
 หนา   ๑๒๒ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสุขไพบูลย 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

 

โดยที่เปนการตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสุขไพบูลยวาดวยการควบคุมกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติ 

บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  

มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  องคการบริหารสวนตําบลสุขไพบูลย  

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลสุขไพบูลย  และนายอําเภอเสิงสาง  จึงตราขอบัญญัติไว   

ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสุขไพบูลย  เรื่อง  การควบคุม

กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลสุขไพบูลย  ตั้งแตวันถัดจากวันที่

ไดประกาศโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสุขไพบูลยแลวเกาสิบวัน 

ขอ  ๓  ใหยกเลิกขอบัญญตัิองคการบริหารสวนตําบลสุขไพบูลย  เรื่อง  การควบคุมกิจการที่เปน

อันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๘   

บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขไพบูลย 



 หนา   ๑๒๓ 
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  “เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  “การคา”  หมายความวา  การประกอบธุรกิจ  การพาณิชย  การอุตสาหกรรม  การเกษตร  

หรือใหบริการใด ๆ  เพ่ือหาประโยชนอันมีมูลคา 

  “ผลิต  และสะสม”  หมายความวา  มีไวเพ่ือการคา 

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

หรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

  “ตลาด”  หมายความวา  สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนสถานท่ีชุมชนเพ่ือจําหนาย

สินคาประเภทสัตว  ผัก  ผลไม  หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด  ประกอบหรือปรุงแลวหรือของเสียงาย  

ทั้งนี้ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม  และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไว

สําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมชน  เพ่ือจําหนายสินคาประเภทดังกลาว  หรือเปนครั้งคราวหรือตามวันกําหนด 

  “สถานที่จําหนายอาหาร”  หมายความวา  อาคารสถานที่หรือบริเวณใด ๆ  ที่มิใชที่  

หรือทางสาธารณะท่ีจัดไวประกอบอาหารหรือปรุงอาหารสําเร็จ  และจําหนายใหผูซื้อสามารถบริโภคท่ีอื่น

ก็ตาม 

ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี้  เปนกิจการท่ีตองมีการควบคุมในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลสุขไพบูลย   

  ๕.๑  กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว 

   (๑.๑)  การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลาน  หรือแมลง 

   (๑.๒)  การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

   (๑.๓)  การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมเพ่ือประโยชนของกิจการนั้น  ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บคาดู  หรือ

คาบริการ  ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

  ๕.๒  กิจการที่เกี่ยวกับสัตว  หรือผลิตภัณฑ 

     (๒.๑)  การฆาหาน  เปด  ไก  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย   

การขายใน  ตลาด  และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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   (๒.๒)  การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

   (๒.๓)  การสะสมหนังสัตวชนิดที่ฟอกแลว 

   (๒.๔)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป   

   (๒.๕)  การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

   (๒.๖)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน 

ในสถานท่ี  จําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

   (๒.๗)  การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว  

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น  ๆ  ของสัตว 

   (๒.๘)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม   

หรือการกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

   (๒.๙)  การสะสมอาหารสัตว 

       (๒.๑๐)  การสะสม  หรือการลางครั่ง 

  ๕.๓  กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

   (๓.๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 

   (๓.๒)  การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เตาเจ้ียว  ซี่อิ้ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๔)  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๕)  การนึ่ง  การตม  การตาก  หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว  พืช  

ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๖)  การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน 

ในสถานที่จําหนายอาหารการเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๗)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 
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   (๓.๘)  การผลิตแบะแซ 

   (๓.๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๑๐)  การประกอบกิจการ  การทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

   (๓.๑๑)  การแกะ  การลางสัตวน้ําที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน 

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ   

บรรจุกระปองขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

   (๓.๑๔)  การผลิต  ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

   (๓.๑๕)  การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

   (๓.๑๖)  การคั่วกาแฟ 

   (๓.๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

   (๓.๑๘)  การผลิตผงชูรส 

   (๓.๑๙)  การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

   (๓.๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไมหรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

   (๓.๒๒)  การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๓)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๓.๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

   (๓.๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่จําหนายอาหารและเพ่ือ

บริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 

  ๕.๔  กิจการที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑชําระลาง 

   (๔.๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 
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   (๔.๒)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอาง

ตาง ๆ   

   (๔.๓)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔.๔)  การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๔.๕)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

   (๔.๖)  การผลิต  การบรรจุยารักษาโรค  ยารักษาสัตว 

  ๕.๕  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๕.๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

   (๕.๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

   (๕.๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๕.๔)  การสีขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕.๕)  การผลิตยาสูบ 

   (๕.๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕.๗)  การผลิต  การสะสมปุย 

   (๕.๘)  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

   (๕.๙)  การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 

  ๕.๖  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๖.๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใช

ตาง ๆ 

   (๖.๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุง  แรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการ 

ใน  (๖.๑) 

   (๖.๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  

การอัดโลหะดวยเครื่องจักหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๖.๑) 



 หนา   ๑๒๗ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

   (๖.๕)  การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมี  หรือวิธีอื่นใด  ยกเวน

กิจการใน  (๖.๑) 

   (๖.๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

  ๕.๗  กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิม

ยานยนต  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล 

   (๗.๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศหรือ

อุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๗.๓)  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไว

บริการหรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือ

เครื่องกลดังกลาวดวย 

   (๗.๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

   (๗.๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

   (๗.๖)  การปะ  การเชื่อมยาง 

   (๗.๗)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  ๕.๘  กิจการที่เกี่ยวกับไม 

   (๘.๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

   (๘.๒)  การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว  

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๘.๓)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน  การทา

สารเคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

   (๘.๔)  การอบไม 

   (๘.๕)  การผลิตธูป  ดวยเครื่องจักร 

   (๘.๖)  การประดิษฐส่ิงของ  เครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

   (๘.๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ 

   (๘.๘)  การเผาถาน  หรือการสะสมถาน 



 หนา   ๑๒๘ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

  ๕.๙  กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ 

   (๙.๑)  การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด 

   (๙.๒)  การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร 

   (๙.๓)  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๔)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชาหรือ

กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๕)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๙.๖)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ   

หรือการแสดงอื่นๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๗)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๘)  การจัดใหมีการเลนสเก็ต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น ๆ  

ในทํานองเดียวกัน 

   (๙.๙)  การประกอบกิจการเสริมสวย  หรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๙.๑๐) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทาง

โภชนาการ  ใหอาหารท่ีมีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตการใหบริการ

ดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๙.๑๑) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

   (๙.๑๒) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร  หรือส่ิงแวดลอม 

   (๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 

  ๕.๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑๐.๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผา

ดวยกี่กระตุกตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

   (๑๐.๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝาย  หรือนุน 



 หนา   ๑๒๙ 
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   (๑๐.๓)  การปนฝาย  หรือนุนดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๔)  การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๕)  การเย็บผาดวยเครื่องจักร  ตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

   (๑๐.๖)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

   (๑๐.๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๑๐.๘)  การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  ๕.๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๑๑.๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

   (๑๑.๓)  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๑.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๑.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๑.๖)  การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

   (๑๑.๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผา

หินปูน 

   (๑๑.๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม   

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

   (๑๑.๙)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๑.๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 

   (๑๑.๑๑)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

  ๕.๑๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

   (๑๒.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ  

หรือสารตัวทําละลาย 

   (๑๒.๒)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 



 หนา   ๑๓๐ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

   (๑๒.๓)  การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือ

ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 

   (๑๒.๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

   (๑๒.๕)  การพนสี  ยกเวนกิจการใน  (๗.๑) 

   (๑๒.๖)  การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เชลลูลอยด  

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑๒.๗)  การโม  การบดอัด 

   (๑๒.๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันสีผสม 

   (๑๒.๙)  การผลิต  การลางฟลมรูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือ

วัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๒.๑๒) การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๒.๑๓) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๒.๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง   

   (๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืช  หรือ

พาหะนําโรค 

   (๑๒.๑๗) การผลิต  การสะสมกาว 

  ๕.๑๓ กิจการอื่น ๆ 

   (๑๓.๑) การพิมพหนังสือ  หรือส่ิงตีพิมพที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๑๓.๒) การผลิต  การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

   (๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 



 หนา   ๑๓๑ 
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   (๑๓.๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียว  หรือการถายเอกสาร 

   (๑๓.๕)  การสะสมวัตถุ  หรือส่ิงของท่ีชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๑๓.๖)  การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๑๓.๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีใชแลว 

   (๑๓.๘)  การพิมพลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๑๓.๙)  การกอสราง 

   (๑๓.๑๐)  การผลิตยากันยุงชนิดเผามีควัน 

   (๑๓.๑๑)  การผลิตหลอดกาแฟ  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

ขอ  ๖  เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันตั้งแตขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  หามผูใดประกอบกิจการ 

ตามประเภทที่กําหนดไวในขอ  ๕   

เมื่อพนักงานทองถิ่นพิจารณาเห็นวา  สถานท่ีใดไมสมควรอนุญาตใหประกอบการคา  ซึ่งเปน 

ท่ีนารังเกียจ  หรืออาจเปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชน  เจาพนักงานทองถิ่นก็มีอํานาจออกคําส่ัง 

เพิกถอนใบอนุญาตนั้นก็ได 

ขอ ๗ ผูประกอบกิจการประเภทท่ีกําหนดไวในขอ  ๕  ทั้งที่เปนการคา  และไมเปนการคา

จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑอันเกี่ยวดวยสุขลักษณะ  และมาตรการปองกันอันตรายตอสุขภาพ  ดังตอไปนี้ 

  ๗.๑  สถานท่ีนั้นตองตั้งอยูในทําเลท่ีจะทํารางระบายน้ําโสโครกไดอยางเหมาะสม 

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  ๗.๒  ตองจัดทํารางระบายน้ํา  หรือบอรับน้ําโสโครก  ดวยวัตถุถาวร  มีลักษณะเรียบ  

ซึม  ไมรั่ว  น้ําไหลสะดวก 

  ๗.๓  การระบายน้ําตองไมใหเปนที่เดอืดรอนแกผูใชน้ําในทางสาธารณะ  หรือแกผูอาศยั

ใกลเคียง 

  ๗.๔  จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  ๗.๕  เมื่อเจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา  สถานที่ใดสมควรจะตองทําพ้ืนที่ดวยวัตถุถาวร  

เพ่ือปองกันไมใหน้ําซึม  รั่วไหล  หรือขังไว  หรือเห็นวาควรมีบอพักน้ําโสโครก  หรือทําการกําจัด 

น้ําโสโครก  ไขมัน  ใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล  หรือตองมีเครื่องระบายน้ํา  เครื่องปองกันกล่ิน   



 หนา   ๑๓๒ 
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ไอ  เสียง  ความกระเทือน  ฝุนละออง  เขมา  เถา  หรือส่ิงอื่นใดอันอาจเปนเหตุรําคาญแกผูอื่นอยูขางเคียง   

ขอกําหนดดังกลาวผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  ๗.๖  ตองจัดใหมีแสงสวาง  และระบบการระบายอากาศอยางเพียงพอ  และตอง 

จัดสถานท่ี  มิใหเปนที่อยูอาศัยของสัตวนําโรค 

  ๗.๗  ตองจัดใหมีน้ําสะอาดเพียงพอแกกิจการคานั้น 

  ๗.๘  ตองมีที่รองรับขยะมูลฝอย  และส่ิงเปรอะเปอนอันถูกสุขลักษณะ 

  ๗.๙  ตองจัดใหมีสวมอันถูกสุขลักษณะอยางเพียงพอกับจํานวนที่ทําการอยูในสถานที่นั้น  

และตองอยูในทําเลเหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดอุจจาระดวยวธิีที่ถกูตองตามหลักสุขาภิบาล  ทั้งนี้ตองปฏิบัติ

ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข 

  ๗.๑๐  สถานที่เล้ียงสัตว  ตองมีที่ขัง  และท่ีปลอยสัตวกวางขวางเพียงพอ 

  ๗.๑๑  สถานท่ีเกี่ยวกับการตาก  หรือผ่ึงสินคา  ตองมีท่ีสําหรับตาก  หรือผ่ึงสินคาตามท่ี

เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 

  ๗.๑๒  ตองประกอบการคาภายในเขตที่ไดรับอนุญาต 

  ๗.๑๓  ตองรักษาบริเวณสถานที่ใหสะอาด  มิใหเปนแหลงเพาะพันธุของแมลงวนั  หรือยุง  

และตองเก็บส่ิงของที่เปนอาหารใหมิดชิด  เพ่ือปองกันมิใหสัตวพาหะนําโรคเขาไปได 

  ๗.๑๔  ตองรักษาเครื่องมือ  เครื่องใชในการประกอบการคาทุกอยางใหสะอาดอยูเสมอ  

ถาเศษวัสดุแหงคานั้น  จักตองใชเปนอาหารตองปองกันวัตถุนั้นใหพนจากละออง  แมลงวัน  และสัตวอื่น ๆ   

