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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อ
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อ ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกั บ มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อ
โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อและนายอําเภอขามทะเลสอ จึงตราข้อบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อ เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อ ตั้งแต่วันที่ได้ติดประกาศ
ไว้โดยเปิดเผย ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อแล้ว ๓๐ วัน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้ อ ๔ บรรดาข้ อ บั ญ ญั ติ ประกาศ ระเบี ย บ หรื อ คํ า สั่ ง อื่ น ใดในส่ ว นที่ ไ ด้ ต ราไว้ แ ล้ ว
ในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อเป็นผู้รักษาการตามข้อ บัญญัตินี้ และให้มี
อํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ ในข้อบัญญัตินี้
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“ผู้ดําเนินกิจการ” หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น
“คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ
“มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิ ษ ความสั่ น สะเทื อ น” หมายความว่ า สภาวะของความสั่ น สะเทื อ นอั น เกิ ด จาก
การประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
ของสาธารณชน
“มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“มลพิษทางน้ํา” หมายความว่า สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
อย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้
“การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน” หมายความว่า การประกอบกิจการ
ที่ให้บริการส่งพนักงานไปเลี้ยงและดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุไม่เกิน ๖ ปี ที่บ้านของผู้รับบริการ ทั้งนี้
ไม่ว่าการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับเลี้ยงเด็กหรือสถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม
“การประกอบกิ จ การให้ บ ริ ก ารดู แ ลผู้ สู ง อายุ ที่ บ้ า น” หมายความว่ า การประกอบกิ จ การ
ที่ให้บริการส่งพนักงานไปดูแลผู้สูงอายุ (ที่มีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) ที่บ้านของผู้รับบริการ ทั้งนี้
ไม่ว่าการประกอบกิจการนั้นจะมีสถานที่รับดูแลผู้สูงอายุ หรือสถานที่ฝึกอบรมพนักงานอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อ
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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หมวด ๒
ประเภทกิจการที่ต้องควบคุม
ข้อ ๗ ให้กิจการประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลบึงอ้อ
(๑) กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
(๑.๑) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ํา สัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง
(๑.๒) การเลี้ยงสัตว์เพื่อรีดเอาน้ํานม
(๑.๓) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอื่นใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน
เพื่อให้ประชาชนเข้าชมหรือเพื่อประโยชน์ของกิจการนั้น ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการ
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม
(๒) กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
(๒.๑) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และ
การฆ่าเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๒.๒) การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก
(๒.๓) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป
(๒.๔) การเคี่ยวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์
(๒.๕) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่
จําหน่ายอาหาร การเร่ขายและการขายในตลาด
(๒.๖) การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์
หนังสัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์
(๒.๗) การผลิต การโม่ การป่น การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทําอื่นใด
ต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์
(๒.๘) การสะสม หรือการล้างครั่ง
(๓) กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
(๓.๑) การผลิตเนย เนยเทียม
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(๓.๒) การผลิ ต กะปิ น้ํ า พริ ก แกง น้ํ า พริ ก เผา น้ํ า ปลา น้ํ า เคย น้ํ า บู ดู ไตปลา
เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๓) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
(๓.๔) การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อ สัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
(๓.๕) การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืช
ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๖) การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นในสถาน
จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๗) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอี๋
(๓.๘) การผลิตแบะแซ
(๓.๙) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
(๓.๑๐) การประกอบกิจการการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอับ ขนมเปี๊ยะ
(๓.๑๑) การแกะ การล้างสัตว์น้ํา ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๑๒) การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ บรรจุ
กระป๋อง ขวด หรือภาชนะอื่นใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๑๓) การผลิต การแบ่งบรรจุน้ําตาล
(๓.๑๔) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว
(๓.๑๕) การผลิต การแบ่งบรรจุเอทิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ําส้มสายชู
(๓.๑๖) การคั่วกาแฟ
(๓.๑๗) การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร
(๓.๑๘) การผลิตผงชูรส
(๓.๑๙) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
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(๓.๒๐) การตาก การหมั ก การดองผั ก ผลไม้ หรื อ พื ช อย่ า งอื่ น ยกเว้ น การผลิ ต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๒๑) การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
(๓.๒๒) การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
(๓.๒๓) การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
(๓.๒๔) การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร
(๓.๒๕) การผลิตน้ําแข็ง ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหารและเพื่อการบริโภค
ในครัวเรือน
(๓.๒๖) การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่ ๕ แรงม้าขึ้นไป
(๔) กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง
(๔.๑) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร
(๔.๒) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางต่าง ๆ
(๔.๓) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี
(๔.๔) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป
(๔.๕) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ
(๕) กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
(๕.๑) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
(๕.๒) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
(๕.๓) การผลิตแป้งมันสําปะหลัง แป้งสาคู หรือแป้งอื่น ๆ ในทํานองเดียวกันด้วย
เครื่องจักร
(๕.๔) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร
(๕.๕) การผลิตยาสูบ
(๕.๖) การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร
(๕.๗) การผลิต การสะสมปุ๋ย
(๕.๘) การผลิตใยมะพร้าว หรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร
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(๕.๙) การตาก การสะสม หรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง
(๖) กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ หรือแร่
