
 หนา   ๑๕๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลราม 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ     

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลราม  วาดวยการควบคุมกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

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

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลราม   

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลรามและนายอําเภอเมืองสุรินทร  จึงตราขอบัญญัติไว   

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลราม  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลรามตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลรามเปนผูรักษาการใหเปนตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจตีความ  วินิจฉัย  ออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 



 หนา   ๑๕๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบการท่ีทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย 

ของสาธารณชน 

  “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น  ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลราม   

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “การคา”  หมายความวา  ประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตร  

การผลิต  หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

  “ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงาน

องคการบริหารสวนตําบลราม  ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตาง ๆ   ดังตอไปนีเ้ปนกจิการที่ตองมีการควบคมุภายในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลราม 

  ๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

   (๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด 



 หนา   ๑๕๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ

ในทางตรง  หรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

  ๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  เรขาย  หรือขาย

ในตลาด 

   (๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

   (๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 

   (๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  เขา   

หนัง  ขนสัตวหรือสวนอืน่ ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผาหรือกรรมวธิีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร 

   (๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

   (๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

  ๓. กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร   

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 



 หนา   ๑๕๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (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)  การผลิตไอศครีม 

   (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 



 หนา   ๑๕๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  ๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

   (๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

     (๒)  การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง  รวมทั้ง 

สบูท่ีใชกับรางกาย 

   (๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง ๆ  

  ๕. กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

   (๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

   (๓)  การผลิตหรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืชหรือแปงอื่น 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. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ  ดวยโลหะ 

หรือแร   

   (๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต 

ใน  ๖ (๑) 

   (๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 



 หนา   ๑๕๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด  

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๑) 

   (๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาต 

ใน  ๖  (๑) 

   (๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 

  ๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

   (๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๓)  การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา   

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ  

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

ดังกลาวดวย 

   (๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

   (๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

   (๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

   (๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตช 

   (๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกา  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ 

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

  ๘. กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

   (๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

   (๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑ 

จากไม  หวาย  ชานออย 

   (๔)  การอบไม 



 หนา   ๑๕๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

   (๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

   (๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

   (๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 

  ๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

   (๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

   (๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาต

ใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๔)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแตเปนการใหบริการ  

ที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๙  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักท่ีมิใชโรงแรมท่ีจัดไวเพ่ือใหบริการพักชั่วคราว   

สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๖)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชาหรือกิจการอื่น 

ในทํานองเดียวกัน 

   (๗)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๘)  การจัดใหมีมหรสพการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ   

หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙)  การประกอบกจิการสระวายน้าํ  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เวนแต 

เปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๙  (๑) 

   (๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

   (๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับตามกฎหมาย   

วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 



 หนา   ๑๕๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑๒)  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 

   (๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

   (๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

   (๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 

   (๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร   

หรือส่ิงแวดลอม 

   (๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

   (๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

   (๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ 

   (๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตวชั่วคราว 

  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 

   (๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  ๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

   (๓)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 



 หนา   ๑๖๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  ตัก   

ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๑๑  (๒) 

   (๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (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   

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  ๖  (๕) 

  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  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  ๗  (๑) 

   (๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

   (๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 



 หนา   ๑๖๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบในการผลิต 

ดอกไมเพลิง 

   (๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

  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  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ 

เปนผลิตภัณฑใหม 

   (๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

   (๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

   (๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

   (๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

   (๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 



 หนา   ๑๖๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๒ 

หลักเกณฑและเงื่อนไข 

 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยูในเขตกฎหมายวาดวย

การผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเขาขาย

เปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน  

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ   

ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการท่ีไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะตองมีสถานที่ตั้ง 

ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนดโดยคํานึงถึงลักษณะ 

ของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ   ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

หรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการท่ีมีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  ๙.๑  ตองเปนอาคารที่มีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร   

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวางมีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย 

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  ๙.๒  ตองจัดมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  ๙.๓  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ 

เปนประจําทุกวัน 



 หนา   ๑๖๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสม

กับคุณสมบัติของวัตถุอันตราย  และขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

