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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 

เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2562 (ฉบับท่ี ๒) 
******************************** 

 
 
 

หลักการ 

              ปรับปรุงข้อบัญญัติว่าด้วยกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 
 

เหตุผล 

เนื่องจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
พ.ศ. 2542 ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานและไม่เหมาะสมกับการดําเนินการในปัจจุบัน เป็นการเห็นควรในการ
พิจารณาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  เพ่ือควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้ครอบคลุม ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 ซึ่งได้กําหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขต่าง ๆ ตลอดจนค่าธรรมเนียมไว้ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ สภาพเศรษฐกิจ  และสังคม
ในปัจจุบัน  และเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและกํากับให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยต่ออนามัยของ
ประชาชน 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 

 
  โดยที่เป็นการสมควร ปรับปรุง ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว ว่าด้วยกิจการท่ี
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 
พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา 32 มาตรา 54 มาตรา 55 มาตรา 58 มาตรา 63 และมาตรา 
65 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 และ
มาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว  และ
นายอําเภอแก่งคอย  จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้  
  ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว  เรื่อง กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562” 

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว  ตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 นับแต่วันที่ออกข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้     ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
ชําผักแพว พ.ศ. 2542 บรรดาข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ 4 ให้ยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว เรื่อง  กิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ  พ.ศ. 2542 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 
  ข้อ 5 ในข้อบัญญัตินี้ 
  “ผู้ดําเนินกิจการ “ หมายความว่า ผู้เป็นเจ้าของหรือบุคคลที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนซึ่งรับผิดชอบ
ดําเนินการสถานประกอบกิจการนั้น  
   “คนงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ 
  “มลพิษทางเสียง” หมายความว่า สภาวะของเสียงอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   “ม ล พิ ษ
ความสั่นสะเทือน” หมายความว่า สภาวะของความสั่นสะเทือนอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
 
  “มลพิษทางอากาศ” หมายความว่า สภาวะของอากาศอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถาน
ประกอบกิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน 
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  “มลพิษทางน้ํา”หมายความว่า สภาวะของน้ําทิ้งอันเกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบ
กิจการที่ทําให้มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของสาธารณชน   “อาคาร” 
หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือ
เข้าใช้สอยได้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว 
  “เจ้าพนักงานสาธารณสุข” หมายความว่า เจ้าพนักงานซึ่ งได้รับการแต่งตั้ งจาก 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้มีอํานาจ
ปฏิบัติการตรวจตรา  กํากับดูแล  ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  2535  ในท้องถิ่นที่ใช้
ข้อบัญญัตินี้ 
  ข้อ 6 ให้กิจการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้เป็นกิจการที่ต้องมีการควบคุมภายในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตําบลชําผักแพว 

 6.1 กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ 
 (1) การเลี้ยงสัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ํา สัตว์เลื้อยคลาน หรือแมลง 
 (2) การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานม 
 (3) การประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ หรือธุรกิจอ่ืนใดอันมีลักษณะทํานองเดียวกัน 

เพ่ือให้ประชาชนเข้าชมหรือเพ่ือประโยชน์ของกิจการนั้น  ทั้งนี้ จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

6.2 กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์ 
 (1) การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาดและการฆ่า

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(2)  การฟอกหนังสัตว์ ขนสัตว์ การสะสมหนังสัตว์ ขนสัตว์ที่ยังมิได้ฟอก 
(3) การสะสมเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 
(4) การเค่ียวหนังสัตว์ เอ็นสัตว์ ไขสัตว์ 

 (5) การต้ม การตาก การเผาเปลือกหอย เปลือกปู เปลือกกุ้ง ยกเว้นในสถานที่จําหน่าย
อาหาร การเร่ขาย และการขายในตลาด 
   (6)  การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ จากเปลือกหอย กระดูกสัตว์ เขาสัตว์ หนัง
สัตว์ ขนสัตว์ หรือส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ 

(7) การผลิต การโม่ การปุน การบด การผสม การบรรจุ การสะสม หรือการกระทําอ่ืนใด
ต่อสัตว์หรือพืช หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือพืชเพ่ือเป็นอาหาร 

(8) การสะสมหรือการล้างครั่ง 
    6.3 กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม 
   (1) การผลิตเนย เนยเทียม 
   (2) การผลิตกะปิ น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา น้ําปลา น้ําเคย น้ําบูดู ไตปลา เต้าเจี้ยว ซีอ้ิว 
หอยดอง หรือซอสปรุงรสอื่น ๆ ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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(3) การผลิต การหมัก การสะสมปลาร้า ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 

(4) การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน 

(5) การนึ่ง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีการอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ พืช 
ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

(6) การเค่ียวน้ํามันหมู การผลิตกุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก หมูตั้ง ยกเว้นในสถานที่จําหน่าย
อาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 

(7) การผลิตเส้นหมี่ ขนมจีน ก๋วยเตี๋ยว เต้าฮวย เต้าหู้ วุ้นเส้น เกี้ยมอ๋ี 
(8) การผลิตแบะแซ 
(9) การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด 

