
 หน้า   ๒๓๔ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มิถุนายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย 
เร่ือง   กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย  ว่าด้วยกิจการที่เป็น

อันตรายต่อสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 

ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  

และมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติ 

บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒   

มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย   

โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย  และนายอําเภอวารินชําราบ  จึงตรา

ข้อบัญญัติขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้  เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย  เร่ือง  กิจการ 

ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  สํานักงานองค์การ

บริหารส่วนตําบลบุ่งหวายแล้วเจ็ดวัน 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก  “ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย  เร่ือง  กิจการที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๒” 

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้ 

  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย 

  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   



 หน้า   ๒๓๕ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มิถุนายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อ ๕ ให้กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดังต่อไปนี้  เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุม  ในเขต

องค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวายเพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย 

ต่อสุขภาพดังต่อไปนี้ 

(๑) กิจการที่เก่ียวกับการเลี้ยงสัตว์ 

 (๑.๑)  การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ํา  สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 

   (๑.๒)  การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ํานม 

   (๑.๓)  การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์  รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน

เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

(๒) กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 

   (๒.๑)  การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และ

การฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๒.๒)  การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอก 

   (๒.๓)  การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 

   (๒.๔)  การเค่ียวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 

   (๒.๕)  การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ 

การกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหาร 

(๓) กิจการเก่ียวกับอาหาร  เคร่ืองดื่ม  น้ําดื่ม 

   (๓.๑)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภค

ในครัวเรือน 

   (๓.๒)  การนึ่ง  การต้ม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอื่นใด  ในการผลิตอาหารจากสัตว์  

พืช  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๓)  การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง  ยกเว้นในสถานท่ี

จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๔)  การผลิตเส้นหม่ี  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  วุ้นเส้น  เก้ียมอี๋ 
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   (๓.๕)  การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๓.๖)  การประกอบกิจการการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ 

   (๓.๗)  การแกะ  การล้างสัตว์น้ํา  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  ยกเว้น  การผลิต

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๘)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เคร่ืองดื่มชนิดต่าง ๆ  บรรจุ

กระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๙)  การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 

   (๓.๑๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอื่น  ยกเว้น  การผลิต 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

   (๓.๑๑)  การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร 

   (๓.๑๒)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหารเพื่อบริโภค 

ในครัวเรือน 

   (๓.๑๓)  การเก็บ  และการถนอมอาหารด้วยเคร่ืองจักรที่มีกําลังตั้งแต่  ๕  แรงม้าขึ้นไป 

(๔) กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 

   (๔.๑)  การผลิตแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคู  หรือแป้งอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร 

   (๔.๒)  การสีข้าวด้วยเคร่ืองจักร 

   (๔.๓)  การขัด  การกะเทาะ  เมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเคร่ืองจักร 

   (๔.๔)  การผลิต  การสะสมปุ๋ย 

  (๔.๕)  การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเคร่ืองจักร 

   (๔.๖)  การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง 

   (๔.๗)  การล้าง  การอบ  การรม  การตาก  การสะสมยางดิบ 

(๕) กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 

   (๕.๑)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ

ด้วยเคร่ืองจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า 

   (๕.๒)  การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิลหรือโลหะอื่น 
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(๖) กิจการเก่ียวกับยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 

   (๖.๑)  การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 

   (๖.๒)  การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่ง  ระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ที่เป็น

ส่วนประกอบของยานยนต์เคร่ืองจักรหรือเครื่องกล 

   (๖.๓)  กิจการเกี่ยวกับยานยนต์  เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกล  ซึ่งมีไว้บริการหรือจําหน่าย

และในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เคร่ืองจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 

   (๖.๔)  การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ 

   (๖.๕)  การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอร่ี 

   (๖.๖)  การปะยาง  การเชื่อมยาง 

   (๖.๗)  การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 

(๗) กิจการเก่ียวกับไม้ 

   (๗.๑)  การเลื่อย  การซอย  การขัด  การใส  การเจาะ  การขุดร่อง  การทําค้ิวหรือการตัดไม้

ด้วยเคร่ืองจักร 

   (๗.๒)  การประดิษฐ์ไม้  หวาย  เป็นสิ่งของ  ด้วยเคร่ืองจักรหรือการพ่น  การทาสาร 

เคลือบเงาสีหรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 

   (๗.๓)  การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน 

   (๗.๔)  การประดิษฐ์สิ่งของ  เคร่ืองใช้เคร่ืองเขียนด้วยกระดาษ 

(๘) กิจการเก่ียวกับบริการ 

   (๘.๑)  การประกอบกิจการโรงแรม  หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

