
 หนา   ๙๗ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดปา 
เรื่อง   การควบคุมกิจการท่ีเปนอนัตรายตอสุขภาพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดปา  วาดวยการควบคุมกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

“อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๕๔  มาตรา  ๕๕  มาตรา  ๕๘  มาตรา  ๖๓   

และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลวัดปา   

โดยไดรบัความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลวัดปาและนายอําเภอหลมสัก  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว   

ดังตอไปนี้” 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดปา  เรื่อง  การควบคุมกิจการ 

ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลวัดปา  ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ นับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใช  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใด 

ในสวนที่ไดตราไวแลวกอนขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

“สถานประกอบกิจการ”  หมายความวา  สถานที่ที่ใชในการประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ออกตามความใน  มาตรา  ๓๑  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ผูดําเนินกิจการ”  หมายความวา  ผูเปนเจาของหรือบุคคลท่ีเรียกชื่ออยางอื่นซึ่งรับผิดชอบ 

ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น   

“คนงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 



 หนา   ๙๘ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

“มลพิษทางเสียง”  หมายความวา  สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษความส่ันสะเทือน”  หมายความวา  สภาวะของความส่ันสะเทือนอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางอากาศ”  หมายความวา  สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ 

ของสถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

“มลพิษทางน้ํา”  หมายความวา  สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของ 

สถานประกอบกิจการที่ทําใหมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 

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

ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลวัดปา 

“เจาพนักงานสาธารณสุข”  หมายความวา  เจาพนักงานซึ่งไดรับการแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ 

กระทรวงสาธารณสุขใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ผูซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงาน 

องคการบริหารสวนตําบลวัดปา  ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือใหปฏิบัติการตามมาตรา  ๔๔   

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๕ ใหกิจการประเภทตาง ๆ  ดังตอไปนี ้ เปนกิจการที่ตองมีการควบคุมภายในเขตองคการ 

บริหารสวนตําบลวัดปา 

  ๕.๑ กิจการที่เกี่ยวกับการเล้ียงสัตว   

   (๑) การเล้ียงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้ํา  สัตวเล้ือยคลานหรือแมลง 

   (๒) การเล้ียงสัตวเพ่ือรีดเอาน้ํานม 

   (๓) การประกอบกิจการเล้ียง  รวบรวมสัตว  หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ 

ทํานองเดียวกันเพ่ือใหประชาชนเขาชมหรือเพ่ือประโยชนของกิจการนี้  ทั้งนี้  จะมีการเรียกเก็บคาดู 

หรือคาบริการ  ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 



 หนา   ๙๙ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

  ๕.๒ กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ 

   (๑) การฆาสัตว  ยกเวนในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด 

และการฆาเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒) การฟอกหนังสัตว  ขนสัตว  การสะสมหนังสัตว  ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก 

   (๓) การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป 

   (๔) การเคี่ยวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

   (๕) การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุง  ยกเวน 

ในสถานท่ีจําหนายอาหาร  การเรขาย  และการขายในตลาด 

   (๖) การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย  กระดูกสัตว   

เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอื่น ๆ  ของสัตว 

   (๗) การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  หรือ 

การกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช  หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวของพืช  เพ่ือเปนอาหารสัตว 

   (๘) การสะสมหรือการลางครั่ง 

  ๕.๓ กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม 

   (๑) การผลิตเนย  เนยเทียม 

   (๒) การผลิตกะป  น้ําพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  น้ําบูดู  ไตปลา   

เตาเจ้ียว  ซีอิ๊ว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๓) การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  กุงเจา  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๔) การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเคี่ยวมันกุง  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๕) การนึ่ง  การตม  การเคี่ยว  การตาก  การอบ  หรือวิธีอื่นใดในการผลิต 

อาหารจากสัตว  พืช  ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาดและการผลิตเพ่ือบริโภค 

ในครัวเรือน 

   (๖) การเคี่ยวมันหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน 

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขาย  การขายในตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 



 หนา   ๑๐๐ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

   (๗) การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เกี้ยมอี๋ 

   (๘) การผลิตแบะแซ 

   (๙) การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอื่นใด 

   (๑๐) การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหง  จันอับ  ขนมเปยะ 

   (๑๑) การแกะ  การลางสัตวน้ํา  ท่ีไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  ยกเวน   

การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๑๒) การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ   

บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอื่นใด  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๑๓) การผลิต  การแบงบรรจุน้ําตาล 

   (๑๔) การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว 

   (๑๕) การผลิต  การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  น้ําสมสายชู 

   (๑๖) การคั่วกาแฟ 

   (๑๗) การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร 

   (๑๘) การผลิตผงชูรส 

   (๑๙) การผลิตน้ํากล่ัน  น้ําบริโภค 

   (๒๐) การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม  หรือพืชอยางอื่น  ยกเวนการผลิต 

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒๑) การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ 

   (๒๒) การผลิตไอศกรีม  ยกเวนการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

   (๒๓) การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

   (๒๔) การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

   (๒๕) การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพ่ือใชในสถานที่ จําหนายอาหาร   

และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

   (๒๖) การเก็บ  การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต  ๕  แรงมาขึ้นไป 



 หนา   ๑๐๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

  ๕.๔ กิจการท่ีเกี่ยวกับยา  เวชภัณฑ  อุปกรณการแพทย  เครื่องสําอาง  ผลิตภัณฑ 

ชําระลาง 

   (๑) การผลิต  การโม  การบด  การผสม  การบรรจุยาดวยเครื่องจักร 

   (๒) การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพู  ผาเย็น  กระดาษเย็น  เครื่องสําอางตาง ๆ 

   (๓) การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําลี 

   (๔) การผลิตผาพันแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

   (๕) การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ 

  ๕.๕ กิจการท่ีเกี่ยวกับการเกษตร 

   (๑) การอัด  การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 

   (๒) การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 

   (๓) การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

ดวยเครื่องจักร 

   (๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร 

   (๕) การผลิตยาสูบ 

   (๖) การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเครื่องจักร 

   (๗) การผลิต  การสะสมปุย 

   (๘) การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร 

   (๙) การตาก  การสะสม  หรือการขนถายมันสําปะหลัง 

  ๕.๖ กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

   (๑) การผลิตโลหะเปนภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณหรือเครื่องใชตาง ๆ 

   (๒) การหลอม  การหลอ  การถลุง  แรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวนกิจการใน  (๑) 

   (๓) การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด   

การอัดโลหะดวยเครื่องจักร  หรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๑) 

   (๔) การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะกั่ว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมียม  นิกเกิล   

หรือโลหะอื่นใด  ยกเวนกิจการใน  (๑) 



 หนา   ๑๐๒ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

   (๕) การขัด  การลางโลหะดวยเครื่องจักร  สารเคมีหรือวิธีอื่นใด  ยกเวน 

กิจการใน  (๑) 

