
 หนา   ๗๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขากะลา 
เรื่อง   กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ     

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขากะลา  วาดวยกิจการที่เปนอันตราย

ตอสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๕๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลเขากะลา 

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลเขากะลาและนายอําเภอพยุหะคีรี  จึงตราขอบัญญัติไว   

ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขากะลา  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินีใ้หใชบงัคบัในเขตองคการบริหารสวนตาํบลเขากะลาตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัต ิ ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้   

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ 

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

    “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ   

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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  “มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจาก

การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัย

ของสาธารณชน 

    “มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   

  “มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเขากะลา 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ   ดังตอไปนีเ้ปนกจิการที่ตองมีการควบคมุภายในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลเขากะลา 

    (๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   (๑.๑)  การเพาะพันธุ  เล้ียง  และการอนุบาลสัตวทุกชนิด   

   (๑.๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการ

ในทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

    (๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๒.๑)  การฆา  หรือชําแหละสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  เรขาย  หรือขาย

ในตลาด 

   (๒.๒)  การหมัก  ฟอก  ตาก  หรือสะสมหนังสัตว  ขนสัตว 

   (๒.๓)  การสะสมเขา  กระดูก  หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๒.๔)  การเคี่ยวหนัง  เอ็น  หรือไขสัตว 
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   (๒.๕)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่นๆ  จากเปลือก  กระดอง  กระดูก  

เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ  ของสัตวดวยการตม  นึ่ง  ตาก  เผา  หรือกรรมวิธีใด ๆ  ซึ่งมิใชเพ่ือเปนอาหาร   

     (๒.๖)  การผลิต  โม  ปน  บด  ผสม  บรรจุ  สะสม  หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  

หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว  หรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว  หรือสวนประกอบของอาหารสัตว 

   (๒.๗)  การผลิต  แปรรูป  สะสม  หรือลางครั่ง 

  (๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําพริกแกง  น้ําพริกปรุงสําเร็จ  เตาเจ้ียว  

ซีอิ๊ว  น้ําจ้ิม  หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ   

   (๓.๒) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  จากสัตว  ไดแก   

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

น้ําบูดู  ไตปลา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๓)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารหมัก  ดอง  แชอิ่ม  จากผัก  ผลไม  

หรือพืชอยางอื่น 

   (๓.๔)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  

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

   (๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ลูกชิ้น 

   (๓.๖) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  

เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋  เนื้อสัตวเทียม  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  คลายคลึงกัน 

   (๓.๗) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  สปาเก็ตตี  พาสตา  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่คลายคลึงกัน    

   (๓.๘)  การผลิตขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ  ขนมอบอื่น ๆ   

   (๓.๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ํานม  หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว 

   (๓.๑๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เนย  เนยเทียม  เนยผสม  ผลิตภัณฑเนย   

ผลิตภัณฑเนยเทียม  และผลิตภัณฑเนยผสม 
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   (๓.๑๑)  การผลิตไอศกรีม 

   (๓.๑๒)  การคั่ว  สะสม  หรือแบงบรรจุกาแฟ 

   (๓.๑๓)  การผลิต  สะสมหรือแบงบรรจุ  ใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ   

   (๓.๑๔) การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  เอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  ไวน  

น้ําสมสายชู  ขาวหมาก  น้ําตาลเมา 

   (๓.๑๕)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค  น้ําดื่มจากเครื่องจําหนายอัตโนมัติ 

   (๓.๑๖)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  หรือขนสงน้ําแข็ง 

   (๓.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําจากพืช  

ผัก  ผลไม  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๘)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๙)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  ผงชูรส  หรือสารปรุงแตงอาหาร 

   (๓.๒๐)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  น้ําตาล  น้ําเชื่อม 

   (๓.๒๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  แบะแซ 

   (๓.๒๒)  การแกะ  ตัดแตง  ลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น 

   (๓.๒๓)  การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร 

   (๓.๒๔)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  (๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑทําความสะอาด 

   (๔.๑)  การผลิต  โม  บด  ผสม  หรือบรรจุยา 

   (๔.๒) การผลิต  บรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง   

รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย 

   (๔.๓)  การผลิต  บรรจุสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๔.๕)  การผลิตผงซักฟอก  สบู  น้ํายาทําความสะอาด  หรือผลิตภัณฑทําความสะอาดตาง  ๆ  



 หนา   ๘๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๕.๑)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช 

   (๕.๒)  การลาง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ 

   (๕.๓)  การผลิตหรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  แปงจากพืช  หรือ  แปงอื่น ๆ    

ในทํานองเดียวกัน 

   (๕.๔)  การสีขาว  นวดขาวดวยเครื่องจักร  หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ  ก็ตาม 

   (๕.๕)  การผลิตยาสูบ   

   (๕.๖)  การขัด  กะเทาะ  หรือบดเมล็ดพืช   

   (๕.๗)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย  

   (๕.๘)  การผลิตเสนใยจากพืช 

     (๕.๙)  การตาก  สะสม  ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง  ขาวเปลือก  ออย  ขาวโพด 

  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๖.๑)  การผลิตภาชนะ  เครื่องประดับ  เครื่องมือ  อุปกรณ  หรือเครื่องใชตาง ๆ   

ดวยโลหะหรือแร 

   (๖.๒)  การถลุงแร  การหลอม  หรือหลอโลหะทุกชนดิ  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต 

ใน  (๖.๑) 

   (๖.๓)  การกลึง  เจาะ  เชื่อม  ตี  ตัด  ประสาน  รีด  หรือดันโลหะดวยเครื่องจักร   

หรือกาซ  หรือไฟฟา  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑)   

   (๖.๔)  การเคลือบ  ชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอื่นใด   

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑)   

   (๖.๕)  การขัด  ลางโลหะดวยเครื่องจักร  หรือสารเคมี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาต 

ใน  (๖.๑)   

