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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณ 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณ  วาดวยกิจการท่ีเปน

อันตรายตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  

แหงพระราชบญัญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตาํบลควนสุบรรณโดยความเหน็ชอบของ

สภาองคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณและนายอําเภอบานนาสาร  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณ  เรื่อง  กิจการ

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวใน

ขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบรหิารสวนตาํบลควนสุบรรณเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
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“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน    

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ

กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําท้ิงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ

กิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณ 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

หมวด  ๒ 

ประเภทกิจการท่ีตองควบคมุ 

ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลควนสุบรรณ 

๖.๑ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

(๑) การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด   

(๒) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ  ทํานองเดียวกัน  

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บ  คาดูหรือ

คาบริการในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม   

๖.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ   

(๑) การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  เรขาย  หรือขายในตลาด   

(๒) การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว   
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(๓) การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป   

(๔) การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว   

(๕) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา  หนัง  

ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร   

(๖) การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือ 

สวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว  

(๗) การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

๖.๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  

การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

(๑) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  

หรือซอสปรุงรสชนิดตาง  ๆ   

(๒) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก  ปลารา  ปลาเจา   

กุงเจา  ปลาสม  ปลาจอม  แหนม  หม่ํา  ไสกรอก  กะป  น้ําปลา  หอยดอง  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

(๓) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น   

(๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  นึ่ง  ตม  ตุน  

เคี่ยว  กวน  ฉาบ  ทอด  อบ  รมควัน  ปง  ยาง  เผา  หรือวิธีอื่นใด   

(๕) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุลูกชิ้น   

(๖) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  

เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน   

(๗) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเกตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน   

(๘) การผลิต  ขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ   

(๙) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว   

 (๑๐) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย  ผลิตภัณฑเนยเทียม  

และผลิตภัณฑเนยผสม 

 (๑๑) การผลิตไอศกรีม   
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(๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ   

(๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ   

(๑๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  น้ําสมสายชู   

ขาวหมาก  น้ําตาลเมา   

(๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ   

(๑๖)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง   

(๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  ผัก  ผลไม  

เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด   

(๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด   

(๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร   

(๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม   

(๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุแบะแซ   

(๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น   

(๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร   

(๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

๖.๔ กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ  ทําความสะอาด   

(๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา   

(๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมทั้งสบูท่ีใชกับรางกาย   

(๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี   

(๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป   

(๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑ  ทําความสะอาดตาง ๆ   

๖.๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร   

(๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

(๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 
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(๓)  การผลิต  หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือแปงอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน   

(๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม   

(๕)  การผลิตยาสูบ   

(๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   

(๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย   

(๘)  การผลิตเสนใยจากพืช   

(๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด   

๖.๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

(๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ  ดวยโลหะหรือแร 

(๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต  ใน  ๖.๖  (๑)   

(๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร  หรือกาซ  หรือไฟฟา  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๖  (๑)   

(๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกัว่  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอืน่ใด  ยกเวน

กิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๖  (๑)   

(๕)  การขัดลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต  ใน  ๖.๖  (๑)   

(๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร   

๖.๗ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

(๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต   

(๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

(๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ  

หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

(๔)  การประกอบธรุกจิเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรอืเครือ่งกล  ซึ่งมีไวบรกิาร  หรือจําหนาย  

และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ดังกลาวดวย 

(๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต   

(๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่   
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(๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ   

(๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช   

(๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต  

เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา   

๖.๘ กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

(๑)  การผลิตไมขีดไฟ   

(๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร   

(๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสีแตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากไม  

หวาย  ชานออย   

(๔)  การอบไม 

(๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

(๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ   

(๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ   

(๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน   

๖.๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   

(๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

วาดวยสถานพยาบาล 

(๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด   

(๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาต  ใน  ๖.๙  (๑)  

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล   

(๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการใหบริการ 

ที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

(๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการ  พักชั่วคราว

สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

(๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  หรือกิจการอื่น 

ในทํานองเดียวกัน   
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(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ   

(๘) การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ  หรือ 

ตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

(๙) การประกอบกจิการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแตเปนการใหบริการที่

ไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๙  (๑)   

