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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลตะกุดไร
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่ เป็ นการสมควรตราข้อบั ญ ญั ติอ งค์การบริหารส่วนตําบลตะกุดไร ว่าด้วยการควบคุ ม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่ แก้ไขเพิ่ มเติ ม ประกอบมาตรา ๓๒ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๔
มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓ และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตําบลตะกุดไร โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลตะกุดไรและนายอําเภอชนแดน จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลตะกุดไร เรื่อง การควบคุม
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตะกุดไร ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลตะกุดไร เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะกุดไรเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้
“กิจการ” หมายความว่า กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อบัญญัตินี้ และเป็นกิจการ
ในลักษณะที่เป็นการค้า
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“สถานประกอบกิจการ” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่ อ สุ ขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ที่ อ อกตามความในมาตรา ๓๑ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ผู้ ดํ า เนิ น กิ จ การ” หมายความว่ า เจ้ า ของหรื อ ผู้ ซึ่ งรั บ ผิ ด ชอบในการดํ าเนิ น การ
ของสถานประกอบกิจการนั้น
“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อ สุขภาพอนามัยของประชาชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อ สุขภาพอนามัยของประชาชน
“มลพิ ษ ทางน้ํา” หมายความว่า สภาวะของน้ําทิ้ งอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อ สุขภาพอนามัยของประชาชน
“มลพิ ษ ทางแสง” หมายความว่า สภาวะของแสงอัน เกิด จากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อ สุขภาพอนามัยของประชาชน
“มลพิษทางความร้อน” หมายความว่า สภาวะของความร้อนอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ของสถานประกอบกิจการที่ ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อ สุขภาพอนามัยของประชาชน
“มลพิษทางความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิด
จากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชน
“ของเสียอันตราย” หมายความว่า มูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสาร
หรือสิ่งอื่นใดที่ปนเปื้อนสารพิษอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบ
หรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
“วัตถุอันตราย” หมายความว่า วัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
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“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะกุดไร
“เจ้ า พนั ก งานสาธารณสุ ข ” หมายความว่ า เจ้ า พนั ก งานซึ่ งได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หมวด ๒
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ข้อ ๖ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลตะกุดไร
๑. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง
(๑) การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสัตว์ทุกชนิด
(๒) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน
เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ
ในทางตรงหรือทางอ้อม หรือไม่ก็ตาม
๒. กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(๑) การฆ่ า หรื อ ชํ า แหละสั ต ว์ ยกเว้ น ในสถานที่ จํ า หน่ า ยอาหาร เร่ ข าย
หรือขายในตลาด
(๒) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์
(๓) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นส่วนสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว์
(๕) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก เขา
หนัง ขนสัตว์หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ด้วยการต้ม นึ่ง ตาก เผาหรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อเป็นอาหาร
(๖) การผลิต โม่ ป่น บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดต่อสัตว์หรือพืช
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์หรือส่วนประกอบของอาหารสัตว์
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือล้างครั่ง
๓. กิ จ การที่ เกี่ ย วกั บ อาหาร เครื่อ งดื่ ม น้ํ าดื่ ม ยกเว้ น ในสถานที่ จํ าหน่ ายอาหาร
การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
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(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เต้าเจี้ยว
ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดต่าง ๆ
(๒) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก ดอง จากสัตว์ ได้แก่ ปลาร้า
ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ปลาส้ม ปลาจ่อม แหนม หม่ํา ไส้กรอก กะปิ น้ําปลา หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู
ไตปลา หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารหมัก ดอง แช่อิ่ม จากผัก ผลไม้
หรือพืชอย่างอื่น
(๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตว์โดยการตาก บด นึ่ง
ต้ม ตุ๋น เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปิ้ง ย่าง เผา หรือวิธีอื่นใด
(๕) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุลูกชิ้น
(๖) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้
วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตว์เทียม หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๗) การผลิ ต บะหมี่ มั ก กะโรนี สปาเกตตี พาสต้ า หรื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื่ น ๆ
ที่คล้ายคลึงกัน
(๘) การผลิต ขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ ขนมอบอื่น ๆ
(๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํานม หรือผลิตภัณฑ์จากน้ํานมสัตว์
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบ่ งบรรจุเนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณ ฑ์ เนย
ผลิตภัณฑ์เนยเทียม และผลิตภัณฑ์เนยผสม
(๑๑) การผลิตไอศกรีม
(๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบ่งบรรจุกาแฟ
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ ไวน์ น้ําส้มสายชู
ข้าวหมาก น้ําตาลเมา
(๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่มจากเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติ
(๑๖) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุ หรือขนส่งน้ําแข็ง
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(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจากพื ช
ผัก ผลไม้ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุกระป๋อง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุผงชูรส หรือสารปรุงแต่งอาหาร
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ําตาล น้ําเชื่อม
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุแบะแซ
(๒๒) การแกะ ตัดแต่ง ล้างสัตว์น้ําที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น
(๒๓) การประกอบกิจการห้องเย็นแช่แข็งอาหาร
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักร
๔. กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด
(๑) การผลิต โม่ บด ผสม หรือบรรจุยา
(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง รวมทั้ง
สบู่ที่ใช้กับร่างกาย
(๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี
(๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู่ น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดต่าง ๆ
๕. กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุน้ํามันจากพืช
(๒) การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
(๓) การผลิต หรือแบ่งบรรจุแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู แป้งจากพืช หรือแป้งอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๔) การสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร หรือแบ่งบรรจุข้าวด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช
(๗) การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุปุ๋ยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุ๋ย
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(๘) การผลิตเส้นใยจากพืช
(๙) การตาก สะสม ขนถ่ายผลิตผลของมันสําปะหลัง ข้าวเปลือก อ้อย ข้าวโพด
๖. กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ
ด้วยโลหะหรือแร่
(๒) การถลุ ง แร่ การหลอม หรื อ หล่ อ โลหะทุ ก ชนิ ด ยกเว้ น กิ จ การที่ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะด้วยเครื่องจักร
หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๕) การขั ด ล้ า งโลหะด้ ว ยเครื่ อ งจั ก ร หรื อ สารเคมี ยกเว้ น กิ จ การที่ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๖) การทําเหมืองแร่ สะสม แยก คัดเลือก หรือล้างแร่
๗. กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การต่อ ประกอบ เคาะ ปะผุ พ่นสี หรือพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(๒) การผลิตยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๓) การซ่ อ ม การปรั บ แต่ ง เครื่ อ งยนต์ เครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งกล ระบบไฟฟ้ า
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ
หรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย
(๕) การล้าง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต์
(๖) การผลิต สะสม จําหน่าย ซ่อม หรืออัดแบตเตอรี่
(๗) การจําหน่าย ซ่อม ปะ เชื่อมยางยานยนต์ หรือตั้งศูนย์ถ่วงล้อ
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(๘) การผลิต ซ่อม ประกอบ หรืออัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
(๙) การสะสม การซ่อมเครื่องกล เครื่องจักรเก่าหรืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ
ของยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกลเก่า
๘. กิจการที่เกี่ยวกับไม้หรือกระดาษ
(๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดร่อง ทําคิ้ว หรือตัดไม้ด้วยเครื่องจักร
(๓) การผลิ ต พ่ น ทาสารเคลื อ บเงา หรื อ สี แต่ ง สํ า เร็ จ สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้
หรือผลิตภัณฑ์จากไม้ หวาย ชานอ้อย
(๔) การอบไม้
(๕) การผลิต สะสม แบ่งบรรจุธูป
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑ์อื่นใดด้วยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษชนิดต่าง ๆ
(๘) การเผาถ่าน หรือสะสมถ่าน
๙. กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๓) การประกอบกิ จ การนวดเพื่ อ สุ ข ภาพ เว้ น แต่ เป็ น การให้ บ ริ ก ารที่ ได้ รั บ
ใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิ จ การสถานที่ อ าบน้ํ า อบไอน้ํ า อบสมุ น ไพร เว้ น แต่ เป็ น
การให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใช่โรงแรมที่จัดไว้เพื่อให้บริการพักชั่วคราว
สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๖) การประกอบกิ จ การหอพั ก อาคารชุ ด ให้ เช่ า ห้ อ งเช่ า หรือ ห้ อ งแบ่ งเช่ า
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
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(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๘) การจั ด ให้ มี ม หรสพ การแสดงดนตรี เต้ น รํ า รํ า วง รองเง็ ง ดิ ส โกเทก
คาราโอเกะ หรือตู้เพลง หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน เว้นแต่
เป็นการให้บริการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๙ (๑)
(๑๐) การประกอบกิจการการเล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๑๑) การประกอบกิ จ การเสริ ม สวย หรือ แต่ งผม เว้ น แต่ กิ จ การที่ อ ยู่ ในบั งคั บ
ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
(๑๓) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
(๑๕) การประกอบกิจการให้บริการคอมพิวเตอร์
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๑๗) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์
หรือสิ่งแวดล้อม
(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
(๑๙) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
(๒๐) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
(๒๑) การประกอบกิจการให้บริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว
๑๐. กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปั่นด้าย กรอด้าย ทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือทอผ้าด้วยกี่กระตุก
(๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย นุ่น หรือใยสังเคราะห์
(๓) การปั่นฝ้าย นุ่น ใยสังเคราะห์ด้วยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
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(๕) การเย็บ ปักผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๖) การพิมพ์ผ้า และสิ่งทออื่น ๆ
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(๘) การย้อม ฟอก กัดสีผ้าหรือสิ่งทออื่น ๆ
๑๑. กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(๒) การระเบิด โม่ บด หรือย่อยหินด้วยเครื่องจักร
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต์ หิน ดิน ทราย วัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการขุด ตัก
ดูด โม่ บด หรือย่อยด้วยเครื่องจักร ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
(๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
(๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผ้าทราย
(๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(๑๒) การล้าง การขัดด้วยการพ่นทรายลงบนพื้นผิวกระจก แก้ว หิน หรือวัตถุอื่นใด
ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๖ (๕)
๑๒. กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ถ่านหิน ถ่านโค้ก และสารเคมีต่าง ๆ
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือสารตัวทําละลาย
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนส่งก๊าซ
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนส่งปิโตรเลียมหรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
(๔) การผลิต สะสม หรือขนส่งถ่านหิน หรือถ่านโค้ก
(๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการที่ได้รับใบอนุญาตใน ๗ (๑)
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(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์ด้วยยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๗) การโม่ สะสม หรือบดชัน
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
(๙) การผลิต ล้างฟิล์ม รูปถ่ายหรือฟิล์มภาพยนตร์
(๑๐) การเคลื อ บ ชุ บ วัต ถุ ด้ วยพลาสติ ก เซลลู ล อยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือ วัต ถุ ที่
คล้ายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง
(๑๔) การผลิ ต สะสม ขนส่ งดอกไม้ เพลิ ง หรื อ สารเคมี อั น เป็ น ส่ ว นประกอบ
ในการผลิตดอกไม้เพลิง
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนส่งสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
๑๓. กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๒) การผลิต ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่อ งไฟฟ้ า อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์
หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๔) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือถ่ายเอกสาร
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(๗) การล้างขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนําไปใช้ใหม่หรือแปรสภาพ
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
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(๘) การพิมพ์ เขียน พ่นสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
(๙) การประกอบกิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๐) การบรรจุหีบห่อสินค้าโดยใช้เครื่องจักร
(๑๑) การให้บริการควบคุมป้องกันและกําจัดแมลง หรือสัตว์พาหะนําโรค
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช้ หรือผลิตภัณฑ์จากยาง
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนส่งไบโอดีเซล เอทานอลหรือน้ํามันเชื้อเพลิง
ข้อ ๗ สถานประกอบกิจการที่ต้อ งมีการควบคุมตามข้อ บั ญ ญั ตินี้ที่ ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ สถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงาน
หรือ สถานประกอบกิ จ การที่ มี ก ารประกอบกิ จ การเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ อั น ตราย ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี
หมวด ๓
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ข้อ ๘ สถานประกอบกิ จ การต้ อ งตั้ ง อยู่ ห่ า งจากศาสนสถาน โรงพยาบาล สถานศึ ก ษา
สถานเลี้ยงเด็ก สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้นหรือผู้พิการ หรือสถานที่อื่นใดที่ต้องมีการคุ้มครองสุขภาพ
ของประชาชนเป็ น พิ เศษ ซึ่ ง จะต้ อ งไม่ อ ยู่ ใ นระยะที่ อ าจส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพของประชาชน
หรือต้องจัดให้มีระบบป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่มีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงลักษณะ
และประเภทของสถานประกอบกิจการ
การกําหนดสถานที่อื่นใดเพิ่มเติม การกําหนดระยะห่าง และการกําหนดให้มีระบบป้องกัน
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ใช้บังคับกับสถานประกอบกิจการที่เป็นโรงงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน
ข้อ ๙ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง และเหมาะสม
ที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉินให้มีลักษณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอและมีป้ายหรือเครื่องหมาย
แสดงชัดเจน โดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง
ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องมีห้องน้ําและห้องส้วม ตามแบบและจํานวนที่กําหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาด
ให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจําทุกวัน
ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ ดังนี้
(๑) มีภาชนะบรรจุ หรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับประเภทและปริมาณ
ของมูลฝอย รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับ และบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ
(๒) ในกรณีที่มีการกําจัดมูลฝอยเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
และต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อกําหนดของท้องถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษ หรือวัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิ จ การต้ อ งดู แ ลมิ ใ ห้ มี น้ํ า ท่ ว มขั ง บริ เวณสถานประกอบกิ จ การ