(๖.๑) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ
(๖.๒) การหลอม การหล่อ การถลุงแร่ หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน (๖.๑)
(๖.๓) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะ
ด้วยเครื่องจักร หรือก๊าซ หรือไฟฟ้า ยกเว้นกิจการใน (๖.๑)
(๖.๔) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล หรือโลหะอื่นใด
ยกเว้นกิจการใน (๖.๑)
(๖.๕) การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเว้นกิจการใน (๖.๑)
(๖.๖) การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการล้างแร่
(๗) กิจการเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๗.๑) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์
(๗.๒) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่งระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
(๗.๓) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการ
หรือจําหน่ายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
ดังกล่าวด้วย
(๗.๔) การล้าง การอัดฉีดยานยนต์
(๗.๕) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่
(๗.๖) การปะ การเชื่อมยาง
(๗.๗) การอัดผ้าเบรก ผ้าคลัตช์
(๘) กิจการที่เกี่ยวกับไม้
(๘.๑) การผลิตไม้ขีดไฟ
(๘.๒) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทําคิ้ว หรือการตัดไม้
ด้วยเครื่องจักร
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(๘.๓) การประดิษฐ์ไม้ หวายเป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทาสารเคลือบ
เงาสี หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือหวาย
(๘.๔) การอบไม้
(๘.๕) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร
(๘.๖) การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ
(๘.๗) การผลิตกระดาษต่าง ๆ
(๘.๘) การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน
(๙) กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
(๙.๑) กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานพยาบาล
(๙.๒) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด ยกเว้นกิจการใน (๙.๑) หรือในสถานพยาบาล
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๙.๓) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร ยกเว้นกิจการใน (๙.๑)
หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๙.๔) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๙.๕) การประกอบการกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องเช่า ห้องแบ่งเช่า หรือ
กิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
(๙.๖) การประกอบกิจการโรงมหรสพ
(๙.๗) การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ หรือ
การแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
(๙.๘) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน ยกเว้น
กิจการใน (๙.๑)
(๙.๙) การจั ด ให้ มี ก ารเล่ น สเกต โดยมี แ สงหรื อ เสี ย งประกอบ หรื อ การเล่ น อื่ น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
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(๙.๑๐) การประกอบกิ จ การเสริม สวยหรือ แต่ง ผม เว้ น แต่ กิ จการที่ อ ยู่ใ นบัง คั บตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
(๙.๑๑) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ
ให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอื่นใด ยกเว้นกิจการใน (๙.๑) หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
(๙.๑๒) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม
(๙.๑๓) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
(๙.๑๔) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์
หรือสิ่งแวดล้อม
(๙.๑๕) การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น
(๙.๑๖) การประกอบกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้าน
(๙.๑๗) การประกอบกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
(๑๐) กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
(๑๐.๑) การปั่ น ด้ า ย การกรอด้ า ย การทอผ้ า ด้ ว ยเครื่ อ งจั ก ร หรื อ การทอผ้ า ด้ ว ย
กี่กระตุกตั้งแต่ ๕ กี่ขึ้นไป
(๑๐.๒) การสะสมปอ ป่าน ฝ้าย หรือนุ่น
(๑๐.๓) การปั่นฝ้าย หรือนุ่นด้วยเครื่องจักร
(๑๐.๔) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ด้วยเครื่องจักร
(๑๐.๕) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ ๕ เครื่องขึ้นไป
(๑๐.๖) การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์บนสิ่งทออื่น ๆ
(๑๐.๗) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร
(๑๐.๘) การย้อม การกัดสีผ้า หรือสิ่งทออื่น ๆ
(๑๑) กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑.๑) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา
(๑๑.๒) การระเบิด การโม่ การป่นหินด้วยเครื่องจักร
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(๑๑.๓) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑.๔) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑.๕) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๑.๖) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ
(๑๑.๗) การผลิตชอล์ก ปูนปลาสเตอร์ ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
(๑๑.๘) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม เช่น
ผ้าเบรก ผ้าคลัตช์ กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝ้า เพดาน ท่อน้ํา เป็นต้น
(๑๑.๙) การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว
(๑๑.๑๐) การผลิตกระดาษทราย
(๑๑.๑๑) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว
(๑๒) กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
(๑๒.๑) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดซ์ หรือ
สารตัวทําละลาย
(๑๒.๒) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ
(๑๒.๓) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียม หรือผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมต่าง ๆ
(๑๒.๔) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก
(๑๒.๕) การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน (๗.๑)
(๑๒.๖) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒.๗) การโม่ การบดชัน
(๑๒.๘) การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี
(๑๒.๙) การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์
(๑๒.๑๐) การเคลือบ การชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุ
ที่คล้ายคลึง
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(๑๒.๑๑) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๒.๑๒) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
(๑๒.๑๓) การผลิตน้ําแข็งแห้ง
(๑๒.๑๔) การผลิต การสะสม การขนส่งดอกไม้เพลิง หรือสารเคมี อันเป็นส่วนประกอบ
ในการผลิตดอกไม้เพลิง
(๑๒.๑๕) การผลิตเชลแล็ก หรือสารเคลือบเงา
(๑๒.๑๖) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืช หรือพาหะนําโรค
(๑๒.๑๗) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
(๑๓) กิจการอื่น ๆ
(๑๓.๑) การพิมพ์หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร
(๑๓.๒) การผลิต การซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์ไฟฟ้า
(๑๓.๓) การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
(๑๓.๔) การพิมพ์แบบพิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร
(๑๓.๕) การสะสมวัตถุ หรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้ว หรือเหลือใช้
(๑๓.๖) การประกอบกิจการโกดังสินค้า
(๑๓.๗) การล้างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
(๑๓.๘) การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ
(๑๓.๙) การก่อสร้าง
(๑๓.๑๐) กิจการท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
ข้อ ๘ สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใด
ที่เข้าข่ายเป็นโรงงาน หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้นและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๑๔ ง

