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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลผาชางนอย 

เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลผาชางนอย  วาดวยกิจการ 

ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพในเขตองคการบริหารสวนตําบลผาชางนอย  ใหสอดคลองกับกฎหมายแมบท 

และเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘   

มาตรา  ๖๓  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหาร 

สวนตําบลผาชางนอยโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลผาชางนอยและนายอําเภอปง  

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลผาชางนอย  เรื่อง  กิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลผาชางนอยตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว 

ในขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลผาชางนอยเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 
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  “ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออยางอื่น 

ซึ่งรับผิดชอบดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น 

  “คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 

  “มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

  “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  นายกองคการบริหารสวนตําบลผาชางนอย 

  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้ ง 

จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “ผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงาน

ขององคการบริหารสวนตําบลผาชางนอยที่ไดรับการแตงตั้งจากนายกองคการบริหารสวนตําบลผาชางนอย

ใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และขอบัญญัตินี้ 

  “กิจการที่ เปนอันตรายตอสุขภาพ”  หมายความวา   กิจการที่มีการควบคุม 

ตามขอบัญญัตินี้ 

  “กิจการท่ีเกี่ยวเนื่องกัน”  หมายความวา  กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ที่มีกระบวนการผลิตหลายขั้นตอน  โดยผลผลิตท่ีไดเปนผลผลิตเดียวกัน 
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  “การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  

การเกษตร  การผลิตหรือ  การใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

  “กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ”  หมายความวา  การประกอบกิจการที่ใหการดูแล 

และสรางสุขภาพโดยบริการหลักที่จัดไวประกอบดวย  การนวดเพ่ือสุขภาพ  การใชน้ําเพ่ือสุขภาพ   

โดยอาจมีบริการเสริมประกอบดวย  เชน  การอบเพ่ือสุขภาพ  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ   

โภชนาบําบัดและการควบคุมอาหาร  โยคะและการทําสมาธิ  การใชสมุนไพรหรือผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ

ตลอดจนการแพทยทางเลือกอ่ืน ๆ  หรือไมก็ได  โดยทั้งนี้  บริการที่จัดไวจะตองไมขัดตอกฎหมาย 

วาดวยการประกอบโรคศิลปะและกฎหมายวาดวยวิชาชีพทางการแพทยและตองเปนไปตามหลักเกณฑ

และวิธีการท่ีกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

ขอ ๖ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลผาชางนอย 

  (๑) กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเล้ียง 

   (๑.๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

   (๑.๒)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกัน  เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ท้ังนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บ 

คาดูหรือคาบริการในทางตรง  หรือทางออม  หรือไมก็ตาม 

  (๒) กิจการเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๒.๑)  การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒.๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ที่ยังไมไดฟอก 

   (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๒.๔)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

   (๒.๕)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด 
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   (๒.๖)  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  

หนงัสัตว  เขาสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

   (๒.๗)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม   

หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

   (๒.๘)  การสะสมครั่งหรือลางครั่ง 

  (๓) กิจการที่เกี่ยวของกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  

การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 

   (๓.๒)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ   

   (๓.๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา 

   (๓.๔)  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง   

   (๓.๕)  การผลิต  สะสม  หรือแบงบรรจุ  อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก  บด  

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

   (๓.๖)  การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง 

   (๓.๗)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว 

   (๓.๘)  การผลิตเตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  และเกี้ยมอี๋ 

   (๓.๙)  การผลิตแบะแซ 

   (๓.๑๐)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๑)  การประกอบกิจการการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

   (๓.๑๒)  การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น   

   (๓.๑๓)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ  

บรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด   

   (๓.๑๔)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

   (๓.๑๕)  การผลิตผลิตภัณฑจากนมวัว 
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   (๓.๑๖)  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

   (๓.๑๗)  การคั่วกาแฟ 

   (๓.๑๘)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

   (๓.๑๙)  การผลิตผงชูรส   

   (๓.๒๐)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

   (๓.๒๑)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น 

   (๓.๒๒)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

   (๓.๒๓)  การผลิตไอศกรีม   

   (๓.๒๔)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๒๕)  การประกอบกิจการหองเย็น 

   (๓.๒๖)  การผลิตน้ําแข็ง   

   (๓.๒๗)  การเก็บการถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 

  (๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ทําความสะอาด 

   (๔.๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

   (๔.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง ๆ 

   (๔.๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๔.๕)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

  (๕) กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๕.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

   (๕.๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

   (๕.๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคู  หรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน

ดวยเครื่องจักร 

   (๕.๔)  การสีขาวโดยใชเครื่องจักร   
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   (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๕.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช   

   (๕.๗)  การผลิต  การสะสมปุย 

   (๕.๘)  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

   (๕.๙)  การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 

  (๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๖.๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 

   (๖.๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการท่ีไดรับ

ใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  

การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑) 

   (๖.๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวน

กิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๖.๑)   

   (๖.๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  การลางแร 

  (๗) กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกัน 

สนิมยานยนต 

   (๗.๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ

ที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๓)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักร   

หรือเครื่องกลดังกลาว 

   (๗.๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 
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   (๗.๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

   (๗.๖)  การปะ  การเชื่อมยาง 

   (๗.๗)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  (๘) กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ 

   (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

   (๘.๒)  การเล่ือย  การซอย  การตัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๘.๓)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทาสาร

เคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

   (๘.๔)  การอบไม 

   (๘.๕)  การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

   (๘.๖)  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ   

   (๘.๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ 

   (๘.๘)  การเผาถานหรือการสะสมถาน 

  (๙) กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๙.๑)  การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด 

   (๙.๒)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร 

   (๙.๓)  การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๔)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองแบงเชา  หรือกิจการอื่น

ในทํานองเดียวกัน   

   (๙.๕)  การประกอบกิจการมหรสพ 

   (๙.๖)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ 

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๗)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 



 หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๙.๘)  การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสง  หรือเสียงประกอบหรือการเลนอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๙)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๙.๑๐)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุม 

ทางโภชนาการใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตการใหบริการ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๑๑)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม  รานอินเตอรเน็ต 

   (๙.๑๒)  การประกอบกิจการสนามกอลฟ  หรือสนามฝกซอมกอลฟ 

  (๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักรหรือการทอผาดวย 

กี่กระตุกตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

   (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน 

   (๑๐.๓)  การปนฝาย  หรือนุนดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๕)  การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

   (๑๐.๖)  การพิมพผา  หรือการพิมพส่ิงทออื่น ๆ 

   (๑๐.๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๘)  การยอม  การกัดสีผา  หรือส่ิงทออื่น ๆ 

  (๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน 

   (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผา  หรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๑๑.๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

   (๑๑.๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
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   (๑๑.๖)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

   (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

   (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝา  เพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

   (๑๑.๙)  การผลิตกระจก  หรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 

   (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  (๑๒) กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

   (๑๒.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสง  กรด  ดาง  สารออกซิไดซ  

หรือสารตัวทําละลาย 

   (๑๒.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ  หรือแกส 

   (๑๒.๓)  การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ

ปโตรเลียมตาง ๆ 

   (๑๒.๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

   (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน  (๗.๑) 

   (๑๒.๖)  การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๗)  การโม  การบดชัน 

   (๑๒.๘)  การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 

   (๑๒.๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๒.๑๐)  การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุ

ที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๒.๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 
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   (๑๒.๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๒.๑๕)  การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคมีเคลือบเงา 

   (๑๒.๑๖)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกาํจัดศัตรูพืช  หรือพาหะนําโรค 

   (๑๒.๑๗)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

  (๑๓) กิจการอื่น ๆ 

   (๑๓.๑)  การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่น ๆ  ที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๑๓.๒)  การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

อุปกรณไฟฟา 

   (๑๓.๓)  การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

   (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุดใชแลวหรือเหลือใช 

   (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหม

หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 

   (๑๓.๘)  การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้ท่ีตั้งอยูในเขตที่กฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย 

วาดวยการนั้น  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

หมวด  ๒ 

สถานทีต่ั้ง  ลักษณะอาคาร  และสุขาภิบาล 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  

โรงเรียนสถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ใหรวมถึงสถานที่ประกอบกิจการท่ีไมเขาขายเปนโรงงานใหเปนไปตามประกาศ 
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ขององคการบริหารสวนตําบลผาชางนอย  เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือการกอเหตุรําคาญ  

โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการ 

ขอ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  ตองเปนอาคารท่ีมีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมที่จะประกอบกิจการท่ีขอ

อนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  มีบันไดหนีไฟหรือทางออก

ฉุกเฉิน  มีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้   

ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉิน

ตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 

  (๒)  ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุม  อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๓)  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกการประกอบกิจการนั้น 

  (๔)  ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวย

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพ 

ที่ถูกสุขลักษณะเปนประจําทุกวัน 

  (๕)  สถานประกอบกิจการตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครกดวยวัตถุถาวร  

เรียบ  ไมซึมไมรั่ว  ระบายน้ําไดสะดวก  มีบอกําจัดไขมัน  มีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ิน  ไอเสีย  

ความกระเทือนฝุนละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใดอันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูท่ีอยูขางเคียงและตองจัด

ใหมีระบบบําบัดน้ําเสียตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  (๖)  การระบายน้ําตองไมใหเปนที่เดือดรอนแกผูใชน้ําในทางสาธารณหรือผูอาศัย

ใกลเคียง 

  (๗)  สถานที่เล้ียงสัตวตองมีท่ีขัง  และมีบริเวณปลอยสัตวท่ีกวางขวางเพียงพอและตองจัด

ใหไดสุขลักษณะ 

  (๘)  สถานท่ีเกี่ยวกับตากหรือผ่ึงสินคาตองมี ท่ี สําหรับตากหรือผึ่งสินคาตามท่ี

เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
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  (๙)  ตองมีการปองกันและกําจัดแมลงและสัตวที่เปนพาหะของโรคติดตอ  ตองรักษา

เครื่องมือเครื่องใชในการประกอบการคาทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ  ถาวัตถุแหงการคานั้นจักใชเปน

อาหารตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากฝุนละอองและสัตวพาหะนําโรค 

  (๑๐)  ตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวนและตองรักษา

ความสะอาดอยูเสมอ 

  (๑๑)  ถาจะเปลี่ยนแปลง  แกไข  หรือเพิ่ม เติมสถานที่ตองไดรับอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่นกอน 

  (๑๒)  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูที่ไดรับ

แตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเขาตรวจสถานท่ี  เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนวิธีประกอบการคานั้นได

ในเวลาอันสมควร  เมื่อไดรับแจงความประสงคใหทราบแลว 

  (๑๓)  ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับสุขลักษณะตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

และคําส่ังเจาพนักงานทองถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  และประกาศขององคการบริหารสวนตําบลผาชางนอย 

ขอ ๑๐ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจผอนผันผูรับใบอนุญาต  หรืองดเวนปฏิบัติการ 

ตามเงื่อนไขที่กาํหนดไวในขอ  ๙  เพียงเทาที่เห็นสมควร  หรืออาจจะเปล่ียนแปลงอยางใดเพ่ือใหเหมาะสม

แกในการคา  แตละประเภทซึ่งไดควบคุมนั้นก็ได   

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด 

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปน 

และเหมาะสมกับคุณสมบัตขิองวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมาย

วาดวยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  

ดังนี้ 

  (๑)  มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณ 

และประเภทมูลฝอย  รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณ 

ที่เก็บภาชนะนั้นอยูเสมอ 
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  (๒)  ในกรณีที่มีการกําจัดเองตองไดรับความเหน็ชอบจากเจาพนักงานทองถิน่และตอง

ดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๓)  กรณีที่มีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพ  หรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

หมวด  ๓ 

การอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัย  ดังนี้ 

  (๑)  มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและเครื่องดับเพลิงตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคาร  และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวารอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๒)  กรณีที่มีวัตถุอันตรายตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย 

หรือส่ิงของที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

หมวด  ๔ 

การควบคมุของเสีย  มลพิษหรือส่ิงใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง 

หรือความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ําของเสียอันตรายหรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุ

อันตรายจะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตุรําคาญหรือเปนอันตราย 

ตอสุขภาพของคนงานและผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 
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หมวด  ๕ 

หลักเกณฑ  วธิีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต 

ประกอบกิจการทีเ่ปนอันตรายตอสุขภาพในลักษณะที่เปนการคา 

ขอ  ๑๖  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามผูใดดําเนินกิจการ

ตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะที่เปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติ 

เพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยท่ัวไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ขอ ๑๗ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๖  ในลักษณะท่ีเปน

การคาจะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบตอเจาพนักงานทองถิ่น  พรอมกับหลักฐานตาง ๆ   

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลผาชางนอยกําหนด 

ขอ ๑๘ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาแลวเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตไดปฏิบัติการ

ครบถวนตามความในขอ  ๑๗  และการอนุญาตนั้นไมเปนเหตุกระทบกระเทือนตอสุขภาพอนามัย 

ของประชาชน  จึงใหออกใบอนุญาตตามแบบที่องคการบริหารสวนตําบลผาชางนอยกําหนด 

ขอ ๑๙ ผูไดรับอนุญาตตองมารับใบอนุญาตพรอมกับชําระคาธรรมเนียมตามอัตราทาย

ขอบัญญัตินี้  ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากมิไดมารับ

ใบอนุญาต  และชําระคาธรรมเนียมภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหถือวาสละสิทธิ์ 

ขอ ๒๐ ใหเจาพนักงานทองถิ่นเรียกเก็บคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตใหประกอบกิจการคา  

ซึ่งกําหนดใหควบคุมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้  ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใหใชสําหรับกิจการคาประเภทเดียว

และสําหรับสถานที่แหงเดียว  ถามีการประกอบกิจการคาซึ่งกําหนดใหควบคุมหลายประเภทในสถานที่

และเวลาเดียวกัน  ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามอัตราทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๑ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาตและใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ

ขององคการบริหารสวนตําบลผาชางนอยเทานัน้  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้ตองแสดงใบอนุญาตไว

โดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ 
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ขอ ๒๒ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีได

ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  แลวแตกรณี  พรอมหลักฐาน  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

  (๒)  ใบอนุญาตเดิม  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ขอ ๒๓ การออกใบแทนใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามหลักเกณฑ  วิธีการ

และเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  การออกใบแทนใบอนุญาตใหประทับตราสีแดงคําวา  “แทน”  กํากับไวดวย  

และใหมี  วัน  เดือน  ป  ที่ออกใหแทน  พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูไดรับมอบหมาย

จากเจาพนักงานทองถิ่นในใบแทนและใบคูฉบับ 

  (๒)  ใหใชใบแทนใบอนุญาตไดเทากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

  (๓)  บันทึกดานหลังตนขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลายหรือชํารุด

ในสาระสําคัญของใบอนุญาตเดิม  แลวแตกรณี  และลงเลมท่ี  เลขท่ี  ป  ของใบแทนใบอนุญาต 

ขอ ๒๔ การตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนขอตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  

เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับชําระคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น 

จะส่ังไมตออายุใบอนุญาต  หากมิไดชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตส้ินอายุจะตองชําระคาปรับเพ่ิมอีก

รอยละย่ีสิบของคาธรรมเนียมที่คางชําระ 

ขอ ๒๕ ผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะแกไขรายการในใบอนุญาต  หรือไมประสงคจะประกอบ

กิจการนั้นตอไป  ใหย่ืนคํารองบอกเลิกกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีองคการบริหารสวนตําบล

ผาชางนอยกําหนด 

ขอ ๒๖ ใหใชแบบพิมพตาง ๆ  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๗ ถาผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการการคา  ซึ่งกําหนดใหควบคุมตามขอบัญญัตินี้ 

ไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอบัญญัตินี้  หรือตามเงื่อนไขโดยเฉพาะท่ีระบุไวในใบอนุญาตนั้น   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตไดภายในเวลาที่เห็นสมควรครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ัง  เพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 



 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑)  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะตองถูกส่ังพักใช

ใบอนุญาตอีก 

  (๒)  มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดวากระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๘ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๒๙ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาตหรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน 

ของผูรับใบอนุญาตและใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลาท่ีคําส่ังไปถึงหรือวันปดคําส่ัง

แลวแตกรณี 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๓๐ ผู ใดฝาฝนขอ  ๑๖  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๑ ผูใดฝาฝนขอ  ๘  ขอ  ๙  ขอ  ๑๑  ขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  ขอ  ๑๔  ขอ  ๑๕   

ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๓  วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๒ ผูใดฝาฝนขอ  ๑๖  วรรค  ๒  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๗๖  แหงพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๓ ผูใดฝาฝนขอ  ๒๑  วรรค  ๒  หรือขอ  ๒๒  ตองระวางโทษตามมาตรา  ๘๓   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๔ ผูรับใบอนุญาตผูใด  ดําเนินกิจการในระหวางถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตามขอ  ๒๗   

ตองระวางโทษตามมาตรา  ๘๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 



 หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๐๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๓๕ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกผูดําเนินกิจการที่ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

อยูกอนหรือมีขึ้นใหมนับตั้งแตขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ 

ขอ ๓๖ ในกรณีที่ผูดําเนินกิจการที่ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพมากอนวันท่ี

ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจผอนผันผูรับใบอนุญาต  หรืองดเวนปฏิบัติการ 

ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอ  ๙  ก็ได 

ขอ ๓๗ บรรดาใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพอื่นใดท่ีไดออกกอนวันใช

ขอบัญญัตินี้ใหมีผลใชบังคับตอไปจนกวาใบอนุญาตจะส้ินอายุ 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เกรียงศกัดิ ์ เกียรติชางนอย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลผาชางนอย 



 

 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลผาชางนอย 

เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2559 
 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม/ป 
ฉบับละ (บาท) 

1 กิจการท่ีเกี่ยวกับสัตวเล้ียง  

 

(1.1) การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง 
       1) การเลี้ยงมา โค กระบือ 
          ก. มา โค กระบือ 11 – 20 ตัว 
          ข. มา โค กระบือ ตั้งแต 21 ตัวข้ึนไป 
 

 
 

ตัวละ 15 
ตัวละ 20 

       2) สัตวบกอ่ืน ๆ 
          ก. 11 ตัวข้ึนไป 

 
ตัวละ 15 

 
      3) การเลี้ยงสัตวปก 
          ก. 51 – 100 ตัว 
          ข. 101 – 200 ตัว 
          ค. 201 ตัวข้ึนไป 

 
100 
200 
300 

      4) การเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ือการคา 100 

      5) การเลี้ยงสัตวเลื้อยคลานหรือแมลงเพ่ือการคา 100 

      6) การเลี้ยงสัตวเพ่ือรีดเอานม 
          ก. 5 – 10 ตัว 
          ข. 11 – 20 ตัว 
          ค. 21 ตัวข้ึนไป 
           

 
100 
200 
500 

 (1.2) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น ท้ังนี้ 
ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการในทางตรง หรือทางออม  
หรือไมก็ตาม 

500 

2 กิจการเกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ  

 

(2.1) การฆาสัตว (ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายใน
ตลาดและการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน) 
       ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
       ข. โดยใชเครื่องจักร   

 
 

200 
500 

(2.2) การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ท่ียังไมไดฟอก 500 

(2.3) การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 500 

(2.4) การเค่ียวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว 
 
 

500 



๒ 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม/ป 
ฉบับละ (บาท) 

 

(2.5) การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนใน
สถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด 

500 
 

(2.6) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว 
หนังสัตว เขาสัตว หรือสวนอ่ืน ๆ ของสัตว 
       ก. โดยไมใชเครื่องจักร    
       ข. โดยใชเครื่องจักร 
           1) สถานประกอบกิจการท่ีมีเนื้อท่ีต่ํากวา 100 ตารางเมตร 
           ๒) สถานประกอบกิจการท่ีมีเนื้อท่ีตั้งแต 101 ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 

300 
 

500 
1,000 

(2.7) การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม  
หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  
เพ่ือเปนอาหารสัตว 
       ก. สถานประกอบกิจการท่ีมีเนื้อท่ีไมเกิน 200 ตารางเมตร 
       ข. สถานประการกิจการท่ีมีเนื้อท่ีตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 
 

200 
500 

(2.8) การสะสมครั่งหรือลางครั่ง 500 
3 
3 

กิจการท่ีเกี่ยวของกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานท่ีจําหนาย
อาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

 

 

(3.1) การผลิตเนย เนยเทียม 1,000 
(3.2) การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา 
เตาเจี้ยว ซีอ๊ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  

500 

(3.3) การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา 
       ก. การผลิต การหมัก 
       ข. การสะสม 

 
300 
200 

(3.4) การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเค่ียวมันกุง  300 
(3.5) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุ อาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด 
นึ่ง ตม ตุน เค่ียว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอ่ืนใด 

300 

(3.6) การเค่ียวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง 300 
(3.7) การผลิตเสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว 
       ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
       ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
200 
400 

(3.8) การผลิตเตาฮวย เตาหู วุนเสน และเก้ียมอ๋ี 200 
(3.9) การผลิตแบะแซ 200 
(3.10) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือ ภาชนะอ่ืนใด 
       ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
       ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
200 
500 

(3.11) การประกอบกิจการการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ 
       ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
       ข. โดยใชเครื่องจักร     

 
200 
400 

(3.12) การแกะ การลางสัตวน้ํา ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  300 



๓ 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม/ป 
ฉบับละ (บาท) 

 
(3.13) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถ่ัวเหลือง เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ 
บรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด  

500 

(3.14) การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล 100 

 

(3.15) การผลิตผลิตภัณฑจากนมวัว 300 
(3.16) การผลิต การแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู 
       ก. พ้ืนท่ีประกอบกิจการไมเกิน 10 ตารางเมตร 
       ข. พ้ืนท่ีประกอบกิจการ 11 - 50 ตารางเมตร 
       ค. พ้ืนท่ีประกอบกิจการ 51 - 100 ตารางเมตร 
       ง. พ้ืนท่ีประกอบกิจการตั้งแต 101 ตารางเมตรข้ึนไป 

 
500 

1,000 
1,500 
2,000 

(3.17) การค่ัวกาแฟ 100 
(3.18) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 
       ก. สถานประกอบกิจการท่ีมีเนื้อท่ีต่ํากวา 200 ตารางเมตร 
       ข. สถานท่ีประกอบกิจการท่ีมีเนื้อท่ีตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป 

 
500 
700 

(3.19) การผลิตผงชูรส  1,000 
(3.20) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค 500 
(3.21) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน 100 
(3.22) การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 100 
(3.23) การผลิตไอศกรีม  200 
(3.24) การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึงกัน 300 
(3.25) การประกอบกิจการหองเย็น 500 
(3.26) การผลิตน้ําแข็ง  
       ก. ใชเครื่องจักรประกอบกิจการไมเกิน 2 แรงมา 
       ข. ใชเครื่องจักรประกอบกิจการเกิน 2 แรงมาแตไมเกิน 20 แรงมา 
       ค. ใชเครื่องจักรประกอบกิจการเกิน 20 แรงมา แตไมเกิน 100 แรงมา 
       ง. ใชเครื่องจักรประกอบกิจการเกิน 100 แรงมาข้ึนไป 