     (๖.๖)  การทําเหมืองแร  สะสม  แยก  คัดเลือก  หรือลางแร 
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  (๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๑)  การตอ  ประกอบ  เคาะ  ปะผุ  พนสี  หรือพนสารกันสนิมยานยนต 

   (๗.๒)  การผลิตยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๓) การซอม  การปรับแตงเครื่องยนต  เครื่องจักร  เครื่องกล  ระบบไฟฟา  

ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๔)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ

หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล

ดังกลาวดวย 

   (๗.๕)  การลาง  ขัดสี  เคลือบสี  หรืออัดฉีดยานยนต 

   (๗.๖)  การผลิต  สะสม  จําหนาย  ซอม  หรืออัดแบตเตอรี่ 

   (๗.๗)  การจําหนาย  ซอม  ปะ  เชื่อมยางยานยนต  หรือตั้งศูนยถวงลอ 

   (๗.๘)  การผลิต  ซอม  ประกอบ  หรืออัดผาเบรก  ผาคลัตซ 

   (๗.๙)  การสะสม  การซอมเครื่องกล  เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ 

ของยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกลเกา 

  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

   (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ   

   (๘.๒)  การเล่ือย  ซอย  ขัด  ไส  เจาะ  ขุดรอง  ทําคิ้ว  หรือตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๘.๓)  การผลิต  พน  ทาสารเคลือบเงา  หรือสี  แตงสําเร็จส่ิงของเครื่องใช  หรือผลิตภัณฑ 

จากไม  หวาย  ชานออย 

   (๘.๔)  การอบไม 

   (๘.๕)  การผลิต  สะสม  แบงบรรจุธูป 

   (๘.๖)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียน  หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ 

   (๘.๗)  การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ 

   (๘.๘)  การเผาถาน  หรือสะสมถาน 
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  (๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๙.๑)  การประกอบกิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบรกิารในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๒)  การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด 

   (๙.๓)  การประกอบกิจการนวดเพ่ือสุขภาพ  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)   

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๔)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  ยกเวนกิจการ 

ที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงแรม  สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพ่ือใหบริการ  

พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๖) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หรือหองแบงเชา  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน   

   (๙.๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๙.๘) การจัดใหมีมหรสพ  การแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  

คาราโอเกะ  หรือตูเพลง  หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับอนุญาตใน  (๙.๑) 

   (๙.๑๐)  การประกอบกิจการการเลนสเกต  หรือโรลเลอรเบลด  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๑๑)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตเปนกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสถานท่ีออกกําลังกาย 

   (๙.๑๓)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก 

   (๙.๑๔)  การประกอบกิจการสวนสนุก  โบวล่ิง  หรือตูเกม 

   (๙.๑๕)  การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร 
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   (๙.๑๖)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๙.๑๗)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร   

หรือส่ิงแวดลอม 

   (๙.๑๘)  การประกอบกิจการสักผิวหนัง  หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย 

   (๙.๑๙)  การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบานของผูรับบริการ 

   (๙.๒๐)  การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานของผูรับบริการ 

   (๙.๒๑)  การประกอบกิจการใหบริการสปา  อาบน้ํา  ตัดขน  รับเล้ียงหรือรับฝากสัตว 

ชั่วคราว 

    (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑)  การปนดาย  กรอดาย  ทอผาดวยเครื่องจักร  หรือทอผาดวยกี่กระตุก   

     (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  นุน  หรือใยสังเคราะห 

   (๑๐.๓)  การปนฝาย  นุน  ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่นๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๕)  การเย็บ  ปกผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๖)  การพิมพผา  และส่ิงทออื่น ๆ   

   (๑๐.๗)  การซัก  อบ  รีด  หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๘)  การยอม  ฟอก  กัดสีผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ   

  (๑๑) กิจการเกี่ยวกับดิน  หิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๑๑.๒)  การระเบิด  โม  บด  หรือยอยหินดวยเครื่องจักร 

   (๑๑.๓) การผลิตส่ิงของ  เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ดวยซีเมนต  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

   (๑๑.๔)  การสะสม  ผสมซีเมนต  หิน  ดิน  ทราย  วัสดุกอสราง  รวมทั้งการขุด  

ตัก  ดูด  โม  บด  หรือยอยดวยเครื่องจักร  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๑๑.๒) 

   (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  หรือกระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 
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   (๑๑.๖)  การเล่ือย  ตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑตาง ๆ    

   (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือเผาหินปูน 

   (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 

   (๑๑.๙)  การผลิต  ตัด  บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย  หรือผาทราย 

   (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกว  หรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

   (๑๑.๑๒)  การลาง  การขัดดวยการพนทรายลงบนพ้ืนผิวกระจก  แกว  หิน  หรือวตัถุอื่นใด   

ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๕) 

  (๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ปโตรเคมี  ถานหิน  ถานโคก  และสารเคมีตาง ๆ   

   (๑๒.๑) การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือการขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ   

หรือสารตัวทําละลาย 

   (๑๒.๒)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  หรือขนสงกาซ 

   (๑๒.๓)  การผลิต  สะสม  กล่ัน  หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม 

   (๑๒.๔)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงถานหิน  หรือถานโคก   

   (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 

   (๑๒.๖)  การผลิตส่ิงของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๗)  การโม  สะสม  หรือบดชัน 

   (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๑๒.๙)  การผลิต  ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  ชุบวัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ 

ที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๒)  การผลิต  หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 
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   (๑๒.๑๔)  การผลิต  สะสม  ขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๒.๑๖)  การผลิต  สะสม  บรรจุ  ขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค   

   (๑๒.๑๗)  การผลิต  สะสม  หรือบรรจุกาว 

   (๑๒.๑๘)  การผลิตน้ํากรด   

  (๑๓) กิจการอื่น ๆ 

   (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๑๓.๒)  การผลิต  ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส   

หรืออุปกรณไฟฟา 

   (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  หรือเทียนไข  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือถายเอกสาร 

   (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุ  หรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ 