และจัดให้มีการระบายน้ําหรือการดําเนินการอย่างใด ๆ ด้วยวิธีที่เหมาะสม เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญ
หรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง
ในกรณีที่มีน้ําทิ้งหรือน้ําเสียเกิดขึ้นจากสถานประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งซึ่งการดําเนินการ
ของสถานประกอบกิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สถานประกอบกิจการต้องดําเนินการตามที่กฎหมายดังกล่าวกําหนด
ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดสถานประกอบกิจการ
ที่ ต้ อ งจั ด ให้ มี บ่ อ ดั ก ไขมั น และกํ าหนดหลั ก เกณฑ์ วิธี การ และเงื่อ นไขในการจั ด ให้ มี บ่ อ ดั ก ไขมั น
รวมทั้งมาตรฐานของบ่อดักไขมันดังกล่าว
ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการต้องมีการป้องกัน และกําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะนําโรค
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร
การปรุงอาหาร หรือการสะสมอาหารสําหรับผู้ปฏิบัติงานต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
ทั้งนี้ ตามข้อกําหนดของท้องถิ่น
ข้อ ๑๖ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัย เป็นสัดส่วน
และดูแลรักษาความสะอาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และไม่ก่อให้เกิด
เหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีน้ําดื่มสะอาดที่มีคุณภาพไม่ต่ํากว่าเกณฑ์คุณภาพน้ําบริโภค
ของกรมอนามัยสําหรับผู้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอทุกวัน รวมทั้งจัดให้มีภาชนะรองรับน้ําดื่มที่สะอาด
และปราศจากสิ่งปนเปื้อนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสถานที่ตั้งน้ําดื่มและลักษณะการนําน้ํามาดื่ม
ต้องไม่เกิดการปนเปื้อนจากสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ข้อ ๑๘ สถานประกอบกิ จ การต้ อ งจั ด ให้ มี น้ํ า ใช้ ที่ มี ป ริ ม าณ และคุ ณ ภาพเหมาะสม
ต่อการประกอบกิจการนั้น ๆ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงน้ําที่ใช้ในกระบวนการผลิต
หมวด ๔
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุรําคาญ
ข้อ ๑๙ สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒๐ สถานประกอบกิจการที่มีการดําเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัย
สําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตราย หรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะตามกฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒๑ สถานประกอบกิจการที่ผู้ปฏิบัติงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ต้องจัดให้มีที่ชําระร่างกายฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉินตามความจําเป็น
และเหมาะสมกับคุณ สมบัติของสารเคมี วัตถุอันตราย หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
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ข้อ ๒๒ สถานประกอบกิจการต้องใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีสภาพที่ปลอดภัย
สําหรับการใช้งานในสถานประกอบกิจการ และต้องมีการติดตั้งในลักษณะที่แข็งแรง มั่นคงและปลอดภัย
โดยมีระบบป้องกันอันตราย และป้ายคําเตือนหรือคําแนะนําในการป้องกันอันตรายจากอุปกรณ์ เครื่องมือ
หรือเครื่องจักรนั้น ทั้งนี้ การจัดวางหรือการจัดเก็บอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือเครื่องจักรต้องเป็นระเบียบ
ไม่กีดขวางทางเดินและการปฏิบัติงาน และต้องมีการดูแล ตรวจสอบและบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา
ข้อ ๒๓ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วย
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นเพื่อคุ้มครองสุขภาพผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากผู้ปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบกิ จ การให้ รั ฐ มนตรี โดยคํ า แนะนํ า ของคณะกรรมการประกาศกํ า หนดหลั ก เกณฑ์
ในการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๒๔ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ
มลพิ ษ ทางน้ํา มลพิ ษ ทางแสง มลพิ ษ ทางความร้อ น มลพิ ษทางความสั่นสะเทือ นของเสียอัน ตราย
หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตรายจะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญ
หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้น
ในกรณีที่มีเหตุอันควรให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประกาศกําหนดหลักเกณฑ์
ในการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน
และผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๕
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ
ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ข้อ ๒๕ สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความสั่นสะเทือน
มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย จะต้องดําเนินการควบคุม
และป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่อาศัย
บริเวณใกล้เคียง
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หมวด ๖
การขออนุญาตและใบอนุญาต
ข้อ ๒๖ เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการ
ตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ ๖ ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาต
ปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้
ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว
ข้อ ๒๗ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ ๖ ในลักษณะที่เป็นการค้า
จะต้องยื่น คําขอรับใบอนุญ าตตามแบบที่ กําหนดไว้ท้ ายข้อบั ญ ญั ตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ หรือสําเนา
บัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๓) อื่น ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลตะกุดไรประกาศกําหนด
ข้อ ๒๘ ผู้ ไ ด้ รั บ การอนุ ญ าตต้ อ งมารั บ ใบอนุ ญ าตภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ
หนังสือแจ้งการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ให้ถือว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๒๙ เมื่ อ ได้ รับ คํ าขอรับ ใบอนุ ญ าตหรือ คํ าขอต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตให้ เจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น
ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ผู้ขออนุญาต
แก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต
ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญ าตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญ าตพร้อมด้วยเหตุผล
ให้ ผู้ ข ออนุ ญ าตทราบภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ได้ รั บ คํ า ขอซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดถู ก ต้ อ งหรื อ ครบถ้ ว น
ตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้
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ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสองหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๐ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลตะกุดไรเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญ าตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญ าตสิ้น อายุ เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับ
เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ โดยอนุโลม
ข้อ ๓๑ ผู้ได้ รับ ใบอนุ ญ าตต้ อ งเสียค่ าธรรมเนี ยมการออกใบอนุ ญ าตตามอั ต ราที่ กํ าหนดไว้
ท้ายข้อบัญญัตินี้ ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรกหรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ กํ า หนดให้ ชํ า ระค่ า ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ร้ อ ยละยี่ สิ บ ของจํ า นวนค่ า ธรรมเนี ย มที่ ค้ า งชํ า ระ
เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่าสองครั้ง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
จนครบจํานวน
ข้อ ๓๒ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลตะกุดไร
ข้อ ๓๓ ผู้ได้ รับ ใบอนุ ญ าตต้ อ งแสดงใบอนุ ญ าตไว้โดยเปิ ด เผยและเห็ น ได้ ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้อ ๓๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
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การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึก
การแจ้ งความต่ อ พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ แ ห่ งท้ อ งที่ ที่ ใบอนุ ญ าตสู ญ หายมาแสดงต่ อ เจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น
ประกอบด้วย
(๒) ในกรณี ใบอนุ ญ าตถู ก ทํ า ลาย หรื อ ชํ า รุ ด ในสาระที่ สํ า คั ญ ให้ ผู้ ยื่ น คํ า ขอรั บ
ใบแทนใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
ข้อ ๓๕ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
หรือข้อบัญ ญั ตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุ ญ าตในเรื่อ งที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลา
ที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้อ ๓๖ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไม่ ถู ก ต้ อ งตามบทแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้
หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ข้อ ๓๗ คํ าสั่ งพั ก ใช้ ใบอนุ ญ าตและคํ าสั่ งเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตให้ ทํ าเป็ น หนั งสื อ แจ้ งให้ ผู้ รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาตและให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึงหรือวันปิดคําสั่ง
แล้วแต่กรณี