 (๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

 (๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย 

วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

 (๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย   

 (๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก   

 (๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม   

 (๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร   

 (๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ   

 (๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร  หรือ

ส่ิงแวดลอม   

 (๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย   

 (๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ   

 (๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ   

 (๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 

๖.๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ   

(๑) การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก 

(๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

(๓) การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

(๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร   

(๕) การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร   

(๖) การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ   
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(๗) การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร   

(๘) การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ   

๖.๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา   

(๒) การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร   

(๓) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

(๔) การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  ตัก  ดูด  โม  บด  

หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๑๑  (๒)   

(๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง   

(๖) การเล่ือย  ตัด  หรือประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ   

(๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน   

(๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม   

(๙) การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว   

 (๑๐) การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย   

 (๑๑) การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว   

 (๑๒) การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวัตถุอื่นใด  ยกเวน

กิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๖  (๕)   

๖.๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ   

(๑) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  หรือสารตัวทําละลาย   

(๒) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ   

(๓) การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม   

(๔) การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก   

(๕) การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖.๗  (๑)   

(๖) การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

(๗) การโม  สะสม  หรือบดชัน   
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(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี   

(๙) การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร   

 (๑๐) การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

 (๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

 (๑๒) การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง   

 (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง   

 (๑๔) การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง   

 (๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา   

 (๑๖) การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค   

 (๑๗) การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว   

๖.๑๓ กิจการอื่น ๆ   

(๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร   

(๒) การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  หรืออุปกรณไฟฟา   

(๓) การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง   

(๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร   

(๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช   

(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา   

(๗) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม   

(๘) การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ   

(๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา   

 (๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร   

 (๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค   

 (๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง   

 (๑๓) การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล   
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ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมายวาดวย

การผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเขาขาย

เปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้นและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวยแลวแตกรณี 

หมวด  ๓ 

สถานท่ีตั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานท่ีอื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ   

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและ

กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน  

โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

(๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

(๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

เปนประจําทุกวัน 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีท่ีอาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและ

เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย 

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
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ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย  

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

(๒) ในกรณีท่ีมีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่นและตองดําเนินการ

ใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

(๓) กรณีท่ีมีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปนอันตรายตอ

สุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่ เปนพาหะ 

ของโรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย 

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

หมวด  ๔ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายที่เกี่ยวของ  ท้ังนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอยหกเดือนตอครั้ง  

และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับใหแกคนงาน 

ไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือส่ิงของ 

ที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมาย

อื่นท่ีเกี่ยวของ 
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หมวด  ๕ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือ 

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย  

จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

หมวด  ๖ 

หลักเกณฑ  วธิีการ  และเงือ่นไขการขอและการออกใบอนุญาต 

ขอ ๑๘ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบญัญตัินีม้ีผลใชบงัคบั  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ

ตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต

ปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะท่ีเปน

การคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบท่ีกําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน

ดังตอไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

(๓) อื่น ๆ  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณประกาศกําหนด 

ขอ ๒๐ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ตามท่ีกําหนดไว

ดังตอไปนี้ 

(๑) สถานที่นั้นตองตั้งในทําเล  ซึ่งจะทํารางระบายน้ําโสโครกไปใหพนจากที่นั้นโดยสะดวก   

(๒) ตองทํารางระบายน้ําไปสูทางระบายน้ําสาธารณะ  หรือบอซึ่งรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร   

มีลักษณะเรียบ  ไมซึม  ไมรั่ว  น้ําไหลไดสะดวก   



หนา   ๙๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๓) การระบายน้ําและรางน้ําตองไมมีลักษณะเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางน้ําสาธารณะ  

หรือแกผูอาศัยใกลเคียง   

(๔) เมื่อเจาหนาพนักงานสาธารณสุขเห็นวาสถานที่ใดจะตองทําพ้ืนดวยวัตถุถาวรเพ่ือปองกัน

มิใหน้ําซึมรั่ว  หรือขังอยูได  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครก  หรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันควัน  

มูลเถา  กล่ินไอ  หรือส่ิงอื่นใดซึ่งอาจเปนเหตุรําคาญแกผูอยูในที่ใกลเคียงตองปฏิบัติใหเปนไปตาม

คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

(๕) ต องใหแสงสวางและทางระบายลมเพียงพอ  และตองจัดสถานที่มิใหเปนท่ีอยูอาศัย 

ของสัตวนําโรค   

(๖) ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกการคานั้น   

(๗) ตองมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงเปรอะเปอนท่ีถูกสุขลักษณะและเพียงพอ   