 
200 
500 

2,000 
3,000 

(3.27) การเก็บการถนอมอาหารดวยเครื่องจักร 
       ก. ใชเครื่องจักรประกอบกิจการตั้งแต 5 – 10 แรงมา 
       ข. ใชเครื่องจักรประกอบกิจการเกิน 10 แรงมาข้ึนไป 

 
500 

1,000 

4 
4 

กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ
ทําความสะอาด 

 

 

(4.1) การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 
       ก. สถานประกอบกิจการท่ีมีเนื้อท่ีต่ํากวา  200 ตารางเมตร 
       ข. สถานประกอบกิจการท่ีมีเนื้อท่ีตั้งแต 200 ตารางเมตรข้ึนไป 

 
500 

1,000 
(4.2) การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง ๆ 500 
(4.3) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี 500 
(4.4) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 500 
(4.5) การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 200 

 



๔ 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม/ป 
ฉบับละ (บาท) 

5 กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร  

 

(5.1) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 500 
(5.2) การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบเพ่ือการคา 500 
(5.3) การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู หรือแปงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน
ดวยเครื่องจักร 

500 

(5.4) การสีขาวโดยใชเครื่องจักร 
       ก. โดยใชเครื่องจักรไมเกิน 15 แรงมา 
       ข. โดยใชเครื่องจักรเกิน 15 แรงมาแตไมเกิน 40 แรงมา 
       ค. โดยใชเครื่องจักรเกิน 40 แรงมาข้ึนไป 

 
100 
500 

1,000 
(5.5) การผลิตยาสูบ 
       ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
       ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
300 

1,000 
(5.6) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช  
       ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
       ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
300 

1,000 
(5.7) การผลิต การสะสมปุย 
       ก. การผลิตปุย 
       ข. การสะสมปุย 
          1) สถานประกอบกิจการท่ีมีเนื้อท่ีไมเกินกวา 200 ตารางเมตร 
          2) สถานประกอบกิจการท่ีมีเนื้อท่ีตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป 

 
100 

 
100 
200 

(5.8) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 500 
(5.9) การตาก การสะสม หรือการขนถายมันสําปะหลังเพ่ือการคา 500 

6 กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร  

 

(6.1) การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใช
ตาง ๆ 
        ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
        ข. โดยใชเครื่องจักรไมเกิน 2 แรงมา 
        ค. โดยใชเครื่องจักรเกิน 2 แรงมาแตไมเกิน 5 แรงมา 
        ง. โดยใชเครื่องจักรเกิน 5 แรงมาข้ึนไป 

 
 

300 
500 
700 

1,000 
(6.2) การหลอม การหลอ การถลุงแรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการท่ีไดรับ
ใบอนุญาตใน (6.1) 

500 
 

(6.3) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัด
โลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน 
(6.1) 
        ก. สถานประกอบกิจการท่ีมีเนื้อท่ีไมเกิน 200 ตารางเมตร 
        ข. สถานประกอบกิจการท่ีมีเนื้อท่ีตั้งแต 200 ตารางเมตรข้ึนไป 
 
 

 
 
 

500 
1,000 



๕ 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม/ป 
ฉบับละ (บาท) 

 

(6.4) การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือ
โลหะอ่ืนใด ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน (6.1) 

1,500 
 

(6.5) การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเวน
กิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน (6.1)  
        ก. สถานประกอบกิจการท่ีมีเนื้อท่ีไมเกิน 200 ตารางเมตร 
        ข. สถานประกอบการท่ีมีเนื้อท่ีตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป 

500 
1,000 

(6.6) การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือก การลางแร 5,000 
7 กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล  

 

(7.1) การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิม
ยานยนต 
        ก. สถานประกอบกิจการท่ีมีเนื้อท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร 
        ข. สถานประกอบกิจการท่ีมีเนื้อท่ีตั้งแต 101 – 200 ตารางเมตร 
        ค. สถานประกอบกิจการท่ีมีเนื้อท่ีตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 

300 
500 

1,000 
(7.2) การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตงระบบปรับอากาศหรืออุปกรณ
ท่ีเปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
        ก. สถานประกอบกิจการท่ีมีเนื้อท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร 
        ข. สถานประกอบกิจการท่ีมีเนื้อท่ีตั้งแต 101 – 200 ตารางเมตร 
        ค. สถานประกอบกิจการท่ีมีเนื้อท่ีตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 

300 
500 

1,000 
(7.3) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซ่ึงมีไว
บริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือปรับปรุงยาน
ยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกลาว 
        ก. สถานประกอบกิจการท่ีมีเนื้อท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร 
        ข. สถานประกอบกิจการท่ีมีเนื้อท่ีตั้งแต 101 – 200 ตารางเมตร 
        ค. สถานประกอบกิจการท่ีมีเนื้อท่ีตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป         

 
 
 

300 
500 

1,000 
(7.4) การลาง การอัดฉีดยานยนต 500 
(7.5) การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่ 500 
(7.6) การปะ การเชื่อมยาง 200 
(7.7) การอัดผาเบรก ผาคลัตช 500 

8 กิจการท่ีเกี่ยวกับไมหรือกระดาษ  

 

(8.1) การผลิตไมขีดไฟ 300 
(8.2) การเลื่อย การซอย การตัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําค้ิว  
หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 
        ก. โดยใชเครื่องจักรไมเกิน 25 แรงมา 
        ข. โดยใชเครื่องจักรเกิน 25 แรงมาข้ึนไป         

 
 

200 
300 

(8.3) การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน  
การทาสารเคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

300 

(8.4) การอบไม 
 

300 



๖ 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม/ป 
ฉบับละ (บาท) 

 

(8.5) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 500 

(8.6) การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ    
        ก. สถานประกอบกิจการท่ีมีเนื้อท่ีต่ํากวา 200 ตารางเมตร  
        ข. สถานประกอบกิจการท่ีมีเนื้อท่ีตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป 

