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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหล่อยูง 
เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหล่อยูง  ว่าด้วยกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓  และ
มาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลหล่อยูง   
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหล่อยูงและนายอําเภอตะก่ัวทุ่ง  จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหล่อยูง  เรื่อง  กิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้  ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหล่อยูง  ตั้งแต่วันถัดจาก 
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหล่อยูง  เรื่อง  การควบคุมกิจการ 
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหล่อยูงเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังอ่ืนใด  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 
“สถานประกอบกิจการ”  หมายความว่า  สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความในมาตรา  ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ผู้ดําเนินกิจการ”  หมายความว่า  ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  ซ่ึงรับผิดชอบ
ดําเนนิการสถานประกอบกิจการนั้น 
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“คนงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
“มลพิษความสั่นสะเทือน”  หมายความว่า  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจากการประกอบ

กิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
“มลพิษทางน้ํา” หมายความว่า  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบ  หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
“อาคาร” หมายความว่า  ตึก  บ้าน  เรือน  โรง  ร้าน  แพ  คลังสินค้า  สํานักงาน  หรือ 

ส่ิงที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
“กิจการสปาเพื่อสุขภาพ” หมายความว่า  การประกอบกิจการที่ให้การดูแลสร้างสุขภาพ   

โดยบริการหลักที่จัดไว้  ประกอบด้วย  การนวดเพื่อสุขภาพ  และการใช้น้ําเพื่อสุขภาพ  โดยอาจมีบริการเสริม
ประกอบด้วย  เช่น  การอบเพื่อสุขภาพ  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ  โภชนบําบัดและการควบคุมอาหาร  
โยคะ  และการทาํสมาธิ  การใช้สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  ตลอดจนการแพทย์ทางเลือกอ่ืน ๆ  
หรือไม่ก็ได้  โดยทั้งนี้  บริการที่จัดไว้ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะและกฎหมาย 
ว่าด้วยวิชาชีพทางการแพทย์  และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

“การประกอบกิจการให้บริการเล้ียงและดูแลเด็กที่บ้าน”  หมายความว่า  การประกอบกิจการ
ที่ให้บริการส่งพนักงานไปเล้ียงและดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุไม่เกิน  ๖  ปี  ที่บ้านของผู้รับบริการ  
ทั้งนี้  ไม่ว่าการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับเล้ียงเด็กหรือสถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหล่อยูง 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”  หมายความว่า  เจ้าพนักงานซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข  ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนตําบล  ที่มีคําส่ังแต่งตั้ง

หรือได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ ๖ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้  เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  และต้องมี

การควบคุมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหล่อยูง 
(๑) กิจการที่เก่ียวกับการเล้ียงสัตว์ 
 (๑.๑) การเล้ียงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์น้ํา  สัตว์เล้ือยคลานหรือแมลง 
 (๑.๒) การเล้ียงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ํานม 
 (๑.๓) การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน  

เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ 
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

(๒) กิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
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 (๒.๑) การฆ่าสัตว์  ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และ
การฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 (๒.๒) การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
 (๒.๓) การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
 (๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 
 (๒.๕) การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้นในสถานที่

จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  และการขายในตลาด 
 (๒.๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว์  เขาสัตว์  

หนังสัตว์  ขนสัตว์  หรือส่วนอ่ืน ๆ  ของสัตว์ 
 (๒.๗) การผลิต  การโม่  การป่น  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ 

การกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช  หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์  หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์ 
 (๒.๘) การสะสมหรือการล้างครั่ง 
(๓) กิจการที่เก่ียวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 
 (๓.๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 
 (๓.๒) การผลิตกะปิ  นํ้าพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา  

เต้าเจ้ียว  ซีอ้ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า  กุ้งเจ่า  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภค 

ในครัวเรือน 
 (๓.๔) การตากเนื้อสัตว์  การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม  การเคี่ยวมันกุ้ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภค

ในครัวเรือน 
 (๓.๕) การนึ่ง  การต้ม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์  พืช  

ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
 (๓.๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้งยกเว้นในสถานที่

จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรอืน 
 (๓.๗) การผลิตเส้นหม่ี  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว  เต้าฮวย  เต้าหู้  วุ้นเส้น  เก้ียมอ๋ี 
 (๓.๘) การผลิตแบะแซ 
 (๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 

(๓.๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนมเป๊ียะ 
(๓.๑๑) การแกะ  การล้างสัตว์น้ํา  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น  ยกเว้นการผลิต

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 
(๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ  บรรจุ

กระป๋อง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
(๓.๑๓) การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ําตาล 
(๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว 



 หน้า   ๔๕ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มิถุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

 

(๓.๑๕) การผลิต  การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์  สุรา  เบียร์  น้ําส้มสายชู 
(๓.๑๖) การคั่วกาแฟ 
(๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
(๓.๑๘) การผลิตผงชูรส 
(๓.๑๙) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 
(๓.๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอ่ืน  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภค

ในครัวเรือน 
(๓.๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผงหรือเครื่องดื่มผงชนิดอ่ืน ๆ 
(๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
(๓.๒๓) การผลิตบะหม่ี  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ  ที่คล้ายคลึงกัน 
(๓.๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่แข็งอาหาร 
(๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหารและเพื่อการบริโภค

ในครัวเรือน 
(๓.๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่  ๕  แรงม้าขึ้นไป 