(๘) ตองมีสวมอันไดสุขลักษณะใหพอกับจํานวนคนท่ีทําการอยูในสถานท่ีนั้น  และตองอยูในที่

ซึ่งเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ   

(๙) สถานที่เล้ียงสัตวตองมีท่ีขังและที่ปลอยสัตวกวางขวางพอ 

 (๑๐) สถานที่เกี่ยวแกการตาก  หรือผ่ึงสินคาตองมีท่ีสําหรับตาก  หรือท่ีผ่ึงสินคาตามท่ีเจาพนักงาน

สาธารณสุขเห็นชอบ 

 (๑๑) ตองรักษาสถานที่ใหอยูในภาวะอันดีเสมอและทําความสะอาดกวาดลางสถานท่ีประกอบกิจการ

ใหสะอาดทุกวัน  และตองรักษาพ้ืนและรางระบายน้ําใหมีลักษณะอันดีอยูเสมอ   

 (๑๒) ตองประกอบกิจการภายในเขตสถานที่ที่ไดรับอนุญาต   

 (๑๓) ตองรักษาเครื่องมือ  เครื่องใชในการประกอบกิจการทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ  ถาเศษวัตถุ  

หรือวัตถุแหงกิจการนั้นจัดใชเปนอาหารตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุนละออง  แมลงวันและสัตวอื่น ๆ 

 (๑๔) ตองรักษาสถานท่ีอยาใหเปนที่เพาะพันธุแมลงวันหรือสัตวนําโรคอื่น ๆ   

 (๑๕) ถาจะเปล่ียนแปลงแกไขหรือเพ่ิมเติมสถานที่ตองไดรับอนญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

 (๑๖) ตองปฏิบัติการทุกอยางเพ่ือใหไดสุขลักษณะและไมเปนอันตรายตอสุขภาพตามคําแนะนํา  

ของเจาพนักงานสาธารณสุข 
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ขอ ๒๑ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวม 

ความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณ 

ในคราวเดียวกัน  และในกรณีจําเปนที่จะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ัง 

แจงความไมถูกตองหรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ี

กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๓ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  ดวย 

ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนนิกิจการนัน้  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม



หนา   ๙๒ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลควนสุบรรณ 

ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ี

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  

หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคญั  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ

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

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาท่ีเห็นสมควร

แตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

(๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

(๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



หนา   ๙๓ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๑๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กนัยายน   ๒๕๕๙ 
 

 

(๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 

ที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  

และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน   

หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  

ขอ ๓๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึง  หรือ 

วันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด  ๗ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๓๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ชาญชัย  ฉนัทสุเมธากุล 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลควนสุบรรณ 

 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียม 

ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลควนสุบรรณ 

เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

 บาท  สตางค 

 ๑.กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว     

๑.๑ การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด      

๑.๑.๑ การเลี้ยงมา  โค  กระบือ     

  ก.  จํานวน  ๔ - ๙  ตัว                                                                                    ๑๐๐  - 