300 
500 

(8.7) การผลิตกระดาษตาง ๆ 300 
(8.8) การเผาถานหรือการสะสมถาน 
        ก. ไมเกิน 20 กระสอบ 
        ข. ตั้งแต 21 กระสอบข้ึนไป 

 
150 
200 

9 กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ  

 

(9.1) การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด 1,000 
(9.2) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร 300 
(9.3) การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
        ก. ไมเกิน 20 หอง 
        ข. ตั้งแต 21 - 50 หอง 
        ค. ตั้งแต 51 หองข้ึนไป 

 
300 
500 

1,000 
(9.4) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองแบงเชา หรือกิจการอ่ืน
ในทํานองเดียวกัน 
        ก. ไมเกิน 10 หอง 
        ข. ตั้งแต 11 - 30 หอง 
        ค. ตั้งแต 31 - 50 หอง 
        ง. ตั้งแต 51 หองข้ึนไป 

 
 

300 
500 

1,000 
1,500 

(9.5) การประกอบกิจการมหรสพ 500 
(9.6) การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ
หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

500 

(9.7) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 500 
(9.8) การจัดใหมีการเลนสเกต โดยมีแสง หรือเสียงประกอบหรือการเลนอ่ืน ๆ 
ในทํานองเดียวกัน 

500 

(9.9) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูในบังคับ
ตามกฎหมาย วาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
       ก. การประกอบกิจการเสริมสวยท่ีมีอุปกรณจัดแตงทรงผมครบครันและมี
น้ํายาเคมีท่ีเปนอันตราย 
       ข. การประกอบกิจการตัดผมชาย 

 
 

300 
 

200 
(9.10) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด 
เวนแตการใหบริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

500 

(9.11) การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม รานอินเทอรเน็ต 500 
(9.12) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ 500 

 



๗ 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม/ป 
ฉบับละ (บาท) 

10 กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ  

 

(10.1) การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผา 
ดวยก่ีกระตุกตั้งแต 5 ก่ีข้ึนไป 
         ก. การทอผาดวยก่ีกระตุกตั้งแต 5 ก่ีข้ึนไปแตไมเกิน 10 ก่ี 
         ข. การทอผาดวยก่ีกระตุกเกิน 10 ก่ีข้ึนไป 
         ค. การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร 

 
 

150 
200 
300 

(10.2) การสะสมปอ ปาน ฝาย หรือนุน 300 
(10.3) การปนฝาย หรือนุนดวยเครื่องจักร 300 
(10.4) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ดวยเครื่องจักร 300 
(10.5) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต 5 เครื่องข้ึนไป 
         ก. ตั้งแต 5 – 10 เครื่อง 
         ข. ตั้งแต 11 – 20 เครื่อง 
         ค. ตั้งแต 21 เครื่องข้ึนไป 

 
300 
500 
800 

(10.6) การพิมพผา หรือการพิมพสิ่งทออ่ืน ๆ 300 
(10.7) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 
         ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน 3 แรงมา 
         ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน 3 แรงมาข้ึนไป 

 
200 
300 

(10.8) การยอม การกัดสีผา หรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
         ก. รับจางเคลื่อนท่ี 
         ข. ประเภทโรงงาน 

 
100 

1,500 
11 กิจการท่ีเกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุท่ีคลายคลึงกัน  

 

(11.1) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑดินเผา 
          ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
          ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
300 
500 

(11.2) การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร 5,000 
(11.3) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
          ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
          ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
300 
500 

(11.4) การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
         ก. ไมเกิน 5,000 กิโลกรัม 
         ข. ตั้งแต 5,001 กิโลกรัมข้ึนไป 

 
500 
700 

(11.5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
         ก. โดยไมใชเครื่องจักร 
         ข. โดยใชเครื่องจักร 

 
300 
500 

(11.6) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ 500 
(11.7) การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 
 

500 

 



๘ 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม/ป 
ฉบับละ (บาท) 

 

(11.8) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ท่ีมีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม 
เชน ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝา เพดาน ทอน้ํา 
เปนตน 

1,000 

(11.9) การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑแกว 500 
(11.10) การผลิตกระดาษทราย 500 
(11.11) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 500 

12 กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี  

 

(12.1) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสง กรด ดาง สารออกซิไดซ  
หรือสารตัวทําละลาย 

1,000 

(12.2) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ หรือแกส 
         ก. สถานประกอบกิจการท่ีมีเนื้อท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร 
         ข. สถานประกอบกิจการท่ีมีเนื้อท่ีตั้งแต 101 ตารางเมตรข้ึนไป 

 
100 
500 

(12.3) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลี่ยมหรือ 
ผลิตภัณฑปโตรเลี่ยมตาง ๆ 
         ก. จํานวนท่ีสะสมต่ํากวา 1,000 ลิตร 
         ข. จํานวนท่ีสะสม 1,001 - 5,000 ลิตร 
         ค. จํานวนท่ีสะสมตั้งแต 5,001 ลิตรข้ึนไป 

 
 

300 
600 

1,000 
(12.4) การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก 1,000 
(12.5) การพนสี ยกเวนกิจการท่ีไดรับใบอนุญาตใน (7.1) 500 
(12.6) การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด 
เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

300 

(12.7) การโม การบดชัน 300 
(12.8) การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี 1,000 
(12.9) การผลิต การลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนตร 
         ก. การลางฟลมภาพยนตร 
         ข. การลางฟลมรูปถายสี 
         ค. การลางฟลมรูปถายขาวดํา 

 
1,000 
500 
400 

(12.10) การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท  
หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

500 

(12.11) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 1,000 
(12.12) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 1,000 
(12.13) การผลิตน้ําแข็งแหง 500 
(12.14) การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปน
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง 

1,000 

(12.15) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคมีเคลือบเงา 1,000 
(12.16) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  
หรือพาหะนําโรค 