   (๖) การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการลางแร 

  ๕.๗ กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๑) การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพนสี  การพนสารกันสนิม 

ยานยนต 

   (๒) การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตง  ระบบปรับอากาศหรือ 

อุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนตเครื่องจักรหรือเครื่องกล 

   (๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล  ซึ่งมีไวบริการ 

หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น  มีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต  เครื่องจักรหรือเครื่องกล 

ดังกลาวดวย 

   (๔) การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

   (๕) การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอรี่ 

   (๖) การปะ  การเชื่อมยาง 

   (๗) การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

  ๕.๘ กิจการที่เกี่ยวกับไม 

   (๑) การผลิตไมขีดไฟ 

   (๒) การเล่ือย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะ  การขุดรอง  การทําคิ้ว 

หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร 

   (๓) การประดิษฐไม   หวาย  เปนส่ิงของดวยเครื่องจักร  หรือการพน   

การทาสารเคลือบเงาสี  หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

   (๔) การอบไม 

   (๕) การผลิตธูปดวยเครื่องจักร 

   (๖) การประดิษฐส่ิงของเครื่องใช  เครื่องเขียนดวยกระดาษ 

   (๗) การผลิตกระดาษตาง ๆ 

   (๘) การเผาถานหรือการสะสมถาน 



 หนา   ๑๐๓ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

  ๕.๙ กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

   (๑) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาล 

ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๒) การประกอบกิจการอาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการใน  (๑)   

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๓) การประกอบกิจการสถานท่ีอาบน้ํา  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแต 

เปนการใหบริการใน  (๑)  หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๕) การประกอบการกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  

หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน 

   (๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

   (๗) การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองเง็ง  ดิสโกเทก  คาราโอเกะ   

หรือการแสดงอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

   (๘) การประกอบกิจการสระวายน้ําหรือกิจการอื่น ๆ  ในทํานองเดียวกัน   

เวนแตเปนการใหบริการใน  ๙  (๑)   

   (๙) การจัดใหมีการเลนสเกต  โดยมีแสงหรือเสียงประกอบ  หรือการเลนอื่น ๆ   

ในทํานองเดียวกัน 

   (๑๐) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

   (๑๑) การประกอบกจิการใหบรกิารควบคุมน้ําหนกั  โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ   

ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือโดยวิธีอื่นใด  เวนแตเปนการใหบริการใน  (๑)   

หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

   (๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

   (๑๓) การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 

   (๑๔) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข   

วิทยาศาสตร  และส่ิงแวดลอม 



 หนา   ๑๐๔ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

   (๑๕) การสักผิวหนัง  การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น 

   (๑๖) การประกอบกิจการใหบริการเล้ียงและดูแลเด็กท่ีบาน 

  ๕.๑๐ กิจการที่เกี่ยวกับส่ิงทอ 

   (๑) การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเครื่องจักร  หรือการทอผา 

ดวยกี่กระตุก  ตั้งแต  ๕  กี่ขึ้นไป 

   (๒) การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 

   (๓) การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร 

   (๔) การทอเส่ือ  กระสอบ  พรม  หรือส่ิงทออื่น ๆ  ดวยเครื่องจักร 

   (๕) การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต  ๕  เครื่องขึ้นไป 

   (๖) การพิมพผา  หรือการพิมพบนส่ิงทออื่น ๆ 

   (๗) การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร 

   (๘) การยอม  การกัดสีผาหรือส่ิงทออื่น ๆ 

  ๕.๑๑ กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนตหรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา 

   (๒) การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเครื่องจักร 

   (๓) การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุคลายคลึง 

   (๔) การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๕) การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๖) การเล่ือย  การตัด  หรือการประดิษฐหินเปนส่ิงของตาง ๆ 

   (๗) การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพอง  หรือการเผาหินปูน 

   (๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ท่ีมีแรใยหินเปนประกอบหรือสวนผสม  เชน   

ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน  ทอน้ํา  เปนตน 

   (๙) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

   (๑๐) การผลิตกระดาษทราย 

   (๑๑) การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 



 หนา   ๑๐๕ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

  ๕.๑๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี   

   (๑) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ   

หรือสารตัวทําละลาย 

   (๒) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงกาซ 

   (๓) การผลิต  การกล่ัน  การสะสม  การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือ 

ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 

   (๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

   (๕) การพนสี  ยกเวนกิจการใน  ๗  (๑) 

   (๖) การประดิษฐส่ิงของเครื่องใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด   

เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๗) การโม  การบดชัน 

   (๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี 

   (๙) การผลิต  การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร 

   (๑๐) การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือ 

วัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๑) การผลิตพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลทหรือวัตถุท่ีคลายคลึง 

   (๑๒) การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

   (๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง 

   (๑๔) การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ 

ในการผลิตดอกไมเพลิง 

   (๑๕) การผลิตเชลแล็ก  หรือสารเคลือบเงา 

   (๑๖) การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค 

   (๑๗) การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 

  ๕.๑๓ กิจการอื่น ๆ 

   (๑) การพิมพหนังสือหรือส่ิงพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร 

   (๒) การผลิต  การซอมเครือ่งอิเล็กทรอนิกส  เครื่องไฟฟา  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

อุปกรณไฟฟา 



 หนา   ๑๐๖ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

   (๓) การผลิตเทียน  เทียนไข  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

   (๔) การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 

   (๕) การสะสมวัตถุหรือส่ิงของที่ชํารุด  ใชแลวหรือเหลือใช 

   (๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา 

   (๗) การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

   (๘) การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชส่ิงทอ 

   (๙) การกอสราง 

   (๑๐) กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

ขอ ๖ สถานประกอบกิจการที่ตองมีการควบคุมตามขอบัญญัตินี้  ที่ตั้งอยูในเขตท่ีกฎหมาย 

วาดวยการผังเมือง  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีผลใชบังคับ  หรือสถานประกอบกิจการใด 

ที่เขาขายเปนโรงงาน  หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย  จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของดวย  แลวแตกรณี 

ขอ ๗ สถานประกอบกิจการตองตั้งอยูหางจากชุมชน  วัด  ศาสนสถาน  โบราณสถาน   

โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  โรงพยาบาล  หรือสถานที่อื่น ๆ  ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและกฎหมายอื่น 

ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ในกรณีที่สถานประกอบกิจการท่ีไมเขาขายเปนโรงงาน  สถานประกอบกิจการนั้น 

จะตองมีสถานที่ตั้งตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นโดยคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด 

โดยคํานึงถึงลักษณะของการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้น ๆ  ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตราย 

ตอสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือกอเหตุรําคาญดวย 

ขอ ๘ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตองปฏิบัติตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

  (๘.๑) ตองเปนอาคารท่ีมีความมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมท่ีจะประกอบกิจการ 