หน้า ๘๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๘

หมวด ๓
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล
ข้ อ ๙ สถานประกอบกิ จ การต้ อ งตั้ ง อยู่ ห่ า งจากชุ ม ชน วั ด ศาสนสถาน โบราณสถาน
โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อื่น ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้น
จะต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย หรือหน่วยงานราชการ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อประกาศ
กําหนด เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือการก่อเหตุรําคาญของประชาชน
ข้อ ๑๐ สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีป้ายหรือเครื่องหมายแสดง
ชัดเจนโดยทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง
(๒) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อ ยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ
เป็นประจําทุกวัน
ข้อ ๑๑ สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใด
อั น อาจเป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพต้ อ งจั ด ให้ มี ที่ อ าบน้ํ า ฉุ ก เฉิ น ที่ ล้ า งตาฉุ ก เฉิ น ตามความจํ า เป็ น และ
เหมาะสมกับคุณสมบัติของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๑๔ ง

หน้า ๘๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๘

ข้อ ๑๒ สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ
ดังนี้
(๑) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย
รวมทั้ง มีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณที่เก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ
(๒) ในกรณี ที่ มี ก ารกํ า จั ด เอง ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น และต้ อ ง
ดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(๓) กรณีที่มีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือ วัตถุอันตรายหรือสิ่งอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๓ สถานประกอบกิจ การต้ อ งมีการป้ อ งกั น และกํ า จัด แมลงและสั ต ว์ที่ เป็ น พาหะของ
โรคติดต่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ข้อ ๑๔ สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร
การปรุงอาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงาน ต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วย
สถานจําหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร
ข้อ ๑๕ สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยเป็นสัดส่วน
และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
หมวด ๔
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ข้ อ ๑๖ สถานประกอบกิ จ การต้ อ งมี ม าตรการความปลอดภั ย ในการทํ า งานและปฏิ บั ติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๗ สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการป้องกันเพื่อความปลอดภัย ดังนี้
(๑) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง
และมีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนด หรือยอมรับให้แก่คนงาน
ไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๑๔ ง

หน้า ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๘

(๒) กรณีที่มีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของ
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
หมวด ๕
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ
ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ
ข้อ ๑๘ สถานประกอบกิ จการใดที่การประกอบกิจ การอาจก่อ ให้ เกิ ดมลพิ ษทางเสี ยงหรื อ
ความสั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย
จะต้องดําเนินการควบคุมและป้องกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
คนงานและผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง
หมวด ๖
การขออนุญาตและใบอนุญาต
ข้อ ๑๙ เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการ
ตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ ๗ ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพื่ อ ป้อ งกัน อั น ตรายต่ อสุ ข ภาพของสาธารณชนเพิ่ม เติม จากที่ กํา หนดไว้โ ดยทั่ วไปในข้ อ บัญ ญั ตินี้ ก็ ไ ด้
ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว
ข้อ ๒๐ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ ๗ ในลักษณะที่เป็นการค้า
จะต้ อ งยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตตามแบบที่ กํ า หนดไว้ท้ า ยข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ พร้ อ มกั บ เอกสารและหลั ก ฐาน
ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน
(๓) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๑๔ ง

หน้า ๘๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กันยายน ๒๕๕๘

(๔) อื่น ๆ ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อประกาศกําหนด
ข้อ ๒๑ เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
ความถู ก ต้ อ งและความสมบู ร ณ์ ข องคํ า ขอ ถ้ า ปรากฏว่ า คํ า ขอดั ง กล่ า วไม่ ถู ก ต้ อ งหรื อ ไม่ ส มบู ร ณ์
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน
และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขออนุญาต ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้อง
หรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคําขอ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ หรือมีหนังสือแจ้ง
คํ า สั่ ง ไม่ อ นุ ญ าตพร้ อ มด้ ว ยเหตุ ผ ลให้ ผู้ ข ออนุ ญ าตทราบภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ได้ รั บ คํ า ขอ
ซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วน
ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลา และเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคสอง หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี
ข้ อ ๒๒ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตต้ อ งมารั บ ใบอนุ ญ าตภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ แจ้ ง
การอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือ
ว่าสละสิทธิ์
ข้อ ๒๓ บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้ตามข้อบัญญัตินี้ให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อเท่านั้น
การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ก่อนใบอนุญาต
สิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ ๒๐ โดยอนุโลม
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ข้อ ๒๔ ผู้ไ ด้รั บใบอนุ ญาตต้ องเสีย ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญ าตตามอัต ราที่กํา หนดไว้
ท้ า ยข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ใ นวั น ที่ ม ารั บ ใบอนุ ญ าตสํ า หรั บ กรณี ที่ เ ป็ น การขอรั บ ใบอนุ ญ าตครั้ ง แรก หรื อ ก่ อ น
ใบอนุญาตสิ้นอายุสําหรับกรณีที่เป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้
เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กําหนด ให้ชําระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียม
ที่ ค้ า งชํ า ระ เว้ น แต่ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตจะได้ บ อกเลิ ก การดํ า เนิ น กิ จ การนั้ น ก่ อ นถึ ง กํ า หนดการ
เสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป
ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน
ข้อ ๒๕ บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบึงอ้อ
ข้อ ๒๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย
ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ
ข้ อ ๒๗ ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ทํ า ลาย หรื อ ชํ า รุ ด ในสาระที่ สํ า คั ญ ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ
ใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด และการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นไปตามแบบที่กําหนดไว้
ท้ายข้อบัญญัตินี้
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้งความ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
(๒) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
นําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย
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ข้อ ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ อ อกตามความใน
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือข้อบัญญัตินี้ หรือ เงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อ บัญญัตินี้ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวัน
ข้ อ ๒๙ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มี อํ า นาจออกคํ า สั่ ง เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต เมื่ อ ปรากฏว่ า ผู้ รั บ
ใบอนุญาต
(๑) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก
(๒) ต้ อ งคํ า พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ว่ า ได้ ก ระทํ า ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕
(๓) ไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข
พ.ศ. ๒๕๓๕ กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ
ข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรง
ต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
ข้อ ๓๐ คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่ง
โดยทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงาน
ของผู้รับใบอนุญาต และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง หรือ
วันปิดคําสั่ง แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๑ ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
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หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
ข้อ ๓๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๓ ให้ ผู้ ที่ไ ด้รั บใบอนุญ าตตามข้อ บัง คับ ตํ าบลบึ งอ้ อ เรื่ อ ง การควบคุ มกิ จการที่เ ป็ น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๒ อยู่ก่อนข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ ให้ประกอบกิจการนั้นต่อไปจนกว่า
ใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ และให้มาดําเนินการยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ก่อนใบอนุญาตฉบับเดิม
สิ้นอายุ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
มานพ ปลอดสันเทียะ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบึงอ้อ

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบึงออ
เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗
ลําดับที่
๑