เลม่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง

หนา้ ๑๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๓๘ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
ข้อ ๓๙ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการใดตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลตะกุดไร
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒ อยู่ก่อนข้อบัญ ญั ตินี้มีผลใช้บังคับ
ให้ประกอบกิจการนั้นต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ และให้มาดําเนินการยื่นคําขอรับใบอนุญาต
ตามข้อบัญญัตินี้ก่อนใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
กฤตภาส นิลมูล
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะกุดไร

บัญชีอัตราคาธรรมเนียม
ทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลตะกุดไร
เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๒
ลําดับที่
1

ประเภทกิจการ
กิจการที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยง
(1) การเพาะพันธุ เลี้ยง และการอนุบาลสัตวทุกชนิด
ก. การเลี้ยงมา โค กระบือ แพะ แกะ
1) จํานวน ตั้งแต 5 - 10 ตัว
2) จํานวน ตั้งแต 11 - 20 ตัว
3) จํานวน ตั้งแต 21 - 30 ตัว
4) จํานวน ตั้งแต 31 ตัวขึ้นไป
ข. การเลี้ยงสุกร
1) จํานวน ตั้งแต 5 - 25 ตัว
2) จํานวน ตั้งแต 26 - 50 ตัว
3) จํานวน ตั้งแต 51 - 75 ตัว
4) จํานวน ตั้งแต 76 - 100 ตัว
5) จํานวน ตั้งแต 101 ตัวขึ้นไป
ค. การเลี้ยงเปด ไก หานหรือสัตวปกอื่น ๆ
1) จํานวน ตั้งแต 50 - 100 ตัว
2) จํานวน ตั้งแต 101 - 300 ตัว
3) จํานวน ตั้งแต 301 ตัวขึ้นไป
ง. การเลี้ยงสัตวน้ํา
1) บอขนาด ไมเกิน 50 ตารางเมตร
2) บอขนาด ตั้งแต 50 - 100 ตารางเมตร
3) บอเลี้ยงขนาด ตั้งแต 101 ตารางเมตรขึ้นไป
จ. การเลี้ยงแมลง
1) บอละ
ฉ. การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอาน้ํานม
1) จํานวน ตั้งแต 5 - 10 ตัว
2) จํานวน ตั้งแต 11 - 20 ตัว
3) จํานวน ตั้งแต 21 - 30 ตัว
4) จํานวน ตั้งแต 31 ตัวขึ้นไป
(2) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น
ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการในทางตรงหรือทางออม
หรือไมก็ตาม

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท/ป)

200
300
400
500
200
300
400
500
800
200
300
500
200
300
500
100
200
300
400
500
1,000
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อัตราคาธรรมเนียม
(บาท/ป)

กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
(1) การฆา หรือชําแหละสัตว (ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร เรขาย
หรือขายในตลาด)
1) จํานวน ไมเกิน 10 ตัว ตอวัน
100
2) จํานวน ตั้งแต 10 - 20 ตัว ตอวัน
200
3) จํานวน ตั้งแต 21 ตัว ตอวันขึ้นไป
300
(2) การหมัก ฟอก ตาก หรือสะสมหนังสัตว ขนสัตว
300
(3) การสะสมเขา กระดูก หรือชิ้นสวนสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
300
(๔) การเคี่ยวหนัง เอ็น หรือไขสัตว
300
(๕) การผลิตสิง่ ของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือก กระดอง กระดูก
300
เขา หนัง ขนสัตวหรือสวนอื่น ๆ ของสัตวดวยการตม นึ่ง ตาก เผา
หรือกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งมิใชเพื่อเปนอาหาร
(๖) การผลิต โม ปน บด ผสม บรรจุ สะสม หรือกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช
300
หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืชเพื่อเปนอาหารสัตวหรือสวนประกอบ
ของอาหารสัตว
(๗) การผลิต แปรรูป สะสม หรือลางครั่ง
300
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย
การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ําพริกแกง น้ําพริกปรุงสําเร็จ เตาเจี้ยว
ซีอิ๊ว น้ําจิ้ม หรือซอสปรุงรสชนิดตาง ๆ
1) โดยไมใชเครื่องจักร
300
2) โดยใชเครื่องจักร
1,000
(๒) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารหมัก ดอง จากสัตว ไดแก ปลารา
ปลาเจา กุงเจา ปลาสม ปลาจอม แหนม หม่ํา ไสกรอก กะป น้ําปลา
หอยดอง น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
1) โดยไมใชเครื่องจักร
300
2) โดยใชเครื่องจักร
1,000
(๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารหมัก ดอง แชอิ่ม จากผัก ผลไม
หรือพืชอยางอื่น
1) โดยไมใชเครื่องจักร
300
2) โดยใชเครื่องจักร
1,000
(๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารจากพืชหรือสัตวโดยการตาก บด นึ่ง
ตม ตุน เคี่ยว กวน ฉาบ ทอด อบ รมควัน ปง ยาง เผา หรือวิธีอื่นใด
1) โดยไมใชเครื่องจักร
300
2) โดยใชเครื่องจักร
1,000
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(๕) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุลูกชิ้น
1) โดยไมใชเครื่องจักร
2) โดยใชเครื่องจักร
(๖) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย
เตาหู วุนเสน เกี้ยมอี๋ เนื้อสัตวเทียม หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
1) โดยไมใชเครื่องจักร
2) โดยใชเครื่องจักร
(๗) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี สปาเกตตี พาสตา หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ
ที่คลายคลึงกัน
1) โดยไมใชเครื่องจักร
2) โดยใชเครื่องจักร
(๘) การผลิต ขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ ขนมอบอื่น ๆ
1) โดยไมใชเครื่องจักร
2) โดยใชเครื่องจักร
(๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํานม หรือผลิตภัณฑจากน้ํานมสัตว
1) โดยไมใชเครื่องจักร
2) โดยใชเครื่องจักร
(๑๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุเนย เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑเนย
ผลิตภัณฑเนยเทียม และผลิตภัณฑเนยผสม
1) โดยไมใชเครื่องจักร
2) โดยใชเครื่องจักร
(๑๑) การผลิตไอศกรีม
1) โดยไมใชเครื่องจักร
2) โดยใชเครื่องจักร
(๑๒) การคั่ว สะสม หรือแบงบรรจุกาแฟ
1) โดยไมใชเครื่องจักร
2) โดยใชเครื่องจักร
(๑๓) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุใบชาแหง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
1) โดยไมใชเครื่องจักร
2) โดยใชเครื่องจักร
(๑๔) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุเอททิลแอลกอฮอล สุรา เบียร ไวน
น้ําสมสายชู ขาวหมาก น้ําตาลเมา
(๑๕) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค น้ําดื่ม
1) โดยไมใชเครื่องจักร หรือโดยใชเครื่องจําหนายอัตโนมัติ
2) โดยใชเครื่องจักร
ก. ขนาดสถานประกอบกิจการ ไมเกิน 100 ตารางเมตร
ข. ขนาดสถานประกอบกิจการ ตั้งแต 10๑ ตารางเมตรขึ้นไป

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท/ป)
300
1,000
300
1,000
300
1,000
300
1,000
300
1,000
300
1,000
300
1,000
300
1,000
300
1,000
1,000
300
1,000
2,000
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อัตราคาธรรมเนียม
(บาท/ป)