  (๘.๒)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการอื่น

ในทํานองเดียวกัน 

   (๘.๓)  การจัดให้มีการแสดงดนตรีเต้นรํา  รําวง  ร้องเพลงดิสโกเทก  คาราโอเกะหรือ 

การแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๘.๔)  การประกอบกิจการการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย

ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
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   (๘.๕)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม  การประกอบกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ต 

   (๘.๖)  การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์

หรือสิ่งแวดล้อม 

(๙) กิจการเก่ียวกับสิ่งทอ 

   (๙.๑)  การป่ันด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเคร่ืองจักรหรือการทอผ้าด้วยก่ีกระตุก

ตั้งแต่  ๕  ก่ีขึ้นไป 

   (๙.๒)  การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้ายหรือนุ่น 

   (๙.๓)  การป่ันฝ้ายหรือนุ่นด้วยเคร่ืองจักร 

   (๙.๔)  การทอเสื่อ  กระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออื่น ๆ  ด้วยเคร่ืองจักร 

   (๙.๕)  การเย็บผ้าด้วยเคร่ืองจักรตั้งแต่  ๕  เคร่ืองขึ้นไป 

   (๙.๖)  การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่น ๆ 

   (๙.๗)  การซกั  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้าด้วยเคร่ืองจักร 

   (๙.๘)  การย้อม  การกัดสีผ้าหรือสิ่งของอื่น 

(๑๐) กิจการเก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

 (๑๐.๑)  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 

   (๑๐.๒)  การระเบิด  การโม่  การป่นหินด้วยเคร่ืองจักร 

   (๑๐.๓)  การผลิตเคร่ืองใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

   (๑๐.๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

   (๑๐.๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หินกระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

   (๑๐.๖)  การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ 

   (๑๐.๗)  การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ไยหินเป็นส่วนประกอบ  หรือส่วนผสม  เข่น 

ผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์  กระเบ้ืองมุงหลังคา  กระเบ้ืองบาง  ฝ้าเพดาน  ท่อน้ํา  ฯลฯ 

(๑๑) กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี 

   (๑๑.๑)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ 
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   (๑๑.๒)  การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียม  หรือผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมต่าง ๆ 

   (๑๑.๓)  การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 

   (๑๑.๔)  การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็นประกอบ 

ในการผลิตดอกไม้เพลิง 

   (๑๑.๕)  การผลิต  การบรรจุ  การสะสมการขนส่งสารกําจัดศัตรูพืช  หรือพาหนะนําโรค 

(๑๒) กิจการอื่น ๆ 

   (๑๒.๑)  การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่น  ที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเคร่ืองจักร 

   (๑๒.๒)  การผลิต  การซ่อมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์  เคร่ืองไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

อุปกรณ์ไฟฟ้า 

   (๑๒.๓)  การพิมพ์แบบพิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร 

   (๑๒.๔)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใช้แล้ว  หรือเหลือใช้ 

   (๑๒.๕)  การประกอบกิจการโกดังสินค้า 

   (๑๒.๖)  การล้างขวด  ภาชนะ  หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 

   (๑๒.๗)  การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 

   (๑๒.๘)  การก่อสร้าง 

   (๑๒.๙)  การประกอบกิจการโรงเรียนสอนขับรถ  หรือประกอบกิจการสถานที่ให้บริการ

เพื่อฝึกสอนขับรถ 

   (๑๒.๑๐)  การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ  สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 

ข้อ  ๖  เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  ห้ามผู้ใดดําเนินกิจการ

ตามประเภทที่ระบุไว้ในข้อ  ๕  ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวายในลักษณะที่เป็นการค้า  เว้นแต่

จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๗  ผู้ใดประสงค์ที่จะประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ซึ่งต้องควบคุมตามข้อบัญญัตินี้  

ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมหลักฐานต่าง ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย

กําหนด 



 หน้า   ๒๔๐ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มิถุนายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อ  ๘  ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ซึ่งต้องควบคุมตามข้อบัญญัตินี้  

ต้องปฏิบัติรวมทั้งจัดสถานท่ีสําหรับประกอบกิจการค้านั้น ๆ  ให้เป็นไปตามเง่ือนไขอันเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  