                              (10) การประกอบกิจการการทําขนมปังสด ขนมปังแห้ง จันอบ ขนมเปี๊ยะ 
                              (11) การแกะ การล้างสัตว์น้ํา ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้นการผลิตเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 
                              (12) การผลิตน้ําอันลม น้ําหวาน น้ําโซดา น้ําถั่วเหลือง เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆบรรจุ
กระป๋อง ขวด หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
            (13) การผลิต การแบ่งบรรจุน้ําตาล 
              (14) การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว 
            (15) การผลิต การแบ่งบรรจุ เอททิลแอลกอฮอล์ สุรา เบียร์ น้ําส้มสายชู 
            (16) การคั่วกาแฟ 
            (17)  การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 
            (18)  การผลิตผงชูรส 
   (19) การผลิตน้ํากลั่น น้ําบริโภค 
   (20)  การตาก การหมัก การดองผัก ผลไม้ หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภค
ในครัวเรือน 
   (21)  การผลิต การบรรจุใบชาแห้ง ชาผง หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ 
   (22) การผลิตไอศกรีม ยกเว้นการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือน 
   (23)  การผลิตบะหมี่ มักกะโรนี หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 
     (24)  การประกอบกิจการห้องเย็น แช่แข็งอาหาร 
   (25)  การผลิตน้ําแข็ง ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหารและเพ่ือการ
บริโภคในครัวเรือน 
   (26)  การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องจักรที่มีกําลังตั้งแต่ 5 แรงม้าข้ึนไป 
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  6.4  กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง 
   (1) การผลิต การโม่ การบด การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร 
   (2) การผลิต การบรรจุยาสีฟัน แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น เครื่องสําอางต่าง ๆ  
   (3) การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี 
   (4) การผลิตผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ผ้าอนามัย ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 
   (5) การผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ 
  6.5  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร 
   (1) การอัด การสกัดเอาน้ํามันจากพืช 
   (2) การล้าง การอบ การรม การสะสมยางดิบ น้ํายางสดและเศษยาง 
   (3) การผลิตแปูงมันสําปะหลัง แปูงสาคู หรือแปูงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
   (4) การสีข้าวด้วยเครื่องจักร 
   (5) การผลิตยาสูบ 
   (6) การขัด การกระเทาะ การบดเมล็ดพืช การนวดข้าวด้วยเครื่องจักร 
   (7) การผลิต การสะสมปุ๋ย 
   (8) การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 
   (9) การตาก การสะสม หรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง 
  6.6  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่ 
   (1) การผลิตโลหะเป็นภาชนะ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ  
   (2) การหลอม การหล่อ การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน(1) 
   (3) การกลึง การเจาะ การเชื่อม การตี การตัด การประสาน การรีด การอัดโลหะด้วย
เครื่องจักรหรือก๊าซ หรือไฟฟูา ยกเว้นกิจการใน (1) 
   (4) การเคลือบ การชุบโลหะด้วยตะกั่ว สังกะสี ดีบุก โครเมี่ยม นิเกิลหรือโลหะอ่ืนใด 
ยกเว้นกิจการใน (1) 
   (5) การขัด การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี หรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้นกิจการใน (1) 
   (6) การทําเหมืองแร่ การสะสม การแยก การคัดเลือก หรือการล้างแร่ 
  6.7 กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
   (1) การต่อ การประกอบ การเคาะ การปะผุ การพ่นสี การพ่นสารกันสนิมยานยนต์ 
   (2) การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ การซ่อม การปรับแต่ง ระบบปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ที่เป็น
ส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 
   (3) การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้บริการหรือ
จําหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้น มีการซ่อมหรือปรับปรุงยานยนต์ เครื่องจักร เครื่องกลดังกล่าวด้วย 
   (4) การล้าง การอัดฉีดยานยนต์ 
   (5) การผลิต การซ่อม การอัดแบตเตอรี่ 
   (6) การปะ การเชื่อมยาง 
   (7) การอัดผ้าเบรค ผ้าคลัช 
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  6.8 กิจการที่เกี่ยวกับไม้ 
   (1) การผลิตไม้ขีดไฟ 
   (2) การเลื่อย การซอย การขัด การไส การเจาะ การขุดร่อง การทําคิ้ว หรือการตัดไม้ด้วย
เครื่องจักร 
   (3) การประดิษฐ์ไม้ หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น การทาสารเคลือบเงา สี 
หรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้หรือหวาย 
   (4) การอบไม้ 
   (5) การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 
   (6) การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 
   (7) การผลิตกระดาษต่าง ๆ  
   (8) การเผาถ่าน หรือการสะสมถ่าน 
  6.9  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ 
   (1) กิจการสปาเพ่ือสุขภาพ เว้นแต่เป็นการให้บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล 
   (2) การประกอบกิจการอาบ อบ นวด   เว้นแต่เป็นการให้บริการในข้อ 9 (1) หรือใน
สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (3) การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร 
   (4) การประกอบกิจการโรงแรมหรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 
   (5) การประกอบกิจการหอพัก  อาคารชุดให้เช่า  ห้องเช่า  ห้องแบ่งเช่า   หรือกิจการอ่ืน
ในทํานองเดียวกัน 
   (6) การประกอบกิจการโรงมหรสพ 
   (7) การจัดให้มีการแสดงดนตรี  เต้นรํา  รําวง  รองแง็ง  ดิสโก้เทค คาราโอเกะหรือการ
แสดงอืน่ ๆ ในทํานองเดียวกัน 
   (8) การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา  หรือกิจการอ่ืน ๆ  ในทํานองเดียวกันเว้นแต่เป็นการ
ให้บริการในข้อ 9 (1) 
   (9) การจัดให้มีการเล่นสเก็ตโดยมีแสงหรือเสียงประกอบหรือการเล่นอ่ืน ๆ ในทํานอง
เดียวกัน 
   (10) การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
   (11) การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก โดยวิธีการควบคุมทางโภชนาการ ให้
อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การบริหารร่างกาย หรือโดยวิธีอ่ืนใด เว้นแต่เป็นการให้บริการในข้อ 9 (1) หรือใน
สถานพยาบาล ตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
   (12) การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกมส์ 
   (13) การประกอบกิจการสนามกอล์ฟหรือสถานฝึกซ้อมกอล์ฟ  
   (14) การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ 
และสิ่งแวดล้อม 
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   (15) การสักผิวหนัง การเจาะหู หรือเจาะอวัยวะอ่ืน 
  6.10  กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ 
   (1) การปั่นด้าย  การกรอด้าย   การทอผ้าด้วยเครื่องจักร   หรือการทอผ้าด้วยกี่กระตุก
ตั้งแต่ 5 กี่ข้ึนไป 
   (2) การสะสมปอ ปุาน ฝูายหรือนุ่น 
   (3) การปั่นฝูาย หรือนุ่น ด้วยเครื่องจักร 
   (4) การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 
   (5) การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ 5 เครื่องขึ้นไป 
   (6) การพิมพ์ผ้าหรือการพิมพ์บนสิ่งทออ่ืนๆ 
   (7) การซัก การอบ การรีด การอัดกลีบผ้า ด้วยเครื่องจักร 
   (8) การย้อม การกัดสีผ้า หรือสิ่งทออ่ืน ๆ 
  6.11 กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (1) การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา 
   (2) การระเบิด การโม่ การปุนหินด้วยเครื่องจักร 
   (3) การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (4) การสะสม การผสมซีเมนต์ หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (5) การเจียระไนเพชร พลอย หิน กระจก หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (6) การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ   
   (7) การผลิตชอล์ค  ปูนพลาสเตอร์  ปูนขาว  ดินสอพอง   หรือการเผาหินปูน 
   (8) การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบ   หรือส่วนผสม เช่น  ผ้า
เบรก   ผ้าครัช   กระเบื้องมุงหลังคา   กระเบื้องยาง   ฝูาเพดาน ท่อน้ํา เป็นต้น 
   (9) การผลิตกระจกหรือผลิตภัณฑ์แก้ว 
   (10) การผลิตกระดาษทราย 
   (11) การผลิตใยแก้ว หรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 
  6.12 กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี 
   (1) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งกรด  ด่าง  สารออกซิไดส์   หรือ สารตัวทํา
ละลาย 
   (2) การผลิต การบรรจุ การสะสม การขนส่งก๊าซ 
   (3) การผลิต การกลั่น การสะสม การขนส่งน้ํามันปิโตรเลียม หรือ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ต่าง ๆ  
   (4) การผลิต การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก 
   (5) การพ่นสี ยกเว้นกิจการใน 7(1) 
   (6) การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง  ยางเทียม  พลาสติก  เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์
หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (7) การโม่ การบดชัน 
   (8) การผลิตสี หรือน้ํามันผสมสี 
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   (9) การผลิต การล้างฟิล์มรูปถ่าย หรือฟิล์มภาพยนตร์ 
   (10) การเคลือบ   การชุบวัตถุด้วยพลาสติก เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์หรือวัตถุที่
คล้ายคลึง 
   (11) การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์ เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (12) การผลิต การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 
   (13) การผลิตน้ําแข็งแห้ง 
   (14) การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมี  อันเป็นส่วนประกอบใน
การผลิตดอกไม้เพลิง 
   (15) การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคลือบเงา 
   (16) การผลิต การบรรจุ การสะสม  การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืช หรือพาหะนําโรค 
   (17) การผลิต การบรรจุ การสะสมกาว 
  6.13 กิจการอื่น ๆ 
   (1) การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร 
   (2) การผลิต การซ่อมเครื่องอีเลคโทรนิคส์ เครื่องไฟฟูา อุปกรณ์อีเลคโทรนิคส์อุปกรณ์
ไฟฟูา 
   (3) การผลิตเทียน เทียนไข หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
   (4) การพิมพ์แบบ พิมพ์เขียว หรือการถ่ายเอกสาร 
   (5) การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุด ใช้แล้ว หรือเหลือใช้ 
   (6) การประกอบกิจการโกดังสินค้า 
   (7) การล้างขวด ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 
   (8) การพิมพ์สีลงบนวัตถุท่ีมิใช่สิ่งทอ 
   (9) การก่อสร้าง 
  ข้อ 7 สถานประกอบกิจการที่ต้องมีการควบคุมตามข้อบัญญัตินี้ที่ตั้งอยู่ในเขตที่กฎหมายว่าด้วย
การผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมีผลใช้บังคับ หรือสถานประกอบกิจการใดท่ีเข้าข่ายเป็นโรงงาน 
หรือมีการประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องด้วย แล้วแต่กรณี 
 