ประเภทกิจการ
กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว
๑.๑ การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา สัตวเลื้อยคลานหรือแมลง
๑.๑.๑ การเลี้ยงมา โค กระบือ แพะ แกะ สุนัข หรือกวาง
ก. ตั้งแต ๑๐ – ๒๐ ตัว
ข. ตั้งแต ๒๑ – ๕๐ ตัว
ค. ตั้งแต ๕๑ – ๑๐๐ ตัว
ง. ตั้งแต ๑๐๑ ตัวขึ้นไป
๑.๑.๒ การเลี้ยงสุกร
ก. ตั้งแต ๑๐ – ๒๐ ตัว
ข. ตั้งแต ๒๑ – ๕๐ ตัว
ค. ตั้งแต ๕๑ - ๑๐๐ ตัว
ง. ตั้งแต ๑๐๑ ตัวขึ้นไป
๑.๑.๓ การเลี้ยงไก เปด หาน หรือสัตวปก
ก. ตั้งแต ๕๐ – ๑๐๐ ตัว
ข. ตั้งแต ๑๐๑ – ๕๐๐ ตัว
ค. ตั้งแต ๕๐๑ - ๕,๐๐๐ ตัว
ง. ตั้งแต ๕,๐๐๑ ตัวขึ้นไป
๑.๑.๔ การเลี้ยงจระเข
ก. ตั้งแต ๑ – ๑๐ ตัว
ข. ตั้งแต ๑๑ ตัวขึ้นไป
๑.๑.๕ การเลี้ยงสัตวน้ําทุกประเภท
ก. มีพื้นที่ไมเกิน ๕ ไร
ข. มีพื้นที่เกินกวา ๕ ไร แตไมเกิน ๑๐ ไร
ค. มีพื้นที่เกินกวา ๑๐ ไรขึ้นไป
๑.๑.๖ การเลี้ยงสัตวเลื่อยคลานอื่น ๆ
ก. ตั้งแต ๑ – ๑๐๐ ตัวขึ้นไป
ข. ตั้งแต ๑๐๑ ตัวขึ้นไป
๑.๑.๗ การเลี้ยงแมลงทุกประเภท
ก. มีพื้นที่ไมเกิน ๕ ตารางเมตร
ข. มีพื้นที่เกินกวา ๕ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐ ตารางเมตร
ค. มีพื้นที่เกินกวา ๑๐ ตารางเมตรขึ้นไป
๑.๑.๘ การเลี้ยงสัตวบก สัตวปก สัตวน้ํา หรือสัตวเลื้อยคลานอื่น ๆ
นอกจากที่บัญญัติไวในเบื้องตน เพื่อการคา

อัตราคาธรรมเนียม
(บาท)

๕
๑๐
๑๕
๒๐
๕
๑๐
๔๐๐
๑,๐๐๐
๕
๑๐
๖๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕
๑๐
๑๕
๕๐๐
๑,๐๐๐
๕
๑๐
๑๕
๕๐๐

ลําดับที่

๒

๓

ประเภทกิจการ
๑.๒ การเลี้ยงสัตวเพื่อรีดเอานม
ก. ตั้งแต ๑๐ – ๒๐ ตัว
ข. ตั้งแต ๒๑ – ๕๐ ตัว
ค. ตั้งแต ๕๑ – ๑๐๐ ตัว
ง. ตั้งแต ๑๐๑ ขึ้นไป
๑.๓ การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว หรือธรกิจอื่นใดอันมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน เพื่อใหประชาชนเขาชมหรือเพื่อประโยชนของกิจการนั้น
ทัง้ นี้ จะมีการเรียกเก็บคาดูหรือคาบริการไมวาทางตรงหรือทางออมหรือไมก็ตาม
กิจการที่เกี่ยวกับสัตวและผลิตภัณฑ
๒.๑ การฆาสัตว ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด
และการฆาเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักร
๒.๒ การฟอกหนังสัตว ขนสัตว การสะสมหนังสัตว ขนสัตวที่ยังมิไดฟอก
๒.๓ การสะสมเขาสัตว กระดูกสัตวที่ยังมิไดแปรรูป
๒.๔ การเคี่ยวหนังสัตว เอ็นสัตว ไขสัตว
๒.๕ การตม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุง ยกเวนใน
สถานที่จําหนายอาหาร การเรขายและการขายในตลาด
๒.๖ การประดิษฐเครื่องใชหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว
เขาสัตว หนังสัตว ขนสัตว หรือสวนอื่น ๆ ของสัตว
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
๒.๗ การผลิต การโม การปน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือ
การกระทําอื่นใดตอสัตวหรือพืช หรือสวนหนึ่งสวนใดของสัตวหรือพืช เพื่อ
เปนอาหารสัตว
๒.๘ การสะสมหรือการลางครั่ง
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม
๓.๑ การผลิตเนย เนยเทียม
๓.๒ การผลิตกะป น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา
เตาเจี้ยว ซีอิ๊ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภค
ในครัวเรือน
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
๓.๓ การผลิต การหมัก การสะสมปลารา ปลาเจา กุงเจา ยกเวนการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
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ประเภทกิจการ
๓.๔ การตากเนื้อสัตว การผลิตเนื้อสัตวเค็ม การเคี่ยวมันกุง ยกเวนการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
๓.๕ การนึ่ง การตม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอื่นใดในการผลิตอาหารจาก
สัตว พืช ยกเวนในสถานที่จําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด
และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
๓.๖ การเคี่ยวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไสกรอก หมูตั้ง ยกเวน
ในสถานจําหนายอาหาร การเรขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน
๓.๗ การผลิตเสนหมี่ ขนมจีน กวยเตี๋ยว เตาฮวย เตาหูวุนเสน เกี้ยมอี๋
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
๓.๘ การผลิตแบะแซ
๓.๙ การผลิตอาหารบรรจุกระปอง ขวด หรือภาชนะอื่นใด
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
๓.๑๐ การประกอบกิจการการทําขนมปงสด ขนมปงแหง จันอับ ขนมเปยะ
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
๓.๑๑ การแกะ การลางสัตวน้ํา ที่ไมใชสวนหนึ่งของกิจการหองเย็น ยกเวน
การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
๓.๑๒ การผลิตน้ําอัดลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดตาง ๆ
บรรจุกระปอง ขวดหรือภาชนะอื่นใด ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
๓.๑๓ การผลิต การแบงบรรจุน้ําตาล
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
๓.๑๔ การผลิตผลิตภัณฑจากน้ํานมวัว
๓.๑๕ การผลิต การแบงบรรจุเอทิลแอลกอฮอล สุรา เบียร น้ําสมสายชู
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
๓.๑๖ การคั่วกาแฟ
๓.๑๗ การผลิตลูกชิ้นดวยเครื่องจักร
ก. ผลิตโดยใชเครื่องจักรไมเกิน ๕ แรงมา
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักรเกินกวา ๕ แรงมา
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๔