(๔) กิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง 
 (๔.๑) การผลิต  การโม่  การบด  การผสม  การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
 (๔.๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู  ผ้าเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางต่าง ๆ 
 (๔.๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
 (๔.๔) การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
 (๔.๕) การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง  ๆ 
(๕) กิจการที่เก่ียวกับการเกษตร 
 (๕.๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
 (๕.๒) การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 
 (๕.๓) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง  แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืน ๆ   ในทํานองเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
 (๕.๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
 (๕.๕) การผลิตยาสูบ 
 (๕.๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
 (๕.๗) การผลิต  การสะสมปุ๋ย 
 (๕.๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
 (๕.๙) การตาก  การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง 
(๖) กิจการที่เก่ียวกับโลหะหรือแร่ 
 (๖.๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ 
 (๖.๒) การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
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 (๖.๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  การอัดโลหะ
ด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๔) การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล  หรือโลหะอ่ืนใด  
ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 

 (๖.๕) การขัด  การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร  สารเคมีหรือวิธีอ่ืนใด  ยกเว้นกิจการใน  (๖.๑) 
 (๖.๖) การทําเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 
(๗) กิจการที่เก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
 (๗.๑) การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี  การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
 (๗.๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่งระบบปรับอากาศ  หรืออุปกรณ์ที่เป็น

ส่วนประกอบของยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 
 (๗.๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซ่ึงมีไว้บริการ 

หรือจําหน่าย  และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย 

 (๗.๔) การล้าง  การอัดฉีดยานยนต์ 
 (๗.๕) การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอรี่ 
 (๗.๖) การปะ  การเชื่อมยาง 
 (๗.๗) การอัดผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์ 
(๘) กิจการที่เก่ียวกับไม้ 
 (๘.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ 
 (๘.๒) การเล่ือย  การซอย  การตัด  การไส  การเจาะ  การขุดร่อง  การทําคิ้ว  หรือการตัดไม้

ด้วยเครื่องจักร 
 (๘.๓) การประดิษฐ์ไม้  หวายเป็นส่ิงของด้วยเครื่องจักร  หรือการพ่น  การทาสารเคลือบเงาสี  

หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
 (๘.๔) การอบไม้ 
 (๘.๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 
 (๘.๖) การประดิษฐ์ส่ิงของ  เครื่องใช้  เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
 (๘.๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ 
 (๘.๘) การเผาถา่น  หรือการสะสมถ่าน 
(๙) กิจการที่เก่ียวกับการบริการ 
 (๙.๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย

ว่าด้วยสถานพยาบาล 
 (๙.๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน  (๙.๑)  หรือ 

ในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 



 หน้า   ๔๗ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๖๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๓   มิถุนายน   ๒๕๕๖ 
 

 

 

 (๙.๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เว้นแต่เป็นการให้บริการ 
ใน  (๙.๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

 (๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๕) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า  หรือกิจการอ่ืน

ในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
 (๙.๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโก้เทค  คาราโอเกะ  หรือ

การแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 
 (๙.๘) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน  เว้นแต่เป็น

การให้บริการใน  (๙.๑) 
 (๙.๙) การจัดให้มีการเล่นสเก็ต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเล่นอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

(๙.๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

(๙.๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ  
ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย  หรือโดยวิธีอ่ืนใด  เว้นแต่เป็นการให้บริการใน  (๙.๑)  
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 

(๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตู้เกม 
(๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสถานฝึกซ้อมกอล์ฟ 
(๙.๑๔) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข  วิทยาศาสตร์และ

ส่ิงแวดล้อม 
(๙.๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน 
(๙.๑๖) การประกอบกิจการให้บริการเล้ียงและดูแลเด็กที่บ้าน 

(๑๐) กิจการที่เก่ียวกับส่ิงทอ 
 (๑๐.๑) การป่ันด้าย  การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร  หรือการทอผ้าด้วยก่ีกระตุก

ตั้งแต่  ๕  ก่ีขึ้นไป 
 (๑๐.๒) การสะสมปอ  ป่าน  ฝ้ายหรือนุ่น 
 (๑๐.๓) การป่ันฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 
 (๑๐.๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออ่ืน ๆ  ด้วยเครื่องจักร 
 (๑๐.๕) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่  ๕  เครื่องขึ้นไป 
 (๑๐.๖) การพิมพ์ผ้า  หรือการพิมพ์บนส่ิงทออ่ืน ๆ 
 (๑๐.๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 
 (๑๐.๘) การย้อม  การกัดสีผ้าหรือส่ิงทออ่ืน ๆ 

(๑๑) กิจการที่เก่ียวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
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 (๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
 (๑๑.๒) การระเบิด  การโม่  การป่นหินด้วยเครื่องจักร 
 (๑๑.๓) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๔) การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน  ทราย  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจก  หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๑.๖) การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐ์หินเป็นส่ิงของต่าง ๆ 
 (๑๑.๗) การผลิตชอล์ก  ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 
 (๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม  เช่น   

ผ้าเบรก  ผ้าคลัตช์  กระเบ้ืองมุงหลังคา  กระเบ้ืองยาง  ฝ้าเพดาน  ท่อน้ํา  เป็นต้น 
 (๑๑.๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 

(๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย 
(๑๑.๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 

(๑๒) กิจการที่เก่ียวกับปิโตรเลียม  ถ่านหิน  สารเคมี 
 (๑๒.๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดช์  หรือ 

สารตัวทําละลาย 
 (๑๒.๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งก๊าซ 
 (๑๒.๓) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมต่าง ๆ 
 (๑๒.๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งถ่านหิน  ถ่านโค้ก 
 (๑๒.๕) การพ่นสี  ยกเว้นกิจการใน  (๗.๑) 
 (๑๒.๖) การประดิษฐ์ส่ิงของเครื่องใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์  

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๒.๗) การโม่  การบดชัน 
 (๑๒.๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 
 (๑๒.๙) การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ 

(๑๒.๑๐) การเคลือบ  การชุบวัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
(๑๒.๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
(๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
(๑๒.๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบใน

การผลิตดอกไม้เพลิง 
(๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 
(๑๒.๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 
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 (๑๒.๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 
(๑๓) กิจการอ่ืน ๆ 
 (๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือหรือส่ิงพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
 (๑๓.๒) การผลิต  การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เครื่องไฟฟ้า  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 (๑๓.๓) การผลิตเทียน  เทยีนไขหรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
 (๑๓.๔) การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร 
 (๑๓.๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใช้แล้วหรือเหลือใช้ 
 (๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
 (๑๓.๗) การล้างขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
 (๑๓.๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่ส่ิงทอ 
 (๑๓.๙) การก่อสร้าง 
 (๑๓.๑๐) กิจการท่าเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไป 

 
 

ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมือง  หรือที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด
ที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  หรือที่มีการประกอบกิจการเก่ียวกับวัตถุอันตรายต่าง ๆ  จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องด้วย  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน  
โรงเรียน  สถาบัน  การศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อ่ืน ๆ  ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น
จะต้องมีสถานที่ตั้งตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด  โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของ 
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ   ซ่ึงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
หรือก่อเหตุรําคาญด้วย 

ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความม่ันคงแข็งแรงเหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ

กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  ต้องไม่มีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสว่างเพียงพอ  และมีป้ายหรือเครื่องหมาย
แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเม่ือระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง 
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(๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่าง  และการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

(๓) ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจําทุกวัน 

ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเป้ือนจากสารเคมี  วัตถุอันตราย  หรือส่ิงอ่ืนใด
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ที่ล้างตาฉุกเฉิน  ตามความจําเป็น  และให้เหมาะสม
กับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถอัุนตราย
และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ  ดังนี้ 
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย  

รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  และต้องดําเนินการ

ให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเป้ือนสารพษิหรือวัตถุอันตรายหรือส่ิงอ่ืนใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

หรือมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกัน  และกําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของ

โรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 
ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัว  ที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร  

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการ  ต้องจัดวางส่ิงของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัย  เป็นสัดส่วน  

และตอ้งรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 
ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการ  ต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน  และปฏิบัติให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัย  ดังนี้ 
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง  
และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับให้แก่คนงาน   
ไม่น้อยกว่าร้อยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย  หรือส่ิงของ
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ  ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการ  อาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือ
ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใช้สารเคมีหรือ 
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วัตถุอันตราย  จะต้องดําเนินการควบคุม  และป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง 

หมวด  ๓ 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต 

 
 

ข้อ ๑๘ เม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับ  ห้ามมิให้ผู้ใด 
ดําเนินกิจการตามประเภทที่มีข้อบัญญัติกําหนดให้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะ
ที่เป็นการค้า  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๙ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามประเภทที่มีข้อบัญญัติกําหนดให้เป็นกิจการ 
ที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ  ๕  ในลักษณะที่เป็นการค้า  จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้
ท้ายข้อบัญญัตินี้  พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน   
(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๔) หลักฐานหรือเอกสารอ่ืน ๆ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลหล่อยูงประกาศกําหนด 
ข้อ ๒๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สถานที่นั้นตั้งในทําเล  ซ่ึงจะทํารางระบายน้ําโสโครกไปให้พ้นจากที่นั้นโดยสะดวก 
(๒) ต้องทํารางระบายน้ําไปสู่ทางระบายน้ําสาธารณะ  หรือบ่อซ่ึงรับน้ําโสโครกด้วยวัตถุถาวร  

มีลักษณะเรียบ  ไม่ซึม  ไม่รั่ว  น้ําไหลได้สะดวก 
(๓) การระบายน้ําและรางน้ําต้องไม่มีลักษณะเป็นที่เดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ําในทางน้ําสาธารณะ

หรือแก่ผู้อาศัยใกล้เคียง 
(๔) เม่ือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นว่า  สถานที่ใดจะต้องทําพื้นด้วยวัตถุถาวร  เพื่อป้องกัน 

มิให้น้ําซึม  รั่วหรือขังอยู่ได้  หรือเห็นว่าควรมีบ่อพักน้ําโสโครก  หรือต้องมีท่อระบายน้ํา  เครื่องป้องกันควัน  
มูลเถ้า  กล่ินไอ  หรือส่ิงอ่ืนใด  ซ่ึงอาจเป็นเหตุรําคาญแก่ผู้อยู่ในที่ใกล้เคียงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคําแนะนํา
ของเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

(๕) ต้องให้มีแสงสว่างและทางระบายลมเพียงพอ  และต้องจัดสถานที่มิให้เป็นที่อยู่ของสัตว์นําโรค 
(๖) ต้องจัดให้มีน้ําสะอาดเพียงพอแก่การค้านั้น 
(๗) ต้องมีที่รองรับมูลฝอยและส่ิงเปรอะเป้ือนอันได้สุขลักษณะ  และเพียงพอ 
(๘) ต้องมีส้วมอันได้สุขลักษณะให้พอกับจํานวนคนที่ทําการอยู่ในสถานที่นั้น  และต้องอยู่ในที่ซ่ึง

เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
(๙) สถานที่เล้ียงสัตว์  ต้องมีที่ขังและที่ปล่อยสัตว์กว้างขวางพอ 
(๑๐) สถานที่เก่ียวกับการตาก  หรือผ่ึงสินค้าต้องมีที่ สําหรับตาก  หรือผ่ึงสินค้า  ตามที่ 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
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(๑๑) ปฏิบัติการอ่ืนใดอันเก่ียวด้วยสุขลักษณะตามที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขเห็นชอบ 
ข้อ ๒๑ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจความถูกต้อง  และความสมบูรณ์ของคําขอ  ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าว  ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
ตามหลักเกณฑ์  วิธกีาร  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด  และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน  
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต  ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง 
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจ้งคําส่ังไม่อนุญาต  พร้อมด้วยเหตุผล
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอ  ซ่ึงมีรายละเอียดถูกต้อง  หรือครบถ้วน 
ตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต  หรือยังไม่อาจมีคําส่ัง 
ไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง  ครั้งละไม่เกิน
สิบห้าวัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลา  และเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อน 
ส้ินกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๒ ในการออกใบอนุญาตตามข้อ  ๒๐  เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะ 
ให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ  เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้
โดยทั่วไป  ในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 

ใบอนุญาตตามข้อ  ๒๐  ให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสถานที่แห่งเดียว 
ข้อ ๒๓ ผู้ได้รับอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ให้ถือว่าสละสิทธิ์ 

ข้อ ๒๔ ใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  และ 
ให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลหล่อยูงเท่านั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาต  จะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  เม่ือได้ยื่นคําขอพร้อมกับ 
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้  จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ  ๑๘  และข้อ  ๑๙  ด้วย 

ข้อ ๒๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีการตรวจสุขภาพของคนงาน  หรือผู้ปฏิบัติงานทุกคน  ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ประกาศกําหนด 
(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์  หรือกิจการที่เก่ียวกับอาหาร  

เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม  หรือกิจการที่เก่ียวกับยา  เวชภัณฑ์  อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง  
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หรือกิจการอ่ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลหล่อยูงประกาศกําหนด  ต้องรับผู้ปฏิบัติงาน  หรือคนงาน 
ที่ไม่ป่วยเป็นโรคหรือเป็นพาหะของโรคติดต่อ  ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๓  หรือ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ไว้ทํางานในสถานประกอบการ 

(๓) ต้องรักษาเงื่อนไขที่ได้กําหนดไว้ในข้อ  ๑๙  ให้อยู่ในสภาวะอันดีเสมอ  และทําความสะอาด
กวาดล้างสถานที่ประกอบกิจการให้สะอาดทุกวันและต้องรักษาพื้นและรางระบายน้ําโสโครกให้อยู่ใน
สภาพลักษณะอันดีอยู่เสมอ 

(๔) ต้องประกอบกิจการภายในเขตสถานที่  และตามวัน  เวลา  ที่ได้รับอนุญาต 
(๕) ต้องรักษาเครื่องมือ  เครื่องใช้  ในการประกอบกิจการทุกอย่างให้สะอาดอยู่เสมอ  ถ้าเศษวัตถุ

แห่งกิจการนั้นใช้เป็นอาหารต้องป้องกันวัตถุนั้นให้พ้นจากฝุ่นละออง  แมลงวัน  และสัตว์อ่ืน ๆ 
(๖) ต้องรักษาสถานที่อย่าให้เป็นที่เพาะพันธุ์แมลงวัน  หนู  ยุง  หรือสัตว์นําโรคอ่ืน ๆ 
(๗) ถ้าจะเปล่ียนแปลงแก้ไข  หรือเพิ่มเติมสถานที่ต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 
(๘) ต้องปฏิบัติการทุกอย่างเพื่อให้ได้สุขลักษณะและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามคําแนะนําของ

เจ้าพนักงานสาธารณสขุหรือตามคําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(๙) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขเข้าตรวจสอบสถานที่  เครื่องมือ  

เครื่องใช้  ตลอดจนวิธีการประกอบกิจการได้ในเวลาอันสมควร  เม่ือได้รับแจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว 
ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับใบอนุญาต  ต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้

ท้ายข้อบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่ เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือ 
ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้นถ้ามิได้
เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด  ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียม 
ที่ค้างชําระเว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียม
ครั้งต่อไป 

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน 

ข้อ ๒๗ บรรดาค่าธรรมเนียม  และค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้  ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหล่อยูง 

ข้อ ๒๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  
ณ  สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุด  ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
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การขอรับใบแทนใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
นาํใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่  มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 

ข้อ ๓๐ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติ 
การสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้
เก่ียวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังพักใช้
ใบอนุญาตได้  ภายในเวลาที่เห็นสมควร  แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน 

ข้อ ๓๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเม่ือปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
(๑) ถกูส่ังพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป  และมีเหตุที่จะต้องถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตอีก 
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุด  ว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
(๓) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  

กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือข้อบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไข 
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เก่ียวกับการประกอบกิจการ  ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้  
และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้น  ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน  
หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ข้อ ๓๒ คําส่ังพักใช้ใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําส่ังดังกล่าว  ให้ส่งคําส่ัง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ  หรือให้ปิดคําส่ังนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ  ภูมิลําเนา  หรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําส่ังแล้ว  ตั้งแต่เวลาที่คําส่ังไปถึง  หรือ
วันปิดคําส่ัง  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๓ ผู้ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  จะยื่นขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูก
เพิกถอนใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแตว่ันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

หมวด  ๔ 
บทกําหนดโทษ 

 
 

ข้อ ๓๔ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้  ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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หมวด  ๕ 
บทเบ็ดเตล็ด 

 
 

ข้อ ๓๕ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแต่งตั้งข้าราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
ในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลหล่อยูง  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได้ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๓๖ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ซ่ึงได้ออกให้ก่อนข้อบัญญัตินี้ 
มีผลใช้บังคับ  ให้ใช้ได้ออกไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นจะส้ินสุดอายุการอนุญาต 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
พงษ์สวรรค์  สถาธรรม 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหล่อยูง 
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ค่าธรรมเนียม/ปี
บาท

๑  กิจการท่ีเกี่ยวกับการเล้ียงสัตว์
(๑) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ํา สัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง
     (๑.๑) การเลี้ยงม้า โค กระบือ
          ก. ตั้งแต่ ๕ - ๑๐ ตัว ๑๐๐
          ข. ตั้งแต่ ๑๑ - ๒๐ ตัว ๒๐๐
          ค. ตั้งแต่ ๒๑ ตัวข้ึนไป ๓๐๐
     (๑.๒) การเลี้ยงสุกร
          ก. ตั้งแต่ ๕ - ๑๐ ตัว ๑๐๐
          ข. ตั้งแต่ ๑๑ - ๒๐ ตัว ๒๐๐
          ค. ตั้งแต่ ๒๑ - ๕๐ ตัว ๓๐๐
          ง. ตั้งแต่ ๕๑ ตัวข้ึนไป ๕๐๐
     (๑.๓) การเลี้ยงแพะ แกะ
          ก. ตั้งแต่ ๕ - ๑๐ ตัว ๑๐๐
          ข. ตั้งแต่ ๑๑ - ๒๐ ตัว ๒๐๐
          ค. ตั้งแต่ ๒๑ - ๕๐ ตัว ๓๐๐
          ง. ตั้งแต่ ๕๑ ตัวข้ึนไป ๕๐๐
     (๑.๔) การเลี้ยงห่าน เป็ด ไก่ นก
          ก. ตั้งแต่ ๕๐ - ๒๐๐ ตัว ๑๐๐
          ข. ตั้งแต่ ๒๐๑ - ๕๐๐ ตัว ๒๐๐
          ค. ตั้งแต่ ๕๐๑ - ๑,๐๐๐ ตัว ๔๐๐
          ง. ตั้งแต่ ๑,๐๐๑ ตัวข้ึนไป ๕๐๐
     (๑.๕) การเลี้ยงสุนัข แมว
          ก. ตั้งแต่ ๕ - ๑๐ ตัว ๑๐๐
          ข. ตั้งแต่ ๑๑ - ๒๐ ตัว ๒๐๐
          ค. ตั้งแต่ ๒๑ ตัวข้ึนไป ๕๐๐

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหล่อยูง 

ลําดับท่ี รายการ

เรื่อง กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
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     (๑.๖) การเลี้ยง กุ้ง หอย ปู ปลา หรือสัตว์น้ําประเภทอ่ืน

          ก. เลี้ยงในกระชัง                                                       กระชังละ ๒๐

          ข. เลี้ยงในบ่อ                                                               ไร่ละ ๕๐

             กรณีพ้ืนท่ีไม่ถึง ๑ ไร่ ให้เสียค่าธรรมเนียมเป็น ๑ ไร่

     (๑.๗) แมลงหรือสัตว์อ่ืนๆ                                     ๓๐๐

(๒) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม

          ก. ตั้งแต่ ๕ - ๑๐ ตัว ๑๐๐

          ข. ตั้งแต่ ๑๑ - ๒๐ ตัว ๒๐๐

          ค. ตั้งแต่ ๒๑ - ๕๐ ตัว ๓๐๐

          ง. ตั้งแต่ ๕๑ ตัวข้ึนไป ๕๐๐

(๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะ ๕๐๐

ทํานองเดียวกัน เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น 

ท้ังนี้จะมีการเรียกเก็บค่าดู หรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม

๒ กิจการท่ีเก่ียวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์

(๑) การฆ่าสัตว์ ยกเวน้ในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด ๕๐๐

และการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
(๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ท่ียังมิได้ฟอก ๕๐๐
(๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ท่ียังมิได้แปรรูป ๕๐๐
(๔) การเค่ียวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ ๕๐๐

(๕) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานท่ี ๕๐๐

จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย และการขายในตลาด

(๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ ๕๐๐

เขาสัตว์ สัตว์ หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอ่ืน ๆ ของสัตว์

(๗) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการ ๕๐๐

กระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์ หรือพืช

เพ่ือเป็นอาหารสัตว์
(๘) การสะสมหรือการล้างครั่ง ๕๐๐
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๓ กิจการท่ีเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม

(๑) การผลิตเนย เนยเทียม ๓๐๐
(๒) การผลิตกะปิ นํ้าพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา ๓๐๐
เต้าเจี้ยว ซีอ้ิว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน
(๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิต ๓๐๐
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน
(๔) การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเค่ียวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิต ๓๐๐
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน
(๕) การน่ึง การต้ม การเค่ียว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจาก ๓๐๐
สัตว์ พืช ยกเว้นในสถานท่ีจําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด 
และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
(๖) การเค่ียวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้งยกเว้นในสถานท่ี ๓๐๐
จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
(๗) การผลิตเส้นหม่ี ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เก้ียมอ๋ี ๓๐๐
(๘) การผลิตแบะแซ ๓๐๐
(๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด ๓๐๐
(๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ๓๐๐
(๑๑) การแกะ การล้างสัตว์น้ํา ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ๓๐๐
ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
(๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถ่ัวเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ ๓๐๐
บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
(๑๓) การผลิต การแบ่งบรรจุน้ําตาล ๓๐๐
(๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว ๓๐๐
(๑๕) การผลิต การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ําส้มสายชู ๕๐๐
(๑๖) การค่ัวกาแฟ ๓๐๐
(๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร ๓๐๐
(๑๘) การผลิตผงชูรส ๓๐๐
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(๑๙) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค ๓๐๐
(๒๐) การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน ๓๐๐
ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน
(๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผงหรือเครื่องดื่มผงชนิดอ่ืน ๆ ๓๐๐
(๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน ๓๐๐
(๒๓) การผลิตบะหม่ี มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีคล้ายคลึงกัน ๓๐๐
(๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร ๕๐๐
(๒๕) การผลิตน้ําแข็ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานท่ีจําหน่ายอาหารและ ๕๐๐
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน
(๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรท่ีมีกําลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าข้ึนไป ๓๐๐

๔ กิจการท่ีเกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง
ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง
(๑) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร ๕๐๐
(๒) การผลิต การบรรจยุาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางต่าง ๆ ๕๐๐
(๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี ๕๐๐
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป ๕๐๐
(๕) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ ๕๐๐

๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช ๕๐๐
(๒) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ ๕๐๐
(๓) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคูหรือแป้งอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน ๕๐๐
ด้วยเครื่องจักร
(๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร ๕๐๐
(๕) การผลิตยาสูบ ๕๐๐
(๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร ๕๐๐
(๗) การผลิต การสะสมปุ๋ย ๕๐๐
(๘) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร ๕๐๐
(๙) การตาก การสะสมหรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง ๕๐๐
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๖  กิจการท่ีเกี่ยวกับโลหะหรือแร่

(๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ๕๐๐
(๒) การหลอม การหล่อ การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน (๑) ๕๐๐
(๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด ๕๐๐
 การอัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน (๑)
(๔) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล ๕๐๐
หรือโลหะอ่ืนใด ยกเว้นกิจการใน (๑)
(๕) การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมีหรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้นกิจการใน (๑) ๕๐๐
(๖) การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการล้างแร่ ๕๐๐

๗ กิจการท่ีเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ ๕๐๐
(๒) การต้ังศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ท่ีเป็น ๕๐๐
ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๓) การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซ่ึงมีไว้บริการ ๕๐๐
หรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ 
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย
(๔) การล้าง การอัดฉีดยานยนต์ ๕๐๐
(๕) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ ๕๐๐
(๖) การปะ การเชื่อมยาง ๓๐๐
(๗) การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ ๕๐๐

๘ กิจการท่ีเกี่ยวกับไม้
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ ๕๐๐
(๒) การเลื่อย การซอย การตัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทําค้ิว หรือการตัด ๕๐๐
ไม้ด้วยเครื่องจักร
(๓) การประดิษฐ์ไม้ หวายเป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทาสาร ๕๐๐
เคลือบเงาสี หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย
(๔) การอบไม้ ๕๐๐
(๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร ๕๐๐
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(๖) การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ ๕๐๐
(๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ ๕๐๐
(๘) การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน ๕๐๐

๙ กิจการท่ีเกี่ยวกับการบริการ

(๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล ๕๐๐

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เว้นแต่เป็นการให้บริการใน (๑) ๕๐๐

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๓) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบนํ้า อบไอน้ํา อบสมุนไพร เว้นแตเ่ป็นการ ๕๐๐

ให้บริการใน (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน ๕๐๐
(๕) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า ๕๐๐

หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน
(๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ ๕๐๐
(๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอเกะ ๕๐๐

หรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๘) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน ๕๐๐

 เว้นแต่เป็นการให้บริการใน (๑)
(๙) การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ หรือการเล่นอ่ืนในทํานอง ๕๐๐

เดียวกัน
(๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการท่ีอยู่ในบังคับ ๓๐๐

ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

(๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ ๓๐๐

ให้อาหารท่ีมีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด เว้นแต่เป็นการ

ให้บริการใน (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม ๕๐๐
(๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสถานฝึกซ้อมกอล์ฟ ๕๐๐
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(๑๔) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข ๕๐๐

วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
(๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอ่ืน ๓๐๐
(๑๖) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กท่ีบ้าน ๓๐๐

๑๐ กิจการท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ

(๑) การป่ันด้าย การกรอด้าย การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้าด้วยก่ีกระตุก ๓๐๐

ตั้งแต่ ๕ ก่ีข้ึนไป
(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้ายหรือนุ่น ๓๐๐
(๓) การป่ันฝ้ายหรือนุ่นด้วยเครื่องจักร ๓๐๐
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร ๓๐๐
(๕) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรต้ังแต่ ๕ เครื่องข้ึนไป ๓๐๐
(๖) การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืน ๆ ๓๐๐
(๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร ๓๐๐
(๘) การย้อม การกัดสีผ้าหรือสิ่งทออ่ืน ๆ ๓๐๐

๑๑ กิจการท่ีเก่ียวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง

(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา ๕๐๐

(๒) การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร ๕๐๐

(๓) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง ๕๐๐
(๔) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง ๕๐๐
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง ๕๐๐
(๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ ๕๐๐
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน ๕๐๐

(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ท่ีมีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น ๕๐๐

ผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้าเพดาน ท่อน้ํา เป็นต้น
(๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว ๕๐๐

(๑๐) การผลิตกระดาษทราย ๕๐๐
(๑๑) การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว ๕๐๐
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๑๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี

(๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดช์ ๕๐๐
 หรือสารตัวทําละลาย
(๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ ๕๐๐
(๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียมหรือ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ
(๔) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก ๕๐๐
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน (๗.๑) ๕๐๐
(๖) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ ๕๐๐
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง
(๗) การโม่ การบดชัน ๕๐๐
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี ๕๐๐
(๙) การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์ ๕๐๐
(๑๐) การเคลือบ การชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง ๕๐๐
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง ๕๐๐
(๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง ๕๐๐
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง ๕๐๐
(๑๔) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิงหรือสารเคมีอันเป็นส่วนประกอบ ๕๐๐
ในการผลิตดอกไม้เพลิง
(๑๕) การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา ๕๐๐
(๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค ๕๐๐
(๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว ๕๐๐

๑๓ กิจการอ่ืน ๆ
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร ๕๐๐
(๒) การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ๓๐๐
อุปกรณ์ไฟฟ้า
(๓) การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง ๓๐๐
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร ๓๐๐
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(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของท่ีชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ ๓๐๐

(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า ๓๐๐

(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้แล้ว ๓๐๐

(๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ ๓๐๐

(๙) การก่อสร้าง ๓๐๐

(๑๐) กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา ๓๐๐



 
คําขอรบัใบอนญุาตประกอบกิจการที่เปน็อนัตรายตอ่สุขภาพ 

          เขียนที่...............................................
        วันที่..................เดือน..............................พ.ศ. ................ 
  
  ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)................................................ อายุ...............ปี สญัชาติ...................... 
บ้านเลขที่.....................หมู่ที่............ตรอก/ซอย.............................ถนน...............................แขวง/ตําบล.................................... 
เขต/อําเภอ......................จังหวัด............................ไปรษณีย์......................โทรศัพท์...................................FAX…...................... 
เลขประจําตัวประชาชน..............................................  
  ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินดังต่อไปน้ี 

๑. กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็นกิจการทีเ่กี่ยวกับ........................................................................... 
/............................................................................................................ตามข้อ................................................ของข้อบัญญัติฯ 
มีพื้นที่....................... ไร่หรอืตารางเมตร จํานวน .............. ห้องหรือกระชัง จํานวน....................ตัว มีคนงาน......................คน  
ใช้เครื่องจกัร...........................แรงม้า 
  ๒. ต้ังอยู่เลขที่.................หมู่........ ซอย................................. ถนน .......................... ตําบล............................ 
อําเภอ.............................................  จังหวัด ..................................................  โทรศัพท์......................................................... 

๓. ผู้จัดการช่ือ(นาย/นาง/นางสาว)...................................................................อายุ...............ปี  สญัชาติ
........................อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่................ซอย................................ ถนน ............................................ ตําบล/แขวง
.............................อําเภอ/เขต................................ จงัหวัด................................. โทรศัพท.์........................FAX…...................... 
เลขประจําตัวประชาชน.............................................. 

พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานดังน้ี 
  (  ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาทะเบียนบ้าน ของเจ้าของกจิการ/ผู้ประกอบการ 
  (  ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาทะเบียนบ้าน ของผูจ้ัดการ 
  (  ) หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและ   
                          ผู้รับมอบอํานาจ (กรณีเจ้าของกจิการ/ผู้ประกอบการไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 

(  ) สําเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ต้ังสถานประกอบการ 
(  ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 

               (กรณีผู้ขอรบัใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
(  ) หนังสือยินยอมให้ใช้อาคาร/สถานที่ หรือสญัญาเช่าจากเจ้าของอาคาร/สถานที่ (กรณีผู้ขอรบัใบอนุญาต 
     ไม่มีกรรมสิทธ์ิในอาคาร/สถานที่ที่ใช้เป็นสถานประกอบการ) 
(  ) หลักฐานหรือใบอนุญาตอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกจิการ (ระบ)ุ    
๑).......................................................................................................................................................... 

  ๒).......................................................................................................................................................... 
  ๓).......................................................................................................................................................... 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผังแสดงที่ต้ังสถานประกอบกิจการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า  ข้อความในแบบคําขอใบอนุญาตน้ีเปน็จริงทุกประการ 

       
 
 
       (ลงช่ือ)...........................................ผู้ขอใบอนุญาต 
            (.................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          
   
 
 

 

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข/พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (  ) เห็นสมควรให้ใบอนุญาตและกําหนดเงื่อนไขดังน้ี...................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 (  ) ไม่เห็นควรอนุญาต เพราะ.......................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
 

(ลงช่ือ)............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข/พนักงานเจ้าหน้าที ่
                             (.............................................) 

ตําแหน่ง....................................................... 
วันที่ .............../................../........................ 
 
(ลงช่ือ).........................................................หัวหน้า/ผูอ้ํานวยการ 

                             (.............................................) 
ตําแหน่ง....................................................... 
วันที่ .............../................../........................ 
 

 

คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 (  ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
 (  ) ไม่อนุญาตให้ประกอบการ เพราะ................................................................................................................ 
 
 

(ลงช่ือ)............................................................เจ้าพนักงานทอ้งถ่ิน 
                       (....................................................) 

ตําแหน่ง....................................................... 
วันที่ .............../................../.......................... 
 

 
ความเห็นของปลัด/รองปลัดอบต. 

 (  ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้ 
 (  ) ไม่อนุญาตให้ประกอบการ เพราะ .............................................................................................................. 
 

(ลงช่ือ)............................................................ 
                           (.....................................................) 
                                         ตําแหน่ง....................................................... 
                                         วันที่ .............../................../.......................... 
 



คําขอใบแทนใบอนญุาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   
                 เขียนที่...............................................
                            วันที่.......... เดือน......................พ.ศ. .................. 

   ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)................................................ อายุ...............ปี สญัชาติ
...................... บ้านเลขที่.....................หมู่ที่............ตรอก/ซอย.............................ถนน...............................แขวง/ตําบล
.................................... เขต/อําเภอ......................จังหวัด............................ไปรษณีย์......................โทรศัพท์
...................................FAX…...................... เลขประจําตัวประชาชน.............................................. ได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  ๑. ใบอนุญาตเล่มที.่............เลขที.่................ปี.............ออกให้เมือ่วันที่.......... เดือน......................พ.ศ. .......... 
                     ๒. กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เกี่ยวกับ........................................................................... 
/............................................................................................................ตามข้อ................................................ของข้อบัญญัติฯ 
มีพื้นที่....................... ไร่หรอืตารางเมตร จํานวน .............. ห้องหรือกระชัง จํานวน....................ตัว มีคนงาน......................คน  
ใช้เครื่องจกัร...........................แรงม้า 
  ๓. ต้ังอยู่เลขที่.................หมู่........ ซอย................................. ถนน .......................... ตําบล............................ 
อําเภอ.............................................  จังหวัด ..................................................  โทรศัพท์.......................................................... 
อาคาร/สถานทีเ่ป็นของ.............................................................................................................................................................. 

๔. ผู้จัดการช่ือ(นาย/นาง/นางสาว)...................................................................อายุ...............ปี  สญัชาติ
........................อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่................ซอย................................ ถนน ............................................ ตําบล/แขวง
.............................อําเภอ/เขต................................ จงัหวัด................................. โทรศัพท.์........................FAX…...................... 
  ข้าพเจ้าขอรบัใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพดังกล่าว เน่ืองจาก
.....................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................... 

พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานดังน้ี 
  (  ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาทะเบียนบ้าน ของเจ้าของกจิการ/ผู้ประกอบการ 
  (  ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาทะเบียนบ้าน ของผูจ้ัดการ 
  (  ) หนังสือมอบอํานาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มอบอํานาจและ   
                          ผู้รับมอบอํานาจ (กรณีเจ้าของกจิการ/ผู้ประกอบการไม่สามารถมาย่ืนคําขอด้วยตนเอง) 

(  ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล   
     (กรณีผู้ขอรบัใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
(  ) หลักฐานหรือใบอนุญาตอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกจิการ (ระบ)ุ    
๑).......................................................................................................................................................... 

  ๒).......................................................................................................................................................... 
  ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า ข้อความในแบบคําขอน้ีเป็นจรงิทกุประการ 
       
       (ลงช่ือ)...........................................ผู้ขอ 
            (.................................................) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          
   

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข/พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ 
 (  ) เห็นสมควรให้รบัใบแทนใบอนุญาต  เพราะ........................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
 (  ) ไม่เห็นควรใหร้ับใบแทนใบอนุญาต  เพราะ........................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
 

(ลงช่ือ)............................................เจ้าพนักงานสาธารณสุข/พนักงานเจ้าหน้าที ่
                             (.............................................) 

ตําแหน่ง........................................................ 
วันที่ .............../................../..........................  
 
(ลงช่ือ)..........................................................หัวหน้า/ผู้อํานวยการ 

                             (.............................................) 
ตําแหน่ง....................................................... 
วันที่ .............../................../........................ 
 
(ลงช่ือ)......................................................... 

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

 
คําสั่งเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

 (  ) อนุญาต 
 (  ) ไม่อนุญาต เพราะ................................................................................................................ 
 
 

(ลงช่ือ)............................................................เจ้าพนักงานทอ้งถ่ิน 
                             (....................................................) 

ตําแหน่ง....................................................... 
วันที่ .............../................../.......................... 
 
 

 
ความเห็นของปลัด/รองปลัดอบต. 

 (  ) อนุญาต 
 (  ) ไม่อนุญาต เพราะ .............................................................................................................. 
 

(ลงช่ือ)............................................................ 
                           (.....................................................) 
                                         ตําแหน่ง....................................................... 
                                         วันที่ .............../................../.......................... 
 