200 

(12.17) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 
 

500 



๙ 

ลําดับท่ี ประเภทการคา 
คาธรรมเนียม/ป 
ฉบับละ (บาท) 

13 กิจการอ่ืน ๆ  

 

(13.1) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 
         ก. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังไมเกิน 2 แรงมา 
         ข. โดยใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังเกิน 2 แรงมาข้ึนไป 

 
300 
500 

(13.2) การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส อุปกรณไฟฟา 
         ก. สถานประกอบกิจการท่ีมีเนื้อท่ีไมเกิน 200 ตารางเมตร 
         ข. สถานประกอบกิจการท่ีมีเนื้อท่ีตั้งแต 201 ตารางเมตรข้ึนไป 

 
 

200 
600 

(13.3) การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 300 
(13.4) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือการถายเอกสาร 20 
(13.5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุดใชแลวหรือเหลือใช 
         ก. สถานประกอบกิจการท่ีมีเนื้อท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร 
         ข. สถานประกอบกิจการท่ีมีเนื้อท่ีตั้งแต 100 ตารางเมตรข้ึนไป 

 
300 
500 

(13.6) การประกอบกิจการโกดังสินคา 
         ก. พ้ืนท่ีไมเกิน 100 ตารางเมตร 
         ข. พ้ืนท่ี 101 – 500 ตารางเมตร 
         ค. พ้ืนท่ีตั้งแต 501 ตารางเมตรข้ึนไป 

 
100 
300 
800 

(13.7) การลางขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลวเพ่ือนําไปใชใหม 
หรือแปรสภาพเปนผลิตภัณฑใหม 

500 

(13.8) การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
แบบคําขอรับใบอนุญาต 

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

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

ขาพเจา …………...................................อายุ…............…ป สัญชาติ …..........……อยูบานเลขท่ี …………………… 
หมูท่ี ………........... ตรอก/ซอย...............................…………………… ถนน …………………………...................................... 
แขวง/ตําบล ………...........................……………เขต/อําเภอ ………..………...................................…................................ 
เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ……….............……..............….…. จังหวัด …………………................................……….............. 
หมายเลขโทรศัพท ……………………................................................ 

ขอยื่นเรื่องราวตอเจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  

ประเภท………………………………………………………..ชื่อสถานท่ีประกอบการ……………………………………………………………… 

ตั้งอยูบานเลขท่ี………...ตรอก/ซอย………………ถนน……………ตําบล……………อําเภอ……….……จังหวัด………………….… 

รหัสไปรษณีย…………….โทรศัพท……………………….  

พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ 
๑) สําเนาบัตรประจําตัว …………………...……… (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
๒) สําเนาทะเบียนบาน 
๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 

๓.๑).………………………………………………….......................................................................... 
๓.๒)……………………………………………………........................................................................ 

๔)…………………………………............................................................................................................... 
๕)………………………………………………………….................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

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

แผนผังแสดงท่ีตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 

แบบ กอ.๑ 
 



- 2 - 
 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
 

จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเง่ือนไข ดังนี้ ……………………………………….......................... 

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

( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
(ลงชื่อ) …………………………………. เจาพนักงานสาธารณสุข 

                   ( ……………………………….. ) 
ตําแหนง ………………………………….. วันท่ี…../………/…….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได 
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 

(ลงชื่อ) …………………………………. เจาพนักงานทองถ่ิน 
        ( ……………………………….. ) 
ตําแหนง ………………………….. วันท่ี…../………/…….. 



 
 

 

 

 

 

 

ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เลมท่ี……..เลขท่ี………/………….. 
 

(๑) เจาพนักงานทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลผาชางนอย อนุญาตให…………………………………. 
สัญชาติ…………….อยูบานเลขท่ี………...…..…...หมูท่ี…………ตําบล……………….…อําเภอ………………จังหวัด………….…........
หมายเลขโทรศัพท……………………………. 
  ชื่อสถานประกอบกิจการ……………………………………………..…ประเภท…………………………………………… 
ตั้งอยูบานเลขท่ี………...หมูท่ี………ตําบล………………อําเภอ……………….จังหวัด…………หมายเลขโทรศัพท…………………... 
  เสียคาธรรมเนียมปละ………………………..บาท (………………………………………...) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมท่ี………..เลขท่ี………….ลงวันท่ี……………………………………… 
  (๒)  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในขอบัญญัติตําบล  
เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ. 2559 
  (๓) หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ี 
เก่ียวของโดยมิอาจแกไขได  เจาพนักงานทองถ่ิน  อาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
  (๔) ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย  คือ 
         (๔.๑)…………………………………………………………………………………………… 
         (๔.๒)…………………………………………………………………………………………… 
  (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี…………เดือน…………………………..พ.ศ……………. 
  (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันท่ี…………..เดือน…………………………พ.ศ……………….. 
 
         
        (ลงชื่อ)…………………………………………. 
        (………………………………….) 
       ตําแหนง…………………………………….เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

คําเตือน   (๑)  ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานท่ีประกอบกิจการ 
                  ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ  หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 
  (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
                                                      
 
 

 
 
 

แบบ กอ.2 
 



 
- 2 - 

 
รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 
   วัน/เดือน/ป 
ท่ีออกใบอนุญาต 

    วัน/เดือน/ป 
ท่ีสิ้นอายุใบอนุญาต 

                     ใบเสร็จรับเงิน          (ลงชื่อ) 
 เจาพนักงานทองถ่ิน      เลมท่ี      เลขท่ี    วัน/เดือน/ป 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต 
 

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

 
ขาพเจา ……………………………………....…..อายุ…………...…….. ป สัญชาติ ………………………...................... 

อยูบานเลขท่ี ………...……. หมูท่ี ……...….. ตรอก/ซอย ……………..……………. ถนน ………………………….................. 
แขวง/ตําบล ……….....………………. เขต/อําเภอ ………......…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ……….........………. 
จังหวัด …………………………......หมายเลขโทรศัพท ……………………......................................................................... 