(๑๖) การผลิต สะสม แบงบรรจุ หรือขนสงน้ําแข็ง
ก. ขนาดสถานประกอบกิจการ ไมเกิน 100 ตารางเมตร
1,000
ข. ขนาดสถานประกอบกิจการ ตั้งแต 10๑ ตารางเมตรขึ้นไป
2,000
(๑๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําจาก
พืช ผัก ผลไม เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด
1) โดยไมใชเครื่องจักร
300
2) โดยใชเครื่องจักร
1,000
(๑๘) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
1) โดยไมใชเครื่องจักร
300
2) โดยใชเครื่องจักร
1,000
(๑๙) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุผงชูรส หรือสารปรุงแตงอาหาร
1) โดยไมใชเครื่องจักร
300
2) โดยใชเครื่องจักร
1,000
(๒๐) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ําตาล น้ําเชื่อม
1) โดยไมใชเครื่องจักร
300
2) โดยใชเครื่องจักร
1,000
(๒๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุแบะแซ
1) โดยไมใชเครื่องจักร
300
2) โดยใชเครื่องจักร
1,000
(๒๒) การแกะ ตัดแตง ลางสัตวน้ํา ที่ไมใชเปนสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น
300
(๒๓) การประกอบกิจการหองเย็นแชแข็งอาหาร
1,000
(๒๔) การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักร
1,000
กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑทําความสะอาด
(๑) การผลิต โม บด ผสม หรือบรรจุยา
500
(๒) การผลิต บรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอาง
500
รวมทั้งสบูที่ใชกับรางกาย
(๓) การผลิต บรรจุสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
500
(๔) การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
500
(๕) การผลิตผงซักฟอก สบู น้ํายาทําความสะอาด หรือผลิตภัณฑ
500
ทําความสะอาดตาง ๆ
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๑) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุน้ํามันจากพืช
500
(๒) การลาง อบ รม หรือสะสมยางดิบ
500
(๓) การผลิต หรือแบงบรรจุแปงมันสําปะหลัง แปงสาคู แปงจากพืช
500
หรือแปงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
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(๔) การสีขาวดวยเครื่องจักร หรือแบงบรรจุขาวดวยวิธีใด ๆ ก็ตาม
1) ดวยเครื่องจักรขนาดเล็ก
2) ดวยเครื่องจักรขนาดใหญ
(๕) การผลิตยาสูบ
(๖) การขัด กะเทาะ หรือบดเมล็ดพืช หรือนวดขาวดวยเครื่องจักร
1) ดวยเครื่องจักรขนาด ไมเกิน 100 แรงมา
2) ดวยเครื่องจักรขนาด 10๑ - 250 แรงมา
3) ดวยเครื่องจักรขนาด 251 แรงมาขึ้นไป
(๗) การผลิต สะสม หรือแบงบรรจุปุยหรือวัสดุที่นําไปผลิตปุย
1) ไมเกิน 2,000 กิโลกรัม
2) ตั้งแต 2,00๑ กิโลกรัมขึ้นไป
(๘) การผลิตเสนใยจากพืช
(๙) การตาก สะสม ขนถายผลิตผลของมันสําปะหลัง ขาวเปลือก ออย ขาวโพด
กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
(๑) การผลิตภาชนะ เครื่องประดับ เครื่องมือ อุปกรณ หรือเครื่องใชตาง ๆ
ดวยโลหะหรือแร
(๒) การถลุงแร การหลอม หรือหลอโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการที่ไดรับ
ใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๓) การกลึง เจาะ เชื่อม ตี ตัด ประสาน รีด หรืออัดโลหะดวยเครื่องจักร
หรือกาซ หรือไฟฟา ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๔) การเคลือบ ชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล
หรือโลหะอื่นใด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๕) การขัด ลางโลหะดวยเครื่องจักร หรือสารเคมี ยกเวนกิจการที่ไดรับ
ใบอนุญาตใน ๖ (๑)
(๖) การทําเหมืองแร สะสม แยก คัดเลือก หรือลางแร
กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๑) การตอ ประกอบ เคาะ ปะผุ พนสี หรือพนสารกันสนิมยานยนต
1) ขนาดสถานประกอบกิจการ ไมเกิน 100 ตารางเมตร
2) ขนาดสถานประกอบกิจการ ตั้งแต 10๑ ตารางเมตรขึ้นไป
(๒) การผลิตยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
(๓) การซอม การปรับแตงเครื่องยนต เครื่องจักร เครื่องกล ระบบไฟฟา
ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักร
หรือเครื่องกล
1) ขนาดสถานประกอบกิจการ ไมเกิน 100 ตารางเมตร
2) ขนาดสถานประกอบกิจการ ตั้งแต 10๑ ตารางเมตรขึ้นไป

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท/ป)
200
500
500
500
1,000
1,500
300
500
500
500
500
500
500
500
500
500
200
500
1,000

200
500
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(๔) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครือ่ งกล ซึ่งมีไวบริการ
หรือจําหนาย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซอมหรือปรับปรุงยานยนต
เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย
1) ขนาดสถานประกอบกิจการ ไมเกิน 100 ตารางเมตร
2) ขนาดสถานประกอบกิจการ ตั้งแต 10๑ ตารางเมตรขึ้นไป
(๕) การลาง ขัดสี เคลือบสี หรืออัดฉีดยานยนต
1) ขนาดสถานประกอบกิจการ ไมเกิน 100 ตารางเมตร
2) ขนาดสถานประกอบกิจการ ตั้งแต 10๑ ตารางเมตรขึ้นไป
(๖) การผลิต สะสม จําหนาย ซอม หรืออัดแบตเตอรี่
1) ขนาดสถานประกอบกิจการ ไมเกิน 100 ตารางเมตร
2) ขนาดสถานประกอบกิจการ ตั้งแต 10๑ ตารางเมตรขึ้นไป
(๗) การจําหนาย ซอม ปะ เชื่อมยางยานยนต หรือตั้งศูนยถวงลอ
1) ขนาดสถานประกอบกิจการ ไมเกิน 100 ตารางเมตร
2) ขนาดสถานประกอบกิจการ ตั้งแต 10๑ ตารางเมตรขึ้นไป
(๘) การผลิต ซอม ประกอบ หรืออัดผาเบรก ผาคลัตช
1) ขนาดสถานประกอบกิจการ ไมเกิน 100 ตารางเมตร
2) ขนาดสถานประกอบกิจการ ตั้งแต 10๑ ตารางเมตรขึ้นไป
(๙) การสะสม การซอมเครื่องกล เครื่องจักรเกาหรืออุปกรณที่เปนสวนประกอบ
ของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกลเกา
1) ขนาดสถานประกอบกิจการ ไมเกิน 100 ตารางเมตร
2) ขนาดสถานประกอบกิจการ ตั้งแต 10๑ ตารางเมตรขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับไมหรือกระดาษ
(๑) การผลิตไมขีดไฟ
(๒) การเลื่อย ซอย ขัด ไส เจาะ ขุดรอง ทําคิ้ว หรือตัดไมดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิต พน ทาสารเคลือบเงา หรือสี แตงสําเร็จสิ่งของเครื่องใช
หรือผลิตภัณฑจากไม หวาย ชานออย
(๔) การอบไม
(๕) การผลิต สะสม แบงบรรจุธูป
(๖) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช เครื่องเขียน หรือผลิตภัณฑอื่นใดดวยกระดาษ
(๗) การผลิตกระดาษชนิดตาง ๆ
(๘) การเผาถาน หรือสะสมถาน
1) ตั้งแต 100 - 200 กิโลกรัม
2) ตั้งแต 201 กิโลกรัมขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๑) การประกอบกิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท/ป)