๓.๑๘ การผลิตผงชูรส
๓.๑๙ การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค
๓.๒๐ การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม หรือพืชอยางอื่น ยกเวนการผลิต
เพื่อบริโภคในครัวเรือน
๓.๒๑ การผลิต การบรรจุใบชาแหง ชาผงหรือเครื่องดื่มชนิดผงอื่น ๆ
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
๓.๒๒ การผลิตไอศกรีม ยกเวนการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
๓.๒๓ การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
๓.๒๔ การประกอบกิจการหองเย็น แชเย็นอาหาร
๓.๒๕ การผลิตน้ําแข็ง ยกเวนการผลิตเพื่อใชในสถานที่จําหนายอาหารและ
เพื่อการบริโภคในครัวเรือน
๓.๒๖ การเก็บ การถนอมอาหารดวยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต ๕ แรงมาขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ อุปกรณการแพทย เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ
ชําระลาง
๔.๑ การผลิต การโม การบด การผสม การบรรจุยาดวยเครื่องจักร
ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา ๒ – ๕ แรงมา
ค. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา ๕ แรงมาขึ้นไป
๔.๒ การผลิต การบรรจุยาสีฟน แชมพู ผาเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางตาง ๆ
ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา ๒ – ๕ แรงมา
ค. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา ๕ แรงมาขึ้นไป
๔.๓ การผลิตสําลี ผลิตภัณฑจากสําลี
ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา ๒ – ๕ แรงมา
ค. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา ๕ แรงมาขึ้นไป
๔.๔ การผลิตผาพันแผล ผาปดแผล ผาอนามัย ผาออมสําเร็จรูป
ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา ๒ – ๕ แรงมา
ค. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา ๕ แรงมาขึ้นไป
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ประเภทกิจการ
๔.๕ การผลิตสบู ผงซักฟอก ผลิตภัณฑชําระลางตาง ๆ
ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา ๒ – ๕ แรงมา
ค. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา ๕ แรงมาขึ้นไป
กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
๕.๑ การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช
ก. เครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๑๕ แรงมา
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา ๑๕ – ๓๐ แรงมา
ค. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา ๓๐ แรงมาขึ้นไป
๕.๒ การลาง การอบ การรม การสะสมยางดิบ
ก. การลาง การอบ และการรม
ข. การสะสมยางดิบ
- ต่ํากวา ๒,๐๐๐ กิโลกรัมตอวัน
- ตั้งแต ๒,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ กิโลกรัมตอวัน
- ตั้งแต ๑๐,๐๐๑ กิโลกรัมตอวันขึ้นไป
๕.๓ การผลิตแปงมันสําปะหลัง แปงสาคูหรือแปงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
ดวยเครื่องจักร
ก. เครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน ๑๐ แรงมา
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา ๑๐ – ๒๐ แรงมา
ค. เครื่องจักรที่มี่กําลังตั้งแต ๒๑ แรงมาขึ้นไป
๕.๔ การสีขาวดวยเครื่องจักร
ก. เครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน ๑๐ แรงมา
ข. เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกวา ๑๐ แรงมา
๕.๕ การผลิตยาสูบ ผลิตโดยใชเครื่องจักร
๕.๖ การขัด การกะเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดขาวดวยเครื่องจักร
๕.๗ การผลิต การสะสมปุย
ก. การผลิต
- ผลิตโดยใชเครื่องจักรตั้งแต ๕ – ๑๐ แรงมา
- ผลิตโดยใชเครื่องจักรตั้งแต ๑๐ แรงมาขึ้นไป
ข. การสะสมปุย
๕.๘ การผลิตใยมะพราวหรือวัตถุคลายคลึงดวยเครื่องจักร
๕.๙ การตาก การสะสมหรือการขนถายมันสําปะหลัง
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๖

กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร
๖.๑ การผลิตโลหะเปนภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณหรือเครื่องใช
ตาง ๆ
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมไมเกิน ๒ แรงมา
ค. ผลิตโดยใชเครื่องจักรทีมี่กําลังรวมกันเกินกวา ๒ – ๕ แรงมา
ง. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมาขึ้นไป
๖.๒ การหลอม การหลอ การถลุง แรหรือโลหะทุกชนิด ยกเวนกิจการใน ๖.๑
๖.๓ การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด
การอัดโลหะดวยเครื่องจักรหรือกาซหรือไฟฟา ยกเวนกิจการใน ๖.๑
ก. ประเภทครัวเรือน
ข. ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
๖.๔ การเคลือบ การชุบโลหะดวยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมียม นิกเกิล
หรือโลหะอื่นใด ยกเวนกิจการใน ๖.๑
๖.๕ การขัด การลางโลหะดวยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอื่นใด ยกเวน
กิจการใน ๖.๑
ก. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๒ แรงมา
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๒ – ๕ แรงมา
ค. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ แรงมาขึ้นไป
๖.๖ การทําเหมืองแร การสะสม การแยก การคัดเลือกหรือการลางแร
กิจการเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
๗.๑ การตอ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพนสี การพนสารกัน
สนิมยานยนต
๗.๒ การตั้งศูนยถวงลอ การซอม การปรับแตง ระบบปรับอากาศหรือ
อุปกรณที่เปนสวนประกอบของยานยนต เครื่องจักรหรือเครื่องกล
๗.๓ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว
บริการ หรือจําหนายและในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซอมหรือ
ปรับปรุงยานยนต เครือ่ งจักรหรือเครื่องกลดังกลาวดวย
๗.๔ การลาง การอัดฉีดยานยนต
๗.๕ การผลิต การซอม การอัดแบตเตอรี่
ก. การผลิต
ข. การซอม การอัดแบตเตอรี่
๗.๖ การปะ การเชื่อมยาง
ก. รถจักรยานยนต
ข. รถยนต
๗.๗ การอัดผาเบรก ผาคลัตช
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กิจการที่เกี่ยวกับไม
๘.๑ การผลิตไมขีดไฟ
๘.๒ การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดรอง การทําคิ้ว
หรือการตัดไมดวยเครื่องจักร
ก. ผลิตโดยเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันไมเกิน ๕ แรงมา
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๕ - ๑๐ แรงมา
ค. ผลิตโดยใชเครื่องจักรที่มีกําลังรวมกันเกินกวา ๑๐ แรงมาขึ้นไป
๘.๓ การประดิษฐไม หวาย เปนสิ่งของดวยเครื่องจักร หรือการพน
การทาสารเคลือบเงาสี หรือการแตงสําเร็จผลิตภัณฑจากไมหรือหวาย
๘.๔ การอบไม
๘.๕ การผลิตธูปดวยเครื่องจักร
๘.๖ การประดิษฐสิ่งของเครื่องใช เครื่องเขียนดวยกระดาษ
ก. สถานที่ผลิตที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน ๒ แรงมา
ข. สถานที่ผลิตที่มี่เครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา ๒ – ๕ แรงมา
ค. สถานที่ผลิตที่มี่เครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา ๕ แรงมาขึ้นไป
๘.๗ การผลิตกระดาษตาง ๆ
๘.๘ การเผาถาน หรือการสะสมถาน
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
๙.๑ กิจการสปาเพื่อสุขภาพ เวนแตเปนการใหบริการในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
๙.๒ การประกอบกิจการอาบ อบ นวด เวนแตเปนการใหบริการใน ๙.๑
หรือในสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
๙.๓ การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร เวนแต
เปนการใหบริการใน ๙.๑ หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวย
สถานพยาบาล
๙.๔ การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
ก. ไมเกิน ๒๐ หอง
ข. ตั้งแต ๒๑ – ๕๐ หอง
ค. ตั้งแต ๕๑ หองขึ้นไป
๙.๕ การประกอบการกิจการหอพัก อาคารชุดใหเชา หองเชา หองแบงเชา
หรือกิจการอื่นในทํานองเดียวกัน
ก. ไมเกิน ๑๐ หอง
ข. ตั้งแต ๑๑ หอง แตไมเกิน ๓๐ หอง
ค. ตั้งแต ๓๑ หอง แตไมเกิน ๕๐ หอง
ง. ตั้งแต ๕๑ หองขึ้นไป
๙.๖ การประกอบกิจการโรงมหรสพ
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๑๐