ที่ขออนุญาตไดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

 บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้  ตองไมมีส่ิงกีดขวาง  มีแสงสวางเพียงพอ  และมีปายหรือเครื่องหมาย 

แสดงชัดเจน  โดยทางออกฉุกเฉินตองมีไฟสองสวางฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟาปกติขัดของ 



 หนา   ๑๐๗ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

  (๘.๒) ตองจัดใหมีระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

  (๘.๓) ตองมีหองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ  และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ 

เปนประจําทุกวัน 

ขอ ๙ สถานประกอบกจิการทีค่นงานอาจเปรอะเปอนจากสารเคมี  วัตถุอันตรายหรือส่ิงอื่นใด 

อันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพตองจัดใหมีที่อาบน้ําฉุกเฉิน  ท่ีลางตาฉุกเฉิน  ตามความจําเปนและเหมาะสมกับ 

คุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๐ สถานประกอบกิจการตองมีการเก็บ  รวบรวม  หรือกําจัดมูลฝอยท่ีถูกสุขลักษณะดังนี้ 

  (๑๐.๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและ 

ประเภทมูลฝอย  รวมท้ังมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้น 

อยูเสมอ 

  (๑๐.๒) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง  ตองไดรับความเห็นชอบจากเจาพนักงานทองถิ่น 

และตองดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวยการกําจัดส่ิงปฏิกูลหรือมูลฝอย 

  (๑๐.๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปอนสารพิษ  หรือวัตถุอันตราย  หรือส่ิงอื่นใดท่ีอาจ 

เปนอันตรายตอสุขภาพหรือมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  จะตองดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

ขอ ๑๑ สถานประกอบกิจการตองมีการปองกันและกําจัดแมลง  และสัตวที่เปนพาหะของ 

โรคติดตอใหถูกตองตามหลักวิชาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ขอ ๑๒ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหาร  หรือหองครัวที่จัดไวสําหรับการประกอบอาหาร   

การปรุงอาหาร  การสะสมอาหารสําหรับคนงาน  ตองมีการดําเนินการใหถูกตองตามขอบัญญัติวาดวย 

สถานจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 

ขอ ๑๓ สถานประกอบกิจการตองจัดวางส่ิงของใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัยเปนสัดสวน   

และตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ 

ขอ ๑๔ สถานประกอบกิจการตองมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางาน  และปฏิบัติ 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 



 หนา   ๑๐๘ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๑๕ สถานประกอบกิจการตองจัดใหมีการปองกันเพ่ือความปลอดภัยดังนี้ 

  (๑๕.๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม  และเครื่องดับเพลิง  ตามกฎหมายวาดวย 

การควบคุมอาคาร  และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้  จะตองมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิง 

อยางนอยหกเดือนตอครั้ง  และมีการฝกอบรมการดับเพลิงเบื้องตนจากหนวยงานที่ทางราชการกําหนด 

หรือยอมรับใหแกคนงานไมนอยกวา  รอยละส่ีสิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 

  (๑๕.๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย  ตองมีสถานท่ีท่ีปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย   

หรือส่ิงของท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายหรืออัคคีภัยไดงายไวโดยเฉพาะ  ตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย 

และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

ขอ ๑๖ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจกอใหเกิดมลพิษทางเสียง  หรือ 

ความส่ันสะเทือน  มลพิษทางอากาศ  มลพิษทางน้ํา  ของเสียอันตราย  หรือมีการใชสารเคมีหรือวัตถุอันตราย   

จะตองดําเนินการควบคุมและปองกันมิใหเกิดผลกระทบจนเปนเหตรุําคาญหรือเปนอันตรายตอสุขภาพของคนงาน 

และผูอยูอาศัยบริเวณใกลเคียง 

ขอ ๑๗ ในระหวางท่ีพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ยังไมกําหนดมาตรฐาน 

มลพิษดานตาง ๆ  สําหรับกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ใหองคการบริหารสวนตําบลวัดปา 

เล่ือนนําคามาตรฐานดานมลพิษตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของมาบังคับใชในขอบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

ขอ ๑๘ เมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  หามมิใหผูใดดําเนินกิจการ 

ตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคา  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ในการออกใบอนุญาต  เจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะใหผูรับใบอนุญาต 

ปฏิบัติเพ่ือปองกันอันตรายตอสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวโดยทั่วไปในขอบัญญัตินี้ก็ได 

ใบอนุญาตใหใชไดสําหรับกิจการประเภทเดียว  และสําหรับสถานที่แหงเดียว 

ขอ ๑๙ ผูใดประสงคจะประกอบกิจการตามท่ีตองมีการควบคุมตามขอ  ๕  ในลักษณะท่ีเปนการคา   

จะตองย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้  พรอมกับเอกสารและหลักฐาน 

ดังตอไปนี้ 

  (๑) สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  (๒) สําเนาทะเบียนบาน 

  (๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  (๔) อื่น ๆ  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลวัดปาประกาศกําหนด 



 หนา   ๑๐๙ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๒๐ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข  ใหครอบคลุม 

ทั้งดานสุขาภิบาลและส่ิงแวดลอม  ดานสาธารณสุข  และดานความปลอดภัย 

ขอ ๒๑ ผูไดรับการอนุญาตตองมารับใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจง 

การอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หากไมมารับภายในกําหนดเวลาดังกลาว  โดยไมมีเหตุอันสมควรใหถือวา   

สละสิทธิ์ 

ขอ ๒๒ เมื่อไดรับคําขอรับใบอนุญาต  หรือคําขอตออายุใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ตรวจความถูกตองและความสมบูรณของคําขอ  ถาปรากฏวาคําขอดังกลาวไมถูกตองหรือไมสมบูรณ 

ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรวบรวมความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณนั้นทั้งหมด  และแจงใหผูขออนุญาตแกไขใหถูกตองและสมบูรณในคราวเดียวกัน   

และในกรณีจําเปนท่ีจะตองสงคืนคําขอแกผูขออนุญาต  ก็ใหสงคืนคําขอพรอมท้ังแจงความไมถูกตอง 

หรือความไมสมบูรณใหทราบภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําขอ 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล 

ใหผูขออนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน 

ตามท่ีกําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได 

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองครั้ง  ครั้งละไมเกินสิบหาวัน   

แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละครั้งใหผูขออนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา 

ตามวรรคสองหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวแลวนั้น  แลวแตกรณี 

ขอ ๒๓ บรรดาใบอนุญาตใหมอีายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต  และใหใชไดเพียงในเขตอํานาจ 

ขององคการบริหารสวนตําบลวัดปาเทานั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  เมื่อไดย่ืนคําขอพรอมกับ 

เสียคาธรรมเนียมแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ 

และเงื่อนไขที่กําหนดไวตามขอ  ๑๙  และขอ  ๒๐  โดยอนุโลม 



 หนา   ๑๑๐ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๒๔ ผูไดรับใบอนุญาตตองเสียคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไวทาย 

ขอบัญญัตินีใ้นวันที่มารบัใบอนุญาตสําหรับกรณีทีเ่ปนการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก  หรือกอนใบอนุญาตส้ินอายุ 

สําหรับกรณีท่ีเปนการขอตออายุใบอนุญาต  ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น  ถามิไดเสียคาธรรมเนียม 

ภายในเวลาที่กําหนด  ใหชําระคาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละย่ีสิบของจํานวนคาธรรมเนียมท่ีคางชําระ   

เวนแตผูไดรับใบอนุญาตจะไดบอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นกอนถึงกําหนดการเสียคาธรรมเนียมครั้งตอไป 

ในกรณีที่ผูมีหนาที่ตองเสียคาธรรมเนยีมตามวรรคหนึ่งคางชําระคาธรรมเนยีมตดิตอกันเกินกวาสองครั้ง   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการดําเนินกิจการไวจนกวาจะไดเสียคาธรรมเนียม 

และคาปรับจนครบจํานวน 

ขอ ๒๕ บรรดาคาธรรมเนียมและคาปรับตามขอบัญญัตินี้  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร 

สวนตําบลวัดปา   

ขอ ๒๖ ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  สถานที่ 

ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระท่ีสําคัญ  ใหผูไดรับใบอนุญาต 

ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด   

ตามแบบที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ   

และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนญุาตนําสําเนาบันทึกการแจงความ 

ตอพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ  ใหผูย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 

นําใบอนุญาตเดิมเทาที่เหลืออยู  มาแสดงตอเจาพนักงานทองถิ่นประกอบดวย 

ขอ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏวาผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้  หรือเงื่อนไขที่ระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับ 

การประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาตตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังพักใชใบอนุญาตได 

ภายในเวลาที่เห็นสมควรแตตองไมเกินสิบหาวัน 



 หนา   ๑๑๑ 
เลม   ๑๓๑   ตอนที่   ๙๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กนัยายน   ๒๕๕๗ 
 

 

ขอ ๒๙ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาต 

  (๒๙.๑) ถูกส่ังพักใชใบอนุญาตตั้งแตสองครั้งขึ้นไปและมีเหตุท่ีจะตองถูกส่ังพักใช 

ใบอนุญาตอีก 

  (๒๙.๒) ตองคําพิพากษาถงึที่สุดวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

  (๒๙.๓) ไมปฏิบัติหรือปฏิบัตไิมถูกตองตามบทบญัญตัิแหงพระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข   

พ.ศ.  ๒๕๓๕  กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  หรือขอบัญญัตินี้   

หรือเงื่อนไขท่ีระบุไวในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไวเกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ไดรับใบอนุญาต 

ตามขอบัญญัตินี้  และการไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองนั้นกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 

ของประชาชน  หรือมีผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 

ขอ ๓๐ คําส่ังพักใชใบอนุญาตและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงให 

ผูรับใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไมพบผูรับใบอนุญาต  หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําส่ังดังกลาว   

ใหสงคําส่ังโดยทางไปรษณียตอบรับ  หรือใหปดคําส่ังนั้นไวในท่ีเปดเผยเห็นไดงาย  ณ  ภูมิลําเนาหรือ 

สํานักทําการงานของผูรับใบอนุญาต  และใหถือวาผูรับใบอนุญาตนั้นไดรับทราบคําส่ังแลวตั้งแตเวลา 

ที่คําส่ังไปถึง  หรือวันปดคําส่ัง  แลวแตกรณี 

ขอ ๓๑ ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน 

ใบอนุญาตอีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาต 

ขอ ๓๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถิ่นเพ่ือให 

ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา  ๔๔  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   

ในเขตอํานาจขององคการบริหารสวนตําบลวัดปา  ในเรื่องใดหรือทุกเรื่องก็ได 

ขอ ๓๓ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในบทกําหนดโทษ 

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๓๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวัดปา  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

สมาน  บรูณทอง 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลวดัปา 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดปา 

  เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภทสินคา 

คาธรรมเนียม 
หมายเหตุ 

บาท สตางค 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 

กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว 

(๑)  การเลี้ยงสัตวบก  สัตวปก  สัตวน้าํ  สัตวเลื้อยคลาน  หรือแมลง 

  (๑.๑)  การเลี้ยงมา  โค  กระบือ 

  ก.  ตั้งแต  ๑๐  ตัว  ถึง  ๒๐  ตัว 

  ข.  เกินกวา  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐  ตัว 

  ค.  เกินกวา  ๕๐  ตัวข้ึนไป 

  (๑.๒)  การเลี้ยงสุกร 

  ก.  ตั้งแต  ๑๐  ตัว  ถึง  ๒๐  ตัว 

  ข.  เกินกวา  ๒๐  ตัว  แตไมเกิน  ๓๐  ตัว 

  ค.  เกินกวา  ๓๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐  ตัว 

  ง.  เกินกวา  ๕๐  ตัวข้ึนไป 

  (๑.๓)  การเลี้ยงแพะ  แกะ 

  ก.  ตั้งแต  ๑๐  ตัว  ถึง  ๓๐  ตัว 

  ข.  เกินกวา  ๓๐  ตัว  แตไมเกิน  ๕๐  ตัว 

  ค.  เกินกวา  ๕๐  ตัวข้ึนไป 

  (๑.๔)  การเลี้ยงหาน  เปด  ไก 

  ก.  รวมตั้งแต  ๕๐  ตัว  ถึง  ๑๐๐  ตัว 

  ข.  รวมกันตั้งแต  ๑๐๑  ตัว  ถึง  ๕๐๐  ตัว 

  ค.  รวมกันตั้งแต  ๕๐๑  ตัว  ถึง  ๑,๐๐๐  ตัว 

  ง.  เกินกวา  ๑,๐๐๐  ตัว 

(๒)  การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม 

  ก.  จํานวนไมเกิน  ๕  ตัว 

  ข.  จํานวนเกินกวา  ๕  ตัวข้ึนไป 

(๓)  การประกอบกิจการเลี้ยง  รวบรวมสัตวหรือธุรกิจอ่ืนใดอันมี 

ลักษณะทาํนองเดียวกัน  เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชน 

ของกิจการนั้น  ทั้งนีจ้ะมีการเรียกเก็บคาดู  หรือคาบริการไมวา 

ทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม 

กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลติภัณฑ 

(๑) การฆาสัตว  ยกเวนในสถานที่จาํหนายอาหารการเรขาย  การขาย  

ในตลาดและการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

 

 

 

 

๓๐๐ 

๔๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๘๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑๐๐ 

๒๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๒๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
\\\ 

ลําดับที ่ ประเภทสินคา 
คาธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
บาท สตางค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓ 

  -  โค  กระบือ  สุกร  (ตัวละ) 

  -  แพะ  แกะ  (ตัวละ) 

