักงานสาธารณสุข 

(๕) ตองใหมีแสงสวางและทางระบายลมเพียงพอ  และตองจัดสถานท่ีมิใหเปนท่ีอาศัยของ 

สัตวนําโรค  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  แลวแตกรณี 

(๖) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกการประกอบกิจการนั้น 

(๗) ตองมีที่รองรับขยะมูลฝอยและส่ิงเปรอะเปอนอันถูกสุขลักษณะ 

(๘) ตองจัดใหมีสวมท่ีถูกสุขลักษณะ  จํานวนเพียงพอกับจํานวนคนในสถานที่ประกอบการนั้น  

และตองอยูในที่ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

(๙) สถานที่เล้ียงสัตวตองมีท่ีขังสัตวและที่ปลอยสัตวกวางขวางพอ 

 (๑๐) สถานที่เกี่ยวกับการตากหรือผ่ึงสินคาตองมีที่สําหรับตากหรือผ่ึงสินคาตามท่ีเจาพนักงาน

สาธารณสุขเห็นชอบ 

ขอ ๑๙ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 
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ขอ ๒๐ เมื่อไดรับคําขอใบรับอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกันและในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ัง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลให 

ผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอ  ซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามที่กําหนด

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๑ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลคําชะอีเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลว  ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๗  และขอ  ๑๘  ดวย 

ขอ ๒๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย

ขอบัญญัตินีใ้นวันที่มารบัใบอนุญาตสําหรับกรณีทีเ่ปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ

สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 
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ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง  คางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๓ ผูใดประกอบการคาประเภทหนึ่งประเภทใด  ซึ่งกําหนดใหควบคุมตามขอ  ๕  ในเขต

องคการบริหารสวนตําบลคําชะอี  โดยมิไดรับอนุญาตมีความผิดตามมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๔ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลคําชะอี 

ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๖ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคญั  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบ

กิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายใน

เวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๘ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใบอนุญาตอีก 



หนา   ๗๗ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

(๓) ไมปฏิบัติหรอืปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบัญญตัิแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้

และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือ 

มีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๒๙ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึงหรือ 

วันปดคําส่ังแลวแตกรณี 

ขอ ๓๐ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๑ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลคําชะอี  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๓๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๓ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลคําชะอีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจเปรียบเทียบปรบั  ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สมบัต ิ ผิวขํา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลคําชะอ ี

 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคําชะอี  

เรื่อง  การควบคุมการประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

 ๑.  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว   

(๑) การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง 
     ก. การเลี้ยงมา  โค  กระบือ สุกร  ๑๐ - ๕๐ ตัว  

 
๑๐๐ 

 

- 

      ข. การเลี้ยงมา  โค  กระบือ สุกร  ๕๐ ตัวข้ึนไป ๒๐๐ - 

      ค. การเลี้ยงหาน  เปด  ไก ๑๐๐ ตัวข้ึนไป ๑๐๐  

      ง. การเลี้ยงสัตวน้ํา  กระชังปลา  มีลักษณะประกอบกิจการ ๑๐๐ - 

      จ. การเลี้ยงแมลง สัตวเลื้อยคลาน  มีลักษณะประกอบกิจการ ๑๐๐ - 

(๒) การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม ตัวละ ๑๐๐ - 

(๓) การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอ่ืนใด  อันมี
ลักษณะทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชม  หรือเพ่ือประโยชน

ของกิจการนั้น  จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรง 

หรือทางออมหรือไมก็ตาม 

๑,๐๐๐ - 

 ๒.  กิจการเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   

(๑) การฆาสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขาย 

ในตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน  
๓๐๐ - 

(๒) การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ท่ียังไมไดฟอก ๓๐๐ - 

(๓) การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป ๓๐๐ - 

(๔) การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว ๓๐๐ - 

(๕) การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด 

๓๐๐ - 

(๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว  
หนังสัตว  เขาสัตว  หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว 

 - 

  ก.  โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๕  แรงมาข้ึนไป ๓๐๐ - 

  ข.  โดยใชเครื่องจักท่ีมีกําลังต่ํากวา ๕ แรงมาลงมา ๒๐๐ - 

  ค.  ไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ - 

(๗) การผลิต การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  

หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว 
หรือพืช เพ่ือเปนอาหารสัตว 

  

  ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง ๕ แรงมาข้ึนไป ๕๐๐ - 

  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๑ แรงมาแตไมเกิน ๕ แรงมา ๒๐๐ - 

  ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๑  แรงมาลงมา ๑๐๐ - 

(๘) การผลิต แปรรูป สะสมหรือลางครั่ง ๒๐๐ - 

    
 



-๒- 
 

ลําดับ ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

 ๓.  กิจการท่ีเกี่ยวของกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม   

(๑) การผลิตเนย  เนยเทียม ๒๐๐ - 

(๒) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย น้ําบูดู  

ไตปลา  เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

(๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา กุงเจา ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๒๐๐ - 

(๔) การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม หนังสัตวเค็ม การเค่ียวมันกุง  

ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

(๕) การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหาร

สัตว พืช ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย  การขาย 

ในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

(๖) การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง หมูยอ แหนม  ไสกรอก  หมูตั้ง 

ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด   
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

  

  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๒๐๐ - 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ - 

(๗) การผลิตเสนหม่ี  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี  เตาฮวย   

  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๒๐๐ - 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ - 

(๘) การผลิตแบะแซ ๒๐๐ - 

(๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด ภาชนะอ่ืนใด โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

(๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ   
ขนมเปยะ โดยใชเครื่องจักร 

๕๐๐ - 

(๑๑) การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวน
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ - 

(๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง  เครื่องดื่ม 

ชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๕๐๐ - 

(๑๓) การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล (ยกเวนภายในครอบครัว) ๑,๐๐๐ - 

(๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว ๕๐๐ - 

(๑๕) การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู ๕๐๐ - 

(๑๖) การค่ัวกาแฟ ๕๐๐ - 

(๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร ๕๐๐ - 

    



-๓- 
 

ลําดับ ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

(๑๘) การผลิตผงชูรส ๑,๐๐๐ - 
(๑๙) การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค น้ําดื่มบรรจุภาชนะ ๕๐๐ - 

      ก.  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ (ตูหยอดเหรียญ)  ตูละ ๕๐ - 
    

(๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอ่ืน  
ยกเวน การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๒๐๐ - 

(๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ  ๒๐๐ - 
(๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเวน การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ๑๐๐ - 
(๒๓) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน ๒๐๐ - 
(๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น  แชเย็นอาหาร ๑,๐๐๐ - 
(๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวน การผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหาร 

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 
๕๐๐ - 

(๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องท่ีมีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาข้ึนไป ๕๐๐ - 
 ๔.  กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย  

เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 
  

(๑) การผลิต  การโม  การบด  การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร   
  ก.  เครื่องจักท่ีมีกําลัง  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 
  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๑ แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา ๕๐๐ - 
  ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง ๑ แรงมาลงมา ๓๐๐ - 

(๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น 
เครื่องสําอางตาง ๆ  

๑,๐๐๐ - 

(๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี ๑,๐๐๐ - 
(๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป ๑,๐๐๐ - 
(๕) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลาง น้ํายาทําความสะอาด ๑,๐๐๐ - 
 ๕.  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร   

(๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช   
  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 
  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ - 

(๒) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ ยกเวน ผลิตในครัวเรือน ๑,๐๐๐ - 
(๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู หรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน

ดวยเครื่องจักร 
๑,๐๐๐ - 

(๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร   
  ก.  ไมเกิน  ๒๐  แรงมา ๒๐๐ - 
  ข.  เกิน  ๒๐  แรงมาข้ึนไป ๕๐๐ - 
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(๕) ประกอบกิจการ การผลิตยาสูบ   
  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 
  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

(๖) ประกอบกิจการ การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การเก่ียวขาว
ดวยเครื่องกล หรือเครื่องจักร 

 

๕๐๐ 
 

- 
(๗) การผลิต  การสะสมปุย ๕๐๐ - 
(๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร ๕๐๐ - 
(๙) การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง ๑,๐๐๐ - 
 ๖.  กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร   

(๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือ
เครื่องใชตาง ๆ  

  

  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 
  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐ - 

(๒) การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวน กิจการ 

ท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖ (๑) 
๑,๐๐๐ - 

(๓) การกลึง  การเจาะ การเชื่อม  การตี  การตัด   การประสาน  การรีด  
การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวน กิจการท่ีไดรับ
ใบอนุญาตใน  ๖ (๑) 