เปนผลิตภัณฑใหม 

   (๑๓.๘)  การพิมพ  เขียน  พนสี  หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๑๓.๙)  การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

   (๑๓.๑๐)  การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร 

   (๑๓.๑๑)  การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง  หรือสัตวพาหะนําโรค 

   (๑๓.๑๒)  การผลิตส่ิงของ  เครื่องใช  หรือผลิตภัณฑจากยาง 

   (๑๓.๑๓)  การผลิต  สะสม  หรือขนสงไบโอดีเซลและเอทานอล 

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย 

การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 
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ขอ ๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเขากะลาเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรอืคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

สถานทีต่ั้ง  ลักษณะอาคาร  และการสุขาภิบาล 

 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรียน   

สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  

ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้นจะตองตั้งอยูหาง

จากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  โรงเรยีน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  ไมนอยกวา  ๑๐๐  เมตร   

ทั้งนี้  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุรําคาญของประชาชน   

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

    (๑) ตองเปนอาคารท่ีมีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย 

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

    (๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ

เปนประจําทุกวัน 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด   

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสม 



 หนา   ๘๙ 
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กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

วัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 

    (๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ  และประเภท  

มูลฝอย  รวมท้ังมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 

    (๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

    (๓) กรณีท่ีมีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปนอันตราย 

ตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวท่ีเปนพาหะของโรคติดตอ 

ใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร   

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงานตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย 

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน   

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

 

หมวด  ๒ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติใหเปนไป 

ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

    (๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอยางนอย 
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หกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานท่ีทางราชการกําหนดหรือยอมรับ 

ใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

    (๒) กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 

หมวด  ๓ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

 

ขอ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดท่ีการประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมี 

หรือวัตถุอันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปน 

อันตรายตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

 

หมวด  ๔ 

ใบอนุญาต 

 

ขอ ๑๘ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามผูใดดําเนินกิจการ 

ตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ 

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แหงเดียว 



 หนา   ๙๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคา  

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๓) อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขากะลาประกาศกําหนด 

ขอ ๒๐ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑) ตองรักษาสถานประกอบกิจการใหอยูในภาวะอันดีเสมอ  และทําความสะอาด 

กวาดลางสถานที่ประกอบกิจการใหสะอาดทุกวัน 

    (๒) ตองประกอบกิจการภายในเขตสถานท่ีและตามกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุญาต 

  (๓) ตองรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการประกอบกิจการทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ   

ถาเศษวัตถุหรือวัตถุแหงการคานั้นจัดใชเปนอาหารตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุนละออง  แมลงวัน 

และสัตวอื่น ๆ 

  (๔) ตองรักษาสถานท่ีอยาใหเปนท่ีเพาะพันธุแมลงวัน  ยุง  และสัตวนําโรคอื่น ๆ 

  (๕) ถาจะเปล่ียนแปลงแกไขหรือเพ่ิมเติมสถานทีต่องไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

  (๖) ตองปฏิบัติการทุกอยางเพ่ือใหไดสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข   

หรือตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๗) ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูไดรับมอบหมายเขา

ตรวจสถานท่ีเครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีการประกอบการคานั้นไดในเวลาอันควร  เมื่อไดรับแจง 

ความประสงคใหทราบแลว 

ขอ ๒๑ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร 

ใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอตออายุใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 
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ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงือ่นไขท่ีกําหนดไวในขอบญัญตัินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาตก็ใหสงคืนคําขอพรอมทั้งแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวนตามท่ีกําหนด

ในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๓ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลเขากะลาเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๘  และขอ  ๑๙  ดวย 

ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราท่ีกําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาต

ส้ินอายุสําหรับกรณีที่เปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมที่คางชําระ  เวนแต 

ผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีท่ีผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา

สองครั้งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 



 หนา   ๙๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๕  บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลเขากะลา   

ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

  (๑)  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก

การแจงความตอพนักงานเจาหนาที่แหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

  (๒)  ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทน

ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยูมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติ

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

หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องท่ีกําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่

ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควร

แตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๒๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช  ใบอนุญาตอีก 

  (๒) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   



 หนา   ๙๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๘๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง   

แลวแตกรณี 

ขอ ๓๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๒ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๖  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ประจวบ  หมีทอง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลเขากะลา 



 

 

 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลเขากะลา 

 เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  25๖๐ 

 

รายการ 
 คาธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
 บาท 

1.  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว    
          1) การเลี้ยงมา  โค  กระบือ ตั้งแต  30  ตัวข้ึนไป ตัวละ 2  

          2) การเลี้ยงสุกร  ตั้งแต  10  ตัวข้ึนไป ตัวละ 5  

          3) การเลี้ยงแพะ  แกะ ตัวละ 2  

          4) การเลี้ยงหาน  เปด  ไก  ตั้งแต  500  ตัวข้ึนไป รายละ 300/ป  

          5) การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม ตัวละ 7  

          6) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น ทัง้นี้

จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

รายละ 500  

2.  กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ    

          1) การฆาหาน  เปด  ไก ยกเวนการฆาในสถานที่จาํหนายอาหาร  

การเรขายการขายในตลาด  และการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

                    1.1  ชั้นที่  1    ฆามากกวา  200  ตัว/วนั 

                    1.2  ชั้นที่  2    ฆา  50 - 200  ตวั/วัน 

                    1.3  ชั้นที่  3    ฆานอยกวา  50  ตัว 

 

 

รายละ 

รายละ 

รายละ 

 

 

300 

200 

100 

 

          2) การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว ขนสัตวท่ียัง   
มิไดฟอก 

รายละ 500  

          3) การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตว  ท่ียังมิไดแปรรูป รายละ 700  

          4) การเค่ียวหนัง  เอ็น หรือไขสัตว รายละ 300  

          5) การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง รายละ 300  

          6) การผลิตเคร่ืองใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือก  กระดอง กระดูก  