  ๗.๑๕  ถาเปล่ียนแปลงแกไข  หรือเพ่ิมเติมสถานท่ี  ตองไดรับอนุญาตเปนลายลักษณ

อักษร  จากเจาพนักงานทองถิ่น 

  ๗.๑๖  ตองยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุขเขาตรวจสถานท่ี  

เครื่องมือ  เครื่องใช  ตลอดจนกิจการที่กระทําไดในเวลาอันพอสมควร  เมื่อไดรับแจง  ความประสงค 

ใหทราบแลว 

ขอ  ๘  ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตาม  ขอ  ๖  ตองย่ืนคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่น

พรอมเสียคาธรรมเนียมตามขอ  ๑๙ 



 หนา   ๑๓๓ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๙ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาตามขอ  ๖  จะตองนําหลักฐานดังตอไปนี้มาแสดง

ตอเจาพนักงานทองถิ่น 

  ๙.๑  บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พรอมสําเนา 

  ๙.๒  สําเนาทะเบียนบาน 

  ๙.๓  ใบอนุญาตกฎหมายวาดวยอาคาร 

  ๙.๔  รูปถายหนาตรงครึ่งตัว  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาดําของผูขอรับใบอนุญาต  

ขนาด  ๑.๕  นิ้ว  จํานวน  ๒  รูป 

ขอ  ๑๐  ใบอนุญาตฉบับหนึ่งใหมีอายุหนึ่งป  นับแตวันออกใบอนุญาต  และใหใชไดสําหรับ

การคาประเภทเดียว  และสําหรับสถานที่เดียว  ถาในสถานที่เจาของเดียวกันประกอบการคาหลายประเภท  

ใหเรียกเก็บคาธรรมเนียมขั้นสูงเต็มตามอัตรา  แตเพียงประเภทเดียว  สวนประเภทอื่นเก็บคาธรรมเนียม

เพียงกึ่งหนึ่งของอัตราปกติ 

ขอ  ๑๑  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาที่ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ 

การคาเชนนั้นตอไป  จะตองย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ภายในกําหนด 

สามสิบวันกอนส้ินอายุใบอนุญาตนั้น  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมเสียคาธรรมเนียมตามขอ  ๑๙  แลวใหประกอบ

กิจการคาตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะมีคําส่ังเปนอยางอื่น 

ขอ  ๑๒  เมื่อไดรับคําขอตอใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบความถูกตอง  และความสมบูรณของคําขอ  ถาไมถูกตองหรือไมสมบูรณตามหลักเกณฑวิธีการ  

หรือเงื่อนไขใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมรายการที่ไมถูกตอง  สมบูรณทั้งหมด  และแจงใหผูขอ

ใบอนุญาตแกไขใหสมบูรณภายในสิบหาวัน  นับแตวันท่ีไดคําขอเจาพนักงานทองถิ่นตองดําเนินการ 

ออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาต  พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคา

ตามขอ  ๖  ทราบภายในสามสิบวัน  นับแตวันที่ไดรับคําขอตามขอ  ๘  และหลักฐานตามขอ  ๙  ถูกตอง

ครบถวนแลว 

กรณีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจดําเนินการออกใบอนุญาตหรือยังมิอาจไดมีคําส่ัง

อนุญาตภายในกําหนด  ตามวรรคหนึ่ง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   



 หนา   ๑๓๔ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลา  และเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขอใบอนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา  

ตามวรรคสอง  หรือตามท่ีไดขยายเวลา  ไดแลวแตกรณี 

ขอ  ๑๓  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคาจะตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผย  ณ  สถานที่

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ  ๑๔  กรณีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอใบแทนใบอนุญาต  ภายในสิบหาวัน  นับตั้งแตวันไดรับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือ

ชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตใหดําเนินตามหลักเกณฑและวิธีการตาม  ขอ  ๘  และขอ  ๙   

โดยอนุโลมและใหใชใบแทนใบอนุญาตได  เทากับเวลา  หรืออายุของใบอนุญาตเดิมนั้น   

ขอ  ๑๕  ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการคารายใดไมปฏิบตัิ  หรือปฏิบัตไิมถูกตองตามขอบัญญัตินี้  

หรือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแกไข  หรือปรับปรุงใหถูกตองได  และถาผูรับคําส่ังไมแกไข

หรือปรับปรุงในเวลาท่ีกําหนดไว  เกี่ยวกับการประกอบกิจการคาตามที่ไดรับใบอนุญาต  เจาพนักงาน

ทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใบอนุญาตภายในเวลาท่ีเห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 

ขอ ๑๖ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูไดรับ

ใบอนุญาต 

  ๑๖.๑  ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไป  และเหตุที่ตองถูกส่ังพักใบอนุญาต   

    ๑๖.๒  ตองคําพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทําความผิดตามขอบัญญัตินี้  หรือตาม

พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

    ๑๖.๓  ไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอ  ๑๕  และการไมปฏิบัติ  หรือปฏิบัติ

ไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะ 

ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ  ๑๗  คําส่ังพักใบอนุญาต  และคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ

ใบอนุญาตทราบในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว  ใหสงคําส่ัง

โดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในที่เปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสถานที่



 หนา   ๑๓๕ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ประกอบกิจการของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดทราบคําส่ังแลว  ตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  

หรือวันเปดคําส่ังแลวแตกรณี 

ขอ  ๑๘  ใหผูถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาต  สําหรับการประกอบกิจการท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาตอีกไมได  จนกวาจะพนกําหนดหนึ่งป  นับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ  ๑๙  ผูไดรับใบอนุญาตตามขอ  ๑๐  และผูขอตออายุใบอนุญาตตามขอ  ๑๑  จะตองชําระ

คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  ในวันท่ีมารับใบอนุญาตหรือ   

วันท่ีมาย่ืนคําขอใบอนุญาตแลวแตกรณี   

ผูประกอบกิจการรายใดไมชําระคาธรรมเนียมตามกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  จะตองชําระ

คาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบหาของคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ  เวนแตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการ 

กอนถึงกําหนด  การเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไปตามขอบัญญัตินี้  ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนียม

ตามวรรคหนึ่งติดตอกันเกินกวาสองครั้ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินการไว

จนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม  และคาปรับครบจํานวน 

ขอ  ๒๐  บรรดาคาธรรมเนียม  และคาปรับตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลสุขไพบูลย   

ขอ ๒๑ เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่น  และเจาพนักงาน

สาธารณสุข  มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

  ๒๑.๑  มีหนังสือเรียกบุคคลใด ๆ  มาใหถอยคํา  หรือขอเท็จจริง  หรือคําชี้แจงเปน

หนังสือ  หรือใหสงเอกสารหลักฐานใดเพ่ือตรวจสอบ  หรือประกอบการพิจารณา 

  ๒๑.๒  เขาไปในอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้น  และ 

พระอาทิตยตก  หรือในเวลาทําการ  เพ่ือตรวจสอบ  หรือควบคุมใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้  หรือ 