หมวด 2 
สถานที่ตั้ง ลักษณะอาคาร และการสุขาภิบาล 

 
   ข้อ 8 สถานประกอบกิจการต้องตั้งอยู่ห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน โบราณสถาน โรงเรียน 
สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล หรือสถานที่อ่ืนๆ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ใน
กรณีท่ีสถานประกอบกิจการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน สถานประกอบกิจการนั้นจะต้องมีสถานที่ตั้งตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นโดยคําแนะนําของเจ้าพนักงานสาธารณสุขประกาศกําหนด โดยคํานึงถึงลักษณะและประเภทของการ
ประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการนั้นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือก่อ
เหตุรําคาญด้วย 
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   ข้อ 9 สถานประกอบกิจการที่มีอาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
   (1) ต้องเป็นอาคารที่มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสมที่จะประกอบกิจการที่ขออนุญาตได้ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
   บันไดหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินมีลักษณะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง มีแสงสว่างเพียงพอ และมีปูายหรือเครื่องหมายแสดงชัดเจน โดย
ทางออกฉุกเฉินต้องมีไฟส่องสว่างฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟูาปกติขัดข้อง 
   (2) ต้องจัดให้มีระบบการจัดแสงสว่างและการระบายอากาศให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
   (3) ต้องมีห้องน้ําและห้องส้วมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และมีการดูแลรักษาความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะเป็นประจําทุกวัน 
   ข้อ 10 สถานประกอบกิจการที่คนงานอาจเปรอะเปื้อนจากสารเคมี วัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดอัน
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพต้องจัดให้มีที่อาบน้ําฉุกเฉิน ที่ล้างตาฉุกเฉิน ตามความจําเป็นและเหมาะสมกับคุณสมบัติ
ของวัตถุอันตรายและขนาดของการประกอบกิจการตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง 
   ข้อ 11 สถานประกอบกิจการต้องมีการเก็บ รวบรวม หรือกําจัดมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะดังนี้ 
   (1) มีภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับที่เหมาะสมและเพียงพอกับปริมาณและประเภทมูลฝอย 
รวมทั้งมีการทําความสะอาดภาชนะบรรจุหรือภาชนะรองรับและบริเวณท่ีเก็บภาชนะนั้นอยู่เสมอ 
   (2) ในกรณีที่มีการกําจัดเอง ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องดําเนินการ
ให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
   (3) กรณีท่ีมีมูลฝอยที่ปนเปื้อนสารพิษหรือวัตถุอันตรายหรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จะต้องดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
   ข้อ 12 สถานประกอบกิจการต้องมีการปูองกันและกําจัดแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคติดต่อ
ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
 
   ข้อ 13 สถานประกอบกิจการที่มีโรงอาหารหรือห้องครัวที่จัดไว้สําหรับการประกอบอาหาร การ
ปรุงอาหาร การสะสมอาหารสําหรับคนงาน ต้องมีการดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติว่าด้วยสถานจําหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 
   ข้อ 14 สถานประกอบกิจการต้องจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยเป็นสัดส่วน 
และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ 
 

หมวด 3  
การอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 
   ข้อ 15 สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   ข้อ 16 สถานประกอบกิจการต้องจัดให้มีการปูองกันเพ่ือความปลอดภัยดังนี้ 
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   (1) มีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และเครื่องดับเพลิง ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีการบันทึกการบํารุงรักษาเครื่องดับเพลิงอย่างน้อยหกเดือนต่อครั้ง และมีการ
ฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นจากหน่วยงานที่ทางราชการกําหนดหรือยอมรับให้แก่คนงานไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบ
ของจํานวนคนงานในสถานประกอบกิจการนั้น 
   (2) กรณีท่ีมีวัตถุอันตราย ต้องมีสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับเก็บรักษาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายหรืออัคคีภัยได้ง่ายไว้โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

หมวด 4 
การควบคุมของเสีย มลพิษหรือสิ่งใด ๆ 

ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสถานประกอบกิจการ 
 
   ข้อ 17 สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความ
สั่นสะเทือน มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย จะต้อง
ดําเนินการควบคุมและปูองกันมิให้เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุรําคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและผู้อยู่
อาศัยบริเวณใกล้เคียง 
 