ดังต่อไปนี้ 

(๑) สถานที่นั้นต้องตั้งอยู่ในทําเลที่จะมีรางระบายน้ํารับน้ําโสโครกได้อย่างเหมาะสมตามคําแนะนํา

ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๒) ต้องจัดทํารางระบายนํ้า  หรือบ่อรับน้ําโสโครกด้วยวัตถุถาวร  เรียบ  ไม่ซึม  ไม่ร่ัว  ระบายน้ํา

ได้สะดวก 

(๓) การระบายน้ําต้องไม่ให้เป็นที่เดือนร้อนแก่ผู้ใช้น้ําในทางน้ําสาธารณะหรือผู้อาศัยใกล้เคียง 

(๔) จัดให้มีระบบการบําบัดน้ําเสีย  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๕) เม่ือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า  สถานที่ใดสมควรจะต้องทําพื้นด้วยวัตถุถาวรเพื่อป้องกัน

มิให้น้ําร่ัวซึม  ร่ัวไหลหรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ําโสโครกหรือทําการกําจัดน้ําโสโครก  ไขมัน  ให้ถูกต้อง 

ตามหลักสุขาภิบาลหรือต้องมีเคร่ืองระบายนํ้า  เคร่ืองป้องกันกลิ่นไอเสีย  ความกระเทือน  ฝุ่นละออง  

เขม่า  เถ้า  หรือสิ่งอื่นใด  อันอาจเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้ที่อยู่ข้างเคียง  ข้อกําหนดดังกล่าวผู้ขอรับใบอนุญาต

ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๖) ต้องให้มีแสงสว่างและการระบายอากาศเพียงพอ  และต้องจัดสถานท่ีมิให้เป็นที่อยู่อาศัย

ของสัตว์นําโรค 

(๗) ต้องจัดให้มีน้ําสะ  อาดเพียงพอแก่กิจการนั้น ๆ 

(๘) ต้องมีที่รองรับมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูลอันได้สุขลักษณะจํานวนเพียงพอ 

(๙) ต้องจัดให้มีส้วมอันได้สุขลักษณะจํานวนเพียงพอกับจํานวนคนที่ทําการอยู่ในสถานที่นั้น

และต้องตั้งอยู่ในทําเลท่ีเหมาะสม  รวมทั้งการกําจัดสิ่งปฏิกูลด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  ตามคําแนะนํา

ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๑๐) สถานที่เลี้ยงสัตว์  ที่ขัง  และที่ปล่อยสัตว์กว้างขวางเพียงพอ  และต้องจัดให้ได้สุขลักษณะ 

(๑๑) สถานที่เก่ียวกับการตากหรือผึ่งสินค้า  ต้องมีที่สําหรับตากหรือผึ่งสินค้าตามที่เจ้าพนักงาน

สาธารณสุขเห็นชอบ 
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(๑๒) ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย 

ข้อ  ๙  เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ปฏิบัติการครบถ้วน

ตามความในข้อ  ๘  และการอนุญาตน้ันไม่เป็นเหตุกระทบกระเทือนต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน   

ก็ให้ออกใบอนุญาตให้ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ข้อ  ๑๐  ผู้ได้ รับใบอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมตามอัตรา 

ท้ายข้อบัญญัตินี้  ภายในกําหนดสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้ รับหนังสือแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

หากมิได้มารับใบอนุญาตและชําระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ  ๑๑  ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้า  ซึ่งกําหนดให้ควบคุมตามข้อบัญญัตินี้จะต้อง

ปฏิบัติตามเง่ือนไขอันเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ต้องรักษาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการประกอบการค้าทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ  ถ้าวัตถุ 

แห่งการค้านั้นจักใช้เป็นอาหารต้องป้องกันวัตถุนั้น  ให้พ้นจากฝุ่นละอองและสัตว์พาหนะนําโรค 

(๒)  ต้องมีการดูแลรักษาความสะอาดที่รองรับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลง

และสัตว์พาหนะนําโรคได้  และต้องมีการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

(๓)  ถ้าจะเปลี่ยนแปลง  แก้ไข  หรือเพิ่มเติมสถานที่  ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 

(๔)  ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข  หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งจาก 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้าตรวจสถานที่  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้  ตลอดจนวิธีประกอบการค้านั้น  ได้ในเวลา 

อันสมควร  เม่ือได้รับแจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว 

(๕)  ปฏิบัติการอื่นใดเก่ียวด้วยสุขลักษณะ  ตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขและคําสั่ง

ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  รวมทั้งระเบียบ  ข้อบังคับ  และประกาศขององค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย 