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ในการใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง  หรือ 

เรียกหนังสือ  หรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากเจาของ  หรือผูครอบครองอาคารสถานที่นั้น 

  ๒๑.๓  แนะนําใหผูที่ไดรับใบอนุญาต  ปฏิบัติใหถูกตองตามเงื่อนไขในใบอนุญาต  

หรือตามขอบัญญัตินี้  หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



 หนา   ๑๓๖ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

  ๒๑.๔  ยึด  หรืออายัดส่ิงของใด ๆ  ที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของประชาชน 

เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดี  หรือเพ่ือนําไปทําลายในกรณีจําเปน 

  ๒๑.๕  เก็บหรือนําสินคา  หรือส่ิงของใด ๆ  ที่สงสัยวาจะไมถูกสุขลักษณะ  หรือ

กอใหเกิดเหตุรําคาญจากอาคาร  หรือสถานที่ใด ๆ  เปนปริมาตรตามสมควร  เพ่ือเปนตัวอยางใน 

การตรวจสอบตามความจําเปนได  โดยไมตองใชราคา  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจขององคการบริหาร 

สวนตําบลสุขไพบูลย  ในเรื่องใด  หรือทุกเรื่องก็ได  ในการปฏิบัติหนาท่ีเจาพนักงานทองถิ่น  หรือ 

เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น  บุคคลดังกลาวจะตองแสดง 

บัตรประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ  ในขณะที่ปฏิบัติหนาที่  และใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวก

ตามสมควร 

ขอ  ๒๒  ในกรณีที่ปรากฏวาผูดาํเนนิกิจการใด  ๆ  ตามท่ีระบุไวในขอบัญญัตนิี้  ปฏิบัติไมถูกตอง

ตามขอบัญญัตินี้  หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตาม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นที่กําหนดเกี่ยวกับ 

การดําเนินกิจการนั้น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูดําเนินกิจการนั้น  แกไขหรือปรับปรุง 

ใหถูกตองได  และถาผูดําเนินกิจการไมแกไข  หรือถาการดําเนินกิจการนั้นจะกอใหเกิด  หรือมีเหตุอันสมควร

สงสัยวาจะเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพของประชาชน  เจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังใหผูนั้นหยุดดําเนิน

กิจการนั้นไวทันที  เปนการชั่วคราว  จนกวาจะเปนที่พอใจแกเจาพนักงานทองถิ่นวา  ปราศจากอันตรายแลว

ก็ได  คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง  ใหกําหนดระยะเวลา  ที่จะตองปฏิบัติตามคําส่ังไว 

ตามสมควร  แตตองไมนอยกวาเจ็ดวัน  เวนแตกรณีท่ีมีคําส่ังใหหยุดดําเนินการทันที  และตองทําเปน

หนังสือแจงใหผูดําเนินการทราบในกรณีที่ไมพบผูดําเนินกิจการ  หรือผูดําเนินกิจการ  ไมยอมรับคําส่ัง

ดังกลาว  ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือปดคําส่ังนั้นไวเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือ

สถานที่ประกอบกิจการ  และใหถือวาผูนั้นไดรับทราบคําส่ังแลว  ตั้งแตเวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง

แลวแตกรณี 

ขอ  ๒๓  กรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขตรวจพบเหตุที่ไมถูกตอง  หรือมีการกระทําใด ๆ  ฝาฝน

ตอขอบัญญัตินี้  หรือตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใหเจาพนักงานสาธารณสุข 

แจงแกเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่โดยมิชักชา   



 หนา   ๑๓๗ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ในกรณีที่เจาพนักงานสาธารณสุขเห็นวา  เหตุตามวรรคหนึ่งจะมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยู

ที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิตของประชาชน  หรือจะเปนอันตรายรายแรงตอสุขภาพของประชาชนเปนสวนรวม  

ซึ่งสมควรจะดําเนินการแกไข  หรือระงับเหตุนั้น  หรือดําเนินการใด ๆ  เพ่ือแกไข  หรือระงับเหตุนั้นได 

ตามสมควร  แลวใหแจงเจาพนักงานทองถิ่นทราบ 

ขอ  ๒๔  ในการปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  หรือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ใหเจาพนักงานทองถิ่น  เจาพนักงานสาธารณสุข  และผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น   

ตามขอ  ๒๑  เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  หรือเพ่ือประโยชนในการจับกุม  หรือ

ปราบปรามผูกระทําความผิดตามขอบัญญัติ  และพระราชบัญญัติดังกลาวใหเจาพนักงานเปนพนักงาน 

ฝายปกครอง  หรือตํารวจตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ขอ  ๒๕  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบตัิตามขอบัญญัตนิี้ในขอ  ๖  ขอ  ๗  ขอ  ๑๒  ขอ  ๑๓  ขอ  ๑๔  

ขอ  ๒๑  และขอ  ๒๓  ตองระวางโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท 

ขอ  ๒๖  ผูประกอบการผูดําเนินกิจการในระหวางท่ีมีคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหหยุด

ดําเนินการ  หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๒๒  โดยไมมีเหตุผลอันสมควร   

ผูรับใบอนุญาตผูใดดําเนินในระหวางถูกส่ังพักใบอนุญาต  ตองระวางโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐  บาท   

และปรับอีกไมเกิน  วันละ  ๒๐๐  บาท  ตลอดเวลาท่ียังไมปฏิบัติตามคําส่ัง  หรือยังฝาฝนแลวแตกรณี 

ขอ  ๒๗  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้  ตองระวางโทษตามบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ขอ  ๒๘  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสุขไพบูลย  เปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และ 

ใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังตามวรรคหนึ่ง  ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ไดประกาศโดยเปดเผย   

ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลสุขไพบูลยแลวเกาสิบวัน 

ขอ  ๒๙  บรรดาความผิดตามขอบัญญัตินี้  และความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ.  ๒๕๓๕  ถาเห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษจําคุก  หรือไมถูกฟองรอง  สําหรับคดีที่มีโทษปรับสถานเดียว  

หรือมีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไมเกินสองพันบาท  หรือท้ังจําท้ังปรับใหเจาพนักงานทองถิ่น  

หรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมาย  มีอํานาจเปรียบเทียบได  เมื่อไดเสียคาปรับตามท่ีเปรียบเทียบ



 หนา   ๑๓๘ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๕๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   พฤษภาคม   ๒๕๕๗ 
 

 

ภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันท่ีมีการเปรียบเทียบ  ใหถือวาคดีอาญาเลิกกันตามประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา  ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ  หรือยินยอมแลวไมชําระคาปรับภายใน

กําหนดเวลาดังกลาว  ใหดําเนินคดีตอไป 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๘  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

อํานาจ  สมนอย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลสุขไพบูลย 



บาท สตางค

๑ กิจการเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว

๑.๑ การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลาน หรือแมลง

๑.๑.๑ การเลี้ยงมา โค กระบือ

ก. ตั้งแต ๕ ตัว แตไมเกิน  ๒๐  ตัว ๒๐  -

ข. ตั้งแต ๒๑ ตัว แตไมเกิน ๕๐  ตัว ๕๐  -

ค. ตั้งแต  ๕๑ ตัวขึ้นไป ๑๐๐  -

๑.๑.๒ การเลี้ยงสุกร

ก. ตั้งแต  ๕ ตัว ถึง ๑๐ ตัว 50  -

ข. ตั้งแต  ๑๑  ตัว  ถึง  ๕๐  ตัว 100  -

ค. ตั้งแต  ๕๑  ตัวขึ้นไป 200  -

๑.๑.๓ การเลี้ยงแกะ

ก. ตั้งแต  ๑๐  ตัว ถึง ๓๐ ตัว 20  -

ข. ตั้งแต  ๓๑  ตัว  ถึง  ๕๐  ตัว 50  -

ค. ตั้งแต  ๕๑  ตัวขึ้นไป 100  -

๑.๑.๔ การเลี้ยงหาน  เปด  ไก

ก. ตั้งแต  ๕๐  ตัว ถึง ๒๐๐ ตัว 20  -

ข. ตั้งแต  ๒๐๑  ตัว  ถึง  ๕๐๐  ตัว 50  -

ค. ตั้งแต  ๕๐๑  ตัว  ถึง  ๑,๐๐๐  ตัว 100  -

ง. ตั้งแต  ๑,๐๐๐  ตัวขึ้นไป 200  -

๑.๒  การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม

๑.๒.๑ ไมเกิน  ๕  ตัว 100  -

๑.๒.๒ เกินกวา  ๕  ตัวขึ้นไป 200  -

๑.๓  การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมี 1,000  -

ลักษณะทํานองเดียวกันเพื่อใหประชาชนเขาชมเพื่อประโยชน

ของกิจการนั้น ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บคาดู หรือคาบริการ ไม

วาจะทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสุขไพบูลย

เรื่อง  กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖

ประเภทการคา
อัตราคาธรรมเนียม

หมายเหตุลําดับที่



บาท สตางค

๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตว หรือผลิตภัณฑ

๒.๑ การฆาหาน เปด ไก ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย 

การขายในตลาด และการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน

๒.๑.๑  โดยไมใชเครื่องจักรกล ๕๐๐  -

๒.๑.๒  โดยใชเครื่องจักรกล 1,000  -

๒.๒ การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสือสัตว ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก ๒๐๐  -

๒.๓ การสะสมหนังสือสัตวชนิดที่ฟอกแลว

๒.๓.๑ สถานที่ไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐  -

๒.๓.๒ สถานที่เกินกวา ๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 1,000  -

๒.๔ การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป ๒๐๐  -

๒.๕ การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว ๑๐๐  -

๒.๖ การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนใน 1,000  -

สถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย และการขายในตลาด

๒.๗ การประดิษฐเครี่องใชเครื่อใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือกหอย 

กระดูกสัตว เขาสัตว หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอื่น ๆ ของสัตว

๒.๖.๑ ไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  -

๒.๖.๒ ใชเครื่องจักร 2,000  -

๒.๘ การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือ

การกระทําอื่นใดตอสัตว หรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช

เพื่อเปนอาหารสัตว

๒.๘.๑  ไมใชเครื่องจักร ๑๐๐  -

๒.๘.๒  ใชเครื่องจักร ๕๐๐  -

๒.๙ การสะสมอาหารสัตว

๒.๙.๑ พื้นที่สะสมต่ํากวา  ๕๐ ตารางเมตร ๒๐๐  -

๒.๙.๑ พื้นที่สะสมตั้งแต  ๕๐ - ๑๐๐ ตารางเมตร ๕๐๐  -

๒.๙.๓ พื้นที่สะสมเกินกวา ๑๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 2,000  -

๒.๙ การสะสม หรือการลางครั่ง ๑๐๐  -

ลําดับที่ ประเภทการคา
อัตราคาธรรมเนียม

หมายเหตุ



บาท สตางค

๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม

๓.๑ การผลิตเนย  เนยเทียม 1,000  -

๓.๒ การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา ๕๐๐  -

เตาเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเวนการผลิตเพื่อ

บริโภคในครัวเรือน

๓.๓ การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิต ๑๐๐  -

เพื่อบริโภคในครัวเรือน

๓.๔ การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเคี่ยวมันกุง ยกเวนการผลิต ๒๐๐  -

เพื่อบริโภคในครัวเรือน

๓.๕ การนึ่ง การตม การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว พืช ๕๐๐  -

ยกเวน ในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และ

การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

๓.๖  การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวน

ในสถานที่จําหนายอาหารการเรขาย การขายในตลาด และการผลิต

เพื่อบริโภคในครัวเรือน

๓.๖.๑ ไมใชเครื่องจักร ๑๐๐  -

๓.๖.๒ ใชเครื่องจักร ๕๐๐  -

๓.๗ การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาฮู วุนเสน เกี้ยมอี๋

๓.๗.๑ ไมใชเครื่องจักร ๕๐  -

๓.๗.๒ ใชเครื่องจักร ๓๐๐  -

๓.๘ การผลิตแบะแซ ๕๐๐  -

๓.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด

๓.๙.๑ ไมใชเครื่องจักร ๒๐๐  -

๓.๙.๒ ใชเครื่องจักร 1,000  -

๓.๑๐ การประกอบกิจการ การทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันทรอับ  200  -

  ขนมเปยะ

๓.๑๑ การแกะ การลางสัตวน้ําที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวน ๒๐๐  -

  การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

๓.๑๒ การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิด

  ตางๆ บรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด ยกเวนการผลิตเพื่อ

  บริโภคในครัวเรือน

๓.๑๒.๑ ไมใชเครื่องจักร 1,000  -

๓.๑๒.๒ ใชเครื่องจักร 5,000  -

ลําดับที่ ประเภทการคา
อัตราคาธรรมเนียม
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๓.๑๓ การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล

๓.๑๓.๑ การทําน้ําตาลทราย 10,000  -

๓.๑๓.๒ การทําน้ําตาลอยางอื่น 5,000  -

๓.๑๓.๓ น้ําออย 1,000  -

๓.๑๔ การผลิต ผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว

๓.๑๔.๑ การทํานมขน 5,000  -

๓.๑๕ การผลิต การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู

๓.๑๕.๑ แอลกอฮอล สุรา เบียร 10,000  -

๓.๑๕.๒ น้ําสมสายชู ๕๐๐  -

๓.๑๖ การคั่วกาแฟ ๕๐๐  -

๓.๑๗ การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร

๓.๑๗.๑ ต่ํากวา ๒ แรงมา ๕๐๐  -

๓.๑๗.๒ ตั้งแต ๒ แรงมาขึ้นไป 1,000  -

๓.๑๘ การผลิตผงชูรส 10,000  -

๓.๑๙ การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค 5,000  -

๓.๒๐ การตาก การหมัก การดองผัก ผลไมหรือพืชอยางอื่น ยกเวนการ ๕๐๐

  ผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

๓.๒๑ การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 1,000  -

๓.๒๒ การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน

๓.๒๒.๑ ไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  -

๓.๒๒.๒ ใชเครื่องจักร 1,000  -

๓.๒๓ การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน

๓.๒๓.๑ ไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  -

๓.๒๓.๒ ใชเครื่องจักร 1,000  -

๓.๒๔ การประกอบกิจการหองเย็น แชแข็งอาหาร 1,000

๓.๒๕ การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหาร 10,000  -

  และเพื่อบริโภคในครัวเรือน

๓.๒๖ การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต ๕ แรงมา 1,000  -

  ขึ้นไป

อัตราคาธรรมเนียม
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๔ กิจการที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ

ชําระลาง

๔.๑ การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร

๔.๑.๑ ต่ํากวา ๒ แรงมา ๒๐๐  -

๔.๑.๒ ตตั้งแต ๒ แรงมาขึ้นไป ๕๐๐  -

๔.๒ การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง 10,000  -

ตาง ๆ 

๔.๓ การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี 5,000  -

๔.๔ การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป 5,000  -

๔.๕ การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 20,000  -

๔.๖ การผลิต การบรรจุยารักษาโรค ยารักษาสัตว 1,000  -

๕ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร

๕.๑ การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 3,000  -

๕.๒ การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ

๕.๒.๑ การลาง การอบ รม สะสมยางดิบเพื่อจําหนาย ๕๐๐  -

๕.๒.๒ การลาง การอบ รม รับซื้อยางดิบเพื่อสะสม และจําหนาย 1,000  -

๕.๓ การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

๕.๓.๑ ไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  -

๕.๓.๒ ใชเครื่องจักร 5,000  -

๕.๔  การสีขาวดวยเครื่องจักร

๕.๔.๑ รวมแรงมาไมถึง ๑๐ แรงมา ๒๐๐  -

๕.๔.๒ รวมแรงมา ๑๐  แรงมา ถึง ๑๙ แรงมา ๕๐๐  -

๕.๔.๓ รวมแรงมา ๒๐ แรงมาขึ้นไป 2,000  -

๕.๕ การผลิตยาสูบ

๕.๕.๑ ไมใชเครื่องจักร ๕๐  -

๕.๕.๒ ใชเครื่องจักร 2,000  -

๕.๖ การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาว

๕.๕.๑ ไมใชเครื่องจักร ๑๐๐  -

๕.๕.๒ ใชเครื่องจักร ๕๐๐  -

๕.๗ การผลิต การสะสมปุย

๕.๗.๑ การผลิตปุย 2,000  -

๕.๗.๒ การสะสมปุย 1,000  -

๕.๘ การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 1,000  -

๕.๙ การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง 3,000  -

ลําดับที่ ประเภทการคา
อัตราคาธรรมเนียม
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๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร

๖.๑  การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใช

 ตาง ๆ 

๖.๑.๑ ไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  -

๖.๑.๒ ใชเครื่องจักร 2,000  -

๖.๒ การหลอม การหลอ การถลุง แรหรือโลหะทุกชนิด 

ยกเวนกิจการใน ๖.๑

๖.๒.๑ โรงงานถลุงหรือหลอมหลอ 5,000  -

๖.๒.๒ ประเภทรานกลึง หลอหลอมโลหะทุกชนิด 1,000  -

๖.๒.๓ ประเภททําเงิน ทอง นาค 1,000  -

๖.๓ การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด

การอัดโลหะดวยเครื่องจักร  หรือกาซ  หรือไฟฟา 

ยกเวนกิจการใน ๖.๑

๖.๓.๑ การรีด อัด เจาะโลหะดวยเครื่องจักรต่ํากวา  ๒ แรงมา ๒๐๐  -

๖.๓.๒ การรีด อัด เจาะโลหะดวยเครื่องจักรตั้งแต ๒ แรงงมาขึ้นไป ๕๐๐  -

๖.๓.๓ การเชื่อม การประสานดวยกาซ ไฟฟา หรือเครื่องจักร 500  -

๖.๓.๔ การกลึง เจาะ  ตี ตัดโลหะดวยกาช ไฟฟา หรือเครื่องจักร 1,000  -

๖.๔ การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล 1,000  -

หรือโลหะอื่นใด ยกเวนกิจการใน  ๖.๑

๖.๕ การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเวน 1,000  -

กิจการใน ๖.๑

๖.๖ การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร

๖.๖.๑ การสะสม แยก คัดเลือกหรือลางแร 10,000  -

๗ กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล

๗.๑  การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การซอมแซม การพนสี  

การพนสารกันสนิมยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล

๗.๑.๑  การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ 5,000  -

๗.๑.๒  การซอมแซม ๕๐๐  -

๗.๑.๓ การพนสี พนสารการสนิมรถยนต 1,000  -

๗.๑.๔ การพนสีอื่น ๆ 200  -

๗.๒ การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตง ระบบปรับอากาศหรือ ๕๐๐  -

อุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล

ลําดับที่ ประเภทการคา
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๗.๓ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมี ๕๐๐  -

ไวบริการ หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือ

ปรับปรุงยานยนตเครื่องจักร หรือเครื่องกลดังกลาวดวย

๗.๔ การลาง การอัดฉีดยานยนต 1,000  -

๗.๕ การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่

๗.๕.๑ การผลิตแบตเตอรี่ 5,000  -

๗.๕.๒ การซอม การอัดแบตเตอรี่ 1,000  -

๗.๖ การปะ การเชื่อมยาง

๗.๖.๑ รถจักรยาน รถจักรยานยนต รถที่มีลอตั้งแตสามลอลงมา ๕๐  -

๗.๖.๒ รถยนต ๓๐๐  -

๗.๖.๓ การหลอดอก 2,000  -

๗.๗ การอัดผาเบรก ผาคลัตช 1,000  -

๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม

๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ 1,000  -

๘.๒ การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้ว

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร

๘.๒.๑  การเลื่อย และการซอยไมดวยเครื่องจักร

(ก) ไมเกิน ๒๐ แรงมา 3,000  -

(ข) เกินกวา ๒๐ แรงมา 5,000  -

๘.๒.๒ การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้ว หรือการตัดไม

ดวยเครื่องจักร

(ก.) ต่ํากวา ๒ แรงมา 2,000  -

(ข) ตั้งแต ๒ แรงมาขึ้นไป 5,000  -

๘.๓ การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน 

การทาสารเคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไม หรือหวาย

๘.๓.๑  ต่ํากวา  ๒ แรงมา ๒๐๐  -

๘.๓.๒  ตั้งแต ๒ แรงมาขึ้นไป ๕๐๐  -

๘.๔ การอบไม ๕๐๐  -

๘.๕ การผลิตธูป ดวยเครื่องจักร 1,000  -

๘.๖ การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษดวยเครื่องจักร ๒๐๐  -

๘.๗ การผลิตกระดาษตาง ๆ 10,000  -

ลําดับที่ ประเภทการคา
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๘.๘  การเผาถาน หรือการสะสมถาน

๘.๘.๑ ขายปลีก ๕๐  -

๘.๘.๒ ขายสง

(ก) สถานที่ไมเกิน ๕๐ ตารางเมตร ๒๐๐  -

(ข) สถานที่เกินกวา ๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป ๓๐๐  -

๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ

๙.๑ การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด 10,000  -

๙.๒ การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร 5,000  -

๙.๓ การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 10,000  -

๙.๔ การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา หรือ ๕๐๐  -

กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน

๙.๕ การประกอบกิจการโรงมหรสพ 2,000  -

๙.๖ การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทค คาราโอเกะ 2,000  -

หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

๙.๗ การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน 5,000  -

๙.๘ การจัดใหมีการเลนสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเลน 5,000  -

อื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน

๙.๙ การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูใน

บังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

๙.๙.๑ การตัดผมชาย ๒๐๐  -

๙.๙.๒ การตัดผมหญิง หรือเสริมสวย ๒๐๐  -

๙.๙.๓ การรับจางแตงเล็บ การแคะหู การลางตาซึ่งอาจเปนอันตราย ๕๐๐  -

ตอสุขภาพ

๙.๑๐ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยการวิธีการควบคุม 1,000  -

ทางโภชนาการ ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย

หรือโดยวิธีอื่นใด เวนแตการใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาลตาม

กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

๙.๑๑ การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม 6,000  -

๙.๑๒ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข 1,000  -

วิทยาศาสตร หรือสิ่งแวดลอม

๓.๑๓ การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกอซอมกอลฟ 10,000  -

ลําดับที่ ประเภทการคา
อัตราคาธรรมเนียม

หมายเหตุ



บาท สตางค

๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ

๑๐.๑ การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผา ๑๐๐  -

  ดวยกี่กระตุก ตั้งแต ๕ กี่ขึ้นไป

๑๐.๒ การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน 1,000  -

๑๐.๓ การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร

๑๐.๓.๑ ไมเกิน  ๕  แรงมา ๒๐๐  -

๑๐.๓.๒ เกิน ๕ แรงมาขึ้นไป ๕๐๐  -

๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร

๑๐.๔.๑ การทอเสื่อ พรม และสิ่งทออื่น ๆ 

(ก)  ไมใชเครื่องจักร  -  -

(ข)  ใชเครื่องจักร 1,000  -

๑๐.๔.๒ การทอกระสอบดวยเครื่องจักร 10,000  -

๑๐.๕ การเย็บผาดวยเครื่องจักร ตั้งแต ๕ เครื่องขึ้นไป

๑๐.๕.๑  จํานวน  ๖ เครื่อง ถึง  ๑๐ เครื่อง 1,000  -

๑๐.๕.๒  จํานวนเกิน ๑๐ เครื่องขึ้นไป 2,000  -

๑๐.๖ การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออื่น ๆ 1,000  -

๑๐.๗ การซัก อบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร ๕๐๐  -

๑๐.๘ การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ 

๑๐.๘.๑ โรงยอม ๑๐๐  -

๑๐.๘.๒ การรับจางทั่วไป ๑๐๐  -

๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง

๑๑.๑  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา

๑๑.๑.๒ ไมใชเครื่องจักร ๕๐  -

๑๑.๑.๓ ใชเครื่องจักร 2,000  -

๑๑.๒ การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร 10,000  -

๑๑.๓ การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง

๑๑.๓.๑  ไมใชเครื่องจักร 5,000  -

๑๑.๓.๒  ใชเครื่องจักร 10,000  -

๑๑.๔ การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง

๑๑.๔.๑ จํานวนที่สะสมต่ํากวา ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ๕๐๐  -

๑๑.๔.๒ จํานวนที่สะสมตั้งแต ๑,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ กิโลกรัม 1,000  -

๑๑.๔.๓ จํานวนที่สะสมเกิน ๕,๐๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป 2,000  -

๑๑.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง 1,000  -

๑๑.๖ การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ ๕๐๐  -

ลําดับที่ ประเภทการคา
อัตราคาธรรมเนียม

หมายเหตุ



บาท สตางค

๑๑.๗ การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน

๑๑.๗.๑ ไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  -

๑๑.๗.๒ ใชเครื่องจักร 1,000  -

๑๑.๘ การผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหิน เปนสวนประกอบหรือสวนผสม 1,000  -

 เชน ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝาเพดาน 

ทอน้ํา เปนตน

๑๑.๙ การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑแกว 5,000  -

๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย 1,000  -

๑๑.๑๑ การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 5,000  -

๑๒ กิจการที่เกี่ยวกับปโตเลียม ถานหิน สารเคมี

๑๒.๑ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ 5,000  -

หรือสารตัวทําลาย

๑๒.๒ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ

๑๒.๒.๑ การสะสม การขนสงกาช 1,000  -

๑๒.๒.๒ การผลิต การบรรจุกาช 10,000  -

๑๒.๓ การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียม หรือ

ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 

๑๒.๓.๑  ไมเกิน ๒๐๐ ลิตร ๓๐๐  -

๑๒.๓.๒  เกินกวา  ๒๐๐ - ๑,๐๐๐  ลิตร ๕๐๐  -

๑๒.๓.๓  เกินกวา  ๑,๐๐๐  ลิตรขึ้นไป 1,000  -

๑๒.๔ การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก 2,000  -

๑๒.๕ การพนสี ยกเวนกิจการใน  ๗.๑ ๕๐๐  -

๑๒.๖ การประดิษฐสิ่งของเครื่องใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เชลลูลอยด