หมวด 4 
ใบอนุญาต 

 
  ข้อ 18 เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ห้ามมิให้ผู้ใดดํา เนินกิจการ
ตามท่ีต้องมีการควบคุมตามข้อ 5 ในลักษณะที่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
   ในการออกใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกําหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติ
เพ่ือปูองกันอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไว้โดยทั่วไปในข้อบัญญัตินี้ก็ได้ 
   ใบอนุญาตให้ใช้ได้สําหรับกิจการประเภทเดียวและสําหรับสถานที่แห่งเดียว 
  ข้อ 19 ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการตามที่ต้องมีการควบคุมตามข้อ 6 ในลักษณะที่เป็นการค้า 
จะต้องยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 
  (1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  (2) สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  (3) อ่ืนๆ ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพวประกาศกําหนด 
  ข้อ 20 ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  (1) ต้องรักษาสถานที่ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อ 9, 10,11, 12, 13, 14,15, 16, และข้อ 
17 ให้อยู่ในภาวะอันดี และรักษาความสะอาดของสถานที่ประกอบกิจการอยู่เสมอ 
  (2) สําหรับกิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ประเภทสุกร ต้องปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลโดยเฉพาะ 
ดังนี้  
   - สถานที่เลี้ยง ควรเป็นที่ดอน น้ําไม่ท่วม มีการระบายน้ําได้ดี ห่างไกลจากชุมชน ตลาด 
และผู้เลี้ยงสุกรรายอื่น 
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   - ทําความสะอาดคอกสุกรทุกวัน โดยการกวาดแห้งด้วยไม้กวาด ตักเอามูลสุกรออก 
   - ล้างคอกด้วยน้ําอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และควรล้างคอกด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรค เดือน
ละ 1 ครั้ง  
   - มีการปูองกันกลิ่นและของเสียจากมูลสุกร โดยการสร้างบ่อเกรอะไว้เก็บมูลสุกร ขนาด
ของบ่อเกรอะขึ้นอยู่กับจํานวนสุกรที่เลี้ยง ลักษณะบ่อเกรอะเหมือนกับส้วมซึมที่ใช้ตามบ้านคน ประกอบด้วย 2 บ่อ 
บ่อแรกจะเป็นบ่อตกตะกอน และบ่อที่สอง จะเป็นบ่อรับของเหลวจากบ่อแรก และของเหลวจากบ่อที่สอง จะซึมลง
ไปในดิน หรือต่อท่อระบายสู่ข้างนอกต่อไป 
   - ลดกลิ่นในฟาร์มสุกร โดยใช้สารจุลินทรีย์ เช่น สารอี.เอ็ม (Effective Microorganisms) 
ราดพ่นตามโรงเรือน ตามกองมูลสุกร หรือราดตามบ่อน้ําเสียที่รองรับมูลสุกร 
  (3) ต้องปฏิบัติการอ่ืนใดเพ่ือให้สถานที่ประกอบกิจการถูกสุขลักษณะ ตามคําแนะนําของเจ้า
พนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  (4) หากจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมสถานที่ ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 
  (5) ต้องยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจ
สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนวิธีการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนั้นได้ในเวลาอันสมควร เมื่อ
ได้รับแจ้งความประสงค์ให้ทราบแล้ว 
 
  ข้อ 21 ผู้ได้รับการอนุญาตต้องมารับใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่มารับภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าสละสิทธิ์ 
  ข้อ 22 เมื่อได้รับคําขอรับใบอนุญาตหรือคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความ
ถูกต้องและความสมบูรณ์ของคําขอ ถ้าปรากฏว่าคําขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด 
และแจ้งให้ผู้ขออนุญาตแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจําเป็นที่จะต้องส่งคืนคําขอแก่ผู้ขอ
อนุญาต ก็ให้ส่งคืนคําขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ให้ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับคํา
ขอ 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกต้องหรือครบถ้วนตามที่กําหนดในข้อบัญญัติ
นี้ 
  ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละครั้งให้ผู้ขออนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคสองหรือ
ตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 23 ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต และให้ใช้ได้เพียงในเขตอํานาจของ
องค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพวเท่านั้น 
   การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นคําขอพร้อมกับเสีย
ค่าธรรมเนียมแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 
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   การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามข้อ 19 และข้อ 20 ด้วย 
  ข้อ 24 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเสียค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามอัตราที่กําหนดไว้ท้าย
ข้อบัญญัตินี้ในวันที่มารับใบอนุญาตสําหรับกรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตครั้งแรก หรือก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สําหรับกรณีท่ีเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาต ตลอดเวลาที่ยังดําเนินกิจการนั้น ถ้ามิได้เสียค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่
กําหนด ให้ชําระค่าปรับเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละยี่สิบของจํานวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ เว้นแต่ผู้ได้รับใบอนุญาตจะได้
บอกเลิกการดําเนินกิจการนั้นก่อนถึงกําหนดการเสียค่าธรรมเนียมครั้งต่อไป 
  ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งค้างชําระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า
สองครั้ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการดําเนินกิจการไว้จนกว่าจะได้เสียค่าธรรมเนียมและ
ค่าปรับจนครบจํานวน 
  ข้อ 25 บรรดาค่าธรรมเนียมและค่าปรับตามข้อบัญญัตินี้ ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลชําผักแพว 
 
  ข้อ 26 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบ
กิจการตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ 
  ข้อ 27 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ตามแบบที่
กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
   การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
   (1) ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตนําสําเนาบันทึกการแจ้ง
ความต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ท่ีใบอนุญาตสูญหายมาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
   (2) ในกรณีใบอนุญาตถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระที่สําคัญ ให้ผู้ยื่นคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาตนําใบอนุญาตเดิมเท่าที่เหลืออยู่ มาแสดงต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกอบด้วย 
  ข้อ 28 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติ ไม่ถูกต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
หรือข้อบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตตามข้อบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ภายในเวลาที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน
สิบห้าวัน 
  ข้อ 29 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต 
  (1) ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะต้องถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีก 
  (2) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  (3) ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข      พ.ศ. 2535 
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หรือข้อบังคับนี้ หรือเงื่อนไข    ที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในเรื่องที่กําหนดไว้เกี่ยวกับการประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาตตามข้อบังคับนี้ และการไม่ปฏิบัติ
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หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
  ข้อ 30 คําสั่งพักใช้ใบอนุญาตและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ  ในกรณีที่ไม่พบผู้รับใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตไม่ยอมรับคําสั่งดังกล่าว ให้ส่งคําสั่งโดยทาง
ไปรษณีย์ตอบรับ หรือให้ปิดคําสั่งนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ ภูมิลําเนาหรือสํานักทําการงานของผู้รับใบอนุญาต  
และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้รับทราบคําสั่งแล้วตั้งแต่เวลาที่คําสั่งไปถึง หรือวันปิดคําสั่ง แล้วแต่กรณี 
 
  ข้อ 31 ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตสําหรับการประกอบกิจการที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
  ข้อ 32 ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
  ข้อ 33 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
และให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่            เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
  
      (ลงชื่อ) 
                      (นายสนม โสปุาสัก) 
      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลชําผักแพว 
 

              เห็นชอบ 
 

(ลงชื่อ) 
                (นายดุรงค์ฤทธิ์  ศิริวัฒนพันธ์) 
                      นายอําเภอแก่งคอย 
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บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พ.ศ. 2562 

 

ล าดับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 
บาท สตางค์ 

 1.  กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์   

1 การเลี้ยงสัตว์บก  สัตว์ปีก  สัตว์เลื้อยคลานหรือแมลง 
การเลี้ยงม้า  โค  กระบือ 
 ก.  จํานวน  5  ตัว  ถึง  9  ตัว 
 ข.  จํานวน  ตั้งแต่  10  ตวัขึ้นไป 