  ข.  จํานวน  ๑๐ - ๒๐  ตัว        ๓๐๐  - 

  ค.  จํานวน  ๒๑  ตัวข้ึนไป        ๕๐๐  - 

๑.๑.๒ การเลี้ยงสุกร     

  ก.  จํานวน  ๑๐ - ๕๐  ตัว        ๒๐๐  - 

  ข.  จํานวน  ๕๑ - ๑๐๐  ตัว        ๕๐๐  - 

  ค.  จํานวน  ๑๐๑ - ๒๐๐  ตัว        ๘๐๐  - 

  ง.  จํานวน  ๒๐๑  ตัวข้ึนไป     ๑,๐๐๐  - 

๑.๑.๓ การเลี้ยงแพะ  แกะ     

  ก.  จํานวน  ๑๐ - ๕๐  ตัว        ๒๐๐  - 

  ข.  จํานวน  ๕๑ - ๑๐๐  ตัว        ๕๐๐  - 

  ค.  จํานวน  ๑๐๑ - ๒๐๐  ตัว        ๘๐๐  - 

  ง.  จํานวน  ๒๐๑  ตัวข้ึนไป     ๑,๐๐๐  - 

๑.๑.๔ การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  นก     

  ก.  จํานวนตั้งแต  ๖๐ - ๑๐๐  ตัว        ๑๐๐  - 

  ข.  จํานวนตั้งแต  ๑๐๑ - ๕๐๐  ตัว        ๒๐๐  - 

  ค.  จํานวนตั้งแต  ๕๐๑ - ๒,๐๐๐  ตัว        ๓๐๐  - 

  ง.  จํานวนตั้งแต  ๒,๐๐๑ - ๕,๐๐๐  ตัว        ๕๐๐  - 

  จ.  จํานวนตั้งแต  ๕๐๐๑  ตัวข้ึนไป     ๑,๐๐๐  - 

๑.๑.๕ การเลี้ยงสัตวน้ํา  สัตวเลื้อยคลาน หรือแมลง   ๓๐๐ - 

๑.๒ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น 

ท้ังนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บ คาดูหรือคาบริการในทางตรง หรือทางออม 

หรือไมก็ตาม  

    ๑,๐๐๐ - 

 
 
 



-๒- 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

 บาท  สตางค 

  ๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ      

๒.๑  การฆา หรือชําแหละสัตว ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร เรขาย หรือ

ขาย ในตลาด  

       ๑๐๐  - 

๒.๒ การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว         ๕๐๐  - 

๒.๓ การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวท่ียังมิไดแปรรูป      ๑,๐๐๐  - 

๒.๔ การเค่ียวหนัง  เอ็น  ไขสัตว     

๒.๕ การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง 

กระดูก เขา หนัง ขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก 

เผาหรือกรรมวิธีใดๆ ซ่ึงมิใชเพ่ือเปนอาหาร  

       ๕๐๐  - 

๒.๖  การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืช 

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือ

สวนประกอบของอาหารสัตว  

       ๕๐๐    

  ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง ๕ แรงมาข้ึนไป ๕๐๐ - 

  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๑ แรงมาแตไมเกิน ๕ แรงมา ๒๐๐ - 

  ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๑  แรงมาลงมา ๑๐๐ - 

๒.๗ การสะสมหรือการลางครั่ง        ๓๐๐  - 

   ๓.กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานท่ีจําหนาย

อาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคใน

ครัวเรือน 

    

๓.๑  การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว 

ซีอ๊ิว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ 

๕๐๐ - 

๓.๒ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา 

ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หมํ่า ไสกรอก กะป น้ําปลา 

หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 

๕๐๐ - 

๓.๓ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารหมัก ดอง แชอ่ิม จากผัก ผลไม 

หรือพืชอยางอ่ืน  

๕๐๐ - 

๓.๔ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด 

นึ่ง ตม ตุน เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 

๕๐๐ - 

๓.๕  การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น     ๑,๐๐๐    

 



-๓- 

ลําดับที ่ ประเภทการค้า 
อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี 
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๓.๖ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เส้นหมี ่ขนมจีน ก๋วยเต๋ียว เต้าฮวย เต้าหู้ 
วุ้นเส้น เก้ียมอ๋ี เน้ือสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน  

    

  ก.  โดยใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๑๐๐ - 

๓.๗ การผลิตบะหมี ่มักกะโรนี สปาเกตต้ี พาสตา หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  
ที่คล้ายคลึงกัน  

       ๒๐๐    

๓.๘ การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเป๊ียะ ขนมอบอ่ืน ๆ      
  ก.  โดยใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๑๐๐ - 

๓.๙ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้านม หรือผลิตภัณฑ์จากนํ้านมสัตว์  ๑,๐๐๐ - 
๓.๑๐  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เนย เนยเทยีม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย 

ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม  

    

  ก.  โดยใช้เคร่ืองจักร ๒,๐๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๕๐๐ - 

๓.๑๑ การผลิตไอศกรีม  ๑๐๐   
๓.๑๒ การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ  ๕๐๐ - 
๓.๑๓ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องด่ืมชนิดผงอ่ืน ๆ ๒๐๐ - 
๓.๑๔ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ 

นํ้าส้มสายชู ขา้วหมาก นํ้าตาลเมา  

๓,๐๐๐ - 

๓.๑๕ การผลิตนํ้ากลัน่ นํ้าบริโภค นํ้าด่ืมจากเคร่ืองจําหน่ายอัตโนมัติ  ๒๐๐ - 
๓.๑๖ การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งนํ้าแข็ง  ๒,๐๐๐ - 
๓.๑๗  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้าอัดลม นํ้าหวาน นํ้าโซดา นํ้าจากพืช 