ข้อ  ๑๒  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดเง่ือนไข  โดยเฉาพะระบุไว้ในใบอนุญาตให้ผู้รับ

ใบอนุญาตปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน 

ข้อ  ๑๓  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน  เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ

การค้า  ซึ่งกําหนดให้ควบคุม  ตามอัตราท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย 
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ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้สําหรับกิจการการค้าประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว   

ถ้าประกอบกิจการค้าซึ่งกําหนดให้ควบคุมหลายประเภทในขณะและสถานที่เดียวกัน  ให้เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมในประเภทท่ีมีอัตราสูงเต็มอัตราแต่ประเภทเดียวกัน  ประเภทอื่นให้เก็บเพียงก่ึงอัตรา 

ข้อ  ๑๔  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ

ขององค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย 

ข้อ  ๑๕  การต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  

เม่ือได้ย่ืนคําขอพร้อมกับชําระค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้  จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

จะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต  หากมิได้ชําระค่าธรรมเนียมก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ  จะต้องชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีก

ร้อยละย่ีสิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ 

ข้อ  ๑๖  เม่ือผู้รับใบอนุญาตไม่ประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป  ให้ย่ืนคําร้องบอกเลิกกิจการ

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๑๗  หากผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะแก้ไขรายการในใบอนุญาตให้ย่ืนคําขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๑๘  ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ในสาระสําคัญให้ผู้รับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  

ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแล้วแต่กรณี  พร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสารการแจ้งความต่อสถานีตํารวจ  กรณีการสูญหายหรือถูกทําลาย 

(๒) ใบอนุญาตใหม่  กรณีชํารุดในสาระสําคัญ 

ข้อ  ๑๙  การออกใบแทนใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการ  ตามหลักเกณฑ์วิธีการ

เง่ือนไขดังนี้ 

(๑) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ใช้ตามแบบที่ กําหนดไว้  โดยประทับตราสีแดงคําว่า   

“ใบแทน”  กํากับไว้ด้วย  และให้มี  วัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทน  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ในใบแทนและต้นขั้วใบแทน 

(๒) ให้ใช้ใบแทนใบอนุญาตได้เท่ากับเวลาที่เหลือของอายุใบอนุญาตเดิมนั้น 

(๓) บันทึกด้านหลังต้นขั้วใบอนุญาตเดิม  ระบุสาเหตุการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ในสาระสําคัญ  ของใบอนุญาตเดิมแล้วแต่กรณี  และลงเล่มที่  เลขที่  ปี  ของใบแทนใบอนุญาต 



 หน้า   ๒๔๓ 
เล่ม   ๑๓๑   ตอนที่   ๖๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มิถุนายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ข้อ  ๒๐  ผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย   

ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ  ๒๑  ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้า  ซึ่งกําหนดให้ควบคุมตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติ

หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้  หรือเง่ือนไขโดยเฉพาะที่ระบุไว้ในใบอนุญาตน้ัน  เจ้าพนักงานท้องถิ่น

มีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรคร้ังละไม่เกินสิบห้าวัน 

กรณีที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมาแล้วสองคร้ัง  และมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใบอนุญาตอีก   

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

ข้อ  ๒๒  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติในข้อ  ๖  มีความผิดตามมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ   ๒๓  ผู้ ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติ ในข้อ   ๘   หรือข้อ   ๑๑   มีความผิดตามมาตรา   ๗๓   

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ  ๒๔  ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติในข้อ  ๘  มีความผิดตามมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติ 

การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ  ๒๕  ผู้ ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัติในข้อ  ๑๘  หรือข้อ  ๒๐  มีความผิดตามมาตรา  ๘๓   

แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ  ๒๖  ผู้ รับใบอนุญาตผู้ใดดําเนินกิจการในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามข้อ  ๒๑   

มีความผิดตามมาตรา  ๘๔  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ข้อ  ๒๗  บรรดาใบอนุญาตการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพที่ได้ออก 

ก่อนวันใช้ข้อบัญญัตินี้  ให้คงใช้ต่อไปจนสิ้นอายุใบอนุญาตน้ัน 

ข้อ  ๒๘  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย  มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  

และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

สมบูรณ์  โสภีพันธ์   

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งหวาย 



 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

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

 

ทําท่ี.................................................... 

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

 

๑. ขาพเจา.................................................อายุ................ป  สญัชาติ.............................. 