 
 

100 
200 

 
 
- 
- 

 การเลี้ยงสุกร   

  ก.  จํานวน  15 - 100  ตัว 100 - 
  ข.  จํานวน  ตั้งแต่  101 - 200  ตัวขึ้นไป 200 - 
         ค. จํานวน 201 ตัวขึ้นไป 500 - 
 การเลี้ยงห่าน  เป็ด  ไก่   

 ก.    ก.  จํานวนตั้งแต่  60-100  ตัว 100 - 
  ข.  จํานวนตั้งแต่  101-500  ตัว 200 - 
  ค.  จํานวนตั้งแต่  501-2,000  ตัว 300 - 
  ง.  จํานวนตั้งแต่  2,001-5,000  ตัว 500 - 
  จ.  จํานวนตั้งแต่  5001  ตัวข้ึนไป 1,000 - 
 การเลี้ยงสัตว์น้ํา  กระชังปลา สัตว์เลี้อยคลาน  บ่อหรือกระชังละ 100 - 
 การเลี้ยงแมลง กระชัง คอกละ 50 - 

2 การเลี้ยงสัตว์เพ่ือรีดเอานมตัวละ 10 - 
3 การประกอบกิจการเลี้ยงสัตว์ รวบรวมสัตว์  หรือธุรกิจอื่นใด  อันมี

ลักษณะทํานองเดียวกัน  เพ่ือให้ประชาชนเข้าชม  หรือเพ่ือประโยชน์
ของกิจการนั้น  จะมีการเรียกเก็บค่าดูหรือค่าบริการไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมหรือไม่ก็ตาม 

3,000 - 

 2.  กิจการเกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์   
4 การฆ่าสัตว์ ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายใน

ตลาดและการฆ่าเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
150 - 

5 การฟอกหนังสัตว์  ขนสัตว์  การสะสมหนังสัตว์  ที่ยังไม่ได้ฟอก 500 - 
6 การสะสมเขาสัตว์  กระดูกสัตว์ที่ยังมิได้แปรรูป 500 - 
7 การเค่ียวหนังสัตว์  เอ็นสัตว์  ไขสัตว์ 500 - 
8 การต้ม  การตาก  การเผาเปลือกหอย  เปลือกปู  เปลือกกุ้ง  ยกเว้น

ในสถานที่จําหน่ายอาหาร  การเร่ขาย  การขายในตลาด 
500 - 
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ล าดับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 
บาท สตางค์ 

9 การประดิษฐ์เครื่องใช้หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ จากเปลือกหอย กระดูก
สัตว์  หนังสัตว์  เขาสัตว์  หรอืส่วนอื่น ๆ ของสัตว์ 

500 - 

  ก.  โดยใช้เครื่องจักรที่มีกําลัง  5  แรงม้าขึ้นไป 500 - 
  ข.  โดยใช้เครื่องจักที่มีกําลังต่ํากว่า 5 แรงม้าลงมา 200 - 
  ค.  ไม่ใช้เครื่องจักร 100 - 

10 การผลิต การโม่  การปุน  การบด  การผสม  การบรรจุ  การสะสม  
หรือการกระทําอ่ืนใดต่อสัตว์หรือพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์หรือ
พืช เพื่อเป็นอาหารสัตว์ 

  

  ก.  เครื่องจักรที่มีกําลัง 5 แรงม้าขึ้นไป 500 - 
  ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า 1 แรงม้าแต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 200 - 
  ค.  เครื่องจักรที่มีกําลัง  1  แรงม้า  ลงมา 100 - 

11 การสะสมหรือล้างครั่ง 500 - 
 3.  กิจการที่เก่ียวข้องกับอาหาร  เครื่องดื่ม  น้ําดื่ม   

12 การผลิตเนย  เนยเทียม 200 - 
13 การผลิตกะปิ  น้ําพริกแกง น้ําพริกเผา  น้ําปลา  น้ําเคย น้ําบูดู ไต

ปลา  เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว หอยดอง หรือซอสปรุงรสอ่ืน ๆ ยกเว้นการผลิต
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

200 - 

14 การผลิต  การหมัก  การสะสมปลาร้า  ปลาเจ่า กุ้งเจ่า ยกเว้นการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

200 - 

15 การตากเนื้อสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์เค็ม การเคี่ยวมันกุ้ง  ยกเว้นการ
ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

200 - 

16 การนึ่ง  การต้ม  การเคี่ยว  การตาก  หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหาร
สัตว์ พืช ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย  การขายใน
ตลาด  และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

200 - 

17 การเค่ียวน้ํามันหมู  การผลิตกุนเชียง หมูยอ  ไส้กรอก  หมูตั้ง ยกเว้น
ในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด  การผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

  

  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 500 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200 - 
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18 การผลิตเส้นหมี่  ขนมจีน  ก๋วยเตี๋ยว เต้าหู้  วุ้นเส้น  เกี้ยมอ๋ี  เต้าฮวย   
  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 200 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 100 - 

19 การผลิตแบะแซ 200 - 
20 การผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง ขวด หรือ ภาชนะอ่ืนใด   

  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 1,000 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 - 

21 การประกอบกิจการการทําขนมปังสด  ขนมปังแห้ง  จันอับ  ขนม
เปี๊ยะ 

  

  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 500 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200 - 

22 การแกะ  การล้างสัตว์น้ํา  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของกิจการห้องเย็น ยกเว้น
การผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

2,000 - 

23 การผลิตน้ําอัดลม  น้ําหวาน  น้ําโซดา  น้ําถั่วเหลือง  เครื่องดื่มชนิด
ต่างๆ บรรจุกระป๋อง  ขวด  หรือภาชนะอ่ืนใด ยกเว้นการผลิตเพื่อ
บริโภคในครัวเรือน 

1,000 - 

24 การผลิต  การแบ่งบรรจุน้ําตาล (ยกเว้นภายในครอบครัว) 1,000 - 
25 การผลิตผลิตภัณฑ์จากน้ํานมวัว 1,000 - 
26 การผลิต  การแบ่งบรรจุเอททิลแอลกอฮอล์ สุรา  เบียร์  น้ําส้มสายชู 1,000 - 
27 การค่ัวกาแฟ 500 - 
28 การผลิตลูกชิ้นด้วยเครื่องจักร 500 - 
29 การผลิตผงชูรส 1,000 - 
30 การผลิตน้ํากลั่น  น้ําบริโภค 200 - 
31 การตาก  การหมัก  การดองผัก  ผลไม้  หรือพืชอย่างอ่ืน ยกเว้นการ

ผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
200 - 

32 การผลิต  การบรรจุใบชาแห้ง  ชาผง  หรือเครื่องดื่มชนิดผงอ่ืน ๆ  200 - 
33 การผลิตไฮศครีม  ยกเว้นการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 100 - 
34 การผลิตบะหมี่  มักกะโรนี  หรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ที่คล้ายคลึงกัน 200 - 
35 การประกอบกิจการห้องเย็น  แช่เย็นอาหาร 1,000 - 
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36 การผลิตน้ําแข็ง  ยกเว้นการผลิตเพ่ือใช้ในสถานที่จําหน่ายอาหาร และ
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือน 