๕๐๐ - 

(๔) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก  โครเมียม นิกเกิล
หรือโลหะอ่ืนใด ยกเวน กิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖ (๑) 

๕๐๐ - 

(๕) การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด ยกเวน
กิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖ (๑) 

  

  ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง ๕ แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 
  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา  ๑  แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา ๕๐๐ - 
  ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๑ แรงมาลงมา ๒๐๐ - 

(๖) การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร ๒,๐๐๐ - 
 ๗.  กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

(๑) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสารกันสนิมยานยนต ๑,๐๐๐ - 
(๒) การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศ หรือ

อุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
๑,๐๐๐ - 

(๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซ่ึงมีไว
บริการหรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือ
ปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย 

- - 

   ก.  จักรยานยนต ซอมจักรยานยนตอยางเดียว ๒๐๐ - 
  ข.  รถยนต ซอมรถยนตอยางเดียว ๕๐๐ - 
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(๔) การล้างรถ  การอัดฉีดรถยนต์ ๕๐๐ -
(๕) การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอร่ี ๒๐๐ -
(๖) การปะ  การเช่ือมยาง ๒๐๐ -
(๗) การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ ๒๐๐ -
 ๘.  กิจการทีเ่กี่ยวกบัไม้  

(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ ๒,๐๐๐ -
(๒) การเลื่อย การซอย  การขัด  การไส   การเจาะ  การขุดร่อง  การทําคิ้ว  

หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
 

  ก.  เคร่ืองจักรที่มีกําลัง  ๕  แรงม้าขึ้นไป ๑,๐๐๐ -
  ข.  เคร่ืองจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๑ แรงม้า  แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๕๐๐ -
  ค.  เครื่องจักรที่มีกําลัง  ๑  แรงม้าลงมา ๒๐๐ -

(๓) การประดิษฐ์ไม้หวาย เป็นสิ่งของด้วยเคร่ืองจักร หรือการพ่น   
การทาสาร เคลือบเงาสีหรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือหวาย

 

  ก.  เคร่ืองจักรที่มีกําลัง ๕ แรงม้าขึ้นไป ๕๐๐ -
  ข.  เคร่ืองจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๑ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๒๐๐ -
  ค.  เคร่ืองจักรที่มีกําลัง ๑ แรงม้าลงมา ๑๐๐ -

(๔) การอบไม้ ๑,๐๐๐ -
(๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ -
(๖) การประดิษฐ์สิง่ของ เคร่ืองใช้ เคร่ืองเขียนด้วยกระดาษ ๓๐๐ -
(๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ ๕๐๐ -
(๘) การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน  
  ก.  ขายส่ง ๒๐๐ -
  ข.  ขายปลีก ๑๐๐ -
 ๙.  กิจการทีเ่กี่ยวกบัการบริการ  

(๑) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด ๑,๐๐๐ -
(๒) การประกอบกิจการสถานที่อาบนํ้า อบไอนํ้า อบสมุนไพร ๕๐๐ -
(๓) การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน ห้องละ ๕๐ -
(๔) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการ

อ่ืนในทํานองเดียวกัน  ห้องละ 
๕๐ - 

(๕) การประกอบกิจการมหรสพ โรงหนัง โรงละคร ๕๐๐ -
(๖) การจัดให้มกีารแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ

หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน มีลักษณะหารายได้
๑,๐๐๐ - 

(๗) การประกอบกิจการสระว่ายนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน ๒,๐๐๐ -
(๘) การจัดให้มีการเล่นสเกต โดยมีแสง หรือเสยีงประกอบหรือการเล่น 

อ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
๒,๐๐๐ - 
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(๙) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

๒๐๐ - 

(๑๐) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือ
โดยวิธีอ่ืนใด  เวนแตการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

วาดวยสถานพยาบาล 

๑,๐๐๐ - 

(๑๑) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม รานอินเทอรเน็ต เกมออนไลน ๓๐๐ - 
(๑๒) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข

วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม 
๑,๐๐๐ - 

(๑๓ การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ ๑๐,๐๐๐ - 
 ๑๐.  กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ   

(๑) การปนดาย การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผา
ดวยก่ีกระตุกตั้งแต ๕ ก่ีข้ึนไป ยกเวน กลุมอาชีพ กลุมเกษตรกร 

  