โดย…………………………………………………………….................…………ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  ปรากฏตาม 

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

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

อําเภอ...........................................จังหวัด........................................หมายเลขโทรศัพท........................................ 

ผูขออนุญาต 

๒. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวดังนี้ 

� สําเนาบัตรประจําตัว (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อ่ืน ๆ 

ระบุ.......................................................) 

� สําเนาทะเบียนบาน 

� สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร 

� หนังสือมอบอํานาจ  (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 

� สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล 

� หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

 

 

ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

                    (ลงชื่อ)..................................................ผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

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

   

 

 



 
ใบอนุญาต 

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

 
เลมท่ี .............เลขท่ี............/...................... 
  

๑. เจาพนักงานทองถ่ิน อนุญาตให ..................................................................สัญชาติ…………… 
อยูบานเลขท่ี................. หมูท่ี ................ ตําบล ..................................อําเภอ..................................................... 

จังหวัด........................................................โทรศัพท.....................................โทรสาร...........................................
  ชื่อสถานประกอบการ................................................ประเภท.................................................. 
ตั้งอยูเลขท่ี …………………… หมูท่ี……………… ตําบล………………………………………… อําเภอ……..………………………

จังหวัด……………………………………………..หมายเลขโทรศัพท................................................................................. 
๒.  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในขอบัญญัติของ

ทองถ่ิน 

๓.  หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการท่ีไดรับอนุญาตนี้เปนการขัดตอกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของ โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถ่ินอาจพิจารณาใหเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 

๔.  ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะดังตอไปนี้อีกดวย คือ 

  (๔.๑) ……………………………………………………………………………. 
 (๔.๒) …………………………………………………………………………….. 
       (๕) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกใหเม่ือวันท่ี .................เดือน ..............................พ.ศ............................ 

         (๖) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุเม่ือวันท่ี .................เดือน ..............................พ.ศ............................ 
  

ลงชื่อ 

    (.............................................) 
                                         เจาพนักงานทองถ่ิน 

คําเตือน (๑) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานท่ีประกอบกิจการ

ตลอดเวลาท่ีประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับไมเกิน  ๕๐๐ บาท 

 (๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 

 
(มีตอดานหลัง) 

 



                                                                                                    
(ดานหลัง) 

 

รายการตออายุใบอนุญาตและเสียคาธรรมเนียม 

 

วันท่ี/เดือน/ปท่ี

ออกใบอนุญาต 

วันท่ี/เดือน/ป ท่ี

สิ้นอายุใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน ลายมือชื่อ 

เจาพนักงานทองถ่ิน เลมท่ี เลขท่ี ว/ด/ป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 



 

คํารองขออนุญาตตาง ๆ  

 

ทําท่ี.................................................... 

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

 

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

อยูบานเลขท่ี..................หมูท่ี.............. ตรอก/ซอย .......................ถนน............................ตําบล......................... 

อําเภอ...........................................จังหวัด........................................หมายเลขโทรศัพท........................................  

 

ขอยื่นคํารองตอ นายกองคการบริหารสวนตําบลบุงหวาย 

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

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

  มีความประสงค ........................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................

   

  ขอรับรองวาขอความในแบบคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 



เกณฑการตรวจสถานประกอบการ ตามกฎกระทรวงหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการ 

ในการควบคุมสถานประกอบการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

 
 

๑. ชื่อสถานท่ีประกอบการ........................................................................................................................... 
๒. ท่ีต้ังเลขท่ี .....................ถนน...................................หมูท่ี......................ตําบล........................................ 

อําเภอ..................................................จังหวัด........................................................................................ 
อยูในผังรวมประเภท ................................................. เปนอาคารประเภทโรงงานหรือไม...................... 

๓. ชื่อผูประกอบการ.................................................................................................................................... 
๔. ท่ีต้ังเลขท่ี .....................ถนน...................................หมูท่ี........................ตําบล...................................... 

อําเภอ.......................................จังหวัด............................................... 
๕. ลักษณะท่ีตั้งของสถานประกอบการ (หมวด ๒ ขอ ๓) 

� หางจากชุมชน..........................................................เมตร      �    ไมอยูติดชุมชน 
� หางจากวัด................................................................เมตร     �    ไมอยูติดวัด 
� หางจากศาลา ศาสนสถาน........................................เมตร     �    ไมอยูติดวัดศาสนสถาน 
� หางจากโรงเรียน.......................................................เมตร     �    ไมอยูติดโรงเรียน 
� หางจากโรงพยาบาล.................................................เมตร     �    ไมอยูติดโรงพยาบาล 
� หางจากสถานท่ีอ่ืน ๆ ............................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................... 
๖. อาคารไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ (หมวด ๒ 

ขอ ๔) 
� ไดรับการพิจารณาอนุญาตแลว     �    ยังไมไดรับอนุญาต 
ประเภท.................................... เลขท่ีใบอนุญาต...............................ลงวันท่ี................................. 

หนวยงานท่ีออกใบอนุญาต ......................................................................................................................... 
� ไดรับการพิจารณาอนุญาตแลว          ยังไมไดรับอนุญาต 
ประเภท.................................... เลขท่ีใบอนุญาต...............................ลงวันท่ี................................. 

หนวยงานท่ีออกใบอนุญาต ......................................................................................................................... 
๗. บันไดหนีไฟ (หมวด ๒ ขอ ๔ ) 

� มี   � ไมมี   � อาคารท่ีไมตองทางหนีไฟ 
๘. ปายบอกทางฉุกเฉิน (หมวด ๒ ขอ ๔)    �  มี                  �  ไมมี 
๙. ไฟฉุกเฉิน (หมวด ๒ ขอ ๔)         �  มี  �  ไมมี 
๑๐.  ระบบระบายอากาศเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หรืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

(หมวด ๒ ขอ ๕) 
�  ไดรับการพิจารณาอนุญาตแลว    �  ยังไมไดรับอนุญาต 
ประเภท................................................เลขท่ีใบอนุญาต...........................ลงวันท่ี................................... 
หนวยงานท่ีออกใบอนุญาต..................................................................................................................... 

๑๑. แสงสวาง (หมวด ๒ ขอ ๕)  �  เพียงพอ  �  ไมเพียงพอ 



๑๒.  มีสารเคมี วัตถุอันตรายตอสุขภาพ (หมวด ๒ ขอ ๗) 

 �  มี   �  ไมมี 

๑๓.  มีการเก็บรวบรวมขยะ (หมวด ๒ ขอ ๘ อนุ ๑,๒) 

  จํานวนภาชนะรองรับ................................. �  เพียงพอ  �  ไมเพียงพอ 

  การเก็บขยะจํากัดโดยวิธี........................................................................................................ 

  การบําบัดน้ําเสียโดยวิธี......................................................... �  ไมมี 

๑๔.  มีมูลฝอยท่ีปนเปอนสารพา หรือวัตถุอันตราย (หมวด ๒ ขอท่ี ๘ อนุ ๓) 

 มี ระบุชนิด............................................................................................................................. 

 การกําจัดโดยวิธี..................................................................................................................... 

๑๕.  การปองกันและกําจัดแมลงและสัตวเปนโรคท่ีเปนพาหะของโรค (หมวด ๒ ขอ ๙) 

 ดําเนินการโดย ...................................................................................................................... 

๑๖.  การปองกัน 

๑๗.  สถานประกอบกิจการท่ีมีโรงอาหารหรือหองครัวท่ีจัดไวสําหรับการประกอบการอาหาร การปรุง

อาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงาน (หมวดท่ี ๒ ขอ ๑๐) 

 �  มีโรงอาหาร   �  ไมมีโรงอาหาร 

 ดําเนินการโดย ...................................................................................................................... 

๑๘. สถานประกอบการจัดวางสิ่งของปลอดภัยรักษาความสะอาดได (หมวดท่ี ๒ ขอ ๑๑) 

 �  เปนระเบียบ   �  ไมเปนระเบียบ 

๑๙.  ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม และเครื่องดับเพลิง (หมวดท่ี ๓ ขอท่ี ๑๓ อนุ ๑) 

 มีชนิด...................................................................................................................................... 

 จํานวนเครื่อง.........................................................เครื่อง 

 มีการอบรมดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยขาราชการเม่ือ............................................................ 

 จํานวนพนักงานรอยละ ๔๐ ไดรับการอบรมจํานวน............................................................... 

๒๐.  การเก็บวัตถุอันตราย (หมวด ๓ ขอ ๑๓ อนุ ๒) �  มี  �  ไมมี 

 ชนิดของวัตถุอันตราย............................................................................................................... 

 ดําเนินการโดย.......................................................................................................................... 

๒๑.  การปองกันมิใหเกิดมลพิษทางเสียง (หมวดท่ี ๔)   �  มี  �  ไมมี 

๒๒.  การปองกันมิใหเกิดมลพิษทางอากาศ (หมวดท่ี ๔)   �  มี  �  ไมมี 

๒๓.  การปองกันมิใหเกิดมลพิษทางน้ํา (หมวดท่ี ๔)   �  มี  �  ไมมี 

๒๔.  การปองกันมิใหเกิดมลพิษสั่นสะเทือน (หมวดท่ี ๔)   �  มี  �  ไมมี 

๒๕.  การปองกันมิใหเกิดมลพิษของเสียอันตราย (หมวดท่ี ๔)  �  มี  �  ไมมี 



 ดําเนินการโดย........................................................................................................................... 

ความคิดเห็นอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

   ลงชื่อ  ………………………………………………………………เจาของสถานประกอบการ 

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

  

   ลงชื่อ  ...................................................................... ผูตรวจ 

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

 

   ลงชื่อ ........................................................................ พยาน 

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

 

   ลงชื่อ ........................................................................ พยาน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความคิดเห็นของคณะกรรมการท่ีตรวจ 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

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

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

        (..........................................)          (..........................................) 
 
ความเห็นเจาพนักงานสาธารณสุข 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
 

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

ความเห็นเจาพนักงานทองถิ่น 
 ................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

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



 
บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบุงหวาย 

เรื่อง กิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ประเภท คาธรรมเนียม
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑. กิจการเก่ียวกับการเลี้ยงสัตว 
๑.๑ การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง 

ก. การเลี้ยง โค กระบือ มา 
- เกินกวา ๕๐ ตัว 
- เกินกวา ๒๐ ตัว 

ข. การเลี้ยงสุกร 
- เกินกวา ๑๐ ตัว 
- ๕ ตัว ไมเกิน ๑๐ ตัว 

ค. การเลี้ยงไก  เปด  หาน 
- เกินกวา ๕๐ ตัว 
- ๒๐ ตัว ไมเกิน ๕๐ ตัว 

การเลี้ยงดังกลาว ถาทําตามนัยกฎหมายวาดวยการสวนครัวและการท่ีเลี้ยง
เพ่ือประโยชนแหงครัวเรือนไมอยูในขอบังคับ ท่ีตองเสียคาธรรมเนียม 

๒.กิจการท่ีเก่ียวกับสัตวและผลิตภัณฑ 
 ๒.๑ การฆาสัตว ยกเวน ในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายใน
ตลาดและการฆาสัตวเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

ก. การฆาโค กระบือ สุกร 
ข. การฆาสัตวปก 

 ๒.๒ การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวท่ียังไมไดฟอก 
 ๒.๓ การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวท่ียังมิไดแปรรูป 
 ๒.๔ การเค่ียวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว 
 ๒.๕ การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือ
การกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืชหรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพ่ือเปน
อาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๒๐๐ 
๓๐ 

 
๒๐๐ 
๕๐ 

 
๑๐๐ 
๓๐ 

 
 
 
 

 
๓๐๐ 
๑๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเภท คาธรรมเนียม
(บาท) 

หมายเหตุ 

๓. กิจการเก่ียวกับอาหารเครื่องดื่ม น้ําดื่ม 
๓.๑  การผลิต การหมัก การสะสมปลารา  ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๓.๒  การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเค่ียวมันกุง ยกเวนการผลิต
ในครัวเรือน 
๓.๓ การนึ่ง การตม การเค่ียว การตาก หรือวิธีอ่ืนใด ในการผลิตอาหารจาก
สัตว พืช ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาดและ
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๓.๔ การผลิตสนหม่ี ขนมจีน กวยเตี๋ยว ดวยแรงงานคน 
๓.๕ การผลิตน้ํากลั่น น้ําดื่ม 
๓.๖ การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอ่ืน ยกเวนการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
๓.๗ การผลิตน้ําแข็ง ยกเวน การผลิตเพ่ือใชในสถานท่ีจําหนายอาหารและ
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

๔.กิจการท่ีเก่ียวกับการเกษตร 
๔.๑ การสีขาวดวยเครื่องจักร 
    ก. โรงสีใหญ (สีไดเกินกวา ๒๔ เกวียน/๒๔ ชั่วโมง) 
    ข. โรงสีกลาง (สีไดเกินกวา ๖ เกวียน/๒๔ ชั่วโมง) 
    ค. โรงสีเล็ก (สีไดไมเกิน ๖ เกวียน/๒๔ ชั่วโมง) 
๔.๒ การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร 
๔.๓ การผลิตแปงมันสําปะหลังแปงสาคู หรือแปงอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน 
๔.๔ การผลิตปุย การสะสมปุย 
๔.๕ การตาก การสะสม หรือการขนถายมันสําปะหลัง 
๔.๖ การลาง การอบ การรม การตาก การสะสมยางดิบ 