  -  เปด  ไก  หาน  (ตวัละ) 

(๒)  การฟอกหนังสัตวขนสตัวการสะสมหนงัสัตวขนที่ยังไมไดฟอก 

(๓)  การสะสมเขาสัตว  กระดูกสัตวที่ยังมไิดแปรรูป 

(๔)  การเค่ียวหนังสัตว  เอ็นสัตว  ไขสัตว 

(๕)  การตม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกป ู เปลือกกุง  ยกเวน 

ในสถานที่จําหนายอาหารการเรขายและการขายในตลาด 

(๖)  การประดิษฐเคร่ืองใช  หรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  จากเปลือกหอย   

กระดูกสัตว  เขาสัตว  หนังสัตว  ขนสัตว  หรือสวนอ่ืน ๆ  ของสัตว 

  (๗)  การผลิต  การโม  การปน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  

หรือการกระทําอ่ืนใดตอสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตว 

(๘)  การสะสมหรือการลางคร่ัง 

กิจการที่เกี่ยวกับอาหารสัตว  เคร่ืองดื่ม  นํ้าดื่ม 

(๑)  การผลิตเนย  เนยเทียม 

(๒)  การผลิตกะป  น้าํพริกแกง  น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย  ไตปลา  

เตาเจี้ยว  ซีอ๊ิว  หอยดอง  หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ  ยกเวน  การผลิตเพื่อ 

บริโภคในครัวเรือน 

(๓)  การผลิต  การหมัก  การสะสมปลารา  ปลาเจา  ยกเวนการผลิตเพื่อ

บริโภคในครัวเรือน 

(๔)  การตากเนื้อสัตว  การผลิตเนื้อสัตวเค็ม  การเค่ียว  มันกุง  ยกเวน 

การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

(๕)  การนึ่ง  การตม  การเค่ียว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใด  ในการผลิตอาหาร  จ     

ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขายการขายในตลาด  และเพื่อ 

การบริโภคในครอบครัว 

(๖)  การเค่ียวน้ํามนัหมู  การผลิตกุนเชียง  หมูยอ  ไสกรอก  หมูตั้ง  ยกเวน 

ในสถานที่จําหนายอาหาร  การเรขายในตลาด  และการผลติเพื่อ 

บริโภคในคัวเรือน 

(๗)  การผลิตเสนหมี่  ขนมจีน  กวยเตี๋ยว  เตาฮวย  เตาหู  วุนเสน  เก้ียมอ๋ี   

(๘)  การผลิตแบะแซ 

 

๑๐๐ 

๕๐ 

๑๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๓๐๐ 

 

 

๕๐๐ 

 

 

๕๐๐ 

๕๐๐ 
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ลําดับที ่ ประเภทสินคา 
คาธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
บาท สตางค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔ 

 

(๙)  การผลิตอาหารบรรจุกระปอง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด 

(๑๐)  การประกอบกิจการทําขนมปงสด  ขนมปงแหงจันอับขนมเปยะ 

(๑๑)  การแกะ  การลางสัตวน้าํ  ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น  

ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

(๑๒)  การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้าํโซดา  น้าํถ่ัวเหลือง  เคร่ืองดื่ม 

ชนิดตาง ๆ  บรรจุกระปอง  ขวดหรือภาชนะอ่ืนใด  ยกเวนการผลิต 

เพื่อบริโภคในครัวเรือน 

(๑๓)  การผลิต  การแบงบรรจนุ้ําตาล  (ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภค) 

(๑๔)  การผลิตผลิตภัณฑจากน้าํนมวัว 

(๑๕)  การผลิต  การแบงการบรรจุเอทิลแอลกอฮอล  สุรา  เบียร  

น้ําสมสายช ู

(๑๖)  การค่ัวกาแฟ 

(๑๗)  การผลิตลูกชิ้นดวยเคร่ือง 

(๑๘)  การผลิตผงชูรส 

(๑๙)  การผลิตน้ํากลัน่  น้าํบริโภค 

(๒๐)  การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไมหรือพืชอยางอ่ืน  ยกเวน 

การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

(๒๑)  การผลิต  การบรรจุใบชาแหง  ชาผงหรือเคร่ืองดื่มชนิดผงอ่ืน 

(๒๒)  การผลิต  ไอศกรีม  ยกเวน  การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

(๒๓)  การผลิตบะหมี่  มักกะโรนีหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ที่คลายคลึงกัน 

(๒๔)  การประกอบกิจการหองเย็น  แชแข็งอาหาร 

(๒๕)  การผลิตน้ําแข็ง  ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จาํหนายอาหาร 

และเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

  ก.  เคร่ืองจักร  ขนาดไมเกิน  ๕  แรงมา 

  ข.  เคร่ืองจักรขนาด  ๕  แรงมา  ข้ึนไป 

(๒๖)  การเก็บ  การถนอมอาหาร  ดวยเคร่ืองจักรที่มี  กําลังตั้งแต   

๕  แรงมาข้ึนไป 

กิจการที่เกี่ยวกับยาเวชภัณฑ  อุปกรณการแพทยเคร่ืองสําอาง  

ผลิตภัณฑชําระลาง 

(๑)  การผลิต  การโม  การบด  การผสมการบรรจุยาดวยเคร่ืองจักร   

 

 

 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 
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๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

๑,๒๐๐ 
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ลําดับที ่ ประเภทสินคา 
คาธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
บาท สตางค 

 

 

 

 

 

๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖ 

(๓)  การผลิต  การบรรจุยาสีฟน  แชมพ ู ผาเย็น  กระดาษเยน็  

เคร่ืองสําอางตาง ๆ 

(๔)  การผลิตสําลี  ผลิตภัณฑจากสําล ี  

(๕)  การผลิตผาพนัแผล  ผาปดแผล  ผาอนามัย  ผาออมสําเร็จรูป 

(๖)  การผลิตสบู  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑชาํระลางตาง ๆ 

กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 

(๑)  การอัด  การสกัดเอาน้ํามนัพืช 

  ก.โดยใชเคร่ืองจักร 

  ข.โดยไมใชเคร่ืองจักร 

(๒)  การลาง  การอบ  การรม  การสะสมยางดบิ 

(๓)  การผลิตแปงมันสําปะหลัง  แปงสาคูหรือแปงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน

ดวยเคร่ืองจักร 

(๔)  การสีขาวดวยเคร่ืองจักร 

(๕)  การผลิตยาสบู 

  ก.  โดยใชเคร่ืองจักร 

  ข.  โดยไมใชเคร่ืองจักร 

(๖)  การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การนวดขาวดวยเคร่ืองจักร 

(๗)  การผลิต  การสะสมปุย  (ยกเวน  การผลิตเพื่อใชในครัวเรือน  และ

กลุมอาชีพตาง ๆ) 

(๘)  การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเคร่ืองจักร 

(๙)  การตาก  การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง  (ยกเวนพื้นที่ตาก 