  ๑๑.๑  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย   

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

  ๑๑.๒  ในกรณีท่ีมีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น  

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  ๑๑.๓  กรณีที่มีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจ 

เปนอันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะของโรคติดตอ 

ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย 

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน  

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

 

หมวด  ๓ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน  และปฏิบัติเปนไป 

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวของ 



 หนา   ๑๖๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  ๑๖.๑  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม  และเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอย 

หกเดือนตอครัง้  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบือ้งตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนด  หรือยอมรับ 

ใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  ๑๖.๒  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียงหรือความส่ันสะเทือน   

มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะตอง 

ดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงาน 

และผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

 

หมวด  ๕ 

ใบอนุญาต 

 

ขอ ๑๘ ในระหวางที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕  ยังไมกําหนดมาตรฐานมลพิษ 

ดานตาง ๆ  สําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  ใหองคการบริหารสวนตําบลรามเลือกนําคามาตรฐาน 

ดานมลพิษตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของมาบังคับใชในขอบัญญัตินี้โดยอนุโลม 



 หนา   ๑๖๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๙ หามมิใหผูใดดําเนินกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะท่ีเปนการคา  

เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวกันและสําหรับสถานท่ีแหงเดียว 

ขอ ๒๐ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามที่ตองการมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะ 

ที่เปนการคาจะตองย่ืนคําขอรับอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมเอกสารและหลักฐาน   

ดังตอไปนี้ 

  ๒๐.๑  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  ๒๐.๒  สําเนาทะเบียนบาน 

  ๒๐.๓  สําเนาใบอนญุาตตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  ๒๐.๔  อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลรามกําหนด 

ขอ ๒๑ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ใหครอบคลุม 

ทั้งดานสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม  ดานสาธารณสุข  และดานความปลอดภัย 

ขอ ๒๒ ผูไดรับใบอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๓ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจความถูกตองตามความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงือ่นไขท่ีกําหนดไวในขอบญัญตัินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง

หรือความไมสมบูรณนั้นท้ังหมดและแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนบัแตวันที่ไดรับคําขอซึง่มีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๑๖๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๔ บรรดาใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขต

องคการบริหารสวนตําบลราม 

ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่รับใบอนุญาตสําหรับกรณีท่ีเปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต 

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาตตลอดเวลาท่ียังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนดใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระเวนแตผูไดรับอนุญาต 

จะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูที่มีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๖ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลราม 

ขอ ๒๗ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุดตามแบบ 

ที่กําหนดไวทายขอบัญญัติ 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  ๒๘.๑  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ 

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  ๒๘.๒  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 



 หนา   ๑๖๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๙ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญตัินี ้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กาํหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการ 

ตามท่ีไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลา 

ที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๓๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  ๓๐.๑  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใชใบอนุญาตอีก 

  ๓๐.๒  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  ๓๐.๓  ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัติ   

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๑ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานัก 

ทําการงานของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง 

หรือวันเปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๒ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่น 

เพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลราม  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 



 หนา   ๑๖๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กนัยายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๔ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัตติามขอบัญญัตนิี้ตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวบทกําหนดโทษ   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๕ ผูประกอบการกิจการรายใดซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ

ตามขอบังคับตําบลราม  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ใหใบอนุญาต 

ดังกลาวมีผลบังคับใชตอไปจนกวาจะหมดอายุ  หรือถูกเพิกถอนตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พิรุณ  แกวพินึก 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลราม   



ลําดับที่ ประเภทการค้า
บาท ส.ต.