  ก.  การทอผาดวยเครื่องจักร ๕๐๐ - 
  ข.  การทอผาดวยก่ีกระตุกเกิน ๑๐ ก่ีข้ึนไป ๓๐๐ - 
  ค.  การทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต  ๕ - ๑๐  ก่ี ๒๐๐ - 

(๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย หรือนุน ๕๐๐ - 
(๓) การปนฝาย หรือนุนดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร ๒๐๐ - 
(๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องข้ึนไป ๕๐๐ - 
(๖) การพิมพผา หรือการพิมพสิ่งทออ่ืน ๆ  ๕๐๐ - 
(๗) การซัก การอบ  การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร ๓๐๐ - 
(๘) การยอม  การกัดสีผา  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ๑,๐๐๐ - 
 ๑๑.  กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย  ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

(๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา   
  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 
  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

(๒) การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร ๑๐,๐๐๐ - 
(๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ - 
(๔) การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   
  ก.  ๑ - ๓  ตัน ๒๐๐ - 
  ข.  ๓ - ๕  ตัน ๕๐๐ - 
  ค.  ๕  ตันข้ึนไป ๓,๐๐๐ - 

(๕)   การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ - 
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(๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ  ๕๐๐ - 
(๗) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน ๒๐๐ - 
(๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝา เพดาน ทอน้ํา  
๒๐๐ - 

(๙) การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑแกว  ๑,๐๐๐ - 
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย ๑,๐๐๐ - 
(๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว ๑๐,๐๐๐ - 

 ๑๒.  กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี   
(๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ 

หรือสารตัวทําละลาย 
๒,๐๐๐ - 

(๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนสงกาซ  หรือแกส ๕๐๐ - 
(๓) การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือ

ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
  

   ก.  ปมหลอด ปมหยอดเหรียญ ๒๐๐ - 
  ข.  สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก  ๕๐๐ - 
       ค.  สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดใหญ  ๑,๐๐๐  

(๔) การผลิต  การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก ๕๐๐ - 
(๕) การพนสี ยกเวน กิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๗ (๑)   
  ก.  พนสีรถยนต ๕๐๐ - 
  ข.  พนสีสิ่งของอ่ืนนอกจากรถยนต ๒๐๐ - 

(๖) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด  
เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๕๐๐ - 

(๗) การโม  การบดชัน ๒๐๐ - 
(๘) การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี ๑,๐๐๐ - 
(๙) การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร ๒๐๐ - 

(๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท 
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๕๐๐ - 

(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด  เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๕๐๐ - 
(๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๕๐๐ - 
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง ๒๐๐ - 
(๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 
๑,๐๐๐ - 

(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคมีเคลือบเงา ๑,๐๐๐ - 
(๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือ

พาหะนําโรค 
๕๐๐ - 

(๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว ๓๐๐ - 
    



-๘- 
 

ลําดับ ประเภทการคา 
คาธรรมเนียมตอป 

บาท สตางค 

 ๑๓.  กิจการอ่ืน ๆ    

(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร   

   ก.  เครื่องจักรมีกําลัง  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 

  ข.  เครื่องจักรมีกําลังเกินกวา  ๑  แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา ๕๐๐ - 

  ค.  เครื่องจักรมีกําลัง ๑ แรงมาลงมา ๓๐๐ - 

(๒) การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส อุปกรณไฟฟา 

๓๐๐ - 

(๓) การผลิตเทียน เทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง ๒๐๐ - 

(๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร ๒๐๐ - 

(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใช  ซ้ือขายของเกา   

      ก. พ้ืนท่ีใชวางวัตถุไมเกิน ๒๐  ตารางวา ๒๐๐ - 

      ข. พ้ืนท่ีใชวางวัตถุไมเกิน ๒๐  ตารางวา แตไมเกิน  ๕๐  ตารางวา ๓๐๐ - 

      ค. พ้ืนท่ีใชวางวัตถุไมเกิน ๕๐  ตารางวา แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางวา ๕๐๐ - 

       ง. พ้ืนท่ีใชวางวัตถุไมเกิน ๑๐๐  ตารางวาข้ึนไป  ๑,๐๐๐ - 

(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา ๕๐๐ - 

(๗) การลางขวด  ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว ๒๐๐ - 

(๘) การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ ๑,๐๐๐ - 

(๙) การกอสราง ๑๐ แรงงานข้ึนไป ๕๐๐ - 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ อ.ส. ๑ 

 

คําขอรับใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 
            เขียนท่ี................................................................. 