ไมเกิน  ๑  ไร) 

กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร 

(๑)  การผลิตโลหะเปนภาชนะเคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรอุปกรณ  หรือ 

เคร่ืองใชตาง ๆ 

(๒)  การหลอม  การหลอ  การถลุง  แรหรือโลหะทุกชนิด  ยกเวน 

กิจการใน  (๑) 

  ก.  ประเภทโรงงาน 

  ข.  ประเภทราน 

(๓)  การกลึง  การเจาะ  การเชื่อม  การตี  การตัด  การประสาน  การรีด  

การอัดโลหะ  ดวยเคร่ืองจักรหรือกาซหรือไฟฟา  ยกเวนกิจการใน  (๑) 

 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

 

๕๐๐ 

 

 

 

  ๑,๒๐๐ 

  ๕๐๐ 

  ๕๐๐ 

  



 

 
\\\ 

ลําดับที ่ ประเภทสินคา 
คาธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
บาท สตางค 

 

 

 

 

 

๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘ 

 

 

 

 

 

 

 

(๔)  การเคลือบ  การชุบโลหะดวยตะก่ัว  สังกะสี  ดีบุก  โครเมยีม  นิกเกิล

หรือโลหะอ่ืนใด  ยกเวนกิจการใน  (๑) 

(๕)  การขัด  การลาง  โลหะดวยเคร่ืองจักร  สารเคม ี หรือวิธีอ่ืนใด   

ยกเวนกิจการใน  (๑) 

(๖)  การทําเหมืองแร  การสะสม  การแยก  การคัดเลือก  หรือการลางแร 

กิจการเกี่ยวกับยานยนต  เคร่ืองจักรเคร่ืองกล 

(๑)  การตอ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผ ุ การพนสี  การพนสาร 

กันสนิมยานยนต 

(๒)  การตั้งศูนยถวงลอ  การซอม  การปรับแตงระบบปรับอากาศหรือ

อุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต  เคร่ืองจักรเคร่ืองกล 

(๓)  การประกอบธุรกิจเก่ียวกับยานยนต  เคร่ืองจักร  หรือเคร่ืองกล   

ซึ่งมีไวบริการ  หรือจําหนาย  และในการประกอบธุรกิจนั้น  มกีารซอม 

หรือประกันปรับปรุงยานยนตเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองกลดังกลาวดวย 

(๔)  การลาง  การอัดฉีดยานยนต 

(๕)  การผลิต  การซอม  การอัดแบตเตอร่ี 

(๖)  การปะ  การเชื่อมยาง 

      ก.  รถยนต 

      ข.  รถจักรยานยนต  รถจกัรยาน  รถที่มีลอตั้งแต  ๓  ลอลงมา 

(๗)  การอัดผาเบรก  ผาคลัตช 

กิจการที่เกี่ยวกับไม 

(๑)  การผลิตไมขีดไฟ 

(๒)  การเลื่อย  การซอย  การขัด  การไส  การเจาะการขุดรอง  การทําค้ิว

หรือการตัดไมดวยเคร่ืองจักร 

(๓)  การประดิษฐไม  หวาย  เปนสิ่งของดวยเคร่ืองจักร  หรือการพน   

การทําสารเคลือบเงาส ี หรือการแตงสําเร็จ  ผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย 

(๔)  การอบไม 

(๕)  การผลิตธปูดวยเคร่ืองจักร 

(๖)  การประดิษฐสิ่งของ  เคร่ืองใช  เคร่ืองเขียนดวยกระดาษ 

(๗)  การผลิตกระดาษตาง ๆ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๒๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

๓๐๐ 

๕๐๐ 

 

๑,๒๐๐ 

๑,๒๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

  



 

 
\\\ 

ลําดับที ่ ประเภทสินคา 
คาธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
บาท สตางค 

 

 

 

๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๘)  การเผาถานหรือการสะสมถาน 

      ก.  ไมเกิน  ๑,๐๐๐  กิโลกรัม 

      ข.  ตั้งแต  ๑,๐๐๑  กิโลกรัม  ข้ึนไป   

กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 

(๑)  กิจการสปาเพื่อสุขภาพ  เวนแตเปนการใหบริการใน 

สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

(๒)  การประกอบกิจการ  อาบ  อบ  นวด  เวนแตเปนการใหบริการ 

ใน  ๙(๑)  หรือ  ในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

(๓)  การประกอบกิจการสถานที่อาบน้าํ  อบไอน้ํา  อบสมุนไพร  เวนแต  

เปนการใหบริการใน  ๙  (๑)  หรือ  ในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

วาดวยสถานพยาบาล 

(๔)  การประกอบการกิจการโรงแรม  หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

(๕)  การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดใหเชา  หองเชา  หองแบงเชา  

หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 

(๖)  การประกอบกิจการโรงมหรสพ 

(๗)  การจัดใหมีการแสดงดนตรี  เตนรํา  รําวง  รองแง็ง  ดสิโกเทก   

คาราโอเกะ  หรือการแสดงอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน 

(๘)  การประกอบกิจการสระวายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกัน  

เวนแตเปนการใหบริการตาม  ๙  (๑) 

(๙)  การจัดใหมีการเลนสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือ 

การเลนอ่ืน ๆ  ในทาํนองเดียวกัน 

(๑๐)  การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม  เวนแตกิจการที่อยู 

ในบังคับตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

(๑๑)  การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนักโดยวิธีการควบคุม 

ทางโภชนาการ  ใหอาหารที่มีวัตถุประสงคพิเศษ  การบริหารรางกาย  หรือ

โดยวิธีอ่ืนใด  เวนแตการใหบริการดังกลาวในสถานพยาบาลตามกฎหมาย 

วาดวยสถานพยาบาล 

 

 

 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

 

 

 

  



 

 
\\\ 

ลําดับที ่ ประเภทสินคา 
คาธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
บาท สตางค 

 

 

 

 

 

๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๑๒)  การประกอบกิจการสวนสนุก  ตูเกม 

(๑๓)  การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ 

(๑๔)  การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย  การสาธารณสุข  

วิทยาศาสตร  หรือสิ่งแวดลอม 

(๑๕)  การสักผิวหนัง  การเจาะหู  หรือเจาะอวัยวะอ่ืน 

กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 

(๑)  การปนดาย  การกรอดาย  การทอผาดวยเคร่ืองจักร  หรือการทอผา

ดวยก่ีกระตุกตั้งแต  ๕  ก่ีข้ึนไป  (ยกเวนกลุมวิสาหกิจชุมชน  หรือกลุม

อาชีพ) 