เขา  หนัง  ขนสัตวหรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว 

รายละ 500  

          7) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสมหรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตว

หรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตว หรือพืช เพื่อเปนอาหาร 

                    7.1  ชั้น  1    สะสมเกิน  1,500  กิโลกรัม 

                    7.2  ชั้น  2    สะสม  600 - 1,500  กิโลกรัม 

                    7.3  ชั้น  3    สะสมไมเกิน  600  กิโลกรัม 

 

 

รายละ 

รายละ 

รายละ 

 

 

700 

500 

300 

 

          8) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง รายละ  200  

          9) การผลิต การบรรจยุารักษาโรค ยารักษาสัตว 

                    9.1  การผลิต 

                    9.2  การบรรจ ุ

 

รายละ 

รายละ 

 

500 

300 

 

          10) การสะสมหนังสัตวที่ฟอกแลว รายละ 500  



2 

 

 

รายการ 
 คาธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
 บาท 

3. กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  นํ้าดื่ม    
          1) การผลิตเนย เนยกระเทียม รายละ 200  
          2) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา น้ําเคย  น้ําบูดู 
ไตปลา  เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ 

รายละ   300  

          3) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  เกินกวา 
3 ถัง (ถังละ 10 ลิตร) 

รายละ 200  

          4) การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเค่ียวมันกุง รายละ 200  
          5) การผลิตแบะแซ รายละ 400  
          6) การประกอบกิจการทําขนปงสด ขนมปงแหง จนัอับ ขนมเปยะ รายละ 200  
          7) การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิต  
อาหารจากสัตว  พชื 
                     7.1  ชั้น  1    ตั้งแต  2  เตาข้ึนไป 
                     7.2  ชั้น  2    มี  1  เตา 

 
 

รายละ 
รายละ 

 
 

200 
100 

 

          8) การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง 
                     8.1  ชั้น  1    ผลิตมากกวา  250  กิโลกรัม/วัน 
                     8.2  ชั้น  2    ผลิต  100 - 20  กิโลกรัม/วนั 
                     8.3  ชั้น  3    ผลิตนอยกวา  100  กิโลกรัม/วัน 

 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
500 
200 
100 

 

          9) การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน เก้ียมอ๋ี 
                     9.1  การทําเสนหมี่  กวยเตี๋ยว  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี 
                               ก.  ชั้น  1    ผลิตมากกวา  250  กิโลกรัม/วัน 
                               ข.  ชั้น  2    ผลิต  100 - 200  กิโลกรัม/วัน 
                               ค.  ชั้น  3    ผลิตนอยกวา  100  กิโลกรัม/วัน 
                     9.2  การทําขนมจีน 
                     9.3  การทําเตาหู 

 
 

รายละ 
รายละ 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
 

500 
200 
100 
100 
100 

 

          10) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 
                     10.1  ชั้น  1    โดยใชเคร่ืองจักร 
                     10.2  ชั้น  2    ไมไดใชเคร่ืองจักร 

 
รายละ 
รายละ 

 
500 
200 

 

          11) การผลิตน้าํอัดลม  น้ําหวาน  น้าํโซดา  น้ําถ่ัวเหลือง   เคร่ืองดื่ม
ชนิดตางๆ  บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 

รายละ 500  

          12) การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล รายละ 300  
          13) การผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว  (ผลิตนมขน) รายละ 1,000  
          14) การผลิต การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายช ู รายละ 1,000  
          15) การผลิตลูกชิน้ดวยเคร่ืองจักร รายละ 500  
          16) การค่ัวกาแฟ รายละ 500  
          17) การผลิตผงชูรส รายละ 1,000  
          18) การผลิตน้าํกลั่น น้ําบริโภค รายละ 700  
          19) การผลิต  การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเคร่ืองดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ รายละ 700  
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รายการ 
คาธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
บาท 

          20) การผลิตไอศกรีม   

                     20.1  โดยใชเคร่ืองจักร 

                               ก.  ชั้น  1    10  แรงมาข้ึนไป 

                               ข.  ชั้น  2    นอยกวา  10  แรงมา 

                     20.2  โดยไมใชเคร่ืองจักร 

 

 

รายละ 

รายละ 

รายละ 

 

 

1,000 

500 

200 

 

          21) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ที่คลายคลงึกัน รายละ 300  

          22) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเคร่ืองจักรที่มีกําลังตั้งแต 5 แรงมา 

ข้ึนไป 

                     22.1  ชั้น  1    มากกวา  30  แรงมา 

                     22.2  ชั้น  2    ตั้งแต  15 – 30  แรงมา 

                     22.3  ชั้น  3    ต่ํากวา  15  แรงมา 

 

 

รายละ 

รายละ 

รายละ 

 

 

1,000 

700 

500 

 

4. กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เคร่ืองสําอาง  

ผลิตภัณฑชําระลาง 

   

          1) การผลิต การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเคร่ืองจักร รายละ 300  

          2) การผลิตสาํลี  ผลิตภัณฑจากสาํล ี รายละ 800  

          3) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชาํระลางตาง ๆ   รายละ 500  

          4) การผลิตผาเย็น และสิ่งที่คลายกันที่ไมบรรจุหรือบรรจุในกลอง รายละ 1,000  

          5) การผลิต  การบรรจเุคร่ืองสําอาง  และยาสีฟน แชมพ ู รายละ 1,000  

5. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร    

          1) การอัด  การสกัดเอาน้ํามนัจากพืช รายละ 500  

          2) การลาง  การอบ การรม  การสะสมยางดบิ รายละ 500  

          3) การผลิตแปงมันสะปะหลัง แปงสาคู  หรือแปงอ่ืน ๆ รายละ 500  

          4) การสีขาวดวยเคร่ืองจักร 

                     4.1  ชั้น  1    เกิน  100  แรงมา 

                     4.2  ชั้น  2    ตั้งแต  20 – 100  แรงมา 

                     4.3  ชั้น  3    ต่ํากวา  20  แรงมา 

 

รายละ 

รายละ 

รายละ 

 

700 

500 

200 

 

          5) การผลิตยาสูบ และมวนยาสูบ รายละ 500  

          6) การขัด การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเคร่ืองจักร รายละ 500  

          7) การผลิตใยมะพราว หรือวัตถุคลายคลึงกันดวยเคร่ืองจักร รายละ 500  

          8) การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง รายละ 500  

6. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร    

          1) การผลิตโลหะเปนภาชนะ เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักร อุปกรณหรือ

เคร่ืองใชตาง ๆ 

รายละ 300 
 

          2) การขัด การลางโลหะดวยเคร่ืองจักร สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด รายละ 200  
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รายการ 
คาธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
บาท 

          3) การหลอม การหลอ  การตี  การกลึง  การถลุงแร  แกว หรือโลหะ  
ทุกชนิด 

                3.1  การหลอม การหลอ  การตี การกลึง  โลหะและแกว 
                               ก.  ชั้น  1    ตั้งแต  3  เตาข้ึนไป 
                               ข.  ชั้น  2    ตั้งแต  2  เตา 
                               ค.  ชั้น  3    ตั้งแต  1  เตา 

                3.2  การหลอม  การตี การกลึง  ทองคํา เงินและนาค 
                               ก.  ชั้น  1    ตั้งแต  3  โตะข้ึนไป 
                               ข.  ชั้น  2    ตั้งแต  2  โตะข้ึนไป 
                               ค.  ชั้น  3    ตั้งแต  1  โตะ 
                      3.3  การถลุงแร 

 
 
 

รายละ 
รายละ
รายละ 

 
รายละ 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
 
 

500 
300 
200 

 
1,000 
500 
300 

1,000 

 

          4) การเชื่อม  การตี  และการประสานดวยเคร่ืองจักร  หรือไฟฟา     
หรือแกส 
                      4.1  ชั้น  1    ดวยเคร่ืองจักร 
                      4.2  ชั้น  2    ดวยไฟฟา 
                      4.3  ชั้น  3    ดวยแกส 

 
 

รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
 

700 
400 
300 

 

          5) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  
นิกเกิล  หรือโลหะอ่ืนใด 

รายละ 500  

          6) การตัดโลหะโดยใชไฟฟา แกส หรือเคร่ืองจักร 
                      6.1  ดวยเคร่ืองจักร 
                      6.2  ดวยไฟฟา 

 
รายละ 
รายละ 

 
500 
200 

 

          7) การอัด  การเจาะ  การรีดโลหะดวยเคร่ืองจักร หรือกาซ หรือไฟฟา รายละ 500  
          8) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร รายละ 800  
7. กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เคร่ืองจักร  เคร่ืองกล    
          1) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  หรือซอมเคร่ืองจักร 
เคร่ืองยนต รถยนต เรือยนต เรือกล 
                      1.1  การตอ การประกอบ เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต รถยนต 
                      1.2  การซอมเคร่ืองจักร  เคร่ืองยนต  รถยนต 
                               ก.  ชั้น  1    ซอมรถยนต  เคร่ืองยนต  เคร่ืองจักร 
                               ข.  ชั้น  2    ซอมรถจักรยานยนต 

 
 

รายละ 
 

รายละ 
รายละ 

 
 

700 
 

200 
100 

 

          2) การลาง  การอัดฉีดยานยนต รายละ 300  
          3) การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอร่ี 
                      3.1  การผลิต 
                      3.2  การซอม 
                      3.3  การอัด 
                               ก.  ชั้น  1    มีเคร่ืองอัด  3  เคร่ืองข้ึนไป 
                               ข.  ชั้น  2    มีเคร่ืองอัด  2  เคร่ือง 
                               ค.  ชั้น  3    มีเคร่ืองอัด  1  เคร่ือง 

 
รายละ 
รายละ 

 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
500 
200 

 
300 
200 
100 

 

         4) การอัดผาเบรก  ผาคลัตช รายละ 500  
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รายการ 
 คาธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
 บาท 

          5) การปะ  การเชื่อมยาง 

                     5.1  ชั้น  1    ยางรถยนต 

                     5.2  ชั้น  2    ยางรถจักรยานยนต 

                     5.3  ชั้น  3    ยางรถจักรยาน 

 

รายละ 

รายละ 

รายละ 

 

200 

150 

100 

 

8. กิจการที่เกี่ยวกับไม    

          1) การผลิตไมขีดไฟ รายละ 1,000  

          2) การเลื่อยไม  และซอยไม รายละ 500  

          3) การไส การเจาะ การขุดรอง การทําค้ิว หรือตัดไมดวยเคร่ืองจักร รายละ 300  

          4) การประดิษฐไม หวาย หรืองา เปนสิง่ของดวยเคร่ืองจักร รายละ 300  

          5) การอบไม รายละ 1,000  

          6) การผลิตธปูดวยเคร่ืองจักร รายละ 500  

          7) การประดิษฐสิ่งของ เคร่ืองใช เคร่ืองเขียนดวยกระดาษ 

                     7.1  ชั้น  1    ดวยเคร่ืองจักร 

                     7.1  ชั้น  2    ดวยมือ 

 

รายละ 

รายละ 

 

500 

300 

 

          8) การผลิตกระดาษตางๆ รายละ 1,000  

          9) การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 

                     9.1  ขายสง 

                     9.2  ขายปลกี  มากกวา  50  กิโลกรัม 

 

รายละ 

รายละ 

 

300 

100 

 

9. การประกอบกจิการบริการ    

          1) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด รายละ 2,000  

          2) การประกอบกิจการโรงแรม 

                     2.1  ชั้น  1    คาเชาหองพักมากกวา  1,000  บาท/คืน 

                     2.2  ชั้น  2    คาเชาหองพัก  300 – 1,000  บาท/คืน 

                     2.3  ชั้น  3    คาเชาหองพักนอยกวา  300  บาท/คืน 

 