๕.กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร 
๕.๑ การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัด
โลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา 
๕.๒ การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิลหรือ
โลหะอ่ืน 

๖. กิจการเก่ียวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
๖.๑ การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกันสนิม
ยานยนต 
๖.๒ การปะ  การเชื่อมยาง 

 
 
 
 
 

 
๓๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
๕๐๐ 
๒๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
 

 
๕๐๐ 
๓๐๐ 
๒๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 
๓๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
๓๐๐ 

 
 

๓๐๐ 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ประเภท คาธรรมเนียม
(บาท) 

หมายเหตุ 

๗. กิจการเก่ียวกับไม 
๗.๑ การเลื่อย การซอย การขัด การใส การเจาะ การขุดรอง การทําค้ิวหรือ
การตัดไมดวยเครื่องจักร 
๗.๒ การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของ  ดวยเครื่องจักรหรือการพน การทา
สารเคลือบเงา สี หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 
๗.๓ การเผาถานหรือการสะสมถาน 
๗.๔ การประดิษฐสิ่งของ เครื่องใชเครื่องเขียนดวยกระดาษ 

๘. กิจการเก่ียวกับบริการ 
๘.๑  การจัดใหมีการแสดงดนตรีเตนรํา รําวง รองเพลง  ดิสโกเทก 
คาราโอเกะหรือการแสดงอ่ืนๆในทํานองเดียวกัน 
๘.๒  การประกอบกิจการ การเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการท่ีอยูใน
บังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
๘.๓  การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม การใหบริการอินเทอรเน็ต 
๘.๔  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข 
วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม 
๘.๕  การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนทํานองเดียวกัน 
๘.๖  การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองแบงเชาหรือกิจการอ่ืน
ในทํานองเดียวกัน 
    ก. ไมเกิน ๑๐ หอง 
    ข. เกินกวา ๑๐ หอง 

๙. กิจการเก่ียวกับสิ่งทอ 
๙.๑ การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องข้ึนไป 
๙.๒ การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออ่ืนๆ  
 

๑๐. กิจการเก่ียวกับ หิน ดิน ทราย ซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
๑๐.๑  การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 
๑๐.๒  การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนตหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
๑๐.๓  การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 
         ก. สะสมเกินกวา ๓,๐๐๐ กิโลกรัม 
        ข. สะสมไมเกิน ๓,๐๐๐ กิโลกรัม 
 

๑๑. กิจการท่ีเก่ียวกับปโตรเลียม  ถานหิน สารเคมี 
๑๑.๑  การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียม หรือ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 
ก. การสะสมในลักษณะตั้งเปนปมจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง 
   ข. การสะสมเพ่ือจําหนายท่ีไมอยูในลักษณะตามขอ ก       

 
๕๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 
๒๐๐ 

 
๕๐๐ 

 
 

๒๐๐ 
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                                     ประเภท คาธรรมเนียม 

(บาท) 

 

หมายเหตุ 

(๑) สะสมเกินกวา ๕,๐๐๐ ลิตร 

(๒) สะสมไมเกิน ๕,๐๐๐ ลิตร 

๑๑.๒  การผลิต การบรรจุ การสะสมการขนสงสารกําจัดศัตรูพืช หรือ 

พาหะนําโรค 

๓๐๐ 

๒๐๐ 

๒๐๐ 

 

๑๒.กิจการอ่ืนๆ 

๑๒.๑  การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณ

อิเล็กทรอนิกส อุปกรณไฟฟา 

๑๒.๒. การพิมพแบบพิมพเขียว หรือการถายเอกสาร 

๑๒.๓  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใชแลว หรือเหลือใช 

๑๒.๔ การประกอบกิจการโกดังสินคา 

๑๒.๕. การกอสราง 

๑๒.๖. การพิมพสีลงบนวัตถุท่ีมิใชสิ่งทอ 

๑๒.๗. การประกอบกิจการโรงเรียนสอนขับรถ หรือสถานท่ีใหบริการเพ่ือ

ฝกสอนการขับรถ 

๑๒.๘ การประกอบกิจการสนามกอลฟ    สนามฝกซอมกอลฟ      

 

 

๓๐๐ 

 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

       ๓๐๐ 

๓๐๐ 

๓๐๐ 

 

 