ผัก ผลไม ้เคร่ืองด่ืมชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  

๓,๐๐๐ - 

๓.๑๘ การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจอุาหารบรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  ๕๐๐ - 
๓.๑๙ การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์นํ้า ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหน่ึงของกิจการห้องเย็น  ๕๐๐ - 
๓.๒๐ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ นํ้าตาล นํ้าเช่ือม  ๑,๐๐๐ - 
๓.๒๑ การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ  ๕๐๐ - 
๓.๒๒  การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร  ๑,๐๐๐ - 

 



-๔- 

ลําดับที ่ ประเภทการค้า 
อัตราค่าธรรมเนียมต่อปี 

 บาท  สตางค ์

๓.๒๓ การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร  ๒,๐๐๐ - 
๓.๒๔ การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร ๒๐๐ - 

           ๔. กิจการทีเ่กี่ยวกบัยา เวชภณัฑ์ อุปกรณก์ารแพทย์ 
เครื่องสาํอาง ผลติภณัฑ์ทาํความสะอาด  

    

๔.๑  การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา      
  ก.  เคร่ืองจักทีม่ีกําลัง  ๕  แรงม้าขึ้นไป ๑,๐๐๐ - 
  ข.  เคร่ืองจักรที่มีกําลังเกินกว่า ๑ แรงม้า แต่ไม่เกิน ๕ แรงม้า ๕๐๐ - 
  ค.  เคร่ืองจักรที่มีกําลัง ๑ แรงม้าลงมา ๓๐๐ - 

๔.๒ การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เคร่ืองสําอาง รวมท้ัง
สบู่ที่ใช้กับร่างกาย  

๑,๐๐๐ - 

๔.๓ การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําล ี ๑,๐๐๐ - 
๔.๔  การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรปู ๑,๐๐๐ - 
๔.๕ การผลิตผงซักฟอก สบู่ นํ้ายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ 

ทําความสะอาดต่าง ๆ  

๑,๐๐๐ - 

  ๕. กิจการทีเ่กีย่วกบัการเกษตร     
๕.๑ การผลิต  สะสม  หรือแบ่งบรรจุนํ้ามันจากพืช   - 

  ก.  โดยใช้เคร่ืองจักร ๑,๐๐๐ - 
  ข.  โดยไม่ใช้เคร่ืองจักร ๑๐๐ - 

๕.๒ การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ     
  ก. ผู้ประกอบการรายย่อย(ปริมาณนํ้ายางไม่เกิน ๒,๕๐๐ ลิตร หรือยางแผ่น ๕๐๐ - 
  ยางก้อน,เศษยาง  ไม่เกิน ๑,๕๐๐  กิโลกรัมต่อวัน)     
  ข. ผู้ประกอบการรายใหญ่(ปริมาณนํ้ายางเกิน ๒,๕๐๐ ลิตร หรือยางแผ่น ๒,๐๐๐ - 
  ยางก้อน,เศษยาง  เกิน ๑,๕๐๐  กิโลกรัมต่อวัน)     

๕.๓ การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาค ู แป้งจากพืช หรือ
แป้งอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน  

๑,๐๐๐ - 

๕.๔ การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม      
  ก.  ไม่เกิน  ๒๐  เกวียน ๒๐๐ - 
  ข.  เกิน  ๒๐  เกวียน ๔๐๐ - 

๕.๕ การผลิตยาสูบ    
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  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๒,๐๐๐ - 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

๕.๖ การขัด  กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช  ๑,๐๐๐ - 

๕.๗ การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุท่ีนําไปผลิตปุย  ๒,๐๐๐ - 

๕.๘ การผลิตเสนใยจากพืช  ๑,๐๐๐ - 

๕.๙ การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย 

ขาวโพด  

๑,๐๐๐ - 

  ๖. กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร     

๖.๑  การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ 

ดวยโลหะหรือแร 

    

  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๕๐๐ - 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๒๐๐ - 

๖.๒  การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน ๖.๖ (๑)  

๑๐๐๐ - 

๖.๓  การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร 

หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖.๖ (๑)  

๑๐๐๐ - 

๖.๔  การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ 

โลหะอ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖.๖ (๑) 

๑,๐๐๐ - 

๖.๕ การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน ๖.๖ (๑)  

๒๐๐ - 

๖.๖ การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร  ๕๐๐ - 

  ๗. กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล     

๗.๑ การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต  ๑,๐๐๐ - 

๗.๒  การผลิตยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ๒,๐๐๐   

๗.๓ การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา 

ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต 

เครื่องจักร หรือเครื่องกล  

๑,๐๐๐ - 

๗.๔ การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซ่ึงมีไว

บริการ หรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือ

ปรับปรุงยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ดังกลาวดวย 

    

  ก.  จักรยานยนต ๒๐๐ - 

  ข.  รถยนต ๕๐๐ - 
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๗.๕ การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต  ๒๐๐ - 

๗.๖ การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่  ๕๐๐ - 

๗.๗ การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ  ๑๐๐ - 

๗.๘ การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช  ๒๐๐ - 

๗.๙  การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณท่ีเปน

สวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลเกา  

๒๐๐ - 

  ๘. กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ   - 

๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ     ๑,๐๐๐  - 

๘.๒  การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําค้ิว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร      

  ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๕  แรงมาข้ึนไป ๑,๐๐๐ - 

  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๑ แรงมา  แตไมเกิน ๕ แรงมา ๕๐๐ - 

  ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง  ๑  แรงมาลงมา ๒๐๐ - 

๘.๓ การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสีแตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช หรือ

ผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย  

    

  ก.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง ๕ แรงมาข้ึนไป ๕๐๐ - 

  ข.  เครื่องจักรท่ีมีกําลังเกินกวา ๑ แรงมา แมไมเกิน ๕ แรงมา ๒๐๐ - 

  ค.  เครื่องจักรท่ีมีกําลัง ๑ แรงมาลงมา ๑๐๐ - 

๘.๔ การอบไม ๒,๐๐๐ - 

๘.๕  การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป ๑,๐๐๐ - 

๘.๖ การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอ่ืนใดดวยกระดาษ ๓๐๐ - 

๘.๗ การผลิตกระดาษตาง ๆ  ๕๐๐ - 

๘.๘ การเผาถาน หรือสะสมถาน     

  ก.  ขายสง ๒๐๐ - 

  ข.  ขายปลีก ๑๐๐ - 

  ๙. กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ   - 

๙.๑ การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการใน

สถานพยาบาล ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๕๐๐ - 

๙.๒ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด  ๕๐๐ - 
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๙.๓ การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับ

ใบอนุญาต ใน ๖.๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย

สถานพยาบาล  

๕๐๐ - 

๙.๔ การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแตเปน 

การใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖.๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตาม

กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

๕๐๐ - 

๙.๕ การประกอบกิจการโรงแรม สถานท่ีพักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือ

ใหบริการ พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมี

คาตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

    ๑,๐๐๐  - 

๙.๖ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา 

หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน  

       ๕๐๐  - 

๙.๗ การประกอบกิจการโรงมหรสพ     ๑,๐๐๐  - 

๙.๘  การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก  

คาราโอเกะ หรือตูเพลง หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน  

       ๕๐๐  - 

๙.๙  การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

เวนแตเปนการใหบริการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖.๙ (๑)  

       ๕๐๐  - 

๙.๑๐  การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอ่ืน ๆ 

ในทํานองเดียวกัน  

    ๑,๐๐๐  - 

๙.๑๑ การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

       ๒๐๐  - 

๙.๑๒ การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย      ๑,๐๐๐  - 

๙.๑๓ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก      ๑,๐๐๐  - 

๙.๑๔  การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม         ๕๐๐  - 

๙.๑๕  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร         ๓๐๐  - 

๙.๑๖ การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสถานฝกซอมกอลฟ     ๑,๐๐๐  - 

๙.๑๗ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข 

วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม 

    ๑,๐๐๐  - 

๙.๑๘ การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย         ๓๐๐  - 

๙.๑๙ การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ         ๓๐๐  - 

๙.๒๐ การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ         ๓๐๐  - 

๙.๒๑ การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยง 

หรือรับฝากสัตวชั่วคราว 

       ๓๐๐  - 



-๘- 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

 บาท  สตางค 

  ๑๐. กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ     

๑๐.๑ การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยก่ีกระตุก     

  ก.  การทอผาดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 

  ข.  การทอผาดวยก่ีกระตุกเกิน ๑๐ ก่ีข้ึนไป ๓๐๐ - 

  ค.  การทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต  ๕ - ๑๐  ก่ี ๒๐๐ - 