200
500
200
500
200
500
200
500
200
500
200
500
500
200
500
500
500
500
500
200
500
300
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(๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด
(๓) การประกอบกิจการนวดเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับ
ใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๔) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแต
เปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑) หรือในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๕) การประกอบกิจการโรงแรม สถานที่พักที่มิใชโรงแรมที่จัดไวเพื่อใหบริการ
พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทนหรือกิจการอื่น
ในทํานองเดียวกัน
1) จํานวน 1 - 5 หอง
2) จํานวน 6 - 10 หอง
3) จํานวน 11 - 15 หอง
4) จํานวน 16 หองขึ้นไป
(๖) การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หรือหองแบงเชา
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
1) จํานวน 1 - 5 หอง
2) จํานวน 6 - 10 หอง
3) จํานวน 11 - 15 หอง
4) จํานวน 16 หองขึ้นไป
(๗) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๘) การจัดใหมีมหรสพ การแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก
คาราโอเกะ หรือตูเพลง งานบริการเครื่องเสียง หรือการแสดงอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๙) การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
เวนแตเปนการใหบริการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๙ (๑)
(๑๐) การประกอบกิจการการเลนสเกต หรือโรลเลอรเบลด หรือการเลนอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
(๑๑) การประกอบกิจการเสริมสวย หรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๑๒) การประกอบกิจการสถานที่ออกกําลังกาย
(๑๓) การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก
(๑๔) การประกอบกิจการสวนสนุก โบวลิ่ง หรือตูเกม
(๑๕) การประกอบกิจการใหบริการคอมพิวเตอร
(๑๖) การประกอบกิจการสนามกอลฟ หรือสนามฝกซอมกอลฟ
(๑๗) การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข
วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท/ป)
300
300
300

500
1,000
1,500
2,000
500
1,000
1,500
2,000
500
300
500
500
200
300
300
300
300
500
500
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(๑๘) การประกอบกิจการสักผิวหนัง หรือเจาะสวนหนึ่งสวนใดของรางกาย
(๑๙) การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บานของผูรับบริการ
(๒๐) การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บานของผูรับบริการ
(๒๑) การประกอบกิจการใหบริการสปา อาบน้ํา ตัดขน รับเลี้ยง
หรือรับฝากสัตวชั่วคราว
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑) การปนดาย กรอดาย ทอผาดวยเครื่องจักร หรือทอผาดวยกี่กระตุก
(๒) การสะสมปอ ปาน ฝาย นุน หรือใยสังเคราะห
(๓) การปนฝาย นุน ใยสังเคราะหดวยเครื่องจักร
(๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๕) การเย็บ ปกผา หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
(๖) การพิมพผา และสิ่งทออื่น ๆ
(๗) การซัก อบ รีด หรืออัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
(๘) การยอม ฟอก กัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑) การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
(๒) การระเบิด โม บด หรือยอยหินดวยเครื่องจักร
(๓) การผลิตสิ่งของ เครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ดวยซีเมนต
หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๔) การสะสม ผสมซีเมนต หิน ดิน ทราย วัสดุกอสราง รวมทั้งการขุด ตัก
ดูด โม บด หรือยอยดวยเครื่องจักร ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๑๑ (๒)
1) จํานวน ไมเกิน 2,000 กิโลกรัม
2) จํานวน ตั้งแต 2,00๑ กิโลกรัมขึ้นไป
(๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน หรือกระจก หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๖) การเลื่อย ตัด หรือประดิษฐหินเปนสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑตาง ๆ
(๗) การผลิตชอลก ปูนปาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือเผาหินปูน
1) จํานวน ไมเกิน 2,000 กิโลกรัม
2) จํานวน ตั้งแต 2,00๑ กิโลกรัมขึ้นไป
(๘) การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มีแรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
(๙) การผลิต ตัด บดกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
(๑๐) การผลิตกระดาษทราย หรือผาทราย
(๑๑) การผลิตใยแกว หรือผลิตภัณฑจากใยแกว
(๑๒) การลาง การขัดดวยการพนทรายลงบนพื้นผิวกระจก แกว หิน
หรือวัตถุอื่นใด ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๖ (๕)

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท/ป)
300
300
300
300
200
200
300
300
300
300
300
300
200
1,000
500

500
1,000
1,000
500
500
1,000
500
500
500
500
500
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อัตราคาธรรมเนียม
(บาท/ป)
กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ปโตรเคมี ถานหิน ถานโคก และสารเคมีตาง ๆ
(๑) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ
500
หรือสารตัวทําละลาย
(๒) การผลิต สะสม บรรจุ หรือขนสงกาซ
1) จํานวน ไมเกิน 250 กิโลกรัม
200
2) จํานวน ตั้งแต 25๑ - 500 กิโลกรัม
500
3) จํานวน ตั้งแต 501 กิโลกรัมขึ้นไป
1,000
(๓) การผลิต สะสม กลั่น หรือขนสงปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโตรเลียม
1) จํานวน ไมเกิน 250 กิโลกรัม
200
2) จํานวน ตั้งแต 25๑ - 500 กิโลกรัม
500
3) จํานวน ตั้งแต 501 กิโลกรัมขึ้นไป
1,000
(๔) การผลิต สะสม หรือขนสงถานหิน หรือถานโคก
500
(๕) การพนสี ยกเวนกิจการที่ไดรับใบอนุญาตใน ๗ (๑)
500
(๖) การผลิตสิ่งของเครื่องใชหรือผลิตภัณฑดวยยางเทียม พลาสติก
500
เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๗) การโม สะสม หรือบดชัน
500
(๘) การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
500
(๙) การผลิต ลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
500
(๑๐) การเคลือบ ชุบวัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท
500
หรือวัตถุที่คลายคลึง
(๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
500
(๑๒) การผลิต หรือบรรจุสารเคมีดับเพลิง
1) จํานวน ตั้งแต 100 - 500 กิโลกรัม
500
2) จํานวน ตั้งแต 501 กิโลกรัมขึ้นไป
1,000
(๑๓) การผลิตน้ําแข็งแหง
500
(๑๔) การผลิต สะสม ขนสงดอกไมเพลิง หรือสารเคมีอันเปนสวนประกอบ
500
ในการผลิตดอกไมเพลิง
(๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
500
(๑๖) การผลิต สะสม บรรจุ ขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
500
(๑๗) การผลิต สะสม หรือบรรจุกาว
500
กิจการอื่น ๆ
(๑) การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
500
(๒) การผลิต ซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกส เครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
500
หรืออุปกรณไฟฟา
(๓) การผลิตเทียน หรือเทียนไข หรือวัตถุที่คลายคลึง
500
ประเภทกิจการ