รายละ 

รายละ 

รายละ 

 

2,000 

1,000 

500 

 

          3) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

                     3.1  โรงภาพยนตร 

                     3.2  โรงมหรสพที่ไมใชโรงภาพยนตร 

  

1,000 

500 

 

          4) การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก   

คาราโอเกะหรือการแสดงอ่ืน ๆ 

รายละ 1,000  

          5) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน รายละ 1,000  

          6) การจัดใหมีการเลนสเกต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเลน 

อ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

รายละ 1,000  

          7) การประกอบกิจการแตงเล็บ การแคะหู  การลางตาซึ่งอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพ 

รายละ 100  
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รายการ 
 คาธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
 บาท 

          8) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม 
                     8.1  รานปรับอากาศ 
                               ก.  ชั้น  1    เกาอ้ีตัดผมมากกวา  10  ตัว 
                               ข.  ชั้น  2    เกาอ้ีตัดผม  6 – 10  ตัว 
                               ค.  ชั้น  3    เกาอ้ีตัดผมนอยกวา  5  ตัว 
                      8.2  รานธรรมดา 
                               ก.  ชั้น  1    เกาอ้ีตัดผมมากกวา  10  ตัว 
                               ข.  ชั้น  2    เกาอ้ีตัดผม  6 – 10  ตัว 
                               ค.  ชั้น  3    เกาอ้ีตัดผมนอยกวา  5  ตัว 

 
 

รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
 

500 
200 
100 

 
300 
100 
50 

 

          9) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวธิีการควบคุม 
ทางโภชนาการใหอาหารที่มีวัตถุปรุงพิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด 

รายละ 1,000  

10. กิจการเกี่ยวกับสิ่งทอ    
          1) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเคร่ืองจักร หรือดวย 
ก่ีกระตุกตั้งแต  5  ก่ีข้ึนไป 
                      1.1  ชั้น  1    ดวยเคร่ืองจักร 
                      1.2  ชั้น  2    ดวยก่ีกระตุกตั้งแต  5  ก่ีข้ึนไป 

 
 

รายละ 
รายละ 

 
 

500 
300 

 

          2) การสะสมปอ  ปาน ฝาย  หรือนุน รายละ 700  
          3) การปนฝายหรือนุนดวยเคร่ืองจักร รายละ 500  
          4) การทอเสื่อ พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเคร่ืองจักร รายละ 500  
          5) การทอกระสอบดวยเคร่ืองจักร รายละ 2,000  
          6) การเย็บผาดวยเคร่ืองจักรตั้งแต  5  เคร่ืองข้ึนไป 
                       6.1  ชั้น  1    เกิน  10  เคร่ือง 
                       6.2  ชั้น  2    ตั้งแต  6 – 10  เคร่ือง 

 
รายละ 
รายละ 

 
500 
200 

 

          7) การซัก  อบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเคร่ืองจักร 
                       7.1  ชั้น  1    3  เคร่ืองข้ึนไป 
                       7.2  ชั้น  2    2  เคร่ือง 
                       7.3  ชั้น  3    1  เคร่ือง 

 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
500 
300 
200 

 

11. กิจการที่เกี่ยวกับหินทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง    
          1) การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดนิเผา 
                       1.1  โดยไมใชเคร่ืองจักร 
                       1.2  โดยใชเคร่ืองจักร 

 
เตาละ 
รายละ 

 
100 
500 

 

          2) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเคร่ืองจักร รายละ 1,000  
          3) การผลิตเคร่ืองใชดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง 
                       3.1  โดยใชเคร่ืองจักร 
                       3.2  ไมใชเคร่ืองจักร 

 
รายละ 
รายละ 

 
500 
300 

 

          4) การสะสม  การผสมซีเมนต หิน  ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง 
                       4.1  ชั้น  1    เกิน  5,000  กิโลกรัม 
                       4.2  ชั้น  2    ตั้งแต  1,000 – 5,000  กิโลกรัม 
                       4.3  ชั้น  3    ต่ํากวา  1,000  กิโลกรัม   

 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
1,000 
700 
500 
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รายการ 
 คาธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
 บาท 

          5) การเจียระไนเพชร  พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง 
                       5.1  การเจียระไนเพชร  พลอย 
                       5.2  การเจียระไนหิน กระจก  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

 
รายละ 
รายละ 

 
1,000 
500 

 

          6) การเลื่อย การตัด  หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ รายละ 500  
          7) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว ดนิสอพอง  หรือการเผา
หินปูน 

รายละ 1,000  

          8) การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑแกว รายละ 700  
          9) การผลิตกระดาษทราย รายละ 500  
12. กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลยีม  ถานหิน  สารเคมี    
          1) การผลิต การบรรจุ  การสะสม  การขนสงแกส 
                       1.1  การทํา และบรรจุ 
                       1.2  การสะสมแกส 
                               ก.  ชั้น  1    เกิน  1,000  กิโลกรัม 
                               ข.  ชั้น  2    ตั้งแต  500 – 1,000  กิโลกรัม 
                               ค.  ชั้น  3    ต่ํากวา  500  กิโลกรัม 

 
รายละ 

 
รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
1,000 

 
500 
300 
100 

 

          2) การผลิต การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก รายละ 700  
          3) การพนส ี รายละ 200  
          4) การผลิตสี หรือน้ํามนัผสมส ี รายละ 300  
          5) การโม  การบด  ชัน รายละ 300  
          6) การผลิต  การลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร รายละ 300  
          7) การผลิต  การกลัน่  การสะสม การขนสงน้าํมันปโตรเลียมหรือ
ผลิตภัณฑปโตรเลียม  (การสะสมน้ํามันเชื้อเพลิง) 
                      7.1  คลังน้ํามัน 
                      7.2  ปมน้ํามัน 
                      7.3  สถานทีส่ะสมน้ํามนัเชื้อเพลิงอ่ืน ๆ 
                                ก.  ชั้น  1    สะสมตั้งแต  200 – 1,000  ลิตร 
                                ข.  ชั้น  2    สะสมต่าํกวา  200  ลิตร 