300 - 

37 การเก็บ การถนอมอาหารด้วยเครื่องที่มีกําลังตั้งแต่  5  แรงม้า ขึ้นไป 500 - 
 4.  กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์  เครื่องสําอาง  

ผลิตภัณฑ์ชําระล้าง 
  

38 การผลิต  การโม่  การบด  การผสม การบรรจุยาด้วยเครื่องจักร   
  ก.  เครื่องจักที่มีกําลัง  5  แรงม้าข้ึนไป 1,000 - 
  ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า 1 แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 500 - 
  ค.  เครื่องจักรที่มีกําลัง 1 แรงม้า ลงมา 300 - 

39 การผลิต  การบรรจุยาสีฟัน  แชมพู ผ้าเย็น กระดาษเย็น 
เครื่องสําอางต่าง ๆ  

1,000 - 

40 การผลิตสําลี ผลิตภัณฑ์จากสําลี 1,000 - 
41 การผลิตผ้าพันแผล  ผ้าปิดแผล  ผ้าอนามัย  ผ้าอ้อมสําเร็จรูป 1,000 - 
42 การผลิตสบู่  ผงซักฟอก  ผลิตภัณฑ์ชําระล้างต่าง ๆ  1,000 - 

 5.  กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร   
43 การอัด  การสกดัเอาน้ํามันจากพืช   

  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 500 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 100 - 

44 การล้าง  การอบ  การรม  การสะสมยางดิบ 1,000 - 
45 การผลิตแปูงมันสําปะหลัง แปูงสาคู หรือแปูงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน

ด้วย เครื่องจักร 
1,000 - 

46 การสีข้าวด้วยเครื่องจักร   
  ก.  ไม่เกิน  20  แรงม้า 200 - 
  ข.  เกิน  20  แรงม้า 400 - 

47 การผลิตยาสูบ   
  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 1,000 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 - 

48 การขัด  การกะเทาะ  การบดเมล็ดพืช  การเกี่ยว,นวด,สีข้าวด้วย
เครื่องจักร 

 
1,000 

 
- 

49 การผลิต  การสะสมปุ๋ย 500 - 
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50 การผลิตใยมะพร้าวหรือวัตถุคล้ายคลึงด้วยเครื่องจักร 1,000 - 
51 การตาก  การสะสม  หรือการขนถ่ายมันสําปะหลัง 1,000 - 

 6.  กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่   
52 การผลิตโลหะเป็นภาชนะ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  อุปกรณ์หรือ

เครื่องใช้ต่างๆ  
  

  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 500 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 200 - 

53 การหลอม  การหล่อ  การถลุงแร่หรือโลหะทุกชนิด ยกเว้นกิจการใน
ลําดับที่  52 

1,000 - 

54 การกลึง  การเจาะ การเชื่อม  การตี  การตัด   การประสาน  การรีด  
การอัดโลหะด้วยเครื่องจักรหรือก๊าซหรือไฟฟูา  ยกเว้นกิจการใน
ลําดับที่ 52 

200 - 

55 การเคลือบ  การชุบโลหะด้วยตะก่ัว สังกะสี ดีบุก  โครเมี่ยม นิเกิล
หรือโลหะอ่ืนใดยกเว้นกิจการใน ลําดับที่ 52 

500 - 

56 การขัด  การล้างโลหะด้วยเครื่องจักร สารเคมี  หรือวิธีอ่ืนใด ยกเว้น
กิจการในลําดับที่  52 

  

  ก.  เครื่องจักรที่มีกําลัง 5 แรงม้าขึ้นไป 1,000 - 
  ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า  1  แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 500 - 
  ค.  เครื่องจักรที่มีกําลัง  1 แรงม้า  ลงมา 200 - 

57 การทําเหมืองแร่  การสะสม  การแยก  การคัดเลือกหรือการล้างแร่ 1,000 - 
 7.  กิจการเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร  หรือเครื่องกล   

58 การต่อ  การประกอบ  การเคาะ  การปะผุ  การพ่นสี การพ่นสารกัน
สนิมยานยนต์ 

500 - 

59 การตั้งศูนย์ถ่วงล้อ  การซ่อม  การปรับแต่งระบบปรับอากาศ หรือ
อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล 

1,000 - 

60 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์  เครื่องจักร หรือเครื่องกล ซึ่งมีไว้
บริการหรือจําหน่าย และในการประกอบธุรกิจนั้นมีการซ่อมหรือ
ปรับปรุงยานยนต์  เครื่องจักรหรือเครื่องกลดังกล่าวด้วย 

2,000 - 

   ก.  จักรยานยนต์ 200 - 
  ข.  รถยนต์ 300 - 
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61 การล้าง  การอัดฉีดรถยนต์ 500 - 
62 การผลิต  การซ่อม  การอัดแบตเตอรี่ 200 - 
63 การปะ  การเชื่อมยาง 100 - 
64 การอัดผ้าเบรก  ผ้าครัช 200 - 

 8.  กิจการที่เกี่ยวกับไม้   
65 การผลิตไม้ขีดไฟ 1,000 - 
66 การเลื่อย การซอย  การขัด  การไส   การเจาะ  การขุดร่อง  การทํา

คิ้ว  หรือการตัดไม้ด้วยเครื่องจักร 
  

  ก.  เครื่องจักรที่มีกําลัง  5  แรงม้าขึ้นไป 1,000 - 
  ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า 1 แรงม้า  แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 500 - 
  ค.  เครื่องจักรที่มีกําลัง  1  แรงม้า  ลงมา 200 - 

67 การประดิษฐ์ไม้หวาย เป็นสิ่งของด้วยเครื่องจักร หรือการพ่น  การทา
สาร เคลือบเงาสีหรือการแต่งสําเร็จผลิตภัณฑ์จากไม้ หรือหวาย 

  

  ก.  เครื่องจักรที่มีกําลัง 5 แรงม้าขึ้นไป 500 - 
  ข.  เครื่องจักรที่มีกําลังเกินกว่า 1 แรงม้า แม่ไม่เกิน 5 แรงม้า 200 - 
  ง.  เครื่องจักรที่มีกําลัง 1 แรงม้า ลงมา 100 - 

68 การอบไม้ 1,000 - 
69 การผลิตธูปด้วยเครื่องจักร 1,000 - 
70 การประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องเขียนด้วยกระดาษ 300 - 
71 การผลิตกระดาษต่าง  ๆ 500 - 
72 การเผาถ่านหรือการสะสมถ่าน   

  ก.  ขายส่ง 200 - 
  ข.  ขายปลีก 100 - 
 9.  กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ   