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

 

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

 ขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว)  .............................................................................อายุ...............ป 
ท่ีอยู  เลขท่ี ..................หมูท่ี......................... ตรอก/ซอย........................................ถนน...........................  
แขวง/ตําบล............................... เขต/อําเภอ................................จังหวัด..................................................

โทรศัพท.........................................................ตําแหนง  (    )  ผูจัดการ  (    )  ผูรับมอบอํานาจตามหนังสือ
มอบอํานาจ  ลงวันท่ี.......................................... 
 

ชื่อสถานประกอบการ...............................................................ท่ีตั้งสํานักงาน  เลขท่ี ........................
หมูท่ี.................... ตรอก/ซอย........................................ถนน.........................  แขวง/ตําบล............................ 
เขต/อําเภอ.............................จังหวัด............................โทรศัพท.....................................................................

พ้ืนท่ีประกอบการ................ตารางเมตร กําลังเครื่องจักร..................แรงมา จํานวนคนงาน...................คน 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ิน   
รวม....................ประเภท คือ 

 

     (๑)  ........................................................................................................................................ 
     (๒)  ........................................................................................................................................ 

     (๓)  ....................................................................................................................................... 
     (๔)  ........................................................................................................................................ 
     (๕)  ........................................................................................................................................ 

     (๖)  ....................................................................................................................................... 
     (๗)  ........................................................................................................................................ 
     (๘)  ........................................................................................................................................ 

     (๙)  ....................................................................................................................................... 
     (๑๐)  ........................................................................................................................................ 
 

  พรอมคําขอนี้ไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
(    ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรขาราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(    ) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

(    ) อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................................................... 
(มีตอดานหลัง) 



 

แผนท่ีและแผนผังท่ีตั้งสถานประกอบกิจการพอสังเขป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนนี้เปนความจริงทุกประการ ขาพเจาพรอมท่ีจะ

ปฏิบัติตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคําชะอี เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย 

ตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข และคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน รวมท้ังกฎ 

ระเบียบ เง่ือนไข และหลักเกณฑขององคการบริหารสวนตําบลคําชะอี ทุกประการ 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

                       
เฉพาะเจาหนาท่ี 

เลขท่ีรับ................/............................  เอกสาร       ครบ         ไมครบ 

นัดรับใบอนุญาต/ผลการพิจารณา     วันท่ี.....เดือน........................พ.ศ................................. 

อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................................................................................ 

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

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

                                             ตําแหนง............................................., 

 

 

 



แบบ  อ.ส. ๒ 

 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

                เขียนท่ี............................................................ 
               ......................................................................... 

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

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลคําชะอี 
 

  (ชื่อสถานประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ)................................................................
ท่ีตั้งสํานักงาน  เลขท่ี ..................หมูท่ี.................... ตรอก/ซอย....................................ถนน............................. 
แขวง/ตําบล...................... เขต/อําเภอ........................จังหวัด..........................โทรศัพท.....................................
โดยขาพเจา  (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................อายุ.............................ป 
ตําแหนง  (    )  ผูจัดการ  (    )  ผูรับมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจ  ลงวันท่ี........................................ 
 

  โดยท่ีใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพได  (   )  สูญหาย  (   )  ถูกทําลาย 
หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ   
  ขาพเจาจึงขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  โดยไดยื่นคํารอง
พรอมเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 

     (๑)  ........................................................................................................................................ 
     (๒)  ........................................................................................................................................ 
     (๓)  ....................................................................................................................................... 
     (๔)  ........................................................................................................................................ 
     (๕)  ........................................................................................................................................ 
 

 

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

 
คําชี้แจง  ๑.  ในกรณีใบอนุญาตสญูหาย ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสาํเนาบันทึกการแจงความตอพนักงาน  

                 เจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

 ๒.  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ ใหผูยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิม 

                 เทาท่ีเหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถ่ินประกอบดวย 

 

ความเห็น      คําส่ัง 
............................................................   ........................................................... 
............................................................   ........................................................... 
      
(ลงชื่อ)................................................           (ลงชื่อ)................................................. 
        (..............................................)          (..................................................) 
    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคําชะอี                นายกองคการบริหารสวนตําบลคําชะอี 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี
	เรื่อง   การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