๑๐.๒ การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห ๕๐๐ - 

๑๐.๓ การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 

๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร  ๑,๐๐๐ - 

๑๐.๕ การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร  ๕๐๐ - 

๑๐.๖ การพิมพผา และสิ่งทออ่ืน ๆ  ๒๐๐ - 

๑๐.๗ การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร  ๓๐๐ - 

๑๐.๘ การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ๕๐๐ - 

  ๑๑. กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึง      

๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา     

  ก.  โดยใชเครื่องจักร ๑,๐๐๐ - 

  ข.  โดยไมใชเครื่องจักร ๑๐๐ - 

๑๑.๒ การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร  ๕,๐๐๐ - 

๑๑.๓ การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ดวยซีเมนต หรือวัตถุท่ี

คลายคลึง  

๕๐๐ - 

๑๑.๔ การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมท้ังการขุด ตัก 

ดูด โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต 

ใน ๖.๑๑ (๒)  

    

  ก.  ๑ - ๓  ตัน ๓๐๐ - 

  ข.  ๔ - ๕  ตัน ๕๐๐ - 

  ค.  ๖  ตันข้ึนไป ๒,๐๐๐ - 

๑๑.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  ๕๐๐ - 

๑๑.๖ การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตางๆ  ๕๐๐ - 

๑๑.๗ การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน  ๕๐๐ - 

๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  ๓,๐๐๐ - 

๑๑.๙ การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว  ๑,๐๐๐ - 
 
 



-๙- 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

 บาท  สตางค 

๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย  ๑,๐๐๐ - 

๑๑.๑๑ การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว  ๒,๐๐๐ - 

๑๑.๑๒ การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก แกว หิน หรือวัตถุ

อ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖.๖ (๕)  

๑,๐๐๐ - 

  ๑๒. กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และ

สารเคมีตาง ๆ  

    

๑๒.๑ การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ  

หรือสารตัวทําละลาย  

๒,๐๐๐ - 

๑๒.๒ การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ  ๓,๐๐๐ - 

๑๒.๓ การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม    - 

  ก.  แบบไมใชเครื่องจักร ๒๐๐ - 

  ข.  แบบใชเครื่องจักร ๕,๐๐๐ - 

๑๒.๔ การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก      ๕,๐๐๐  - 

๑๒.๕ การพนสี ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน ๖.๗ (๑)    - 

  ก.  พนสีรถยนต ๕๐๐ - 

  ข.  พนสิ่งของอ่ืนนอกจากรถยนต ๒๐๐ - 

๑๒.๖ การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก 

เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

๕๐๐ - 

๑๒.๗ การโม สะสม หรือบดชัน  ๒๐๐ - 

๑๒.๘ การผลิตสีหรือน้ํามนผสมสี  ๑,๐๐๐ - 

๑๒.๙ การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร  ๒๐๐ - 

๑๒.๑๐ การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุ ท่ี

คลายคลึง  

๕๐๐ - 

๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  ๕๐๐ - 

๑๒.๑๒ การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง  ๑,๐๐๐ - 

๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง  ๑,๐๐๐ - 

๑๒.๑๔ การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ  

ในการผลิตดอกไมเพลิง  

๒,๐๐๐ - 

๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา  ๑,๐๐๐ - 

๑๒.๑๖ การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค  ๒,๐๐๐ - 

๑๒.๑๗ การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว  ๕๐๐ - 
 
 



-๑๐- 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
อัตราคาธรรมเนียมตอป 

 บาท  สตางค 

  ๑๓. กิจการอ่ืน ๆ    - 

๑๓.๑ การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร    - 

  ก.  เครื่องจักรมีกําลัง  ๕  แรงมาข้ึนไป ๒,๐๐๐ - 

  ข.  เครื่องจักรมีกําลังเกินกวา  ๑  แรงมา แตไมเกิน ๕ แรงมา ๕๐๐ - 

  ค.  เครื่องจักรมีกําลัง ๑ แรงมา ลงมา ๓๐๐ - 

๑๓.๒ การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

หรืออุปกรณไฟฟา  

๑๐๐ - 

๑๓.๓ การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง  ๕๐๐ - 

๑๓.๔ การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร  ๒๐๐ - 

๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช    - 

  ก.  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุไมเกิน ๒๐  ตารางวา ๑๐๐ - 