 
 

รายละ 
รายละ 

 
รายละ 
รายละ 

 
 

1,000 
300 

 
200 
100 

 

          8) การประดิษฐสิ่งของเคร่ืองใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด          
เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 
                      8.1  ชั้น  1    โดยใชเคร่ืองจักร  2  แรงมาข้ึนไป 
                      8.2  ชั้น  2    โดยใชเคร่ืองจักรต่ํากวา  2  แรงมา 
                      8.3  ชั้น  3    ไมใชเคร่ืองจักร 

 
 

รายละ 
รายละ 
รายละ 

 
 

1,000 
500 
200 

 

          9) การเคลือบ  การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด  เบเกอรไลท 
หรือวัตถุที่คลายคลึง 

รายละ 700  

          10) การผลิต  การโม  บด  หลอม  หลอ พลาสติก เซลลูลอยด         
เบเกอรไลท 

รายละ 700  

          11) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง รายละ 1,000  
          12) การผลิตน้าํแข็งแหง รายละ 700  



8 

 

 

รายการ 
 คาธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
 บาท 

          13) การทํา  เก็บ ขนสง  และคาดอกไมเพลงิ หรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลติดอกไมเพลิง 

                       13.1  การทําดอกไมเพลิง 

                       13.2  การเก็บ และคาดอกไมเพลงิ 

                                  ก.  ชั้น  1    ขายสง 

                                  ข.  ชั้น  2    ขายปลีก 

 

 

รายละ 

 

รายละ 

รายละ 

 

 

1,000 

 

700 

300 

 

          14) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา รายละ 800  

          15) การผลิต การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือ 

พาหะนาํโรค 

                       15.1  การผลิต 

                       15.2  การสะสม 

 

 

รายละ 

รายละ 

 

 

1,000 

300 

 

          16) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว รายละ 500  

          17) การผลิตน้าํกรด   รายละ 700  

          18) การผลิต  การซอมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส  เคร่ืองใชไฟฟา อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

รายละ 200 
 

13. กิจการอ่ืน ๆ    

          1) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันดวยเคร่ืองจักร 

                       1.1  ชั้น  1    3  แทนข้ึนไป 

                       1.2  ชั้น  2    2 แทน 

                       1.3  ชั้น  3    1  แทน 

 

รายละ 

รายละ 

รายละ 

 

1,000 

700 

500 

 

          2) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง รายละ 1,000  

          3) การพิมพแบบ  พิมพเขียว หรือการถายเอกสาร รายละ 100  

          4) การสะสมวัตถุ  หรือสิ่งของที่ชํารุด  ใชแลว  เหลือใช รายละ 300  

          5) การผลิต  การสะสมปุย 

                       5.1  ผลิตปุย 

                       5.2  สะสมปุย 

                                  ก.  ชั้น  1    เกิน  1,000  กิโลกรัม 

                                  ข.  ชั้น  2    ตั้งแต  500 – 1,000  กิโลกรัม 

                                  ค.  ชั้น  3    ต่ํากวา  500  กิโลกรัม 

 

รายละ 

 

รายละ 

รายละ 

รายละ 

 

500 

 

300 

200 

100 

 

          6) การผลิตหลอดกาแฟ รายละ 700  

          7) การพิมพสี  ลวดลายผาและสิ่งอ่ืน รายละ 700  

          8) การผลิตยากันยุง ชนิดเผามีควนั รายละ 500  

          9) การยอมที่ทําใหเกิดกลิ่นเหม็น รายละ 500  
 



คําขอเลขที.่................/................ 
 

คําขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ 

 
เขียนที่...................................................................  

 

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

ข้าพเจ้า.............................................................................อายุ...................ปี สัญชาติ..........................  
อยู่บ้านเลขที่...........................หมู่ที…่..............ตรอก/ซอย......................................ถนน.................................................  
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด...............................................  
โทรศัพท.์.................................................................ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปน้ี  
   ประกอบกิจการประเภท....................................................................................................................... 
ลําดับที่....................................................อัตราค่าธรรมเนียม.............................................บาทต่อปี   โดยใช้ช่ือสถานที่
ประกอบการว่า................................................................................................................................................................ 
ต้ังอยู่ ณ เลขที.่..........................หมู่ที…่..............ตรอก/ซอย......................................ถนน..............................................  
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด...............................................  
โทรศัพท.์................................................................. 
 

พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ  
    สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบกิจการ 

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ประกอบกิจการ 
  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   
  หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมบัตรประจําตัวของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบ 
      อํานาจ 
  แผนทีแ่สดงสถานที่ต้ังสถานที่ประกอบการพอสังเขป 
  ............................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................ 
 

ขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ  และจะปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบัญญัติ 
หรือเง่ือนไขอ่ืนใดที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขากะลากําหนดไว้ทุกประการ  

 
 

                                     (ลงช่ือ)..............................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต 
                                             (..............................................................) 



คําขอเลขที.่................/............... 
 

 
 
 
 

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสขุภาพ 
 

เลขที่..................................           
           

  เจ้าพนักงานท้องถิ่น อนุญาตให้ ........................................................................................................ 
สํานักงานเลขที่........................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย.....................................ถนน............................................
ตําบล/แขวง........................................จังหวัด...............................................โทรศัพท์................................................... 
  ข้อ 1. ประกอบกิจการประเภท..........................................................................................................      
ลําดับที่..................................................อัตราค่าธรรมเนียม.............................................บาทต่อปี   โดยใช้ช่ือสถานที่
ประกอบการว่า................................................................................................................................................................ 
ต้ังอยู่ ณ เลขที.่..........................หมู่ที…่..............ตรอก/ซอย......................................ถนน..............................................  
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด...............................................  
โทรศัพท.์................................................................. 
  ข้อ 2. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข  ดังต่อไปน้ี 
   (1)  ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเขากะลา ว่าด้วยกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2558 
   (2)  หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตนี้เป็นการขัดต่อกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวข้องโดยมิอาจแก้ไขได้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้ 
   3)  ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 
                 3.1).............................................................................................................................. 
                 3.2).............................................................................................................................. 
                 3.3).............................................................................................................................. 
 
  ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้ถึงวันที่...................เดือน.......................................พ.ศ........................... 
 
    ออกให้  ณ  วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ........................... 
 
 
     (ลงช่ือ).........................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                     (.......................................................) 
                    ตําแหน่ง............................................................. 



เลขที่รับ................./................ 
 

แบบคําขอตอ่อายุใบอนญุาตประกอบกิจการที่เปน็อันตรายตอ่สุขภาพ 
 

เขียนที่...................................................................  
 

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

ข้าพเจ้า.............................................................................อายุ...................ปี สัญชาติ..........................  
อยู่บ้านเลขที่...........................หมู่ที…่..............ตรอก/ซอย......................................ถนน.................................................  
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด...............................................  
โทรศัพท.์.................................................................ขอย่ืนคําขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปน้ี  
   ประกอบกิจการประเภท....................................................................................................................... 
ลําดับที่....................................................อัตราค่าธรรมเนียม.............................................บาทต่อปี   โดยใช้ช่ือสถานที่
ประกอบการว่า................................................................................................................................................................ 
ต้ังอยู่ ณ เลขที.่..........................หมู่ที…่..............ตรอก/ซอย......................................ถนน..............................................  
ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด...............................................  
โทรศัพท.์................................................................. 
 

พร้อมคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ  
    สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบกิจการ 

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ประกอบกิจการ 
  ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งเดิม 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   
  หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมบัตรประจําตัวของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบ 
      อํานาจ 
  แผนทีแ่สดงสถานที่ต้ังสถานที่ประกอบการพอสังเขป 
  ............................................................................................................................................ 
  ............................................................................................................................................ 
 

ขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ  และจะปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบัญญัติ 
หรือเง่ือนไขอ่ืนใดที่องค์การบริหารส่วนตําบลเขากะลากําหนดไว้ทุกประการ  

 
 

                                     (ลงช่ือ)..............................................................ผู้ขอต่อใบอนุญาต 
                                             (..............................................................) 
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ความเหน็ของเจ้าพนกังานสาธารณสุข 
 

  ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน   ครบถ้วน   ไม่ครบถ้วน 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการพบว่าเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท...................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
  (  )   เห็นสมควรอนุญาต  และให้ชําระค่าธรรมเนียม 
  (  )   เห็นควรไม่อนุญาต  เน่ืองจาก ……………………………………………………………........................... 
………………………………………………………………………………………………………................................................…………….. 
 
     ( ลงช่ือ )……………………….………………………….เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
      (……………………....………….…………....) 
                         วันที่………….../….…………/………..….. 
 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเขากะลา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………....................................................…………….. 
 
     ( ลงช่ือ )……….……………………………………………….  
      (……………………....…………………..………..) 
                           วันที่………….../….…………/………..….. 
 
 

คําสั่งของเจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
 

             (   )    อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
             (   )    ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ 
 
 
                                                        ( ลงช่ือ )…….…………………………………..…………….  
         (……………………....…………………...………..) 
                              วันที่………….../…….………/………..….. 
 
 
 



คําขอเลขที.่................/................ 
 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
เขียนที่...................................................................  

 

วันที่..................เดือน..........................พ.ศ......................  
  ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/นางสาว)............................................................................................................. 
เป็นบุคคลธรรมดา อายุ.....................................ปี สัญชาติ........................................... เลขหมายประจาํตัวประชาชน 
เลขที…่……………………………………………………….อยู่บ้าน / สาํนักงานเลขที่.................................หมู่ที.่.........................  
ตรอก / ซอย............................................ตําบล / แขวง…….…........................ อําเภอ/เขต.......................................... 
จังหวัด..........................................โทรศัพท์.........................................โทรสาร.............................................................  
เป็นนิติบุคคลประเภท.....................................................................จดทะเบียนเมื่อ...................................................... 
มีสํานักงานอยู่เลขที.่....................หมู่ที.่......................ตรอก / ซอย...............................ถนน........................................  
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด.................................................... 
โทรศัพท.์.........................................โทรสาร...................................................... 
   เป็นผู้ถือใบอนุญาต/ผู้รับมอบอํานาจจากผู้ถือใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
เล่มที่..................เลขที่...................ปี.....................ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภท......................... 
........................................................................................ลําดับที่.................................โดยใช้ช่ือสถานประกอบการว่า
..........................................................................................................สถานที่ต้ังเลขที.่..........................หมู่ที…่..............
ตรอก/ซอย.........................................ถนน.......................................................ตําบล/แขวง..........................................
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด............................................... โทรศัพท์.................................................. 
 

   ขอย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
เน่ืองจากใบอนุญาตของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น  

  �    สูญหาย 
  �    ถูกทําลาย  
  �    ชํารุดในสาระสําคัญ  
  โดยมีหลักฐานเอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังน้ี  
  �    ๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ   
  �    ๒. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
  �    ๓. สําเนาบันทึกการแจ้งความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (กรณีสญูหาย) 
  �    ๔. ใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ (กรณีถูกทําลายหรือชํารุด) 

  �    ๕. ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการจากส่วนราชการอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  �    ๖. หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบ  
                                อํานาจ  (กรณีเจ้าของไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 

  �    ๗. อ่ืน ๆ (ระบุ).......................................................................................................................... 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นความจริงทุกประการ                                                                    
                                  (ลงช่ือ)..........................................................  ผู้รับใบแทนใบอนุญาต  
                                                                 (..........................................................) 


	78
	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขากะลา
	เรื่อง   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
	พ.ศ.  ๒๕๖๐

	78 แนบ1
	78 แนบ2