73 การประกอบกิจการ อาบ อบ นวด 1,000 - 
74 การประกอบกิจการสถานที่อาบน้ํา อบไอน้ํา อบสมุนไพร 500 - 
75 การประกอบกิจการโรงแรม หรือกิจการอ่ืนในทํานองเดียวกัน 1,000 - 
76 การประกอบกิจการหอพัก อาคารชุดให้เช่า ห้องแบ่งเช่า หรือกิจการ

อ่ืนในทํานองเดียวกัน 
1,000 - 
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77 การประกอบกิจการมหรสพ 500 - 
78 การจัดให้มีการแสดงดนตรี เต้นรํา รําวง รองเง็ง ดิสโก้เทค คาราโอ

เกะหรือการแสดงอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
1,000 - 

79 การประกอบกิจการสระว่ายน้ํา หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 2,000 - 
80 การจัดให้มีการเล่นสเก็ต โดยมีแสง หรือเสียงประกอบหรือการเล่น 

อ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 
2,000 - 

81 การประกอบกิจการเสริมสวยหรือแต่งผม  เว้นแต่กิจการที่อยู่ในบังคับ
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

200 - 

82 การประกอบกิจการให้บริการควบคุมน้ําหนัก  โดยวิธีการควบคุมทาง
โภชนาการให้อาหารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ  การบริหารร่างกาย  หรือ
โดยวิธีอ่ืนใด  เว้นแต่การให้  บริการในสถานพยาบาลตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาล 

1,000 - 

83 การประกอบกิจการสวนสนุก ตู้เกม ร้านอินเตอร์เนต เกมส์ออนไลน์ 1,000 - 
84 การประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  การสาธารณสุข

วิทยาศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อม 
1,000 - 

85 การประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ 10,000 - 
 10.  กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ   

86 การปั่นด้าย การกรอด้าย  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร หรือการทอผ้า
ด้วยกี่กระตุกตั้งแต่ 5 กี่ขึ้นไป 

  

  ก.  การทอผ้าด้วยเครื่องจักร 500 - 
  ข.  การทอผ้าด้วยกี่กระตุกเกิน 10 กี่ขึ้นไป 300 - 
  ง.  การทอผ้าด้วยกี่กระตุกตั้งแต่  5-10  กี ่ 200 - 

87 การสะสมปอ ปุาน ฝูาย หรือนุ่น 500 - 
88 การปั่นฝูาย หรือนุ่นด้วยเครื่องจักร 1,000 - 
89 การทอเสื่อ กระสอบ พรม หรือสิ่งทออ่ืน ๆ ด้วยเครื่องจักร 200 - 
90 การเย็บผ้าด้วยเครื่องจักรตั้งแต่ 5 เครื่องข้ึนไป 500 - 
91 การพิมพ์ผ้า หรือการพิมพ์สิ่งทออื่น ๆ  500 - 
92 การซัก การอบ  การรีด การอัดกลีบผ้าด้วยเครื่องจักร 300 - 
93 การย้อม  การกัดสีผ้า  หรือสิ่งทออื่น ๆ  2,000 - 
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 11.  กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย  ซีเมนต์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง   
94 การผลิตภาชนะดินเผา หรือผลิตภัณฑ์ดินเผา   

  ก.  โดยใช้เครื่องจักร 1,000 - 
  ข.  โดยไม่ใช้เครื่องจักร 500 - 

95 การระเบิด การโม่ การปุนหินด้วยเครื่องจักร 10,000 - 
96 การผลิตเครื่องใช้ด้วยซีเมนต์หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 500 - 
97 การสะสม  การผสมซีเมนต์  หิน ทราย หรือวัตถุที่คล้ายคลึง   

  ก.  1-3  ตัน 200 - 
  ข.  3-5  ตัน 500 - 
  ค.  5  ตันขึ้นไป 3,000 - 

98   การเจียระไนเพชร  พลอย  หิน กระจก หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 500 - 
99 การเลื่อย การตัด หรือการประดิษฐ์หินเป็นสิ่งของต่าง ๆ  500 - 

100 การผลิตชอล์ค ปูนปลาสเตอร์  ปูนขาว ดินสอพอง หรือการเผาหินปูน 200 - 
101 การผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีแร่ใยหินเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสม 

เช่น ผ้าเบรก ผ้าครัช กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องยาง ฝูา เพดาน ท่อ
น้ํา เป็นต้น 

200 - 

102 การผลิตกระจก หรือผลิตภัณฑ์แก้ว 1,000 - 
103 การผลิตกระดาษทราย 1,000 - 
104 การผลิตใยแก้วหรือผลิตภัณฑ์จากใยแก้ว 10,000 - 

 12.  กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี   
105 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนส่งกรด ด่าง สารออกซิไดส์ 

หรือสารตัวทําละลาย 
2,000 - 

106 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม การขนส่งก๊าซ  หรือแก๊ส 500 - 
107 การผลิต  การกลั่น  การสะสม  การขนส่งน้ํามันปิโตรเลี่ยมหรือ

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยม ต่าง ๆ  
   

   ก.  แบบไม่ใช้เครื่องจักร 200 - 
  ข.  แบบใช้เครื่องจักร 

           - แบบใช้เครื่องจักรไม่เกิน 1,000  ลิตร 
           - แบบใช้เครื่องจักร 1,000 ลิตรขึ้นไป 

 
500 

1,000 

 
- 
- 

108 การผลิต  การสะสม การขนส่งถ่านหิน ถ่านโค้ก 500 - 
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ล าดับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 
บาท สตางค์ 

109 การพ่นสี ยกเว้นกิจการในลําดับที่ 58   
  ก.  พ่นสีรถยนต์ 500 - 
  ข.  พ่นสิ่งของอ่ืนนอกจากรถยนต์ 200 - 

110 การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วยยาง ยางเทียม พลาสติก เซลลูลอยด์  
เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 

500 - 

111 การโม่  การบดชัน 200 - 
112 การผลิตสี  หรือน้ํามันผสมสี 1,000 - 
113 การผลิต  การล้างฟิล์มรูปถ่าย  หรือฟิล์มภาพยนตร์ 200 - 
114 การเคลือบ  การชุบ  วัตถุด้วยพลาสติก  เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์ 

หรือวัตถุที่คล้ายคลึง 
500 - 

115 การผลิตพลาสติก เซลลูลอยด์  เบเกอร์ไลท์ หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 500 - 
116 การผลิต  การบรรจุสารเคมีดับเพลิง 500 - 
117 การผลิตน้ําแข็งแห้ง 200 - 
118 การผลิต  การสะสม  การขนส่งดอกไม้เพลิง  หรือสารเคมีอันเป็น

ส่วนประกอบในการผลิตดอกไม้เพลิง 
1,000 - 

119 การผลิตแชลแล็ค หรือสารเคมีเคลือบเงา 1,000 - 
120 การผลิต  การบรรจุ  การสะสม  การขนส่งสารกําจัดศัตรูพืช  หรือ