ประเภทกิจการ
๙.๗ การจัดใหมีการแสดงดนตรี เตนรํา รําวง รองเง็ง ดิสโกเทก คาราโอเกะ
หรือการแสดงอื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน
๙.๘ การประกอบกิจการสระวายน้ํา หรือกิจการอื่น ๆ ในทํานองเดียวกันเวน
แตเปนการใหบริการใน ๙.๑
๙.๙ การจัดใหมีการเลนสเกตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเลนอื่น ๆ
ในทํานองเดียวกัน
๙.๑๐ การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแตงผม เวนแตกิจการที่อยูในบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
๙.๑๑ การประกอบกิจการใหบริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการ ใหอาหารที่มวี่ ัตถุประสงคพิเศษ การบริหารรางกาย หรือ
โดยวิธีอื่นใด เวนแตการใหบริการใน ๙.๑ หรือในสถานพยาบาลตาม
กฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
๙.๑๒ การประกอบกิจการสวนสนุก ตูเกม ตูเพลง
ก. ตูเกม ตูเพลง ไมเกิน ๕ เครื่อง
ข. ตูเกม ตูเพลง เกิน ๕ เครื่อง
ค. สวนสนุก
๙.๑๓ การประกอบกิจการสนามกอลฟหรือสนามฝกซอมกอลฟ
๙.๑๔ การประกอบกิจการหองปฏิบัติการทางการแพทย การสาธารณสุข
วิทยาศาสตรหรือสิ่งแวดลอม
๙.๑๕ การสักผิวหนัง การเจาะหูหรือเจาะอวัยวะอื่น
๙.๑๖ การประกอบกิจการใหบริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บาน
๙.๑๗ การประกอบกิจการใหบริการดูแลผูสูงอายุที่บาน
กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
๑๐.๑ การปนดาย การกรอดาย การทอผาดวยเครื่องจักร หรือการทอผาดวย
กี่กระตุกตั้งแต ๕ กี่ขึ้นไป
ก. ตั้งแต ๕ – ๑๐ กี่
ข. ตั้งแต ๑๐ กี่ขึ้นไป
๑๐.๒ การสะสมปอ ปาน ฝายหรือนุน
๑๐.๓ การปนฝายหรือนุนดวยเครื่องจักร
๑๐.๔ การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออื่น ๆ ดวยเครื่องจักร
๑๐.๕ การเย็บผาดวยเครื่องจักรตั้งแต ๕ เครื่องขึ้นไป
๑๐.๖ การพิมพผา หรือการพิมพบนสิ่งทออื่น ๆ
๑๐.๗ การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผาดวยเครื่องจักร
ก. เครื่องจักรที่มีกําลังไมเกิน ๓ แรงมา
ข. เครื่องจักรที่มี่กําลังเกิน ๓ แรงมาขึ้นไป
๑๐.๘ การยอม การกัดสีผาหรือสิ่งทออื่น ๆ
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ประเภทกิจการ