- 10 ลําดับที่

ประเภทกิจการ
(๔) การพิมพแบบ พิมพเขียว หรือถายเอกสาร
1) ขนาดสถานประกอบกิจการ ไมเกิน 100 ตารางเมตร
2) ขนาดสถานประกอบกิจการ ตั้งแต 10๑ ตารางเมตรขึ้นไป
(๕) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
(๖) การประกอบกิจการโกดังสินคา
(๗) การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลวเพื่อนําไปใชใหมหรือแปรสภาพ
เปนผลิตภัณฑใหม
(๘) การพิมพ เขียน พนสี หรือวิธีอื่นใดลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
(๙) การประกอบกิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
(๑๐) การบรรจุหีบหอสินคาโดยใชเครื่องจักร
(๑๑) การใหบริการควบคุมปองกันและกําจัดแมลง หรือสัตวพาหะนําโรค
(๑๒) การผลิตสิ่งของ เครื่องใช หรือผลิตภัณฑจากยาง
(๑๓) การผลิต สะสม หรือขนสงไบโอดีเซล เอทานอลหรือน้ํามันเชื้อเพลิง
1) จํานวน ตั้งแต 1 - 50 ลิตร
2) จํานวน ตั้งแต 51 - 200 ลิตร
3) จํานวน ตั้งแต 201 - 500 ลิตร
4) จํานวน ตั้งแต 501 ลิตรขึ้นไป

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท/ป)
200
500
500
500
500
500
500
500
500
500
100
200
500
1,000

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เขียนที่............................................................
วันที่......เดือน................................พ.ศ. .........
๑. กรณีบุคคลธรรมดา
ขาพเจา.....................................................................................อายุ...............ป สัญชาติ...........................
เลขประจําตัวประชาชน..................................................................ที่อยูเลขที่................................หมูที่.......................
ตําบล.................................................อําเภอ.....................................................จังหวัด................................................
หมายเลขโทรศัพท..........................................................ผูขออนุญาต
2. กรณีนิติบุคคล
เปนนิติบุคคลประเภท................................................................เลขที่........................................................
จดทะเบียนเมื่อวันที่.........................................................สํานักงานตั้งอยูเลขที่................................หมูที่......................
ตําบล.................................................อําเภอ.....................................................จังหวัด................................................
หมายเลขโทรศัพท......................................โดย........................................ผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล ผูขออนุญาต
ขอยื่นคําขอรับใบประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท...............................................................
3. พรอมนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว ดังนี้
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน, สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือพนักงานรัฐ วิสาหกิจ ,
อื่น ๆ ระบุ..............................................................................................(กรณีบุคคลธรรมดา)
 สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นเป น นิ ติ บุ ค คล, หลั ก ฐานที่ แ สดงการเป น ผู มี อํ า นาจ
ลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)
 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร, หนังสือใหความเห็นชอบการประเมินผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จําเปน
 ใบมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ)
 หลักฐานอื่น ๆ ........................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในคําขอเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)........................................................ผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
(........................................................)

สวนของเจาหนาที่
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เลขที่.........................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่..................................................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไมครบ คือ
1) .........................................................................................
2) .........................................................................................
3) ........................................................................................
(ลงชื่อ).......................................................................
(......................................................................)
ตําแหนง......................................................................
สวนของผูขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เลขที่.........................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่..................................................
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ
 ไมครบ คือ
1) .........................................................................................
2) .........................................................................................
3) ........................................................................................
(ลงชื่อ).......................................................................
(......................................................................)
ตําแหนง......................................................................

ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
ประเภทกิจการ.........................................................................................
เลขที่..............................
1. เจาพนักงานทองถิ่น อนุญาตให.................................................................................................................
เลขที่...............หมูที่............ตําบล.....................................อําเภอ.....................................จังหวัด......................................
หมายเลขโทรศัพท.......................................................................................................................................................
ชื่อสถานประกอบกิจการ................................................................................................................................
เลขที่...............หมูที่............ตําบล.....................................อําเภอ.....................................จังหวัด......................................
เสียคาธรรมเนียมปละ............................... (..............................................................................................)
ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่.............................เลขที่........................................ลงวันที่...........................................................
2. ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
3. หากปรากฏในภายหลั ง ว า การประกอบกิ จ การที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตนี้ ขั ด ตอ กฎหมายอื่ น ที่ เกี่ ย วข อ ง
โดยมิอาจแกไขใหถูกตองได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตนี้ได
4. ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้
1) ............................................................................................................................................................
2) ............................................................................................................................................................
5. ใบอนุญาตฉบับนี้ ออกใหเมื่อวันที่.............................................................................................................
6. ใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นอายุในวันที่...............................................................................................................
(ลงชื่อ).......................................................................
(......................................................................)
ตําแหนง......................................................................

คําเตือน 1) ผู รั บ ใบอนุ ญ าตต อ งแสดงใบอนุ ญ าตนี้ ไ วโ ดยเป ด เผยและเห็ น ได ง า ย ณ สถานที่ ป ระกอบกิ จ การ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับ ไมเกิน 500 บาท
2) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไป ตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ

(มีตอดานหลัง)

รายการตออายุใบอนุญาต
วัน/เดือน/ป
วัน/เดือน/ป
ที่ออกใบอนุญาต ที่สิ้นอายุใบอนุญาต

เลมที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่
วัน/เดือน/ป

เจาพนักงานทองถิ่น
(ลงชื่อ)