พาหะนําโรค 
500 - 

121 การผลิต  การบรรจุ  การสะสมกาว 300 - 
 13.  กิจการอื่น ๆ    

122 การพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันด้วยเครื่องจักร   
   ก.  เครื่องจักรมีกําลัง  5  แรงม้าข้ึนไป 1,000 - 

  ข.  เครื่องจักรมีกําลังเกินกว่า  1  แรงม้า แต่ไม่เกิน 5 แรงม้า 500 - 
  ค.  เครื่องจักรมีกําลัง 1 แรงม้า ลงมา 300 - 

123 การผลิต  การซ่อมเครื่องอิเลคโทรนิคส์  เครื่องไฟฟูา อุปกรณ์อีเลค
โทรนิคส์ อุปกรณ์ไฟฟูา 

200 - 

124 การผลิตเทียน เทียนไข  หรือวัตถุท่ีคล้ายคลึง 500 - 
125 การพิมพ์แบบ  พิมพ์เขียว  หรือการถ่ายเอกสาร 200 - 
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ล าดับที่ ประเภทการค้า 
ค่าธรรมเนียมต่อปี 
บาท สตางค์ 

126 การสะสมวัตถุหรือสิ่งของที่ชํารุดใช้แล้วหรือเหลือใช้   
  -  พ้ืนที่ใช้วางวัตถุไม่เกิน 20  ตารางวา 200 - 
  -  พ้ืนที่ใช้วางวัตถุไม่เกิน 20  ตารางวา แต่ไม่เกิน  50  ตารางวา 500 - 
  -  พ้ืนที่ใช้วางวัตถุไม่เกิน 50  ตารางวา แต่ไม่เกิน  100  ตารางวา 1,000 - 
  -  พ้ืนที่ใช้วางวัตถุไม่เกิน 100  ตารางวา  ขึ้นไป  1,500 - 

127 การประกอบกิจการโกดังสินค้า 2,000 - 
128 การล้างขวด  ภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว 200 - 
129 การพิมพ์สีลงบนวัตถุที่มิใช่สิ่งทอ 1,000 - 
130 การก่อสร้าง 10 แรงงานขึ้นไป 500 - 
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แบบค าขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต 
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
เขียนที่ ....................................... 

วันที่.............เดือน...................พ.ศ. ........................ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                     ๑. กรณีบุคคลธรรมดา 
                     ขาพเจา.................................................................................. อายุ .......... ป สัญชาติ .................... 
เลขประจําตัวประชาชน ..................................................................ที่อยู เลขที่ ...................... หมูที่ .......................... 
ตําบล ................................................. อําเภอ ................................จังหวัด .......... .................................................... 
หมายเลขโทรศัพท .......... ผูขออนุญาต 
                      ๒. กรณีนิติบุคคล 
                      เปนนิติบุคคลประเภท ........................................................... เลขท่ี.......................................... . 
จดทะเบียนเมื่อวันที่ .......................................................สํานักงานตั้งอยูเลขที่ ..................... หมูที่ ....................... 
ตําบล ........................................ อําเภอ ....................จังหวดั ............. ..................................... หมายเลขโทรศัพท 
.................................................. โดย.................................................................ผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล 
ผูขออนุญาต 

ขาพเจาขอรับรองวา ขอความในคําขอเปนความจริงทุกประการ 

ขอยื่นคําขอรับใบประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 
ประเภท ...................................................................................................................... ..................... 

3. พรอมนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆมาดวยแลว ดังนี้ 
          ⃝ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน, สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
           อ่ืนๆ ระบุ ........................................................................................ (กรณีบุคคลธรรมดา)  
          ⃝ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล, หลักฐานที่แสดงการเปน ผูมีอํานาจ 
           ลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 
          ⃝ สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร, หนังสือใหความเห็นชอบ 
           การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จําเปน 
          ⃝  ใบมอบอํานาจ (กรณีมีการมอบอํานาจ) 
          ⃝  หลักฐานอื่นๆ ................................................................................................................ ........ 

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

(........................................................) 
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ส่วนของเจ้าหน้าที่ 
ใบรับค าขอรับใบอนญาต/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

เลขที่ ......................................... ไดรับเรื่องเมื่อวันที่ .................................................. 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน        ⃝ ครบ 
                                              ⃝ ไมครบ คือ 
                                           1) ........................................................................... .............. 
                                           2) .........................................................................................  
                                           3) ........................................................................................ 

(ลงชื่อ) .................................................................. 
  (......................................................................) 
ตําแหนง ................................................................ . 

สวนของผขูอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
ใบรับค าขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ 

เลขที่ ......................................... ไดรับเรื่องเมื่อวันที่ .................................................. 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน           ⃝  ครบ 
                                                 ⃝  ไมครบ คือ 
                                           1) .........................................................................................  
                                           2) .........................................................................................  
                                           3) ........................................................................................  

(ลงชื่อ) .................................................................. 
  (......................................................................) 
ตําแหนง ................................................................. 
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ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
ประเภทกิจการ............................................................................. 

 
เลขที่.............................. 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

     1. เจาพนักงานทองถิ่น อนุญาตให ................................... 
เลขที่ ............... หมูที่ ............ ตําบล ..................................... อําเภอ ................. จังหวัด ............................... .. 
หมายเลขโทรศัพท ..............................................................................................  
     ชื่อสถานประกอบกิจการ ........................................................................................................ ............... 
เลขที่ ............... หมทูี่ ............ ตําบล ..................................... อําเภอ ................. จังหวัด ............................... .. 
     เสียคาธรรมเนียมปละ .............. ................. (..................................................)  
ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่ ............................ เลขท่ี ........................................ ลงวันที่ .................................. ....... 
     2. ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 
     3. หากปรากฏในภายหลังวาการประกอบกิจการที่ไดรับอนุญาตนี้ขัดตอกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 
            โดยมิอาจแกไขใหถูกตองได เจาพนักงานทองถิ่นอาจพิจารณาเพิกถอนการอนุญาตนี้ได 
     4. ผูรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังตอไปนี้ 
                 1) ....................................................................................................................................... ... 
                 2) ........................................................................................................... ............................... 
     5. ใบอนุญาตฉบับนี้ ออกใหเมื่อวันที่ .................................................................................................  
     6. ใบอนุญาตฉบับนี้ สิ้นอายุในวันที่ ................................................................................................ 

(ลงชื่อ) .................................................................. 
  (......................................................................) 
ตําแหนง ................................................................. 

(มีตอดานหลัง) 

คําเตือน 1) ผูรับใบอนุญาตตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวโดยเปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ประกอบกิจการ 
              ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการ หากฝาฝนมีโทษปรับ ไมเกิน 500 บาท 
           2) หากประสงคจะประกอบกิจการในปตอไป ตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
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รายการต่ออายุใบอนุญาต 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออก 

ใบอนุญาต 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ออก 

ใบอนุญาต 

ใบเสร็จรับเงิน เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(ลงช่ือ) เล่มท่ี เลขที่ วัน/เดือน/ปี 

   
 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 