(๒)  การสะสมปอ  ปาน  ฝายหรือนุน 

(๓)  การปนฝายหรือนุนดวยเคร่ืองจักร 

(๔)  การทอเสื่อ  ทอกระสอบ  พรม  หรือสิ่งทออ่ืน ๆ  ดวยเคร่ืองจักร 

(๕)  การเย็บผาดวยเคร่ืองจักรตั้งแต  ๕  เคร่ืองข้ึนไป 

(๖)  การพิมพผา  หรือการพิมพบนสิง่ทออ่ืน ๆ 

(๗)  การซัก  การอบ  การรีด  การอัดกลีบผาดวยเคร่ืองจักร 

(๘)  การยอม  การกัดสีผาหรือสิ่งทออ่ืน ๆ 

กิจการที่เกี่ยวกับหิน  ดิน  ทราย  ซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

(๑)  การผลิตภาชนะดนิเผาหรือผลิตภัณฑดนิเผา 

(๒)  การระเบิด  การโม  การปนหินดวยเคร่ืองจักร 

(๓)  การผลิตเคร่ืองใชดวยซีเมนต  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

(๔)  การสะสม  การผสมซีเมนต  หิน  ทราย  หรือวัตถุ  ที่คลายคลึงกัน 

(๕)  การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน  กระจกหรือวัตถุที่คลายคลึง 

(๖)  การเลื่อย  การตัด  หรือการประดิษฐหินที่เปนสิ่งของตาง ๆ 

(๗)  การผลิตชอลก  ปูนปลาสเตอร  ปูนขาว  ดินสอพองหรือการเผา 

หินปูน 

(๘)  การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ  ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม  

เชน  ผาเบรก  ผาคลัตช  กระเบื้องมุงหลังคา  กระเบื้องยาง  ฝาเพดาน   

ทอน้ํา  เปนตน 

(๙)  การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว 

(๑๐)  การผลิตกระดาษทราย 

๑,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

  



 

 
\\\ 

ลําดับที ่ ประเภทสินคา 
คาธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
บาท สตางค 

 

๑๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๓ 

(๑๑)  การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว 

กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม  ถานหิน  สารเคมี 

(๑)  การผลิต  การบรรจ ุ การสะสม  การขนสงกรด  ดาง  สารออกซิไดซ

สารตัวทาํละลาย 

(๒)  การผลิต  การบรรจ ุ การสะสม  การขนสงกาซ 

(๓)  การผลิต  การกลัน่  การสะสม  การขนสงน้าํมันปโตรเลียมหรือ

ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ 

  ก.  ตั้งแต  ๕๐๐ - ๑,๐๐๐  ลิตร 

  ข.  ตั้งแต  ๑,๐๐๐  ลิตร  ข้ึนไป 

(๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงถานหิน  ถานโคก 

(๕)  การพนส ี ยกเวนกิจการใน  ๗(๑) 

(๖)  การประดิษฐสิ่งของเคร่ืองใชดวยยาง  ยางเทียม  พลาสติก 

เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลงึ 

(๗)  การโม  การบดชัน 

(๘)  การผลิตสีหรือน้ํามันผสมส ี

(๙)  การผลิต  การลางฟลม  รูปถาย  หรือฟลมภาพยนตร 

(๑๐)  การเคลือบ  การชุบ  วัตถุดวยพลาสติก  เซลลูลอยด  เบเกอรไลท  

หรือวัตถุที่คลายคลึง 

(๑๑)  การผลิตพลาสติก  เซลลลูอยด  เบเกอรไลท  หรือวัตถุที่คลายคลึง 

(๑๒)  การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 

(๑๓)  การผลิตน้ําแข็งแหง 

(๑๔)  การผลิต  การสะสม  การขนสงดอกไมเพลิง  หรือสารเคมีอันเปน

สวนประกอบในการผลติดอกไมเพลิง 

(๑๕)  การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา 

(๑๖)  การผลิต  การบรรจ ุ การสะสม  การขนสง  สารกําจัดศัตรูพืชหรือ

พาหะนาํโรค 

(๑๗)  การผลิต  การบรรจ ุ การสะสมกาว 

กิจการอ่ืน ๆ 

(๑)  การพิมพหนังสือ  หรือสิ่งพมิพอ่ืน  ที่มีลักษณะเดียวกันดวย 

เคร่ืองจักร 

 

๑,๐๐๐ 

 

๒,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๑,๕๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

 

 

  



 

 
\\\ 
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คาธรรมเนียม 

หมายเหตุ 
บาท สตางค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๔ 

๑๕ 

๑๖ 

๑๗ 

(๒)  การผลิต  การซอมเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส  เคร่ืองไฟฟา  อุปกรณ  

อิเล็กทรอนิกส  อุปกรณไฟฟา 

(๓)  การผลิตเทียน  เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง 

(๔)  การพิมพแบบ  พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร 

(๕)  การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด  ใชแลวหรือชดใช   

  ก.  ต่ํากวา  ๑๐๐  ตารางวา         

  ข.  ตั้งแต  ๑๐๐ - ๔๐๐  ตารางวา 

  ค.  มากกวา  ๔๐๐  ตารางวาข้ึนไป 

(๖)  การประกอบกิจการโกดังสนิคา 

(๗)  การลางขวด  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว 

(๘)  การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ 

(๙)  การกอสราง 

(๑๐)  กิจการทาเทียบเรือประมง  สะพานปลา  หรือแพปลา 

 

ใบอนุญาต 

การตอใบอนุญาต 

การขอใบแทนใบอนุญาต 

การแกไขรายการในใบอนุญาต 

๑,๐๐๐ 

 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

 

๕๐ 

- 

๓๐ 

๓๐ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
\\\ 

แบบ  กอ.๑ 

คําขอรับใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

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

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

 

ขาพเจา  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล  ชื่อ............................................................อายุ..............ป 

อยูบาน  /  สํานักงาน  เลขท่ี............ถนน.................................ตําบล........................อําเภอ................... 

จังหวัด....................................โทรศัพท...........................  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตราย

ตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ินตอไปนี้ 
 

๑.  ชื่อสถานท่ี...................................................ตั้งอยูเลขท่ี......................ถนน........................ 

ตําบล..........................................อําเภอ......................................จังหวัด............................................. 

พ้ืนท่ีประกอบการ..................ตารางเมตร  กําลังเครื่องจักร..............แรงมา  จํานวนคนงาน............คน 

ขอรับใบอนุญาตใหดําเนินกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพรวม................ประเภท  คือ 

๑.๑................................................................................................................................... 

๑.๒.................................................................................................................................. 

๑.๓.................................................................................................................................. 
 

๒.  ผูจัดการชื่อ........................................................อายุ..............ป  อยูบานเลขท่ี................... 

ถนน................ตําบล...................อําเภอ...................จังหวัด......................โทรศัพท.......................... 
 