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท………………………………………………………................ 
…………………………………………………………….......... ตามใบอนุญาตเลมท่ี ………........... เลขท่ี......………/………...... 
ออกใหเม่ือวันท่ี........……. เดือน.................……………พ.ศ............ตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน) ………………………........ 

พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ 
๑) สําเนาบัตรประจําตัว …………..………….. (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
๒) สําเนาทะเบียนบาน 
๓) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ คือ 

๓.๑).…………………………………………………………………………………… 
๓.๒)……………………………………………………………………………………. 

๔) ..…………………………………………………………………………………………….. 
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 
(ลงชื่อ) ………………………………. ผูขอตออายุใบอนุญาต 
        ( ……………………………. ) 
 
 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
( ) เห็นสมควรอนุญาต 
( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ ……………………...... 
…………………………………………………………............. 
 
(ลงชื่อ) ……………………. เจาพนักงานสาธารณสุข 
  ( ……………………………….. ) 
ตําแหนง …………………… วันท่ี…../………/…….. 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
 

      ( ) อนุญาต ใหประกอบกิจการได 
      ( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
      
            (ลงชื่อ) ……………………................... 
                    ( ……………………………….. ) 
           ตําแหนง ………………………........... 
           วันท่ี…../………/…….. 
 

 
 
 

 

แบบ กอ.3 
 



 
คําขออนุญาตตาง ๆ 

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

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

ขาพเจาชื่อ..............................................อายุ..................... ป สัญชาติ...................อยูบานเลขท่ี................... 
หมูท่ี........................ ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................แขวง/ตําบล................................. 
เขต/อําเภอ.................................จังหวัด ..........................................โทรศัพท............................................................. 
 

ขอยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
 

ดวย.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
 

จึงมีความประสงค............................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความตามคําขอนี้เปนจริงทุกประการ 
 
 

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

แบบ กอ.4 
 



 
 

 
แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 
เขียนท่ี ……………………………………............ 

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

ขาพเจา ……………………………………....…..อายุ…………...…….. ป สัญชาติ ………………………............................ 
อยูบานเลขท่ี ………...……. หมูท่ี ……...….. ตรอก/ซอย ……………..……………. ถนน …………………………....................... 
แขวง/ตําบล ……….....………………. เขต/อําเภอ ………......…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ……….........…………… 
จังหวัด …………………………......หมายเลขโทรศัพท …………………….............................................................................. 
ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท………………………………………….. 
………………………………………………………...................................................................................................................... 
…………………………………………………………….......................................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน เนื่องจากใบอนุญาต 
ของขาพเจา สูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุดในสาระสําคัญ 

พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ 
๑) สําเนาบัตรประจําตัว …………..………….. (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
๒) สําเนาทะเบียนบาน 
๓) เอกสารการแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 
๔) ใบอนุญาตเดิม ในกรณีชํารุดในสาระสําคัญ 
๕) อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………………….. 
 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 
 

(ลงชื่อ) ………………………………. ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 
        ( ……………………………. ) 

 
 

ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
( ) เห็นสมควรอนุญาต 
( ) เห็นควรไมอนุญาต เพราะ ……………………...... 
…………………………………………………………............. 
 
(ลงชื่อ) ……………………. เจาพนักงานสาธารณสุข 
  ( ……………………………….. ) 
ตําแหนง …………………… วันท่ี…../………/…….. 

คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 
 

      ( ) อนุญาต ใหประกอบกิจการได 
      ( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ 
      
            (ลงชื่อ) ……………………................... 
                    ( ……………………………….. ) 
           ตําแหนง ………………………........... 
           วันท่ี…../………/…….. 
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ใบแทนใบอนุญาต 
ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 
เลมท่ี ………….เลขท่ี ………./………… 

อนุญาตให ……………………………………….สัญชาติ………....................อยูบานเลขท่ี…………………….. 
หมูท่ี ………......……ตรอก/ซอย …………….....……………………….. ถนน ………………….........………................................ 
ตําบล/แขวง ………………….....… อําเภอ/เขต …………......………จังหวัด …....…………... โทรศัพท……......…………....... 

ขอ ๑ ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท ………………………………………………................... 
…………………………….....… โดยใชชื่อสถานประกอบการวา…………………………..................…..….. ตั้งอยูบานเลขท่ี 
…………….....หมูท่ี ……….........…. ตรอก/ซอย …………….......………….….. ถนน ……………………….........………………… 
ตําบล/แขวง ………………....……… อําเภอ/เขต ……...……………..จังหวัด …….....……….. โทรศัพท ..……….......……… 
โทรสาร …………...……… มีพ้ืนท่ีประกอบการ ….......…… ตารางเมตร ใชเครื่องจักรท่ีมีกําลังรวม….……......แรงมา 
จํานวนคนงาน….........คน จํานวนเครื่องจักร……………….เครื่อง พ้ืนท่ีท่ีประกอบการ………………………..ตารางเมตร 
จํานวนลิตร………………….ลิตร จํานวนหอง………………หอง จํานวนตัว ……………..ตัว 
ท้ังนี้ ไดเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาต……….........บาท (……......………… ) ใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี…...….. เลขท่ี……....... 
ลงวันท่ี...........…..เดือน…………….......………… พ.ศ………….............. 

ขอ ๒ ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามสุขลักษณะท่ัวไปท่ีกําหนดไวในขอบัญญัตินี้ 
ขอ ๓ ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้ 

๓.๑ …………………………………………………………………………………………….. 
๓.๒ …………………………………………………………………………………………….. 
๓.๓ .……………………………………………………………………………………………. 
      .…………………………………………………………………………………….……… 
      ……………..……………………………………………………………………………… 
ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันท่ี...……. เดือน.………………...พ.ศ……….............................. 

ออกให ณ วันท่ี…….... เดือน ………........…………..พ.ศ………............... 
 

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

ตําแหนง ………………………………. เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
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