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง

๑๒.๖.๑  ไมใชเครื่องจักร 1,000  -

๑๒.๖.๒  ใชเครื่องจักรต่ํากวา ๕ แรงมา 2,000  -

๑๒.๖.๓  ใชเครื่งอจักรเกินกวา ๕ แรงมาขึ้นไป 5,000  -

 ๑๒.๗ การโม การบดอัด 1,000  -

๑๒.๘ การผลิตสีหรือน้ํามันสีผสม 5,000  -

๑๒.๙ การผลิต การลางฟลมรูปถาย หรือฟลมภาพยนต ๕๐๐  -

๑๒.๑๐ การเคลื่อบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท 1,000  -

หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน

๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง 1,000  -

๑๒.๑๒ การผลิตน้ําแข็งแหง 1,000  -

ลําดับที่ ประเภทการคา
อัตราคาธรรมเนียม

หมายเหตุ



บาท สตางค

๑๒.๑๓ การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 1,000  -

๑๒.๑๔ การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวน 1,000  -

ประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง

๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา ๑๐๐  -

๑๒.๑๖ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือ 1,000  -

พาหะนําโรค

๑๒.๑๗ การผลิต การสะสมกาว

๑๒.๑๗.๑  ไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  -

๑๒.๑๗.๒  ใชเครื่องจักร 1,000  -

๑๓ กิจการอื่น ๆ 

๑๓.๑ การพิมพหนังสือ หรือสิ่งตีพิมพที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 1,000  -

๑๓.๒ การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณ ๒๐๐  -

อิเล็กทรอนิกส อุปกรณไฟฟา

๑๓.๓ การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง

๑๓.๓.๑ ไมใชเครื่องจักร ๕๐๐  -

๑๓.๓.๒ ใชเครื่องจักร 1,000  -

๑๓.๔ การพิมพแบบ พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 1,000  -

๑๓.๕ การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลว หรือเหลือใช 3,000  -

๑๓.๖ การประกอบกิจการโกดังสินคา ๕๐๐  -

๑๓.๗ การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 1,000  -

๑๓.๘ การพิมพลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ 1,000  -

๑๓.๙ การกอสราง 1,000  -

๑๓.๑๐ การผลิตยากันยุงชนิดเผามีควัน

๑๓.๑๐.๑ ไมใชเครื่องจักร ๒๐๐  -

๑๓.๑๐.๒ ใชเครื่องจักร ๕๐๐  -

๑๓.๑๐ การผลิตหลอดกาแฟ หรือวัตถุที่คลายคลึง 1,000      -

ลําดับที่ ประเภทการคา
อัตราคาธรรมเนียม

หมายเหตุ



 

 
 

ใบอนุญาต 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสขุภาพ 

 

เลมท่ี……………..เลขท่ี…………..ป……………. 

 

 อนุญาตให บุคคลธรรมดา นิติบุคคล ชื่อ…………………………….…………………………………….อายุ………..ป 

สัญชาติ…………………….เลขประจําตัวประชาชนเลขท่ี…………….……………….………………………อยูบาน/สํานักงาน 

เลขท่ี…………………..………ตรอก/ซอย…………….…….………………….ถนน………………………………..หมูท่ี……………... 

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

โทรศัพท………………..………….โทรสาร………….……………… 

 ขอ  ๑  ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท…………………………………………..……………… 

ลําดับท่ี……………..………คาธรรมเนียม…………..…………บาท    ใบเสร็จรับเงินเลมท่ี…….…………เลขท่ี………….….. 

ลงวันท่ี…..….เดือน…………………..พ.ศ………….. โดยใชชื่อสถานประกอบการวา…………….………………………………. 

พ้ืนท่ีประกอบการ……………………….………..…………ตารางเมตร  กําลังเครื่องจักร………………..……………….แรงมา     

จํานวนคนงาน…………….คน    ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี………..หมูท่ี……………ตรอก/ซอย…………………………………………. 

ถนน……………………………ตําบล………………………………อําเภอ…………..……………………..จังหวัด……………..………… 

โทรศัพท…………………….……..……..….โทรสาร……………………….…..……… 

 ขอ  ๒    ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยเฉพาะ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)……………………………………………………………………………………….. 

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

  (๒)……………………………………………………………………………………….. 

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

 

 ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันท่ี………..เดือน………………………พ.ศ……………….. 

 

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

 

 

(ลงชื่อ)…………………………………………. 

               (……………………………...) 

                  เจาพนักงานทองถ่ิน 



คําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสขุภาพ 

 

เขียนท่ี…………..………………………………… 

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

 

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

อยูบานเลขท่ี………………………หมูท่ี……….……….ตรอก/ซอย……………..…..…………….ถนน………………..…………….. 

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

โทรศัพท……………………………………….โทรสาร………….……………… 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท…………………..…………………………. 

ตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน)……………………………………………………………………………………….……………………………… 

พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวย ดังนี้ 

๑  รูปถายหนาตรงครึ่งตัว ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดําของผูรับใบอนุญาต ขนาด ๑ x ๑.๕  นิ้ว 

    จํานวน  ๒  รูป 

๒  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ ของผูขอรับใบอนุญาต 

๓  ……………………………………………………………………………………………….. 

๔  ……………………………………………………………………………………………….. 

แผนท่ีตั้งสถานประกอบกิจการพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอรับใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

            (………………………………..) 



 

คําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสขุภาพ 

 

เขียนท่ี…………..………………………………… 

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

 

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

อยูบานเลขท่ี………………………หมูท่ี……….……….ตรอก/ซอย……………..…..…………….ถนน………………..…………….. 

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

โทรศัพท……………………………………….โทรสาร………….……………… 

ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ประเภท…………....…………………………. 

ตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน)……………………………………………………………………………………….……………………………… 

พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวย ดังนี้ 

 ๑    ………………………………………………………………………………………………... 

 ๒    ………………………………………………………………………………………………... 

 ๓    ………………………………………………………………………………………………... 

 ๔    ………………………………………………………………………………………………... 

 ๕    ………………………………………………………………………………………………... 

 

 

  ขอรับรองวาขอความในแบบใบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

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

             (……….……………………………) 

 



คํารองขออนุญาตตาง ๆ 

 

เขียนที่……………………………………… 

วันที…่…….เดือน………………....พ.ศ………… 

 

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

อยูบานเลขท่ี………………………หมูท่ี……….……….ตรอก/ซอย……………..…..…………….ถนน………………..……….……. 

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

โทรศัพท……………………………………….โทรสาร………….……………… 

ขอยื่นคํารองตอ (เจาพนักงานทองถ่ิน)………………………………………………………..………………………………………………... 

 ดวย…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 จึงมีความมีความประสงค…………………………………………..…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  ขอรับรองวาขอความในแบบคํารองนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

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

             (……….……………………………) 
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