๓.  พรอมคําขอนี้ไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ  มาดวยแลว  คือ 

     ๓.๑  รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาดํา  ของผูรับใบอนุญาต  ขนาด  ๑×๑.๕  นิ้ว 

จํานวน  ๒  รูป 

     ๓.๒  สําเนาทะเบียนบาน 

     ๓.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ในกรณีท่ีผูประกอบกิจการ

เปนบุคคลธรรมดา 

     ๓.๔  สําเนาหนังสือการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  ในกรณีท่ีผูประกอบกิจการเปนนิติบุคคล 

     ๓.๕  หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  

กรณีท่ีเจาของหรือผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเองได 

 
 
 
 
 



 

 
\\\ 

-  ๒  - 

แผนท่ีและแผนผังท่ีตั้งสถานประกอบกิจการพอสังเขป 

 

 

๔.  ขาพเจาขอรับรองวาขอความดังกลาวขางตนนี้เปนความจริงทุกประการ  ขาพเจาพรอมท่ีจะปฏิบัติ

ตามขอบัญญัติวาดวยการควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  คําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  และ

คําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน  รวมท้ังกฎ  ระเบียบ  เง่ือนไข  และหลักเกณฑขององคการบริหารสวนตําบลวัดปา  

ทุกประการ 

 

                                           (ลงชื่อ)...................................................ผูขอใบอนุญาต 

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

 

 

เฉพาะเจาหนาท่ี 

 

เลขท่ีรับ........./............................                                                 เอกสาร  ครบ  ไมครบ 

นัดรับใบอนุญาต/ผลการพิจารณา  วันท่ี..........เดือน........................พ.ศ................................. 

อ่ืน  ๆ.................................................................................................................................. 

 

                      ลงชื่อ                                                เจาหนาท่ี 

                 (                                               ) 

 
 
 



 

 
\\\ 

แบบ  กอ.๒ 

ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

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

อนุญาตให  บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล  ชื่อ...........................................................อายุ............ป 

สัญชาติ..............อยูบาน/สํานักงาน  เลขท่ี..................  ถนน..............................ตําบล.......................... 

อําเภอ................จังหวัด........................................โทรศัพท................................................................. 

๑.  ดําเนินกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  รวม...........................ประเภท  คือ 

  ๑.๑................................................................................................................................... 

  ๑.๒.................................................................................................................................. 

  ๑.๓.................................................................................................................................. 

๒.  ชื่อสถานประกอบการ...............................................ตั้งอยูบาน/สํานักงาน  เลขท่ี........... 

ถนน..................ตําบล...............อําเภอ..................จังหวัด........................โทรศัพท............................ 

พ้ืนท่ีประกอบการ..................ตารางเมตร  กําลังเครื่องจักร.............แรงมา  จํานวนคนงาน.............คน 

๓.  อัตราคาธรรมเนียม...................บาท/ป  ใบเสร็จรับเงิน  เลมท่ี............เลขท่ี........................ 

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

๔.  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

     ๔.๑  ตองปฏิบัติตามขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลวัดปาวาดวยการควบคุมกิจการ 

ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  ตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุขและคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน  รวมท้ัง

กฎ  ระเบียบ  คําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลวัดปาทุกประการ  สสสสสสส 

     ๔.๒.................................................................................................................................. 

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

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

๕.  ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุเม่ือวันท่ี........เดือน............................พ.ศ.................................. 

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

 

ลงชื่อ................................................... 

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

  เจาพนักงานทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
 



 

 
\\\ 

 

    

รายการตออายุ

ใบอนุญาต 

   

         

ครั้งท่ี 

ว/ด/ป ว/ด/ป จํานวนเงิน ใบเสร็จรับเงิน ลงช่ือ 

ท่ี

อนุญาต ท่ีส้ินอายุ คาธรรมเนียม คาปรับ เลมท่ี เลขท่ี ว/ด/ป 

เจา

พนักงาน 

                     ทองถิ่น 

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

         

         

 

คําเตือน ๑.  ตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผย  ณ  สํานักทําการของผูรับใบอนุญาต 

 

  

๒.  ตองยื่นคําขอตอใบอนุญาตพรอมชําระคาธรรมเนียมกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

 

  

๓.  หากไมขอตอใบอนุญาต  พรอมชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาท่ีกําหนดตาม  ขอ  ๒ 

  

     ตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ  ๒๐  ของยอดเงินคาธรรมเนียม 

  

  

๔.  การขอตอใบอนุญาตใหนําใบอนุญาตฉบับนี้มาดวย 

    

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
\\\ 

แบบ  กอ.๓ 

คําขอตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 

 

เลขท่ีรับ......................./.........................                               เขียนท่ี................................................................ 

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

ขาพเจา  บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล  ชื่อ...................................อายุ..........ป  สัญชาติ.................. 

อยูบาน/สํานักงาน  เลขท่ี...................  ถนน.......................ตําบล...........................อําเภอ..................... 

จังหวัด.......................................โทรศัพท..........................................ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

ท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพตอเจาพนักงานทองถ่ินดังตอไปนี้ 
 

๑.  ขาพเจาไดรับอนุญาตใหดําเนินกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภท.......................... 

เม่ือวันท่ี............เดือน.............................พ.ศ.........................คาธรรมเนียม..............................บาท/ป 

ใบอนุญาตมีกําหนดสิ้นอายุวันท่ี..........เดือน..............................พ.ศ.................................... 
 

๒.  ชื่อสถานประกอบการ.............................................ตั้งอยูบาน/สํานักงาน  เลขท่ี................ 

ถนน..................ตําบล...........อําเภอ..................จังหวัด....................โทรศัพท.................................... 
 

๓.  ขาพเจามีความประสงคขอตออายุใบอนุญาตไปอีก  ๑  ป  โดยขาพเจายินยอมปฏิบัติตาม 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลวัดปา  เรื่อง  การควบคุมกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ  และ 

ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  และคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน  รวมท้ัง  กฎ 

ระเบียบ  คําสั่งขององคการบริหารสวนตําบลวัดปาทุกประการ  พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสาร 

และหลักฐานตาง ๆ  มาดวยแลว  ดังนี้ 

     ๓.๑  รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวก  ไมสวมแวนตาดํา  ของผูรับใบอนุญาตขนาด  ๑×๑.๕  นิ้ว  

จํานวน  ๒  รูป 

     ๓.๒  สําเนาทะเบียนบาน 

     ๓.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ในกรณีท่ีผูประกอบกิจการ

เปนบุคคลธรรมดา 

     ๓.๔  สําเนาหนังสือการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  ในกรณีท่ีผูประกอบกิจการเปนนิติบุคคล 

     ๓.๕  หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ  

กรณีท่ีเจาของหรือผูประกอบการไมสามารถมายื่นคําขอดวยตนเองได 

     ๓.๖  ใบอนุญาตฉบับเดิม  หรือใบแทนอนุญาต 

 ๓.๗  อ่ืน  ๆ........................................................................................................................... 

 

 

 



 

 
\\\ 

-  ๒  – 

 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตท้ังนี้ขาพเจาไดแนบใบอนุญาตฉบับเดิมและคาธรรมเนียม 

จํานวน.......................บาท  มาดวยแลว 

 

                         (ลงชื่อ)..............................................ผูยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต 

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

 