๑๑

กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
๑๑.๑ การผลิตภาชนะดินเผาหรือผลิตภัณฑดินเผา
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
๑๑.๒ การระเบิด การโม การปนหินดวยเครื่องจักร
๑๑.๓ การผลิตเครื่องใชดวยซีเมนต หรือวัตถุที่คลายคลึง
๑๑.๔ การสะสม การผสมซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึง
ก. การสะสม ซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน
ข. การผสม ซีเมนต หิน ทราย หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน
๑๑.๕ การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจกหรือวัตถุที่คลายคลึง
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
๑๑.๖ การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐหินเปนสิ่งของตาง ๆ
๑๑.๗ การผลิตชอลก ปูนปลาสเตอร ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน
๑๑.๘ การผลิตผลิตภัณฑตาง ๆ ที่มี่แรใยหินเปนสวนประกอบหรือสวนผสม
เชน ผาเบรก ผาคลัตช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบือ้ งยาง ฝา เพดาน
ทอน้ํา เปนตน
๑๑.๙ การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑแกว
๑๑.๑๐ การผลิตกระดาษทราย
๑๑.๑๑ การผลิตใยแกวหรือผลิตภัณฑจากใยแกว
กิจการที่เกี่ยวกับปโตรเลียม ถานหิน สารเคมี
๑๒.๑ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกรด ดาง สารออกซิไดซ
หรือสารตัวทําละลาย
๑๒.๒ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงกาซ
ก. การผลิต การบรรจุกาซ
ข. การสะสม การขนสงกาซ
๑๒.๓ การผลิต การกลั่น การสะสม การขนสงน้ํามันปโตรเลียมหรือ
ผลิตภัณฑปโตรเลียมตาง ๆ
ก. การผลิต การกลัน่ น้ํามันปโตรเลียมหรือผลิตภัณฑปโ ตรเลียมตาง ๆ
ข. การสะสม การขนสง
- ปริมาณจํานวนไมเกิน ๒๐๐ ลิตร
- ปริมาณจํานวนตั้งแต ๒๐๑ ลิตรขึ้นไป
๑๒.๔ การผลิต การสะสม การขนสงถานหิน ถานโคก
๑๒.๕ การพนสี ยกเวนกิจการใน ๗.๑
๑๒.๖ การประดิษฐสิ่งของเครือ่ งใชดวยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด
เบเกอรไลท หรือวัตถุที่คลายคลึง
ก. ใชเครื่องจักรไมเกิน ๒ แรงมา
ข. ใชเครื่องจักรตั้งแต ๒ แรงมาขึ้นไป
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ประเภทกิจการ
๑๒.๗ การโม การบดชัน
ก. ผลิตโดยไมใชเครื่องจักร
ข. ผลิตโดยใชเครื่องจักร
๑๒.๘ การผลิตสีหรือน้ํามันผสมสี
๑๒.๙ การผลิต การลางฟลมรูปถายหรือฟลมภาพยนตร
ก. การผลิต
ข. การลาง
๑๒.๑๐ การเคลือบ การชุบ วัตถุดวยพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลท
หรือวัตถุที่คลายคลึง
๑๒.๑๑ การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด เบเกอรไลทหรือวัตถุที่คลายคลึง
๑๒.๑๒ การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง
๑๒.๑๓ การผลิตน้ําแข็งแหง
ก. ใชเครื่องทําความเย็นไมเกิน ๒ เครื่อง
ข. ใชเครื่องทําความเย็นตั้งแต ๓ – ๕ เครื่อง
ค. ใชเครื่องทําความเย็นตั้งแต ๕ เครื่องขึ้นไป
๑๒.๑๔ การผลิต การสะสม การขนสงดอกไมเพลิงหรือสารเคมีอันเปน
สวนประกอบในการผลิตดอกไมเพลิง
๑๒.๑๕ การผลิตเชลแล็กหรือสารเคลือบเงา
๑๒.๑๖ การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือ
พาหะนําโรค
ก. การผลิต การบรรจุ
ข. การสะสม
ค. การขนสงสารกําจัดศัตรูพืชหรือพาหะนําโรค
๑๒.๑๗ การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว
ก. โดยไมใชเครื่องจักร
ข. โดยใชเครื่องจักร
กิจการอื่น ๆ
๑๓.๑ การพิมพหนังสือหรือสิ่งพิมพอื่นที่มีลักษณะเดียวกันดวยเครื่องจักร
ก. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวไมเกิน ๒ แรงมา
ข. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา ๒ – ๕ แรงมา
ค. สถานที่มีเครื่องจักรรวมกันแลวเกินกวา ๕ แรงมาขึ้นไป
๑๓.๒ การผลิต การซอมเครื่องอิเล็กทรอนิกสเครื่องไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
อุปกรณไฟฟา
ก. การผลิต
ข. การซอม
๑๓.๓ การผลิตเทียน เทียนไขหรือวัตถุที่คลายคลึง
๑๓.๔ การพิมพแบบ พิมพเขียวหรือการถายเอกสาร
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๑๓.๕
๑๓.๖
๑๓.๗
๑๓.๘
๑๓.๙

การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใชแลวหรือเหลือใช
การประกอบกิจการโกดังสินคา
การลางขวด ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่ใชแลว
การพิมพสีลงบนวัตถุที่มิใชสิ่งทอ
การกอสราง
ก. มีคนงานต่ํากวา ๓๐ คน
ข. มีคนงานตั้งแต ๓๐ คนขึ้นไป
๑๓.๑๐ กิจการทาเทียบเรือประมง สะพานปลา หรือแพปลา
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๑,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๐๐๐

แบบคําขอรับใบอนุญาต
เขียนที่………………………………………………..
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ.............
ขาพเจา.................................................................................อายุ....................ป สัญชาติ..........................
อยูบานเลขที่.......................หมูที่................ตรอก/ซอย.......................................ถนน..............................................
แขวง/ตําบล..........................เขต/อําเภอ...................................เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต. ....................................
จังหวัด...................................................... หมายเลขโทรศัพท...........................................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) สถานที่จําหนายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท..........................................................................
โดยมีพื้นที่ประกอบการ...........................................ตารางเมตร
( ) กิจการที่มีเปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท.....................................................................................
มีคนงาน........................................คน ใชเครื่องจักรขนาด...........................................................แรงมา
( ) กิจการตลาด ที่มีการจําหนาย...............................................(เปนประจํา/เปนครั้งคราว/ตามวันนัด)
( ) กิจการจําหนายสินคาในที่/ทางสาธารณะ จําหนายสินคาประเภท...................................................
ณ บริเวณ......................................................................โดยวิธีการ.........................................................................
( ) กิจการรับทําการเก็บ ขนหรือกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทําเปนธุรกิจ ประเภท
 เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหลงจํากัดที่................................................................................
 เก็บขนและกําจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกําจัดอยูที่.........................................................
 เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหลงกําจัดที่................................................................................
 เก็บขนและกําจัดมูลฝอย โดยมีระบบกําจัดอยูที่...........................................................
ตอ (เจาพนักงานทองถิ่น).............................พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและ เอกสารมาดวย
ดังนี้คือ
๑. สําเนาบัตรประจําตัว................................................. (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
๒. สําเนาทะเบียนบาน
๓. หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ คือ
๓.๑……………………………………………………………………………………………………………………………….
๓.๒……………………………………………………………………………………………………………………………….
๔. ………………………………………………………………………………………………………..…….………………………......
๕. ………………………………………………………………………………………………………….………………………………..
(ดานหลังคําขอรับใบอนุญาต)

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).............................................ผูขอรับใบอนุญาต
(................................................)
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกําหนดเงื่อนไข ดังนี้...........................................................................
.................................................................................................................................................................................
( ) เห็นสมควรไมอนุญาต เพราะ..........................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...............................................เจาพนักงานสาธารณสุข
(...............................................)
ตําแหนง..........................................................วันที่........../........../........
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ
(ลงชื่อ)...............................................เจาพนักงานทองถิ่น
(..............................................)
ตําแหนง.........................................................
วันที่........../................../.............