1 กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ 
1)การเลี้ยง โค กระบือ
      ก.  1-10 ตัว   ไม่เก็บ -

      ข.  11  ตัว 50 -
      ค.  11  ตัวข้ึนไป   เก็บเพิ่มตัวละ   5   บาท
2)การเลี้ยงสุกร (แม่พันธุ์พร้อมลูกสุกร)
      ก.  เกินกว่า 20  ตัว 500 -
      ข.  เกินกว่า 10 ตัว  แต่ไม่เกิน   20  ตัว 100 -
3)การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่  แต่ละชนิด
      ก.  เกินกว่า  50  ตัว 200 -
กิจการตามประเภทที่ 1 ถึงที่ 3 ข้างบนถ้าทําตามนัยแห่งกฎหมายว่าด้วยการสวนครัว
และการเลี้ยงสัตว์ เพื่อประโยชน์แห่งครัวเรือน ไม่อยู่ในข้อบังคับที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

2 กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
1)การฆ่าห่าน เป็ด ไก่ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย การขายในตลาด 
     และการฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน
     ก.  ใช้เคร่ืองทุนแรง 300 -
     ข.  ใช้แรงงานอ่ืน 100 -
2)การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ 100 -
3)การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรูป 100 -
4)การเค่ียวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์ 100 -
5)การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา หนัง ขนสัตว์

หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร 100 -
6)การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใด

ของสัตว์หรือพืชเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์ 100 -
7)การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างคร่ัง 100 -

3 กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  น้ําดื่ม ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย
การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
1)การผลิต สะสม หรือบรรจุ น้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจี้ยว ซีอ้ิว น้ําจิ้ม หรือซอส
ปรุงรสชนิดต่าง ๆ 200 -
2)การผลิต สะสม หรือบรรจุ อาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า 
ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ํา ไส้กรอก กะปิ น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา 
หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 200 -
3)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารหมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก ผลไม้ หรือพืชอ่ืน ๆ 200 -

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลราม
เร่ือง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๐

อัตราค่าธรรมเนียม/ปี
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4)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง ต้ม ตุ่น เค่ียว 200 -
กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอ่ืนใด
5)การทําลูกชิ้นด้วยเคร่ืองจักร 1,000      -
6)การทําเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก๊ียมอ๋ี เนื้อสัตว์เทียม 
หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
     ก.  ทําด้วยเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองไฟฟ้า 500 -
     ข.  ทําด้วยแรงอ่ืน 50 -
7)การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี สปาเกตตี พาสต้า หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 200         -
8)การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอ่ืน ๆ 100         -
9)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ํานม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์ 200         -
10)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ  เนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนย ผลิตภัณฑ์เนย
เทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม 200         -
11)การทําไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
     ก.  ทําโดยเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองไฟฟ้า 500 -
     ข.  ทําโดยแรงคน 200 -
12)การค่ัว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ 200 -
13)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ใบชาแห้ง ชาผง หรือเคร่ืองดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 200 -
14)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ เอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ําส้มสายชู ข้าวหมาก
น้ําตาลเมา 300 -
15)การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเคร่ืองจําหน่ายอัตโนมัติ 300 -
16)การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ําแข็ง 300 -
17)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพืชผัก ผลไม้ 
เคร่ืองดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด 300 -
18)การผลิต สะสมหรือแบ่งบรรจุ อาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 200 -
19)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ ผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร 200 -
20)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ น้ําตาล น้ําเชื่อม 100 -
21)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ 100 -
22)การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ํา ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น 200 -
23)การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร 300 -
24)การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักร 300 -

4 กิจการที่เก่ียวกับยา เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เคร่ืองสําอางผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด
1)การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเคร่ืองจักร
      ก.  เคร่ืองเกินกว่า  10  แรงม้าข้ึนไป 1,000 -
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      ข.   เคร่ืองไม่เกิน  10  แรงม้า 500 -
2)การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เคร่ืองสําอาง รวมทั้งสบู่ที่ใช้กับร่างกาย 200 -
3)การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี 100 -
4)การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 100 -
5)การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่าง ๆ 200 -

5 กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร
1)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช 200 -
2)การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ 200 -
3)การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอ่ืน ๆ 
ในทํานองเดียวกัน 200 -
4)การสีข้าว นวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม
     ก.  การสีข้าวด้วยเคร่ืองจักรกําลังแรงผลิตหรือสีได้ต่อ 24 ชั่วโมง เกินกว่า 24 เกวียน
          ข้ึนไป  (โรงสีใหญ่) 2,000 -
     ข.  การสีข้าวด้วยเคร่ืองจักรกําลังแรงผลิตหรือสีได้ต่อ 24 ชั่วโมง  เกินกว่า  6  เกวียน
          แต่ไม่เกิน 24 เกวียน   (โรงสีกลาง) 500 -
     ค.  การสีข้าวด้วยเคร่ืองจักรกําลังแรงผลิตหรือสีได้ต่อ 24 ชั่วโมง  ไม่เกิน  6  เกวียน
          (โรงสีเล็ก) 100 -
     ง. รถเก่ียวข้าว 500 -
     จ. รถไถ ขนาด 50 แรงม้าข้ึนไป 200 -
     ฉ. เคร่ืองคัดแยกเมล็ดข้าวเปลือก 
                  - กําลังการคัดแยก ไม่น้อยกว่า 200-1,000 กิโลกรัม ต่อชั่วโมง 300 -
                  - กําลังการคัดแยก  1,001  กิโลกรัม ข้ึนไป 500 -
5)การผลิตยาสูบ 300 -
6)การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช 300 -
7)การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย
     ก.  สะสมเกิน   2,000  กิโลกรัม 1,000 -
     ข.  สะสมไม่เกิน  2,000  กิโลกรัม 500 -
8)การผลิตเส้นใยจากพืช 200 -
9)การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด 500 -
(โรงงานหรือโรงสี)

6 กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่
1)การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร  อุปกรณ์ หรือเคร่ืองใช้ต่าง ๆ 
     ก.  การทําประเภทปิ๊ป  ถังน้ํา  บัวรดน้ํา   รางน้ํา  และ ทํานองเดียวกัน 800 -
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     ข.  การทําประเภทอ่ืนนอกจาก ก. 400 -
2)การหลอม  การหล่อ การถลุงแร่ หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้น กิจการใน ข้อ 6 (1)
    ก.  โรงงานหลอม หล่อ การถลุงแร่ หรือโลหะทุกชนิด โดยใช้เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองทุ่นแรง
         ประเภทไฟฟ้า 1,500 -
3)การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ
     ด้วยเคร่ืองจักร หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า  ยกเว้น กิจการใน ข้อ 6 (1) 
     ก.  โรงกลึง 
          (1)  ด้วยเคร่ืองฉุกเฉิน  10  แรงม้าข้ึนไป 1,500 -
          (2)  ด้วยเคร่ืองฉุกเฉิน ไม่เกิน 10  แรงม้า 1,000 -
     ข.  การอัด  เจาะ  รีดโลหะ ด้วยเคร่ืองจักร 
         (1)  เคร่ืองจักรเกินกว่า 10  แรงม้าข้ึนไป 1,000 -
         (2)  เคร่ืองจักรไม่เกิน  10  แรงม้า 800 -
     ค.  การตัดโลหะโดยใช้ไฟฟ้า ก๊าซหรือเคร่ืองจักร 2,000 -
4)การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอ่ืนใด 
      ยกเว้นกิจการใน ข้อ 6 (1) 1,000 -
5)การขัด การล้างโลหะด้วยเคร่ืองจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืน ยกเว้น กิจการในข้อ 6  (1) 1,000 -
6)การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่ 500 -

7 กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล
1)การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 500 -
2)การผลิตยานยนต์ เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกล 500 -
3)การซ่อม การปรับแต่งเคร่ืองยนต์ เคร่ืองจักร เคร่ืองกล ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ
หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกล 500 -
      ก.  การจําหน่าย ซ่อม ปะ การเชื่อมยางรถยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ หรือรถคล้ายคลึงกัน 500 -
      ข.  การจําหน่าย ซ่อม ปะ การเชื่อมยางรถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน 2 ล้อ หรือ 3 ล้อ 200 -
      ค.  การจําหน่าย ซ่อม ปะ การเชื่อมจักรยาน 2 ล้อ หรือ 3 ล้อ 100 -
4)การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล ซึ่งมีไว้บริการหรือจําหน่าย
และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกล
ดังกล่าวด้วย 500 -
5)การล้าง ขัดสี เคลือบสี การอัดฉีดยานยนต์ 200 -
6)การผลิต สะสม จําหน่าย การซ่อม การอัดแบตเตอร่ี
      ก.  การผลิต สะสม จําหน่าย การซ่อม การอัดแบตเตอร่ี 1,500 -
      ข.  การอัดใช้แรงงาน ไม่เกิน 5 คน 500 -
7)การสะสม การซ่อมเคร่ืองกล เคร่ืองจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์
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เคร่ืองจักร หรือเคร่ืองกลเก่า 300 -
8 กิจการที่เก่ียวกับไม้ หรือกระดาษ

1)การผลิตไม้ขีดไฟ 200 -
2)การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทําค้ิว หรือการตัดไม้
     ด้วยเคร่ืองจักร 
     ก.  การเลื่อยและซอยไม้ด้วยเคร่ืองจักร เคร่ืองทุ่นแรง ประเภทไฟฟ้า 500 -
     ข.  การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทําค้ิว ตัดไม้ด้วยเคร่ืองจักร 1,000 -
3)การผลิต พ่น ทาสารเคลือบเงา หรือสี แต่งสําเร็จสิ่งของเคร่ืองใช้ หรือผลิตภัณฑ์
จากไม้หวาย  ชานอ้อย 800 -
4)การอบไม้ 200 -
5)การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป 300 -
6)การผลิตสิ่งของ เคร่ืองใช้ เคร่ืองเขียน หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนใดด้วยกระดาษ 200 -
7)การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ 200 -
8)การเผาถ่าน หรือสะสมถ่านเกินกว่า  20  กระสอบข้ึนไป 500 -

9 กิจการที่เก่ียวกับการบริการ
1)การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 300 -
2)การประกอบกิจการอาบ อบ นวด 500 -
3)การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฏหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 300 -
4)การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแต่เป็นการให้บริการที่ได้รับ
ใบอนุญาตใน 9 (1) หรือในสถานพยาบาลตามกฏหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 300 -
5)การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพักชั่วคราว
สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 500 -
6)การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า หรือห้องแบ่งเช่า หรือกิจการอ่ืน
ในทํานองเดียวกัน 500 -
7)การประกอบกิจการโรงมหรสพ 300 -
8)การจัดให้มีมหรสพ การแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือตู้เพลง
หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 100 -
9)การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่การให้บริการ
ที่ได้รับใบอนุญาตใน 9 (1) 500 -
10) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน 300 -
11)การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ ตามกฏหมาย
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     ก.  มีเก้าอ้ี ไม่เกิน  3  ที่นั่ง 100 -
     ข.  มีเก้าอ้ี  3  ที่นั่ง  ข้ึนไป 200 -
12)การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย 300 -
13)การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก 300 -
14) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม 200 -
15)การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์ 200 -
16) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 200 -
17)การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ 
หรือสิ่งแวดล้อม 300 -
18)การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 200 -
19)การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ 300 -
20)การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ 200 -
21)การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว 200 -

10 กิจการที่เก่ียวกับสิ่งทอ
1)การปั่นด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเคร่ืองจักร หรือ การทอผ้าด้วยก่ีกระตุก 
     ตั้งแต่ 5 ก่ี  ข้ึนไป 
     ก.  ด้วยเคร่ืองจักร 1,000 -
     ข.  ด้วยก่ีกระตุก เกินกว่า  5  ก่ี   ข้ึนไป 200 -
2)การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์ 100 -
3)การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเคร่ืองจักร 100 -
4)การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเคร่ืองจักร 100 -
5)การเย็บผ้า ปักผ้า หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเคร่ืองจักร ตั้งแต่  5  เคร่ือง  ข้ึนไป 
      ก.  จํานวนที่เกินกว่า   5  เคร่ือง เก็บค่าธรรมเนียม เคร่ืองละ 20 บาท ต่อปี 1,000 -
6)การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออ่ืน ๆ 200 -
7) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร 200 -
8)การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 200 -

11 กิจการที่เก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึงกัน
1)การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 200 -
2)การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหิน  ด้วยเคร่ืองจักร 300 -
3)การผลิตสิ่งของ เคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
     ก.  ใช้แรงงานตั้งแต่  5  คน  ข้ึนไป 500 -
     ข.  ใช้แรงงาน ไม่เกิน  5  คน 200 -
4)การสะสม  ผสมซีเมนต์  หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก ดูด โม่ บด หรือย่อย 
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ด้วยเคร่ืองจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 11 (2)

     ก.  สะสมเกินกว่า   5,000   กิโลกรัม  ข้ึนไป 1,000 -

     ข.  สะสม   3,000  กิโลกรัม  แต่ไม่เกิน 5,000 กิโลกรัม 500 -

     ค.  สะสม  ต่ํากว่า  3,000  กิโลกรัม  100 -

     ง.  กิจการรถแมคโครและรถร่วมขุดดิน 500 -

5)การเจียระไนเพชร  พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 300 -

6)การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เคร่ืองใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 300 -

7)การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน 200 -

8)การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 200 -

9)การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 200 -

10)การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย 200 -

11)การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 200 -

12)การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอ่ืนใด 

ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน 6 (5) 200 -

12 กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ 

1)การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทําละลาย 300 -

2)การสะสมแก๊ส 

     ก.  สะสมเกินกว่า   10  ถัง  ข้ึนไป 500 -

     ข.  สะสม 5-10  ถัง 100 -

3)การสะสมน้ํามันปิโตรเลียม

     ก.  การสะสมในลักษณะตั้งเป็นปั๊มน้ํามันจําหน่ายเชื้อเพลิง 2,000 -

     ข.  การสะสมเพื่อจําหน่ายที่ไม่อยู่ในลักษณะ ข้อ ก.

          1) ชนิดไม่น่ากลัวอันตราย 

                -  สะสมเกินกว่า  10,000   ลิตร  ข้ึนไป 1,000 -

                -  สะสมเกินกว่า   200   ลิตร    แต่ไม่เกิน  10,000   ลิตร 500 -

                -  สะสมไม่เกิน   200   ลิตร 100         -

          2) ชนิดธรรมดา 

                -  สะสมเกินกว่า   500   ลิตร  ข้ึนไป 1,000 -

                -  สะสมเกินกว่า   200   ลิตร    แต่ไม่เกิน  500   ลิตร 500 -

                -  สะสมไม่เกิน   200   ลิตร 300 -

          3) น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดน่ากลัวอันตราย  

                -  สะสมเกินกว่า   200   ลิตร  ข้ึนไป 2,000 -



๘

ลําดับที่ ประเภทการค้า
บาท ส.ต.

อัตราค่าธรรมเนียม/ปี

                -  สะสมไม่เกิน   200   ลิตร 800 -
4)การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก 300 -
5)การพ่นสี   หรือทาสีที่เป็นกิจการค้า ไม่รวมถึงการรับจ้างทาสี ยกเว้น กิจการในข้อ 7 (1) 200 -
6)การผลิตสิ่งของเคร่ืองใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 300 -
7)การโม่ สะสม หรือบดชัน 300 -
8)การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 300 -
9)การผลิต  การล้างฟิล์ม รูปถ่าย หรือ ฟิล์มภาพยนต์ 2,000 -
10)การเคลือบ ชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 500 -
11)การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 500 -
12)การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 500 -
13)การผลิตน้ําแข็งแห้ง 500 -
14)การผลิต สะสม ขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบในการผลิต
ดอกไม้เพลิง 500 -
15)การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา 500 -
16)การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 500 -
17)การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว 500 -

13 กิจการอ่ืนๆ
1)การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร 1,000 -
2)การผลิต การซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า 300 -
3)การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 300 -
4)การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร 300 -
5)การสะสมวัสดุ หรือสิ่งของที่ชํารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้ เพื่อการพาณิชย์ 300 -
6)การประกอบกิจการโกดังสินค้า 300 -
7)การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ 300 -
8)การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอ่ืนใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 300 -
9)การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา 300 -
10)การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เคร่ืองจักร 300 -
11)การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโรค 300 -
12)การผลิตสิ่งของ เคร่ืองใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง 300 -
13)การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซลและเอทานอล 300 -



 (แบบ   กอ.  ๑) 
แบบคํารับใบอนุญาต 

 
       เขียนที่………………………………………………..…..    
       วันที่.........เดือน..........................พ.ศ...............   
 ข้าพเจ้า....................................................................อายุ....................ปี  สัญชาติ...............................  
อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่....................ตรอก/ซอย.....................................ถนน................................................  
แขวง/ตําบล..........................เขต/อําเภอ..............................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต...................................  
จังหวัด......................................................  หมายเลขโทรศัพท์........................................................... 
 ขอย่ืนคาํขอรบัใบอนญุาตประกอบกิจการ 
  (   )  กิจการทีม่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท................................................................  
มีคนงาน........................................คน  ใช้เครื่องจักรขนาด...........................................................แรงม้า 
ต่อ  (เจ้าพนักงานท้องถิ่น)......................................................................พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐาน
และเอกสารมาด้วย  ดังน้ีคือ 
 ๑.  สําเนาบัตรประจําตัว............................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 ๒.  สําเนาทะเบียนบ้าน 
 ๓.  หลกัฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อ  คือ 
  ๓.๑……………………………………………………………………………………. 
  ๓.๒……………………………………………………………………………………. 
 ๔.  ………………………………………………………………………………………………………...... 
 ๕.  ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผงัแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
      (ลงช่ือ)..........................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
              (.........................................) 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (   )  เห็นสมควรอนุญาต  และควรกําหนดเง่ือนไข  ดังน้ี ……………………………………………………….. 
.........................................................................................................................................................................  
  

(   )  เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ.................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................  
 
   (ลงช่ือ)...............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
           (..............................................) 
   ตําแหน่ง..........................................................วันที่........../........../........ 
 

คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
   (   )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
   (   )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
   (ลงช่ือ).............................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
           (............................................) 
   ตําแหน่ง.........................................................วันที่......../............./.......... 
 



 
 (แบบ  กอ.  ๒) 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
เล่มที่.................เลขที่....................../...................... 
 อนุญาตให้..............................................................สัญชาติ...........................อยู่บ้านเลขที่......................  
หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย..............................ถนน........................................ตําบล.......................................   
อําเภอ......................................จังหวัด...................................................โทรศัพท์.................................................. 
 ข้อ  ๑)  ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ประเภท..................................................................
โดยใช้  ช่ือสถานประกอบการว่า...........................................................................................................................  
ต้ังอยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย.................................ถนน............................................  
ตําบล........................................อําเภอ................................................จังหวัด......................................................   
โทรศัพท์..........................................โทรสาร...................................มีพ้ืนที่ประกอบการ......................ตารางเมตร  
ใช้เครื่องจักรที่มีกําลังขนาด...............................แรงม้า  จํานวนคนงาน.....................คน  ทั้งน้ี  ได้เสีย
ค่าธรรมเนียม  ใบอนุญาต.....................................บาท(..................................................................................)    
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่..................เลขที่.................ลงวันที่...................เดือน..........................พ.ศ. .................... 
 ข้อ  ๒)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดของท้องถิ่น              
(เทศบัญญัติ / ข้อบังคับสุขาภิบาล / ข้อบัญญัติตําบล / ขอ้บัญญัติกรุงเทพมหานครแล้วแต่กรณี) 
 ข้อ  ๓)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ  ดังต่อไปน้ี 
 ๓.๑)................................................................................................................................................... 
 ๓.๒)................................................................................................................................................... 
 ๓.๓)................................................................................................................................................... 
 ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้ถึงวันที่...........................เดือน................................พ.ศ. ............................   

 
 

  ออกให้  ณ  วันที่              เดือน                         พ.ศ.   ๒๕๕๙ 
 
 
 
     (ลงช่ือ).............................................. 
             (.............................................) 
        ตําแหน่ง..........................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 



 (แบบ  กอ.  ๓) 
แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต 

        
              เขยีนที่...............................................   

       วันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ................. 
 ข้าพเจ้า................................................................อายุ....................ปี  สัญชาติ........................................  
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.............................................  
แขวง/ตําบล...............................เขต/อําเภอ...................................อบต. ............................................................. 
จังหวัด................................................  หมายเลขโทรศัพท์.............................................................   
 ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท..................................................................................  
ตามใบอนุญาตเลขที่............เลขที่............./..............  ออกให้เมื่อวันที่.............เดือน.......................พ.ศ. .............  
ต่อ  (เจ้าพนักงานของถิ่น)................................................................................................................................   
 พร้อมคําขอน้ี  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย  ดังน้ีคือ 
  ๑)  สําเนาบัตรประจําตัว.....................................(ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
  ๒)  สําเนาทะเบียนบ้าน 
  ๓)  หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  คือ 
   ๓.๑ ......................................................................................................................  
   ๓.๒ ......................................................................................................................   
  ๔)........................................................................................................................................  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ 
 
      (ลงช่ือ)..............................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                 (..........................................) 
 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข คําสั่งของพนกังานท้องถ่ิน 
 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ     (   )  อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
     (   )  เห็นสมควรต่อใบอนุญาต     (   )  ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
     (   )  เห็นสมควรไม่อนุญาต  เพราะ.........................
........................................................................................
(ลงช่ือ)....................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ลงช่ือ)............................................. 
          (....................................)        (............................................) 
ตําแหน่ง............................................................ ตําแหน่ง.....................................................
          วันที่........../............/............         วันที่............/............/............. 



 
รายการการต่อใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม 

 
 

วัน / เดือน  /ปี 
ที่ออก 

ใบอนุญาต 

 
 

วัน / เดือน / ปี 
ที่หมดอายุ 

ใบเสร็จรับเงิน ลงลายมือช่ือ
เจ้าพนักงาน 

ท้องถิ่น 
เล่มที่ เลขที่ วัน / /เดือน / 

ปี 

    
    
    
    
    
    
    
 
คําเตือน  ต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้ในทีเ่ปิดเผย  ณ  สถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 (แบบ กอ. ๔) 

คําขออนุญาตการต่าง ๆ เก่ียวกับการประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

เลขรับที่................./................. 
เขียนที่....................................................                 

วันที่.............. เดือน.....................................พ.ศ. ............               

  ตามท่ีข้าพเจ้า ............................................................ อายุ .................ปี  สัญชาติ...................                 
เลขที่.............. หมู่ที่................ ตรอก/ซอย ......................  ถนน................................ตําบล/แขวง......................                  
อําเภอ/เขต ...................................... จังหวัด  .............................................โทรศัพท์ ......................................... 
โทรสาร ..............................   ได้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท  ..........................................                 
โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า  .......................................................... ต้ังอยู่ ณ เลขที่   .................................... 
หมู่ที่.....................ตําบล............................อําเภอ..................................... จังหวัด................................................
โทรศัพท์ .............................................. โทรสาร  .................................................................. 

  ขอย่ืนคําขอต่อ  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลราม  ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอ
ดําเนินการเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ดังต่อไปน้ี 
  ๑.  ............................................................................................................................ 
  ๒.  ............................................................................................................................. 
  ๓.  ............................................................................................................................. 

  ขอรับรองว่า  ข้อความในใบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
    (ลงช่ือ).....................................................ผู้ขออนุญาต 
           (......................................................) 
 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลราม
	เรื่อง   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	พ.ศ.  ๒๕๖๐