  ข.  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุไมเกิน ๒๐  ตารางวา แตไมเกิน  ๕๐  ตารางวา ๒๐๐ - 

  ค.  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุไมเกิน ๕๐  ตารางวา แตไมเกิน  ๑๐๐  ตารางวา ๓๐๐ - 

  ง.  พ้ืนท่ีใชวางวัตถุเกิน ๑๐๐  ตารางวา  ข้ึนไป  ๕๐๐ - 

๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินคา  ๑,๐๐๐ - 

๑๓.๗ การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปร

สภาพเปนผลิตภัณฑใหม  

๒๐๐ - 

๑๓.๘ การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ  ๕๐๐ - 

๑๓.๙ การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา  ๕๐๐ - 

๑๓.๑๐ การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร         ๕๐๐  - 

๑๓.๑๑ การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค         ๓๐๐  - 

๑๓.๑๒ การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง         ๕๐๐  - 

๑๓.๑๓ การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล         ๕๐๐  - 
 



 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

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

 

 

 

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

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

 

๑.ขาพเจา...................................................................................อายุ..............ป  สัญชาติ......................... 

โดย.............................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

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

ท่ีอยูเลขท่ี.............................หมูท่ี.................ตรอก/ซอย...........................................ถนน........................................... 

แขวง/ตําบล...............................................เขต/อําเภอ............................................จังหวัด........................................... 

หมายเลขโทรศัพท.......................................................................ผูขออนุญาต 

๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้ 

� สําเนาบัตรประจําตัว  (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ ระบุ.............) 

� สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร 

� หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลตอสิ่งแวดลอมหรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 

� ใบมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

� สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

� หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

� เอกสารและหลักฐานอ่ืน ๆ ตามท่ีราชการทองถ่ินกําหนด คือ 

๑)……………………………………………. 

๒)……………………………………………. 

ขอรับรองวา ขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

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

 

 

 

 

คาํขอเลขท่ี......../................. 

(เจา้หนา้ท่ีกรอก) 

 



สวนของเจาหนาท่ี 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 

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

ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน   

� ครบ 

� ไมครบ  คือ 

๑)…………………………………………………. 

๒)…………………………………………………. 

๓)…………………………………………………. 

 

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

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

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

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

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

ตรวจสอบแลวเอกสารหลักฐาน   

� ครบ 

� ไมครบ  คือ 

๑)…………………………………………………. 

๒)…………………………………………………. 

๓)…………………………………………………. 

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

นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป 

 

 

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

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

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

 

  



 

 

 

 

ใบอนุญาต 
 

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

เลมท่ี...........................เลขท่ี......................./................................... 
(๑) เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให............................................................................................................. 

สัญชาติ.................อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี............ตําบล......................................อําเภอ..................................... 
จังหวัด...............................................................หมายเลขโทรศัพท................................................... 

ชื่อสถานประกอบกิจการ..............................................................ประเภท................................................ 
ตั้งอยูเลขท่ี..............หมูท่ี...........ตําบล......…......................อําเภอ...................................จังหวัด.................................. 
หมายเลขโทรศัพท............................................................ 

เสียคาธรรมเนียมปละ.............................บาท  (..........................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมท่ี...............เลขท่ี.......................ลงวันท่ี................................................................. 

(๒) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอกําหนดของทองถ่ิน 
(๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

โดยมิอาจแกไขไดเจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
(๔) ผูรับในอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 
 ๔.๑)  ................................................................................ 
 ๔.๒) ……………………………………………………. 
(๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี............เดือน.................................พ.ศ.......................... 
(๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นสุดอายุวันท่ี.............เดือน.................................พ.ศ.......................... 
 
 
      (ลงชื่อ)........................................................ 
       (...................................................) 
      ตําแหนง..................................................... 
                เจาพนักงานสาธารณสุข/ผูท่ีไดแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 

คําเตือน  (๑) ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ 
                  ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการหากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน ๕๐๐  บาท 
  (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 

(มีตอหนาหลัง) 
 



รายการตออายุใบอนุญาตและการเสียเงินคาธรรมเนียม 

 

วัน/เดือน/ป วัน/เดือน/ป ใบเสร็จรับเงิน ลงช่ือ 

ที่ออกใบอนุญาต ที่สิ้นอายุใบอนุญาต เลมที ่ เลขที่ วัน/เดือน/ป เจาพนักงานทองถิ่น 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ
	เรื่อง   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	พ.ศ.  ๒๕๕๙