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เลมที่.................เลขที่....................../......................
เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให.......................................................อายุ ...............ป สัญชาติ..................
ตั้งอยูบานเลขที่...............หมูท ี่.......... ถนน........................................ตําบล/แขวง..................................................
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด.............................................โทรศัพท..........................................
ขอ ๑ ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ประเภท.....................................................................
โดยใช ชื่อสถานประกอบการวา......................................................................ตั้งอยูบานเลขที่ .............หมูที่........
ถนน.................................. ตําบล....................................อําเภอ...............................จังหวัด...................................
โทรศัพท..............................................โทรสาร................................ มีพื้นที่ประกอบการ.....................ตารางเมตร
ใชเครื่องจักรที่มีกําลังขนาด.................................แรงมา จํานวนคนงาน ................... คน
ทั้งนี้ ไดเสียคาธรรมเนียม ใบอนุญาต..................................บาท (.......................................................)
ใบเสร็จรับเงินเลมที่...................เลขที่...................ลงวันที่................เดือน..................................พ.ศ. ....................
ขอ ๒ ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
ขอ ๓ หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้ เปนการขัดตอกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของโดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตนี้ได
ขอ ๔ ผูไดรับอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้
๔.๑.................................................................................................................................................
๔.๒..................................................................................................................................................
๔.๓..................................................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดถึงวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. .............................
ออกให ณ วันที่ ............. เดือน ........................................... พ.ศ. ......................
(ลงชื่อ).........................................................
(..........................................................)
ตําแหนง...........................................................เจาพนักงานทองถิ่น
คําเตือน (๑) ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับเกิน ๕๐๐ บาท
(๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ

รายการการตออายุใบอนุญาตและการเสียคาธรรมเนียม
วัน/เดือน/ป ที่
ออกใบอนุญาต

วัน/เดือน/ป
ที่สิ้นใบอนุญาต

เลมที่

ใบเสร็จรับเงิน
เลขที่
วัน/เดือน/ป

(ลงชื่อ)
เจาพนักงานทองถิ่น

แบบคําขอตออายุใบอนุญาต
เขียนที่...................................................................
วันที่............เดือน..............................พ.ศ................
ขาพเจา..................................................................................อายุ....................ป สัญชาติ........................
อยูบานเลขที่....................หมูที่..................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.............................................
แขวง/ตําบล..............................เขต/อําเภอ...............................................อบต......................................................
จังหวัด................................................ หมายเลขโทรศัพท......................................................................
ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท..............................................................................
ตามใบอนุญาตเลขที่...................เลขที่.............../.............. ออกใหเมื่อวันที่..........เดือน....................พ.ศ...............
ตอ (เจาพนักงานทองถิ่น).....................................................................................................................
พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารมาดวย ดังนี้คือ
๑ สําเนาบัตรประจําตัว.......................................(ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
๒ สําเนาทะเบียนบาน
๓ หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ คือ
๓.๑ ............................................................................................................................
๓.๒ ............................................................................................................................
๔..............................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอตออายุใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).........................................ผูขอตออายุใบอนุญาต
(..........................................)
ความเห็นของเจาพนักงานสาธารณสุข
คําสั่งของพนักงานทองถิ่น
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรตอใบอนุญาต
( ) อนุญาตใหประกอบกิจการได
( ) เห็นสมควรไมอนุญาต เพราะ........................
( ) ไมอนุญาตใหประกอบกิจการ เพราะ.............
........................................................................................ ………………………………………………………………….….….
(ลงชื่อ)....................................เจาพนักงานสาธารณสุข
(ลงชื่อ).............................................
(........................................)
(............................................)
ตําแหนง............................................................
ตําแหนง.....................................................
วันที่........../............/............
วันที่............/............/.............

แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
เขียนที่...................................................................
วันที่............เดือน..............................พ.ศ................
ขาพเจา..................................................................................อายุ....................ป สัญชาติ........................
อยูบานเลขที่....................หมูที่..................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.............................................
แขวง/ตําบล..............................เขต/อําเภอ...............................................อบต......................................................
จังหวัด................................................ หมายเลขโทรศัพท......................................................................
ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต.........................................................ตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้
๑. ขาพเจาไดรับใบอนุญาต ใหประกอบการ .........................................................................................
ประเภท .................................................................................... พื้นที่ประกอบการ............................ตารางเมตร
ตั้งอยู ณ บานเลขที่................หมูที่..............ตรอก/ซอย......................................ถนน...........................................
แขวง/ตําบล................................เขต/อําเภอ.............................................. จังหวัด................................................
หมายเลขโทรศัพท..........................................................ตามใบอนุญาตเลขที่................เลขที่.............../.................
ออกใหเมื่อวันที่..........เดือน.............................พ.ศ...............
๒. ใบอนุญาตไดสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุด เมื่อวันที่............ เดือน ........................... พ.ศ. ..............
๓. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวคือ
( ) เอกสารแจงความตอสถานีตํารวจ กรณีสูญหาย หรือถูกทําลาย
( ) ใบอนุญาตเดิม/หนังสือรับรองการแจงเดิม กรณีชํารุดในสาระสําคัญ
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนี้เปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)...................................................ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต
(.................................................)

ใบแทนใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
เลมที่.................เลขที่....................../......................
๑. เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตให..................................................................................อายุ ..............ป
สัญชาติ........................... ตั้งอยูบานเลขที่................. หมูที่...................ตรอก/ซอย............................................
ถนน...................................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต......................................................
จังหวัด...................................................โทรศัพท..............................................
ชื่อสถานประกอบการวา...........................................................................ประเภท ..................................
ตั้งอยูบานเลขที่.......................หมูที่.....................ตรอก/ซอย..................................ถนน.........................................
ตําบล..............................................อําเภอ...................................................จังหวัด.................................................
โทรศัพท...........................................โทรสาร.....................................มีพื้นที่ประกอบการ......................ตารางเมตร
๒. ผูรับใบแทนใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
๓. หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้ เปนการขัดตอกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
โดยมิอาจแกไขได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตนี้ได
๔. ผูไดรับใบแทนอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้
๔.๑.................................................................................................................................................
๔.๒...............................................................................................................................................
๕. ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ ออกใหเมื่อวันที่ ............. เดือน ................................ พ.ศ. ..............
๖. ใบแทนใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นอายุวันที่ ............. เดือน .............................. พ.ศ. ..............
(ลงชื่อ).........................................................
(..........................................................)
ตําแหนง...........................................................เจาพนักงานทองถิ่น
คําเตือน (๑) ผูไดรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับเกิน ๕๐๐ บาท
(๒) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไปตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ

